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หนังสือช้ีชวน 
ส่วนข้อมลูกองทุนรวม (Q&A) 

 
 

 
 

 

 

 

(ส ำหรบั 

 
 
 
 
 
 
 

(ส ำหรบัรอบระยะเวลำบญัชีปีท่ี 4 ส้ินสุดวนัท่ี 31 ตุลำคม 2564)  
 

ผู้ลงทุนควรศึกษำรำยละเอียดของกองทุนอย่ำงละเอียดถี่ถ้วนก่อนตดัสินใจลงทุนหำกมีข้อสงสยั
หรือต้องกำรข้อมูลเพ่ิมเติม โปรดติดต่อบริษทัจดักำรหรือผู้สนับสนุนกำรขำยหรือรบัซ้ือคืน 

 

กองทนุเปิด แอล เอช สแทรทิจี อิควิต้ี หุ้นระยะยำว 
LH Strategy Long Term Equity Fund 

(LHSTGLTF) 
 

 
"การลงทุนใน LTF ตัง้แต่วนัที ่1 มกราคม 2563 เป็นตน้ไป ผูล้งทุนไมส่ามารถนํามาลดหย่อนภาษ”ี 
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ช่ือโครงกำร (ภำษำไทย) : กองทุนเปิด แอล เอช สแทรทจิ ีอคิวติี ้หุน้ระยะยาว 
ช่ือโครงกำร  (ภำษำองักฤษ) : LH Strategy Long Term Equity Fund 
ช่ือยอ่ : LHSTGLTF 
อำยโุครงกำร : ไม่กําหนดอายุโครงการ 

อย่างไรกด็ ีเมื่อสิน้สุดระยะเวลาทีก่รมสรรพากรใหส้ทิธปิระโยชน์ทางภาษี 
แก่ผูล้งทุนในกองทุนรวมหุน้ระยะยาวแล้ว บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิี่จะ
แก้ไขโครงการเป็นกองทุนรวมทัว่ไปทีม่นีโยบายการลงทุนในตราสารแห่ง
ทุนและเปลี่ยนชื่อกองทุน โดยถือว่าได้รบัมติโดยเสยีงข้างมากจากผู้ถือ
หน่วยลงทุนแลว้ 

วนัท่ีได้รบัอนุมติัให้จดัตัง้และจดักำร
กองทุนรวม  

: วนัที ่2 พฤศจกิายน 2560 

วนัท่ีจดทะเบียนกองทุน                                                      : วนัที ่23 พฤศจกิายน 2560 

วนัท่ีเปิดเสนอซื้อหน่วยลงทุน :  ทุกวนัทาํการ 
วนัท่ีเปิดเสนอขำยหน่วยลงทนุ :      ทุกวนัทาํการ 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Q:   ประเภทของกองทุน 

A:   กองทุนรวมหุน้ระยะยาว ประเภทรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน 

Q:   นโยบำยกำรลงทุน 
A:  กองทุนมีนโยบายลงทุนในตราสารทุน และ/หรอื กองทุนรวมอีทีเอฟ และ/หรอื กองทุนรวมดชันีที่อ้างอิงกับ

ผลตอบแทนหุน้หรอืกลุ่มหุน้ของบรษิทัจดทะเบยีน หรอืหุน้สามญัของบรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์แห่ง
ประเทศไทย และ/หรอืตลาดหลกัทรพัย์ เอม็ เอ ไอ (mai) โดยจะเน้นการลงทุนในหลกัทรพัย์ดว้ยการสรา้งกลุ่ม

ส่วนข้อมูลสรปุรำยละเอียดโครงกำร 

ประเภทและนโยบำยกำรลงทนุ  

 แผนภำพแสดงต ำแหน่งควำมเส่ียงของกองทุนรวม 



3 

หลกัทรพัยท์ีล่งทุนใหม้คีวามผนัผวนตํ่า เพื่อลดความผนัผวนของการลงทุนโดยรวมของกองทุนใหอ้ยู่ในระดบัตํ่า
ทีสุ่ด โดยเฉลีย่ในรอบปีบญัชไีม่น้อยกว่ารอ้ยละ 80 ของมูลค่าทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุน ทัง้นี้ หลกัเกณฑ์ในการ
พจิารณาหุน้หรอืหลกัทรพัย์ที่มคีวามผนัผวนตํ่าอยู่ภายใต้เงื่อนไขทีบ่รษิทัจดัการกําหนด อาทเิช่น หุน้ทีม่คีวาม
เคลื่อนไหวของราคาเมื่อเทยีบกบัดชันีตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยค่อนขา้งตํ่า (Low Beta) และ/หรอืหุน้ทีม่ ี
ความเสีย่งจากการลงทุนค่อนขา้งตํ่า (Low VaR) และ/หรอืหุน้ทีม่อีตัราการจ่ายเงนิปันผลสงู และ/หรอืมอีตัราการ
เตบิโตของอตัราการจ่ายเงนิปันผลสงู เป็นตน้  

บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะเปลีย่นแปลงหลกัเกณฑใ์นการพจิารณาเลอืกหลกัทรพัยก์ลุ่มดงักล่าวโดยไม่ถอืว่า
เป็นการดําเนินการผดิไปจากหนังสอืชี้ชวนส่วนโครงการ ถือว่าได้รบัความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว 
เพื่อความเหมาะสมกบัสภาวการณ์นัน้ ๆ ทัง้นี้ เพื่อบรรลุวตัถุประสงค์ของกองทุนคอืลดความผนัผวนของการ
ลงทุนและเพื่อประโยชน์ของกองทุนโดยรวม 

เงนิลงทุนส่วนทีเ่หลอื กองทุนอาจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสงัหารมิทรพัย์/หน่วยทรสัต์ของทรสัต์
เพื่อการลงทุนในอสงัหารมิทรพัย์/หน่วยลงทุนของกองทุนรวมโครงสรา้งพืน้ฐาน/ตราสารอื่นใดที่ให้สทิธใินการ
ได้มาหรอืที่มผีลตอบแทนอ้างองิกบัตราสารดงักล่าวขา้งต้น หรอืกลุ่มของตราสาร/หน่วยลงทุนดงักล่าวขา้งต้น/
ตราสารแห่งหนี้/เงินฝากธนาคาร/ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน/ใบสําคัญแสดงสิทธิ หรือหน่วย private equity ตาม
ประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. รวมถงึหลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สนิอื่นหรือการหาดอกผลโดยวธิอีื่นตามที่
ระบุไวใ้นโครงการหรอืตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอื สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด โดย
การลงทุนนัน้ต้องไม่ส่งผลให้กองทุนมีฐานะการลงทุนสุทธิ (net exposure) ในตราสารทุน หรอืหุ้นสามญัของ
บรษิทัจดทะเบยีน โดยเฉลีย่รอบปีบญัชน้ีอยกว่ารอ้ยละ 65  ของมลูค่าทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุน 

กองทุนอาจลงทุนหรอืมีไว้ซึ่งสญัญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อลดความเสี่ยง (Hedging) โดยเป็นไปตาม
หลกัเกณฑ์หรอืไดร้บัความเหน็ชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และอาจลงทุนในหรอืมไีวซ้ึ่งตราสารหนี้ทีม่ ี
อนัดบัความน่าเชื่อถือตํ่ากว่าที่สามารถลงทุนได้ (non - investment grade) และ/หรอืตราสารหนี้ที่ไม่ได้รบัการจดั
อนัดบัความน่าเชื่อถือ (Unrated) รวมทัง้ตราสารทุนที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย์ (Unlisted Securities) 
กองทุนจะไมล่งทุนในหรอืมไีวซ้ึง่ตราสารทีม่ลีกัษณะของสญัญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note)  

ผลตอบแทนท่ีผู้ลงทุนจะได้จำกเงินลงทุน 
 ผู้ลงทุนมโีอกาสที่จะได้รบักําไรจากมูลค่าหน่วยลงทุนที่เพิ่มขึ้น ในกรณีที่ราคาหลกัทรพัย์ที่กองทุนลงทุนปรบัตัว
สงูขึน้ และเปิดโอกาสใหผู้ล้งทุนไดร้บัรายไดจ้ากเงนิปันผล โดยกองทุนจะพจิารณาจา่ยเงนิปันผลไม่เกนิปีละ 12 ครัง้ 
โดยพจิารณาจากผลการดําเนินงานสิน้สุดตามช่วงเวลาทีบ่รษิทัจดัการเหน็สมควร จากกําไรสะสม หรอืกําไรสุทธิใน
งวดบญัชทีี่จะจ่ายเงนิปันผล แล้วแต่กรณี และการจ่ายเงินปันผลดงักล่าวจะไม่ทําใหก้องทุนรวมมีผลขาดทุนสะสม
เพิม่ขึน้ในงวดทีม่กีารจ่ายเงนิปันผลนัน้          
 
ทัง้นี้ บรษิทัจดัการจะถอืปฏบิตัติามหลกัเกณฑ์และวธิกีารทีส่ํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ กําหนด และ
ตามทีบ่รษิทัจดัการเหน็สมควร 
 
 
 
Q:  กองทุนรวมน้ีเป็นกองทุนรวมท่ีมีกำรก ำหนดประเภทของผู้ลงทุน หรือมีกำรแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน

หรือไม่?   อยำ่งไร?  
A:  กองทุนรวมนี้เป็นกองทุนสาํหรบัผูล้งทุนทัว่ไป มกีารแบ่งชนิดของหน่วยลงทุนเป็น 4 ชนิด ไดแ้ก่  

1) ชนิดจ่ายเงนิปันผลและไดร้บัสทิธปิระโยชน์ทางภาษี (ชื่อย่อ: LHSTGLTF-D)  
2) ชนิดสะสมมลูค่าและไดร้บัสทิธปิระโยชน์ทางภาษ ี(ชื่อย่อ: LHSTGLTF-A) 

ลกัษณะท่ีส ำคญัของกองทุนรวม  
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3) ชนิดสะสมมลูค่า (ชื่อย่อ : LHSTGLTF-AN) (ยงัไม่เปิดบรกิาร) 
4) ชนิดจ่ายเงนิปันผล (ชื่อย่อ : LHSTGLTF-DN) (ยงัไม่เปิดบรกิาร) 

ทัง้นี้ ผูล้งทุนสามารถลงทุนไดใ้นหน่วยลงทุนทุกชนิดตามเงือ่นไขที่กองทุนกําหนด 

Q:  กองทุนรวมน้ีมีจ ำนวนเงินทนุโครงกำรเท่ำใด  
A:  จาํนวนเงนิทุนโครงการน้ีเท่ากบั 500 ลา้นบาท   
 
Q:  กองทุนน้ีเหมำะสมท่ีจะเป็นทำงเลือกส ำหรบัเงินลงทุนลกัษณะใด ควรลงทุนในกองทุนน้ีเป็น ระยะเวลำ

เท่ำใด 
A:  กองทุนรวมนี้เป็นกองทุนสําหรบัผู้ลงทุนทัว่ไป เหมาะสมกบัผูล้งทุนทีส่ามารถยอมรบัความผนัผวนของราคาหุน้

ที่กองทุนลงทุน รวมถึงผู้ลงทุนที่ต้องการออมและลงทุนระยะยาวที่ต้องการลงทุนในหุ้นสามญัของบรษิัทจด
ทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และ/หรอืตลาดหลกัทรพัย์ เอม็ เอ ไอ (mai) โดยจะเน้นการลงทุน
ดว้ยการสรา้งกลุ่มหลกัทรพัย์ทีก่องทุนลงทุนใหม้คีวามผนัผวนตํ่า เพื่อลดความผนัผวนของการลงทุนโดยรวม
ของกองทุนใหอ้ยู่ในระดบัตํ่าทีสุ่ด โดยกองทุนแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน ดงันี้ 
 

รำยละเอียดแต่ละชนิด 
หน่วยลงทุน 

ช่ือยอ่ ค ำอธิบำยเพ่ิมเติม 

1. ชนิดจ่ายเงนิปันผล และสทิธิ
ประโยชน์ทางภาษ ี

LHSTGLTF-D เหมาะสาํหรบัผูล้งทุนประเภทบคุคลธรรมดาทีต่อ้งการรบั
รายไดส้มํ่าเสมอจากเงนิปันผล และนําเงนิค่าซื้อหน่วย
ลงทุนของ LTF ไปหกัลดหย่อนภาษตีามเกณฑ/์เงือ่นไขที่
กรมสรรพากรกําหนด โดยตอ้งเป็นการซื้อหน่วยลงทุน
ภายในวนัที ่30 ธนัวาคม 2562 เท่านัน้ และโดยที่
กฎกระทรวง ฉบบัที ่317 (พ.ศ. 2559) กําหนดใหส้ทิธิ
ประโยชน์ทางภาษกีองทุน LTF สิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 
2562 ดงันัน้ ตัง้แต่วนัที ่1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป 
บรษิทัจดัการจะไม่เปิดใหผู้ล้งทนุซื้อหน่วยลงทุนกองทุน 
LTF ชนิดทีม่สีทิธปิระโยชน์ทางภาษไีดอ้กี และ/หรอื ตามที่
บรษิทัจดัการกําหนด  

2. ชนิดสะสมมลูค่า และสทิธิ
ประโยชน์ทางภาษ ี

LHSTGLTF-A เหมาะสาํหรบัผูล้งทุนประเภทบคุคลธรรมดาทีต่อ้งการรบั
รายไดจ้ากส่วนต่างจากการลงทนุ (Capital Gain) และ
สะสมผลประโยชน์จากการลงทนุ (Total return) และนําเงนิ
ค่าซื้อหน่วยลงทุนของ LTF ไปหกัลดหย่อนภาษตีาม
เกณฑ/์เงือ่นไขทีก่รมสรรพากรกาํหนด โดยตอ้งเป็นการซื้อ
หน่วยลงทุนภายในวนัที ่30 ธนัวาคม 2562 เท่านัน้ และ
โดยทีก่ฎกระทรวง ฉบบัที ่317 (พ.ศ. 2559) กําหนดให้
สทิธปิระโยชน์ทางภาษกีองทุน LTF สิน้สุดวนัที ่31 
ธนัวาคม 2562 ดงันัน้ ตัง้แตว่นัที ่1 มกราคม 2563 เป็น
ตน้ไป บรษิทัจดัการจะไม่เปิดใหผู้ล้งทุนซื้อหน่วยลงทุน
กองทุน LTF ชนิดทีม่สีทิธปิระโยชน์ทางภาษไีดอ้กี และ/
หรอื ตามทีบ่รษิทัจดัการกําหนด 
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รำยละเอียดแต่ละชนิด 
หน่วยลงทุน 

ช่ือยอ่ ค ำอธิบำยเพ่ิมเติม 

3. ชนิดจ่ายเงนิปันผล  
(ยงัไม่เปิดบรกิาร) 

LHSTGLTF-DN เหมาะสาํหรบัผูล้งทุนประเภทนติบิุคคล/สถาบนั เปิดโอกาส
ใหผู้ล้งทุนรบัรายไดส้มํ่าเสมอจากเงนิปันผล  

4. ชนิดสะสมมลูค่า 
(ยงัไม่เปิดบรกิาร) 

LHSTGLTF-AN เหมาะสาํหรบัผูล้งทุนประเภทบคุคลธรรมดา เปิดโอกาสให้
ผูล้งทุนรบัรายไดจ้ากส่วนต่างจากการลงทุน (Capital 
Gain) และสะสมผลประโยชน์จากการลงทุน (Total return)  

 
ทัง้นี้ ผูล้งทุนควรลงทุนในกองทนุรวมหุน้ระยะยาวอย่างน้อย 7 ปีปฏทินิเพื่อไดร้บัสทิธลิดหย่อนภาษีตาม
หลกัเกณฑ ์วธิกีารและเงือ่นไขทีก่รมสรรพากรกําหนด และ/หรอืกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง 

 
Q:  ปัจจยัใดท่ีมีผลกระทบอย่ำงมีนัยส ำคญัต่อเงินลงทุนของผู้ลงทุน 
A:  ความผนัผวนของราคาหลกัทรพัยท์ีก่องทุนลงทุน  
 
Q:  กองทุนน้ีมีผู้ประกนัเงินทุนหรือมุ่งเน้นจะคุ้มครองเงินต้นหรือไม่ อย่ำงไร 
A:  กองทุนน้ีไม่มผีูป้ระกนัเงนิทุนและไม่คุม้ครองเงนิตน้  
 
Q: กองทุนรวมน้ีมีรอบระยะเวลำบญัชีอย่ำงไร  
A:  วนัที ่31 ตุลาคม ของทุกปี 
 
 
 

Q: กองทุนรวมน้ีมีวิธีกำรขำยและรบัซื้อคืนหน่วยลงทุนอย่ำงไร  
A:  1) วธิกีารขายหน่วยลงทุน 
 ขอ้กําหนด : 

• ไม่กําหนดมลูค่าขัน้ตํ่าของการสัง่ซื้อครัง้แรก/ครัง้ต่อไป  

✓ ช่วงเสนอขายครัง้แรก (IPO) : ผูล้งทุนสามารถสัง่ซื้อไดท้ีบ่รษิทัจดัการ หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อ
คนืหน่วยลงทุนทีไ่ดร้บัการแต่งตัง้จากบรษิทัจดัการ ทุกวนัทาํการ เวลา 8.30 – 15.30 น.   

✓ โดยวนัสุดทา้ยของการเสนอขายครัง้แรก บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธริบัเงนิค่าจองซื้อเป็นเงนิโอนเท่านัน้
ภายใน เวลา 15.30 น. 

✓ ช่วงภายหลงัการเสนอขายครัง้แรก (Post IPO) : ผูล้งทุนสามารถสัง่ซื้อไดท้ีบ่รษิทัจดัการ หรอืผูส้นับสนุน
การขายหรอืรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนทีไ่ดร้บัการแต่งตัง้จากบรษิทัจดัการ ทกุวนัทําการขายหน่วยลงทุน (วนั
ทาํการทีบ่รษิทัจดัการเปิดรบัคาํสัง่ซื้อหน่วยลงทุนจากผูถ้อืหน่วยลงทุน)  เวลา 8.30 – 15.30 น.   

✓   ในการซื้อหน่วยลงทุน ผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุน/ผูถ้อืหน่วยลงทุน จะตอ้งชาํระเงนิค่าซื้อครัง้เดยีวเตม็จาํนวนที่
สัง่ซื้อ โดยชําระเป็น เงนิโอน เชค็ ดราฟต์ หรอืวธิอีื่นใดทีบ่รษิทัจดัการยอมรบั โดยผูส้ัง่ซื้อจะต้องลงวนัที่
ตามวนัที่ที่สัง่ซื้อและขดีคร่อมเฉพาะสัง่จ่ายในนาม “บลจ. แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จ ากดั เพือ่จองซื้อหน่วย
ลงทุน” โดยระบุชื่อ ทีอ่ยู่และหมายเลขโทรศพัทข์องผูส้ัง่ซื้อลงบนดา้นหลงัของเชค็เพื่อความสะดวกในการ
ตดิต่อและเพื่อผลประโยชน์ของผูส้ัง่ซื้อหน่วยลงทุน 

ข้อก ำหนดในกำรซื้อขำยและโอนหน่วยลงทุน 
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         2) วธิรีบัซื้อคนื  
 ขอ้กําหนด:  

• ไม่กําหนดมลูค่าขัน้ตํ่าในการขายคนืและมลูค่าหน่วยลงทุนคงเหลอืในบญัช ี 

• ไม่กําหนดจาํนวนหน่วยลงทุนขัน้ตํ่าของการสัง่ขายคนืและจาํนวนหน่วยลงทุนคงเหลอืในบญัชขี ัน้ตํ่า 

✓ กรณีรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนปกต ิ(หรอื “แบบดุลยพนิิจของผูล้งทุน”)  ผูล้งทุนสามารถสัง่ขายหน่วยลงทุนได้
ทุกวนัทําการทีบ่รษิทัจดัการเปิดรบัคาํสัง่ซื้อคนืหน่วยลงทุน  โดยผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถส่งคาํสัง่ขายคนื
หน่วยลงทุน ไดต้ัง้แต่เวลา 8.30 – 15.30 น.   

ทัง้นี้ บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธทิี่จะเปลี่ยนแปลง วนั เวลาทําการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนดงักล่าว ตามที่
บรษิัทจดัการเห็นสมควร ซึ่งเป็นไปเพื่อประโยชน์ของกองทุนรวม โดยจะแจง้ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ
ล่วงหน้า โดยประกาศ ณ สาํนักงานของบรษิทัจดัการ และ/หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื (ถา้ม)ี 

ทัง้นี้ บรษิทัจดัการจะดําเนินการชําระเงนิใหผู้ข้ายคนืหน่วยลงทุนภายใน 5 วนัทําการนับตัง้แต่วนัถดัจาก
วนัทาํการขายหน่วยลงทุน ตามวธิทีีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนระบุไวใ้นแบบคาํขอเปิดบญัช ี 
 

Q:   กรณีใดท่ีบริษทัจดักำรสงวนสิทธิไม่ขำยหน่วยลงทุน 
A:   บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะปฏเิสธการสัง่ซื้อหน่วยลงทุน ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการไดพ้จิารณาแลว้เหน็ว่าการ

สัง่ซื้อดงักล่าว มผีลกระทบต่อการลงทุนของกองทุนรวมหรอืต่อผูถ้อืหน่วยลงทุนหรอืต่อชื่อเสยีงหรอืต่อความ
รบัผดิชอบทางกฎหมายของบรษิทัจดัการ โดยไมจ่าํเป็นตอ้งแจง้ใหผู้ส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า 

 
Q:   กองทุนรวมน้ีมีข้อก ำหนดเก่ียวกบักำรเลื่อนก ำหนดเวลำช ำระค่ำขำยคืนหน่วยลงทุน กำรไม่ขำยหรือไม่รบั

ซื้อคืน หน่วยลงทุนตำมค ำสัง่ท่ีรบัไว้แล้ว และกำรหยุดรบัค ำสัง่ซื้อหรือขำยคืนหน่วยลงทุนไว้อย่ำงไร 

A:  (1) การเลื่อนกําหนดการชาํระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุน  

บรษิทัจดัการอาจเลื่อนกําหนดการชําระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนคนืแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนทีไ่ดม้คีาํสัง่ขายคนื
หน่วยลงทุนของกองทุนเปิดไดใ้นกรณีดงัต่อไปนี้  
(1) บรษิทัจดัการพจิารณาแล้ว มคีวามเชื่อโดยสุจรติและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีทีเ่ขา้เหตุดงัต่อไปนี้ โดย

ไดร้บัความเหน็ชอบของผูด้แูลผลประโยชน์แลว้  
(ก) มเีหตุจําเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่าย โอนหลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สนิของกองทุนเปิดไดอ้ย่าง

สมเหตุสมผล หรอื 
(ข) มเีหตุทีท่าํใหก้องทุนรวมไม่ไดร้บัชําระเงนิจากหลกัทรพัย์หรอืทรพัยส์นิทีล่งทุนไวต้ามกําหนดเวลา

ปกต ิซึง่เหตุดงักล่าวอยู่นอกเหนือการควบคุมของบรษิทัจดัการ 

(2) มคีําสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนไวแ้ล้วแต่ในช่วงระยะเวลาทีบ่รษิทัจดัการยงัไม่ไดช้ําระเงนิค่าขายคนืหน่วย
ลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน บรษิัทจดัการพบว่าราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนดงักล่าวไม่ถูกต้อง และ
ผูดู้แลผลประโยชน์ยงัไม่ไดร้บัรองขอ้มลูในรายงานการแก้ไขราคายอ้นหลงัและรายงานการชดเชยราคา 
โดยราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องนัน้ต่างจากราคารับซื้อคนืหน่วยลงทุนที่ถูกต้องตัง้แต่หนึ่ง
สตางคข์ึน้ไปและคดิเป็นอตัราตัง้แต่รอ้ยละ 0.5 ของราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนทีถู่กตอ้ง 

(3) มคีําสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลาทีบ่รษิทัจดัการพบว่า ราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง 
และผู้ดูแลผลประโยชน์ยงัไม่ไดร้บัรองขอ้มูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลงัและรายงานการชดเชย
ราคา โดยราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนทีไ่ม่ถูกต้องนัน้ต่างจากราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนที่ถูกต้องตัง้แต่
หนึ่งสตางคข์ึน้ไป และคดิเป็นอตัราตัง้แต่รอ้ยละ 0.5 ของราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนทีถู่กตอ้ง 
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การเลื่อนกําหนดการชาํระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนตาม (1) (2) หรอื (3) บรษิทัจดัการ
อาจเลื่อนไดไ้ม่เกนิ 10 วนัทาํการนับตัง้แต่วนัทาํการถดัจากวนัทีม่คีาํสัง่ขายคนืหน่วยลงทนุนัน้ เวน้แต่ไดร้บั
การผ่อนผนัจากสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และบรษิทัจดัการจะดาํเนินการดงัต่อไปนี้  

(ก) แจง้ผูถ้อืหน่วยลงทุนที่มคีําสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนไวแ้ล้วใหท้ราบถึงการเลื่อนกําหนดการชําระค่าขาย
คนืหน่วยลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ถอืหน่วยลงทุนรายอื่นและผูล้งทุนทัว่ไปให้ทราบเรื่องดงักล่าว
ดว้ยวธิกีารใด ๆ โดยพลนั 

(ข) แจง้การเลื่อนกําหนดการชําระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุน และจดัทํารายงานในเรื่องดงักล่าว พรอ้มทัง้
แสดงเหตุผลและหลกัฐานการได้รบัความเห็นชอบหรอืการรบัรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคา
ยอ้นหลงัและรายงานการชดเชยราคาจากผูด้แูลผลประโยชน์ใหส้ํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ
โดยพลนั โดยบรษิทัจดัการอาจมอบหมายใหผู้ด้แูลผลประโยชน์ดาํเนินการดงักล่าวแทนกไ็ด ้

(ค) ในระหว่างทีบ่รษิทัจดัการเลื่อนกําหนดการชาํระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนนัน้ หากถงึวนัทาํการซื้อขาย
หน่วยลงทุนวนัอื่น และมผีู้ถือหน่วยลงทุนสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนอีก บริษัทจดัการจะต้องรบัซื้อคืน
หน่วยลงทุนนัน้ ทัง้นี้ บรษิทัจดัการจะต้องชาํระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนทีย่งัคา้ง
อยู่ใหเ้สรจ็สิน้ก่อน แล้วจงึชาํระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนทีส่ัง่ขายคนืหน่วยลงทุน
ในวนันัน้ ๆ ต่อไป 

(2) การไม่ขายหรอืไม่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนตามคาํสัง่ทีร่บัไวแ้ลว้  

บรษิัทจดัการอาจไม่ขาย ไม่รบัซื้อคนื หรอืไม่รับสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามคําสัง่ซื้อ คําสัง่ขายคนื หรอื
คําสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่ได้รบัไว้แล้ว หรอือาจหยุดรบัคําสัง่ซื้อ คําสัง่ขายคืน หรอืคําสัง่สบัเปลี่ยน
หน่วยลงทุนได ้ในกรณีทีป่รากฏเหตุดงัต่อไปนี้ 

(1) ตลาดหลกัทรพัยห์รอืศูนยซ์ื้อขายหลกัทรพัยไ์ม่สามารถเปิดทาํการซื้อขายไดต้ามปกต ิ

(2) บรษิัทจดัการพจิารณาแล้ว มคีวามเชื่อโดยสุจรติและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีดงัต่อไปนี้ โดยความ
เหน็ชอบของผูด้แูลผลประโยชน์แลว้ 

(ก) มเีหตุจําเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่ายจ่าย โอนหลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สนิของกองทุนเปิดไดอ้ย่าง
สมเหตุสมผล 

(ข) ไม่สามารถคาํนวณมลูค่าทรพัยส์นิของกองทุนเปิดไดอ้ย่างเป็นธรรมและเหมาะสม 

(ค) มเีหตุจาํเป็นอื่นใดเพื่อคุม้ครองประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุน 

ทัง้นี้ บรษิทัจดัการจะไม่ขาย ไม่รบัซื้อคนื หรอืไม่รบัสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนตามคาํสัง่ซื้อ คําสัง่ขายคนื 
หรือคําสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่ได้รบัมาแล้ว หรือจะหยุดรบัคําสัง่ซื้อ คําสัง่ขายคืน หรือคําสัง่
สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนตาม (ก)(ข) หรอื (ค) ไดไ้ม่เกนิ 1 วนัทาํการ เวน้แต่ไดร้บัผ่อนผนัจากสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. 

(3) ในกรณีที่กองทุนรวมมีการลงทุนในหลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สนิในต่างประเทศตามประกาศสํานักงาน 
ก.ล.ต. ว่าดว้ยการลงทุนในหรอืมไีว้ซึ่งหลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สนิในต่างประเทศเพื่อเป็นทรพัย์สนิของ
กองทุน และการกําหนดอตัราส่วนการลงทุน เมื่อมเีหตุการณ์ดงัต่อไปนี้เกดิขึน้และก่อใหเ้กดิผลกระทบ
ต่อกองทุนรวมดงักล่าวอย่างมนีัยสาํคญั 

(ก) ตลาดซื้อขายหลักทรพัย์ดังกล่าวไม่สามารถเปิดทําการซื้อขายได้ตามปกติ ทัง้นี้ เฉพาะกรณีที่
กองทุนรวมไดล้งทุนในหลกัทรพัย์ที่ซื้อขายในตลาดซื้อขายหลกัทรพัย์แต่ละแห่งเกินกว่ารอ้ยละสบิ
ของมลูค่าทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุนรวม 
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(ข) มเีหตุการณ์ที่ทําใหไ้ม่สามารถแลกเปลี่ยนเงนิตราต่างประเทศไดอ้ย่างเสร ีและทําให้ไม่สามารถโอน
เงนิออกจากประเทศหรอืรบัโอนเงนิจากต่างประเทศไดต้ามปกต ิ

(ค) มเีหตุทีท่ําใหก้องทุนรวมไม่ไดร้บัชําระเงนิจากหลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สนิทีล่งทุนไวต้ามกําหนดเวลา
ปกต ิซึง่เหตุดงักล่าวอยู่เหนือการควบคุมของบรษิทัจดัการและผูด้แูลผลประโยชน์เหน็ชอบดว้ยแลว้ 

(4) เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามคําสัง่ซื้อหน่วยลงทุนที่รบัไวแ้ล้ว หรอืเป็นการหยุดรบัคําสัง่ซื้อหน่วย
ลงทุน แก่ผูล้งทุนเฉพาะราย เนื่องจากปรากฏขอ้เทจ็จรงิดงัต่อไปนี้ 

(ก) บรษิทัจดัการมเีหตุอนัควรสงสยัว่าผูล้งทุนรายนัน้ ๆ มส่ีวนเกีย่วขอ้งกบัการกระทาํดงัต่อไปนี้ 

1. การกระทาํทีเ่ป็นความผดิมลูฐานหรอืความผดิฐานฟอกเงนิตามกฎหมายเกีย่วกบัการป้องกัน
และปราบปรามการฟอกเงนิ ไม่ว่าจะเป็นกฎหมายไทยหรอืกฎหมายต่างประเทศ 

2. การใหก้ารสนับสนุนทางการเงนิแก่การก่อการรา้ย หรอื 

3. การกระทําที่เป็นการปฏิบัติตามคําสัง่เกี่ยวกับการยึดหรืออายัดทรพัย์สิน โดยบุคคลผู้มี
อํานาจตามกฎหมาย 

(ข) บรษิทัจดัการไม่สามารถดาํเนินการรูจ้กัลูกคา้ และตรวจสอบเพื่อทราบขอ้เทจ็จรงิเกีย่วกบัลูกคา้ได้
ในสาระสาํคญั 

(5)  อยู่ในระหว่างดาํเนินการเปลีย่นใหบ้รษิทัจดัการกองทุนรวมรายอื่นเขา้บรหิารจดัการกองทุนรวมภายใต้
การจัดการของตนอันเนื่องมาจากการที่บริษัทจดัการกองทุนรวมรายเดิมไม่สามารถดํารงความ
เพียงพอของเงนิกองทุนได้ตามประกาศคณะกรรมการกํากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลักทรพัย์ว่าด้วย
การดาํรงเงนิกองทุนของผูป้ระกอบธุรกจิการจดัการกองทุนรวม การจดัการกองทุนส่วนบุคคล การเป็น
นายหน้าซื้อขายหลกัทรพัยแ์ละการคา้หลกัทรพัยแ์ละการจดัจาํหน่ายหลกัทรพัยท์ีเ่ป็นหน่วยลงทนุ และ
การเป็นผูจ้ดัการเงนิทุนสญัญาซื้อขายล่วงหน้า ซึง่ใหก้ระทาํไดไ้ม่เกนิ 3 วนัทาํการ 

(3) การหยุดรบัคาํสัง่ซื้อขายหน่วยลงทุน 
      เพื่อคุม้ครองประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุน หรอืในกรณีทีม่คีวามจาํเป็นเพื่อรกัษาเสถยีรภาพทางเศรษฐกจิ

และการเงนิของประเทศ หรอืเพื่อรกัษาเสถยีรภาพในระบบตลาดการเงนิ สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
อาจประกาศใหบ้รษิทัจดัการหยุดรบัคาํสัง่ซื้อ คาํสัง่ขายคนื หรอืคาํสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด
ไดเ้ป็นการชัว่คราวตามระยะเวลาที่เห็นสมควร แต่รวมแล้วต้องไม่เกิน 20 วนัทําการติดต่อกนั เว้นแต่จะ
ไดร้บัความเหน็ชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต. ใหข้ยายระยะเวลาหยุดรบัคาํสัง่ซื้อ คําสัง่ขายคนื หรอืคําสัง่
สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนออกไปได ้

Q: วิธีกำรสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนเป็นอย่ำงไร 

A:  การสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนเขา้ (Switch in) สามารถกระทําได้ทุกวนัทําการขายหน่วยลงทุน หรอืวนัทําการที่
บรษิทัจดัการเปิดใหผู้ถ้อืหน่ยลงทุนส่งสัง่คาํสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนได้ ระหว่างเวลาเริม่ทาํการถงึ 15.30 น.  

โดยเป็นการสบัเปลีย่นจากหน่วยลงทุนของกองทนุรวมอื่นภายใตก้ารจดัการของบรษิทัจดัการ (“กองทุนตน้ทาง”) 
มาเขา้กองทุนนี้ (“กองทุนปลายทาง”) ทัง้นี้ การสบัเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนเปิด ต้องเป็นไป
ตามเงือ่นไขทีร่ะบุไวใ้นโครงการจดัการของทัง้กองทุนเปิดตน้ทาง และกองทุนเปิดปลายทาง 

การสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (Switch out): ผู้ถอืหน่วยลงทุนสามารถสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนนี้ไป
ยงักองทุนอื่นภายใต้การจดัการของบรษิัทจดัการ โดยส่งคําสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน และนําส่งหลกัฐานการ
สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านบรษิทัจดัการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน กระทําไดทุ้กวนัทํา
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การขายหน่วยลงทุน หรอืวนัทําการที่บรษิัทจดัการเปิดใหผู้้ถอืหน่ยลงทุนส่งสัง่คําสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ 
ระหว่างเวลาเริม่ทาํการถงึ 15.30 น.  

 ในกรณีทีว่นัดงักล่าวตรงกบัวนัหยุดทําการ และ/หรอืวนัที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรอืหน่วยงาน
อื่นใดที่ม ีอํานาจตามกฎหมายที่เกี่ยวขอ้งมคีําสัง่ให้เป็นวนัหยุดทําการซื้อขาย แม้อาจเป็นวนัที่บรษิัทจดัการ
กําหนดใหเ้ป็นวนัทาํการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนกต็าม บรษิทัจดัการจะเลื่อนวนัทาํการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนเป็น
วนัทาํการถดัไป 

ทัง้นี้ การสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหุ้นระยะยาวออก อาจมผีลใหผู้ถ้ือหน่วยลงทุนต้องชําระคนืสทิธิ
ประโยชน์ทางภาษ ีดงันัน้ ผูถ้อืหน่วยลงทุนมหีน้าทีต่อ้งศกึษา และปฏบิตัติามขอ้กําหนดของกฎหมายภาษอีากร 

ในกรณีทีม่เีหตุใหต้อ้งเลกิกองทุน บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะจดัใหม้กีารสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรอืโอนยา้ย
หน่วยลงทุนกองทุนรวมนี้ไปยงักองทุนหุน้ระยะยาวอื่นภายใตดุ้ลยพนิิจของบรษิทัจดัการ โดยในกรณีทีผู่ถ้อืหน่วย
ลงทุนมคีําสัง่ใหบ้รษิทัจดัการกองทุนรวมโอนยา้ยการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนหุน้ระยะยาวไปยงักองทุน
หุน้ระยะยาวอื่น บรษิทัจดัการดาํเนินการโอนเงนิลงทุนในหน่วยลงทุนพรอ้มดว้ยผลประโยชน์ทัง้หมดภายใน 5 วนั
ทําการนับแต่วนัทีไ่ดร้บัคําสัง่จากผูถ้อืหน่วยลงทุน ทัง้นี้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ทีส่ํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
กําหนด 

อนึ่ง แนวทางการใชดุ้ลยพนิิจของบรษิทัจดัการในเรื่องดงักล่าวนจะคาํนึงถงึประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนเป็นสาํคญั  

ทัง้นี้ บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะเปลี่ยนแปลงวนัและเวลาทําการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนดงักล่าว ตามทีบ่รษิทั
จดัการเหน็สมควร โดยจะแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยทราบล่วงหน้า โดยประกาศ ณ สาํนักงานของบรษิทัจดัการ และ/หรอื
ผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื รวมทัง้เผยแพร่ผ่านเวบ็ไซตข์องบรษิทัจดัการ 
 

Q:  กองทุนรวมน้ีก ำหนดวิธีกำรโอนหน่วยลงทุน และข้อจ ำกดักำรโอนไว้อย่ำงไร  

A:     -    หน่วยลงทุนของกองทุนรวมหุน้ระยะยาวจะนําไปจาํหน่าย จ่ายโอน จาํนํา หรอืนําไปเป็นประกนัมไิด ้

-  บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะไม่จดัสรรหน่วยลงทุนเมื่อบรษิทัจดัการพบว่าบุคคลใดหรอืกลุ่มบคุคล
เดยีวกนัใดได ้จองหรอืสัง่ซื้อหน่วยลงทุนจนเป็นเหตุทีอ่าจทาํใหไ้ดร้บัการจดัสรรเกนิกว่าหนึ่งในสามของ
จาํนวนหน่วยลงทุน  

-  บรษิทัจดัการมอีํานาจปฏเิสธการโอนหน่วยลงทุน ในกรณีทีก่ารถอืหน่วยลงทุนเกนิขอ้จาํกดัการถอืหน่วย
ลงทุนตามประกาศคณะกรรมกํากบัตลาดทุนว่าดว้ยหลกัเกณฑเ์กีย่วกบัขอ้จาํกดัการถอืหน่วยลงทุนใน
กองทุนรวมและหน้าทีข่องบรษิทัจดัการ  

Q:   ผู้ถือหน่วยลงทุนจะทรำบข้อมูลเก่ียวกบัมูลค่ำทรพัยสิ์นสุทธิ มูลค่ำหน่วยลงทุนและรำคำขำยและรบั
ซื้อคืนหน่วยลงทุนได้จำกช่องทำงใด 

A:   ผูถ้อืหน่วยสามารถตรวจสอบได ้ในเวบ็ไซต ์(Website) ของบรษิทัจดัการ www.lhfund.co.th หรอืทีบ่รษิทั
จดัการ ทีห่มายเลขโทรศพัท ์02-286-3484  

 

 

 

 

http://www.lhfund.co.th/
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Q:     กองทุนน้ีมีกำรออก และส่งมอบเอกสำรแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนหรือไม่ อย่ำงไร  
A:    นายทะเบยีนหน่วยลงทุนจะออก “หนังสอืรบัรองสทิธใินหน่วยลงทุน/ใบเสรจ็รบัเงนิ/ใบกํากบัภาษี” ทุกครัง้ทีม่ ี

การสัง่ซื้อหรอืขายคนืหน่วยลงทุน เพื่อเป็นการยนืยนัจํานวนหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน และจะจดัส่ง
หนังสอืรบัรองสทิธใินหน่วยลงทุน/ใบเสรจ็รบัเงนิ/ใบกํากบัภาษีใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนภายใน 15 วนัทาํการนับ
แต่วนัทาํการถดัจากวนัทีปิ่ดการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก หรอืภายใน 7 วนัทาํการนับตัง้แต่วนัถดัจากวนั
ซื้อหรอืขายหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน ในช่วงการขายและรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนภายหลงัการเสนอขาย
ครัง้แรก อนึ่งเอกสารหลกัฐานต่างๆ จะจดัส่งโดยทางไปรษณีย ์หรอืใหผู้ส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืเป็นผู้
มอบใหแ้ลว้แต่กรณี 

ทัง้นี้ สทิธใินหน่วยลงทุนของผูส้ัง่ซื้อหน่วยลงทุนจะเกดิขึน้ต่อเมือ่นายทะเบยีนหน่วยลงทุนไดท้าํการบนัทกึ
รายการสัง่ซื้อหน่วยลงทุนของผูส้ัง่ซื้อหน่วยลงทุนในทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุนแลว้ 

บรษิทัจดัการและ/หรอืนายทะเบยีนขอสงวนสทิธเิปลีย่นรปูแบบของเอกสารแสดงสทิธใินหน่วยลงทุนจาก
หนังสอืรบัรองสทิธใินหน่วยลงทนุ เป็น “สมุดบญัชแีสดงสทิธใินหน่วยลงทุน (Fund book)” หรอืรปูแบบอื่นใดที่
สาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.อนุญาต หรอืเหน็ชอบได ้บรษิทัจดัการจะประกาศใหท้ราบล่วงหน้าไม่น้อย
กว่า 5 วนัทาํการ ณ ทีท่าํการทกุแห่งของบรษิทัจดัการ และสถานทีต่ดิต่อของผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อ
คนืหน่วยลงทุน 

Q:    ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมน้ีอำจถกูจ ำกดัสิทธิในเร่ืองใด ภำยใต้เง่ือนไขอย่ำงไร 
A:     -  การลงทุนในกองทุนนี้เพื่อใหไ้ดร้บัสทิธปิระโยชน์ทางภาษี ผูส้ ัง่ซื้อมหีน้าทีต่อ้งปฏบิตัติามหลกัเกณฑ ์

เงือ่นไข และ วธิกีารทีก่ําหนดในกฎหมายภาษอีากร 
- ในกรณีทีบุ่คคลใดหรอืกลุ่มบุคคลเดยีวกนัใดถอืหน่วยลงทุนเกนิขอ้จาํกดัการถอืหน่วยลงทุน บรษิทัจดัการ

จะไม่นับคะแนนเสยีงที่เกนิกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนที่จําหน่ายไดแ้ล้วทัง้หมดของกองทุนรวม 
เวน้แต่การเกนิขอ้จํากดัการถอืหน่วยลงทุนเป็นกรณีขอ้ยกเวน้ขอ้จํากดัการถือหน่วยลงทุนตามทีส่ํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด 

Q:    ผู้ถือหน่วยลงทุน สำมำรถตรวจสอบแนวทำง และกำรด ำเนินกำรใช้สิทธิออกเสียงของบริษัทจดักำร  
กองทุนรวม เพ่ิมเติมได้ท่ีใด  

A:   ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบไดใ้นเวบ็ไซต ์(website) ของบรษิทัจดัการ www.lhfund.co.th 
Q:    ผู้ถือหน่วยสำมำรถร้องเรียนผ่ำนช่องทำงใด และกองทุนมีนโยบำยระงบัข้อพิพำทโดยกระบวนกำร
อนุญำโตตุลำกำร  หรือไม่ อยำ่งไร  
A:     ผูถ้อืหน่วยสามารถรอ้งเรยีนไดท้ี ่บรษิทัจดัการทีห่มายเลขโทรศพัท ์02-286-3484 หรอืสาํนักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. (Help center) โทรศพัท ์02-263-6000  

กำรระงบัข้อพิพำทโดยกระบวนกำรอนุญำโตตุลำกำร 
บรษิทัจดัการมนีโยบายการระงบัขอ้พพิาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการฝ่าฝืนหรอืไม่
ปฏบิตัติามโครงการจดัการกองทุนรวมนี้ และ/หรอืหลกัเกณฑ์ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรอืประกาศ
สํานักงาน คณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่เกี่ยวขอ้ง อนัมีผลให้เกิดความเสยีหายแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุน ผู้ถือ
หน่วยของกองทุนสามารถนําข้อพิพาทเข้าสู่การพิจารณาตามกระบวนการอนุญาโตตุลาการของสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ได ้ 

สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุน 

http://www.lhfund.co.th/
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Q: ขอ้มูลเก่ียวกบับริษทัจดักำรกองทุนรวม 
A: ณ วนัที ่23 ธนัวาคม 2563 บรษิัทหลกัทรพัย์จดัการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส ์จํากดั มจีํานวนกองทุน ภายใต้
การบรหิารจดัการของบรษิทัทัง้หมด 54 กองทุน และมมีลูค่าสนิสุทธขิองกองทุนรวมเท่ากบั 57,591,066,590.47 บาท 

รำยชื่อกรรมกำร 

1. นายรตัน์ พานิชพนัธ ์    ประธานกรรมการ 
2. นายอดุลย ์วนิัยแพทย ์    กรรมการ 
3. นางสุวรรณา พุทธประสาท   กรรมการ 
4. นางศศธิร พงศธร     กรรมการ 
5. นางสาวจุฑามาศ สมบุณยะวโิรจน์   กรรมการ 
6. นางระววีรรณ วธันานุกจิ    กรรมการ 
7. นางจนัทนา กาญจนาคม    กรรมการ 
8. นายมนรฐั ผดุงสทิธิ ์    กรรมการ 
9. นายหลาย กวง-ฮวั    กรรมการ 
10. นางดวงมน จงึเสถยีรทรพัย ์   กรรมการ 
 
รำยช่ือผู้บริหำร 
1. นายมนรฐั ผดุงสทิธิ ์    กรรมการผูอ้ํานวยการ 
2. นายพพิฒัน์ พศิณุวงรกัษ์    สายการลงทุน 
3. นายอนุวฒัน์ อิม่แสงรตัน์    สายการตลาด 
4. นางสาวนร ีพฤกษยาภยั    สายการลงทุน 
5. นางสาวศศวิณ์ี กฤษณะสมติ   สายปฎบิตักิารกองทุน 
6. นางสาวนิศานาถ วงศวสฐิ   สายเทคโนโลยสีารสนเทศ 
7. นางสาวภาวนุช เอีย่มนวชาต สายกํากบั ตรวจสอบและบรหิารความเสีย่ง 
8. นายวรนนท ์อศัวกติตเิมธนิ สายธุรกจิกองทุนรวมโครงสรา้งพืน้ฐานและ

อสงัหารมิทรพัย ์
 

Q: รำยชื่อคณะกรรมกำรลงทุน 
A: รำยชื่อคณะกรรมกำรลงทุน 

1. นายมนรฐั ผดุงสทิธิ ์ ประธานกรรมการ  
2. นายพพิฒัน์ พศิณุวงรกัษ์  กรรมการ  
3. นางสาวนร ีพฤกษยาภยั  กรรมการ  
4. นายสมทิธ ์ ศกัดิก์ําจร กรรมการ  
5. นายอานุภาพ  โฉมศร ี กรรมการ  
6. นางสาวนันทพร  วฒันถาวร กรรมการ  
7. นางสาวศรสวรรค ์เตมิวุฒกิุล กรรมการ  
8. นายจติตพิงศ ์มเีพยีร กรรมการ  
 
 

บุคคลท่ีเก่ียวข้องกบักำรด ำเนินกำรของกองทุนรวม 
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Q: รำยชื่อผู้จดักำรกองทุน ประวติักำรศึกษำ และประสบกำรณ์กำรท ำงำนท่ีเก่ียวข้องกบักำรบริหำรจดักำร
กองทุนรวม รวมทัง้หน้ำท่ีควำมรบัผิดชอบของผู้จดักำรกองทุนดงักล่ำว 
A: รำยชื่อผู้จดักำรกองทุน 
 

ช่ือ นำมสกลุ ประวติักำรศึกษำ ประสบกำรณ์ท ำงำน หน้ำท่ีควำมรบัผิดชอบ 

คุณมนรฐั  ผดุงสทิธิ ์ -ปรญิญาโท MBA, SASIN 
Graduate institute 
-ปรญิญาตร ีบญัชบีณัฑติ , 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
-ประกาศนียบตัรสมาคมสง่เสรมิ
สถาบนักรรมการบรษิทัไทย DCP 
รุ่น 154/2554 
-TEPCOT รุ่นที ่6 
-หลกัสตูรผูบ้รหิารระดบัสงูสถาบนั
วทิยากรตลาดทุน (วตท.รุ่น 22) 
-หลกัสตูร Corporate Governance 
For Capital Market 
Intermediaries (CGI) 14/2016 : 
IOD 
-หลกัสตูรผูบ้รหิารระดบัสงูดา้น
วทิยาการพลงังาน (วพน.) รุ่น 14 
-ผ่าน CFA ระดบั II  

-บลจ.แลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จํากดั  
-บมจ.เอฟดบับลวิด ีประกนัชวีติ 
 
-บลจ.ไอเอน็จ ี(ประเทศไทย)  
 
-ตลาดสนิคา้เกษตรล่วงหน้าแหง่
ประเทศไทย (AFET)  
-บลจ.วรรณ จํากดั  
 
-บลจ.ไอเอน็จ ี(ประเทศไทย) 
-บรรษทัตลาดรองสนิเชื่อทีอ่ยู่อาศยั 

-กรรมการผูอ้าํนวยการ 
-รองประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร
ฝ่ายการลงทุน  
-กรรมการบรหิารและประธาน
เจา้หน้าทีล่งทุน  
-กรรมการ 
 
-กรรมการและประธานเจา้หน้าที่
บรหิาร 
-ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการ 
-กรรมการและกรรมการบรหิาร 

คุณพพิฒัน์ พศิณุวงรกัษ์  -ปรญิญาโท MBA, SASIN 
Graduate institute 
-ปรญิญาตร ีเกยีรตนิิยม อนัดบั 2, 
เศรษฐศาสตร ์ บณัฑติ, 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
-ผ่าน CFA ระดบั I 

-บลจ.แลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จํากดั 
 
-บลจ. ทหารไทย จาํกดั 
 
 
 
-บลจ. ทหารไทย จาํกดั 
 
 
 
 
 
-ธนาคารสแตนดารด์ ขารเ์ตอร ์
ประเทศไทย 
 
-บลจ. ทหารไทย จาํกดั   

-รองกรรมการผูอ้ํานวยการ สาย
การลงทุน (CIO) 
-รองกรรมการผูจ้ดัการ, ฝ่าย
จดัการลงทุน, (Deputy 
Managing Director, Investment 
Management Department) 
-ผูจ้ดัการกองทุนอาวุโส, 
ผูอ้ํานวยการฝ่าย Property Fund 
(Senior Fund Manager, 
Executive Vice President, 
Department Head - Property 
Fund Department) 
-ผูช้่วยผูอ้าํนวยการฝ่ายตราสาร
หนี้ (Associated Director, Debt 
Capital Market)  
-ผูจ้ดัการกองทุนตราสารหนี้  

คุณนร ี พฤกษยาภยั -ปรญิญาโท สาขา International 
Business, Schiller International 
University 
-ปรญิญาตร ีบรหิารธุกจิ (การเงนิ

-บลจ.แลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จํากดั 
 
-บลจ.ธนชาต จํากดั 
 

-ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการ สายการ
ลงทุน 
-ผูอ้าํนวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่าย
กองทุนตา่งประเทศ 
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ช่ือ นำมสกลุ ประวติักำรศึกษำ ประสบกำรณ์ท ำงำน หน้ำท่ีควำมรบัผิดชอบ 

และการธนาคาร) จฬุาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั 
-ผ่าน CFA ระดบั I 

-บลจ.แอสเซทพลสั จํากดั 
 
-บลจ.ไทยพาณิชย ์จาํกดั 
 
-บลจ.อเบอรด์นี จํากดั 

-ผูอ้าํนวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายตรา
สารหนี้และกองทุนต่างประเทศ 
-ผูอ้าํนวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายตรา
สารหนี้ 
-ผูจ้ดัการกองทุนอาวุโส ฝ่ายตรา
สารหนี้ 

คุณสมทิธ ์ ศกัดิกํ์าจร -ปรญิญาโท บรหิารธุรกจิ การเงนิ 
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยมีหานคร 
-ปรญิญาตร ีบรหิารธุรกจิ การเงนิ 
มหาวทิยาลยักรุงเทพ 
-ปรญิญาตร ีวทิยาการจดัการ 
บญัช ีมหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมธิ
ราช 
-ผ่าน CISA ระดบั I 

-บลจ. แลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จํากดั 
-บลจ. ฟิลลปิ จาํกดั 
-บมจ. ธนาคารกรงุเทพ  
 
 
-บมจ. ไทยประกนัชวีติ 

-ผูจ้ดัการกองทุน 
-ผูจ้ดัการกองทุน 
-เจา้หน้าทีช่าํนาญการ ฝ่ายคา้
หลกัทรพัย ์ธุรกจิจดัการกองทุน
ส่วนบุคคล 
-ผูจ้ดัการกองทุน ฝ่ายจดัการ
กองทุนสาํรองเลีย้งชพี 

คุณอานุภาพ  โฉมศร ี -ปรญิญาโท เศรษฐศาสตรก์ารเงนิ
สถาบนับณัฑติพฒันบรหิารศาสตร์  
-ปรญิญาตร ีเศรษฐศาสตรก์ารเงนิ
มหาวทิยาลยัรามคาํแหง เกยีรติ
นิยมอนัดบั 1 
-ผ่าน CISA ระดบั II 

-บลจ.แลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จํากดั 
-บลจ.แลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จํากดั 
-บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย ์

-ผูจ้ดัการกองทุน 
-ผูจ้ดัการฝ่ายบรหิารความเสีย่ง 
-เศรษฐกร 

คุณพงศเ์ทพ สมประสงค ์ -ปรญิญาโท 
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์สาขา
การเงนิ 
-ปรญิญาตร ีMiddlesex 
University, สาขา Recording Arts 
-CFA Designation 
-FRM Designation 

-บลจ.แลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จํากดั 
-บลจ.ธนชาต จํากดั 
-บลจ.ธนชาต จํากดั 
-ธนาคารกรุงเทพ จํากดั 
-บล. แอพเพลิ เวลธ ์จํากดั 

-ผูจ้ดัการกองทุน 
-ผูจ้ดัการกองทุน 
-ผูช้่วยผูจ้ดัการกองทุน 
-เจา้หน้าทีส่นิเชือ่รายใหญ่ (SAM) 
-ผูแ้นะนําการลงทุน 

คุณนันทพร วฒันถาวร -ปรญิญาโท การลงทุน University 
of Reading 
-ปรญิญาตร ีธรุกจิระหว่างประเทศ 
มหาวทิยาลยัมหดิล 
-ผ่าน CFA  
-ผ่าน CMT ระดบั I 

- บลจ. แลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จาํกดั 
- บลจ. ธนชาต จํากดั 

- ผูจ้ดัการกองทุน 
- ผูช้่วยผูจ้ดัการกองทุน 

คุณศรสวรรค ์เตมิวุฒกุิล -ปรญิญาตร ีบรหิารธุกจิ สาขาวชิา
การเงนิ มหาวทิยาลยัมหดิล 
-ผ่าน CFA ระดบั I 

-บลจ.แลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จํากดั 
-บลจ.เอม็เอฟซ ีจาํกดั (มหาชน) 
-บลจ.เอม็เอฟซ ีจาํกดั (มหาชน) 
 
-บลจ.แอสเซทพลสั จํากดั 

-ผูจ้ดัการกองทุน 
-ผูจ้ดัการกองทุนฝ่ายตราสารทุน 
-ผูช้่วยผูจ้ดัการกองทุนฝ่ายตรา
สารทุน 
-ผูช้่วยผูจ้ดัการกองทุนฝ่ายตรา
สารทุน 
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ช่ือ นำมสกลุ ประวติักำรศึกษำ ประสบกำรณ์ท ำงำน หน้ำท่ีควำมรบัผิดชอบ 

คุณจติตพิงศ ์มเีพยีร -ปรญิญาโท (เกยีรตนิิยมอนัดบั 2) 
การเงนิและการลงทุน, 
มหาวทิยาลยั University of 
Strathclyde,  
-ปรญิญาตร ีวศิวกรรมโยธา 
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์
-ผ่าน CFA ระดบั I 

-บลจ. แลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จํากดั 
-บลจ. แลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จํากดั 
-บมจ. ไทยศร ีแอรโ์ก ้ประกนัภยั 
 
-บรษิทั Accenture Solution 
(ประเทศไทย) จํากดั 
-บมจ. อติาเลยีนไทย ดเีวลอปเมนต ์

-ผูจ้ดัการกองทุน 
-ผูช้่วยผูจ้ดัการกองทุน 
-หวัหน้าส่วน แผนกลงทุนและ
บรหิารสนิทรพัย ์
-นักวเิคราะห ์
 
-วศิวกรโยธา 

คุณพรีวชิญ์ ลิม้เดชาพนัธ ์ -ปรญิญาโท สาขา Financial 
Mathematics, University of 
Leeds 
-ปรญิญาตร ีบรหิารธุกจิ (การเงนิ 
เอกการลงทุน) 
มหาวทิยาลยัอสัสมัชญั 
-FRM 
-ผ่าน CFA ระดบั I 

-บลจ.แลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์ 
-บลจ.ทหารไทย 
-บลจ.แอสเซทพลสั 
-บลจ.ทหารไทย 

-ผูจ้ดัการกองทุนตราสารหนี้ 
-ผูจ้ดัการกองทุนตราสารหนี้ 
-ผูจ้ดัการฝ่ายบรหิารความเสีย่ง 
-ผูช้่วยผูจ้ดัการฝ่ายบรหิารความ
เสีย่ง 

คุณนพพล  นราศร ี
 
 
 

-ปรญิญาโท สาขา Finance, 
Chulalongkorn University 
-ปรญิญาตร ีวศิวกรรมศาสตร ์
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
-ผ่าน CFA ระดบั II 
 
 

-บลจ.แลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จาํกดั 
- บลจ.กสกิรไทย จาํกดั 

-ผูจ้ดัการกองทุนต่างประเทศ 
-ผูช้่วยจดัการกองทุนฝ่ายตรา
สารหนี้ 

 
 
Q: รำยชื่อผู้สนับสนุนกำรขำยหรือรบัซื้อคืนหน่วยลงทุน นำยทะเบียนหน่วยลงทุน และผู้ดแูลผลประโยชน์ 
A: 1) ผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน  

ธนาคารแลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จาํกดั (มหาชน) 
บรษิทัหลกัทรพัย ์แลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จาํกดั (มหาชน) 
หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนทีบ่รษิทัจดัการแต่งตัง้ขึน้ (ถา้ม)ี 

 

     2) นายทะเบยีนหน่วยลงทุน  
           บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน แลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จาํกดั 
 
    3) ผูด้แูลผลประโยชน์   
            ธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน)  
 
           * นอกจากหน้าทีต่ามทีก่ําหนดไวใ้นสญัญาแต่งตัง้ผูดู้แลผลประโยชน์ยงัมหีน้าทีต่ามกฎหมายในการรกัษา
ผลประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนดว้ย  
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Q:  ช่องทำงท่ีผู้ลงทุนสำมำรถทรำบข้อมูลเพ่ิมเติมเก่ียวกบักองทุนรวมน้ี  
A:  ผูล้งทุนสามารถทราบขอ้มลูเพิม่เตมิไดท้ีส่าํนักงานของบรษิทัจดัการ และเวบ็ไซต ์ของบรษิทัจดัการ หรอื 
     ผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน  
 
 
 

ควำมเส่ียงจำกกำรด ำเนินงำนของผู้ออกตรำสำร (Business Risk) 

คอืความเสีย่งทีเ่กิดจากการดําเนินงานของผูอ้อกตราสาร หากผลการดําเนินงานหรอืฐานะการเงนิของผู้ออกตราสาร 
รวมทัง้ความสามารถในการทาํกําไรของผูอ้อกตราสารเปลีย่นแปลงไป ซึง่อาจกระทบต่อราคาซื้อขายของตราสาร 

แนวทางการบรหิารความเสีย่ง: ผูจ้ดัการกองทุนจะพจิารณาคดัเลอืกหลกัทรพัยท์ีจ่ะลงทุน โดยการวเิคราะหส์ถานะ
ทางการเงนิ ผลการดําเนินงาน การบรหิารงาน เพื่อประกอบการตดัสนิใจลงทุน และยงัจะทําการติดตามขอ้มูล
ขา่วสารของผูอ้อกตราสารอย่างใกลช้ดิและต่อเนื่อง เพื่อปรบัเปลีย่นแผนการลงทุนอย่างเหมาะสม 

 
ควำมเส่ียงจำกควำมสำมำรถในกำรช ำระหน้ีของผู้ออกตรำสำร (Credit Risk) 

คอืความเสีย่งจากการทีบ่รษิทัผูอ้อกตราสารไม่สามารถชาํระคนืเงนิต้น และ/หรอืดอกเบี้ยไดต้ามทีก่ําหนด หรอืไม่
ครบตามจาํนวนทีไ่ดส้ญัญาไว ้
แนวทางการบรหิารความเสีย่ง: บรษิทัจดัการจะวเิคราะห์คุณภาพและความสามารถในการชําระหนี้ของผูอ้อกตรา
สาร และทบทวนฐานะทางการเงินและความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารเป็นประจําสมํ่าเสมอ หากมีการ
เปลีย่นแปลงอย่างมนีัยสาํคญั กจ็ะพจิารณาปรบัเปลีย่นแผนการลงทุนใหเ้หมาะสมกบัสภาวการณ์ 

 
ควำมเส่ียงจำกกำรขำดสภำพคล่องของตรำสำร (Liquidity Risk) 

คอืความเสีย่งทีเ่กดิจากการไม่สามารถขายตราสารไดใ้นช่วงเวลาทีต่อ้งการหรอือาจไม่ไดร้าคาตามทีค่าดหวงัเอาไว้ 
แนวทางการบรหิารความเสี่ยง : บรษิัทจดัการจะพิจารณาลงทุนในหลกัทรพัย์ที่มีสภาพคล่องให้สอดคล้องกับ
ประเภทลกัษณะและนโยบายการลงทุนของกองทุนอย่างเหมาะสม เพื่อให้มคีวามคล่องตวัในการบรหิารกองทุน 
ทัง้นี้ แนวทางการบรหิารความเสีย่งจากการขาดสภาพคล่องของตราสาร จะขึน้อยู่กบัการพจิารณาตดัสนิใจของ
บรษิทัจดัการโดยคาํนึงถงึผลประโยชน์สงูสุดของผูถ้อืหน่วยลงทุนเป็นสาํคญั 

 
                                 ควำมเส่ียงจำกควำมผนัผวนของรำคำตรำสำร (Market Risk)  

คอืความเสีย่งทีเ่กดิจากการเปลีย่นแปลงราคา หรอืผลตอบแทนโดยรวมของตราสาร ซึง่ขึน้อยู่กบัปัจจยัต่าง ๆ เช่น 
แนวโน้มของอตัราดอกเบี้ย ความผนัผวนของค่าเงนิ ปัจจยัพืน้ฐานทางเศรษฐกจิ ผลประกอบการของบรษิทัผูอ้อก
ตราสาร ปรมิาณการซื้อขายหุน้หรอืตราสารหนี้ เป็นต้น ซึ่งส่งผลใหร้าคาตราสารทีก่องทุนไดล้งทุนไวอ้าจเพิม่ขึ้น
หรอืลดลงไดต้ลอดเวลา 

แนวทางการบรหิารความเสีย่ง: บรษิทัจดัการจะวเิคราะห์คุณภาพและความสามารถในการชําระหนี้ของผูอ้อกตรา
สาร และทบทวนฐานะทางการเงินและความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารเป็นประจําสมํ่าเสมอ หากมีการ
เปลีย่นแปลงอย่างมนีัยสาํคญั กจ็ะพจิารณาปรบัเปลีย่นแผนการลงทุนใหเ้หมาะสมกบัสภาวการณ์ 

ช่องทำงท่ีผู้ลงทุนสำมำรถทรำบข้อมูลเพ่ิมเติม 

ปัจจยัควำมเส่ียงของกองทุน  
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ส่วนท่ี 1 : อตัรำส่วนกำรลงทุนท่ีค ำนวณตำมผู้ออกทรพัยสิ์นหรือคู่สญัญำ (single entity limit) 

ขอ้ ประเภททรพัยสิ์น อตัรำส่วน (% ของ NAV) 

1 ตราสารภาครฐัไทย ไม่จาํกดัอตัราส่วน 

2 ตราสารภาครฐัต่างประเทศ  
2.1  กรณีม ีcredit rating อยู่ใน 2 อนัดบัแรกขึน้ไป 

 
ไม่จาํกดัอตัราส่วน 

2.2  กรณีม ีcredit rating อยู่ในระดบั investment grade  
แต่ตํ่ากว่า 2 อนัดบัแรก 

ไม่เกนิ 35% 

3 หน่วย CIS ตามที่ระบุในภาคผนวก 3 ส่วนที่ 2 ข้อ 1.1 
หรอืขอ้ 2.1  

ไม่จาํกดัอตัราส่วน 

4 เงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเท่าเงนิฝากทีผู่ร้บัฝากหรอืผู้
ออกตราสารมลีกัษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดงันี้ 

4.1  ม ีcredit rating อยูใ่นระดบั investment grade   

4.2  เป็นธนาคารออมสนิ ทัง้นี้ เฉพาะเงนิฝากหรอืตรา
สารทีร่ฐับาลเป็นประกนั  

ไม่เกนิ 20% 

หรอืไม่เกนิ 10% เมื่อเป็นการลงทนุในต่างประเทศหรอื
ผูม้ภีาระผูกพนัมภีูมลํิาเนาอยู่ต่างประเทศ โดยเลอืกใช ้
credit rating แบบ national scale 

5 ตราสารทีม่ลีกัษณะครบถว้นดงันี้ 

5.1  เป็นตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน SN หรอืศุกูก 
ที่ผู้ออกจดัตัง้ขึ้นตามกฎหมายไทย หรอืสาขาของ ธพ. 
ต่างประเทศที่ได้รบัอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ ธพ. ใน
ประเทศไทย 

5.2  เป็นตราสารทีม่ลีกัษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดงันี้ 

5.2.1  ผูอ้อกเป็นบรษิทัจดทะเบยีน 

5.2.2  ผู้ออกมีการเปิดเผยข้อมูลเป็นการทัว่ไปโดยมี
รายละเอยีดตามแบบ filing        

5.2.3  ในกรณีทีเ่ป็นตราสารทีม่กีําหนดวนัชาํระหนี้ ≤ 397 
วนันับแต่วนัที่ลงทุน และไม่ได้มีลกัษณะตาม 5.2.1 หรือ 
5.2.2 ผู้มีภาระผูกพนัตามตราสารดงักล่าวต้องเป็น บุคคล
ดงันี้ 

5.2.3.1  ธพ. บง. หรอื บค. ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจ
สถาบนัการเงนิ  

5.2.3.2  ธนาคารออมสนิ  

5.2.3.3  ธนาคารอาคารสงเคราะห ์ 

5.2.3.4  ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  

5.2.3.5  บรรษทัตลาดรองสนิเชื่อทีอ่ยู่อาศยั  

5.2.3.6  ธนาคารพฒันาวสิาหกิจขนาดกลางและขนาด

ไม่เกนิอตัราดงันี้ แลว้แต่อตัราใดจะสงูกว่า 

(1) 10% หรอื 

(2) น้ําหนักของตราสารทีล่งทุน 
ใน benchmark + 5% 

  

สรปุอตัรำส่วนกำรลงทุนของกองทุนรวม  

งง 
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ขอ้ ประเภททรพัยสิ์น อตัรำส่วน (% ของ NAV) 

ย่อมแห่งประเทศไทย  

5.2.3.7  ธนาคารเพื่อการส่งออกและนําเขา้แห่งประเทศ
ไทย  

5.2.3.8  ธนาคารอสิลามแห่งประเทศไทย 

5.2.3.9  บล. 

5.3  เสนอขายในประเทศไทย  

5.4  ม ีcredit rating อยู่ในระดบั investment grade 

5.5  ในกรณีทีเ่ป็นตราสารทีม่กีําหนดวนัชาํระหนี้ > 397 
วนันับแต่วนัทีล่งทุน ตอ้งขึน้ทะเบยีนหรอือยู่ในระบบของ
regulated market 

6 

 

ทรพัยส์นิดงันี้ 

6.1  ตราสารทุนที่จดทะเบยีนซื้อขายในกระดานซื้อขาย
หลกัทรพัยส์าํหรบัผูล้งทุนทัว่ไปของ SET หรอืของตลาด 
ซื้อขายหลกัทรพัย์ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมถงึตราสารทุน
ทีผู่อ้อกตราสารอยู่ระหว่างดาํเนินการแกไ้ขเหตุทีอ่าจทํา
ใหม้กีารเพกิถอนการเป็นหลกัทรพัยซ์ื้อขายใน SET หรอื
ในตลาดซื้อขายหลกัทรพัยต์่างประเทศ)  

6.2  ตราสารทุนที่ออกโดยบริษัทที่จดัตัง้ขึ้นไม่ว่าตาม
กฎหมายไทยหรอืกฎหมายต่างประเทศ ซึง่หุน้ของบรษิทั
ดงักล่าวซื้อขายในกระดานซื้อขายหลกัทรพัย์สําหรบั ผู้
ลงทุนทัว่ไปของ SET หรอืของตลาดซื้อขายหลกัทรพัย ์
ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมถงึบรษิทัทีอ่ยู่ระหว่างดาํเนินการ
แก้ไขเหตุที่อาจทําให้มกีารเพกิถอนหุ้นออกจากการซื้อ
ข าย ใน  SET ห รือ ใน ต ล าด ซื้ อ ข าย ห ลัก ท รัพ ย์
ต่างประเทศ) 

6.3  หุน้ทีอ่ยู่ในระหว่าง IPO เพื่อการจดทะเบยีนซื้อขาย
ตาม 6.1 

6.4  ตราสารทีม่ลีกัษณะครบถว้นดงันี้         

6.4.1  เป็นตราสารหนี้ ตราสารกึง่หนี้กึง่ทุน SN 
หรอืศุกูก ทีผู่อ้อกจดัตัง้ขึน้ตามกฎหมาย
ไทย และเสนอขายตราสารนัน้ใน
ต่างประเทศ หรอืผูอ้อกจดัตัง้ขึน้ตาม
กฎหมายต่างประเทศ (แต่ไม่รวมสาขาของ 
ธพ. ต่างประเทศทีไ่ดร้บัอนุญาตให้
ประกอบธุรกจิ ธพ. ในประเทศไทย) หรอื
เป็นตราสาร Basel III  

 

รวมกนัไม่เกนิอตัราดงันี้ แลว้แตอ่ตัราใด 
จะสงูกว่า 

(1) 10% หรอื 

(2) น้ําหนักของทรพัยส์นิทีล่งทนุ 
      ใน benchmark + 5% 
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ขอ้ ประเภททรพัยสิ์น อตัรำส่วน (% ของ NAV) 

6.4.2  ม ีcredit rating อยู่ในระดบั investment 
grade 

6.4.3  เป็นตราสารที่มีลกัษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง
ดงันี้ 

6.4.3.1  ผู้ออกเป็นบริษัทจดทะเบียนใน 
SET หรอื 

ในตลาดซื้อขายหลกัทรพัยต์่างประเทศ 

6.4.3.2  ผูอ้อกมกีารเปิดเผยขอ้มูลเป็นการ
ทัว่ไปโดยมีรายละเอียดตามแบบ 
filing 

6.4.3.3  ในกรณีทีเ่ป็นตราสารทีม่กีําหนดวนั
ชําระหนี้  ≤ 397 วัน นับแต่วันที่
ลงทุน และไม่ได้ มีลักษณะตาม 
6.4.3.1 ห รือ  6.4.3.2 ผู้ มีภ าระ
ผูกพันตามตราสารดังกล่าวต้อง
เป็น บุคคลดงันี้ 

6.4.3.3.1  บุคคลตามขอ้ 5.2.3.1 –  
5.2.3.9 

6.4.3.3.2   สถาบนัการเงนิ
ระหว่างประเทศที่
ประเทศไทยเป็น
สมาชกิ 

6.4.3.3.3  สถาบนัการเงนิ
ต่างประเทศทีม่ี
ลกัษณะทาํนอง
เดยีวกบับุคคล ตาม
ขอ้ 6.4.3.3.1 – 
6.4.3.3.2        

6.4.4  ในกรณีทีเ่ป็นตราสารทีม่กีําหนดวนัชําระหนี้ > 
397 วนั นับแต่วนัที่ลงทุน ต้องขึ้นทะเบียน
หรอือยู่ในระบบของ regulated market 

6.5  DW ที่ มี  issuer rating อยู่ ใน ระดับ  investment 
grade 

6.6  ธุรกรรมดงันี้ ทีคู่่สญัญามี credit rating อยู่ในระดบั 
investment grade 
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ขอ้ ประเภททรพัยสิ์น อตัรำส่วน (% ของ NAV) 

6.6.1  reverse repo 

6.6.2  OTC derivatives 

6.7  ห น่วย infra หรือห น่วย  property ที่ มีลักษณ ะ
ครบถว้นดงันี้ 

6.7.1  จดทะเบียนซื้อขายหรอือยู่ในระหว่าง IPO 
เพื่อการจดทะเบียนซื้อขายในกระดานซื้อ
ขายหลกัทรพัย์ สําหรบัผู้ลงทุนทัว่ไปของ 
SET หรือของตลาดซื้ อขายหลักทรัพย์
ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมถงึหน่วยดงักล่าวที่
อยู่ระหว่างดําเนินการแก้ไขเหตุที่อาจทําให้
มกีารเพกิถอนหน่วยดงักล่าวออกจาก การ
ซื้ อข าย ใน  SET ห รือ ในตลาดซื้ อข าย
หลกัทรพัยต์่างประเทศ)  

6.7.2  เป็นหน่วยของกองทุนที่ไม่ได้มีลักษณะ
กระจาย การลงทุนในกิจการโครงสร้าง
พื้นฐาน อสงัหารมิทรพัย์ หรอืสทิธกิารเช่า 
แ ล้ ว แ ต่ ก ร ณี  (diversified fund)  ต า ม
แนวทางทีส่าํนักงานกําหนด 

6.8  หน่วย private equity ที่จดทะเบียนซื้อขายหรอือยู่
ใน ระหว่าง IPO เพื่อการจดทะเบียนซื้อขายใน
กระดานซื้อขายหลกัทรพัย์สําหรบัผูล้งทุนทัว่ไปของ 
SET หรือของตลาดซื้อขายหลกัทรพัย์ต่างประเทศ 
(แต่ไม่รวมถึงหน่วย private equity ที่อยู่ระหว่าง
ดําเนินการแก้ไขเหตุที่อาจทําให้มีการเพิกถอน
หน่วยดงักล่าวออกจากการซื้อขายใน SET หรอืใน
ตลาดซื้อขายหลกัทรพัยต์่างประเทศ) 

7 หน่วย infra หรอืหน่วย property ของกองทนุทีม่ลีกัษณะ
กระจายการลงทุนในกจิการโครงสรา้งพืน้ฐาน 
อสงัหารมิทรพัย ์หรอืสทิธกิารเชา่ แลว้แต่กรณี 
(diversified fund) ตามแนวทางทีส่าํนักงานกําหนด และ
มลีกัษณะตาม 6.7.1 

ไม่จาํกดัอตัราส่วน 

8 ทรพัยส์นิอื่นนอกเหนือจากทีร่ะบุในขอ้ 1 - ขอ้ 7 (SIP) รวมกนัไม่เกนิ 5% 
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ส่วนท่ี 2 : อตัรำส่วนกำรลงทุนท่ีค ำนวณตำมกลุ่มกิจกำร (group limit)* 

ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัรำส่วน (% ของ NAV) 

1 การลงทุนในทรพัย์สินของบรษิัททุกบรษิัทที่อยู่ในกลุ่ม
กจิการเดยีวกนัหรอืการเขา้เป็นคู่สญัญาในธุรกรรมทาง
การเงนิกบับรษิทัดงักล่าว  
 

ไม่เกนิอตัราใดอตัราหนึง่ดงันี้ แลว้แต่อตัราใดจะสงูกว่า 
(1) 25% หรอื 
(2) น้ําหนักของทรพัยส์นิทีล่งทุนในbenchmark + 

10%  

* หมายเหตุ : ในกรณีเป็นทรพัยส์นิดงันี้ ไม่มขีอ้กําหนดเกีย่วกบั group limit  
                      1. เงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเท่าเงนิฝากเพื่อการดาํเนินงานของ MF  
                      2. derivatives on organized exchange 
 
ส่วนท่ี 3 : อตัรำส่วนกำรลงทุนท่ีค ำนวณตำมประเภททรพัยสิ์น (product limit)** 

ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัรำส่วน (% ของ NAV) 

1 เงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเท่าเงนิฝาก B/E หรอื P/N ที่
นิตบิุคคลตามกฎหมายไทย (ไมร่วมถงึสาขาใน
ต่างประเทศของนิตบิุคคลดงักล่าว) เป็นผูอ้อก ผูส้ ัง่จ่าย 
หรอืคู่สญัญา ดงันี้ 

1.1  ธนาคารหรอืสถาบนัการเงนิทีม่กีฎหมายเฉพาะ
จดัตัง้ขึน้ 

1.2  ธพ. 

1.3  บง. 

1.4  บค. 

1.5  บรรษทัตลาดรองสนิเชื่อทีอ่ยู่อาศยั 

(ไม่รวมถงึทรพัยส์นิที ่MF ไดร้บัโอนกรรมสทิธิม์าจาก
คู่สญัญาตาม reverse repo หรอื securities lending หรอื 
derivatives) 

- รวมกนัไม่เกนิ 45% เฉลีย่ในรอบปีบญัช ีเวน้แต่เป็น 
MF ทีม่อีายโุครงการ < 1 ปี  ใหเ้ฉลีย่ตามรอบอายุ
กองทุน 

- อตัราขา้งตน้ไมใ่ชก้บั MF ทีอ่ายุกองทุน  
  คงเหลอื ≤ 6 เดอืน  ทัง้นี้ เฉพาะ MF ทีม่ ี
  อายุโครงการ ≥ 1 ปี  

 

 

2 

  

ทรพัยส์นิดงันี้ 

2.1  B/E หรอื P/N ทีม่เีงื่อนไขหา้มเปลีย่นมอืแต่ MF ได้
ดําเนินการให้มกีารรบัโอนสทิธเิรยีกร้องในตราสาร
ได ้ตามวธิกีารทีก่ฎหมายกําหนด หรอืมเีงื่อนไขให ้
MF สามารถขายคืนผู้ออกตราสารได้ 2.2 SN (แต่
ไม่รวมถึง SN ซึ่งจดทะเบยีนกบั TBMA และมกีาร
เสนอขายตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดไว้ในประกาศ 
คณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยการขออนุญาต 
และการอนุญาตใหเ้สนอขายตราสารหนี้ทีอ่อกใหม่) 

2.2  เงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเท่าเงนิฝากทีม่รีะยะเวลา
การฝากเกนิ 12 เดอืน  

รวมกนัไม่เกนิ 25% 
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ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัรำส่วน (% ของ NAV) 

2.3  total SIP ตามขอ้ 5 ของส่วนนี้ 

3 reverse repo ไม่เกนิ 25% 

4 securities lending   ไม่เกนิ 25% 

5 total SIP ซึ่งได้แก่ ทรพัย์สินตามข้อ 7 ในตอนที่ 1.1 : 
อตัราส่วนการลงทุนสําหรบั MF ทัว่ไป ของส่วนที่ 1 : 
อตัราส่วนการลงทุนที่คํานวณตามผู้ออกทรพัย์สินหรือ
คู่สญัญา (single entity limit)  แต่ไม่รวมถงึตราสารหนี้ ตรา
สารกึ่งหนี้กึ่งทุน SN ศุกูก หรือตราสาร Basel III ที่มี
ลกัษณะครบถว้นดงันี้ 

5.1  มลีกัษณะตาม 6.4.3 และ 6.4.4 ของขอ้ 6 ในตอนที ่
1.1 :  อตัราส่วนการลงทุนสําหรบั MF ทัว่ไป ของ
ส่วนที่ 1 :อตัราส่วนการลงทุนที่คํานวณตามผู้ออก
ทรพัยส์นิ หรอืคู่สญัญา (single entity limit) 

5.2  ม ีcredit rating อยู่ในระดบัตํ่ากว่า investment grade 
หรอื ไม่ม ีcredit rating 

รวมกนัไม่เกนิ 15% 

 

6 derivatives ดงันี้ 

6.1  การเข้าทําธุรกรรม derivatives ที่มีวัตถุประสงค์
เพื่อการลดความเสีย่ง (hedging) 

ไม่เกนิมลูค่าความเสีย่งทีม่อียู ่

** หมายเหตุ : สําหรบัการลงทุนในเงนิฝากหรอืตราสารเทียบเท่าเงนิฝากเพื่อการดําเนินงานของกองทุนไม่มีขอ้กําหนด
เกีย่วกบั product limit 

ส่วนท่ี 4 : อตัรำส่วนกำรลงทุนท่ีค ำนวณตำมควำมมีส่วนได้เสียในกิจกำรท่ีลงทุน (concentration limit) 

ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัรำส่วน  

1 หุน้ของบรษิทัรายใดรายหนึ่ง ทุก MF รวมกนัภายใต้การจดัการของ บลจ. รายเดยีวกนัตอ้งมจีาํนวน
หุ้นของบรษิัทรวมกนั < 25% ของจํานวนสทิธอิอกเสียงทัง้หมดของ
บรษิทันัน้ 

2 ตราสารหนี้ ตราสารกึง่หนี้กึง่ทุนตราสาร 
Basel III และศุกูกของผูอ้อกรายใดราย
หนึ่ง (ไม่รวมถงึตราสารหนี้ภาครฐัไทย
หรอืตราสารหนี้ภาครฐัต่างประเทศ) 

 

2.1  ไม่เกนิ 1 ใน 3 ของมูลค่าหนี้สนิทางการเงนิ (financial liability)*
ของผู้ออกตราสารรายนัน้ ตามที่เปิดเผยไว้ในงบการเงนิสําหรบั
รอบระยะเวลาบญัชล่ีาสุด ทัง้นี้  ในกรณีที่ผู้ออกตราสารมีหนี้สิน
ทางการเงนิที่ออกใหม่ก่อนครบรอบระยะเวลาบญัชถีดัไปและยงั
ไม่ปรากฏในงบการเงินล่าสุด บลจ. อาจนํามูลค่ าหนี้สินทาง
การเงนิดงักล่าวมารวมกบัมลูค่าหนี้สนิทางการเงนิตามงบการเงนิ
ล่าสุดดว้ยกไ็ดโ้ดยขอ้มูลหนี้สนิทางการเงนินัน้จะต้องเป็นขอ้มูลที่
มีการเผยแพร่เป็นการทัว่ไป และในกรณีที่ผู้ออกตราสารไม่มี
หนี้สินทางการเงินตามที่เปิดเผยไว้ในงบการเงินสําหรับรอบ
ระยะเวลาบญัชีล่าสุด** ให้ใช้อตัราส่วนไม่เกิน 1 ใน 3ของมูลค่า
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การออกและเสนอขายตราสารตามขอ้นี้ของผูอ้อกรายนัน้เป็นราย
ครัง้ เว้นแต่ในกรณีที่ผู้ออกตราสารได้มีการยื่นแบบ filing ใน
ลกัษณะเป็นโครงการ (bond issuance program) ใหพ้จิารณาเป็น
รายโครงการ 

2.2  ในกรณีทีก่องทุนลงทุนในตราสารตามข้อน้ีโดยเป็นตราสารทีอ่อก
ใหม่และมี credit rating อยู่ในระดับตํ่ากว่า investment grade 
หรือไม่มี credit rating ให้ บลจ. ลงทุนเพื่อกองทุนภายใต้ การ
จดัการของ บลจ. รายเดยีวกันรวมกนัไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่า
การออกและเสนอขายตราสารดงักล่าวเป็นรายครัง้ เวน้แต่กรณีที่
ผู้ออกตราสารได้มีการยื่นแบบ filing ในลักษณะเป็นโครงการ 
(bond issuance program) ใหพ้จิารณาเป็นรายโครงการ 

(อตัราส่วนตาม 2.2 ไม่ใชก้บักรณีเป็นตราสารทีอ่อกโดยบุคคลดงันี้  

1. ธพ. บง. หรอื บค. ตามกฎหมายว่าดว้ยธุรกจิสถาบนัการเงนิ 

2. ธนาคารออมสนิ 

3. ธนาคารอาคารสงเคราะห ์

4. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 

5. บรรษทัตลาดรองสนิเชื่อทีอ่ยู่อาศยั 

6. ธนาคารพฒันาวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย  

7. ธนาคารเพื่อการส่งออกและนําเขา้แห่งประเทศไทย  

8. ธนาคารอสิลามแห่งประเทศไทย 

9. บล. 

10. สถาบนัการเงนิระหว่างประเทศทีป่ระเทศไทยเป็นสมาชกิ 

11. สถาบนัการเงนิต่างประเทศทีม่ลีกัษณะทํานองเดยีวกบับุคคล
ตาม 1. – 9.) 

3 หน่วย CIS ของกองทุนใดกองทุนหนึ่ง - ไม่เกนิ 1 ใน 3 ของจาํนวนหน่วย CIS ทัง้หมดของ MF หรอื 

   กองทุน CIS ต่างประเทศ ทีอ่อกหน่วยนัน้   

- อตัราขา้งตน้ไม่ใชก้บัการลงทุนดงันี้ 

(1)  การลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนที่มีลกัษณะครบถ้วนดงันี้  
โดยไดร้บัความเหน็ชอบจากสาํนักงาน            

(1.1)  มขีนาดเลก็ 

(1.2)  จดัตัง้ขึน้ใหม่โดยมอีายุไม่เกนิ 2 ปี 

(1.3)  เสนอขายต่อผูล้งทุนในวงกวา้ง    

4 หน่วย infra ของกองทุนใดกองทุนหนึ่ง ไม่เกนิ 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วย infra ทัง้หมดของกองทุน infra ที่
ออกหน่วยนั ้น  เว้นแต่เป็นหน่วย infra ของกองทุนที่มีลักษณะ
ครบถว้นดงันี้ โดยไดร้บัความเหน็ชอบจากสาํนักงาน 
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(1)  มขีนาดเลก็  

(2)  จดัตัง้ขึน้ใหม่โดยมอีายุไม่เกนิ 2 ปี 

(3)  เสนอขายต่อผูล้งทุนในวงกวา้ง 

5 หน่วย property ของกองทุนใด 
กองทุนหนึ่ง 

ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วย property ทัง้หมดของกองทุน 
property ทีอ่อกหน่วยนัน้  เวน้แต่เป็นหน่วย property ของกองทุนที่
มลีกัษณะครบถว้นดงันี้ โดยไดร้บัความเหน็ชอบจากสาํนักงาน 

(1)  มขีนาดเลก็  

(2)  จดัตัง้ขึน้ใหม่โดยมอีายุไม่เกนิ 2 ปี 

(3)  เสนอขายต่อผูล้งทุนในวงกวา้ง 

6 หน่วย private equity ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วย private equity ทัง้หมดของกองทุน 
private equity  

หมำยเหตุ : 

* หนี้สนิทางการเงนิ (financial liability) ให้พิจารณาตามมาตรฐานการบญัชีที่ผู้ออกตราสารดงักล่าวได้จดัทํางบ
การเงนิตามมาตรฐานการบญัชนีัน้ โดยเป็นมาตรฐานการรายงานทางการเงนิที่กําหนดโดยคณะกรรมการกําหนด
มาตรฐานการบญัชตีามกฎหมายว่าดว้ยวชิาชพีบญัช ีหรอืมาตรฐานการรายงานทางการเงนิทีเ่ป็นทีย่อมรบัในระดบั
ส าก ล  เช่ น  International Financial Reporting Standards (IFRS)ห รือ  United States Generally Accepted 
Accounting Principle (US GAAP) เป็นตน้ 

** รวมถงึกรณียงัไม่ครบกําหนดการจดัทาํงบการเงนิในครัง้แรกของผูอ้อกตราสาร 

ทัง้นี้ การคํานวณสดัส่วนตามนโยบายการลงทุนและอตัราส่วนการลงทุน ใหเ้ป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกํากบั
ตลาดทุนว่าดว้ยการลงทุนของกองทุน และ/หรอื ทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ 
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ค่ำใช้จ่ำยท่ีเรียกเกบ็จำกกองทุนรวม 

 

ค่าใชจ้่ายในการซื้อขายหลกัทรพัย ์ จ่ายตามจรงิ 0.515 0.396 0.931 
 
หมายเหตุ: 1)  ค่าธรรมเนียมดงักล่าวขา้งตน้รวมภาษมีลูค่าเพิม่ หรอืภาษธีรุกจิเฉพาะ หรอืภาษอีื่นใดในทํานองเดยีวกนั อกีทัง้ค่าธรรมเนียมใน

เรยีกเกบ็จากกองทุนทัง้หมด ยงัไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลกัทรพัยแ์ละคา่ธรรมเนียมต่าง ๆ ทีเ่กดิขึน้จากการซื้อขาย หลกัทรพัย ์
 2) บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธใินการทีจ่ะปรบัเพิม่อตัราค่าธรรมเนียมหรอืค่าใชจ้่ายขา้งตน้โดยไม่ถอืว่าเป็นการแกไ้ข เพิม่เตมิโครงการ  
จดัการในอตัราไม่เกนิรอ้ยละ 5 ของอตัราค่าธรรมเนียมหรอืค่าใชจ้่ายภายในรอบระยะเวลา 1 ปี  

 3) ค่าธรรมเนียมค่าใชจ้่ายทีเ่รยีกเกบ็จากกองทุนรวม เมื่อรวมกนัทัง้หมดแลว้ตอ้งไม่เกนิอตัรารอ้ยละ 5.00 ต่อปี ของมลูค่าทรพัยส์นิ
สุทธขิองกองทุนรวม  

 
 
 
 
 
 
 

รำยกำรท่ีเรียกเกบ็ ร้อยละของมูลค่ำทรพัยสิ์นทัง้หมดของกองทุนต่อปี 

1. ค่ำธรรมเนียมและค่ำใช้จ่ำยรวมทัง้หมด      
ท่ีประมำณกำรได ้

อตัรำตำม
โครงกำร 

 

เรียกเกบ็จริง 
ปี 2561 

เรียกเกบ็จริง 
ปี 2562 

เรียกเกบ็จริง 
ปี 2563 

• ค่าธรรมเนียมการจดัการ ไม่เกนิ 3.00 1.005 1.227 1.338 

• ค่าธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน์ ไม่เกนิ 0.10 0.023 0.024 0.024 

• ค่าธรรมเนียมนายทะเบยีนหน่วยลงทุน ไม่เกนิ 0.50 0.251 0.267 0.268 

• ค่าใชจ้่ายอื่นๆ ไม่เกนิ 1.40    

- ค่าสอบบญัช ี จ่ายตามจรงิ 0.063 0.043 0.026 
- ค่าจดัตัง้และจดทะเบยีนกองทุน จ่ายตามจรงิ 0.069 0.039 0.024 
- ค่าใชจ้่ายในการโฆษณา 

ประชาสมัพนัธแ์ละส่งเสรมิการขาย 
จ่ายตามจรงิ แต่ไม่เกนิ 0.50 

- ค่าใชจ้่ายในการจดัทาํ จดัพมิพ์
รายงานถงึผูถ้อืหน่วย 

จ่ายตามจรงิ 0.016 N/A N/A 

- ค่าใชจ้่ายอื่นๆ ในการดาํเนิน
โครงการ 

จ่ายตามจรงิ N/A 0.028 0.046 

2. ค่ำธรรมเนียมและค่ำใช้จ่ำยรวมท่ีประมำณกำรไม่ได้    
รวมค่ำใช้จ่ำยทัง้หมด ไม่เกิน 5.00 1.427 1.628 1.726 

ตำรำงค่ำธรรมเนียม เงินตอบแทน และค่ำใช้จำ่ยทัง้หมดท่ีเรียกเกบ็จำกกองทุนรวม และผู้ถือหน่วยลงทุน 
ส ำหรบัรอบระยะเวลำตัง้แต่วนัท่ี 1 พฤศจิกำยน 2562 ถึงวนัท่ี 31 ตุลำคม 2563 
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ค่ำใช้จ่ำยท่ีเรียกเกบ็จำกผู้ถือหน่วยลงทุน 

รำยกำรท่ีเรียกเกบ็ 
ร้อยละของมูลคำ่ซือ้ขำยต่อปี 

อตัรำตำม
โครงกำร 

เรียกเกบ็จริง 
ปี 2561 

เรียกเกบ็จริง 
ปี 2562 

เรียกเกบ็จริง 
ปี 2563 

• ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน  
(Front-end-fee) 

2.50 ยกเวน้ ยกเวน้ ยกเวน้ 

• ค่าธรรมเนียมการรบัซื้อคนืหน่วย
ลงทุน  (Back-end fee) 

2.50 ยกเวน้ ยกเวน้ ยกเวน้ 

• ค่าธรรมเนียมการสบัเปลีย่นหน่วย
ลงทุน (Switching fee) 
- ค่าธรรมเนียมการสบัเปลีย่นเขา้ 

           
      

- ค่าธรรมเนียมการสบัเปลีย่นออก 
                               
 
                  สบัเปลีย่นภายในบรษิทัจดัการ 
              
              
              
                  สบัเปลีย่นขา้มบรษิทัจดัการ 
    

 
 

2.50 
 
 
 
 
 

2.50 
 
 
 

2.50 

 
 

ยกเวน้ 
แต่ตอ้งเสยีค่าธรรมเนียม 

การขาย (ถา้ม)ี 
  
 
 

ยกเวน้ 
แต่ตอ้งเสยีค่าธรรมเนียม 

การรบัซื้อคนื (ถา้ม)ี 
            

 ยกเวน้ 
แต่ตอ้งเสยีค่าธรรมเนียม 

การรบัซื้อคนื (ถา้ม)ี 

 
 

ยกเวน้ 
แต่ตอ้งเสยีค่าธรรมเนียม 

การขาย (ถา้ม)ี 
  
 
 

ยกเวน้ 
แต่ตอ้งเสยีค่าธรรมเนียม 

การรบัซื้อคนื (ถา้ม)ี 
            

 ยกเวน้ 
แต่ตอ้งเสยีค่าธรรมเนียม 

การรบัซื้อคนื (ถา้ม)ี 
 

 
 

ยกเวน้ 
แต่ตอ้งเสยีค่าธรรมเนียม 

การขาย (ถา้ม)ี 
 
 
 

ยกเวน้ 
แต่ตอ้งเสยีค่าธรรมเนียม 

การรบัซื้อคนื (ถา้ม)ี 
 
 

เป็นไปตามเงือ่นไข* 
แต่ตอ้งเสยีค่าธรรมเนียม 

การรบัซื้อคนื (ถา้ม)ี 
• ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทนุ ตามทีน่าย

ทะเบยีนเรยีกเกบ็ 
ยกเวน้ ยกเวน้ ยกเวน้ 

 
หมายเหตุ : 1) ค่าธรรมเนียมดงักล่าวขา้งตน้เป็นอตัราทีร่วมภาษมีลูค่าเพิม่ ภาษธีุรกจิเฉพาะ หรอืภาษีอืน่ใดในทาํนองเดยีวกนั (ถา้ม)ี 

2) อาจเรยีกเกบ็จากผูล้งทุนแต่ละกลุม่หรอืแตล่ะรายไม่เท่ากนั ขึน้อยู่กบัดุลยพนิิจของบรษิทัจดัการ 
3) กรณีสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน บรษิทัจดัการอาจยกเวน้ไม่เรยีกเกบ็ค่าธรรมเนียมการสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุสาํหรบัการสบัเปลีย่น
หน่วยลงทนุระหว่างกองทุนรวมภายใตก้ารจดัการของบรษิทัจดัการ แต่จะมกีารเรยีกเกบ็ค่าธรรมเนียมการขายและรบัซือ้คนืหน่วย
ลงทุนตามอตัราทีบ่รษิทัจดัการกําหนด 
 
*เงื่อนไขค่าธรรมเนียมสบัเปลีย่นออกไปบรษิทัจดัการอื่น 
(1) มลูค่าหน่วยลงทุนทีท่ํารายการตํ่ากว่า 50,000 บาท ไม่เรยีกเกบ็ 
(2) มลูค่าหน่วยลงทุนทีท่ํารายการมากกว่าหรอืเท่ากบั 50,000 บาท เรยีกเกบ็ในอตัรา 500 บาทต่อรายการ 
 
 
 
 
 
 



26 

 

 

 

กลุม่ของตราสารการลงทนุ มลูค่าตามราคาตลาด %NAV

(ก) ตราสารภาครฐัไทย/ตราสารภาครฐัต่างประเทศ 14,999,597.25          10.63           

(ข) ตราสารทีธ่นาคารทีม่กีฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ ธนาคารพาณิชย์ 10,841,615.76          7.68            

หรอืบรษิทัเงนิทุนเป็นผูอ้อก/สัง่จ่าย/รบัอาวลั/ค า้ประกนั

(ค) ตราสารทีม่อีนัดบัความน่าเชื่อถอือยูใ่นอนัดบัทีส่ามารถ

ลงทุนได้ (Investment grade)

(ง) ตราสารทีม่อีนัดบัความน่าเชื่อถอือยูใ่นอนัดบัต ่ากวา่อนัดบัที่ - -

สามารถลงทุนได้ (Non-Investment grade) หรอืไม่ม ีRating  
 

 

 

 

 

 

 

   ประเภท                       ผูอ้อก อนัดบั มลูค่าตาม

ความน่าเช่ือถอื ราคาตลาด

พนัธบตัร ธนาคารแห่งประเทศไทย - 14,999,597.25                

เงนิฝากธนาคาร ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) AA+(FITCH) 10,841,615.76                 
 

 

                         

 

 

ช่ือกองทนุ PTR

กองทุนเปิด แอล เอช สแทรทจิ ีอคิวติี้ หุน้ระยะยาว 2.6401  
 

 

 

รำยงำนสรปุเงินลงทุนในตรำสำรแห่งหน้ี เงินฝำก หรือตรำสำรก่ึงหน้ีก่ึงทุน 
มูลค่ำ ณ วนัท่ี 31 ตุลำคม 2563 

 
 

อตัรำส่วนหมุนเวยีนกำรลงทนุของกองทุน (Portfolio Turnover Ratio: PTR) 
มูลค่ำ ณ วนัท่ี 31 ตุลำคม 2563 

 
 

สดัส่วนเงนิลงทุนขัน้สงูต่อมลูค่าทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุนส าหรบักลุ่มตราสารตาม (ง) เท่ากบั 15% NAV 

รำยละเอียดตวัตรำสำรและอนัดบัควำมน่ำเช่ือถือของตรำสำรแห่งหน้ี เงินฝำก หรือตรำสำรก่ึงหน้ีก่ึงทุน 
มูลค่ำ ณ วนัท่ี 31 ตุลำคม 2563 
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รายละเอียดการลงทนุ มลูค่าตามราคาตลาด %NAV

หลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิในประเทศ 143,058,729.01               101.38           

พนัธบตัรรฐับาล

     อายคุงเหลอืน้อยกวา่ 1 ปี 14,999,597.25                10.63            

เงนิฝากธนาคาร 10,841,615.76                7.68              

หุน้สามญั 116,555,846.00               82.60            

หน่วยลงทุน 661,670.00                    0.47              

ประเภทรายการค้างรบัค้างจ่ายหรอืหนี้สนิอืน่ ๆ (1,946,991.69)                 (1.38)             

มลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิ 141,111,737.32                  100.00             
 

 

 

 

 

   

อตัราส่วน จ านวนเงินต้น มลูค่ายติุธรรม

(%) หรือ จ านวนหุ้น/ (บาท)

หน่วย

เงินฝากธนาคาร

ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) 7.68 10,837,560.30 10,841,615.76

          รวมเงินฝากธนาคาร 7.68 10,841,615.76

พนัธบตัรรฐับาล

ธนาคารแห่งประเทศไทย 10.63 15,000.00 14,999,597.25

          รวมพนัธบตัรรฐับาล 10.63 14,999,597.25

หุ้นสามญั

     หมวดธุรกจิการแพทย์

บรษิทั กรุงเทพดุสติเวชการ จ ากดั(มหาชน) 1.98 159,700.00 2,794,750.00

บรษิทั บางกอก เชน ฮอสปิทอล จ ากดั (มหาชน) 1.93 196,900.00 2,717,220.00

บรษิทั โรงพยาบาลจุฬารตัน์ จ ากดั (มหาชน) 1.99 1,115,800.00 2,811,816.00

บรษิทั โรงพยาบาลพระรามเก้า จ ากดั (มหาชน) 2.99 499,700.00 4,222,465.00

     หมวดธุรกจิขนสง่และโลจสิตกิส์

บรษิทั ท่าอากาศยานไทย จ ากดั (มหาชน) 3.92 106,800.00 5,526,900.00

บรษิทั บทีเีอส กรุ๊ป โฮลดิ้ง จ ากดั (มหาชน) 1.51 238,800.00 2,125,320.00

บรษิทั พรมิา มารนี จ ากดั (มหาชน) 1.49 271,700.00 2,105,675.00

     หมวดธุรกจิเงนิทุนและหลกัทรพัย์

บรษิทั เจ เอม็ ท ีเน็ทเวอร์ค เซอร์วสิเซส็ จ ากดั (มหาชน) 2.11 86,200.00 2,973,900.00

     หมวดธุรกจิชิ้นสว่นอเิลคทรอนคิส์

บรษิทั เดลต้า อเีลคโทรนคิส ์(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 0.48 3,800.00 680,200.00

บรษิทั เอสวไีอ จ ากดั (มหาชน) 0.97 264,600.00 1,362,690.00

บรษิทั ฮานา ไมโครอเิลค็โทรนคิส จ ากดั (มหาชน) 1.90 59,600.00 2,682,000.00

รายละเอียด

 
 

รำยงำนสถำนะกำรลงทุน กำรกู้ยืม และกำรก่อภำระผกูพนั 
มูลคำ่ ณ วนัท่ี 31 ตุลำคม 2563 

 

 

รำยละเอียดกำรลงทุนในหลกัทรพัย ์
มูลค่ำ ณ วนัท่ี 31 ตุลำคม 2563 
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อตัราส่วน จ านวนเงินต้น มลูค่ายติุธรรม

(%) หรือ จ านวนหุ้น/ (บาท)

หน่วย

     หมวดธุรกจิเทคโนโลยี

บรษิทั เน็ตเบย ์จ ากดั (มหาชน) 1.48 83,600.00 2,081,640.00

บรษิทั ฮวิแมนกิ้า จ ากดั (มหาชน) 2.96 519,600.00 4,182,780.00

     หมวดธุรกจิเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร

บรษิทั เจ มาร์ท จ ากดั (มหาชน) 2.03 182,200.00 2,860,540.00

บรษิทั อนิทชั โฮลดิ้งส ์จ ากดั (มหาชน) 5.13 135,400.00 7,243,900.00

บรษิทั แอดวานซ ์อนิโฟร์ เซอร์วสิ จ ากดั (มหาชน) 4.06 33,200.00 5,727,000.00

     หมวดธุรกจิธนาคาร

ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 2.05 29,900.00 2,892,825.00

บรษิทั ทสิโก้ไฟแนนเซยีลกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 1.51 30,100.00 2,129,575.00

     หมวดธุรกจิธุรกจิการเกษตร

บรษิทั จเีอฟพที ีจ ากดั (มหาชน) 2.05 253,800.00 2,893,320.00

บรษิทั ศรตีรงัแอโกรอนิดสัทร ีจ ากดั (มหาชน) 1.55 61,100.00 2,184,325.00

     หมวดธุรกจิประกนัภยัและประกนัชวีติ

บรษิทั ทคีวิเอม็ คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 0.53 6,300.00 743,400.00

     หมวดธุรกจิพลงังานและสาธารณูปโภค

บรษิทั ททีดีบับลวิ จ ากดั (มหาชน) 2.99 363,300.00 4,214,280.00

บรษิทั ปตท. จ ากดั (มหาชน) 3.93 179,100.00 5,552,100.00

บรษิทั พทีจี ีเอน็เนอย ีจ ากดั (มหาชน) 2.05 152,000.00 2,888,000.00

บรษิทั ราช กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 5.77 175,000.00 8,137,500.00

บรษิทั เอสพซีจี ีจ ากดั (มหาชน) 2.98 212,200.00 4,201,560.00

     หมวดธุรกจิพฒันาอสงัหารมิทรพัย์

บรษิทั ศุภาลยั จ ากดั(มหาชน) 1.49 134,000.00 2,103,800.00

     หมวดธุรกจิพาณิชย์

บรษิทั ซพี ีออลล ์จ ากดั (มหาชน) 3.94 103,400.00 5,557,750.00

บรษิทั สยามแมค็โคร จ ากดั (มหาชน) 2.00 71,100.00 2,826,225.00

บรษิทั อาร์เอส จ ากดั (มหาชน) 1.97 150,800.00 2,774,720.00

     หมวดธุรกจิวสัดุก่อสรา้ง

บรษิทั ทโีอเอ เพน้ท์ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 1.49 65,000.00 2,096,250.00

บรษิทั ปนูซเิมนต์ไทย จ ากดั(มหาชน) 1.51 6,300.00 2,129,400.00

     หมวดธุรกจิอาหารและเครื่องดื่ม

บรษิทั คาราบาวกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 1.46 18,800.00 2,058,600.00

บรษิทั เจรญิโภคภณัฑอ์าหาร จ ากดั (มหาชน) 1.47 82,200.00 2,075,550.00

บรษิทั ไทยยเูนีย่น กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 1.98 183,400.00 2,787,680.00

บรษิทั น ้ามนัพชืไทย จ ากดั (มหาชน) 2.00 82,800.00 2,815,200.00

บรษิทั อาร์ แอนด์ บ ีฟู้ด ซพัพลาย ์จ ากดั (มหาชน) 0.99 140,200.00 1,394,990.00

          รวมหุ้นสามญั 82.60 116,555,846.00

หน่วยลงทนุ

     หมวดธุรกจิเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร

กองทุนรวมโครงสรา้งพืน้ฐานโทรคมนาคม ดจิทิลั 0.47 52,100.00 661,670.00

          รวมหน่วยลงทนุ 0.47 661,670.00

รวมเงินลงทนุ 101.38 143,058,729.01

รายการค้างจา่ยหรือหน้ีสินอ่ืน ๆ -1.38 -1,946,991.69

มลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิ 100.00 141,111,737.32

รายละเอียด

 

รำยละเอียดกำรลงทุนในหลกัทรพัย ์(ต่อ) 
มูลค่ำ ณ วนัท่ี 31 ตุลำคม 2563 
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ล าดบั ช่ือย่อ ร้อยละของเงินลงทุน

1 RATCH 5.77

2 INTUCH 5.13

3 ADVANC 4.06

4 CPALL 3.94

5 PTT 3.93

6 AOT 3.92

7 PR9 2.99

8 TTW 2.99

9 SPCG 2.98

10 HUMAN 2.96

ช่ือหลกัทรพัย์

บรษิทั ราช กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน)

บรษิทั อนิทชั โฮลดิง้ส ์จ ากดั (มหาชน)

บรษิทั แอดวานซ์ อนิโฟร์ เซอร์วสิ จ ากดั (มหาชน)

บรษิทั ฮวิแมนิกา้ จ ากดั (มหาชน)

บรษิทั ซ.ีพ.ีออลล์  จ ากดั (มหาชน)

บรษิทั ปตท. จ ากดั (มหาชน)

บรษิทั ทา่อากาศยานไทย จ ากดั (มหาชน)

บรษิทั โรงพยาบาลพระรามเกา้ จ ากดั (มหาชน)

บรษิทั ททีดีบับลวิ จ ากดั (มหาชน)

บรษิทั เอสพซีจี ีจ ากดั (มหาชน)

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ช่ือกองทุน ผู้ถือหน่วย สดัส่วน(ร้อยละ) 
กองทุนเปิด แอล เอช สแทรทจิ ีอคิวติี ้หุน้ระยะยาว 

( LHSTGLTF ) 
กลุ่มบุคคลใดบุคคลหนึ่ง N/A 

รำยชื่อหุ้นท่ีลงทุน 10 อนัดบัแรก พร้อมสดัส่วนกำรลงทุน 
มูลค่ำ ณ วนัท่ี 31 ตุลำคม 2563 

 
 

ข้อมูลกำรถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3  

ณ วนัท่ี 31 ตุลำคม 2563 
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ขอ้มลู ณ วนัที ่30 ตุลาคม 2563 

 

ตำรำงเปรียบเทียบผลกำรด ำเนินงำน 
กองทุนเปิด แอล เอช สแทรทิจี อิควิต้ี หุ้นระยะยำว (ชนิดสะสมมูลค่ำ) 

ข้อมูล ณ วนัท่ี 30 ตุลำคม 2563 
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ขอ้มลู ณ วนัที ่30 ตุลาคม 2563 

ตำรำงเปรียบเทียบผลกำรด ำเนินงำน 
กองทุนเปิด แอล เอช สแทรทิจี อิควิต้ี หุ้นระยะยำว (ชนิดจำ่ยเงินปันผล) 

ข้อมูล ณ วนัท่ี 30 ตุลำคม 2563 
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▪ บรษิัทจดัการอาจลงทุนในหลกัทรพัย์ หรอืทรพัย์สนิอื่นเพื่อบรษิัทจดัการเช่นเดยีวกนักบัทีบ่รษิัทจดัการ

ลงทุนในหลกัทรพัย์หรอืทรพัยส์นิอื่นเพื่อกองทุนรวม โดยบรษิทัจดัการจะจดัใหม้รีะบบงานทีป้่องกนัความ
ขดัแยง้ทางผลประโยชน์เพื่อใหเ้กดิความเป็นธรรมต่อผูถ้อืหน่วยลงทุน ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถสอบถาม
ขอ้มลูเพิม่เตมิไดท้ี ่www.lhfund.co.th 

▪ ผูถ้อืหน่วยลงทุนไดร้บัทราบและตกลงยนิยอมใหส้ทิธแิก่บรษิทัจดัการทีจ่ะปฏบิตักิาร และดําเนินการใดๆ 
ตามทีบ่รษิทัจดัการมพีนัธสญัญา หรอืขอ้ตกลงกบัรฐัต่างประเทศ หรอืหน่วยงานต่างประเทศ หรอืมคีววาม
จาํเป็นตน้ปฏบิตัติามกฎหมายหรอืขอ้บงัคบัของรฐัต่างประเทศนัน้ 

▪ ผูส้นใจลงทุนควรศกึษาขอ้มูลในหนังสอืชี้ชวนให้เขา้ใจก่อนซื้อหน่วยลงทุน และเก็บไว้เป็นขอ้มูลเพื่อใช้
อ้างอิงในอนาคต  หากผู้ลงทุนต้องการทราบขอ้มูลเพิม่เติม ผู้ลงทุนสามารถขอหนังสอืชี้ชวนส่วนขอ้มูล
โครงการไดท้ี่บรษิัทหลกัทรพัย์จดัการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮา้ส ์จํากดั หรือ ผูส้นับสนุนการขายหรอืรบั
ซื้อคนื 

▪ ผูล้งทุนไม่สามารถนําหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด แอล เอช สแทรตจิ ีอคิวตีี้ หุน้ระยะยาว ไปจาํหน่าย โอน 
จาํนํา หรอืนําไปเป็นประกนั 

▪ ผูถ้อืหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหุน้ระยะยาวจะไม่ไดร้บัสทิธปิระโยชน์ทางภาษี หากไม่ปฏบิตัติามเงือ่นไข
การลงทุน และจะตอ้งคนืสทิธปิระโยชน์ทางภาษทีีเ่คยไดร้บัภายในกําหนดเวลา มฉิะนัน้จะตอ้งชาํระเงนิเพิม่
และเบีย้ปรบัตามประมวลรษัฎากร  

▪ ผูล้งทุนควรลงทุนไม่น้อยกว่า 7 ปีปฏทินิ เพื่อทีจ่ะไดร้บัสทิธปิระโยชน์ทางภาษจีากการลงทุนในกองทุนรวม
หุน้ระยะยาวตามทีก่ฎหมายกําหนด 

▪ เมื่อครบกําหนดระยะเวลายกเว้นภาษีเงินได้ฯ ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ลงทุนตัง้แต่วนัที่ 1 ม.ค. 2563 จะไม่
สามารถไดร้บัสทิธปิระโยชน์ทางภาษอีกีต่อไป และบรษิทัจดัการจะดาํเนินการเปลีย่นชื่อกองทนุเพื่อมใิหเ้กดิ
ความเขา้ใจผดิ โดยใหถ้อืว่าไดร้บัมตจิากผูถ้อืหน่วยลงทุนแลว้ 

▪ ผูล้งทุนควรศกึษาเงื่อนไขการลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว รวมทัง้สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและ
ขอรบัคู่มอืการลงทุนไดท้ีบ่รษิทัจดัการหรอืผูส้นับสนุนการหรอืรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน 

▪ ผูล้งทุนควรศกึษาขอ้มลูเกีย่วกบัสทิธปิระโยชน์ทางภาษทีีร่ะบุไวใ้นคู่มอืการลงทุนในกองทุนรวม 
หุน้ระยะยาว 

▪ การพจิารณาร่างหนังสอืชีช้วนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้มไิดเ้ป็นการแสดงว่าสาํนักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ไดร้บัรองถงึความถูกต้องของขอ้มูลในหนังสอืชี้ชวนของกองทุนรวม หรอืไดป้ระกนั
ราคาหรอืผลตอบแทนของหน่วยลงทุนทีเ่สนอขายนัน้ 
 

 

รวบรวมขอ้มลู ณ วนัที ่31 ตุลาคม 2563 

ค ำเตือนเก่ียวกบักำรลงทุนในหน่วยลงทุน 

 

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

