
 

 

 

 
 

 
หนังสือช้ีชวน 

ส่วนข้อมลูกองทุนรวม (Q&A) 
 

กองทุนเปิด แอล เอช หุ้นไทย ESG 
LH THAI ESG FUND 

(LHESG) 
 
 
 

(ส ำหรบัรอบระยะเวลำบญัชีปีท่ี 2 ส้ินสุดวนัท่ี 28 กมุภำพนัธ ์2564)  
 

ผู้ลงทุนควรศึกษำรำยละเอียดของกองทุนอย่ำงละเอียดถี่ถ้วนก่อนตดัสินใจลงทุนหำกมีข้อสงสยัหรือ
ต้องกำรข้อมูลเพ่ิมเติม โปรดติดต่อบริษทัจดักำรหรือผู้สนับสนุนกำรขำยหรือรบัซ้ือคืน 
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ช่ือโครงกำร (ภำษำไทย)     : กองทุนเปิด แอล เอช หุน้ไทย ESG 

ช่ือโครงกำร (ภำษำองักฤษ)    : LH THAI ESG FUND 

ช่ือยอ่      : LHESG 

อำยุโครงกำร      : ไม่ก ำหนด  

วนัท่ีได้รบัอนุมติัให้จดัตัง้และจดักำรกองทุนรวม   : 22 กุมภำพนัธ ์2562 

วนัท่ีจดทะเบียนกองทุน      : 28 มนีำคม 2562 

วนัท่ีเปิดเสนอซื้อหน่วยลงทุน    : ทุกวนัท ำกำร 

วนัท่ีเปิดเสนอขำยหน่วยลงทุน    : ทุกวนัท ำกำร 

 

Q:  ประเภทของกองทุน 
A:   กองทุนเปิดตรำสำรทุน 

Q:   นโยบำยกำรลงทุน 
A:   กองทุนมนีโยบำยทีจ่ะลงทุนในตรำสำรแห่งทุนเพื่อใหส้ำมำรถสรำ้งผลตอบแทนทีใ่กล้เคยีงกบัดชันีผลตอบแทนรวม 

อีเอสจ ีไทยพฒัน์ (Thaipat ESG Index (TR)) โดยกองทุนจะเลอืกลงทุนเฉพำะในหุ้นสำมญัของบรษิัทต่ำง ๆ ใน
สดัส่วนทีเ่ท่ำหรอืใกล้เคยีงกบัน ้ำหนักทีเ่ป็นส่วนประกอบของดชันีดงักล่ำว ซึ่งมอีตัรำส่วนกำรลงทุนในตรำสำรแห่ง
ทุนโดยเฉลีย่ในรอบปีบญัชไีมน้่อยกวำ่รอ้ยละ 80 ของมลูค่ำทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุน ส่วนทีเ่หลอือำจพจิำรณำลงทนุ
ใน ตรำสำรทุน ตรำสำรหนี้ ตรำสำรกึ่งหนี้กึ่งทุน ตรำสำรทำงกำรเงนิ เงนิฝำกและ/หรอืตรำสำรเทยีบเท่ำเงนิฝำก 
ใบส ำคญัแสดงสิทธิอ์นุพนัธ์ หน่วยลงทุนของกองทุน เช่น หน่วย CIS หน่วยลงทุนของกองทุนอสงัหำริมทรพัย์/
REITs หน่วยลงทุนของกองทุนโครงสรำ้งพืน้ฐำน (Infra) หรอืกองทุนรวมอทีเีอฟ (ETF) เป็นตน้ ตลอดจนหลกัทรพัย์
หรอืทรพัยส์นิอื่นหรอืกำรหำดอกผลโดยวธิอีื่นตำมทีส่ ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ประกำศก ำหนดใหล้งทุนได ้ 

  
 นอกจำกนี้ กองทุนอำจลงทุนหรอืมไีวใ้นสญัญำซื้อขำยล่วงหน้ำ (Derivatives) เพื่อป้องกนัควำมเสีย่งทีม่อียู่จำกกำร

ลงทุน เช่น กำรท ำสวอป และ/หรอืสญัญำฟอร์เวริด์ทีอ่้ำงองิกบัรำคำตรำสำร อตัรำดอกเบีย้ และ/หรอืสญัญำฟิวเจอร ์
เป็นต้น ตำมที่สำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ประกำศก ำหนดหรอืให้ควำมเหน็ชอบ รวมทัง้อำจท ำธุรกรรมกำร
ให้ยืมหลกัทรพัย์หรือธุรกรรมกำรซื้อโดยมสีญัญำขำยคืน (Reverse Repo) และ/หรือธุรกรรมประเภทกำรให้ยมื
หลักทรัพย์ (securities lending)  รวมถึงอำจลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตรำสำรหนี้ที่มีอันดับควำมน่ำเชื่อถือต ่ำกว่ำที่
สำมำรถลงทุนได้ (non – investment grade) และตรำสำรหนี้ที่ไม่ได้รบักำรจดัอนัดบัควำมน่ำเชื่อถือ (Unrated) 
รวมทัง้ตรำสำรทุนทีไ่ม่ไดจ้ดทะเบยีนในตลำดหลกัทรพัย ์(Unlisted Securities) รวมถงึทรพัยส์นิอื่นใด และ/หรอืกำร
หำดอกผลอื่นใดอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งหรอืหลำยอย่ำงโดยเป็นไปตำมที่ประกำศคณะกรรมกำร ก.ล.ต. หรอื ประกำศ
ส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ก ำหนดหรอืใหค้วำมเหน็ชอบ ทัง้นี้ กองทุนจะไม่ลงทุนในตรำสำรทีม่สีญัญำซื้อขำย
ล่วงหน้ำแฝง (Structured Note) 

  

ส่วนข้อมูลสรปุรำยละเอียดโครงกำร 

ประเภทและนโยบำยกำรลงทุน  
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 ทัง้นี้ ในกำรค ำนวณสดัส่วนกำรลงทุนของกองทุนรวมตำมกำรจดัแบ่งประเภทกองทุนรวมจะไมน่ ำมำบงัคบัใชใ้นช่วง
รอกำรลงทุน ซึง่มรีะยะเวลำ 30 วนันับแตว่นัทีจ่ดทะเบยีนเป็นกองทุนรวม 

  
 บรษิทัจดักำรขอสงวนสทิธใินกำรเลกิกองทุน หำกบรษิทัจดักำรเหน็ว่ำไม่สำมำรถลงทุนใหเ้ป็นไปตำมวตัถุประสงค์

และนโยบำยกำรลงทุนของกองทุน หรือในกรณีที เกิดสภำวกำรณ์ที ไม่ปกติหรือกรณีอื่นใดที่ เกิดจำกปัจจยัที่ 
ควบคุมไม่ไดโ้ดยจะค ำนึงถงึผลประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนเป็นส ำคญั 

 หมำยเหตุ: 
 ในสภำวะปกติกองทุนจะพยำยำมด ำรงค่ำควำมผนัผวนของผลตอบแทนของกองทุน (หลงัหกัค่ำธรรมเนียมและ

ค่ำใชจ้่ำย) เมื่อเทยีบกบัอตัรำผลตอบแทนของดชันีผลตอบแทนรวม อเีอสจ ีไทยพฒัน์ (Thaipat ESG Index (TR))  
ไม่เกินร้อยละ 2.00 ต่อปีอย่ำงไรก็ตำม ในกรณีที่มเีหตุจ ำเป็นหรอืสภำวะตลำดไม่เอื่ออ ำนวยท ำใหก้องทุนอำจไม่
สำมำรถด ำรงส่วนต่ำงดงักล่ำวได้จงึอำจมบีำงขณะที่ค่ำTracking Error มำกกว่ำ ร้อยละ 2.00 ต่อปี ทัง้นี้ บริษัท
จดักำรขอสงวนสทิธใินกำรเปลีย่นแปลงค่ำ Tracking Error ทีใ่ชข้ำ้งตน้ โดยถอืว่ำไดร้บัควำมเหน็ชอบจำกผูถ้อืหน่วย
ลงทุนและไม่ถือว่ำเป็นกำรแก้ไขโครงกำร โดยบรษิัทจดักำรจะแจง้เปลี่ยนแปลงดงักล่ำวใหผู้้ถอืหน่วยลงทุนทรำบ
ล่วงหน้ำผ่ำนกำรประกำศในเวบ็ไซตข์องบรษิทัจดักำร ภำยในระยะเวลำทีผู่ล้งทุนสำมำรถใชป้ระโยชน์จำกขอ้มูลกำร
ตดัสนิใจลงทุนได ้

 
 

 
Q:  กองทุนรวมน้ีเป็นกองทุนรวมท่ีมีกำรก ำหนดประเภทของผู้ลงทุน หรือมีกำรแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน

หรือไม่?  อย่ำงไร?  

A:  กองทุนรวมนี้เป็นกองทุนส ำหรบัผูล้งทุนทัว่ไป มกีำรแบ่งชนิดของหน่วยลงทุนเป็น 2 ชนิด ไดแ้ก่  

1) ชนิดบุคคลธรรมดำ : LHESG-A  

2) ชนิดผูล้งทุนสถำบนั : LHESG-IR 

ทัง้นี้ ผูล้งทุนบุคคลธรรมดำ และผูล้งทุนนิตบิุคคล/สถำบนั สำมำรถลงทุนไดใ้นหน่วยลงทุนทุกชนิดตำมเงื่อนไขทีก่องทุน
ก ำหนด  

 

Q:  กองทุนรวมน้ีมีจ ำนวนเงินทุนโครงกำรเท่ำใด  

A:  จ ำนวนเงนิทุนโครงกำรนี้เท่ำกบั 1,000 ลำ้นบำท   

 

Q: กองทุนน้ีเหมำะสมท่ีจะเป็นทำงเลือกส ำหรบัเงินลงทุนลกัษณะใด ควรลงทุนในกองทุนน้ีเป็น ระยะเวลำ
เท่ำใด 

A:  กองทุนนี้เหมำะส ำหรบัผูล้งทุนทีต่้องกำรไดร้บัผลตอบแทนจำกกำรลงทุนในตรำสำรแห่งทุนของบรษิทัทีม่ส่ีวนร่วม
รบัผดิชอบต่อสงัคมใน 3 ดำ้น ไดแ้ก่ สิง่แวดลอ้ม สงัคม และธรรมำภบิำล โดยมุ่งหวงัผลตอบแทนจำกเงนิปันผลหรอื
ก ำไรส่วนเกนิทุนจำกกำรลงทุนในตรำสำรแห่งทุน โดยสำมำรถรบัควำมผนัผวนในระยะสัน้ และควำมเสีย่งในระดบัที่
สงูได ้เพื่อโอกำสไดร้บัผลตอบแทนทีด่ใีนระยะปำนกลำงถงึระยะยำว โดยกองทุนแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน ดงันี้ 

 ชนิดบุคคลธรรมดำ (LHESG-A) : เหมำะส ำหรบัผูล้งทุนประเภทบุคคลธรรมดำ เปิดโอกำสใหผู้ล้งทุนรบัรำยได้
จำกส่วนต่ำงจำกกำรลงทุน (Capital Gain) และสะสมผลประโยชน์จำกกำรลงทุน (Total return) 

ลกัษณะท่ีส ำคญัของกองทุนรวม  
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 ชนิดผู้ลงทุนสถำบนั (LHESG-IR) : เหมำะส ำหรบัผู้ลงทุนประเภทนิติบุคคล/สถำบนั/บุคคลธรรมดำ และเปิด
โอกำสใหผู้ล้งทุนรบัรำยไดส้ม ่ำเสมอจำกกำรขำยคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตัิ 

 

Q: ปัจจยัใดท่ีมีผลกระทบอย่ำงมีนัยส ำคญัต่อเงินลงทุนของผู้ลงทุน 

A:  1) ควำมผนัผวนของรำคำหุน้ในตลำดหลกัทรพัยฯ์  
     2) กำรขำดสภำพคล่องของตรำสำร 

 

Q: กองทุนน้ีมีผู้ประกนัเงินทุนหรือมุ่งเน้นจะคุ้มครองเงินต้นหรือไม่ อย่ำงไร 

A:  กองทุนน้ีไม่มผีูป้ระกนัเงนิทุนและไม่คุม้ครองเงนิตน้  

 

Q: กองทุนรวมน้ีมีรอบระยะเวลำบญัชีอย่ำงไร  

A: วนัสุดทำ้ยของเดอืนกุมภำพนัธ ์ของทุกปี  
 
 
 
 
Q: กองทุนรวมน้ีมีวิธีกำรขำยและรบัซื้อคืนหน่วยลงทุนอย่ำงไร  

A:  1) วิธีกำรขำยหน่วยลงทุน 

ข้อก ำหนด : 

✓ มลูค่ำขัน้ต ่ำของกำรสัง่ซื้อครัง้แรก  
o ชนิดบุคคลธรรมดำ (LHESG-A)  :  5,000 บำท 
o ชนิดผูล้งทุนสถำบนั (LHESG-IR)  :  10 ลำ้นบำท 

✓ มลูค่ำขัน้ต ่ำของกำรสัง่ซื้อครัง้ถดัไป 500 บำท 

✓ กำรสัง่ซื้อหน่วยลงทุนระหว่ำงกำรเสนอขำยครัง้แรก (IPO): ผู้ลงทุนสำมำรถสัง่ซื้อได้ที่บริษัทจัดกำร                   
หรอืผูส้นับสนุนกำรขำยหรอืรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนทีไ่ดร้บักำรแต่งตัง้จำกบริษทัจดักำร ในเวลำตัง้แต่ เวลำ 8.30   
– 15.30 น. โดยวนัสุดท้ำยของกำรเสนอขำยครัง้แรก บรษิัทจดักำรขอสงวนสทิธริบัเงนิค่ำจองซื้อเป็นเงนิโอน
เท่ำนัน้ภำยในเวลำ 15.30 น. 

✓ กำรสัง่ซื้อหน่วยลงทุนภำยหลงักำรเสนอขำยครัง้แรก (หลงั IPO): ผูล้งทุนสำมำรถสัง่ซื้อไดท้ีบ่รษิทัจดักำร หรอื
ผู้สนับสนุนกำรขำยหรอืรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนที่ได้รบักำรแต่งตัง้จำก  บรษิัทจดักำร ทุกวนัท ำกำรขำยหน่วย
ลงทุน เวลำ 8.30 – 15.30 น.   

✓ ผูส้ัง่ซื้อหน่วยลงทุนจะตอ้งช ำระเงนิค่ำซื้อครัง้เดยีวเตม็จ ำนวนทีส่ัง่ซื้อ โดยช ำระเป็น เงนิโอน เชค็ ดรำฟต ์หรอื
วธิอีื่นใด ทีบ่รษิทัจดักำรยอมรบั โดยผูส้ัง่ซื้อจะต้องลงวนัทีต่ำมวนัทีท่ีส่ ัง่ซื้อและขดีคร่อมเฉพำะสัง่จ่ำยในนำม 
“บลจ. แลนด์ แอนด์ เฮำ้ส ์จ ำกดั เพื่อจองซื้อหน่วยลงทุน” โดยระบุชื่อ ทีอ่ยู่และหมำยเลขโทรศพัท์ของผูส้ัง่ซื้อ
ลงบนดำ้นหลงัของเชค็เพื่อควำมสะดวกในกำรตดิต่อและเพื่อผลประโยชน์ของผูส้ัง่ซื้อหน่วยลงทุน 

          

 

ข้อก ำหนดในกำรซ้ือขำยและโอนหน่วยลงทุน 
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2) วิธีรบัซื้อคืน  

✓ มลูค่ำขัน้ต ่ำในกำรขำยคนื 500 บำท   
✓ จ ำนวนหน่วยลงทุนขัน้ต ่ำของกำรสัง่ขำยคนื 50 หน่วย 
✓ กรณีรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนแบบดุลยพนิิจของผูล้งทุนรำยละเอยีด ดงันี้ 

o  ชนิดบุคคลธรรมดำ (LHESG-A) : ผู้ลงทุนสำมำรถสัง่ขำยหน่วยลงทุนได้ทุกวนัท ำกำร ตัง้แต่เวลำ
เริม่ท ำกำรถงึเวลำ 15.30 น. หำกวนัดงักล่ำวตรงกบัวนัปิดท ำกำรหรอืเป็นวนัท ำกำรทีไ่ม่สำมำรถซื้อขำย
หน่วยลงทุนไดใ้หเ้ลื่อนเป็นวนัท ำกำรถดัไป 

o  ชนิดผู้ลงทุนสถำบนั (LHESG-IR) : ผูล้งทุนสำมำรถสัง่ขำยหน่วยลงทุนไดไ้ดทุ้กรอบระยะเวลำประมำณ 
3 ปี ถดัจำกวนัท ำกำรขำยคนืหน่วยลงทุนล่ำสุด ตัง้แต่เวลำเริม่ท ำกำรถงึเวลำ 15.30 น. หำกวนัดงักล่ำว
ตรงกบัวนัปิดท ำกำรหรอืเป็นวนัท ำกำรทีไ่ม่สำมำรถซื้อขำยหน่วยลงทุนไดใ้หเ้ลื่อนเป็นวนัท ำกำรถดัไป 

โดยรอบระยะเวลำรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน ดงันี้ 

ครัง้ที ่ วนัทีท่ ำรำยกำรรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน 

ครัง้ที ่1 ระหว่ำงวนัที ่25 มนีำคม 2565 ถงึ วนัที ่31 มนีำคม 2565 

ครัง้ที ่2 ระหว่ำงวนัที ่25 มนีำคม 2568 ถงึ วนัที ่31 มนีำคม 2568 

ครัง้ที ่3 ระหว่ำงวนัที ่27 มนีำคม 2571 ถงึ วนัที ่31 มนีำคม 2571 

 

ทัง้นี้ บรษิทัจดักำรขอสงวนสทิธทิีจ่ะเปลี่ยนแปลง วนั เวลำท ำกำรรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนดงักล่ำว ตำมทีบ่รษิทั
จดักำรเหน็สมควร ซึ่งเป็นไปเพื่อประโยชน์ของกองทุนรวม โดยจะแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทรำบล่วงหน้ำ โดย
ประกำศ ณ ส ำนักงำนของบรษิทัจดักำร และ/หรอืผูส้นับสนุนกำรขำยหรอืรบัซื้อคนื (ถำ้ม)ี 

ทัง้นี้ บริษัทจดักำรจะด ำเนินกำรช ำระเงินให้ผู้ขำยคืนหน่วยลงทุนภำยใน 5 วนัท ำกำรนับแต่วนัถัดจำกวนั
ค ำนวณมลูค่ำทรพัยส์นิสุทธ ิมลูค่ำหน่วยลงทุน และรำคำหน่วยลงทุน  

✓ ผูส้ัง่ซื้อหน่วยลงทุนจะตอ้งช ำระเงนิค่ำซื้อครัง้เดยีวเตม็จ ำนวนทีส่ัง่ซื้อ โดยช ำระเป็น เงนิโอน เชค็ ดรำฟต ์หรอื
วธิอีื่นใดทีบ่รษิทัจดักำรยอมรบั โดยผู้สัง่ซื้อจะต้องลงวนัทีต่ำมวนัทีท่ีส่ ัง่ซื้อและขดีคร่อมเฉพำะสัง่จ่ำยในนำม 
“บลจ. แลนด์ แอนด์ เฮำ้ส ์จ ำกดั เพื่อจองซื้อหน่วยลงทุน” โดยระบุชื่อ ทีอ่ยู่และหมำยเลขโทรศพัท์ของผูส้ัง่ซื้อ
ลงบนดำ้นหลงัของเชค็เพื่อควำมสะดวกในกำรตดิต่อและเพื่อผลประโยชน์ของผูส้ัง่ซื้อหน่วยลงทุน 

✓ กรณีรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนปกต ิ 

o ส ำหรบัหน่วยลงทุนชนิดบุคคลธรรมดำ (LHESG-A) ผู้ลงทุนสำมำรถสัง่ขำยคนืหน่วยลงทุนไดทุ้กวนั   
ท ำกำร โดยผู้ถือหน่วยลงทุนสำมำรถส่งค ำสัง่ขำยคืนหน่วยลงทุน  ได้ตัง้แต่เวลำเริ่มท ำกำรถึงเวลำ 
15:30 น. 

o ส ำหรบัหน่วยลงทุนชนิดผูล้งทุนสถำบนั (LHESG-IR) ผูถ้อืหน่วยลงทุนสำมำรถสัง่ขำยคนืหน่วยลงทุน
ไดท้ีบ่รษิทัจดักำรและผูส้นับสนุนกำรขำยหรอืรบัซื้อคนืไดทุ้กรอบระยะเวลำประมำณ 3 ปี ถดัจำกวนั
ท ำกำรซื้อขำยหน่วยลงทุนล่ำสุด ไดต้ัง้แต่เวลำเริม่ท ำกำรถงึเวลำ 15:30 น. 

ทัง้นี้ บรษิทัจดักำรขอสงวนสทิธทิีจ่ะเปลีย่นแปลงเวลำท ำกำรรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนดงักล่ำว ตำมทีบ่รษิทัจดักำร
เหน็สมควร ซึง่เป็นไปเพื่อประโยชน์ของกองทุนรวม โดยจะแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทรำบล่วงหน้ำ โดยประกำศ 
ณ ส ำนักงำนของบรษิทัจดักำร และ/หรอืผูส้นับสนุนกำรขำยหรอืรบัซื้อคนื (ถำ้ม)ี 
ทัง้นี้ บรษิทัจดักำรจะด ำเนินกำรช ำระเงนิใหผู้ข้ำยคนืหน่วยลงทุนภำยใน 5 วนัท ำกำรนับตัง้แต่วนัถดัจำกวนัที่
ท ำรำยกำร 
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Q: กรณีใดท่ีบริษทัจดักำรสงวนสิทธิไม่ขำยหน่วยลงทุน 

A:  บรษิทัจดักำรขอสงวนสทิธทิีจ่ะปฏเิสธกำรสัง่ซื้อหน่วยลงทุน ในกรณีทีบ่รษิทัจดักำรไดพ้จิำรณำแลว้เหน็ว่ำกำรสัง่ซื้อ
ดงักล่ำว มผีลกระทบต่อกำรลงทุนของกองทุนรวมหรอืต่อผู้ถอืหน่วยลงทุนหรอืต่อชื่อเสยีงหรอืต่อควำมรบัผิดชอบ
ทำงกฎหมำยของบรษิทัจดักำร โดยไม่จ ำเป็นตอ้งแจง้ใหผู้ส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุนทรำบล่วงหน้ำ 

Q: กองทุนรวมน้ีมีข้อก ำหนดเก่ียวกบักำรเลื่อนก ำหนดเวลำช ำระค่ำขำยคืนหน่วยลงทุน กำรไม่ขำยหรือไม่รบั
ซื้อคืนหน่วยลงทุนตำมค ำสัง่ท่ีรบัไว้แล้ว และกำรหยุดรบัค ำสัง่ซื้อหรือขำยคืนหน่วยลงทุนไว้อย่ำงไร 

A: (1) กำรเลื่อนก ำหนดกำรช ำระเงินค่ำขำยคืนหน่วยลงทุน  
บรษิัทจดักำรอำจเลื่อนก ำหนดกำรช ำระเงนิค่ำขำยคนืหน่วยลงทุนคนืแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้มคี ำสัง่ขำยคืน
หน่วยลงทุนของกองทุนเปิดไวแ้ลว้ได ้ในกรณีดงัต่อไปนี้  

(1.1) บรษิทัจดักำรโดยควำมเหน็ชอบของผูด้แูลผลประโยชน์เหน็ว่ำมเีหตุจ ำเป็นท ำใหไ้ม่สำมำรถจ ำหน่ำย จ่ำย 
โอนหลกัทรพัยห์รอืทรพัย์สนิของกองทุนเปิดไดอ้ย่ำงสมเหตุสมผล หรอืมเีหตุทีท่ ำใหก้องทุนรวมไม่ไดร้บั
ช ำระเงนิจำกหลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สนิทีล่งทุนไวต้ำมก ำหนดเวลำปกต ิซึ่งเหตุดงักล่ำวอยู่นอกเหนือกำร
ควบคุมของบรษิทัจดักำร 

(1.2) มคี ำสัง่ขำยคนืหน่วยลงทุนไวแ้ล้วแต่ในช่วงระยะเวลำทีบ่รษิัทจดักำรยงัไม่ได้ช ำระเงนิค่ำขำยคนืหน่วย
ลงทุนใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน บรษิทัจดักำรพบว่ำรำคำรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนดงักล่ำวไม่ถูกต้อง และผูด้แูล
ผลประโยชน์ยงัไม่ได้รบัรองขอ้มูลในรำยงำนกำรแก้ไขรำคำย้อนหลงัและรำยงำนกำรชดเชยรำคำ โดย
รำคำรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนทีไ่ม่ถูกต้องนัน้ต่ำงจำกรำคำรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนทีถู่กต้องตัง้แต่หนึ่งสตำงค์
ขึน้ไปและคดิเป็นอตัรำตัง้แต่รอ้ยละ 0.5 ของรำคำรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนทีถู่กตอ้ง 

(1.3) มคี ำสัง่ขำยคนืหน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลำที่บรษิัทจดักำรพบว่ำรำคำรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง 
และผู้ดูแลผลประโยชน์ยงัไม่ได้รบัรองขอ้มูลในรำยงำนกำรแก้ไขรำคำย้อนหลงัและรำยงำนกำรชดเชย
รำคำ โดยรำคำรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องนัน้ต่ำงจำกรำคำรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนที่ถูกต้องตัง้แต่
หนึ่งสตำงคข์ึน้ไป และคดิเป็นอตัรำตัง้แต่รอ้ยละ 0.5 ของรำคำรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนทีถู่กตอ้ง 

(2) กำรไม่ขำยหรือไม่รบัซือ้คืนหน่วยลงทุนตำมค ำสัง่ท่ีรบัไว้แล้ว  
บรษิทัจดักำรอำจไม่ขำย ไม่รบัซื้อคนื หรอืไม่รบัสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนตำมค ำสัง่ซื้อ ค ำสัง่ขำยคนื หรอืค ำสัง่
สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนทีไ่ดร้บัไวแ้ลว้ หรอือำจหยุดรบัค ำสัง่ซื้อ ค ำสัง่ขำยคนื หรอืค ำสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนได ้
ในกรณีทีป่รำกฏเหตุดงัต่อไปนี้ 

(2.1) ตลำดหลกัทรพัยห์รอืศูนยซ์ื้อขำยหลกัทรพัยไ์ม่สำมำรถเปิดท ำกำรซื้อขำยไดต้ำมปกต ิ
(2.2)   เมื่อบรษิทัจดักำรโดยควำมเหน็ชอบของผูดู้แลผลประโยชน์เหน็ว่ำมเีหตุจ ำเป็นท ำใหไ้ม่สำมำรถจ ำหน่ำย 

จ่ำย โอนหลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สนิของกองทุนเปิดได้อย่ำงสมเหตุสมผล หรอืไม่สำมำรถค ำนวณมูลค่ำ
ทรพัย์สนิของกองทุนเปิดไดอ้ย่ำงเป็นธรรมและเหมำะสม หรอืมเีหตุจ ำเป็นอื่นใดเพื่อคุ้มครองประโยชน์
ของผู้ถือหน่วยลงทุน ทัง้นี้ บรษิัทจดักำรจะไม่ขำย ไม่รบัซื้อคนื หรอืไม่รบัสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนตำม
ค ำสัง่ซื้อ ค ำสัง่ขำยคนื หรอืค ำสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่ไดร้บัมำแล้ว หรอืจะหยุดรบัค ำสัง่ซื้อ ค ำสัง่ขำย
คนื หรอืค ำสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนในกรณีนี้ไดไ้ม่เกนิ 1 วนัท ำกำร เวน้แต่ไดร้บัผ่อนผนัจำกส ำนักงำน
คณะกรรมกำร ก.ล.ต. 

(2.3) ในกรณีทีก่องทุนรวมมกีำรลงทุนในหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิในต่ำงประเทศตำมประกำศส ำนักงำน ก.ล.ต.
ว่ำดว้ยกำรลงทุนในหรอืมไีวซ้ึง่หลกัทรพัยห์รอืทรพัย์สนิในต่ำงประเทศเพื่อเป็นทรพัยส์นิของกองทุน และ
กำรก ำหนดอตัรำส่วนกำรลงทุน เมื่อมเีหตุกำรณ์ดงัต่อไปนี้เกดิขึน้และก่อใหเ้กดิผลกระทบต่อกองทุนรวม
ดงักล่ำวอย่ำงมนีัยส ำคญั 
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(ก) ตลำดซื้อขำยหลกัทรพัยด์งักล่ำวไม่สำมำรถเปิดท ำกำรซื้อขำยไดต้ำมปกติ ทัง้นี้ เฉพำะกรณีที่
กองทุนรวมไดล้งทุนในหลกัทรพัยท์ีซ่ื้อขำยในตลำดซื้อขำยหลกัทรพัยแ์ต่ละแห่งเกนิกว่ำรอ้ยละ
สบิของมลูค่ำทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุนรวม 

(ข) มเีหตุกำรณ์ทีท่ ำใหไ้ม่สำมำรถแลกเปลีย่นเงนิตรำต่ำงประเทศไดอ้ย่ำงเสร ีและท ำใหไ้ม่สำมำรถ
โอนเงนิออกจำกประเทศหรอืรบัโอนเงนิจำกต่ำงประเทศไดต้ำมปกต ิ

(ค) มีเหตุที่ท ำให้กองทุนรวมไม่ได้รับช ำระเงินจำกหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่ลงทุนไว้ตำม
ก ำหนดเวลำปกต ิซึ่งเหตุดงักล่ำวอยู่เหนือกำรควบคุมของบรษิทัจดักำรและผูดู้แลผลประโยชน์
เหน็ชอบดว้ยแลว้ 

(2.4) เป็นกำรไม่ขำยหน่วยลงทุนตำมค ำสัง่ซื้อหน่วยลงทุนทีร่บัไวแ้ลว้ หรอืเป็นกำรหยุดรบัค ำสัง่ซื้อหน่วยลงทนุ 
แก่ผูล้งทุนเฉพำะรำย เนื่องจำกปรำกฏขอ้เทจ็จรงิดงัต่อไปนี้ 

(ก) บรษิทัจดักำรมเีหตุอนัควรสงสยัว่ำผูล้งทุนรำยนัน้ ๆ มส่ีวนเกีย่วขอ้งกบักำรกระท ำดงัต่อไปนี้ 
1) กำรกระท ำที่เป็นควำมผิดมูลฐำนหรือควำมผิดฐำนฟอกเงินตำมกฎหมำยเกี่ยวกับกำร

ป้องกนัและปรำบปรำมกำรฟอกเงนิ ไม่ว่ำจะเป็นกฎหมำยไทยหรอืกฎหมำยต่ำงประเทศ 
2) กำรใหก้ำรสนับสนุนทำงกำรเงนิแก่กำรก่อกำรรำ้ย หรอื 
3) กำรกระท ำที่เป็นกำรปฏิบตัิตำมค ำสัง่เกี่ยวกับกำรยดึหรืออำยดัทรัพย์สิน โดยบุคคลผู้มี

อ ำนำจตำมกฎหมำย 
(ข) บรษิทัจดักำรไม่สำมำรถด ำเนินกำรรูจ้กัลูกคำ้ และตรวจสอบเพือ่ทรำบขอ้เทจ็จรงิเกีย่วกบัลูกคำ้

ไดใ้นสำระส ำคญั 
(2.5)   อยู่ในระหว่ำงด ำเนินกำรเปลี่ยนใหบ้รษิทัจดักำรกองทุนรวมรำยอื่นเขำ้บรหิำรจดักำรกองทุนรวมภำยใต้

กำรจดักำรของตนอนัเนื่องมำจำกกำรทีบ่รษิทัจดักำรกองทุนรวมรำยเดมิไม่สำมำรถด ำรงควำมเพยีงพอ
ของเงินกองทุนได้ตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกับหลกัทรพัย์และตลำดหลกัทรพัย์ว่ำด้วยกำรด ำรง
เงนิกองทุนของผูป้ระกอบธุรกจิกำรจดักำรกองทุนรวม กำรจดักำรกองทุนส่วนบุคคล กำรเป็นนำยหน้ำซื้อ
ขำยหลกัทรพัย์และกำรค้ำหลกัทรพัย์และกำรจดัจ ำหน่ำยหลกัทรพัย์ที่เป็นหน่วยลงทุน และกำรเป็น
ผูจ้ดักำรเงนิทุนสญัญำซื้อขำยล่วงหน้ำ ซึง่ใหก้ระท ำไดไ้ม่เกนิ 3 วนัท ำกำร 

(3) กำรหยุดรบัค ำสัง่ซื้อขำยหน่วยลงทุน 

     เพื่อคุม้ครองประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุน หรอืในกรณีทีม่คีวำมจ ำเป็นเพื่อรกัษำเสถยีรภำพทำงเศรษฐกจิและ
กำรเงินของประเทศ หรือเพื่อรกัษำเสถียรภำพในระบบตลำดกำรเงนิ ส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. อำจ
ประกำศใหบ้รษิทัจดักำรหยุดรบัค ำสัง่ซื้อ ค ำสัง่ขำยคนื หรอืค ำสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดได้เป็น
กำรชัว่ครำวตำมระยะเวลำทีเ่หน็สมควร แต่รวมแลว้ตอ้งไม่เกนิ 20 วนัท ำกำรตดิต่อกนั เวน้แต่จะไดร้บัควำมเหน็
ชอบจำกคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ใหข้ยำยระยะเวลำหยุดรบัค ำสัง่ซื้อ ค ำสัง่ขำยคนื หรอืค ำสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทนุ
ออกไปได ้

Q: วิธีกำรสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนเป็นอย่ำงไร 

A:  กำรสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนเขำ้ (Switch in)  

ผูส้นใจลงทุนสำมำรถสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนเขำ้ (Switch in) ไดทุ้กวนัท ำกำร ตำมเงือ่นไขกำรสัง่ซื้อหน่วยลงทุนตำม 
วธิกีำร วนัเวลำ และรำคำสัง่ซื้อหน่วยลงทุน 



กองทุนเปิด แอล เอช หุ้นไทย ESG   7 

 

โดยเป็นกำรสบัเปลีย่นจำกหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นภำยใตก้ำรจดักำรของบรษิทัจดักำร (“กองทุนตน้ทำง”) มำ
เข้ำกองทุนนี้ (“กองทุนปลำยทำง”) ทัง้นี้ กำรสบัเปลี่ยนกำรถือหน่วยลงทุนระหว่ำงกองทุนเปิด ต้องเป็นไปตำม
เงือ่นไขทีร่ะบุไวใ้นโครงกำรจดักำรของทัง้กองทุนเปิดตน้ทำง และกองทุนเปิดปลำยทำง 

กำรสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนออก (Switch out):  

ผูส้นใจลงทุนสำมำรถสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (Switch out) ไดทุ้กวนัท ำกำร ตำมเงื่อนไขกำรขำยคนืหน่วยลงทุน 
วธิกีำร วนัเวลำ และรำคำรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน 

 ในกรณีที่ว ันท ำกำรสับเปลี่ยนตรงกับวนัหยุดท ำกำร และ/หรือวันที่ส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. และ/หรือ
หน่วยงำนอื่นใดที่มอี ำนำจตำมกฎหมำยที่เกี่ยวขอ้งมีค ำสัง่ให้เป็นวนัหยุดท ำกำรซื้อขำย แม้อำจเป็นวนัที่บรษิัท
จดักำรก ำหนดใหเ้ป็นวนัท ำกำรสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนกต็ำม บรษิทัจดักำรจะเลื่อนวนัท ำกำรสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน
เป็นวนัท ำกำรถดัไป 

 ทัง้นี้ บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธทิี่จะเปลี่ยนแปลงวนัและเวลำท ำกำรสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนดงักล่ำว ตำมที่บรษิัท
จดักำรเห็นสมควร โดยจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยทรำบล่วงหน้ำ โดยประกำศ ณ ส ำนักงำนของบริษัทจดักำร และ/หรอื
ผูส้นับสนุนกำรขำยหรอืรบัซื้อคนื รวมทัง้เผยแพร่ผ่ำนเวบ็ไซตข์องบรษิทัจดักำร 

Q:  กองทุนรวมน้ีก ำหนดวิธีกำรโอนหน่วยลงทุน และข้อจ ำกดักำรโอนไว้อย่ำงไร 

A:  ข้อจ ำกดักำรโอนหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนสำมำรถโอนหน่วยลงทุนได้ในกรณีดงัต่อไปน้ี 

บริษัทจดักำรกองทุนรวมหรือนำยทะเบียนหน่วยลงทุนจะปฏิเสธกำรลงทะเบียนกำรโอนและกำรจ ำน ำหน่วยลงทุน          
ในกรณี ดงันี้ 
(1)  กำรโอนหน่วยลงทุน ในกรณีทีก่ำรถอืหน่วยลงทุนเกินขอ้จ ำกดักำรถือหน่วยลงทุนตำมประกำศคณะกรรมกำร

ก ำกับตลำดทุนว่ำด้วยหลกัเกณฑ์เกี่ยวกับขอ้จ ำกัดกำรถือ หน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้ำที่ของบรษิัท
จดักำร 

(2)  กำรโอนหน่วยลงทุน ในกรณีเป็นกองทุนรวมทีเ่สนอขำยต่อผูล้งทุนทีม่ใิช่รำยย่อย และกำรโอนหน่วยลงทุนจะท ำ
ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่เป็นผู้ลงทุนสถำบนั ผู้ลงทุนรำยใหญ่ หรือผู้มีเงินลงทุนสูง ตำมที่ก ำหนดในโครงกำร
จดักำรกองทุนรวม เวน้แต่เป็นกำรโอนทำงมรดก 

(3)  กำรโอนหรอืกำรจ ำน ำหน่วยลงทุน ในกรณีเป็นกองทุนรวมเพื่อกำรเลีย้งชพีหรอืกองทุนรวมหุน้ระยะยำว 

วิธีกำรโอนหน่วยลงทุน 

ผูถ้อืหน่วยลงทุนทีป่ระสงคจ์ะโอนหน่วยลงทุน จะตอ้งด ำเนินกำรดงัต่อไปนี้ 

(1) กรอกแบบค ำขอโอนหน่วยลงทุนตำมทีบ่รษิทัจดักำรหรอืนำยทะเบยีนหน่วยลงทุนก ำหนด พรอ้มทัง้ลงลำยมอืชือ่
ผูโ้อนและผูร้บัโอน และยื่นค ำขอโอนหน่วยลงทุนดงักล่ำวพรอ้มเอกสำรทีก่ ำหนดแก่นำยทะเบยีนหน่วยลงทุน ใน
กรณีทีผู่ร้บัโอนยงัไม่มบีญัชกีองทุนกบับรษิทัจดักำร ผูร้บัโอนจะตอ้งด ำเนินกำรขอเปิดบญัชกีองทุนตำมวธิกีำรที่
ก ำหนดไวใ้นโครงกำรก่อน แลว้ผูโ้อนจงึท ำกำรโอนหน่วยลงทุนใหผู้ร้บัโอนได้ 

(2) ผู้โอนจะต้องเสียค่ำธรรมเนียมกำรโอนหน่วยลงทุนตำมที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงกำร เรื่อง 
“ค่ำธรรมเนียมทีเ่รยีกเกบ็จำกผูส้ัง่ซื้อหรอืผูถ้ือหน่วยลงทุน” 

(3) หลังจำกที่ได้รับค่ำธรรมเนียมกำรโอนหน่วยลงทุนจำกผู้โอนแล้ว นำยทะเบียนหน่วยลงทุนจะส่งมอบ
ใบเสรจ็รบัเงนิ และใบก ำกบัภำษ ีพรอ้มส ำเนำค ำขอโอนหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูโ้อนไวเ้ป็นหลกัฐำน 
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นำยทะเบยีนหน่วยลงทุนจะบนัทกึขอ้มูลกำรโอนหน่วยลงทุนและออกหนังสอืรบัรองสทิธใินหน่วยลงทุนใหผู้โ้อน
และผูร้บัโอนหน่วยลงทุน ภำยใน 15 วนันับแต่วนัทีน่ำยทะเบยีนหน่วยลงทุนไดร้บัค ำขอโอนหน่วยลงทุนถูกตอ้ง
สมบูรณ์ ทัง้นี้ ผูร้บัโอนหน่วยลงทุนจะมสีทิธใินฐำนะผูถ้อืหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตำมขอ้ผูกพนัขอ้ 13 เรื่อง 
“สทิธหิน้ำทีแ่ละควำมรบัผดิชอบของผูถ้อืหน่วยลงทุน” ไดต้่อเมื่อนำยทะเบยีนหน่วยลงทุนไดบ้นัทกึชื่อผูร้บัโอน
หน่วยลงทุนในสมุดทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุนเรยีบรอ้ยแลว้ 

Q: ผู้ถือหน่วยลงทุนจะทรำบข้อมูลเก่ียวกบัมูลค่ำทรพัยสิ์นสุทธิ มูลค่ำหน่วยลงทุนและรำคำขำยและรบัซื้อคืน
หน่วยลงทุนได้จำกช่องทำงใด 

A: ผูถ้อืหน่วยสำมำรถตรวจสอบได ้ในเวป็ไซต์ (Website) ของบรษิทัจดักำร www.lhfund.co.th หรอืทีบ่รษิทัจดักำร ที่
หมำยเลขโทรศพัท ์02-286-3484 และ 02-679-2155 

 

 

 

Q:    กองทุนน้ีมีกำรออก และส่งมอบเอกสำรแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนหรือไม่ อย่ำงไร  
A:    นำยทะเบยีนหน่วยลงทุนจะออก “หนังสอืรบัรองสทิธใินหน่วยลงทุน/ใบเสรจ็รบัเงนิ/ใบก ำกบัภำษี” ทุกครัง้ทีม่กีำร

สัง่ซื้อหรอืขำยคนืหน่วยลงทุน เพื่อเป็นกำรยนืยนัจ ำนวนหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูถ้ือหน่วยลงทุน และจะจดัส่งหนังสอื
รบัรองสทิธใินหน่วยลงทุน/ใบเสร็จรบัเงนิ/ใบก ำกบัภำษีใหแ้ก่ผูถ้ือหน่วยลงทุนภำยใน 15 วนัท ำกำรนับแต่วนัท ำ
กำรถดัจำกวนัทีปิ่ดกำรเสนอขำยหน่วยลงทุนครัง้แรก หรอืภำยใน 7 วนัท ำกำรนับแต่วนัถดัจำกวนัค ำนวณมูลค่ำ
ทรพัยส์นิสุทธ ิมลูค่ำหน่วยลงทุน และรำคำหน่วยลงทุน ในช่วงกำรขำยและรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนภำยหลงักำรเสนอ
ขำยครัง้แรก อน่ึงเอกสำรหลกัฐำนต่ำง ๆ จะจดัส่งโดยทำงไปรษณีย ์หรอืใหผู้ส้นับสนุนกำรขำยหรอืรบัซื้อคนืเป็นผู้
มอบใหแ้ลว้แต่กรณี 

ทัง้นี้ สทิธใินหน่วยลงทุนของผูส้ัง่ซื้อหน่วยลงทุนจะเกดิขึน้ต่อเมือ่นำยทะเบยีนหน่วยลงทุนไดท้ ำกำรบนัทกึรำยกำร
สัง่ซื้อหน่วยลงทุนของผูส้ัง่ซื้อหน่วยลงทุนในทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุนแลว้ 

บรษิทัจดักำรและ/หรอืนำยทะเบยีนขอสงวนสทิธเิปลีย่นรปูแบบของเอกสำรแสดงสทิธใินหน่วยลงทุนจำกหนังสอื
รบัรองสทิธใินหน่วยลงทุน เป็น “สมุดบญัชแีสดงสทิธใินหน่วยลงทุน (Fund book)” หรอืรปูแบบอื่นใดทีส่ ำนักงำน
คณะกรรมกำร ก.ล.ต.อนุญำต หรอืเหน็ชอบได ้บรษิทัจดักำรจะประกำศใหท้รำบล่วงหน้ำไม่น้อยกว่ำ 5 วนัท ำกำร 
ณ ทีท่ ำกำรทุกแห่งของบรษิทัจดักำร และสถำนทีต่ดิต่อของผูส้นับสนุนกำรขำยหรอืรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน 

Q:    ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมน้ีอำจถกูจ ำกดัสิทธิในเร่ืองใด ภำยใต้เง่ือนไขอย่ำงไร 
A:     ในกรณีทีบุ่คคลใดหรอืกลุ่มบุคคลเดยีวกนัใดถอืหน่วยลงทุนเกนิขอ้จ ำกดักำรถอืหน่วยลงทุน บรษิทัจดักำรจะไม่นับ

คะแนนเสยีงที่เกินกว่ำ 1 ใน 3 ของจ ำนวนหน่วยลงทุนทีจ่ ำหน่ำยไดแ้ล้วทัง้หมดของกองทุนรวม เว้นแต่กำรเกนิ
ขอ้จ ำกดักำรถอืหน่วยลงทุนเป็นกรณีขอ้ยกเวน้ขอ้จ ำกดักำรถอืหน่วยลงทุนตำมทีส่ ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. 
ประกำศก ำหนด 

Q:    ผู้ถือหน่วยลงทุน สำมำรถตรวจสอบแนวทำง และกำรด ำเนินกำรใช้สิทธิออกเสียงของบริษัทจดักำร
กองทุนรวมเพ่ิมเติมได้ท่ีใด  

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

  สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุน 

http://www.lhfund.co.th/
http://www.lhfund.co.th/
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Q:    ผู้ถือหน่วยสำมำรถร้องเรียนผ่ำนช่องทำงใด และกองทุนมีนโยบำยระงบัข้อพิพำทโดยกระบวนกำร
อนุญำโตตุลำกำรหรือไม่ อยำ่งไร 

 A:   ผู้ถือหน่วยสำมำรถร้องเรียนได้ที่ บริษัทจัดกำรที่หมำยเลขโทรศัพท์ 02-286-3484 และ 02-679-2150 หรือ
ส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. (Help center) โทรศพัท ์02-263-6000  

        กำรระงบัขอ้พพิำทโดยกระบวนกำรอนุญำโตตุลำกำร 
บรษิทัจดักำรมนีโยบำยกำรระงบัขอ้พพิำทโดยกระบวนกำรอนุญำโตตุลำกำร  ในกรณีทีบ่รษิทัจดักำรฝ่ำฝืนหรอืไม่
ปฏิบตัิตำมโครงกำรจดักำรกองทุนรวมนี้  และ/หรือหลกัเกณฑ์ตำมประกำศคณะกรรมกำร ก.ล.ต. และ/หรือ
ประกำศส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ทีเ่กี่ยวขอ้ง อนัมผีลใหเ้กดิควำมเสยีหำยแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนของกองทุน 
ผู้ถือหน่วยของกองทุนสำมำรถน ำขอ้พพิำทเขำ้สู่กำรพจิำรณำตำมกระบวนกำรอนุญำโตตุลำกำรของส ำนักงำน
คณะกรรมกำร ก.ล.ต. ได ้ 
 
 

  
 

Q: ข้อมูลเก่ียวกบับริษทัจดักำรกองทุนรวม 
   A:  ณ วันที่ 28 กุมภำพันธ์ 2563 บริษัทหลักทรัพย์จัดกำรกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้ำส์ จ ำกัด มีจ ำนวนกองทุน       

ภำยใต้กำรบริหำรจัดกำรของบริษัททัง้หมด 45 กองทุน และมีมูลค่ำสินสุทธิของกองทุนรวมเท่ำกับ 
64,399,101,577.01 บำท 

รำยชื่อกรรมกำร 
1. นำยรตัน์ พำนิชพนัธ ์    ประธำนกรรมกำร 
2. นำยอดุลย ์วนิัยแพทย ์    กรรมกำร 
3. นำงสุวรรณำ 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 
 
รำยช่ือผู้บริหำร 
1. นำยมนรฐั ผดุงสทิธิ ์    กรรมกำรผูอ้ ำนวยกำร 
2. นำยอนุวฒัน์ อิม่แสงรตัน์    สำยกำรตลำด 
3. นำงสำวศศวิณ์ี กฤษณะสมติ   สำยปฎบิตักิำรกองทุน 
4. นำงสำวนิศำนำถ วงศวสฐิ   สำยเทคโนโลยสีำรสนเทศ 
5. นำงสำวนร ีพฤกษยำภยั    สำยกำรลงทุน 
6. นำงสำวภำวนุช เอีย่มนวชำต   สำยก ำกบัตรวจสอบและบรหิำรควำมเสีย่ง 
7. นำยวรนนท ์อศัวกติตเิมธนิ สำยธุรกจิกองทุนรวมโครงสรำ้งพืน้ฐำนและ 

อสงัหำรมิทรพัย ์
 
 
 

บุคคลท่ีเก่ียวข้องกบักำรด ำเนินกำรของกองทุนรวม 
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Q: รำยชื่อคณะกรรมกำรลงทุน 
A: รำยชื่อคณะกรรมกำรลงทุน 
1.  นำยมนรฐั ผดุงสทิธิ ์ ประธำนกรรมกำร  
2.  นำงสำวนร ีพฤกษยำภยั  กรรมกำร  
3.  นำยสมทิธ ์ ศกัดิก์ ำจร กรรมกำร  
4.  นำยอำนุภำพ  โฉมศร ี กรรมกำร  
5.  นำงสำวนันทพร  วฒันถำวร กรรมกำร  
6.  นำงสำวชนำกำนต ์ หงัสสตู กรรมกำร  
7.  นำงสำวอำทติยำ  พริยิโสภำกุล กรรมกำร  
8.  นำงสำวศรสวรรค ์เตมิวุฒกิุล กรรมกำร  
9.  นำยพริยิพล คงวำณิช กรรมกำร  
10. นำยชำลส ์ตนัตกูล กรรมกำร  

 
Q: รำยช่ือผู้จดักำรกองทุน ประวติักำรศึกษำ และประสบกำรณ์กำรท ำงำนท่ีเก่ียวข้องกบักำรบริหำรจดักำร
กองทุนรวม รวมทัง้หน้ำท่ีควำมรบัผิดชอบของผู้จดักำรกองทุนดงักล่ำว 

A: รำยชื่อผู้จดักำรกองทุน 

ชื่อ นำมสกุล ประวตักิำรศกึษำ ประสบกำรณ์ท ำงำน หน้ำทีค่วำมรบัผดิชอบ 

นำยมนรฐั  ผดุงสทิธิ ์ -ปรญิญำโท MBA, SASIN Graduate 

Institute 

-ปรญิญำตร ีบญัชบีณัฑติ , 

จุฬำลงกรณ์มหำวทิยำลยั  

-ประกำศนียบตัร สมำคมส่งเสรมิ

สถำบนักรรมกำรบรษิทัไทย DCP   

รุ่น 154/2554  

-TEPCOT รุ่นที ่6 

-ผ่ำน CFA ระดบั II 

 

-บลจ.แลนด ์แอนด ์เฮำ้ส์ จ ำกดั  

-บมจ.เอฟดบับลวิด ีประกนัชวีติ 

 

-บลจ.ไอเอน็จ ี(ประเทศไทย)  

 

-ตลำดสนิคำ้เกษตรล่วงหน้ำแห่ง

ประเทศไทย (AFET)  

-บลจ.วรรณ จ ำกดั  

 

-บลจ.ไอเอน็จ ี(ประเทศไทย) 

-บรรษทัตลำดรองสนิเชื่อทีอ่ยู่

อำศยั 

-กรรมกำรผูอ้ ำนวยกำร 

-รองประธำนเจำ้หน้ำทีบ่รหิำร

ฝ่ำยกำรลงทุน  

-กรรมกำรบรหิำรและประธำน

เจำ้หน้ำทีล่งทุน  

-กรรมกำร 

 

-กรรมกำรและประธำนเจำ้หน้ำที่

บรหิำร 

-ผูช้่วยกรรมกำรผูจ้ดักำร 

-กรรมกำรและกรรมกำรบรหิำร 

นำงสำวนร ี พฤกษยำภยั -ปรญิญำโท สำขำ International 

Business, Schiller International 

University 

-ปรญิญำตร ีบรหิำรธุกจิ (กำรเงนิและ

กำรธนำคำร) จุฬำลงกรณ์

มหำวทิยำลยั 

-ผ่ำน CFA ระดบั I 

-บลจ.แลนด ์แอนด ์เฮำ้ส์ จ ำกดั 

 

-บลจ.ธนชำต จ ำกดั 

 

-บลจ.แอสเซทพลสั จ ำกดั 

 

-บลจ.ไทยพำณิชย ์จ ำกดั 

 

-ผูช้่วยกรรมกำรผูจ้ดักำร สำยกำร

ลงทุน 

-ผูอ้ ำนวยกำรฝ่ำยอำวุโส ฝ่ำย

กองทุนต่ำงประเทศ 

-ผูอ้ ำนวยกำรฝ่ำยอำวุโส ฝ่ำยตรำ

สำรหนี้และกองทุนต่ำงประเทศ 

-ผูอ้ ำนวยกำรฝ่ำยอำวุโส ฝ่ำยตรำ

สำรหนี้ 
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-บลจ.อเบอรด์นี จ ำกดั -ผูจ้ดักำรกองทุนอำวุโส  ฝ่ำยตรำ

สำรหนี้ 

นำยสมทิธ ์ ศกัดิก์ ำจร -ปรญิญำโท บรหิำรธุรกจิ กำรเงนิ 

มหำวทิยำลยัเทคโนโลยมีหำนคร 

-ปรญิญำตร ีบรหิำรธุรกจิ กำรเงนิ 

มหำวทิยำลยักรุงเทพ 

-ปรญิญำตร ีวทิยำกำรจดักำร บญัช ี

มหำวทิยำลยัสุโขทยัธรรมธริำช 

-ผ่ำน CISA ระดบั I 

-บลจ. แลนด ์แอนด ์เฮำ้ส ์จ ำกดั 

-บลจ. ฟิลลปิ จ ำกดั 

-บมจ. ธนำคำรกรุงเทพ  

 

 

-บมจ. ไทยประกนัชวีติ 

-ผูจ้ดักำรกองทุน 

-ผูจ้ดักำรกองทุน 

-เจำ้หน้ำทีช่ ำนำญกำร ฝ่ำยคำ้

หลกัทรพัย ์ธุรกจิจดักำรกองทุน

ส่วนบุคคล 

-ผูจ้ดักำรกองทุน ฝ่ำยจดักำร

กองทุนส ำรองเลีย้งชพี 

นำยอำนุภำพ  โฉมศร ี -ปรญิญำโท เศรษฐศำสตรก์ำรเงนิ

สถำบนับณัฑติพฒันบรหิำรศำสตร์  

-ปรญิญำตร ีเศรษฐศำสตร์กำรเงนิ

มหำวทิยำลยัรำมค ำแหง เกยีรตนิิยม

อนัดบั 1 

-ผ่ำน CISA ระดบั II 

-บลจ.แลนด ์แอนด ์เฮำ้ส์ จ ำกดั 

-บลจ.แลนด ์แอนด ์เฮำ้ส์ จ ำกดั 

-บมจ.ธนำคำรไทยพำณิชย์ 

-ผูจ้ดักำรกองทุน 

-ผูจ้ดักำรฝ่ำยบรหิำรควำมเสีย่ง 

-เศรษฐกร 

นำงสำวอำทติยำ พริยิโสภำกุล -ปรญิญำโท วท.ม. สำขำวชิำกำรเงนิ 

จุฬำลงกรณ์มหำวทิยำลยั 

-ปรญิญำตร ีบรหิำรธุกจิ (กำรเงนิและ

กำรธนำคำร) 

มหำวทิยำลยัธรรมศำสตร์ 

-ผ่ำน CFA ระดบั II 

- บลจ. แลนด ์แอนด ์เฮำ้ส์ 

- บมจ. ทหำรไทย 

- บมจ. ซูมโิตโม มติซุย แบงกิง้ 

คอรป์อเรชัน่ สำขำกรุงเทพ 

- ธนำคำรแห่งประเทศไทย 

- บลจ.ไทยพำณิชย ์จ ำกดั 

- บมจ. ทหำรไทย 

- บมจ. ซบีรีชิำรด์ แอลลสิ 

(ประเทศไทย) 

- ผูจ้ดักำรกองทุน 

- ทีป่รกึษำกำรลงทุน 

- วเิครำะหส์นิเชื่อ 

 

- กลยุทธ,์ ฝ่ำยบรหิำรเงนิส ำรอง 

- ผูช้่วยผูจ้ดักำรกองทุน 

- วเิครำะหส์นิเชื่อ 

- ประเมนิอสงัหำรมิทรพัย์ 

นาวสาวนันทพร วฒันถาวร -ปรญิญำโท กำรลงทุน University of 

Reading 

-ปรญิญำตร ีธุรกจิระหว่ำงประเทศ 

มหำวทิยำลยัมหดิล 

-ผ่ำน CFA  

-ผ่ำน CMT ระดบั I 

- บลจ. แลนด ์แอนด ์เฮำ้ส ์จ ำกดั 

- บลจ. ธนชำต จ ำกดั 

- ผูจ้ดักำรกองทุน 

- ผูช้่วยผูจ้ดักำรกองทุน 

นางสาวศรสวรรค์ เติมวุฒิกลุ -ปรญิญำตร ีบรหิำรธุกจิ สำขำวชิำ

กำรเงนิ มหำวทิยำลยัมหดิล 

-ผ่ำน CFA ระดบั I 

-บลจ.แลนด ์แอนด ์เฮำ้ส์ จ ำกดั 

-บลจ.เอม็เอฟซ ีจ ำกดั (มหำชน) 

-บลจ.เอม็เอฟซ ีจ ำกดั (มหำชน) 

 

-บลจ.แอสเซทพลสั จ ำกดั 

-ผูจ้ดักำรกองทุน 

-ผูจ้ดักำรกองทุนฝ่ำยตรำสำรทุน 

-ผูช้่วยผูจ้ดักำรกองทุนฝ่ำยตรำ

สำรทุน 

-ผูช้่วยผูจ้ดักำรกองทุนฝ่ำยตรำ

สำรทุน 
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นายพิริยพล คงวาณิช -ปรญิญำโท Master of Science in 

Finance, Thammasat University 

-ปรญิญำตร ีบรหิำรธุรกจิ, 

Thammasat University 

-ผ่ำน CISA ระดบั I 

-ผ่ำน CFA ระดบั I 

 

-บลจ.แลนด ์แอนด ์เฮำ้ส์ จ ำกดั 

-บลจ.เอม็เอฟซ ีจ ำกดั (มหำชน) 

-หลกัทรพัยบ์วัหลวง  

-หลกัทรพัยก์สกิรไทย 

-ผูจ้ดักำรกองทุน 

-ผูจ้ดักำรกองทุน 

-นักวเิครำะห์หลกัทรพัย์ 

-วำณิชธนำกร 

นางสาวชนากานต์  หงัสสตู -ปรญิญำโท กำรเงนิ University of 

Warwick 

-ป.ตร ีเศรษฐศำสตร์ ภำค

ภำษำองักฤษ 

มหำวทิยำลยัธรรมศำสตร์ 

-ผ่ำน CFA ระดบั II 

-บลจ. แลนด ์แอนด ์เฮำ้ส ์จ ำกดั 

-Consultant 

-Senior Consultant 

-ผูจ้ดักำรกองทุน 

- BDO Advisory Limited 

- Valuation and Business 

modeling, EY 

นายชาลส์ ตนัตกลู -ปรญิญำโท สำขำ Finance , 

Washington University in St. Louis 

University 

-ปรญิญำตร ีวทิยำศำสตร ์สำขำเคม ี

จุฬำลงกรณ์มหำวทิยำลยั 

- ผ่ำน CFA ระดบั III 

- FRM Charter Holder 

- บลจ.แลนด ์แอนด ์เฮำ้ส ์จ ำกดั 

 

- บลจ.ไทยพำณิชย ์จ ำกดั 

 

- NISA Investment Advisor LLC 

- ผูจ้ดักำรกองทุนฝ่ำยกองทุน

ต่ำงประเทศ 

- ผูจ้ดักำรกองทุนฝ่ำยกองทุน

ต่ำงประเทศ 

- นักวเิครำะหต์รำสำรหนี้และ

อนุพนัธ์ 

 

Q:  รำยชื่อผู้สนับสนุนกำรขำยหรือรบัซื้อคืนหน่วยลงทุน นำยทะเบียนหน่วยลงทุน และผู้ดแูลผลประโยชน์ 

A:   1) ผูส้นับสนุนกำรขำยหรอืรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน ของกองทุนนี้ ไดแ้ก่: 

- ธนำคำรแลนด ์แอนด ์เฮำ้ส ์จ ำกดั (มหำชน) 

- บรษิทัหลกัทรพัย ์แลนด ์แอนด ์เฮำ้ส ์จ ำกดั (มหำชน) 

-  หรอืผูส้นับสนุนกำรขำยหรอืรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนทีไ่ดร้บัแต่งตัง้ (ถำ้ม)ี 

2)  นำยทะเบยีนหน่วยลงทุน  

บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดักำรกองทุน แลนด ์แอนด ์เฮำ้ส ์จ ำกดั 

3)  ผูด้แูลผลประโยชน์*   

ธนำคำรกรุงศรอียธุยำ จ ำกดั (มหำชน)  

(*นอกจำกหน้ำทีต่ำมทีก่ ำหนดไวใ้นสญัญำแตง่ตัง้ผูด้แูลผลประโยชน์ยงัมหีน้ำทีต่ำมกฎหมำยในกำรรกัษำ
ผลประโยชน์ ของผูถ้อืหน่วยลงทุนดว้ย)  
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Q:  ช่องทำงท่ีผู้ลงทุนสำมำรถทรำบข้อมูลเพ่ิมเติมเก่ียวกบักองทุนรวมน้ี  

A:  ผูล้งทุนสำมำรถทรำบขอ้มลูเพิม่เตมิไดท้ีส่ ำนักงำนของบรษิทัจดักำร และเวบ็ไซต ์ของบรษิทัจดักำร หรอื 
ผูส้นับสนุนกำรขำยหรอืรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน  

 
 

 
 

ควำมเส่ียงจำกกำรด ำเนินงำนของผู้ออกตรำสำร (Business Risk) 

คอืควำมเสี่ยงที่เกิดจำกกำรด ำเนินงำนของผู้ออกตรำสำร หำกผลกำรด ำเนินงำนหรือฐำนะกำรเงนิของผู้ออกตรำสำร 
รวมทัง้ควำมสำมำรถในกำรท ำก ำไรของผูอ้อกตรำสำรเปลีย่นแปลงไป ซึง่อำจกระทบต่อรำคำซื้อขำยของตรำสำร 

แนวทำงกำรบรหิำรควำมเสีย่ง: ผูจ้ดักำรกองทุนจะพจิำรณำคดัเลอืกหลกัทรพัย์ทีจ่ะลงทุน โดยกำรวเิครำะห์สถำนะทำง
กำรเงนิ ผลกำรด ำเนินงำน กำรบรหิำรงำน เพื่อประกอบกำรตดัสนิใจลงทุน และยงัจะท ำกำรตดิตำมขอ้มูลข่ำวสำรของผู้
ออกตรำสำรอย่ำงใกลช้ดิและต่อเนื่อง เพื่อปรบัเปลีย่นแผนกำรลงทุนอย่ำงเหมำะสม 

 
ควำมเส่ียงจำกควำมสำมำรถในกำรช ำระหน้ีของผู้ออกตรำสำร (Credit Risk) 

คอืควำมเสีย่งจำกกำรที่บรษิทัผู้ออกตรำสำรไม่สำมำรถช ำระคนืเงนิต้น และ/หรอืดอกเบี้ยได้ตำมทีก่ ำหนด หรอืไม่ครบ
ตำมจ ำนวนทีไ่ดส้ญัญำไว ้
แนวทำงกำรบรหิำรควำมเสีย่ง: บรษิทัจดักำรจะวเิครำะหค์ุณภำพและควำมสำมำรถในกำรช ำระหนี้ของผูอ้อกตรำสำร และ
ทบทวนฐำนะทำงกำรเงนิและควำมน่ำเชื่อถอืของผูอ้อกตรำสำรเป็นประจ ำสม ่ำเสมอ หำกมกีำรเปลีย่นแปลงอย่ำงมี
นัยส ำคญั กจ็ะพจิำรณำปรบัเปลีย่นแผนกำรลงทุนใหเ้หมำะสมกบัสภำวกำรณ์ 

 
ควำมเส่ียงจำกกำรขำดสภำพคล่องของตรำสำร (Liquidity Risk) 

คอืควำมเสีย่งทีเ่กดิจำกกำรไม่สำมำรถขำยตรำสำรไดใ้นช่วงเวลำทีต่อ้งกำรหรอือำจไม่ไดร้ำคำตำมทีค่ำดหวงัเอำไว้ 

แนวทำงกำรบรหิำรควำมเสี่ยง : บรษิัทจดักำรจะพจิำรณำลงทุนในหลกัทรพัย์ที่มสีภำพคล่องให้สอดคล้องกบัประเภท
ลกัษณะและนโยบำยกำรลงทุนของกองทุนอย่ำงเหมำะสม เพื่อใหม้คีวำมคล่องตวัในกำรบรหิำรกองทุน ทัง้นี้ แนวทำงกำร
บรหิำรควำมเสีย่งจำกกำรขำดสภำพคล่องของตรำสำร จะขึน้อยู่กบักำรพจิำรณำตดัสนิใจของบริษทัจดักำรโดยค ำนึงถึง
ผลประโยชน์สงูสุดของผูถ้อืหน่วยลงทุนเป็นส ำคญั 

 
ควำมเส่ียงของอตัรำแลกเปล่ียน (Currency Risk) 

เน่ืองจำกกองทุนอำจจะลงทุนในตรำสำรต่ำงประเทศ ซึง่ตอ้งลงทุนเป็นสกุลเงนิต่ำงประเทศ ท ำใหก้องทุนมคีวำมเสีย่งจำก
กำรเพิม่ขึน้หรอืลดลงของอตัรำแลกเปลีย่นเมื่อเทยีบกบัสกุลเงนิบำท ซึง่มผีลท ำใหต้อบแทนทีไ่ดร้บัมคีวำมผนัผวนตำม 

ช่องทำงท่ีผู้ลงทุนสำมำรถทรำบข้อมูลเพ่ิมเติม 

ปัจจยัควำมเส่ียงของกองทุน  
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แนวทำงกำรบรหิำรควำมเสีย่ง  กองทุนอำจลงทุนในสญัญำซื้อขำยล่วงหน้ำ (Derivative) หรอืเครื่องมอืป้องกนัควำมเสีย่ง
จำกอตัรำแลกเปลี่ยน (hedging) ตำมดุลยพนิิจของผูจ้ดักำรกองทุน ซึ่งอำจจะมตี้นทุนทีเ่พิม่ขึน้จำกกำรท ำธุรกรรมเพื่อ
ป้องกนัควำมเสีย่งดงักล่ำว 

 
ควำมเส่ียงจำกกำรท ำสญัญำซื้อขำยลว่งหน้ำ (Derivative) เพื่อป้องกนัควำมเส่ียง 

กำรท ำสญัญำซื้อขำยล่วงหน้ำ (Derivative) เพื่อป้องกนัควำมเสีย่ง (Hedging) จำกอตัรำแลกเปลีย่นอำจท ำใหก้องทุนเสยี
โอกำสในกำรไดร้บัผลตอบแทนทีเ่พิม่ขึน้หำกอตัรำแลกเปลีย่นมกีำรเปลีย่นแปลงมกีำรเปลีย่นแปลงในทำงตรงขำ้มกบัที่
กองทุนคำดกำรณ์ไว ้อย่ำงไรกต็ำม กองทุนยงัคงมคีวำมเสีย่งจำกกำรทีคู่่สญัญำไม่ปฎบิตัติำมสญัญำดงักล่ำว 

แนวทำงกำรบรหิำรควำมเสีย่ง : กองทุนจะเขำ้ท ำธุรกรรมดงักลำ่วกบัธนำคำรทีม่กีฎหมำยจดัตัง้ขึน้ หรอืธนำคำรพำณิชย์
และจะวเิครำะหฐ์ำนะทำงกำรเงนิของคู่สญัญำก่อนท ำสญัญำ รวมทัง้ตดิตำมวเิครำะหค์วำมเสีย่งในฐำนกำรเงนิของคู่สญัญำ
อย่ำงต่อเนื่อง 

 
 
 
ส่วนท่ี 1 : อตัรำส่วนกำรลงทนุท่ีค ำนวณตำมผูอ้อกทรพัยสิ์นหรือคู่สญัญำ (single entity limit) 

หมำยเหตุ : ในกรณีเป็นทรพัยส์นิดงันี้ ไม่มขีอ้ก ำหนดเกีย่วกบั single entity limit ของผูร้บัฝำก ผูอ้อกตรำสำรหรอื
คู่สญัญำ แลว้แต่กรณี 

1. เงนิฝำกหรอืตรำสำรเทยีบเทำ่เงนิฝำกเพื่อกำรด ำเนินงำนของ MF 

2. derivatives on organized exchange 

ตอนท่ี 1.1 : อตัรำส่วนกำรลงทุนส ำหรบักองทุนทัว่ไป 

ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัรำส่วน (% ของ NAV) 
1 ตรำสำรภำครฐัไทย ไม่จ ำกดัอตัรำส่วน 
2 
 
 

ตรำสำรภำครฐัต่ำงประเทศ  
2.1  กรณีม ีcredit rating อยูใ่น 2 อนัดบัแรกขึน้ไป 

 
ไม่จ ำกดัอตัรำส่วน 

2.2  กรณีม ีcredit rating อยูใ่นระดบั investment grade แต่ต ่ำ
กว่ำ  
2 อนัดบัแรก 

ไม่เกนิ 35% 
 

3 หน่วย CIS   ไม่จ ำกดัอตัรำส่วน 
4 
 

 

เงนิฝำกหรอืตรำสำรเทยีบเท่ำเงนิฝำกทีผู่ร้บัฝำกหรอืผูอ้อกตรำสำรมี
ลกัษณะอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งดงันี้ 
4.1  ม ีcredit rating อยู่ในระดบั investment grade 
4.2  เป็นธนำคำรออมสนิ ทัง้นี้ เฉพำะเงนิฝำกหรอืตรำสำรทีร่ฐับำล
เป็นประกนั  

ไม่เกนิ 20%  
 

5 ตรำสำรทีม่ลีกัษณะครบถว้นดงันี้ 
5.1  เป็นตรำสำรหนี้ หรอื ตรำสำรกึง่หนี้กึง่ทุน หรอื ศุกูก 
       ทีผู่อ้อกจดัตัง้ขึน้ตำมกฎหมำยไทย หรอืสำขำของ ธพ.    
       ต่ำงประเทศทีไ่ดร้บัอนุญำตใหป้ระกอบธุรกจิ ธพ.  
       ในประเทศไทย 
 

ไม่เกนิอตัรำดงันี้ แลว้แต่อตัรำใดจะสงูกว่ำ 
(1) 10% หรอื 
(2) น ้ำหนักของตรำสำรทีล่งทุน 

ใน benchmark + 5% 
  

สรปุอตัรำส่วนกำรลงทุนของกองทุนรวม  

งง 
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ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัรำส่วน (% ของ NAV) 
5.2  เป็นตรำสำรทีม่ลีกัษณะอยำ่งใดอย่ำงหนึ่งดงันี้ 
       5.2.1  ผูอ้อกเป็นบรษิทัจดทะเบยีน 
       5.2.2  ผูอ้อกมกีำรเปิดเผยขอ้มลูเป็นกำรทัว่ไปโดยม ี
                  รำยละเอยีดตำมแบบ filing 
       5.2.3  ในกรณีทีเ่ป็นตรำสำรทีม่กี ำหนดวนัช ำระหนี้ < 397 วนั  
                  นับแต่วนัทีล่งทุน และไมไ่ดม้ลีกัษณะตำม 5.2.1 หรอื  
                  5.2.2 ผูม้ภีำระผกูพนัตำมตรำสำรดงักล่ำวตอ้งเป็น 
                  บุคคลดงันี้ 
                 5.2.3.1  ธพ. บง. หรอื บค. ตำมกฎหมำยว่ำดว้ย 
                            ธุรกจิสถำบนักำรเงนิ  
                 5.2.3.2  ธนำคำรออมสนิ  
                 5.2.3.3  ธนำคำรอำคำรสงเครำะห ์ 
                 5.2.3.4  ธนำคำรเพื่อกำรเกษตรและสหกรณ์กำรเกษตร  
                 5.2.3.5  บรรษทัตลำดรองสนิเชื่อทีอ่ยู่อำศยั  
                 5.2.3.6  ธนำคำรพฒันำวสิำหกจิขนำดกลำงและ 
                            ขนำดย่อมแห่งประเทศไทย  

           5.2.3.7   ธนำคำรเพื่อกำรส่งออกและน ำเขำ้ 
                            แหง่ประเทศไทย  
                 5.2.3.8  ธนำคำรอสิลำมแห่งประเทศไทย 
                 5.2.3.9  บล. 
5.3  เสนอขำยในประเทศไทย  
5.4  ม ีcredit rating อยู่ในระดบั investment grade 
5.5  ในกรณีทีเ่ป็นตรำสำรทีม่กี ำหนดวนัช ำระหนี้ > 397 วนั นับแต่
วนัทีล่งทุน ตอ้งขึน้ทะเบยีนหรอือยู่ในระบบของ regulated market 

6 ทรพัยส์นิดงันี้  
6.1  ตรำสำรทุนที่จดทะเบียนซื้ อขำยในกระดำนซื้ อขำย

หลกัทรพัยส์ ำหรบัผูล้งทุนทัว่ไปของ SET หรอืของตลำดซื้อ
ขำยหลกัทรพัย์ต่ำงประเทศ (แต่ไม่รวมถึงตรำสำรทุนที่ผู้
ออกตรำสำรอยู่ระหว่ำงด ำเนินกำรแก้ไขเหตุที่อำจท ำให้มี
กำรเพิกถอนกำรเป็นหลักทรัพย์ซื้อขำยใน SET หรือใน
ตลำดซื้อขำยหลกัทรพัยต์่ำงประเทศ)  

6.2  ตรำสำรทุนที่ออกโดยบรษิัทที่จดัตัง้ขึน้ไม่ว่ำตำมกฎหมำย
ไทยหรอืกฎหมำยต่ำงประเทศ ซึ่งหุน้ของบรษิทัดงักล่ำวซื้อ
ขำยในกระดำนซื้อขำยหลกัทรพัย์ส ำหรบัผูล้งทุนทัว่ไปของ 
SET หรอืของตลำดซื้อขำยหลกัทรพัย์ต่ำงประเทศ (แต่ไม่
รวมถงึบรษิทัทีอ่ยู่ระหว่ำงด ำเนินกำรแกไ้ขเหตุทีอ่ำจท ำใหม้ี
กำรเพกิถอนหุ้นออกจำกกำรซื้อขำยใน SET หรอืในตลำด
ซื้อขำยหลกัทรพัยต์่ำงประเทศ) 

6.3  หุน้ทีอ่ยูใ่นระหว่ำง IPO เพือ่กำรจดทะเบยีนซื้อขำยตำม 6.1 
6.4  ตรำสำรทีม่ลีกัษณะครบถว้นดงันี้  
       6.4.1  เป็นตรำสำรหนี้ หรอื ตรำสำรกึง่หนี้กึง่ทุน  
                 ทีผู่อ้อกจดัตัง้ขึน้ตำมกฎหมำยไทย และเสนอขำย 
                 ตรำสำรนัน้ในต่ำงประเทศ หรอืผูอ้อกจดัตัง้ขึน้ 
                 ตำมกฎหมำยต่ำงประเทศ (แต่ไม่รวมสำขำของ ธพ.  
                 ต่ำงประเทศทีไ่ดร้บัอนุญำตใหป้ระกอบธุรกจิ ธพ.                   

ไม่เกนิอตัรำดงันี้ แลว้แต่อตัรำใดจะสงูกว่ำ 
(1) 10%  
(2) น ้ำหนักของทรพัยส์นิทีล่งทนุใน  
benchmark + 5% 
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ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัรำส่วน (% ของ NAV) 
                 ในประเทศไทย) หรอืเป็นตรำสำร Basel III 
       6.4.2  ม ีcredit rating อยูใ่นระดบั investment grade 
       6.4.3  เป็นตรำสำรทีม่ลีกัษณะอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งดงันี้ 
                 6.4.3.1  ผูอ้อกเป็นบรษิทัจดทะเบยีนใน SET หรอื 
                             ในตลำดซื้อขำยหลกัทรพัยต์่ำงประเทศ 
                 6.4.3.2  ผูอ้อกมกีำรเปิดเผยขอ้มลูเป็นกำรทัว่ไปโดยม ี
                             รำยละเอยีดตำมแบบ filing 
                 6.4.3.3  ในกรณีทีเ่ป็นตรำสำรทีม่กี ำหนดวนัช ำระหนี้  
                             < 397 วนั นับแต่วนัทีล่งทุน และไม่ได ้
                             มลีกัษณะตำม 6.4.3.1 หรอื 6.4.3.2   
                             ผูม้ภีำระผกูพนัตำมตรำสำรดงักล่ำวตอ้ง 
                             เป็นบคุคล ดงันี้ 
                             6.4.3.3.1  บุคคลตำมขอ้  5.2.3.1 –  5.2.3.9 
                             6.4.3.3.2  สถำบนักำรเงนิระหว่ำงประเทศ 
                                            ทีป่ระเทศไทยเป็นสมำชกิ 
                             6.4.3.3.3  สถำบนักำรเงนิต่ำงประเทศ 
                                            ทีม่ลีกัษณะท ำนองเดยีวกบั 
                                            บุคคลตำมขอ้ 6.4.3.3.1 –  
                                            6.4.3.3.2 
       6.4.4  ในกรณีทีเ่ป็นตรำสำรทีม่กี ำหนดวนัช ำระหนี้ > 397 วนั  
                นับแตว่นัทีล่งทุน ตอ้งขึน้ทะเบยีนหรอือยูใ่นระบบของ                   
                regulated market 
6.5  DW ทีม่ ีissuer rating อยูใ่นระดบั investment grade 
6.6  ธุรกรรมดงันี้ ทีคู่่สญัญำม ีcredit rating อยู่ในระดบั  
       investment grade 
       6.6.1  reverse repo 
       6.6.2  OTC derivatives 

7 ทรพัยส์นิอื่นนอกเหนือจำกทีร่ะบุในขอ้ 1 - ขอ้ 6 (SIP) ไม่เกนิ 5% 

ส่วนท่ี 2 : อตัรำส่วนกำรลงทุนท่ีค ำนวณตำมกลุ่มกิจกำร (group limit) 
ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัรำส่วน (% ของ NAV) 
1 กำรลงทุนในทรพัยส์นิของบรษิทัทุกบรษิทัทีอ่ยูใ่นกลุ่มกจิกำรเดยีว      

กนัหรอืกำรเขำ้เป็นคู่สญัญำในธรุกรรมทำงกำรเงนิกบับรษิทั          
ดงักล่ำว  
 

ไม่เกนิอตัรำใดอตัรำหนึ่งดงันี้ แลว้แต่อตัรำใด    จะ
สงูกว่ำ 
(1)  25% หรอื 
(2) น ้ำหนักของทรพัยส์นิทีล่งทนุ 
ใน benchmark + 10%  

หมำยเหตุ : ในกรณีเป็นทรพัยส์นิดงันี้ ไม่มขีอ้ก ำหนดเกีย่วกบั group limit  
                1. เงนิฝำกหรอืตรำสำรเทยีบเท่ำเงนิฝำกเพื่อกำรด ำเนินงำนของ MF  
                2. derivatives on organized exchange 
 
 
ส่วนท่ี 3 : อตัรำส่วนกำรลงทนุท่ีค ำนวณตำมประเภททรพัยสิ์น (product limit)  
ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัรำส่วน (% ของ NAV) 
1 เงนิฝำกหรอืตรำสำรเทยีบเท่ำเงนิฝำก B/E หรอื P/N ทีน่ิติ

บุคคลตำมกฎหมำยไทย (ไม่รวมถงึสำขำในต่ำงประเทศของ
นิตบิุคคลดงักล่ำว) เป็นผูอ้อก ผูส้ ัง่จ่ำย หรอืคู่สญัญำ ดงันี้ 

- รวมกนัไม่เกนิ 45% เฉลีย่ในรอบปีบญัช ีเวน้แต่เป็น
กองทุนรวมทีม่อีำยุโครงกำร < 1 ปี ใหเ้ฉลีย่ตำมรอบ 
อำยุกองทุน 
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ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัรำส่วน (% ของ NAV) 
1.1  ธนำคำรหรอืสถำบนักำรเงนิทีม่กีฎหมำยเฉพำะจดัตัง้
ขึน้ 
1.2  ธพ. 
1.3  บง. 
1.4  บค. 
1.5  บรรษทัตลำดรองสนิเชื่อทีอ่ยู่อำศยั 
(ไม่รวมถงึทรพัยส์นิทีก่องทุนไดร้บัโอนกรรมสทิธิม์ำจำก
คู่สญัญำตำม reverse repo หรอื securities lending หรอื 
derivatives) 

- อตัรำขำ้งตน้ไม่ใชก้บักองทุนรวมทีอ่ำยุกองทุน
คงเหลอื  
≤ 6 เดอืน ทัง้นี้ เฉพำะกองทุนรวมทีม่อีำยโุครงกำร  
≥ 1 ปี  
      
 
 
 

2 ทรพัยส์นิดงันี้ 
2.1  B/E หรอื P/N ทีม่เีงือ่นไขหำ้มเปลีย่นมอืแต่กองทุนได้
ด ำเนินกำรใหม้กีำรรบัโอนสทิธเิรยีกรอ้งในตรำสำรไดต้ำม
วธิกีำรทีก่ฎหมำยก ำหนด หรอืมเีงือ่นไขใหก้องทุนรวม
สำมำรถขำยคนื 
ผูอ้อกตรำสำรได ้
2.2  เงนิฝำกหรอืตรำสำรเทยีบเท่ำเงนิฝำกทีม่รีะยะเวลำกำร
ฝำกเกนิ 12 เดอืน  
2.3  total SIP ตำมขอ้ 5 ของส่วนน้ี 
(ขอ้น้ีไม่ใชก้บักำรลงทุนของกองทุนรวมปิด และกองทุน  
buy & hold ทีล่งทุนใน B/E P/N เงนิฝำกหรอืตรำสำร
เทยีบเท่ำเงนิฝำก ทีม่อีำยุไม่เกนิอำยุกองทุนหรอืรอบกำร
ลงทุนของกองทุน หรอืมกีำรลงทุนใน derivatives เพื่อให้
ทรพัยส์นิดงักล่ำวมอีำยุสอดคลอ้งกบัอำยุกองทุน) 

รวมกนัไม่เกนิ 25% 
 

3 reverse repo ไม่เกนิ 25% 
4 securities lending   ไม่เกนิ 25% 
5 total SIP ซึง่ไดแ้ก่ ทรพัยส์นิตำมขอ้ 8 ในตอนที ่1.1 : 

อตัรำส่วนกำรลงทุนส ำหรบักองทุนทัว่ไป ของส่วนที ่1 : 
อตัรำส่วนกำรลงทุนทีค่ ำนวณตำมผูอ้อกทรพัยส์นิหรอื
คู่สญัญำ (single entity limit)   
แต่ไม่รวมถงึตรำสำรหนี้ ตรำสำรกึง่หนี้กึง่ทุน ศุกูก หรอืตรำ
สำร Basel III ทีม่ลีกัษณะครบถว้นดงันี้ 
5.1  มลีกัษณะตำม 6.4.3 และ 6.4.4 ของขอ้ 6 ในตอนที ่
1.1 : อตัรำส่วนกำรลงทุนส ำหรบักองทุนทัว่ไป ของส่วนที ่
1 : อตัรำส่วนกำรลงทุนทีค่ ำนวณตำมผูอ้อกทรพัยส์นิหรอื
คู่สญัญำ (single entity limit) 
5.2  ม ีcredit rating อยูใ่นระดบัต ่ำกว่ำ investment grade 
หรอืไมม่ ีcredit rating 

รวมกนัไม่เกนิ 15% 
 

6 derivatives ดงันี้ 
6.1  กำรเขำ้ท ำธุรกรรม derivatives ทีม่วีตัถุประสงคเ์พื่อ
กำรลดควำมเสีย่ง (hedging) 

ไม่เกนิมลูค่ำควำมเสีย่งทีม่อียู ่ 
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หมำยเหตุ : ส ำหรบักำรลงทุนในเงนิฝำกหรอืตรำสำรเทยีบเท่ำเงนิฝำกเพื่อกำรด ำเนินงำนของ  MF ไม่มขีอ้ก ำหนดเกี่ยวกบั 
product limit 
 

ส่วนท่ี 4 : อตัรำส่วนกำรลงทุนท่ีค ำนวณตำมควำมมีส่วนได้เสียในกิจกำรท่ีลงทุน (concentration limit) 
ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัรำส่วน  
 1 หุน้ของบรษิทัรำยใดรำยหนึ่ง 1.1  กรณีทีเ่ป็นกำรลงทุนของ MF (ทีม่ใิช่กองทุนรวม

วำยุภกัษ์) ทุก MF รวมกนัภำยใตก้ำรจดักำรของ บลจ. 
รำยเดยีวกนัตอ้งมจี ำนวนหุน้ของบรษิทัรวมกนั < 25% 
ของจ ำนวนสทิธอิอกเสยีงทัง้หมดของบรษิทันัน้  

  
2 ตรำสำรหนี้ ตรำสำรกึง่หนี้กึง่ทุน ตรำสำร Basel III ของผู้

ออกรำยใดรำยหนึ่ง (ไม่รวมถงึตรำสำรหนี้ภำครฐัไทยหรอื
ตรำสำรหนี้ภำครฐัต่ำงประเทศ) 

2.1  ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่ำหนี้สินทำงกำรเงิน 
(financial liability) ของผู้ออกตรำสำรรำยนัน้ 
ตำมที่ เ ปิดเผยไว้ในงบกำรเงินส ำหรับรอบ
ระยะเวลำบัญชีล่ำสุด โดยไม่ให้นับรวมมูลค่ำ
หนี้สนิดงักล่ำวของเจำ้หนี้ทีม่คีวำมเกี่ยวขอ้งกบั
ผู้ออก เช่น เงินกู้ยืมจำกกิจกำรที่เกี่ยวข้องกนั 
เป็นตน้ 
ทัง้นี้  ในกรณีที่ผู้ออกตรำสำรไม่มีหนี้สินทำง
กำรเงินตำมที่เปิดเผยไว้ในงบกำรเงินส ำหรบั
รอบระยะเวลำบญัชล่ีำสุด ใหใ้ชอ้ตัรำส่วนไม่เกนิ 
1 ใน 3 ของมูลค่ำกำรออกและเสนอขำยตรำสำร
ตำมขอ้นี้ของผูอ้อกรำยนัน้เป็นรำยครัง้  เวน้แต่
ในกรณีที่ผู้ออกตรำสำรได้มีกำรยื่นแบบ filing 
ใ นลักษณะ เ ป็น โครงกำร  ( bond issuance 
program) ใหพ้จิำรณำเป็นรำยโครงกำร 

  2.2  ในกรณีทีก่องทุนลงทุนในตรำสำรตำมขอ้น้ีโดย
เป็นตรำสำรทีอ่อกใหม่และม ีcredit rating อยูใ่น
ระดบัต ่ำกว่ำ investment grade หรอืไมม่ ีcredit 
rating ให ้บลจ. ลงทุนเพื่อกองทนุภำยใต ้กำร
จดักำรของ บลจ. รำยเดยีวกนัรวมกนัไม่เกนิ 1 
ใน 3 ของมลูค่ำกำรออกและเสนอขำยตรำสำร
ดงักล่ำวเป็นรำยครัง้ เวน้แต่กรณีทีผู่อ้อกตรำ
สำรไดม้กีำรยื่นแบบ filing ในลกัษณะเป็น
โครงกำร (bond issuance program) ให้
พจิำรณำเป็นรำยโครงกำร 
(อตัรำส่วนตำม 2.2 ไม่ใชก้บักรณีเป็นตรำสำรที่
ออกโดยบุคคลดงันี้  
1. ธพ. บง. หรอื บค. ตำมกฎหมำยว่ำดว้ยธุรกจิ
สถำบนักำรเงนิ 
2. ธนำคำรออมสนิ 
3. ธนำคำรอำคำรสงเครำะห ์
4. ธนำคำรเพื่อกำรเกษตรและสหกรณ์
กำรเกษตร 
5. บรรษทัตลำดรองสนิเชื่อทีอ่ยูอ่ำศยั 
6. ธนำคำรพฒันำวสิำหกจิขนำดกลำงและขนำด
ย่อมแห่งประเทศไทย  
7. ธนำคำรเพื่อกำรส่งออกและน ำเข้ำแห่ง
ประเทศไทย  
8. ธนำคำรอสิลำมแห่งประเทศไทย 
9. บล. 
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ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัรำส่วน  
10. สถำบนักำรเงินระหว่ำงประเทศที่ประเทศ
ไทยเป็นสมำชกิ 
11. สถำบันกำรเงินต่ำงประเทศที่มีลักษณะ
ท ำนองเดยีวกบับุคคลตำม 1.–9.) 

3 หน่วย CIS ของกองทุนใดกองทุนหนึ่ง -  ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจ ำนวนหน่วย CIS ทัง้หมด
ของ MF หรอื  กองทุน CIS ต่ำงประเทศ ที่ออก
หน่วยนัน้ 

-  อตัรำขำ้งตน้ไม่ใชก้บักำรลงทุน ดงันี้ 
(1)  กำรลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนที่มี
ลกัษณะครบถ้วน ดงันี้ โดยได้รบัควำมเห็นชอบ
จำกส ำนักงำน  
(1.1)  มขีนำดเลก็ 
(1.2)  จดัตัง้ขึน้ใหม่โดยมอีำยุไม่เกนิ 2 ปี 
(1.3)  เสนอขำยต่อผูล้งทุนในวงกวำ้ง 

4 
 

หน่วย infra ของกองทุนใดกองทุนหนึ่ง 
 

ไม่เกนิ 1 ใน 3 ของจ ำนวนหน่วย infra ทัง้หมดของ
กองทุน infra ทีอ่อกหน่วยนัน้  เวน้แต่เป็นหน่วย infra 
ของกองทุนทีม่ลีกัษณะครบถว้นดงันี้ โดยไดร้บัควำม
เหน็ชอบจำกส ำนักงำน 
(1)  มขีนำดเลก็  
(2)  จดัตัง้ขึน้ใหมโ่ดยมอีำยุไม่เกนิ 2 ปี 
(3)  เสนอขำยต่อผูล้งทุนในวงกวำ้ง 

 5 
 

หน่วย property ของกองทุนใดกองทุนหนึ่ง ไม่เกนิ 1 ใน 3 ของจ ำนวนหน่วย property ทัง้หมดของ
กองทุน property ที่ออกหน่วยนัน้ เว้นแต่เป็นหน่วย 
property ของกองทุนที่มีลักษณะครบถ้วนดังนี้  โดย
ไดร้บัควำมเหน็ชอบจำกส ำนักงำน 
(1)  มขีนำดเลก็  
(2)  จดัตัง้ขึน้ใหม่โดยมอีำยุไม่เกนิ 2 ปี 
(3)  เสนอขำยต่อผูล้งทุนในวงกวำ้ง 

ทัง้นี้ กำรค ำนวณสดัส่วนตำมนโยบำยกำรลงทุนและอตัรำส่วนกำรลงทุน ใหเ้ป็นไปตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกบั
ตลำดทุนว่ำดว้ยกำรลงทุนของกองทุน และ/หรอื ทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ 
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ค่ำใช้จ่ำยท่ีเรียกเกบ็จำกกองทุนรวม 

 
ค่ำใชจ้่ำยในกำรซื้อขำยหลกัทรพัย ์ จ่ำยตำมจรงิ N/A N/A 0.827 

หมำยเหตุ :1) ค่ำธรรมเนียมและค่ำใช้จ่ำยต่ำง ๆ รวมภำษีมูลค่ำเพิ่ม หรือภำษีธุรกิจเฉพำะ หรือภำษีอื่นใด (ถ้ำมี) แต่ยงัไม่รวมค่ำ  
นำยหน้ำซื้อ ขำยหลกัทรพัยแ์ละค่ำธรรมเนียมต่ำง ๆ ทีเ่กดิขึน้จำกกำรซื้อขำยหลกัทรพัย์ 

       2) บรษิทัจดักำรขอสงวนสทิธใินกำรทีจ่ะปรบัเพิม่อตัรำค่ำธรรมเนียมหรอืค่ำใชจ้่ำยขำ้งต้นโดยไม่ถอืว่ำเป็นกำรแกไ้ข เพิม่เตมิ
โครงกำรจดักำรในอัตรำไม่เกินร้อยละ 5 ของอัตรำค่ำธรรมเนียมหรือค่ำใช้จ่ำย ทัง้นี้ เป็นไปตำมที่ระบุไว้ในรำยละเอียด
โครงกำรและตำมหลกัเกณฑท์ีส่ ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ก ำหนด 

      3) ค่ำธรรมเนียมค่ำใช้จ่ำยที่เรยีกเกบ็จำกกองทุนรวม เมื่อรวมกนัทัง้หมดแล้วต้องไม่เกินอตัรำรอ้ยละ 5.00 ต่อปี ของมูลค่ำ
ทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุนรวม  

 
 

 

 

รำยกำรท่ีเรียกเกบ็ ร้อยละของมูลค่ำทรพัยสิ์นทัง้หมดของกองทุนต่อปี 

1. ค่ำธรรมเนียมและค่ำใช้จ่ำยรวมทัง้หมด      
ท่ีประมำณกำรได ้

อตัรำตำม
โครงกำร 

 

เรียกเกบ็จริง 
ปี 2561 

เรียกเกบ็จริง 
ปี 2562 

เรียกเกบ็จริง 
ปี 2563 

• ค่ำธรรมเนียมกำรจดักำร ไม่เกนิ 2.50 N/A N/A 0.993 

• ค่ำธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน์ ไม่เกนิ 0.10 N/A N/A 0.019 

• ค่ำธรรมเนียมนำยทะเบยีนหน่วยลงทุน ไม่เกนิ 1.00 N/A N/A 0.248 

• ค่ำใชจ้่ำยอื่นๆ ไม่เกนิ 1.40    

- ค่ำสอบบญัช ี จ่ำยตำมจรงิ N/A N/A 0.050 
- ค่ำจดัตัง้และจดทะเบยีนกองทุน จ่ำยตำมจรงิ N/A N/A 0.044 
- ค่ำใชจ้่ำยในกำรโฆษณำ 

ประชำสมัพนัธแ์ละส่งเสรมิกำรขำย 
จ่ำยตำมจรงิ แต่ไม่เกนิ 0.54 

- ค่ำใชจ้่ำยในกำรจดัท ำ จดัพมิพ์
รำยงำนถงึผูถ้อืหน่วย 

จ่ำยตำมจรงิ N/A N/A N/A 

- ค่ำใชจ้่ำยอื่นๆ ในกำรด ำเนิน
โครงกำร 

จ่ำยตำมจรงิ N/A N/A 0.497 

2. ค่ำธรรมเนียมและค่ำใช้จ่ำยรวมท่ีประมำณกำรไม่ได้    
รวมค่ำใช้จ่ำยทัง้หมด ไม่เกิน 5.00 N/A N/A 1.851 

ตำรำงค่ำธรรมเนียม เงินตอบแทน และค่ำใช้จำ่ยทัง้หมดท่ีเรียกเกบ็จำกกองทุนรวม และผู้ถือหน่วยลงทุน 
ส ำหรบัรอบระยะเวลำตัง้แต่วนัท่ี 28 มีนำคม 2562 (วนัจดทะเบียนจดัตัง้กองทุน) ถึงวนัท่ี 29 กมุภำพนัธ ์2563 
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ค่ำใช้จ่ำยท่ีเรียกเกบ็จำกผู้ถอืหน่วยลงทุน 

รำยกำรท่ีเรียกเกบ็ ร้อยละของมูลคำ่ซื้อขำย 
อตัรำตำม 
โครงกำร 

เรียกเกบ็จริง 
ปี 2561 

เรียกเกบ็จริง 
ปี 2562 

เรียกเกบ็จริง 
ปี 2563 

• ค่ำธรรมเนียมกำรขำยหน่วยลงทุน  
(Front-end-fee) 
           ชนิดบุคคลธรรมดำ 
           ชนิดผูล้งทุนสถำบนั 
 

 
 

ไม่เกนิ 2.50 
ไม่เกนิ 2.50 

 
 

N/A 
N/A 

 
 

N/A 
N/A 

 
 

0.80 
ยกเวน้ 

• ค่ำธรรมเนียมกำรรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน  
(Back-end fee) 

ไม่เกนิ 2.50 N/A N/A ยกเวน้ 

• ค่ำธรรมเนียมกำรสบัเปลีย่นหน่วย
ลงทุน (Switching fee) 
- ค่ำธรรมเนียมกำรสบัเปลีย่นเขำ้ 

           
 
 

- ค่ำธรรมเนียมกำรสบัเปลีย่นออก 
 

 
 

ไม่เกนิ 2.50 

 
 
 

ไม่เกนิ 2.50 

 
 

N/A 
 
 
 

N/A 

 
 

N/A 
 
 
 

N/A 

 
 

ยกเวน้ 
แต่ตอ้งเสยีค่ำธรรมเนียม

กำรขำย (ถำ้ม)ี 

 
ยกเวน้ 

แต่ตอ้งเสยีค่ำธรรมเนียม
กำรรบัซื้อคนื (ถำ้ม)ี 

 

• ค่ำธรรมเนียมกำรโอนหน่วยลงทนุ 
อตัรำตำมทีน่ำย
ทะเบยีนเรยีกเกบ็ 

N/A N/A 200 บำท        
ต่อรำยกำร 

 

หมำยเหตุ : 1) ค่ำธรรมเนียมดงักล่ำวขำ้งต้นเป็นอตัรำทีร่วมภำษมีลูค่ำเพิม่ ภำษธีุรกจิเฉพำะ หรอืภำษอีื่นใดในท ำนองเดยีวกนั (ถ้ำม)ี 
  2) อำจเรยีกเกบ็จำกผูล้งทุนแต่ละกลุ่มหรอืแต่ละรำยไม่เท่ำกนั ขึน้อยู่กบัดุลยพนิิจของบรษิทัจดักำร 
  3) กรณีสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน บรษิทัจดักำรอำจยกเวน้ไม่เรยีกเกบ็ค่ำธรรมเนียมกำรสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนส ำหรบักำร 

สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนระหว่ำงกองทุนรวมภำยใตก้ำรจดักำรของบรษิทัจดักำร แต่จะมกีำรเรยีกเกบ็ค่ำธรรมเนียมกำรขำยและ
รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนตำมอตัรำทีบ่รษิทัจดักำรก ำหนด 
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กลุม่ของตราสารการลงทนุ มลูค่าตามราคาตลาด %NAV

(ก) ตราสารภาครฐัไทย/ตราสารภาครฐัต่างประเทศ                                 - -               

(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มกีฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ ธนาคารพาณชิย์ 545,442.88             0.95             

หรอืบรษิทัเงนิทุนเป็นผูอ้อก/สัง่จ่าย/รบัอาวลั/ค า้ประกนั

(ค) ตราสารที่มอีนัดบัความน่าเชือ่ถอือยู่ในอนัดบัที่สามารถ -                        -               

ลงทุนได ้(Investment grade)

(ง) ตราสารที่มอีนัดบัความน่าเชือ่ถอือยู่ในอนัดบัต ่ากว่าอนัดบัที่ -                        -               

สามารถลงทุนได ้(Investment grade) หรอืไมม่ ีRating

       ประเภท                            ผู้ออก อนัดบั มลูค่าตาม

ความน่าเช่ือถอื ราคาตลาด

เงนิฝากธนาคาร ธนาคารกรงุศรอียุธยา จ ากดั (มหาชน) AAA(FITCH) 545,442.88                  

ช่ือกองทนุ PTR

กองทุนเปิด แอล เอช หุ้นไทย ESG 1.8046

รำยงำนสรปุเงินลงทุน 
มูลค่ำ ณ วนัท่ี 29 กมุภำพนัธ ์2563 

รำยละเอียดตวัตรำสำรและอนัดบัควำมน่ำเช่ือถือของตรำสำรแห่งหน้ี เงินฝำก หรือตรำสำรก่ึงหน้ีก่ึงทุน 

มูลค่ำ ณ วนัท่ี 29 กมุภำพนัธ ์2563 

 

อตัรำส่วนหมุนเวยีนกำรลงทนุของกองทุน (Portfolio Turnover Ratio : PTR) 
มูลค่ำ ณ วนัท่ี 29 กมุภำพนัธ ์2563 

สดัส่วนเงนิลงทุนขัน้สงูต่อมลูค่าทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุนส าหรบักลุ่มตราสารตาม (ง) เท่ากบั 15% NAV 
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รายละเอียดการลงทนุ มลูค่าตามราคาตลาด %NAV

หลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สนิในประเทศ 57,109,764.68                99.54           

เงนิฝากธนาคาร 545,442.88                    0.95             

หุ้นสามญั 51,918,501.00                90.49           

หน่วยลงทุน 4,645,820.80                 8.10             

ประเภทรายการคา้งรบัคา้งจ่ายหรอืหนีส้นิอื่น ๆ 263,862.17                    0.46             

มลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิ 57,373,626.85                     100.00            

อตัราส่วน จ านวนเงินต้น มลูค่ายติุธรรม

(%) หรือ จ านวนหุ้น/ (บาท)

หน่วย

เงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรงุศรอียุธยา จ ากดั (มหาชน) 0.95 545,279.81 545,442.88

          รวมเงินฝากธนาคาร 0.95 545,442.88

หุ้นสามญั

     หมวดธุรกจิการท่องเที่ยวและสนัทนาการ

บรษิทั ด ิเอราวณั กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 1.68 268,800.00 962,304.00

บรษิทั โรงแรมเซน็ทรลัพลาซา จ ากดั (มหาชน) 1.69 53,900.00 970,200.00

     หมวดธุรกจิการแพทย์

บรษิทั กรงุเทพดุสติเวชการ จ ากดั(มหาชน) 1.86 48,100.00 1,067,820.00

บรษิทั บางกอก เชน ฮอสปิทอล จ ากดั (มหาชน) 1.79 78,300.00 1,025,730.00

บรษิทั โรงพยาบาลบ ารงุราษฎร ์จ ากดั (มหาชน) 1.97 8,800.00 1,130,800.00

     หมวดธุรกจิขนส่งและโลจสิตกิส์

บรษิทั ท่าอากาศยานไทย จ ากดั (มหาชน) 1.78 17,100.00 1,021,725.00

บรษิทั บทีเีอส กรุ๊ป โฮลดิ้ง จ ากดั (มหาชน) 1.81 95,400.00 1,039,860.00

บรษิทัทางด่วนและรถไฟฟ้ากรงุเทพ จ ากดั (มหาชน) 1.79 111,000.00 1,026,750.00

รายละเอียด

รำยงำนสถำนะกำรกู้ยมืเงิน และกำรก่อภำระผกูพนั 
มูลค่ำ ณ วนัท่ี 29 กมุภำพนัธ ์2563 

 

รำยละเอียดกำรลงทุนในหลกัทรพัย ์
ณ วนัท่ี 29 กมุภำพนัธ ์2563 
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อตัราส่วน จ านวนเงินต้น มลูค่ายติุธรรม

(%) หรือ จ านวนหุ้น/ (บาท)

หน่วย

     หมวดธุรกจิเงนิทุนและหลกัทรพัย์

บรษิทั บตัรกรงุไทย จ ากดั (มหาชน) 2.35 34,800.00 1,348,500.00

บรษิทั ราชธาน ีลสิซิง่ จ ากดั (มหาชน) 1.97 221,900.00 1,131,690.00

     หมวดธุรกจิชิ้นส่วนอิเลคทรอนคิส์

บรษิทั เดลตา้ อีเลคโทรนคิส์ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 1.93 22,200.00 1,110,000.00

     หมวดธุรกจิเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร

บรษิทั อินทชั โฮลดิ้งส์ จ ากดั (มหาชน) 2.05 21,800.00 1,177,200.00

บรษิทั แอดวานซ ์อินโฟร ์เซอรว์สิ จ ากดั (มหาชน) 2.09 6,000.00 1,200,000.00

     หมวดธุรกจิธนาคาร

ธนาคารกรงุไทย จ ากดั (มหาชน) 1.84 75,300.00 1,054,200.00

ธนาคารกสกิรไทย จ ากดั (มหาชน) 1.78 8,600.00 1,023,400.00

ธนาคารเกยีรตนิาคนิ จ ากดั (มหาชน) 1.93 17,800.00 1,108,050.00

ธนาคารทหารไทย จ ากดั(มหาชน) 1.62 853,600.00 930,424.00

ธนาคารไทยพาณชิย์ จ ากดั (มหาชน) 1.86 12,200.00 1,064,450.00

บรษิทั ทสิโกไ้ฟแนนเซยีลกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 2.06 12,000.00 1,182,000.00

บรษิทั ทุนธนชาต จ ากดั (มหาชน) 2.15 23,400.00 1,234,350.00

     หมวดธุรกจิบรกิารรบัเหมาก่อสรา้ง

บรษิทั ช.การช่าง จ ากดั (มหาชน) 1.98 60,400.00 1,135,520.00

     หมวดธุรกจิปิโตรเคมแีละเคมภีณัฑ์

บรษิทั อินโดรามา เวนเจอรส์ จ ากดั (มหาชน) 1.84 40,700.00 1,058,200.00

     หมวดธุรกจิพลงังานและสาธารณูปโภค

บรษิทั กลัฟ์ เอ็นเนอรจ์ ีดเีวลลอปเมนท์ จ ากดั (มหาชน) 1.82 6,300.00 1,042,650.00

บรษิทั ททีดีบับลวิ จ ากดั (มหาชน) 2.13 87,900.00 1,221,810.00

บรษิทั บรกิารเชื้อเพลงิการบนิกรงุเทพ จ ากดั (มหาชน) 1.76 42,400.00 1,009,120.00

บรษิทั บี.กรมิ เพาเวอร ์จ ากดั (มหาชน) 1.55 19,700.00 891,425.00

บรษิทั บซีพีจี ีจ ากดั (มหาชน) 1.94 76,700.00 1,112,150.00

บรษิทั ปตท. จ ากดั (มหาชน) 1.92 28,200.00 1,099,800.00

บรษิทั ผลติไฟฟ้า จ ากดั (มหาชน) 1.90 4,000.00 1,092,000.00

     หมวดธุรกจิพฒันาอสงัหารมิทรพัย์

บรษิทั ควอลติี้เฮา้ส์ จ ากดั (มหาชน) 1.92 488,300.00 1,103,558.00

บรษิทั พฤกษา โฮลดิ้ง จ ากดั (มหาชน) 2.14 85,900.00 1,228,370.00

บรษิทั แลนดแ์อนดเ์ฮา้ส์ จ ากดั (มหาชน) 1.90 129,800.00 1,090,320.00

บรษิทั ศุภาลยั จ ากดั(มหาชน) 2.10 74,400.00 1,205,280.00

บรษิทั เอ็ม บ ีเค จ ากดั (มหาชน) 1.89 61,000.00 1,085,800.00

บรษิทั แอล.พ.ีเอ็น.ดเีวลลอปเมนท์ จ ากดั (มหาชน) 1.79 243,900.00 1,024,380.00

บรษิทัเซน็ทรลัพฒันา จ ากดั (มหาชน) 1.82 19,700.00 1,044,100.00

รายละเอียด

รำยละเอียดกำรลงทุนในหลกัทรพัย ์(ต่อ) 
ณ วนัท่ี 29 กมุภำพนัธ ์2563 
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อตัราส่วน จ านวนเงินต้น มลูค่ายติุธรรม

(%) หรือ จ านวนหุ้น/ (บาท)

หน่วย

     หมวดธุรกจิพาณชิย์

บรษิทั คอมเซเว่น จ ากดั (มหาชน) 1.78 46,100.00 1,023,420.00

บรษิทั ซพี ีออลล ์จ ากดั (มหาชน) 1.93 16,800.00 1,104,600.00

บรษิทั เบอรล์ี ่ยุคเกอร ์จ ากดั (มหาชน) 1.86 29,200.00 1,065,800.00

บรษิทั เมกา้ ไลฟ์ไซแอ็นซ ์จ ากดั (มหาชน) 1.93 44,300.00 1,107,500.00

บรษิทั โฮม โปรดกัส์ เซน็เตอร ์จ ากดั (มหาชน) 1.80 80,700.00 1,032,960.00

     หมวดธุรกจิวสัดุก่อสรา้ง

บรษิทั ปูนซเิมนตไ์ทย จ ากดั(มหาชน) 1.78 3,300.00 1,023,000.00

     หมวดธุรกจิสื่อและสิ่งพมิพ์

บรษิทั วจีไีอ จ ากดั (มหาชน) 1.60 137,900.00 917,035.00

     หมวดธุรกจิอาหารและเครือ่งดื่ม

บรษิทั เจรญิโภคภณัฑอ์าหาร จ ากดั (มหาชน) 1.82 39,000.00 1,043,250.00

บรษิทั น ้ามนัพชืไทย จ ากดั (มหาชน) 1.98 41,400.00 1,138,500.00

บรษิทั ไมเนอร ์อินเตอรเ์นชัน่แนล จ ากดั (มหาชน) 1.80 37,500.00 1,031,250.00

บรษิทั เอ็มเคเรสโตรองตก์รุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 1.83 17,500.00 1,050,000.00

บรษิทั โอสถสภา จ ากดั (มหาชน) 1.96 27,000.00 1,127,250.00

          รวมหุ้นสามญั 90.49 51,918,501.00

หน่วยลงทนุ

     หมวดธุรกจิกองทุนรวมอสงัหารมิทรพัย์และกองทรสัตเ์พือ่การลงทุนในอสงัหารมิทรพัย์

ทรสัตเ์พือ่การลงทุนในอสงัหารมิทรพัย์และสทิธกิารเช่าดบับลวิเอชเอ พรเีมีย่ม โกรท 2.07 72,696.00 1,184,944.80

ทรสัตเ์พือ่การลงทุนในอสงัหารมิทรพัย์และสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัย์เพือ่อุตสาหกรรม เฟรเซอรส์ พรอ็พเพอรต์ี้ 2.14 77,200.00 1,227,480.00

     หมวดธุรกจิเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร

กองทุนรวมโครงสรา้งพืน้ฐานบรอดแบนดอ์ินเทอรเ์น็ต จสัมนิ 1.91 124,545.00 1,095,996.00

     หมวดธุรกจิพลงังานและสาธารณูปโภค

กองทุนรวมโครงสรา้งพืน้ฐาน โรงไฟฟ้าพระนครเหนอื ชุดที1่ การไฟฟ้าฝ่ายผลติแห่งประเทศไทย 1.98 94,000.00 1,137,400.00

          รวมหน่วยลงทนุ 8.10 4,645,820.80

รวมเงินลงทนุ 99.54 57,109,764.68

รายการค้างจ่ายหรือหน้ีสินอ่ืน ๆ 0.46 263,862.17

มลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิ 100.00 57,373,626.85

รายละเอียด

รำยละเอียดกำรลงทุนในหลกัทรพัย ์(ต่อ) 
ณ วนัท่ี 29 กมุภำพนัธ ์2563 
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ล าดบั ช่ือย่อ ร้อยละของเงินลงทุน

1 KTC 2.35

2 TCAP 2.15

3 PSH 2.14

4 FTREIT 2.14

5 TTW 2.13

6 SPALI 2.10

7 ADVANC 2.09

8 WHART 2.07

9 TISCO 2.06

10 INTUCH 2.05

บรษิทั บตัรกรงุไทย จ ากดั (มหาชน)

บรษิทั ทนุธนชาต จ ากดั (มหาชน)

ช่ือหลกัทรพัย์

บรษิทั พฤกษา โฮลดิ้ง จ ากดั (มหาชน)

บรษิทั อนิทชั โฮลดิ้งส ์จ ากดั (มหาชน)

ทรสัต์เพือ่การลงทนุในอสงัหารมิทรพัย์และสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัย์เพือ่อุตสาหกรรม เฟรเซอรส์ พรอ็พเพอรต์ี้

บรษิทั ททีดีบับลวิ จ ากดั (มหาชน)

บรษิทั ศุภาลยั จ ากดั(มหาชน)

บรษิทั แอดวานซ ์อนิโฟร ์เซอรว์สิ จ ากดั (มหาชน)

ทรสัต์เพือ่การลงทนุในอสงัหารมิทรพัย์และสทิธกิารเช่าดบับลวิเอชเอ พรเีมีย่ม โกรท

บรษิทั ทสิโก้ไฟแนนเชยีลกรุป๊ จ ากดั (มหาชน)

รำยชื่อหุ้นท่ีลงทุน 10 อนัดบัแรก พร้อมสดัส่วนกำรลงทุน 
มูลค่ำ ณ วนัท่ี 29 กมุภำพนัธ ์2563 
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ขอ้มลู ณ วนัที ่28 กุมภำพนัธ ์2563 

 

 

 

 

 

ตำรำงเปรียบเทียบผลกำรด ำเนินงำน 
กองทุนเปิด แอล เอช หุ้นไทย ESG  (ชนิดบุคคลธรรมดำ) 

ข้อมูล ณ วนัท่ี 28 กมุภำพนัธ ์2563 
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ขอ้มลู ณ วนัที ่28 กุมภำพนัธ ์2563 

 

- เอกสำรกำรวดัผลกำรด ำเนินงำนของกองทุนรวมฉบบันี้ไดจ้ดัท ำขึน้ตำมมำตรฐำนกำรวดัผลกำรด ำเนินงำนของกองทุน
รวมของสมำคมบรษิทัจดักำรลงทุน 

- ผลกำรด ำเนินงำนในอดตี/ผลกำรเปรยีบเทยีบผลกำรด ำเนินงำนทีเ่กีย่วขอ้งกบัผลติภณัฑใ์นตลำดทุน มไิดเ้ป็นสิง่ยนืยนั
ถงึผลกำรด ำเนินงำนในอนำคต 

- ท ำควำมเขำ้ใจลกัษณะสนิคำ้ เงือ่นไข ผลตอบแทน และควำมเสีย่ง ก่อนตดัสนิใจลงทุน 
 

 

ตำรำงเปรียบเทียบผลกำรด ำเนินงำน 
กองทุนเปิด แอล เอช หุ้นไทย ESG  (ชนิดผู้ลงทุนสถำบนั) 

ข้อมูล ณ วนัท่ี 28 กมุภำพนัธ ์2563 
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ช่ือกองทุน ผู้ถือหน่วย สดัส่วน (ร้อยละ) 

กองทุนเปิด แอล เอช หุน้ไทย ESG  
(LHESG) 

กลุ่มบุคคลใดบุคคลหนึ่ง - 

 

 
 
 
 

▪ บรษิทัจดักำรอำจลงทุนในหลกัทรพัย ์หรอืทรพัยส์นิอื่นเพื่อบรษิทัจดักำรเช่นเดยีวกนักบัทีบ่รษิทัจดักำรลงทุน
ในหลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สนิอื่นเพื่อกองทุนรวม  โดยบรษิทัจดักำรจะจดัใหม้รีะบบงำนทีป้่องกนัควำมขดัแยง้
ทำงผลประโยชน์เพื่อให้เกิดควำมเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุน  ผู้ถือหน่วยลงทุนสำมำรถสอบถำมขอ้มูล
เพิม่เตมิไดท้ี ่www.lhfund.co.th 

▪ ผู้ถือหน่วยลงทุนได้รบัทรำบและตกลงยนิยอมให้สทิธแิก่บรษิัทจดักำรที่จะปฏิบตัิกำร และด ำเนินกำรใด ๆ 
ตำมที่บรษิัทจดักำรมพีนัธสญัญำ หรอืขอ้ตกลงกบัรฐัต่ำงประเทศ หรอืหน่วยงำนต่ำงประเทศ หรอืมคีวำม
จ ำเป็นตน้ปฏบิตัติำมกฎหมำยหรอืขอ้บงัคบัของรฐัต่ำงประเทศนัน้ 

▪ ผูส้นใจลงทุนควรศกึษำขอ้มูลในหนังสอืชีช้วนใหเ้ขำ้ใจก่อนซื้อหน่วยลงทุน และเกบ็ไวเ้ป็นขอ้มลูเพื่อใชอ้ำ้งองิ
ในอนำคต  หำกผูล้งทุนตอ้งกำรทรำบขอ้มลูเพิม่เตมิ ผูล้งทุนสำมำรถขอหนังสอืชีช้วนส่วนขอ้มลูโครงกำรไดท้ี่
บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดักำรกองทุน แลนด ์แอนด ์เฮำ้ส ์จ ำกดั หรอื ผูส้นับสนุนกำรขำยหรอืรบัซื้อคนื 

▪ กำรพจิำรณำร่ำงหนังสอืชี้ชวนในกำรเสนอขำยหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้มไิด้เป็นกำรแสดงว่ำส ำนักงำน
ไดร้บัรองถงึควำมถูกตอ้งของขอ้มลูในหนังสอืชีช้วนของกองทุนรวม หรอืไดป้ระกนัรำคำหรอืผลตอบแทนของ
หน่วยลงทุนทีเ่สนอขำยนัน้ 

 

 

รวบรวมขอ้มลู ณ วนัที ่29 กมุภำพนัธ ์2563 

 

ค ำเตือนเก่ียวกบักำรลงทุนในหน่วยลงทุน 

 

ข้อมูลกำรถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 
ณ วนัท่ี 29 กมุภำพนัธ ์2563 

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

