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ผู้ลงทุนควรศึกษารายละเอียดของกองทุนอย่างละเอียดถ่ีถ้วนก่อนตัดสินใจลงทุน 
หากมีข้อสงสัยหรือต้องการข้อมูลเพ่ิมเติม โปรดติดต่อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน 

กองทุนเปิด แอล เอช สมาร์ท เพ่ือการออม 
LH SMART SUPER SAVINGS FUND 

(LHSMARTDSSF) 
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ชื่อโครงการ (ภาษาไทย) : กองทุนเปิด แอล เอช สมาร์ท เพ่ือการออม 

ชื่อโครงการ  (ภาษาอังกฤษ) : LH SMART SUPER SAVINGS FUND (LHSMARTDSSF) 
อายุโครงการ : ไม่กำหนด 

วันท่ีได้รับอนุมัติให้จัดต้ังและจัดการกองทุนรวม : วันท่ี 27 มีนาคม 2563 

วันท่ีเสนอขายคร้ังแรก : วันท่ี 1 – 15 เมษายน 2563 

 

Q:  ประเภทของกองทุน 
A:   กองทุนรวมผสม 

Q:   นโยบายการลงทุน 

A:   กองทุนมีนโยบายที่จะลงทุนในหลักทรัพย์ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 
ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนโดยจะเลือกพิจารณาลงทุนในหุ้นท่ีมีปัจจัยพ้ืนฐานดี และ/หรือ หน่วยลงทุนของกองทุน
รวมอสังหาริมทรัพย์/หน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์/ตราสารอื่นใดที่ให้สิทธิในการได้มาหรือที่มี
ผลตอบแทนอ้างอิงกับตราสารดังกล่าวข้างต้น หรือกลุ่มของตราสาร/หน่วยลงทุนดังกล่าวข้างต้น และ/หรือหน่วยลงทุน
ของกองทุนรวมโครงสร้างพ้ืนฐาน/ตราสารอ่ืนใดท่ีให้สิทธิในการได้มาหรือท่ีมีผลตอบแทนอ้างอิงกับตราสารดังกล่าวข้างต้น 

กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า (Derivatives) เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient 
portfolio management) และ/หรือ เพ่ือป้องกันความเสี่ยง (Hedging) จากอัตราแลกเปลี่ยน (Foreign Exchange Rate 
Risk) ตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน ซึ่งจะพิจารณาจากสภาวะของตลาดการเงินในขณะนั้น และปัจจัยอื่นที่เกี่ยวข้อง 
เช่น ปัจจัยทางเศรษฐกิจ  การเมือง การเงินและการคลัง เป็นต้น เพื่อคาดการณ์ทิศทางแนวโน้มของค่าเงิน ในกรณีท่ี
คาดการณ์ว่าค่าเงินดอลล่าร์สหรัฐ (USD) มีแนวโน้มอ่อนค่าลง ผู ้จัดการกองทุนอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื้อขาย
ล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศในสัดส่วนที่ค่อนข้างมาก แต่หากในกรณีที่ค่าเงิน
ดอลล่าร์สหรัฐ (USD) มีแนวโน้มแข็งค่าขึ้น ผู้จัดการกองทุนอาจพิจารณาไม่ลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกัน
ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ หรืออาจลงทุนในสัดส่วนน้อย อย่างไรก็ตามหากผู้จัดการกองทุน
พิจารณาว่าการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนอาจไม่เป็นไปเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือทำให้ผู้ถือหน่วย
ลงทุนเสียประโยชน์ที่อาจได้รับ ผู้จัดการกองทุนอาจไม่ป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนก็ได้ นอกจากนี้การทำ
ธุรกรรมป้องกันความเสี่ยงดังกล่าวอาจมีต้นทุนซ่ึงทำให้ผลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลงจากต้นทุนท่ีเพ่ิมข้ึน 

นอกจากน้ีกองทุนอาจลงทุนหรือมีไว้ซ่ึงตราสารท่ีมีลักษณะของสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) และ/หรือ
ตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non-investment grade) และตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการ
จัดอันดับความน่าเชื ่อถือ (Unrated) และหลักทรัพย์ของบริษัทที ่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted 
Securities) รวมถึงอาจทำธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ หรือธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse Repo) และ/
หรือ ธุรกรรมประเภทการให้ยืมหลักทรัพย์ (securities lending) และ/หรือ ทรัพย์สินอื่นหรือการหาดอกผลโดยวิธีอ่ืน
ตามที่ระบุไว้ในโครงการ และ/หรือ ตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด
หรือให้ความเห็นชอบ 

 

 

 

 

ส่วนข้อมูลสรุปรายละเอียดโครงการ 

ประเภทและนโยบายการลงทุน  
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Q:  กองทุนรวมนี้เป็นกองทุนรวมที่มีการกำหนดประเภทของผู้ลงทุน หรือมีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุนหรือไม่?  
อย่างไร?  

A:  กองทุนรวมน้ีเป็นกองทุนสำหรับผู้ลงทุนท่ัวไป โดยกองทุนแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน ดังน้ี 

o ชนิดเพ่ือการออมและจ่ายเงินปันผล (ช่ือย่อ : LHSMARTDSSF-SSF) : เหมาะสำหรับผู้ลงทุนประเภทบุคคลธรรมดา 
เปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนรับรายได้สม่ำเสมอจากเงินปันผล รวมถึงมีสิทธิได้รับสิทธิพิเศษทางภาษี หากปฏิบัติเป็นไปตาม
เกณฑ์/เง่ือนไขท่ีกรมสรรพากรกำหนดและ/หรือกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง 

o ชนิดเพ่ือการออมพิเศษและจ่ายเงินปันผล (ช่ือย่อ : LHSMARTDSSF-SSFX) : เหมาะสำหรับผู้ลงทุนประเภทบุคคล
ธรรมดา เปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนรับรายได้สม่ำเสมอจากเงินปันผล รวมถึงมีสิทธิได้รับสิทธิพิเศษทางภาษี หากปฏิบัติ
เป็นไปตามเกณฑ์/เงื่อนไขที่กรมสรรพากรกำหนดและ/หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยต้องเป็นการซื้อหน่วยลงทุน
ระหว่างวันท่ี 1 เมษายน 2563 ถึง 30 มิถุนายน 2563 เท่าน้ัน และ/หรือเป็นไปตามท่ีสำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด 

Q:  กองทุนรวมนี้มีจำนวนเงินทุนโครงการเท่าใด  

A:  จำนวนเงินทุนโครงการนี้เท่ากับ 1,000 ล้านบาท  และในระหว่างการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก บริษัทจัดการขอ
สงวนสิทธิขายหน่วยลงทุนเกินเงินทุนของโครงการได้ไม่เกินร้อยละ 15 ของเงินทุนโครงการ และหากบริษัทจัดการขาย
หน่วยลงทุนเกินจำนวนเงินทุนของโครงการ (ใช้ green shoe option) แต่ไม่เต็มจำนวนที่เพิ่มอีกร้อยละ 15 ของ
จำนวนเงินทุนของโครงการ (green shoe) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิดำเนินการปิดการเสนอขายหน่วยลงทุน และ
ดำเนินการจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวมก่อนครบกำหนดสิ้นสุดระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรกได้
โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า 

Q: กองทุนนี้เหมาะสมท่ีจะเป็นทางเลือกสำหรับเงินลงทุนลักษณะใด ควรลงทุนในกองทุนนี้เป็น ระยะเวลาเท่าใด 

A:  1) เหมาะสำหรับเงินลงทุนของผู้ลงทุนท่ีต้องออมเงินและลงทุนในระยะยาวและยอมรับความเสี่ยงจากการลงทุนไดใ้น
ระดับปานกลางค่อนข้างสูง ผลตอบแทนที่กองทุนจะได้รับส่วนใหญ่จะมาจากกำไรจากส่วนต่างของราคาหลักทรัพย์ 
เงินปันผล (ถ้ามี) และ/หรือดอกเบ้ียรับ รวมถึงผลตอบแทนจากแนวโน้มเงินบาทอ่อนค่าเทียบกับเงินสกุลต่างประเทศท่ี
กองทุนลงทุน  

 2) กองทุนน้ีเป็นกองทุนรวมเพ่ือการออม เพ่ือท่ีจะได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีจากการลงทุน ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูล
เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ระบุไว้ในคู่มือการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการออม และจะต้องมีระยะเวลาการถือ
ครองอย่างต่อเน่ืองเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 10 ปีปฏิทิน และปฏิบัติตามเง่ือนไขท่ีกรมสรรพกรกำหนด 

Q: ปัจจัยใดท่ีมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อเงินลงทุนของผู้ลงทุน 

A:  1) ความผันผวนของราคาตราสารที ่กองทุนลงทุน และ การเปลี ่ยนแปลงของมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุน
อสังหาริมทรัพย์ท่ีกองทุนเข้าลงทุน 

     2) ความสามารถในการชำระหน้ีของผู้ออกตราสารหน้ี 

     3) การขาดสภาพคล่องของหลักทรัพย์ท่ีกองทุนเข้าลงทุน 

     4) อัตราแลกเปลี่ยน หากมีการลงทุนในต่างประเทศ   

Q: กองทุนนี้มีผู้ประกันเงินทุนหรือมุ่งเน้นจะคุ้มครองเงินต้นหรือไม่ อย่างไร 

A:  กองทุนน้ีไม่มีผู้ประกันเงินทุนและไม่คุ้มครองเงินต้น  

Q: กองทุนรวมนี้มีรอบระยะเวลาบัญชีอย่างไร  

A:  ประมาณ 1 ปีนับจากวันท่ีจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม  

 

 

 

ลักษณะท่ีสำคัญของกองทุนรวม  
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Q: กองทุนรวมนี้มีวิธีการขายและรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนอย่างไร  

A:  1) วิธีการขายหน่วยลงทุน 
• มูลค่าข้ันต่ำของการสั่งซ้ือ ไม่กำหนด 
� ช่วงเสนอขายคร้ังแรก (IPO) : 

���� หน่วยลงทุนชนิดเพ่ือการออมและจ่ายเงินปันผล 
บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนจะรับคำสั่งซ้ือหน่วยลงทุนทุกวันทำการซ้ือหน่วย
ลงทุนจากผู้ถือหน่วยลงทุน ตั้งแต่เวลาเริ่มทำการของบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วย
ลงทุน (ถ้ามี) จนถึงเวลา 15.30 น. ณ บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรบัซ้ือคืน โดยผู้สนใจกรอกใบคำ
สั่งซื้อให้ครบถ้วนและแนบเอกสารหลักฐานในการซื้อหน่วยลงทุน พร้อมชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน รวมถึงชุด
เปิดบัญชีกองทุน (กรณีท่ียังไม่เคยเปิดบัญชีกองทุน) 
� หน่วยลงทุนชนิดเพ่ือการออมพิเศษและจ่ายเงินปันผล 
บริษัทจัดการหรือผูส้นับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนจะรับคำสั่งซ้ือหน่วยลงทุนทุกวันทำการซ้ือหน่วย
ลงทุนจากผู้ถือหน่วยลงทุนโดยในช่วงแรกระหว่างวันท่ี 1 เมษายน 2563 ถึง 30 มิถุนายน 2563 ตั้งแต่เวลา
เริ่มทำการของบริษัทจัดการหรือผูส้นับสนุนการขายและรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) จนถึงเวลา 15.30 น. ณ 
บริษัทจัดการ หรือผูส้นับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน โดยผู้สนใจกรอกใบคำสั่งซ้ือให้ครบถ้วนและแนบเอกสาร
หลักฐานในการซ้ือหน่วยลงทุน พร้อมชำระเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุน รวมถึงชุดเปิดบัญชีกองทุน (กรณีท่ียังไม่เคย
เปิดบัญชีกองทุน)   
ทั้งนี้ ในกรณีที่บริษัทจัดการจะเปิดเสนอขายชนิดหน่วยลงทุนเพื่อการออมพิเศษ (LHSMARTDSSF-SSFX) 
ครั้งถัดไป บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วัน โดยประกาศผ่านทางใน
เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ 
โดยการเสนอขายคร้ังแรก บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิรับเงินค่าจองซ้ือเป็นเงินโอนเท่านั้นภายในเวลา 15.30 น. 
อน่ึง ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถส่งคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนต้นทาง อันได้แก่ กองทุนเปิด แอล เอช 
ตลาดเงิน (LHMM) และกองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส (LHSTPLUS) เพื่อซื้อหน่วยลงทุนของ
กองทุนน้ี (สับเปลี่ยนเข้า หรือการขายหน่วยลงทุนกองทุนต้นทางเพ่ือซ้ือหน่วยลงทุนของกองทุนน้ี)  ในช่วงเสนอ
ขายครั้งแรก (IPO) ได้ ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจกำหนด หรือเปลี่ยนแปลงรายชื่อกองทุนต้นทางนี้ในภายหลังได้ 
เว้นแต่บริษัทจัดการจะอนุญาตเป็นอย่างอ่ืน 

� ช่วงภายหลังการเสนอขายคร้ังแรก (Post IPO) :  
  ���� หน่วยลงทุนชนิดเพ่ือการออมและจ่ายเงินปันผล 

บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนจะรับคำสั่งซ้ือหน่วยลงทุนทุกวันทำการซ้ือหน่วย
ลงทุนจากผู้ถือหน่วยลงทุน ตั้งแต่เวลาเริ่มทำการของบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วย
ลงทุน (ถ้ามี) จนถึงเวลา 15.30 น. ณ บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรบัซ้ือคืน โดยผู้สนใจกรอกใบคำ
สั่งซื้อให้ครบถ้วนและแนบเอกสารหลักฐานในการซื้อหน่วยลงทุน พร้อมชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน รวมถึงชุด
เปิดบัญชีกองทุน (กรณีท่ียังไม่เคยเปิดบัญชีกองทุน) 

���� หน่วยลงทุนชนิดเพ่ือการออมพิเศษและจ่ายเงินปันผล 

บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนจะรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนทุกวันทำการซื้อหน่วยลงทุน
จากผู้ถือหน่วยลงทุนโดยในช่วงแรกระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2563 ถึง 30 มิถุนายน 2563 ตั้งแต่เวลาเริ่มทำการของ
บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) จนถึงเวลา 15.30 น. ณ บริษัทจัดการ หรือ
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน โดยผู้สนใจกรอกใบคำส่ังซ้ือให้ครบถ้วนและแนบเอกสารหลักฐานในการซ้ือหน่วยลงทุน 
พร้อมชำระเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุน รวมถึงชุดเปิดบัญชีกองทุน (กรณีท่ียังไม่เคยเปิดบัญชีกองทุน)   

� ในการซื้อหน่วยลงทุน ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุน/ผู้ถือหน่วยลงทุน จะต้องชำระเงินค่าซื้อครั้งเดียวเต็มจำนวนที่สั่งซ้ือ 
โดยชำระเป็น เงินโอน เช็ค ดราฟต์ หรือวิธีอื่นใดที่บริษัทจัดการยอมรับ โดยผู้สั่งซื้อจะต้องลงวันที่ตามวันที่ท่ี
สั่งซ้ือและขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่ายในนาม “บลจ. แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด เพ่ือจองซ้ือหน่วยลงทุน” โดยระบุช่ือ 
ท่ีอยู่และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้สั่งซ้ือลงบนดา้นหลังของเช็คเพ่ือความสะดวกในการตดิตอ่และเพ่ือผลประโยชน์
ของผู้สั่งซ้ือหน่วยลงทุน 
 

ข้อกำหนดในการซ้ือขายและโอนหน่วยลงทุน 
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2) วิธีรับซ้ือคืน  

บริษัทจัดการจะกำหนดวันเริ่มรับซื้อคืนหน่วยลงทุนภายหลังจากวันจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม โดย 
บริษัทจัดการจะเปิดรับซื้อคืนหน่วยลงทุนภายหลังจากที่กรมสรรพากรประกาศกำหนดเกี่ยวกับเงื ่อนไขและสิทธิ
ประโยชน์ทางภาษี โดยบริษัทจัดการจะทำการปิดประกาศให้ทราบล่วงหน้า ณ สำนักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือ
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ 

� มูลค่าข้ันต่ำในการขายคืนและมูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีไม่กำหนด   

� จำนวนหน่วยลงทุนข้ันต่ำของการสั่งขายคืนและจำนวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีข้ันต่ำไม่กำหนด 

� ผู้ลงทุนสามารถสั่งขายหน่วยลงทุนได้ทุกวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน โดยผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถส่งคำสั่ง
ขายคืนหน่วยลงทุน ได้ตั้งแต่เวลา 8.30 – 15.30 น. 

ท้ังน้ี บริษัทจัดการจะดำเนินการชำระเงินให้ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทำการนับแต่วันถัดจากวันคำนวณ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน   

ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลง วัน เวลาทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนดังกล่าว ตามที่บริษัท
จัดการเห็นสมควร ซึ ่งเป็นไปเพื่อประโยชน์ของกองทุนรวม โดยจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า  
โดยประกาศ ณ สำนักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน (ถ้ามี) 

Q: กรณีใดท่ีบริษัทจัดการสงวนสิทธิไม่ขายหน่วยลงทุน 

A:  บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการสั่งซื้อหน่วยลงทุน ในกรณีที่บริษัทจัดการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าการสั่งซ้ือ
ดังกล่าว มีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุนรวมหรือต่อผู้ถือหน่วยลงทุนหรือต่อช่ือเสียงหรือต่อความรับผิดชอบทาง
กฎหมายของบริษัทจัดการ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ผู้สั่งซ้ือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า 

Q: กองทุนรวมนี้มีข้อกำหนดเกี่ยวกับการเลื่อนกำหนดเวลาชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุน การไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืน
หน่วยลงทุนตามคำสั่งท่ีรับไว้แล้ว และการหยุดรับคำสั่งซ้ือหรือขายคืนหน่วยลงทุนไว้อย่างไร 

A: (1) การเลื่อนกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน  

บริษัทจัดการอาจเลื่อนกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีได้มีคำสั่งขายคืนหน่วย
ลงทุนของกองทุนเปิดไว้แล้วได้ ในกรณีดังต่อไปน้ี  

(1.1) บริษัทจัดการโดยความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์เห็นว่ามีเหตุจำเป็นทำให้ไม่สามารถจำหน่าย จ่าย 
โอนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล หรือมีเหตุที่ทำให้กองทุนรวมไม่ได้รับ
ชำระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่ลงทุนไว้ตามกำหนดเวลาปกติ ซึ ่งเหตุดังกล่าวอยู่นอกเหนือ 
การควบคุมของบริษัทจัดการ 

(1.2) มีคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้วแต่ในช่วงระยะเวลาท่ีบริษัทจัดการยังไม่ได้ชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน
ให้แก่ผู ้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการพบว่าราคารับซื ้อคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวไม่ถูกต้อง และผู้ดูแล
ผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา โดยราคา
รับซ้ือคืนหน่วยลงทุนท่ีไม่ถูกต้องน้ันต่างจากราคารับซ้ือคืนหน่วยลงทุนท่ีถูกต้องตั้งแต่หน่ึงสตางค์ข้ึนไปและ
คิดเป็นอัตราตั้งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคารับซ้ือคืนหน่วยลงทุนท่ีถูกต้อง 

(1.3) มีคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลาท่ีบริษัทจัดการพบว่าราคารับซ้ือคืนหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และ
ผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา  
โดยราคารับซ้ือคืนหน่วยลงทุนท่ีไม่ถูกต้องน้ันต่างจากราคารับซ้ือคืนหน่วยลงทุนท่ีถูกต้องตั้งแต่หน่ึงสตางค์
ข้ึนไป และคิดเป็นอัตราตั้งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคารับซ้ือคืนหน่วยลงทุนท่ีถูกต้อง 
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(2) การไม่ขายหรือไม่รับซ้ือคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งท่ีรับไว้แล้ว  

บริษัทจัดการอาจไม่ขาย ไม่รับซื้อคืน หรือไม่รับสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามคำสั่งซื ้อ คำสั่งขายคืน หรือคำสั่ง
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่ได้รับไว้แล้ว หรืออาจหยุดรับคำสั่งซื้อ คำสั่งขายคืน หรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้  
ในกรณีท่ีปรากฏเหตุดังต่อไปน้ี 

(2.1) ตลาดหลักทรัพย์หรือศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ไม่สามารถเปิดทำการซ้ือขายได้ตามปกติ 

(2.2)   เมื่อบริษัทจัดการโดยความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์เห็นว่ามีเหตุจำเป็นทำให้ไม่สามารถจำหน่าย 
จ่าย โอนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล หรือไม่สามารถคำนวณมูลค่า
ทรัพย์สินของกองทุนเปิดได้อย่างเป็นธรรมและเหมาะสม หรือมีเหตุจำเป็นอ่ืนใดเพ่ือคุ้มครองประโยชน์ของ
ผู้ถือหน่วยลงทุน ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะไม่ขาย ไม่รับซื้อคืน หรือไม่รับสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามคำสั่งซ้ือ 
คำสั่งขายคืน หรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่ได้รับมาแล้ว หรือจะหยุดรับคำสั่งซื้อ คำสั่งขายคืน หรือ
คำสั ่งสับเปลี ่ยนหน่วยลงทุนในกรณีนี ้ได้ไม่เกิน 1 วันทำการ เว้นแต่ได้ร ับผ่อนผันจากสำนักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. 

(2.3) ในกรณีที่กองทุนรวมมีการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศตามประกาศสำนักงาน ก.ล.ต.
ว่าด้วยการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศเพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุน และ
การกำหนดอัตราส่วนการลงทุน เมื่อมีเหตุการณ์ดังต่อไปนี้เกิดขึ้นและก่อให้เกิดผลกระทบต่อกองทุนรวม
ดังกล่าวอย่างมีนัยสำคัญ 

(ก) ตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ดังกล่าวไม่สามารถเปิดทำการซื้อขายได้ตามปกติ ทั้งนี้ เฉพาะกรณีท่ี
กองทุนรวมได้ลงทุนในหลักทรัพย์ที่ซื้อขายในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์แต่ละแห่งเกินกว่าร้อยละ
สิบของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม 

(ข) มีเหตุการณ์ที่ทำให้ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศได้อย่างเสรี และทำให้ไม่สามารถ
โอนเงินออกจากประเทศหรือรับโอนเงินจากต่างประเทศได้ตามปกติ 

(ค) มีเหตุที ่ทำให้กองทุนรวมไม่ได้ร ับชำระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์ส ินที ่ลงทุนไว้ตาม
กำหนดเวลาปกติ ซึ่งเหตุดังกล่าวอยู่เหนือการควบคุมของบริษัทจัดการและผู้ดูแลผลประโยชน์
เห็นชอบด้วยแล้ว 

 (2.4) เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนที่รับไว้แล้ว หรือเป็นการหยุดรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุน 
แก่ผู้ลงทุนเฉพาะราย เน่ืองจากปรากฏข้อเท็จจริงดังต่อไปน้ี 

(ก) บริษัทจัดการมีเหตุอันควรสงสัยว่าผู้ลงทุนรายน้ัน ๆ มีส่วนเก่ียวข้องกับการกระทำดังต่อไปน้ี 

1) การกระทำท่ีเป็นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเก่ียวกับการป้องกัน
และปราบปรามการฟอกเงิน ไม่ว่าจะเป็นกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ 

2) การให้การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย หรือ 

3) การกระทำที ่เป็นการปฏิบัติตามคำสั ่งเกี ่ยวกับการยึดหรืออายัดทรัพย์สิน โดยบุคคล 
ผู้มีอำนาจตามกฎหมาย 

(ข) บริษัทจัดการไม่สามารถดำเนินการรู้จักลูกค้า และตรวจสอบเพ่ือทราบข้อเท็จจริงเก่ียวกับลูกค้า
ได้ในสาระสำคัญ 

(3) การหยุดรับคำสั่งซ้ือขายหน่วยลงทุน 

เพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือในกรณีที่มีความจำเป็นเพื่อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและ
การเงินของประเทศ หรือเพ่ือรักษาเสถียรภาพในระบบตลาดการเงิน สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจประกาศ
ให้บริษัทจัดการหยุดรับคำสั่งซ้ือ คำสั่งขายคืน หรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดได้เป็นการช่ัวคราว
ตามระยะเวลาที่เห็นสมควร แต่รวมแล้วต้องไม่เกิน 20 วันทำการติดต่อกัน เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ขยายระยะเวลาหยุดรับคำสั่งซ้ือ คำสั่งขายคืน หรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกไปได้ 
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Q: วิธีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเป็นอย่างไร 

A:  การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switch in) :  

ผู้สนใจลงทุนสามารถสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switch in) ได้ทุกวันทำการ ตามเงื่อนไขการสั่งซื้อหน่วยลงทุนตาม 
วิธีการ วันเวลา และราคาสั่งซ้ือหน่วยลงทุน 

โดยเป็นการสับเปลี่ยนจากหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ (“กองทุนต้นทาง”) มา
เข้ากองทุนน้ี (“กองทุนปลายทาง”) ท้ังน้ี การสับเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนเปิด ต้องเป็นไปตามเง่ือนไข
ท่ีระบุไว้ในโครงการจัดการของท้ังกองทุนเปิดต้นทาง และกองทุนเปิดปลายทาง 
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (Switch out) : ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนนี้ไปยัง
กองทุนอื่นภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ โดยส่งคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน และนำส่งหลักฐานการสับเปลี่ยน
หน่วยลงทุนผ่านบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน กระทำได้ทุกวัน 
ทำการขายหน่วยลงทุน หรือวันทำการที่บริษัทจัดการเปิดให้ผู้ถือหน่วยลงทุนส่งสั่งคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ 
ระหว่างเวลาเริ่มทำการถึง 15.30 น.  

 ในกรณีที ่วันทำการสับเปลี่ยนตรงกับวันหยุดทำการ และ/หรือวันท่ีสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือ
หน่วยงานอื่นใดที่มีอำนาจตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องมีคำสั่งให้เป็นวันหยุดทำการซื้อขาย แม้อาจเป็นวันที่บริษัทจัดการ
กำหนดให้เป็นวันทำการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนก็ตาม บริษัทจัดการจะเลื่อนวันทำการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเป็นวันทำ
การถัดไป 

 ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงวันและเวลาทำการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนดังกล่าว ตามที่บริษัท
จัดการเห็นสมควร โดยจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยทราบล่วงหน้า โดยประกาศ ณ สำนักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือ
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน รวมท้ังเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ 

Q:  กองทุนรวมนี้กำหนดวิธีการโอนหน่วยลงทุน และข้อจำกัดการโอนไว้อย่างไร 
A:   หน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพ่ือการออม ไม่สามารถโอนเปลี่ยนมือได้ ซ่ึงเป็นไปตามท่ีกฎหมายกำหนด 
Q: ผ ู ้ถ ือหน่วยลงทุนจะทราบข้อมูลเก ี ่ยวก ับมูลค่าทร ัพย ์ส ินส ุทธ ิ  ม ูลค ่าหน่วยลงทุนและราคาขายและ 

รับซ้ือคืนหน่วยลงทุนได้จากช่องทางใด 
A: ผู้ถือหน่วยสามารถตรวจสอบได้ ในเว็ปไซต์ (Website) ของบริษัทจัดการ www.lhfund.co.th หรือที่บริษัทจัดการ  

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

 

Q:    กองทุนนี้มีการออก และส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนหรือไม่ อย่างไร  
A:    นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะออก “หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน/ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี” ทุกครั้งที่มีการ

สั่งซื้อหรือขายคืนหน่วยลงทุน เพื่อเป็นการยืนยันจำนวนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน และจะจัดส่งหนังสือ
รับรองสิทธิในหน่วยลงทุน/ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษีให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 15 วันทำการนับแต่วันทำการ
ถัดจากวันท่ีปิดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก หรือภายใน 7 วันทำการนับแต่วันถัดจากวันคำนวณมูลค่าทรัพยส์นิ
สุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน ในช่วงการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนภายหลังการเสนอขายครั้ง
แรก อนึ่งเอกสารหลักฐานต่าง ๆ จะจัดส่งโดยทางไปรษณีย์ หรือให้ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนเป็นผู้มอบให้
แล้วแต่กรณี 
ทั้งน้ี สิทธิในหน่วยลงทุนของผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนจะเกิดขึ้นต่อเมื่อนายทะเบียนหน่วยลงทุนได้ทำการบันทึกรายการ
สั่งซ้ือหน่วยลงทุนของผู้สั่งซ้ือหน่วยลงทุนในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว 
บริษัทจัดการและ/หรือนายทะเบียนขอสงวนสิทธิเปลี่ยนรูปแบบของเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนจากหนังสือ
รับรองสิทธิในหน่วยลงทุน เป็น “สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน (Fund book)” หรือรูปแบบอื่นใดที่สำนักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.อนุญาต หรือเห็นชอบได้ บริษัทจัดการจะประกาศให้ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 5 วันทำการ ณ 
ท่ีทำการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และสถานท่ีติดต่อของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน 

Q:    ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้อาจถูกจำกัดสิทธิในเร่ืองใด ภายใต้เง่ือนไขอย่างไร 
A:     ในกรณีที่บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะไมนั่บ

คะแนนเสียงที่เกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกองทุนรวม เว้นแต่การเกิน
ข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุนเป็นกรณีข้อยกเว้นข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุนตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ประกาศกำหนด 

  สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุน 
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Q:    ผู้ถือหน่วยลงทุน สามารถตรวจสอบแนวทาง และการดำเนินการใช้สิทธิออกเสียงของบริษัทจัดการกองทุนรวม
เพ่ิมเติมได้ท่ีใด  

A:   ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบได้ในเว็ปไซด์ (website) ของบริษัทจัดการ www.lhfund.co.th 

Q:    ผู้ถือหน่วยสามารถร้องเรียนผ่านช่องทางใด และกองทุนมนีโยบายระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการ
อนุญาโตตุลาการหรือไม่ อย่างไร 

 A:   ผู้ถือหน่วยสามารถร้องเรียนได้ท่ี  

- บริษัทจัดการท่ีหมายเลขโทรศัพท์ 02-286-3484 และ 02-679-2150  

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

- ผู้ดูแลผลประโยชน์ ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ 0-2299-2186 

การระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ 

บริษัทจัดการมีนโยบายการระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ  ในกรณีที่บริษัทจัดการฝ่าฝืนหรือไม่
ปฏิบัติตามโครงการจัดการกองทุนรวมนี้  และ/หรือหลักเกณฑ์ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่เกี่ยวข้อง อันมีผลให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุน  
ผู้ถือหน่วยของกองทุนสามารถนำข้อพิพาทเข้าสู่การพิจารณาตามกระบวนการอนุญาโตตุลาการของสำนักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้   
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Q: ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทจัดการกองทุนรวม 

A:  ณ วันท่ี 31 มกราคม 2563 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด มีจำนวนกองทุนภายใต้การบริหาร
จัดการของบริษัทท้ังหมด 45 กองทุน และมีมูลค่าสินสุทธิของกองทุนรวมเท่ากับ 65,317,023,448.58 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. นางสาวนรี พฤกษยาภัย    สายการลงทุน 
6. นางสาวภาวนุช เอ่ียมนวชาต   สายกำกับตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง 
7. นายวรนนท์ อัศวกิตติเมธิน สายธุรกิจกองทุนรวมโครงสร้างพ้ืนฐานและ 

อสังหาริมทรัพย ์

Q: รายชื่อคณะกรรมการลงทุน 
A: รายชื่อคณะกรรมการลงทุน 

1.  นายมนรัฐ ผดุงสิทธ์ิ ประธานกรรมการ 

2.  นางสาวนรี พฤกษยาภัย  กรรมการ 
3.  นายสมิทธ์  ศักดิ์กำจร กรรมการ 
4.  นายอานุภาพ  โฉมศรี กรรมการ 
5.  นางสาวนันทพร  วัฒนถาวร กรรมการ 
6.  นางสาวชนากานต์  หังสสูต กรรมการ 
7.  นางสาวอาทิตยา  พิริยโสภากุล กรรมการ 
8.  นางสาวศรสวรรค์ เติมวุฒิกุล กรรมการ 
9. นายพิริยพล คงวาณิช กรรมการ 
10.นายชาลส์  ตันตกูล กรรมการ 

 

  

บุคคลท่ีเก่ียวข้องกับการดำเนินการของกองทุนรวม 
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Q: รายชื่อผู้จัดการกองทุน ประวัติการศึกษา และประสบการณ์การทำงานท่ีเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกองทุนรวม 
รวมท้ังหน้าท่ีความรับผิดชอบของผู้จัดการกองทุนดังกล่าว 
A: รายชื่อผู้จัดการกองทุน 

ชื่อ นามสกุล ประวัติการศึกษา ประสบการณ์ทำงาน หน้าท่ีความรับผิดชอบ 

นายมนรัฐ  ผดุงสิทธ์ิ -ปริญญาโท MBA, SASIN Graduate 
Institute 
-ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต , จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลยั  
-ประกาศนียบัตร สมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย DCP     

รุ่น 154/2554  
-TEPCOT รุ่นท่ี 6 
-ผ่าน CFA ระดับ II 

 

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

-กรรมการผู้อำนวยการ 
-รองประธานเจ้าหน้าท่ี
บริหารฝ่ายการลงทุน  
-กรรมการบริหารและ
ประธานเจ้าหน้าท่ีลงทุน  
-กรรมการ 
 
-กรรมการและประธาน
เจ้าหน้าท่ีบริหาร 
-ผู้ช่วยกรรมการผูจั้ดการ 
-กรรมการและ
กรรมการบริหาร 

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

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

-ผู้ช่วยกรรมการผูจั้ดการ 
สายการลงทุน 
-ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส 
ฝ่ายกองทุนต่างประเทศ 
-ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส 
ฝ่ายตราสารหน้ีและ
กองทุนต่างประเทศ 
-ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส 
ฝ่ายตราสารหน้ี 
-ผู้จัดการกองทุนอาวุโส  
ฝ่ายตราสารหน้ี 

นายสมิทธ์  ศักดิ์กำจร -ปริญญาโท บริหารธุรกิจ การเงิน 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยมีหานคร 
-ปริญญาตรี บรหิารธุรกิจ การเงิน 
มหาวิทยาลยักรุงเทพ 
-ปริญญาตรี วิทยาการจัดการ บัญชี 
มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมธิราช 
-ผ่าน CISA ระดับ I 

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

-ผู้จัดการกองทุน 
-ผู้จัดการกองทุน 
-เจ้าหน้าท่ีชำนาญการ 
ฝ่ายค้าหลักทรัพย์ ธุรกิจ
จัดการกองทุนส่วนบุคคล 
-ผู้จัดการกองทุน ฝ่าย
จัดการกองทุนสำรอง 
เลี้ยงชีพ 

นายอานุภาพ  โฉมศร ี -ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์การเงิน
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ์ 
-ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์การเงิน
มหาวิทยาลยัรามคำแหง เกียรตินิยม
อันดับ 1 
-ผ่าน CISA ระดับ II 

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

-ผู้จัดการกองทุน 
-ผู้จัดการฝ่ายบริหาร 
ความเสีย่ง 
-เศรษฐกร 
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ชื่อ นามสกุล ประวัติการศึกษา ประสบการณ์ทำงาน หน้าท่ีความรับผิดชอบ 

นางสาวอาทิตยา พิริยโสภากุล -ปริญญาโท วท.ม. สาขาวิชาการเงิน 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
-ปริญญาตรี บรหิารธุกิจ (การเงินและ
การธนาคาร) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์
-ผ่าน CFA ระดับ II 

- บลจ. แลนด์ แอนด์ เฮ้าส ์
- บมจ. ทหารไทย 
- บมจ. ซูมิโตโม มติซุย แบงก้ิง คอร์
ปอเรช่ัน สาขากรุงเทพ 
- ธนาคารแห่งประเทศไทย 
 
- บลจ.ไทยพาณิชย์ จำกัด 
- บมจ. ทหารไทย 
- บมจ. ซีบีริชาร์ด แอลลสิ  
(ประเทศไทย) 

- ผู้จัดการกองทุน 
- ท่ีปรึกษาการลงทุน 
- วิเคราะห์สินเช่ือ 
 
- กลยุทธ์, ฝ่ายบรหิารเงิน
สำรอง 
- ผู้ช่วยผู้จัดการกองทุน 
- วิเคราะห์สินเช่ือ 
- ประเมินอสังหาริมทรัพย ์

นาวสาวนันทพร วัฒนถาวร -ปริญญาโท การลงทุน University of 
Reading 
-ปริญญาตรี ธุรกิจระหว่างประเทศ 
มหาวิทยาลยัมหิดล 
-ผ่าน CFA  
-ผ่าน CMT ระดับ I 

- บลจ. แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด 
- บลจ. ธนชาต จำกัด 

- ผู้จัดการกองทุน 
- ผู้ช่วยผู้จัดการกองทุน 

นางสาวศรสวรรค์ เติมวุฒิกุล -ปริญญาตรี บรหิารธุกิจ สาขาวิชา
การเงิน มหาวิทยาลัยมหิดล 
-ผ่าน CFA ระดับ I 

-บลจ.แลนด์ แอนด์ เฮา้ส์ จำกัด 
-บลจ.เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) 
 
-บลจ.เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) 
 
-บลจ.แอสเซทพลัส จำกัด 

-ผู้จัดการกองทุน 
-ผู้จัดการกองทุนฝ่ายตรา
สารทุน 
-ผู้ช่วยผู้จัดการกองทุนฝ่าย
ตราสารทุน 
-ผู้ช่วยผู้จัดการกองทุนฝ่าย
ตราสารทุน 

นายพิริยพล คงวาณิช -ปริญญาโท Master of Science in 
Finance, Thammasat University 
-ปริญญาตรี บรหิารธุรกิจ, 
Thammasat University 
-ผ่าน CISA ระดับ I 
-ผ่าน CFA ระดับ I 

-บลจ.แลนด์ แอนด์ เฮา้ส์ จำกัด 
-บลจ.เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) 
-หลักทรัพย์บัวหลวง  
-หลักทรัพย์กสิกรไทย 

-ผู้จัดการกองทุน 
-ผู้จัดการกองทุน 
-นักวิเคราะห์หลักทรัพย ์
-วาณิชธนากร 

นางสาวชนากานต์  หังสสตู -ป.โท การเงิน University of 
Warwick 
-ป.ตรี เศรษฐศาสตร์ ภาคภาษาอังกฤษ 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์
-ผ่าน CFA ระดับ II 

-บลจ. แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด 
-Consultant 
-Senior Consultant 

-ผู้จัดการกองทุน 
- BDO Advisory Limited 
- Valuation and 
Business modeling, EY 

นายชาลส์  ตันตกูล - ป.โท สาขา Finance , Washington 
University in St. Louis University 
- ป.ตรี วิทยาศาสตร์ สาขาเคมี 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
- ผ่าน CFA ระดับ III 
- FRM Charter Holder 

- บลจ.แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด 
 
- บลจ.ไทยพาณิชย์ จำกัด 
 
- บริษัท NISA Investment Advisor 
LLC 

-ผู้จัดการกองทุนฝ่าย
กองทุนต่างประเทศ 
-ผู้จัดการกองทุนฝ่าย
กองทุนต่างประเทศ 
-นักวิเคราะห์ตราสารหน้ี
และอนุพันธ์ 
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Q:  รายชื่อผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน นายทะเบียนหน่วยลงทุน และผู้ดูแลผลประโยชน์ 

A:   1) ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน ของกองทุนนี้ ได้แก่: 
- ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮา้ส์ จำกัด (มหาชน) 

- บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮา้ส์ จำกัด (มหาชน) 

-  หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนท่ีได้รับแต่งตั้ง (ถ้ามี) 

2)  นายทะเบียนหน่วยลงทุน  

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด 

3)  ผู้ดูแลผลประโยชน์*   

ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)  

(*นอกจากหน้าที่ตามที่กำหนดไว้ในสัญญาแต่งตั ้งผู ้ดูแลผลประโยชน์ยังมีหน้าที ่ตามกฎหมายในการรักษา
ผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนด้วย)  

 
 
 

Q:  ช่องทางท่ีผู้ลงทุนสามารถทราบข้อมูลเพ่ิมเติมเกี่ยวกับกองทุนรวมนี้  

A:  ผู้ลงทุนสามารถทราบข้อมูลเพ่ิมเติมได้ท่ีสำนักงานของบริษัทจัดการ และเว็บไซต์ ของบริษัทจัดการ หรือ 
     ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน  

 

 

 

 
ความเสี่ยงจากการดำเนินงานของผู้ออกตราสาร (Business Risk) 

คือความเสี่ยงที่เกิดจากการดำเนินงานของผู้ออกตราสาร หากผลการดำเนินงานหรือฐานะการเงินของผู้ออกตราสาร รวมท้ัง
ความสามารถในการทำกำไรของผู้ออกตราสารเปลี่ยนแปลงไป ซ่ึงอาจกระทบต่อราคาซ้ือขายของตราสาร 

แนวทางการบริหารความเสี ่ยง: ผู ้จ ัดการกองทุนจะพิจารณาคัดเลือกหลักทรัพย์ที ่จะลงทุน โดยการวิเคราะห์สถานะ 
ทางการเงิน ผลการดำเนินงาน การบริหารงาน เพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุน และยังจะทำการติดตามข้อมูลข่าวสารของ 
ผู้ออกตราสารอย่างใกล้ชิดและต่อเน่ือง เพ่ือปรับเปลี่ยนแผนการลงทุนอย่างเหมาะสม 

 
ความเสี่ยงจากความสามารถในการชำระหนี้ของผู้ออกตราสาร (Credit Risk) 

คือความเสี่ยงจากการท่ีบริษัทผู้ออกตราสารไม่สามารถชำระคืนเงินต้น และ/หรือดอกเบ้ียได้ตามท่ีกำหนด หรือไม่ครบตามจำนวน
ท่ีได้สัญญาไว้ 
แนวทางการบริหารความเสี่ยง: บริษัทจัดการจะวิเคราะห์คณุภาพและความสามารถในการชำระหน้ีของผู้ออกตราสาร และทบทวน
ฐานะทางการเงินและความน่าเช่ือถือของผู้ออกตราสารเป็นประจำสมำ่เสมอ หากมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ ก็จะพิจารณา
ปรับเปลี่ยนแผนการลงทุนให้เหมาะสมกับสภาวการณ์ 

 
 
 

ช่องทางท่ีผู้ลงทุนสามารถทราบข้อมูลเพ่ิมเติม 

ปัจจัยความเส่ียงของกองทุน  
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ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคลอ่งของตราสาร (Liquidity Risk) 

คือความเสี่ยงท่ีเกิดจากการไม่สามารถขายตราสารได้ในช่วงเวลาท่ีต้องการหรืออาจไม่ได้ราคาตามท่ีคาดหวังเอาไว้ 

แนวทางการบริหารความเสี่ยง : บริษัทจัดการจะพิจารณาลงทุนในหลักทรัพย์ท่ีมีสภาพคล่องให้สอดคล้องกับประเภทลักษณะและ
นโยบายการลงทุนของกองทุนอย่างเหมาะสม เพ่ือให้มีความคล่องตัวในการบริหารกองทุน ท้ังน้ี แนวทางการบริหารความเสี่ยงจาก
การขาดสภาพคล่องของตราสาร จะข้ึนอยู่กับการพิจารณาตัดสินใจของบริษัทจัดการโดยคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วย
ลงทุนเป็นสำคัญ 

 
ความเสี่ยงจากการลงทุนในต่างประเทศ (Country and Political Risk) 

เนื่องจากกองทุนอาจจะลงทุนในตราสารต่างประเทศ กองทุนจึงมีความเสี่ยงของประเทศที่ลงทุน เช่น การเปลี่ยนแปลงของ
ปัจจัยพื้นฐาน สภาวะทางเศรษฐกิจ การเมือง ค่าเงิน และนโยบายต่างประเทศ โดยปัจจัยเหล่านี้อาจมีผลกระทบต่อราคาหน่วย
ลงทุน หรือหลักทรัพย์ท่ีกองทุนลงทุน 
แนวทางการบริหารความเสี่ยง : บริษัทจัดการจะติดตามและทำการวิเคราะห์ความเสี ่ยงทางด้านปัจจัยพื้นฐาน สภาวะทาง
เศรษฐกิจ การเมือง ค่าเงิน และนโยบายต่างประเทศ ของประเทศท่ีลงทุนอย่างสม่ำเสมอ เพ่ือลดความเสี่ยงในส่วนน้ี 

 
ความเสี่ยงจากข้อจำกัดการนำเงินลงทุนกลับประเทศ (Repatriation Risk) 

เน่ืองจากกองทุนอาจจะมีการลงทุนในตราสารต่างประเทศ จึงมีความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายต่างประเทศท่ีเก่ียวกับการ
แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ และการนำเงินลงทุนกลับเข้ามาในประเทศได้ ซึ่งอาจส่งผลให้กองทุนไม่สามารถชำระเงินให้ผู้ถือ
หน่วยลงทุนได้ตามจำนวนหรือเวลาท่ีกำหนด 

แนวทางการบริหารความเสี่ยง  บริษัทจัดการจะติดตามสถานการณ์ของประเทศคู่ค้าที่บริษัทจัดการมีการลงทุนไว้อย่างใกล้ชิด 
และสม่ำเสมอ เพ่ือลดความเสี่ยงดังกล่าว 

 
ความเสี่ยงจากการทำสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า (Derivative) เพ่ือป้องกันความเสี่ยง 

การทำสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า (Derivative) เพ่ือป้องกันความเสี่ยง (Hedging) จากอัตราแลกเปลี่ยนอาจทำให้กองทุนเสียโอกาสใน

การได้รับผลตอบแทนท่ีเพ่ิมข้ึนหากอัตราแลกเปลี่ยนมีการเปลี่ยนแปลงมีการเปลี่ยนแปลงในทางตรงข้ามกับท่ีกองทุนคาดการณ์ไว้ 
อย่างไรก็ตาม กองทุนยังคงมีความเสี่ยงจากการท่ีคู่สัญญาไม่ปฎิบัติตามสัญญาดังกล่าว 

แนวทางการบริหารความเสี่ยง : กองทุนจะเข้าทำธุรกรรมดังกล่าวกับธนาคารที่มีกฎหมายจัดตั้งขึ้น หรือธนาคารพาณิชย์และจะ
วิเคราะห์ฐานะทางการเงินของคุ่สัญญาก่อนทำสัญญา รวมท้ังติดตามวิเคราะห์ความเสี่ยงในฐานการเงินของคู่สัญญาอย่างต่อเน่ือง 

 
ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาตราสาร (Market Risk) 

ความเสี่ยงท่ีเกิดจากการเปลี่ยนแปลงราคา หรือผลตอบแทนโดยรวมของตราสาร ซ่ึงข้ึนอยู่กับปัจจัยต่าง ๆ เช่น แนวโน้มของอัตรา

ดอกเบ้ีย ความผันผวนของค่าเงิน ปัจจัยพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจ ผลประกอบการของบริษัทผู้ออกตราสาร ปริมาณการซ้ือขายหุ้นหรอื
ตราสารหน้ี เป็นต้น ซ่ึงส่งผลให้ราคาตราสารท่ีกองทุนได้ลงทุนไว้อาจเพ่ิมข้ึนหรือลดลงได้ตลอดเวลา 
แนวทางการบริหารความเสี่ยง  บริษัทจัดการจะวิเคราะห์และวิจัยปัจจัยต่าง ๆ ที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของราคาตราสารอยา่ง
ต่อเน่ืองและสม่ำเสมอ เพ่ือนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจปรับเปลี่ยนสัดส่วนในการลงทุนในตราสารแต่ละประเภทให้เหมาะสมกับ
สภาวการณ์ในช่วงเวลาต่าง ๆ 
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ส่วนท่ี 1 : อัตราส่วนการลงทุนท่ีคำนวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา (single entity limit) 
หมายเหตุ : ในกรณีเป็นทรัพยส์ินดงัน้ี ไม่มีข้อกำหนดเก่ียวกับ single entity limit ของผูร้ับฝาก ผู้ออกตราสารหรือคู่สัญญา
แล้วแต่กรณ ี
1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพ่ือการดำเนินงานของกองทุน 
2. derivatives on organized exchange 

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 แต่ต่ำกว่า  
2 อันดับแรก 

ไม่เกิน 35% 

3 หน่วย CIS ตามท่ีระบุใน ข้อ 3.13.1 ส่วนท่ี 2 ข้อ 1 หรือ ข้อ 3.13.2 ข้อ 1 ไม่จำกัดอัตราส่วน 

4 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่ผู้รับฝากหรือผู ้ออกตราสารมี
ลักษณะอย่างใดอย่างหน่ึงดังน้ี 
4.1  มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade   
4.2  เป็นธนาคารออมสิน ทั้งนี้ เฉพาะเงินฝากหรือตราสารที่รัฐบาลเป็น
ประกัน  

ไม่เกิน 20% 
หร ือไม ่ เก ิน 10% เม ื ่อ เป ็นการลงทุนใน
ต่างประเทศหรือผู้มีภาระผูกพันมีภูมิลำเนาอยู่
ต่างประเทศ โดยเลือกใช้ credit rating แบบ 
national scale 

5 ตราสารท่ีมีลักษณะครบถ้วนดังน้ี 
5.1  เป็นตราสารหน้ี ตราสารก่ึงหน้ีก่ึงทุน SN หรือศุกูก ท่ีผู้ออกจัดตั้งข้ึน
ตามกฎหมายไทย หรือสาขาของ ธพ. ต่างประเทศที่ได้รับอนุญาตให้
ประกอบธุรกิจ ธพ. ในประเทศไทย 
5.2  เป็นตราสารท่ีมีลักษณะอย่างใดอย่างหน่ึงดังน้ี 
5.2.1  ผู้ออกเป็นบริษัทจดทะเบียน 

5.2.2  ผู้ออกมีการเปิดเผยข้อมูลเป็นการท่ัวไปโดยมีรายละเอียดตามแบบ 
filing        
5.2.3  ในกรณ ีท ี ่ เป ็นตราสารที ่ม ีกำหนดว ันชำระหน ี ้  ≤ 397 วัน                   
นับแต่วันที่ลงทุน และไม่ได้มีลักษณะตาม 5.2.1 หรือ 5.2.2 ผู้มีภาระผูกพัน
ตามตราสารดังกล่าวต้องเป็น บุคคลดังน้ี 
5.2.3.1  ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน  

5.2.3.2  ธนาคารออมสิน  
5.2.3.3  ธนาคารอาคารสงเคราะห์  
5.2.3.4  ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  

5.2.3.5  บรรษัทตลาดรองสินเช่ือท่ีอยู่อาศัย  
5.2.3.6  ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่ง 
ประเทศไทย  
5.2.3.7  ธนาคารเพ่ือการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย  
5.2.3.8  ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 
5.2.3.9  บล. 

ไม่เกินอัตราดังน้ี แล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า 

(1) 10% หรือ 

(2) น้ำหนักของตราสารท่ีลงทุน 
ใน benchmark + 5% 

  

สรุปอัตราส่วนการลงทุนของกองทุนรวม  
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ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV) 

5.3  เสนอขายในประเทศไทย  

5.4  มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade 
5.5  ในกรณีที่เป็นตราสารที่มีกำหนดวันชำระหนี้ > 397 วันนับแต่วันท่ี
ลงทุน ต้องข้ึนทะเบียนหรืออยู่ในระบบของregulated market 

6 ทรัพย์สินดังน้ี 
6.1  ตราสารทุนที่จดทะเบียนซื ้อขายในกระดานซื้อขายหลักทรัพย์

สำหรับผู้ลงทุนทั่วไปของ SET หรือของตลาดซื้อขายหลักทรัพย์
ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมถึงตราสารทุนที่ผู้ออกตราสารอยู่ระหว่าง
ดำเนินการแก้ไขเหตุที่อาจทำให้มีการเพิกถอนการเป็นหลักทรัพย์
ซ้ือขายใน SET หรือในตลาดซ้ือขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ)  

6.2  ตราสารทุนที่ออกโดยบริษัทที่จัดตั้งขึ้นไม่ว่าตามกฎหมายไทยหรือ
กฎหมายต่างประเทศ ซึ่งหุ้นของบริษัทดังกล่าวซื้อขายในกระดาน
ซ้ือขายหลักทรัพย์สำหรับผู้ลงทุนท่ัวไปของ SET หรือของตลาดซ้ือ
ขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมถึงบริษัทท่ีอยู ่ระหว่าง
ดำเนินการแก้ไขเหตุที่อาจทำให้มีการเพิกถอนหุ้นออกจากการซ้ือ
ขายใน SET หรือในตลาดซ้ือขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ) 

6.3  หุ้นท่ีอยู่ในระหว่าง IPO เพ่ือการจดทะเบียนซ้ือขายตาม 6.1 
6.4  ตราสารท่ีมีลักษณะครบถ้วนดังน้ี  

6.4.1  เป็นตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้ก่ึงทุน SN หรือศุกูกที่ผู้ออก
จัดตั ้งขึ ้นตามกฎหมายไทย และเสนอขายตราสารนั้นใน
ต่างประเทศ หรือผู้ออกจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ 
(แต่ไม่รวมสาขาของ ธพ. ต่างประเทศที่ได้รับอนุญาตให้
ประกอบธุรกิจ ธพ. ในประเทศไทย) หรือเป็นตราสาร 
Basel III 

       6.4.2  มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade 
       6.4.3  เป็นตราสารท่ีมีลักษณะอย่างใดอย่างหน่ึงดังน้ี 

6.4.3.1  ผู้ออกเป็นบริษัทจดทะเบียนใน SET หรือในตลาด
ซ้ือขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ 

6.4.3.2 ผู ้ออกมีการเปิดเผยข้อมูลเป็นการทั ่วไปโดยมี
รายละเอียดตามแบบ filing 

6.4.3.3  ในกรณีที ่เป็นตราสารที่มีกำหนดวันชำระหนี้ ≤ 
397 วัน นับแต่วันท่ีลงทุน และไม่ได้มีลักษณะตาม 
6.4.3.1 หรือ 6.4.3.2  ผู้มีภาระผูกพันตามตราสาร
ดังกล่าวต้องเป็น บุคคลดังน้ี 
6.4.3.3.1   บุคคลตามข้อ 5.2.3.1 –  5.2.3.9 
6.4.3.3.2  สถาบันการเงินระหว่างประเทศท่ี

ประเทศไทยเป็นสมาชิก 
6.4.3.3.3   สถาบ ันการเง ินต ่างประเทศที ่มี

ลักษณะทำนองเดียวกับบุคคลตามข้อ 
6.4.3.3.1 – 6.4.3.3.2 

6.4.4 ในกรณีที่เป็นตราสารที่มีกำหนดวันชำระหนี้ > 397 วัน นับ
แต่ว ันที ่ลงทุน ต ้องขึ ้นทะเบียนหร ืออยู ่ ในระบบของ
regulated market 

6.5  DW ท่ีมี issuer rating อยู่ในระดับ investment grade 
6.6  ธุรกรรมดังนี้ ที่คู่สัญญามี credit rating  อยู่ในระดับ investment 

grade 

รวมกันไม่เกินอัตราดังน้ี แล้วแต่อัตราใด 
จะสูงกว่า 
(1) 10% หรือ 
(2) น้ำหนักของทรัพย์สินท่ีลงทุน 
      ใน benchmark + 5% 
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ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV) 

       6.6.1  reverse repo 
       6.6.2  OTC derivatives 
6.7  หน่วย infra หรือหน่วย property ท่ีมีลักษณะครบถ้วนดังน้ี 

6.7.1  จดทะเบียนซื้อขายหรืออยู่ในระหว่าง IPO เพื่อการจด
ทะเบียนซื ้อขายในกระดานซื ้อขายหลักทรัพย์สำหรับ 
ผู้ลงทุนทั่วไปของ SET หรือของตลาดซื้อขายหลักทรัพย์
ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมถึงหน่วยดังกล่าวที่อยู่ระหว่าง
ดำเนินการแก้ไขเหตุที ่อาจทำให้มีการเพิกถอนหน่วย
ดังกล่าวออกจากการซื้อขายใน SET หรือในตลาดซื้อขาย
หลักทรัพย์ต่างประเทศ) 

6.7.2   เป็นหน่วยของกองทุนที่ไม่ได้มีลักษณะกระจายการลงทุน
ในกิจการโครงสร้างพ้ืนฐาน อสังหาริมทรัพย์ หรือสิทธิการ
เช่า แล ้วแต่กรณี (diversified fund) ตามแนวทางท่ี
สำนักงานกำหนด 

6.8   หน่วย private equity ที่จดทะเบียนซื้อขายหรืออยู่ในระหว่าง 
IPO เพื ่อการจดทะเบียนซื้อขายในกระดานซื ้อขายหลักทรัพย์
สำหรับผู้ลงทุนทั่วไปของ SET หรือของตลาดซื้อขายหลักทรัพย์
ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมถึงหน่วย private equity ที่อยู ่ระหว่าง
ดำเนินการแก้ไขเหตุที่อาจทำให้มีการเพิกถอนหน่วยดังกล่าวออก
จากการซ ื ้ อขายในSET หร ือในตลาดซ ื ้ อขายหล ักทร ัพย์
ต่างประเทศ) 

6.9  หน่วย CIS ตามที่ตามที่ระบุใน ข้อ 3.13.1 ส่วนที่ 2 ข้อ 2 หรือ ข้อ 
3.13.2 ข้อ 2 ที่จดทะเบียนซื้อขายหรืออยู่ในระหว่าง IPO เพื่อการจด
ทะเบียนซื้อขายในกระดานซื้อขายหลักทรัพย์ สำหรับผู้ลงทุนทั่วไปของ 
SET หรือของตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมถึงหน่วย
ดังกล่าวที่อยู ่ ระหว่างดำเนินการแก้ไขเหตุที่อาจทำให้มีการเพิกถอน
หน่วยดังกล ่าวออกจากการซื ้อขายใน SET หร ือในตลาดซื ้อขาย
หลักทรัพย์ต่างประเทศ) 

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

ไม่จำกัดอัตราส่วน 

8 ทรัพย์สินอ่ืนนอกเหนือจากท่ีระบุในข้อ 1 - ข้อ 7 (SIP) รวมกันไม่เกิน 5% 

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

หรือการเข้าเป็นคู่สัญญาในธุรกรรมทางการเงินกับบริษัทดังกล่าว  
      

ไม่เกินอัตราใดอัตราหนึ่งดังนี้ แล้วแต่อัตราใด
จะสูงกว่า 
(1) 25% หรือ 
(2) น้ำหนักของทรัพย์สินท่ีลงทุนใน

benchmark + 10%  

* หมายเหตุ : ในกรณีเป็นทรัพย์สินดังน้ี ไม่มีข้อกำหนดเก่ียวกับ group limit  
                      1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพ่ือการดำเนินงานของ MF  
                      2. derivatives on organized exchange 
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ส่วนท่ี 3 : อัตราส่วนการลงทุนท่ีคำนวณตามประเภททรัพย์สิน (product limit)** 

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV) 

1 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก B/E หรือ P/N ที่นิติบุคคลตาม
กฎหมายไทย (ไม่รวมถึงสาขาในต่างประเทศของนิติบุคคลดังกล่าว) เป็น
ผู้ออก ผู้สั่งจ่าย หรือคู่สัญญา ดังน้ี 
1.1  ธนาคารหรือสถาบันการเงินท่ีมีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งข้ึน 
1.2  ธพ. 

1.3  บง. 
1.4  บค. 
1.5  บรรษัทตลาดรองสินเช่ือท่ีอยู่อาศัย 

(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 ที่มีเงื่อนไขห้ามเปลี่ยนมือแต่ MFได้ดำเนินการให้มี

การรับโอนสิทธิเรียกร้องในตราสารได้ตามวิธีการที ่กฎหมาย
กำหนด หรือมีเง่ือนไขให้ MFสามารถขายคืนผู้ออกตราสารได้ 

2.2  SN (แต่ไม่รวมถึง SN ซ่ึงจดทะเบียนกับ TBMA และมีการเสนอขาย
ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาด
ทุนว่าด้วยการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหน้ี
ท่ีออกใหม่) 

2.3  เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่มีระยะเวลาการฝากเกิน  
12 เดือน  

2.4  total SIP ตามข้อ 5 ของส่วนน้ี 
(ข้อน้ีไม่ใช้กับการลงทุนของกองทุนรวมปิด และกองทุน  
buy & hold ท่ีลงทุนใน B/E P/N SN เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงิน
ฝาก ท่ีมีอายุไม่เกินอายุกองทุนหรือรอบการลงทุน 
ของ MF หรือมีการลงทุนใน derivatives เพ่ือให้ทรัพย์สินดังกล่าวมีอายุ
สอดคล้องกับอายุกองทุน) 

รวมกันไม่เกิน 25% 
 

3 reverse repo ไม่เกิน 25% 

4 securities lending   ไม่เกิน 25% 

5 total SIP ซึ่งได้แก่ ทรัพย์สินตามข้อ 8 ในส่วนที่ 1 : อัตราส่วนการ
ลงทุนที่คำนวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา (single entity limit) 
แต่ไม่รวมถึงตราสารหน้ี ตราสารก่ึงหน้ีก่ึงทุน SN ศุกูก หรือตราสาร Basel 
III ท่ีมีลักษณะครบถ้วนดังน้ี 
5.1  ม ีล ักษณะตาม 6.4.3 และ 6.4.4 ของข้อ 6 ในตอนที ่  1.1 :       

อัตราส่วนการลงทุนสำหรับ MF ท่ัวไป ของส่วนท่ี 1 :อัตราส่วนการ
ลงทุนที่คำนวณตามผู้ออกทรัพย์สิน หรือคู่สัญญา (single entity 
limit) 

5.2  ม ี  credit rating อย ู ่ ในระด ับต ่ำกว ่า investment grade หรือ 
ไม่มี credit rating 

รวมกันไม่เกิน 15% 
 

6 derivatives ดังน้ี 
6.1 การเข้าทำธุรกรรม derivatives ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการลดความ
เสี่ยง (hedging)     

 
ไม่เกินมลูค่าความเสี่ยงท่ีมีอยู่    

 6.2  การเข้าทำธุรกรรม derivatives ที ่มิใช่เพื ่อการลดความเสี ่ยง        
(non-hedging) 

global exposure limit 
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ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV) 

6.2.1  กรณี MF ไม่มีการลงทุนแบบซับซ้อน 
          จำกัด net exposure ท่ีเกิดจาก 
          การลงทุนใน derivatives โดยต้อง 
          ไม่เกิน 100% ของ NAV 
6.2.2  กรณี MF มีการลงทุนแบบซับซ้อน8 
         จำกัด net exposure ท่ีเกิดจาก 
         การลงทุนใน derivatives โดยมลูค่า 
         ความเสียหายสูงสดุ (value-at-risk :  
         VaR) ของ MF ต้องเป็นดังน้ี 
         (1)  absolute VaR < 20% ของ NAV  
         (2)  relative VaR < 2 เท่า ของ VaR  
         ของ benchmark 
หมายเหตุ: “การลงทุนแบบซับซ้อน”   
               หมายความว่า  การลงทุนใน 
               สัญญาซ้ือขายล่วงหน้าท่ีมีกลยุทธ์ 
               แบบซับซ้อน (complex strategic  
               investment) หรือการลงทุนใน 
               สัญญาซ้ือขายล่วงหน้าท่ีมีความ 
               ซับซ้อน (exotic derivatives) 

** หมายเหตุ : สำหรับการลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื่อการดำเนินงานของกองทุนไม่มีข้อกำหนดเกี่ยวกับ 
product limit 

ส่วนท่ี 4 : อัตราส่วนการลงทุนท่ีคำนวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการท่ีลงทุน (concentration limit) 

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน  

1 หุ้นของบริษัทรายใดรายหน่ึง ท ุก MF รวมก ันภายใต ้การจ ัดการของ บลจ. รายเด ียวก ันต ้องมี  
จำนวนหุ้นของบริษัทรวมกัน < 25% ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด 
ของบริษัทน้ัน 

2 ตราสารหน้ี ตราสารก่ึงหน้ีก่ึงทุนตราสาร 
Basel III และศุกูกของผู้ออกรายใดรายหน่ึง 
(ไม่รวมถึงตราสารหน้ีภาครัฐไทยหรือตรา
สารหน้ีภาครัฐต่างประเทศ) 
 

2.1 ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าหน้ีสินทางการเงิน (financial liability)* ของ
ผู ้ออกตราสารรายนั ้น ตามที ่เปิดเผยไว้ในงบการเงินสำหรับรอบ
ระยะเวลาบัญชีล่าสุด ท้ังน้ี ในกรณีท่ีผู้ออกตราสารมีหน้ีสินทางการเงิน
ที่ออกใหม่ก่อนครบรอบระยะเวลาบัญชีถัดไปและยังไม่ปรากฏในงบ
การเงินล่าสุด บลจ. อาจนำมูลค่าหน้ีสินทางการเงินดังกล่าวมารวมกับ
มูลค่าหนี้สินทางการเงินตามงบการเงินล่าสุดด้วยก็ได้โดยข้อมูลหนี้สิน
ทางการเงินนั้นจะต้องเป็นข้อมูลที่มีการเผยแพร่เป็นการทั่วไป และใน
กรณีที ่ผู ้ออกตราสารไม่มีหนี้สินทางการเงินตามที่เปิดเผยไว้ในงบ
การเงินสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีล่าสุด** ให้ใช้อัตราส่วนไม่เกิน 1 
ใน 3 ของมูลค่าการออกและเสนอขายตราสารตามข้อนี้ของผู้ออกราย
นั้นเป็นรายครั้ง เว้นแต่ในกรณีที่ผู้ออกตราสารได้มีการยื่นแบบ filing 
ในลักษณะเป็นโครงการ (bond issuance program) ให้พิจารณาเป็น
รายโครงการ 

2.2  ในกรณีที่กองทุนลงทุนในตราสารตามข้อนี้โดยเป็นตราสารที่ออกใหม่
และมี credit rating อยู่ในระดับต่ำกว่า investment grade หรือไม่มี 
credit rating ให้ บลจ. ลงทุนเพ่ือกองทุนภายใต้ การจัดการของ บลจ. 
รายเดียวกันรวมกันไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าการออกและเสนอขาย
ตราสารดังกล่าวเป็นรายครั้ง เว้นแต่กรณีที่ผู้ออกตราสารได้มีการยื่น
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ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน  
แบบ filing ในล ักษณะเป็นโครงการ (bond issuance program)  
ให้พิจารณาเป็นรายโครงการ 
(อัตราส่วนตาม 2.2 ไม่ใช้กับกรณีเป็นตราสารท่ีออกโดยบุคคลดังน้ี  
1. ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน 
2. ธนาคารออมสิน 
3. ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 
4. ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
5. บรรษัทตลาดรองสินเช่ือท่ีอยู่อาศัย 
6. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย  
7. ธนาคารเพ่ือการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย  
8. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 
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   
- อัตราข้างต้นไม่ใช้กับการลงทุนดังน้ี 
(1)  การลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนที ่ม ีล ักษณะครบถ้วนดังน้ี  
โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน            
(1.1)  มีขนาดเล็ก 
(1.2)  จัดตั้งข้ึนใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี 

(1.3)  เสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงกว้าง    
(2)  การลงทุนในหน่วยลงทุนของ MF อ่ืนท่ี บลจ.เดียวกันเป็นผู้รับผิดชอบ
ในการดำเนินการ 

4 หน่วย infra ของกองทุนใดกองทุนหน่ึง  ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วย infra ท้ังหมดของกองทุน infra  
ท่ีออกหน่วยน้ัน  เว้นแต่เป็นหน่วย infra ของกองทุนท่ีมีลักษณะครบถ้วน
ดังน้ี โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน 
(1)  มีขนาดเล็ก  
(2)  จัดตั้งข้ึนใหม่โดยมีอายไุมเ่กิน 2 ปี 
(3)  เสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงกว้าง 

5 หน่วย property ของกองทุนใดกองทุนหน่ึง ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วย property ท้ังหมดของกองทุน property  
ท่ีออกหน่วยน้ัน  เว้นแต่เป็นหน่วย property ของกองทุนท่ีมีลักษณะ
ครบถ้วนดังน้ี โดยไดร้ับความเห็นชอบจากสำนักงาน 
(1)  มีขนาดเล็ก  
(2)  จัดตั้งข้ึนใหม่โดยมีอายไุมเ่กิน 2 ปี 
(3)  เสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงกว้าง 

6 หน่วย private equity ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วย private equity ทั้งหมดของกองทุน 
private equity  
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1.ค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุน 

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุน ร้อยละของมลูค่าหน่วยลงทุน 

1.1  ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end-fee) ไม่เกินร้อยละ 2.50  
(โดยอาจเรียกเก็บจากผูล้งทุนแต่ละกลุ่มหรือแตล่ะ
รายไม่เท่ากัน ข้ึนอยู่กับดลุยพินิจของบริษัทจัดการ) 

1.2  ค่าธรรมเนียมการรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน (Back-end fee) ไม่เกินร้อยละ 2.50  
(โดยอาจเรียกเก็บจากผูล้งทุนแต่ละกลุ่มหรือแตล่ะ
รายไม่เท่ากัน ข้ึนอยู่กับดลุยพินิจของบริษัทจัดการ) 

1.3 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน (Switching fee) 
      - ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนเข้า 
      - ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนออก 

ไม่เกินร้อยละ 2.50 
ไม่เกินร้อยละ 2.50 

(บริษัทจัดการอาจยกเว้นไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียม
การสับเปลี ่ยนหน่วยลงทุนสำหรับการสับเปลี่ยน
หน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมภายใต้การจัดการ
ของบริษัทจัดการ แต่จะมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม
การขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามอัตราที่บริษัท
จัดการกำหนด 
ท้ังน้ี อาจเรียกเก็บจากผู้ลงทุนแตล่ะกลุม่หรือแต่ละ
รายไม่เท่ากัน ข้ึนอยู่กับดลุยพินิจของบริษัทจัดการ) 

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 ค่าใช้จ่ายในการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ จ่ายตามจริง แต่ไม่เกิน 0.535 

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวมท่ีประมาณการไม่ได้  

2.5 ค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ  ไม่เกินร้อยละ 1.400 ต่อปี 

รวมค่าใช้จ่ายท้ังหมด ไม่เกินร้อยละ 5.000 ต่อปี 

ค่าใช้จ่ายในการซ้ือขายหลักทรัพย ์ จ่ายตามจริง 

 

 

 

ตารางค่าธรรมเนียม เงินตอบแทน และค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้ถือหน่วยลงทุน 
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หมายเหตุ:  1)   ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ รวมภาษีมลูค่าเพ่ิม หรือภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอ่ืนใด (ถ้ามี)  

2)  บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการที่จะปรับเพิ่มอัตราค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายข้างต้นโดยไม่ถือว่าเป็น
การแก้ไขเพ่ิมเติมโครงการจัดการในอัตราไม่เกินร้อยละ 5 ของอัตราค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย 

 ทั้งนี้เป็นไปตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดโครงการและตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
กำหนด 

3)   ค่าธรรมเนียมค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเก็บจากกองทุนรวม เมื่อรวมกันท้ังหมดแล้ว ต้องไมเ่กินอัตราร้อยละ 5.000 
ต่อปี ของมูลค่าทรัพยส์ินสุทธิของกองทุนรวม  

4)  ค่าใช้จ่ายในการซ้ือขายหลักทรัพย์ของกองทุนเป็นค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเก็บตามรายการท่ีเกิดข้ึนจริงไม่สามารถ 
ประมาณการได้ ท้ังน้ีค่าใช้จ่ายดังกล่าวไม่รวมอยู่ในเพดานข้ันสูงของค่าธรรมเนียม 

 
 

 
 

� บริษัทจัดการอาจลงทุนในหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอ่ืนเพ่ือบริษัทจัดการเช่นเดียวกันกับท่ีบริษัทจัดการลงทุนใน
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อกองทุนรวม  โดยบริษัทจัดการจะจัดให้มีระบบงานที่ป้องกันความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์เพ่ือให้เกิดความเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุน  ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสอบถามข้อมูลเพ่ิมเติมได้
ท่ี www.lhfund.co.th 

�  ผู้ถือหน่วยลงทุนได้รับทราบและตกลงยินยอมให้สิทธิแก่บริษัทจัดการที่จะปฏิบัติการ และดำเนินการใด ๆ 
ตามท่ีบริษัทจัดการมีพันธสัญญา หรือข้อตกลงกับรัฐต่างประเทศ หรือหน่วยงานต่างประเทศ หรือมีความจำเป็น
ต้นปฏิบัติตามกฎหมายหรือข้อบังคับของรัฐต่างประเทศน้ัน 

�  ผู้สนใจลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวนให้เข้าใจก่อนซื้อหน่วยลงทุน และเก็บไว้เป็นข้อมูลเพื่อใช้อ้างอิง
ในอนาคต  หากผู้ลงทุนต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม ผู้ลงทุนสามารถขอหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงการได้ท่ี
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด หรือ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน 

� ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการออมจะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี หากไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการ
ลงทุน และจะต้องคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่เคยได้รับภายในกำหนดเวลา มิฉะนั้นจะต้องชำระเงินเพิ่มและ
เบ้ียปรับตามประมวลรัษฎากร (ควรลงทุนอย่างน้อย 10 ปี) 

� การพิจารณาร่างหนังสือชี้ชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้มิได้เป็นการแสดงว่าสำนักงาน
ได้รับรองถึงความถูกต้องของข้อมูลในหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวม หรือได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของ
หน่วยลงทุนท่ีเสนอขายน้ัน 

� ผู้ลงทุนควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าผู้ขายหน่วยลงทุนเป็นบุคคลท่ีได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. 

� ผู้ลงทุนสามารถตรวจดูข้อมูลที่อาจมีผลต่อการตัดสินใจลงทุน เช่นการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี ่ยวข้อง 
(Connected Person) ได้ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือโดยผ่านเครือข่าย internet ของสำนักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. (http//:www.sec.or.th) 

คำเตือนเก่ียวกับการลงทุนในหน่วยลงทุน 


