
 

 

 

 

 
หนังสือชี�ชวน 

ส่วนข้อมลูกองทนุรวม (Q&A) 
 

กองทนุเปิด แอล เอช เอม็ เอส เฟลก็ซิเบิ�ล 
LH MS FLEXIBLE FUND 

(LHMSFL) 
 

 

 

 

 

 

 

 

ผ ู้ลงทนุควรศึกษารายละเอียดของกองทนุอยา่งละเอียดถี:ถว้นก่อนตดัสินใจลงทนุ 
หากมีข้อสงสยัหรอืต้องการข้อมลูเพิ:มเติม โปรดติดต่อบริษทัจดัการหรอืผ ูส้น ับสนุนการขายหรอืรบัซื�อคืน 

(สาํหรบัรอบระยะเวลาบญัชีปีที: B สิ�นสดุวนัที: CD มิถนุายน EBFC)  
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ชื:อโครงการ (ภาษาไทย)    : กองทุนเปิด แอล เอช เอม็ เอส เฟลก็ซเิบิ�ล 

ชื:อโครงการ (ภาษาองักฤษ)   : LH MS FLEXIBLE FUND 

ชื:อย่อ     : LHMSFL 

อายโุครงการ     : ไม่กาํหนด  

วนัที:ได้รบัอนุมตัิให้จดัต ั �งและจดัการกองทนุรวม  : () มถินุายน (,,- 

วนัที:จดทะเบยีน     : (( กรกฎาคม (,,- 

วนัที:เปิดเสนอซื�อหน่วยลงทนุ   : ทุกวนัทาํการ 

วนัที:เปิดเสนอขายรบัซื�อค ืน   : ทุกวนัทาํการ 

 

 

 

Q: ประเภทของกองทนุ 
A:  กองทุนรวมผสมแบบไม่กาํหนดสดัสว่นการลงทุนในตราสารแหง่ทุน ประเภทรบัซื�อคนืหน่วยลงทุน   
 
Q: นโยบายการลงทนุ 
A:  กองทุนจะลงทุนในหรอืมไีวซ้ึ=งตราสารแหง่ทุนที=มีแนวโน้มการเตบิโตทางธุรกจิ หรอืมปัีจจยัพื�นฐานด ีตราสาร

แห่งหนี� ตราสารกึ=งหนี�กึ=งทุน ใบสาํคญัแสดงสทิธ ิเงนิฝากธนาคาร รวมถงึหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิอื=นหรอืการหา
ดอกผลโดยวธิอีื=นตามที=คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืสาํนักงานประกาศกาํหนด ทั �งนี� การลงทนุในตราสารแหง่ทุนจะ
มสีดัส่วนตั �งแต่รอ้ยละ H-JHH ของมูลค่าทรพัยส์นิสทุธขิองกองทุน โดยผูจ้ดัการกองทุนจะปรบัสดัส่วนการลงทุน
และกลยทุธก์ารลงทุนใหเ้หมาะสมกบัสภาวการณ์และการคาดการณ์ลงทุนในแต่ละขณะ เพื=อสรา้งผลตอบแทนที=ดี
จากการลงทุน และคํานึงถงึความเสี=ยงที=จะเกิดขึ�นเป็นสาํคญั ซึ=งหากผู้จดัการกองทุนพจิารณาว่าตราสารทุนมี
ความเหมาะสมที=จะลงทุน ผูจ้ดัการกองทุนจะพจิารณาลงทุนในหุน้ของบรษิทัขนาดกลางและขนาดเลก็เป็นอนัดบั
แรก แต่หากการลงทุนในหุ้นของบรษิัทขนาดกลางและขนาดเลก็ไม่เป็นไปตามที=คาดการณ์ไว ้ผูจ้ดัการกองทุน
อาจจะพจิารณาลงทุนในหุน้กลุม่อื=น ทั �งนี�เพื=อประโยชน์ของกองทุนเป็นหลกั  

นอกจากนี�กองทนุอาจลงทนุในสญัญาซื�อขายล่วงหน้า (Derivative) เพื=อลดความเสี=ยงจากการลงทุน (Hedging) 

 

 

 

Q: กองทุนรวมนี� เป็นกองทุนรวมที:ม ีการกาํหนดประเภทของผ ู้ลงทุน หรือมีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน
หรือไม ่อย่างไร  

A:  กองทนุรวมนี�เป็นกองทนุสาํหรบัผูล้งทนุทั =วไป มกีารแบ่งชนิดของหน่วยลงทุนเป็น Y ชนิด ไดแ้ก่  
J) ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ(ชื=อยอ่ : LHMSFL-R) 
() ชนิดจา่ยเงนิปันผล (ชื=อยอ่ : LHMSFL-D)  
Y) ชนิดสะสมมลูคา่ (ชื=อยอ่ : LHMSFL-A) 

 

ส่วนข้อม ูลสรปุรายละเอียดโครงการ 

ประเภทและนโยบายการลงทนุ  

ลกัษณะที:สาํคญัของกองทนุรวม  
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ทั �งนี� ผู้ลงทุนบุคคลธรรมดา และผู้ลงทุนนิตบิุคคล/สถาบนั สามารถลงทุนไดใ้นหน่วยลงทุนทุกชนิดตาม
เงื=อนไขที=กองทุนกาํหนด  

 
Q: กองทนุรวมนี�มีจาํนวนเงินทนุโครงการเท่าใด  
A: จาํนวนเงนิทุนโครงการนี�เท่ากบั 1,000 ลา้นบาท    
 
Q: กองทุนนี� เหมาะสมที:จะเป็นทางเลือกสาํหรบัเงินลงทุนลกัษณะใด ควรลงทุนในกองทนุนี�เป็นระยะเวลา
เท่าใด 
A: กองทุนรวมนี�เป็นกองทุนสาํหรบัผูล้งทุนทั =วไป เหมาะสมกบัผูล้งทุนที=ตอ้งการลงทุนระยะปานกลางถงึระยะยาว

ในหลกัทรพัยข์องบรษิทัขนาดกลาง และ/หรอืขนาดเลก็ และสามารถรบัความเสี=ยงจากความผนัผวนของราคาได ้
โดยกองทุนแบ่งชนิดของหน่วยลงทนุ ดงันี� 
o  ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ(ชื=อยอ่ : LHMSFL-R) : เหมาะกบัผูล้งทุนประเภทบุคคลธรรมดา เปิดโอกาส

ใหผู้ล้งทุนรบัรายไดส้มํ=าเสมอจากการขายคนืหน่วยลงทนุอตัโนมตั ิ 
o  ชนิดสะสมมูลค่า (ชื=อยอ่ : LHMSFL-A) : เหมาะสาํหรบัผูล้งทุนประเภทบุคคลธรรมดา เปิดโอกาสใหผู้ล้งทุนรบั

รายไดจ้ากสว่นต่างจากการลงทุน (Capital Gain) และสะสมผลประโยชน์จากการลงทุน (Total return) 
o  ชนิดจ่ายเงนิปันผล (ชื=อย่อ : LHMSFL-D) : เหมาะสําหรบัผู้ลงทุนประเภทนิติบุคคล/สถาบนั เปิดโอกาสให้ผู้

ลงทุนรบัรายไดส้มํ=าเสมอจากเงนิปันผล รวมถงึมสีทิธไิดร้บัสทิธพิเิศษทางภาษ ีหากปฏบิตัิเป็นไปตามเกณฑ์/
เงื=อนไขที=กรมสรรพากรกาํหนด 

 
Q: ปัจจยัใดที:ม ีผลกระทบอย่างมีน ัยสาํคญัต่อเงินลงทนุของผู้ลงทนุ 
A:  ความผนัผวนของราคาหลกัทรพัยท์ี=กองทนุลงทุน 
 
Q: กองทนุนี�ม ีผ ูป้ระกนัเงินทนุหรือม ุง่เน้นจะค ุ้มครองเงินต้นหรือไม่ อย่างไร 
A:  กองทุนนี�ไมม่ผีูป้ระกนัเงนิทนุและไม่คุม้ครองเงนิตน้  
 
Q: กองทนุรวมนี�มีรอบระยะเวลาบญัชีอย่างไร  
A:  YH มถินุายน ของทุกปี 
 

 

 

Q: กองทนุรวมนี�มีวิธ ีการขายและรบัซื�อคืนหน่วยลงทนุอย่างไร  
A:  J) วธิกีารขายหน่วยลงทุน 

� ไม่กาํหนดมลูคา่ขั �นตํ=าของการสั =งซื�อ 

� ผูล้งทุนสามารถสั =งซื�อไดท้ี=บรษิัทจดัการ หรอืผู้สนับสนุนการขายหรือรบัซื�อคนืหน่วยลงทุนที=ไดร้บัการ
แต่งตั �งจาก บรษิทัจดัการ เวลา -.YH-J,.YH น.   

� ผูส้ ั =งซื�อหน่วยลงทุนจะตอ้งชาํระเงนิคา่ซื�อครั �งเดยีวเตม็จาํนวนที=ส ั =งซื�อ โดยชาํระเป็น เงนิโอน เชค็ ดราฟต ์
หรอืวธิอีื=นใดที=บรษิทัจดัการยอมรบั โดยผูส้ ั =งซื�อจะตอ้งลงวนัที=ตามวนัที=ที=ส ั =งซื�อและขดีครอ่มเฉพาะสั =งจ่าย
ในนาม “บลจ. แลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จาํกดั เพื=อจองซื�อหน่วยลงทุน” โดยระบุชื=อ ที=อยูแ่ละหมายเลขโทรศพัท์
ของผูส้ ั =งซื�อลงบนดา้นหลงัของเชค็เพื=อความสะดวกในการติดต่อและเพื=อผลประโยชน์ของผูส้ ั =งซื�อหน่วย
ลงทุน 

ข้อกาํหนดในการซื�อขายและโอนหน่วยลงทนุ 
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โดยวนัสุดท้ายของการเสนอขายครั �งแรก บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธริบัเงนิคา่จองซื�อเป็นเงนิโอนเท่านั �น
ภายในเวลา 15:30 น. 

         () วธิรีบัซื�อคนื  
� ไม่กาํหนดมลูคา่ขั �นตํ=าในการขายคนืและมลูคา่หน่วยลงทุนคงเหลอืในบญัช ี  

� กรณีรบัซื�อคืนหน่วยลงทุนแบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน (สําหรบัหน่วยลงทุนชนิดขายคืนหน่วยลงทุน
อตัโนมตั ิชนิดจ่ายเงนิปันผล และชนิดสะสมมูลค่า) ผูล้งทุนสามารถสั =งขายหน่วยลงทุนไดทุ้กวนัทําการ 
โดยผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถสง่คาํสั =งขายคนืหน่วยลงทุน ไดต้ั �งแต่เวลาเริ=มทาํการถงึเวลา J,:YH น. 

ทั �งนี� บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิี=จะเปลี=ยนแปลงเวลาทําการรบัซื�อคนืหน่วยลงทุนดงักล่าว ตามที=บรษิทั
จดัการเหน็สมควร ซึ=งเป็นไปเพื=อประโยชน์ของกองทุนรวม โดยจะแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า 
โดยประกาศ ณ สาํนกังานของบรษิทัจดัการ และ/หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื�อคนื (ถา้ม)ี 

ทั �งนี� บรษิทัจดัการจะดาํเนินการชําระเงนิใหผู้้ขายคนืหน่วยลงทุนภายใน , วนัทําการนับตั �งแต่วนัถดัจาก
วนัที=ทาํรายการ  

� กรณีรบัซื�อคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ(สาํหรบัหน่วยลงทุนชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั)ิ 
บรษิทัจดัการจะถอืว่าผูถ้อืหน่วยลงทุนไดต้กลงสั =งขายคนืหน่วยลงทุนและยนิยอมใหบ้รษิทัจดัการรบัซื�อคนื
หน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ(Auto Redemption) โดยจะพจิารณารบัซื�อคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตัไิม่เกนิปีละ J( 
ครั �ง ซึ=งจะพจิารณาจากผลการดําเนินงานสิ�นสุดตามช่วงเวลาที=บรษิทัจดัการเหน็สมควร จากกําไรสะสม 
หรอืกาํไรสทุธใินงวดบญัชทีี=จะจา่ยเงนิคา่รบัซื�อคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตัแิลว้แต่กรณ ี

ในการรบัซื�อคนืหน่วยลงทนุดงักล่าว บรษิทัจดัการจะใชร้าคารบัซื�อคนื ณ สิ�นวนัทํารายการรบัซื�อคนืหน่วย
ลงทุนอตัโนมตั ิโดยบรษิทัจดัการจะดาํเนินการชาํระเงนิคา่รบัซื�อคนืหน่วยลงทุนโดยอตัโนมตัภิายใน , วนั
ทําการนับตั �งแต่วนัถดัจากวนัทําการรบัซื�อคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิเพื=อนําเงนิไปซื�อหน่วยลงทุนกองทุน
เปิด แอล เอช ตลาดเงนิ   

ผูถ้อืหน่วยลงทุนจะสามารถดาํเนินการขายคนืหรอืสบัเปลี=ยนหน่วยลงทุนกองทุนเปิด แอล เอช ตลาดเงนิ  
ไปยงักองทนุอื=นได ้โดยเป็นไปตามเงื=อนไขระบไุวใ้นหนงัสอืชี�ชวนของกองทนุเปิด แอล เอช ตลาดเงนิ 
 

Q: กรณีใดที:บริษทัจดัการสงวนสิทธิไม่ขายหน่วยลงทนุ 
A:  บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิี=จะปฏเิสธการสั =งซื�อหน่วยลงทุน ในกรณีที=บรษิัทจดัการไดพ้จิารณาแลว้เหน็วา่การ

สั =งซื�อดงักล่าว มผีลกระทบต่อการลงทุนของกองทุนรวมหรอืต่อผูถ้อืหน่วยลงทุนหรอืต่อชื=อเสยีงหรอืต่อความ
รบัผดิชอบทางกฎหมายของบรษิทัจดัการ โดยไม่จําเป็นตอ้งแจง้ใหผู้ส้ ั =งซื�อหน่วยลงทุนทราบลว่งหน้า 

 
Q: กองทุนรวมนี�มีข้อกาํหนดเกี:ยวกบัการเล ื:อนกาํหนดเวลาชาํระค่าขายคืนหน่วยลงทนุ การไม่ขายหรือไม ่
รบัซื�อค ืนหน่วยลงทนุตามคาํส ั :งที:รบัไว้แล้ว และการหยดุรบัคาํส ั :งซื�อหรือขายคืนหน่วยลงทนุไว้อย่างไร 
A: J) การเลื=อนกาํหนดการชาํระเงนิคา่ขายคนืหน่วยลงทุน  

บรษิทัจดัการอาจเลื=อนกําหนดการชําระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนคนืแก่ผู้ถอืหน่วยลงทุนที=ไดม้ีคาํสั =งขายคนื
หน่วยลงทุนของกองทุนเปิดไวแ้ลว้ได ้ในกรณดีงัต่อไปนี�  

(1) บรษิทัจดัการโดยความเหน็ชอบของผูด้แูลผลประโยชน์เหน็วา่มเีหตุจําเป็นทําใหไ้ม่สามารถจาํหน่าย จ่าย 
โอนหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิของกองทุนเปิดไดอ้ย่างสมเหตุสมผล หรอืมเีหตุที=ทําใหก้องทุนรวมไม่ไดร้บั
ชาํระเงนิจากหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิที=ลงทุนไวต้ามกําหนดเวลาปกต ิซึ=งเหตุดงักล่าวอยูน่อกเหนือการ
ควบคุมของบรษิทัจดัการ 
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(2) มคีําส ั =งขายคนืหน่วยลงทุนไวแ้ล้วแต่ในช่วงระยะเวลาที=บรษิัทจดัการยงัไม่ไดช้ําระเงนิค่าขายคนืหน่วย
ลงทุนใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน บรษิทัจดัการพบว่าราคารบัซื�อคนืหน่วยลงทุนดงักล่าวไม่ถกูตอ้ง และผูด้แูล
ผลประโยชน์ยงัไม่ไดร้บัรองขอ้มูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลงัและรายงานการชดเชยราคา โดย
ราคารบัซื�อคนืหน่วยลงทุนที=ไม่ถกูตอ้งนั �นต่างจากราคารบัซื�อคนืหน่วยลงทุนที=ถกูตอ้งตั �งแต่หนึ=งสตางคข์ึ�น
ไปและคดิเป็นอตัราตั �งแต่รอ้ยละ 0.5 ของราคารบัซื�อคนืหน่วยลงทุนที=ถกูตอ้ง 

(3) มคีาํสั =งขายคนืหน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลาที=บรษิทัจดัการพบว่าราคารบัซื�อคนืหน่วยลงทุนไม่ถกูตอ้ง และ
ผูด้แูลผลประโยชน์ยงัไม่ไดร้บัรองขอ้มูลในรายงานการแกไ้ขราคายอ้นหลงัและรายงานการชดเชยราคา 
โดยราคารบัซื�อคนืหน่วยลงทุนที=ไม่ถูกต้องนั �นต่างจากราคารบัซื�อคนืหน่วยลงทุนที=ถูกต้องตั �งแต่หนึ=ง
สตางคข์ึ�นไป และคดิเป็นอตัราตั �งแต่รอ้ยละ 0.5 ของราคารบัซื�อคนืหน่วยลงทุนที=ถกูตอ้ง 

  () การไม่ขายหรอืไม่รบัซื�อคนืหน่วยลงทุนตามคาํสั =งที=รบัไวแ้ลว้  

บรษิทัจดัการอาจไม่ขาย ไม่รบัซื�อคนื หรอืไม่รบัสบัเปลี=ยนหน่วยลงทุนตามคาํสั =งซื�อ คําสั =งขายคนื หรอืคาํสั =ง
สบัเปลี=ยนหน่วยลงทุนที=ไดร้บัไวแ้ลว้ หรอือาจหยดุรบัคาํสั =งซื�อ คาํส ั =งขายคนื หรอืคาํสั =งสบัเปลี=ยนหน่วยลงทุนได ้
ในกรณทีี=ปรากฏเหตุดงัต่อไปนี� 

(1) ตลาดหลกัทรพัยห์รอืศูนยซ์ื�อขายหลกัทรพัยไ์ม่สามารถเปิดทาํการซื�อขายไดต้ามปกต ิ
(2) เมื=อบรษิทัจดัการโดยความเหน็ชอบของผูด้แูลผลประโยชน์เหน็ว่ามเีหตุจําเป็นทําใหไ้ม่สามารถจาํหน่าย 

จ่าย โอนหลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สนิของกองทุนเปิดไดอ้ย่างสมเหตุสมผล หรอืไม่สามารถคํานวณมูลค่า
ทรพัยส์นิของกองทนุเปิดไดอ้ยา่งเป็นธรรมและเหมาะสม หรอืมเีหตุจาํเป็นอื=นใดเพื=อคุม้ครองประโยชน์ของ
ผูถ้อืหน่วยลงทุน ทั �งนี� บรษิทัจดัการจะไม่ขาย ไม่รบัซื�อคนื หรอืไม่รบัสบัเปลี=ยนหน่วยลงทุนตามคาํสั =งซื�อ 
คาํส ั =งขายคนื หรอืคาํสั =งสบัเปลี=ยนหน่วยลงทุนที=ไดร้บัมาแลว้ หรอืจะหยุดรบัคาํสั =งซื�อ คาํส ั =งขายคนื หรอื
คําส ั =งสับเปลี=ยนหน่วยลงทุนในกรณี นี� ได้ไม่เกิน 1 วนัทําการ เว้นแต่ได้ร ับผ่อนผันจากสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. 

(3) ในกรณีที=กองทุนรวมมกีารลงทุนในหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิในต่างประเทศตามประกาศสาํนักงาน ก.ล.ต.
วา่ดว้ยการลงทุนในหรอืมไีวซ้ึ=งหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิในต่างประเทศเพื=อเป็นทรพัยส์นิของกองทุน และ
การกําหนดอตัราสว่นการลงทุน เมื=อมเีหตุการณ์ดงัต่อไปนี�เกิดขึ�นและก่อใหเ้กดิผลกระทบต่อกองทุนรวม
ดงักลา่วอยา่งมนียัสาํคญั 

(ก) ตลาดซื�อขายหลกัทรพัยด์งักลา่วไม่สามารถเปิดทาํการซื�อขายไดต้ามปกต ิทั �งนี� เฉพาะกรณทีี=กองทุน
รวมไดล้งทุนในหลกัทรพัยท์ี=ซื�อขายในตลาดซื�อขายหลกัทรพัยแ์ต่ละแห่งเกนิกวา่รอ้ยละสบิของมลูคา่
ทรพัยส์นิสทุธขิองกองทุนรวม 

(ข) มเีหตุการณ์ที=ทําใหไ้ม่สามารถแลกเปลี=ยนเงนิตราต่างประเทศไดอ้ยา่งเสร ีและทาํใหไ้ม่สามารถโอน
เงนิออกจากประเทศหรอืรบัโอนเงนิจากต่างประเทศไดต้ามปกต ิ

(ค) มเีหตุที=ทําใหก้องทุนรวมไม่ไดร้บัชําระเงนิจากหลกัทรพัย์หรอืทรพัยส์นิที=ลงทุนไวต้ามกําหนดเวลา
ปกต ิซึ=งเหตุดงักล่าวอยูเ่หนือการควบคมุของบรษิทัจดัการและผูด้แูลผลประโยชน์เหน็ชอบดว้ยแลว้ 

(4) เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามคาํสั =งซื�อหน่วยลงทุนที=รบัไวแ้ลว้ หรอืเป็นการหยดุรบัคาํสั =งซื�อหน่วยลงทุน 
แกผู่ล้งทุนเฉพาะราย เนื=องจากปรากฏขอ้เทจ็จรงิดงัต่อไปนี� 

(ก) บรษิทัจดัการมเีหตุอนัควรสงสยัว่าผูล้งทุนรายนั �น ๆ มสีว่นเกี=ยวขอ้งกบัการกระทาํดงัต่อไปนี� 
1. การกระทําที=เป็นความผดิมูลฐานหรอืความผดิฐานฟอกเงนิตามกฎหมายเกี=ยวกบัการป้องกนัและ

ปราบปรามการฟอกเงนิ ไม่วา่จะเป็นกฎหมายไทยหรอืกฎหมายต่างประเทศ 
2. การใหก้ารสนับสนุนทางการเงนิแก่การก่อการรา้ย หรอื 
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3. การกระทําที=เป็นการปฏบิตัติามคาํสั =งเกี=ยวกบัการยดึหรอือายดัทรพัย์สนิ โดยบุคคลผูม้อีํานาจ
ตามกฎหมาย 

(ข) บรษิทัจดัการไม่สามารถดาํเนินการรูจ้กัลกูคา้ และตรวจสอบเพื=อทราบขอ้เท็จจรงิเกี=ยวกบัลกูคา้ไดใ้น
สาระสาํคญั 

Y) การหยดุรบัคาํสั =งซื�อขายหน่วยลงทุน 

เพื=อคุม้ครองประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุน หรอืในกรณทีี=มคีวามจําเป็นเพื=อรกัษาเสถยีรภาพทางเศรษฐกจิและ
การเงนิของประเทศ หรอืเพื=อรกัษาเสถยีรภาพในระบบตลาดการเงนิ สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจ
ประกาศใหบ้รษิทัจดัการหยดุรบัคาํสั =งซื�อ คาํส ั =งขายคนื หรอืคาํสั =งสบัเปลี=ยนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดไดเ้ป็น
การชั =วคราวตามระยะเวลาที=เห็นสมควร แต่รวมแล้วต้องไม่เกิน 20 วนัทําการติดต่อกัน เว้นแต่จะได้รบั
ความเหน็ชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต. ใหข้ยายระยะเวลาหยดุรบัคาํสั =งซื�อ คาํสั =งขายคนื หรอืคาํสั =งสบัเปลี=ยน
หน่วยลงทุนออกไปได ้

 
Q: วิธ ีการสบัเปลี:ยนหน่วยลงทุนเป็นอย่างไร 
A:  การสบัเปลี=ยนหน่วยลงทุนเขา้ (Switch in) สามารถกระทําไดทุ้กวนัทําการตามที=บรษิทัจดัการกาํหนด ระหว่าง

เวลาเริ=มทําการถงึ J,.YH น. โดยเป็นการสบัเปลี=ยนจากหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื=นภายใต้การจดัการของ
บรษิทัจดัการ (“กองทุนตน้ทาง”) มาเขา้กองทุนนี� (“กองทุนปลายทาง”) ทั �งนี� การสบัเปลี=ยนการถอืหน่วยลงทุน
ระหว่างกองทุนเปิด ตอ้งเป็นไปตามเง ื=อนไขที=ระบุไวใ้นโครงการจดัการของทั �งกองทุนเปิดตน้ทาง และกองทุน
เปิดปลายทาง 

การสบัเปลี=ยนหน่วยลงทุนออก (Switch out) ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถสบัเปลี=ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนนี�ไปยงั
กองทุนอื=นภายใต้การจดัการของบรษิัทจัดการ โดยส่งคําส ั =งสบัเปลี=ยนหน่วยลงทุน และนําส่งหลกัฐานการ
สบัเปลี=ยนหน่วยลงทุนผา่นบรษิทัจดัการหรอืผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซื�อคนืหน่วยลงทุน 

ในกรณีที=วนัดงักล่าวตรงกบัวนัหยดุทําการ และ/หรอืวนัที=สาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรอืหน่วยงาน
อื=นใดที=มีอํานาจตามกฎหมายที=เกี=ยวขอ้งมีคาํส ั =งให้เป็นวนัหยุดทําการซื�อขาย แม้อาจเป็นวนัที=บรษิทัจดัการ
กาํหนดใหเ้ป็นทําการสบัเปลี=ยนหน่วยลงทุนกต็าม บรษิทัจดัการจะเลื=อนวนัทําการสบัเปลี=ยนหน่วยลงทุนเป็นวนั
ทาํการถดัไป 
 

Q: กองทนุรวมนี�กาํหนดวิธีการโอนหน่วยลงทนุ และข้อจาํกดัการโอนไว้อย่างไร 
A: ขอ้จาํกดัการโอนหน่วยลงทุน ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถโอนหน่วยลงทุนไดใ้นกรณีดงัต่อไปนี� 

(1) การโอนหน่วยลงทุนใหบ้ดิา มารดา บตุร และคูส่มรสของผูถ้อืหน่วยลงทุน 
(2) การโอนหน่วยลงทุนตามคาํสั =งศาล หรอืโดยผลของกฎหมาย 
(3) การโอนหน่วยลงทุนในกรณีพเิศษอื=นๆ ที=บรษิทัจดัการเหน็สมควรและอนุมตัใิหโ้อนได ้

ทั �งนี� การโอนหน่วยลงทุนต้องไม่ทําใหก้ารถอืหน่วยลงทุนของบุคคลใด หรอืกลุ่มบุคคลเดยีวกนัใดเกนิ
ขอ้จํากดัการถอืหน่วยลงทุนตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนวา่ดว้ยหลกัเกณฑเ์กี=ยวกบัขอ้จํากดัการ
ถอืหน่วยลงทุนในกองทนุรวมและหน้าที=ของบรษิทัจดัการ เวน้แต่เป็นการโอนทางมรดก  

วิธ ีการโอนหน่วยลงทนุ 
ผูถ้อืหน่วยลงทุนที=ประสงคจ์ะโอนหน่วยลงทุน จะตอ้งดาํเนินการดงัต่อไปนี� 
(1) กรอกแบบคาํขอโอนหน่วยลงทุนตามที=บรษิทัจดัการหรอืนายทะเบยีนหน่วยลงทุนกําหนด พรอ้มทั �งลง

ลายมือชื=อผู้โอนและผู้รบัโอน และยื=นคําขอโอนหน่วยลงทุนดงักล่าวพรอ้มเอกสารที=กําหนดแก่นาย
ทะเบียนหน่วยลงทุน ในกรณีที=ผู้รบัโอนยังไม่มีบัญชีกองทุนกับบริษัทจัดการ ผู้รบัโอนจะต้อง
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ดาํเนินการขอเปิดบญัชกีองทุนตามวธิกีารที=กาํหนดไวใ้นโครงการก่อน แลว้ผูโ้อนจงึทําการโอนหน่วย
ลงทุนใหผู้ร้บัโอนได ้

(2) ผูโ้อนจะตอ้งเสยีคา่ธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุนตามที=ระบุไวใ้นขอ้ J,.Y เรื=อง “คา่ธรรมเนียมที=เรยีก
เกบ็จากผูส้ ั =งซื�อหรอืผูถ้อืหน่วยลงทุน” 

(3) หลงัจากที=ไดร้บัค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุนจากผูโ้อนแลว้ นายทะเบยีนหน่วยลงทุนจะส่งมอบ
ใบเสรจ็รบัเงนิ และใบกาํกบัภาษ ีพรอ้มสาํเนาคาํขอโอนหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูโ้อนไวเ้ป็นหลกัฐาน 

นายทะเบยีนหน่วยลงทุนจะบนัทกึขอ้มูลการโอนหน่วยลงทุนและออกหนังสอืรบัรองสทิธใินหน่วยลงทุนใหผู้้
โอนและผูร้บัโอนหน่วยลงทุน ภายใน 15 วนันับแต่วนัที=นายทะเบยีนหน่วยลงทุนไดร้บัคาํขอโอนหน่วยลงทุน
ถกูตอ้งสมบูรณ์ ทั �งนี� ผูร้บัโอนหน่วยลงทุนจะมสีทิธใินฐานะผูถ้อืหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตามขอ้ผกูพนั
ขอ้ 13 เรื=อง “สทิธหิน้าที=และความรบัผดิชอบของผูถ้อืหน่วยลงทุน” ไดต้่อเมื=อนายทะเบยีนหน่วยลงทุนได้
บนัทกึชื=อผูร้บัโอนหน่วยลงทุนในสมุดทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุนเรยีบรอ้ยแลว้ 
 

Q: ผ ู้ถือหน่วยลงทุนจะทราบข้อม ูลเกี:ยวกบัม ูลค ่าทรพัยส์ินสทุธิ ม ูลค่าหน่วยลงทนุและราคาขายและรบัซื�อ
คืนหน่วยลงทนุได้จากช่องทางใด 
A: ผูถ้อืหน่วยสามารถตรวจสอบได ้ในเวป็ไซตข์องบรษิทัจดัการ  www.lhfund.co.th หรอืที=บรษิทัจดัการ ที=
หมายเลขโทรศพัท ์H(-(-)-Yw-w และ H(-)xy-(J,, 
 

 

 

Q:  กองทนุนี�ม ีการออก และส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุหรือไม่ อย่างไร  
A:  นายทะเบยีนหน่วยลงทุนจะออก “หนังสอืรบัรองสทิธใินหน่วยลงทุน/ใบเสรจ็รบัเงนิ/ใบกํากบัภาษี” ทุกครั �งที=มี

การสั =งซื�อหรอืขายคนืหน่วยลงทุน เพื=อเป็นการยนืยนัจํานวนหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน และจะจดัส่ง
หนังสอืรบัรองสทิธใินหน่วยลงทุน/ใบเสรจ็รบัเงนิ/ใบกาํกบัภาษีใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนภายใน J, วนัทําการนับ
แต่วนัทําการถดัจากวนัที=ปิดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั �งแรก หรอืภายใน x วนัทําการนับตั �งแต่วนัถดัจากวนั
ทําการซื�อขายหน่วยลงทุนในช่วงการขายและรบัซื�อคนืหน่วยลงทุนภายหลงัการเสนอขายครั �งแรก อนึ=งเอกสาร
หลกัฐานต่างๆ จะจดัสง่โดยทางไปรษณยี ์หรอืใหผู้ส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซื�อคนืเป็นผูม้อบใหแ้ลว้แต่กรณ ี
ทั �งนี�  สทิธใินหน่วยลงทุนของผู้ส ั =งซื�อหน่วยลงทุนจะเกิดขึ�นต่อเมื=อนายทะเบียนหน่วยลงทุนได้ทําการบนัทึก
รายการสั =งซื�อหน่วยลงทนุของผูส้ ั =งซื�อหน่วยลงทุนในทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุนแลว้ 
บรษิทัจดัการและ/หรอืนายทะเบยีนขอสงวนสทิธเิปลี=ยนรปูแบบของเอกสารแสดงสทิธใินหน่วยลงทุนจากหนังสอื
รบัรองสทิธใินหน่วยลงทุน เป็นสมุดบญัชแีสดงสทิธใินหน่วยลงทุน (Fund book) หรอืรปูแบบอื=นที=สํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.อนุญาต หรอืเหน็ชอบได ้บรษิัทจดัการจะประกาศให้ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า , วนั     
ทําการ ณ ที=ทําการทุกแห่งของบรษิัทจดัการ และสถานที=ติดต่อของผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื�อคนืหน่วย
ลงทุน 

 
Q: ผ ู้ถือหน่วยลงทนุของกองทนุรวมนี�อาจถกูจาํกดัสิทธิในเรื:องใด ภายใต้เงื:อนไขอย่างไร 
A:  ในกรณีที=บุคคลใดหรอืกลุ่มบุคคลเดยีวกนัใดถอืหน่วยลงทุนเกนิขอ้จาํกดัการถอืหน่วยลงทุน บรษิทัจดัการจะไม่

นับคะแนนเสยีงที=เกนิกว่าหนึ=งในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที=จําหน่ายไดแ้ลว้ทั �งหมดของกองทุนรวม เวน้แต่
การเกนิขอ้จํากดัการถอืหน่วยลงทุนเป็นกรณีข้อยกเวน้ข้อจํากดัการถอืหน่วยลงทุนตามที=สํานักงาน ก.ล.ต. 
ประกาศกาํหนด 

สิทธิของผ ูถ้ือหน่วยลงทนุ 
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Q: ผ ู้ถือหน่วยลงทุน สามารถตรวจสอบแนวทาง และการดาํเนินการใช้สิทธิออกเสียงของบริษัทจดัการ
กองทนุรวมเพิ:มเติมได้ที:ใด  
A:  ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบไดใ้นเวป็ไซตข์องบรษิทัจดัการ  www.lhfund.co.th 
 
Q: ผ ู้ถือหน่วยสามารถร้องเร ียนผา่นช่องทางใด และกองทนุมนีโยบายระงบัข้อพิพาทโดยกระบวนการ 
    อนุญาโตตลุาการหรือไม่ อย่างไร 
 A: ผู้ถอืหน่วยสามารถรอ้งเรยีนไดท้ี= บรษิทัจดัการที=หมายเลขโทรศพัท์ H(-(-)-Yw-w และ H(-)xy-(J,, หรอื
สาํนกังาน ก.ล.ต. (Help center) โทรศพัท ์H(-()Y-)HHH  
      การระงบัขอ้พพิาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ 
      บรษิัทจดัการมีนโยบายการระงบัขอ้พพิาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ ในกรณีที=บรษิัทจดัการฝ่าฝืน
หรอืไม่ปฏบิตัติามโครงการจดัการกองทุนรวมนี� และ/หรอืหลกัเกณฑต์ามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรอื
ประกาศสาํนักงาน คณะกรรมการ ก.ล.ต. ที=เกี=ยวขอ้ง อนัมผีลใหเ้กดิความเสยีหายแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนของกองทุน 
ผู้ถือหน่วยของกองทุนสามารถนําข้อพิพาทเขา้สู่การพจิารณาตามกระบวนการอนุญาโตตุลาการของสาํนักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ได ้ 
 

  

 

Q: ข้อมลูเกี:ยวกบับริษทัจดัการกองทนุรวม 
A:  ณ วนัที= (- มถิุนายน (,)( บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน แลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จาํกดั มจีาํนวนกองทุนภายใต้
การบรหิารจดัการของบรษิทัทั �งหมด w( กองทุน และมมีูลค่าสนิสุทธขิองกองทุนรวมเท่ากบั )Y,Y-,,JJY,xH-.)Y
บาท 

รายชื:อกรรมการ 
1. นายรตัน์ พานิชพนัธ ์    ประธานกรรมการ 
(. นายอดลุย ์วนิยัแพทย ์    กรรมการ 
3. นางสวุรรณา พทุธประสาท   กรรมการ 
4. นางศศธิร พงศธร     กรรมการ 
,. นางสาวจุฑามาศ สมบุณยะวโิรจน์   กรรมการ 
6. นางระววีรรณ วธันานุกจิ    กรรมการ 
7. นางจนัทนา กาญจนาคม    กรรมการ 
8. นายมนรฐั ผดงุสทิธิ �    กรรมการ 
9. นายหลาย กวง-ฮวั    กรรมการ 

รายชื:อผ ู้บริหาร 
1. นายมนรฐั ผดงุสทิธิ �    กรรมการผูอ้าํนวยการ 
2. นายอนุวฒัน์ อิ=มแสงรตัน์    สายการตลาด 
3. นางสาวศศวิณ์ี กฤษณะสมติ   สายปฎบิตักิารกองทุน 
4. นางสาวนิศานาถ วงศวสฐิ   สายเทคโนโลยสีารสนเทศ 
5. นางสาวนร ีพฤกษยาภยั    สายการลงทนุ 
6.  นางสาวภาวนุช เอี=ยมนวชาต   สายกาํกบัตรวจสอบและบรหิารความเสี=ยง 
7. นายวรนนท์ อศัวกติตเิมธนิ สายธุรกจิกองทุนรวมโครงสรา้งพื�นฐานและ 

อสงัหารมิทรพัย ์

บคุคลที:เกี:ยวข้องกบัการดาํเนินการของกองทนุ
รวม 
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Q: รายชื:อคณะกรรมการลงทนุ 
A: รายชื:อคณะกรรมการลงทนุ 

1.  นายมนรฐั ผดงุสทิธิ � ประธานกรรมการ  

(.  นางสาวนร ีพฤกษยาภยั  ผูจ้ดัการกองทุน  

3.  นายอานุภาพ โฉมศร ี ผูจ้ดัการกองทุน  

4.  นายสมทิธ์ ศกัดิ �กําจร ผูจ้ดัการกองทุน  

5.  นายสทิธานต ์สรุเดช ผูจ้ดัการกองทุน  

6.  นางสาวอาทติยา พริยิโสภากุล ผูจ้ดัการกองทุน  

x. นาวสาวนนัทพร วฒันถาวร ผูจ้ดัการกองทุน  

8.  นางสาวภาวนุช เอี=ยมนวชาต สายกาํกบัตรวจสอบและบรหิารความเสี=ยง  

9.  นายเอกลกัษณ์ บุญปัญญา ฝ่ายบรหิารความเสี=ยง 
  

Q: รายชื:อผ ู้จดัการกองทุน ประวตัิการศึกษา และประสบการณ์การทาํงานที:เกี:ยวข้องกบัการบริหารจดัการ
กองทนุรวม รวมท ั �งหน้าที:ความรบัผิดชอบของผ ูจ้ดัการกองทนุดงักล ่าว 
A: รายชื:อผ ู้จดัการกองทุน 

ชื=อ นามสกุล ประวตักิารศกึษา ประสบการณ์ทาํงาน หน้าที=ความรบัผดิชอบ 

นายมนรฐั  ผดงุสทิธิ � -CFA ระดบั II สมาคมนกัวเิคราะห์

หลกัทรพัย ์และประกาศนียบตัร 

สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทั

ไทย DCP รุ่น 154/2554  

-ปรญิญาโท MBA, SASIN Graduate 

Institute  

-ปรญิญาตร ีบญัชบีณัฑติ , 

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั  

 

-บลจ.แลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จาํกดั  

-บมจ.เอฟดบับลวิด ีประกนัชวีติ 

 

-บลจ.ยโูอบ ี(ประเทศไทย) จาํกดั 

 

-ตลาดสนิคา้เกษตรล่วงหน้าแห่ง

ประเทศไทย (AFET)  

-บลจ.วรรณ จาํกดั  

 

-บลจ. ยโูอบ ี(ประเทศไทย)จาํกดั 

-กรรมการผูอ้าํนวยการ 

-รองประธานเจา้หน้าที=บรหิาร

ฝ่ายการลงทุน  

-กรรมการบรหิารและประธาน

เจา้หน้าที=ลงทุน  

-กรรมการ 

 

-กรรมการและประธานเจา้หน้าที=

บรหิาร 

-ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ 

นางสาวนร ี พฤกษยาภยั -ปรญิญาโท สาขา International 

Business, Schiller International 

University 

-ปรญิญาตร ีบรหิารธุกจิ (การเงนิและ

การธนาคาร) จฬุาลงกรณ์

มหาวทิยาลยั 

-CFA ระดบั I 

-บลจ.แลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จาํกดั 

-บลจ.ธนชาต จํากดั 

 

-บลจ.แอสเซทพลสั จาํกดั 

 

-บลจ.ไทยพาณิชย ์จาํกดั 

 

-บลจ.อเบอร์ดนี จาํกดั 

-ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ 

-ผูอ้ํานวยการฝ่ายอาวุโสฝ่าย

กองทุนต่างประเทศ 

-ผูอ้ํานวยการฝ่ายอาวุโสฝ่ายตรา

สารหนี� 

-ผูอ้ํานวยการฝ่ายอาวุโสฝ่ายตรา

สารหนี� 

-ผูจ้ดัการกองทุนอาวุโสฝ่ายตรา

สารหนี� 
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นายสมทิธ ์ ศกัดิ �กําจร -ปรญิญาโท บรหิารธุรกจิ การเงนิ 

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยมีหานคร 

-ปรญิญาตร ีบรหิารธุรกจิ การเงนิ 

มหาวทิยาลยักรุงเทพ 

-ปรญิญาตร ีวทิยาการจดัการ บญัช ี

มหาวทิยาลยัสโุขทยัธรรมธริาช 

-CISA ระดบั I 

-บลจ. แลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จาํกดั 

-บลจ. ฟิลลปิ จํากดั 

-บมจ. ธนาคารกรุงเทพ  

 

 

-บมจ. ไทยประกนัชวีติ 

-ผูจ้ดัการกองทุน 

-ผูจ้ดัการกองทุน 

-เจา้หน้าที=ชาํนาญการ ฝ่ายคา้

หลกัทรพัย ์ธุรกจิจดัการกองทุน

สว่นบุคคล 

-ผูจ้ดัการกองทุน ฝ่ายจดัการ

กองทุนสาํรองเลี�ยงชพี 

นายอานุภาพ  โฉมศร ี -ปรญิญาโท สถาบนับณัฑติพฒัน  

บรหิารศาสตร ์เศรษฐศาสตรก์ารเงนิ 

-ปรญิญาตร ีมหาวทิยาลยัรามคาํแหง 

เศรษฐศาสตรก์ารเงนิ เกยีรตนิิยม

อนัดบั J 

-บลจ.แลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จาํกดั 

-บลจ.แลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จาํกดั 

-บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย ์

-ผูจ้ดัการกองทุน 

-ผูจ้ดัการฝ่ายบรหิารความเสี=ยง 

-เศรษฐกร 

นายสทิธานต ์สุรเดช -ปรญิญาโท MBA, คณะ

พาณชิยศาสตรแ์ละการบญัช ี

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

-ปรญิญาตร ีเศรษฐศาสตร์บณัฑติ, 

คณะเศรษฐศาสตร ์จุฬาลงกรณ์

มหาวทิยาลยั 

-ประกาศณียบตัร Financial Risk 

Manager (FRM) 

-CFA ระดบั II 

-CISA ระดบั I 

-บลจ.แลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จาํกดั 

-บรษิทั เจนเนอราลี= ประกนัภยั 

(ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) 

-สาํนกังานประกนัสงัคม 

 

-บรษิทั ไทยซมัซุงประกนัชวีติ 

จาํกดั (มหาชน) 

-บรษิทัหลกัทรพัย ์เมยแ์บงก ์กมิ

เอง็ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 

-ผูจ้ดัการกองทุน 

-ผูช่้วยผูจ้ดัการ, ฝ่ายลงทุน 

 

-นกัวเิคราะหค์วามเสี=ยงอาวุโส, 

ฝ่ายลงทุน 

-หวัหน้าฝ่ายลงทุน 

 

-ผูช่้วยผูจ้ดัการ, ที=ปรกึษาการ

ลงทุน 

นางสาวอาทติยา พริยิโสภากุล - ปรญิญาโท วท.ม. สาขาวชิาการเงนิ 

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

- ปรญิญาตร ีบรหิารธกุจิ (การเงนิและ

การธนาคาร) หาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

- ผา่น CFA ระดบั II 

- บลจ. แลนด ์แอนด์ เฮา้ส ์

- บมจ. ทหารไทย 

- บมจ. ซมูโิตโม มติซุย แบงกิ�ง 

คอร์ปอเรชั =น สาขากรุงเทพ 

- ธนาคารแห่งประเทศไทย 

- บลจ.ไทยพาณชิยจ์าํกดั 

- บมจ. ทหารไทย 

- บมจ. ซบีรีชิาร์ด แอลลสิ 

(ประเทศไทย) 

- ผูจ้ดัการกองทุน 

- ที=ปรกึษาการลงทุน 

- วเิคราะห์สนิเชื=อ 

 

- กลยุทธ,์ ฝ่ายบรหิารเงนิสาํรอง 

- ผูช่้วยผูจ้ดัการกองทุน 

- วเิคราะห์สนิเชื=อ 

- ประเมนิอสงัหารมิทรพัย ์

นาวสาวนนัทพร วฒันถาวร - ปรญิญาโท การลงทุน University of 

Reading 

- ปรญิญาตร ีธุรกจิระหว่างประเทศ 

มหาวทิยาลยัมหดิล 

- ผา่น CFA ระดบั II 

- ผา่น CMT ระดบั II 

- บลจ. แลนด ์แอนด์ เฮา้ส ์จาํกดั 

- บลจ. แลนด ์แอนด์ เฮา้ส ์จาํกดั 

- บลจ. ธนชาต จาํกดั 

- ผูจ้ดัการกองทุน 

- ผูช่้วยผูจ้ดัการกองทุน 

- ผูช่้วยผูจ้ดัการกองทุน 
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Q: รายชื:อผ ู้สนับสนุนการขายหรือรบัซื�อค ืนหน่วยลงทนุ นายทะเบียนหน่วยลงทนุ และผู้ดแูลผลประโยชน์ 
A:   1) ผ ู้สนับสนุนการขายหรือรบัซื�อคืนหน่วยลงทนุ  

        ธนาคารแลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จาํกดั (มหาชน) 
        บรษิทัหลกัทรพัย ์แลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จาํกดั (มหาชน) 
        หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื�อคนืหน่วยลงทุนที=บรษิทัจดัการแต่งตั �งขึ�น (ถา้ม)ี 

 
      2) นายทะเบียนหน่วยลงทนุ  
           บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน แลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จาํกดั 
 
     C) ผ ู้ดแูลผลประโยชน์   
            ธนาคารกสกิรไทย จาํกดั (มหาชน) 
 
           * นอกจากหน้าที=ตามที=กาํหนดไวใ้นสญัญาแต่งตั �งผูด้แูลผลประโยชน์ยงัมหีน้าที=ตามกฎหมายในการรกัษา
ผลประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนดว้ย  
 

 

 

Q: ช่องทางที:ผ ูล้งทนุสามารถทราบข้อมลูเพิ:มเติมเกี:ยวกบักองทนุรวมนี�  
A:  ผู้ลงทุนสามารถทราบข้อมูลเพิ=มเติมได้ที=สํานักงานของบริษัทจดัการ และเว็ปไซด์ของบรษิัทจดัการ หรือ
ผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซื�อคนืหน่วยลงทุน  
 

 

 

P.   ค วาม เสี:ยงจากการด ําเนิ น งาน ขอ งผ ู้อ อ กต ราส าร (Business Risk) : คือความเสี=ยงที=เกิดจากการ
ดาํเนินงานของผูอ้อกตราสาร หากผลการดาํเนินงานหรอืฐานะการเงนิของผูอ้อกตราสาร รวมทั �งความสามารถใน
การทาํกาํไรของผูอ้อกตราสารเปลี=ยนแปลงไป ซึ=งอาจกระทบต่อราคาซื�อขายของตราสาร 
แนวทางการบรหิารความเสี=ยง  ผูจ้ดัการกองทุนจะพจิารณาคดัเลอืกหลกัทรพัยท์ี=จะลงทุน โดยการวเิคราะหส์ถานะ
ทางการเงนิ ผลการดําเนินงาน การบรหิารงาน เพื=อประกอบการตดัสนิใจลงทุน และยงัจะทําการติดตามข้อมูล
ขา่วสารของผูอ้อกตราสารอยา่งใกลช้ดิและต่อเนื=อง เพื=อปรบัเปลี=ยนแผนการลงทุนอยา่งเหมาะสม 

E.   ความเสี:ยงจากความสามารถในการชาํระหนี�ของผู้ออกตราสาร (Credit Risk) : คอืความเสี=ยงจากการที=
บรษิัทผู้ออกตราสารไม่สามารถชําระคนืเงนิต้น และ/หรอืดอกเบี�ยไดต้ามที=กําหนด หรอืไม่ครบตามจํานวนที=ได้
สญัญาไว ้
แนวทางการบรหิารความเสี=ยง  บรษิทัจดัการจะวเิคราะห์คณุภาพและความสามารถในการชําระหนี�ของผูอ้อกตรา
สาร และทบทวนฐานะทางการเงินและความน่าเชื=อถือของผู้ออกตราสารเป็นประจําสมํ= าเสมอ หากมีการ
เปลี=ยนแปลงอยา่งมนียัสาํคญั กจ็ะพจิารณาปรบัเปลี=ยนแผนการลงทุนใหเ้หมาะสมกบัสภาวการณ์ 

C.  ความเสี:ยงจากความผนัผวนของราคาตราสาร (Market Risk) : คอืความเสี=ยงที=เกดิจากการเปลี=ยนแปลง
ราคา หรอืผลตอบแทนโดยรวมของตราสาร ซึ=งขึ�นอยูก่บัปัจจยัต่าง ๆ เช่น แนวโน้มของอตัราดอกเบี�ย ความผนัผวน

ช่องทางที:ผ ู้ลงทนุสามารถทราบขอ้มลูเพิ:มเติม 

ปัจจยัความเสี:ยงของกองทนุ  
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ของคา่เงนิ ปัจจยัพื�นฐานทางเศรษฐกจิ ผลประกอบการของบรษิทัผูอ้อกตราสาร ปรมิาณการซื�อขายหุน้หรอืตราสาร
หนี� เป็นตน้ ซึ=งสง่ผลใหร้าคาตราสารที=กองทนุไดล้งทุนไวอ้าจเพิ=มขึ�นหรอืลดลงไดต้ลอดเวลา 
แนวทางการบรหิารความเสี=ยง  บรษิทัจดัการจะวเิคราะหแ์ละวจิยัปัจจยัต่าง ๆ ที=มผีลต่อการเปลี=ยนแปลงของราคา
ตราสารอยา่งต่อเนื=องและสมํ=าเสมอ เพื=อนําไปใชป้ระกอบการตดัสนิใจปรบัเปลี=ยนสดัสว่นในการลงทุนในตราสารแต่
ละประเภทใหเ้หมาะสมกบัสภาวการณ์ในช่วงเวลาต่าง ๆ 

^.   ความเสี:ยงจากการขาดสภาพคล่องของตราสาร (Liquidity Risk) : คอืความเสี=ยงที=เกดิจากการไม่สามารถ
ขายตราสารไดใ้นชว่งเวลาที=ตอ้งการหรอือาจไม่ไดร้าคาตามที=คาดหวงัเอาไว ้
แนวทางการบรหิารความเสี=ยง  บรษิัทจดัการจะพิจารณาลงทุนในหลักทรพัย์ที=มีสภาพคล่องให้สอดคล้องกบั
ประเภทลกัษณะและนโยบายการลงทุนของกองทุนอย่างเหมาะสม เพื=อให้มคีวามคล่องตวัในการบรหิารกองทุน 
ทั �งนี�  แนวทางการบรหิารความเสี=ยงจากการขาดสภาพคล่องของตราสาร จะขึ�นอยู่กบัการพจิารณาตดัสนิใจของ
บรษิทัจดัการโดยคาํนึงถงึผลประโยชน์สงูสุดของผูถ้อืหน่วยลงทนุเป็นสาํคญั 
5.   ความเสี:ยงจากการทาํสญัญาซื�อขายล่วงหน้า (Derivative) : คอืความเสี=ยงที=เกดิจากราคาของหลกัทรพัย์
อา้งองิมคีวามผนัผวน โดยอาจเกดิจากปัจจยัต่าง ๆ เช่นอตัราดอกเบี�ย อตัราแลกเปลี=ยน หรอืปัจจยัทางเศรษฐกจิ
อื=น ๆ ที=เกี=ยวขอ้ง และอาจมคีวามเสี=ยงจากการที=คูส่ญัญาไมป่ฏบิตัติามสญัญา 
แนวทางการบรหิารความเสี=ยง  กองทุนจะทําธุรกรรมดงักล่าวกบัธนาคารที=มกีฏหมายเฉพาะจดัตั �งขึ�น หรอืธนาคาร
พาณิชย์ และจะวเิคราะห์ฐานะการเงนิของคู่สญัญาก่อนทําสญัญา รวมทั �งติดตามวเิคราะห์ความเสี=ยงในฐานะ
การเงนิของคูส่ญัญาอยา่งต่อเนื=อง 
 

 

 

ส่วนที: P อตัราส่วนการลงทุนที:คาํนวณตามผ ู้ออกทรพัยส์ินหรือค ู่สญัญา (single entity limit) 

หมายเหตุ : ในกรณเีป็นทรพัยส์นิดงันี� ไม่มขีอ้กาํหนดเกี=ยวกบั single entity limit ของผูร้บัฝาก ผูอ้อกตราสารหรอื

คูส่ญัญา แลว้แต่กรณี 

J. เงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเท่าเงนิฝากเพื=อการดาํเนินงานของ MF 
2. derivatives on organized exchange 

ตอนที: 1.1 : อตัราส่วนการลงทนุสาํหรบักองทนุท ั :วไป 

ข้อ ประเภททรพัยส์ิน อตัราส่วน (% ของ NAV) 

1 ตราสารภาครฐัไทย ไม่จาํกดัอตัราสว่น 

2 

 

 

ตราสารภาครฐัต่างประเทศ  

2.1  กรณมี ีcredit rating อยูใ่น 2 อนัดบัแรกขึ�นไป 

 

ไม่จาํกดัอตัราสว่น 

2.2  กรณมี ีcredit rating อยูใ่นระดบั investment grade แต่ตํ=า

กว่า 2 อนัดบัแรก 

ไม่เกนิ 35% 

 

3 หน่วย CIS  ไม่เกนิ 10% 

4 

 

เงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเท่าเงนิฝากที=ผูร้บัฝากหรอืผูอ้อกตราสาร

มลีกัษณะอยา่งใดอยา่งหนึ=งดงันี� 

w.J  ม ีcredit rating อยูใ่นระดบั investment grade   

ไม่เกนิ 20% 

 

      

สรปุอตัราส่วนการลงทนุของกองทนุรวม  
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ข้อ ประเภททรพัยส์ิน อตัราส่วน (% ของ NAV) 

 w.(  เป็นธนาคารออมสนิ  ทั �งนี� เฉพาะเงนิฝากหรอืตราสารที=

รฐับาลเป็นประกนั  

5 ตราสารที=มลีกัษณะครบถว้นดงันี� 

,.J  เป็นตราสารหนี� หรอื ตราสารกึ=งหนี�กึ=งทุน หรอื   

       ที=ผูอ้อกจดัตั �งขึ�นตามกฎหมายไทย หรอืสาขาของ ธพ.    

       ต่างประเทศที=ไดร้บัอนุญาตใหป้ระกอบธุรกจิ ธพ.  

       ในประเทศไทย 

,.(  เป็นตราสารที=มลีกัษณะอย่างใดอยา่งหนึ=งดงันี� 

       ,.(.J  ผูอ้อกเป็นบรษิทัจดทะเบยีน 

       ,.(.(  ผูอ้อกมกีารเปิดเผยขอ้มลูเป็นการทั =วไปโดยม ี

                  รายละเอยีดตามแบบ filing 

       ,.(.Y  ในกรณทีี=เป็นตราสารที=มกีาํหนดวนัชาํระหนี� < 397 วนั  

                  นบัแต่วนัที=ลงทนุ และไม่ไดม้ลีกัษณะตาม ,.(.J หรอื  

                  ,.(.( ผูม้ภีาระผกูพนัตามตราสารดงักล่าวตอ้งเป็น 

                  บุคคลดงันี� 

                 ,.(.Y.J  ธพ. บง. หรอื บค. ตามกฎหมายวา่ดว้ย 

                              ธุรกจิสถาบนัการเงนิ  

                 ,.(.Y.(  ธนาคารออมสนิ  

                 ,.(.Y.Y  ธนาคารอาคารสงเคราะห ์ 

                 ,.(.Y.w  ธนาคารเพื=อการเกษตรและสหกรณ์ 

                              การเกษตร  

                 ,.(.Y.,  บรรษทัตลาดรองสนิเชื=อที=อยูอ่าศยั  

                 ,.(.Y.)  ธนาคารพฒันาวสิาหกจิขนาดกลางและ 

                              ขนาดยอ่มแหง่ประเทศไทย  

           ,.(.Y.x  ธนาคารเพื=อการสง่ออกและนําเขา้ 

                              แหง่ประเทศไทย  

                 ,.(.Y.-  ธนาคารอสิลามแหง่ประเทศไทย 

                 ,.(.Y.y  บล. 

,.Y  เสนอขายในประเทศไทย  

,.w  ม ีcredit rating อยูใ่นระดบั investment grade 

,.,  ในกรณทีี=เป็นตราสารที=มกีาํหนดวนัชาํระหนี� > 397 วนั  

       นบัแต่วนัที=ลงทนุ ตอ้งขึ�นทะเบยีนหรอือยูใ่นระบบของ  

       regulated market 

 

ไม่เกนิอตัราดงันี� แลว้แต่อตัราใดจะสงูกวา่ 

(1) 10% หรอื 

(2) นํ�าหนกัของตราสารที=ลงทุน 

ใน benchmark + 5% 
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ข้อ ประเภททรพัยส์ิน อตัราส่วน (% ของ NAV) 

6 ทรพัยส์นิดงันี�  

6.1  ตราสารทุนที=จดทะเบยีนซื�อขายในกระดานซื�อขาย 

       หลกัทรพัยส์าํหรบัผูล้งทุนทั =วไปของ SET หรอืของตลาด 

       ซื�อขายหลกัทรพัยต์่างประเทศ (แต่ไม่รวมถงึตราสารทุน 

       ที=ผูอ้อกตราสารอยูร่ะหวา่งดาํเนินการแกไ้ขเหตุที=อาจ 

       ทาํใหม้กีารเพกิถอนการเป็นหลกัทรพัยซ์ื�อขายใน SET  

       หรอืในตลาดซื�อขายหลกัทรพัยต์่างประเทศ)  

).(  ตราสารทนุที=ออกโดยบรษิทัที=จดัตั �งขึ�นไม่วา่ตาม 

       กฎหมายไทยหรอืกฎหมายต่างประเทศ ซึ=งหุน้ของ 

       บรษิทัดงักล่าวซื�อขายในกระดานซื�อขายหลกัทรพัยส์าํหรบั 

       ผูล้งทนุทั =วไปของ SET หรอืของตลาดซื�อขายหลกัทรพัย ์

       ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมถงึบรษิทัที=อยูร่ะหวา่งดาํเนินการ      

       แกไ้ขเหตุที=อาจทาํใหม้กีารเพกิถอนหุน้ออกจากการซื�อขาย 

       ใน SET หรอืในตลาดซื�อขายหลกัทรพัยต์่างประเทศ) 

).Y  หุน้ที=อยูใ่นระหวา่ง IPO เพื=อการจดทะเบยีนซื�อขายตาม ).J 

6.4  ตราสารที=มลีกัษณะครบถว้นดงันี�  

       6.4.1  เป็นตราสารหนี� ตราสารกึ=งหนี�กึ=งทนุ SN หรอืศุกกู 

                 ที=ผูอ้อกจดัตั �งขึ�นตามกฎหมายไทย และเสนอขาย 

                 ตราสารนั �นในต่างประเทศ หรอืผูอ้อกจดัตั �งขึ�น 

                 ตามกฎหมายต่างประเทศ (แต่ไม่รวมสาขาของ 

ธพ.  

                 ต่างประเทศที=ไดร้บัอนุญาตใหป้ระกอบธุรกจิ ธพ.                  

                 ในประเทศไทย) หรอืเป็นตราสาร Basel III 

       6.4.2  ม ีcredit rating อยูใ่นระดบั investment grade 

       6.4.3  เป็นตราสารที=มลีกัษณะอยา่งใดอยา่งหนึ=งดงันี� 

                 6.4.3.1  ผูอ้อกเป็นบรษิทัจดทะเบยีนใน SET หรอื 

                              ในตลาดซื�อขายหลกัทรพัยต์่างประเทศ 

                 6.4.3.2  ผูอ้อกมกีารเปิดเผยขอ้มลูเป็นการทั =วไป 

                             โดยมรีายละเอยีดตามแบบ filing 

                 6.4.3.3  ในกรณทีี=เป็นตราสารที=มกีาํหนดวนัชาํระ

หนี�  

                              < 397 วนั นับแต่วนัที=ลงทุน และไม่ได ้

                              มลีกัษณะตาม 6.4.3.1 หรอื 6.4.3.2   

                              ผูม้ภีาระผกูพนัตามตราสารดงักลา่วตอ้ง

ไม่เกนิอตัราดงันี� แล้วแต่อตัราใดจะสงูกวา่ 
(1) 10% หรอื 
 (() นํ�าหนักของทรพัยส์นิที=ลงทนุใน benchmark 
+ 5% 
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ข้อ ประเภททรพัยส์ิน อตัราส่วน (% ของ NAV) 

เป็นบุคคลดงันี� 

                               6.4.3.3.1  บุคคลตามขอ้ ,.(.Y.J –  

                                                   5.2.3.9 

                               6.4.3.3.2  สถาบนัการเงนิระหว่าง

ประเทศ 

                                               ที=ประเทศไทยเป็นสมาชกิ 

                               6.4.3.Y.Y  สถาบนัการเงนิต่างประเทศ 

                                               ที=มลีกัษณะทาํนองเดยีวกบั 

                                               บุคคลตามขอ้ ).4.3.3.1 –  

                                               6.4.3.3.2 

       6.4.4  ในกรณทีี=เป็นตราสารที=มกีาํหนดวนัชาํระหนี� > 397 วนั  

                นบัแต่วนัที=ลงทุน ตอ้งขึ�นทะเบยีนหรอือยูใ่นระบบของ                  

                regulated market 

6.3  ตราสาร Basel III ที=ม ีcredit rating อยูใ่นระดบั investment 

grade และอยูใ่นระบบของ organized market หรอืเทยีบเท่า 

6.4  DW ที=ม ีissuer rating อยูใ่นระดบั investment grade 

6.5  หน่วย infra หรอืหน่วย property ดงันี� 

       6.5.1  หน่วย infra หรอืหน่วย property ที=จดทะเบยีนซื�อ

ขายในกระดานซื�อขายหลกัทรพัยส์าํหรบัผูล้งทุนทั =วไปของ SET 

หรอืของตลาดซื�อขายหลกัทรพัยต์่างประเทศ (แต่ไม่รวมถงึหน่วย

ดงักลา่วที=อยูร่ะหวา่งดาํเนินการแกไ้ขเหตุที=อาจทาํใหม้กีารเพกิ

ถอนหน่วยดงักลา่วออกจากการซื�อขายใน SET หรอืในตลาดซื�อ

ขายหลกัทรพัยต์่างประเทศ)  

       6.5.2  หน่วย infra หรอืหน่วย property ที=อยูใ่นระหวา่ง 

IPO เพื=อการจดทะเบยีนซื�อขายตาม ).x.J 

6.6  ธรุกรรมดงันี� ที=คูส่ญัญาม ีcredit rating อยูใ่นระดบั 

investment grade 

       6.6.1  reverse repo 

       6.6.2  OTC derivatives 

7 ทรพัยส์นิอื=นนอกเหนือจากที=ระบุในขอ้ 1 - ขอ้ 6 (SIP) ไม่เกนิ 5% 
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ส่วนที: E : อตัราส่วนการลงทนุที:ค าํนวณตามกล ุ่มกิจการ (group limit) 

ข้อ ประเภททรพัยส์ิน อตัราส่วน (% ของ NAV) 

1 การลงทนุในทรพัยส์นิของบรษิทัทุกบรษิทัที=อยูใ่นกลุม่กจิการเดยีว    

กนัหรอืการเขา้เป็นคูส่ญัญาในธุรกรรมทางการเงนิกบับรษิทัดงั       

กลา่ว  

      

ไม่เกนิอตัราใดอตัราหนึ=งดงันี� แลว้แต่อตัราใดจะ        

สงูกว่า 

(1)  25% หรอื 

(2)  นํ�าหนักของทรพัยส์นิที=ลงทุน 

       ใน benchmark + 10%  

หมายเหตุ : ในกรณเีป็นทรพัยส์นิดงันี� ไม่มขีอ้กาํหนดเกี=ยวกบั group limit  

                   J. เงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเทา่เงนิฝากเพื=อการดาํเนินงานของ MF  

                   2. derivatives on organized exchange 

ส่วนที: C : อตัราส่วนการลงทนุที:ค าํนวณตามประเภททรพัยส์ิน (product limit) 

ข้อ ประเภททรพัยส์ิน อตัราส่วน (% ของ NAV) 

1 เงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเท่าเงนิฝาก B/E หรอื P/N ที=นิตบุิคคล

ตามกฎหมายไทย (ไม่รวมถงึสาขาในต่างประเทศของนติบิุคคล

ดงักลา่ว) เป็นผูอ้อก ผูส้ ั =งจา่ย หรอืคูส่ญัญา ดงันี� 

1.1  ธนาคารหรอืสถาบนัการเงนิที=มกีฎหมายเฉพาะจดัตั �งขึ�น 

1.2  ธพ. 

1.3  บง. 

1.4  บค. 

1.5  บรรษทัตลาดรองสนิเชื=อที=อยูอ่าศยั 

(ไม่รวมถงึทรพัยส์นิที= MF ไดร้บัโอนกรรมสทิธิ �มาจากคูส่ญัญาตาม 
reverse repo หรอื securities lending หรอื derivatives)  

- รวมกนัไม่เกนิ 45% เฉลี=ยในรอบปีบญัช ี    
  เวน้แต่เป็น MF ที=มอีายโุครงการ < J ปี  
  ใหเ้ฉลี=ยตามรอบอายกุองทนุ 

- อตัราขา้งตน้ไม่ใชก้บั MF ที=อายกุองทุน  
  คงเหลอื < 6 เดอืน  ทั �งนี� เฉพาะ MF ที=ม ี
  อายโุครงการ > 1 ปี 
 

2 ทรพัยส์นิดงันี� 

2.1  B/E หรอื P/N ที=มเีง ื=อนไขหา้มเปลี=ยนมอืแต่กองทุนได้

ดาํเนินการใหม้กีารรบัโอนสทิธเิรยีกรอ้งในตราสารไดต้ามวธิกีารที=

กฎหมายกําหนด หรอืมเีง ื=อนไขใหก้องทุนสามารถขายคนืผูอ้อก

ตราสารได ้

2.2  เงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเท่าเงนิฝากที=มรีะยะเวลาการฝาก

เกนิ 12 เดอืน  

2.3  ตามขอ้ , ของสว่นนี� แต่ไม่รวมถงึตราสารหนี� ตราสารกึ=งหนี�

กึ=งทุน หรอืศุกกู ที=มลีกัษณะครบถว้นดงันี� 

      2.3.1  มลีกัษณะตาม ).w.Y และ ).w.w ของขอ้ ) ในส่วนที= J 

: อตัราสว่นการลงทุนที=คาํนวณตามผูอ้อกทรพัยส์นิหรอืคูส่ญัญา 

(single entity limit) 

      2.3.2  ม ีcredit rating อยูใ่นระดบัตํ=ากวา่ investment grade 

ทุกประเภทรวมกนัไม่เกนิ 25% 
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ข้อ ประเภททรพัยส์ิน อตัราส่วน (% ของ NAV) 

หรอืไม่ม ีcredit rating     

(ขอ้นี�ไม่ใชก้บัการลงทุนของกองทุนรวมปิด และกองทุน buy & 

hold ที=ลงทุนใน B/E P/N เงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเท่าเงนิฝากที=

มอีายไุม่เกนิอายกุองทนุ หรอืรอบการลงทุนของกองทุน หรอืมี

การลงทนุใน derivatives เพื=อใหท้รพัยส์นิดงักลา่วมอีายุ

สอดคลอ้งกบัอายกุองทุน) 

3 reverse repo ไม่เกนิ 25% 

4 securities lending   ไม่เกนิ 25% 

5 ตราสารดงันี� (total SIP) 

,.J ทรพัยส์นิตามขอ้ 7 ในสว่นที= J : อตัราส่วนการลงทุนที=

คาํนวณตามผูอ้อกทรพัยส์นิหรอืคูส่ญัญา (single entity limit)  

,.( ตราสารหนี� ตราสารกึ=งหนี�กึ=งทุน หรอืศุกกู (ถา้นโยบายเดมิม ี

SN หรอื Basel lII กใ็สเ่พิ=มตรงนี�ดว้ย) ที=มอีนัดบัความน่าเชื=อที=ตวั

ตราสารและ/หรอื ผูอ้อกตราสารที=ตํ=ากวา่ที=สามารถลงทุนได ้(non-

investment grade / unrated)  (หมายความรวมถงึ ในระบบ 

regulated market และไม่อยูใ่นระบบ regulated market และ ที=ม ี

ขอ้มลู public และ non-public) 

ทุกประเภทรวมกนัไม่เกนิ 15% 

 

6 หน่วย property ไม่เกนิ 15% 

7 หน่วย CIS ไม่เกนิ 20% 

8 derivatives ดงันี� 

 8.1  hedging limit :  

การเขา้ทาํธุรกรรม derivatives ที=มวีตัถปุระสงคเ์พื=อการลดความ

เสี=ยง 

ไม่เกนิมลูค่าความเสี=ยงที=มอียู่  

หมายเหตุ : สาํหรบัการลงทุนในเงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเท่าเงนิฝากเพื=อการดาํเนินงานของ MF ไมม่ขีอ้กาํหนด

เกี=ยวกบั product limit 

ส่วนที: ̂  : อตัราส่วนการลงทนุที:ค าํนวณตามความมสี่วนได้เสียในกิจการที:ลงทนุ (concentration limit) 

ข้อ ประเภททรพัยส์ิน อตัราส่วน  

1 หุน้ของบรษิทัรายใดรายหนึ=ง ทุกกองทุนรวมกนัภายใตก้ารจดัการของบรษิทัจดัการตอ้งมี

จาํนวนหุน้ของบรษิทัรวมกนั <25% ของจาํนวนสทิธอิอก

เสยีงทั �งหมดของบรษิทันั �น  

1 ตราสารหนี� ตราสารกึ=งหนี�กึ=งทนุ ตราสาร Basel III 

และศุกูก ของผูอ้อกรายใดรายหนึ=ง  

(ไม่รวมถงึตราสารหนี�ภาครฐัไทย หรอืตราสารหนี�ภาครฐั

ต่างประเทศ) 

(.J  ไมเ่กนิ 1 ใน 3 ของมลูค่าหนี�สนิทางการเงนิ (financial 
liability)       ของผูอ้อกตราสารรายนั �น ตามที=เปิดเผยไวใ้น
งบการเงนิสาํหรบัรอบระยะเวลาบญัชล่ีาสุด โดยไม่ใหนั้บรวม
มลูคา่หนี�สนิดงักลา่วของเจา้หนี�ที=มคีวามเกี=ยวขอ้งกบัผูอ้อก 
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ข้อ ประเภททรพัยส์ิน อตัราส่วน  

เช่น เงนิกูย้มืจากกจิการที=เกี=ยวขอ้งกนั เป็นตน้ 

ทั �งนี� ในกรณทีี=ผูอ้อกตราสารไม่มหีนี�สนิทางการเงนิตามที=

เปิดเผยไวใ้นงบการเงนิสาํหรบัรอบระยะเวลาบญัชลีา่สดุ ให้

ใชอ้ตัราสว่นไม่เกนิ 1 ใน 3 ของมลูคา่การออกและเสนอขาย

ตราสารตามขอ้นี�ของผูอ้อกรายนั �นเป็นรายครั �ง เวน้แต่ใน

กรณทีี=ผูอ้อกตราสารไดม้กีารยื=นแบบ filing ในลกัษณะเป็น

โครงการ (bond issuance program) ใหพ้จิารณาเป็นราย

โครงการ 

  (.(  ในกรณทีี=กองทุนลงทุนในตราสารตามขอ้นี�โดยเป็นตรา

สารที=ออกใหม่และม ีcredit rating อยูใ่นระดบัตํ=ากวา่ 

investment grade หรอืไมม่ ีcredit rating ให ้บลจ. ลงทุน

เพื=อกองทุนภายใตก้ารจดัการของ บลจ. รายเดยีวกนัรวมกนั

ไม่เกนิ J ใน Y ของมลูคา่การออกและเสนอขายตราสาร

ดงักลา่วเป็นรายครั �ง เวน้แต่กรณทีี=ผูอ้อกตราสารไดม้กีารยื=น

แบบ filing ในลกัษณะเป็นโครงการ (bond issuance 

program) ใหพ้จิารณาเป็น รายโครงการ 

       (อตัราสว่นตาม (.( ไม่ใชก้บักรณีเป็นตราสารที=ออก

โดย 

       บุคคลดงันี�  

       J. ธพ. บง. หรอื บค. ตามกฎหมายวา่ดว้ยธรุกจิสถาบนั

การเงนิ 

       (. ธนาคารออมสนิ 

       Y. ธนาคารอาคารสงเคราะห ์

       w. ธนาคารเพื=อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 

       ,. บรรษทัตลาดรองสนิเชื=อที=อยูอ่าศยั 

       ). ธนาคารพฒันาวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอ่ม 

           แหง่ประเทศไทย  

       x. ธนาคารเพื=อการสง่ออกและนําเขา้แหง่ประเทศไทย  

       -. ธนาคารอสิลามแห่งประเทศไทย 

       y. บล. 

       10. สถาบนัการเงนิระหวา่งประเทศที=ประเทศไทยเป็น

สมาชกิ 

       JJ. สถาบนัการเงนิต่างประเทศที=มลีกัษณะทาํนอง

เดยีวกบับุคคลตาม J. – 9.) 
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ข้อ ประเภททรพัยส์ิน อตัราส่วน  

3 หน่วย CIS ของกองทุนใดกองทุนหนึ=ง - ไม่เกนิ J ใน Y ของจาํนวนหน่วย CIS ทั �งหมดของ MF 

หรอื  กองทุน CIS ต่างประเทศ ที=ออกหน่วยนั �น   

- อตัราขา้งตน้ไม่ใชก้บัการลงทุน ดงันี� 

   (J)  การลงทนุในหน่วย CIS ของกองทุนที=มลีกัษณะ

ครบถว้น ดงันี� โดยไดร้บัความเหน็ชอบจากสาํนักงาน  

          (J.J)  มขีนาดเลก็ 

          (J.()  จดัตั �งขึ�นใหม่โดยมอีายไุม่เกนิ ( ปี 

          (J.Y)  เสนอขายต่อผูล้งทุนในวงกวา้ง 

4 หน่วย infra ของกองทุนใดกองทุนหนึ=ง ไม่เกนิ J ใน Y ของจาํนวนหน่วย infra ทั �งหมดของกองทนุ 

infra ที=ออกหน่วยนั �น  เวน้แต่เป็นหน่วย infra ของกองทุนที=มี

ลกัษณะครบถว้นดงันี� โดยไดร้บัความเหน็ชอบจากสาํนกังาน 

(J)  มขีนาดเลก็  

(()  จดัตั �งขึ�นใหม่โดยมอีายไุม่เกนิ ( ปี 

(Y)  เสนอขายต่อผูล้งทนุในวงกวา้ง 

5 หน่วย property ของกองทุนใดกองทุนหนึ=ง ไม่เกนิ J ใน Y ของจาํนวนหน่วย property ทั �งหมดของ

กองทุน property ที=ออกหน่วยนั �น เวน้แต่เป็นหน่วย property 

ของกองทุนที=มลีกัษณะครบถว้นดงันี� โดยไดร้บัความ

เหน็ชอบจากสาํนักงาน 

(J)  มขีนาดเลก็  

(()  จดัตั �งขึ�นใหม่โดยมอีายไุม่เกนิ ( ปี 

(Y)  เสนอขายต่อผูล้งทนุในวงกวา้ง 

ทั �งนี� การคาํนวณสดัสว่นตามนโยบายการลงทุนและอตัราสว่นการลงทุน ใหเ้ป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาด

ทุนวา่ดว้ยการลงทุนของกองทุน และ/หรอื ที=แกไ้ขเพิ=มเตมิ 
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P.ค่าใช้จ่ายที:เร ียกเกบ็จากผู้ถือหน่วยลงทนุ 

รายการที:เร ียกเกบ็ 
ร ้อยละของมลูค่าซื�อขายต่อปี 

อตัราตามโครงการ เรียกเกบ็จริง 
ปี 2560 

เรียกเกบ็จริง 
ปี 2561 

เรียกเกบ็จริง 
ปี 2562 

1.1 คา่ธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน 
(Front-end-fee) 

ไม่เกนิ 1.61 1.00 1.00 1.00 

1.2 คา่ธรรมเนียมการรบัซื�อคนืหน่วย
ลงทุน (Back-end fee) 

ไม่เกนิ 1.61 ยกเวน้ ยกเวน้ ยกเวน้ 

1.3 คา่ธรรมเนียมการสบัเปลี=ยนหน่วย
ลงทุน (Switching fee) 
     ค่าธรรมเนียมการสบัเปลี=ยนเขา้ 
      
 
     ค่าธรรมเนียมการสบัเปลี=ยนออก 

 
 

ไม่เกนิ 1.61 
 
 

ไม่เกนิ 1.61 

 
 

ยกเวน้ 
แต่ตอ้งเสยีค่าธรรมเนยีม

การขาย (ถา้ม)ี 
 

ยกเวน้ 
แต่ตอ้งเสยีค่าธรรมเนยีม

การรบัซื�อคนื (ถ้าม)ี 

 
 

ยกเวน้ 
แต่ตอ้งเสยีค่าธรรมเนยีม

การขาย (ถา้ม)ี 
 

ยกเวน้ 
แต่ตอ้งเสยีค่าธรรมเนยีม

การรบัซื�อคนื (ถ้าม)ี 

 
 

ยกเวน้ 
แต่ตอ้งเสยีค่าธรรมเนยีม   

การขาย (ถา้ม)ี 
 

ยกเวน้ 
แต่ตอ้งเสยีค่าธรรมเนยีม

การรบัซื�อคนื (ถ้าม)ี 
1.4 คา่ธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน  อตัราตามที=นาย

ทะเบยีนเรยีกเกบ็ 
200 บาท         
ต่อรายการ 

200 บาท        
ต่อรายการ 

200 บาท        
ต่อรายการ 

 
หมายเหตุ : J) คา่ธรรมเนียมดงักล่าวขา้งตน้เป็นอตัราที=รวมภาษีมลูค่าเพิ=ม ภาษธุีรกจิเฉพาะ หรอืภาษอีื=นใดในทาํนองเดยีวกนั (ถา้ม)ี 

  () อาจเรยีกเกบ็จากผูล้งทุนแต่ละกลุ่มหรอืแต่ละรายไม่เท่ากนั ขึ�นอยู่กบัดลุยพนิิจของบรษิทัจดัการ 
  Y) กรณีสบัเปลี=ยนหน่วยลงทุน บรษิทัจดัการอาจยกเวน้ไม่เรยีกเกบ็ค่าธรรมเนียมการสบัเปลี=ยนหน่วยลงทุนสาํหรบัการ 

สบัเปลี=ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมภายใตก้ารจดัการของบรษิทัจดัการ แต่จะมกีารเรยีกเกบ็คา่ธรรมเนียมการขาย
และรบัซื�อคนืหน่วยลงทุนตามอตัราที=บรษิทัจดัการกําหนด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตารางค่าธรรมเนียม เงินตอบแทน และค ่าใช้จ่ายท ั �งหมดที:เร ียกเกบ็จากกองทุนรวม และผ ู้ถอืหน่วยลงทนุ 
สาํหรบัรอบระยะเวลาต ั �งแต่วนัที: P กรกฎาคม EBFP ถึงวนัที: CD มิถนุายน EBFE 
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2. ค่าใช้จ่ายที:เร ียกเกบ็จากกองทนุรวม 

รายการที:เรียกเกบ็ ร ้อยละของมลูค่าทรพัยส์ินทั �งหมดของกองทนุต่อปี 

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวมทั �งหมด      
ที:ประมาณการได้ 

อตัราตามโครงการ 
 

เรียกเกบ็จริง 
ปี 2560 

เรียกเกบ็จริง 
ปี 2561 

เรียกเกบ็จริง 
ปี 2562 

(.J คา่ธรรมเนียมการจดัการ ไม่เกนิ 3.21 1.204 1.452 1.605 
(.( คา่ธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน์ ไม่เกนิ 0.11 0.029 0.029 0.029 
(.Y คา่ธรรมเนียมนายทะเบยีนหน่วยลงทุน ไม่เกนิ 0.27 0.267 0.268 0.268 
(.w คา่ใชจ่้ายอื=นๆ ไม่เกนิ 0.69    

- คา่สอบบญัช ี จา่ยตามจรงิ 0.033 0.049 0.050 
- คา่จดัตั �งและจดทะเบยีนกองทุน จา่ยตามจรงิ 0.002 N/A N/A 
- คา่ใชจ้่ายในการโฆษณา 

ประชาสมัพนัธแ์ละสง่เสรมิการขาย 
จา่ยตามจรงิ แต่ไม่เกนิ 0.50 

- คา่ใชจ้่ายในการจดัทาํ จดัพมิพ์
รายงานถงึผูถ้อืหน่วย 

จา่ยตามจรงิ N/A N/A N/A 

- คา่ใชจ้่ายอื=นๆ ในการดาํเนินโครงการ จา่ยตามจรงิ 0.018 0.014 0.011 
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวมที:ประมาณการไมไ่ด้    
รวมค่าใช้จ่ายท ั �งหมด ไมเ่กิน 4.28 1.553 1.812 1.963 

 

คา่ใชจ้่ายในการซื�อขายหลกัทรพัย ์ จา่ยตามจรงิ 5.293 2.866 2.074 

หมายเหตุ : 1) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ รวมภาษีมูลค่าเพิ=ม หรือภาษีธุรกิจเฉพาะ หรอืภาษีอื=นใด (ถ้าม)ี แต่ยงัไม่รวมค่า  
นายหน้าซื�อขายหลกัทรพัยแ์ละคา่ธรรมเนียมต่าง ๆ ที=เกดิขึ�นจากการซื�อขายหลกัทรพัย ์

  2) บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิในการที=จะปรบัเพิ=มอตัราค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายข้างต้นโดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไข  
เพิ=มเตมิโครงการจัดการในอตัราไม่เกินร้อยละ , ของอตัราค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย ทั �งนี� เป็นไปตามที=ระบุไว้ใน
รายละเอยีดโครงการและตามหลกัเกณฑท์ี=สาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด 

  3) ค่าธรรมเนียมค่าใชจ่้ายที=เรยีกเก็บจากกองทุนรวม เมื=อรวมกนัทั �งหมดแล้วต้องไม่เกนิอตัรารอ้ยละ w.(- ต่อปี ของมลูค่า
ทรพัยส์นิสทุธขิองกองทุนรวม  
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กลุ่มของตราสารการลงทุน มูลค่าตามราคาตลาด % NAV

(ก) ตราสารภาครฐัไทย/ตราสารภาครฐัต่างประเทศ - -

(ข) ตราสารที=ธนาคารที=มีกฎหมายเฉพาะจดัตั �งขึ�น ธนาคารพาณิชย์ 7,739,655.15 5.51

หรอืบรษิัทเงนิทุนเป็นผู้ออก/สั =งจา่ย/รบัอาวลั/คํ�าประกัน

(ค) ตราสารที=มีอันดับความน่าเชื=อถืออยูใ่นอันดับที=สามารถ -                          -           

ลงทุนได้ (Investment grade)

(ง) ตราสารที=มีอันดับความน่าเชื=อถืออยูใ่นอันดับตํ=ากวา่อันดับที= -                          -           

สามารถลงทุนได้ (Investment grade) หรอืไม่มี Rating
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประเภท ผู้ออก อนัดบั มูลค ่าตาม

ความน่าเชื:อถือ ราคาตลาด

เงนิฝากธนาคาร ธนาคารกสกิรไทย จาํกัด (มหาชน) AA+(FITCH) 7,739,655.15                         
 

 

 

                       

 

 

 

 

                          

ชื:อกองทุน PTR

กองทุนเปิด แอล เอช เอม็ เอส เฟลก็ซเิบิ�ล 5.9731
 

 

 

 

 

 

 

 

 

อตัราส่วนหมนุเวียนการลงทนุของกองทนุ (Portfolio Turnover Ratio : PTR) 
มลูค่า ณ วนัที: CD มิถนุายน EBFE 

รายงานสรปุเงินลงทนุในตราสารแห่งหนี� เงินฝาก หรือตราสารกึ:งหนี�กึ:งทนุ   
มลูค่า ณ วนัที: CD มิถนุายน EBFE 

รายละเอียดตวัตราสารและอนัดบัความน่าเชื:อถอืของตราสารแห่งหนี� เงินฝาก หรอืตราสารกึ:งหนี�กึ:งทนุ 
มลูค่า ณ วนัที: CD มิถนุายน EBFE 

สัดส่วนเงินลงทุนขั�นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนสําหรับกลุ่มตราสารตาม (ง) เท่ากับ 15% NAV 
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รายละเอียดการลงทุน มูลค ่าตามราคาตลาด % NAV

หลกัทรัพยห์รือทรัพยส์นิในประเทศ 138,154,787.65                  98.38          

เงนิฝากธนาคาร 7,739,655.15                      5.51           

หุ้นสามญั 129,619,952.50                  92.30          

หน่วยลงทุน 795,180.00                        0.57           

ประเภทรายการค้างรับค้างจ่ายหรือหนี�สนิอื=น ๆ 2,284,947.92                      1.63           

มูลค ่าทร ัพยสิ์นสุทธิ 140,439,735.57                       100.00          
 

 
 
 
 
 

อตัราส่วน จาํนวนเงินต้น มูลค่ายุติธรรม

(%) หรือ จาํนวนหุ้น/ (บาท)

หน่วย

เงินฝากธนาคาร

ธนาคารกสกิรไทย จาํกัด (มหาชน) 5.51 7,738,187.15 7,739,655.15

          รวมเงินฝากธนาคาร 5.51 7,739,655.15

หุ้นสามญั

     หมวดธุรกิจการแพทย์

บริษัท โรงพยาบาลราชธานี จาํกัด (มหาชน) 0.49 26,600.00 684,950.00

บริษัท เอกชัยการแพทย ์จาํ กัด(มหาชน) 0.47 96,400.00 660,340.00

     หมวดธุรกิจเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร

บริษัท อาฟเตอร์ ย ูจาํ กัด (มหาชน) 1.05 110,000.00 1,474,000.00

     หมวดธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์

บริษัท เจดับเบิ�ลยดูี อนิโฟโลจิสติกส ์จาํ กัด (มหาชน) 1.93 308,800.00 2,717,440.00

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จาํกัด (มหาชน) 5.91 112,900.00 8,298,150.00

บริษัท บทีีเอส กรุ๊ป โฮลดิ�ง จาํ กัด (มหาชน) 1.37 160,100.00 1,921,200.00

บริษัท พริมา มารีน จาํกัด (มหาชน) 0.95 177,700.00 1,332,750.00

บริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จาํกัด (มหาชน) 0.94 115,700.00 1,318,980.00

     หมวดธุรกิจเงนิทุนและหลกัทรัพย์

บริษัท เจ เอม็ ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วสิเซส็ จาํกัด (มหาชน) 2.29 184,700.00 3,213,780.00

บริษัท บตัรกรุงไทย จาํ กัด (มหาชน) 1.32 43,000.00 1,859,750.00

บริษัท เมอืงไทย แคปปิตอล จาํ กัด (มหาชน) 1.39 34,600.00 1,954,900.00

บริษัท ศรีสวสัดิ � พาวเวอร์ 1979 จาํกัด (มหาชน) 3.83 95,690.00 5,382,562.50

บริษัท ออิอน ธนสนิทรัพย ์(ไทยแลนด์) จาํ กัด (มหาชน) 1.34 8,500.00 1,878,500.00

     หมวดธุรกิจชิ�นส่วนอเิลคทรอนิคส์

บริษัท ฮานา ไมโครอเิลค็โทรนิคส จาํกัด (มหาชน) 0.27 14,500.00 373,375.00

รายละเอียด

 

รายงานสถานะการก ู้ยืมเงิน และการก่อภาระผกูพนั 
มลูค่า ณ วนัที: CD มิถนุายน EBFE 

รายละเอียดการลงทนุในหลกัทรพัย  ์
มลูค่า ณ วนัที: CD มิถนุายน EBFE 
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อตัราส่วน จาํนวนเงินต ้น มูลค ่ายุติธรรม

(%) หรือ จาํนวนหุ้น/ (บาท)

หน่วย

     หมวดธุรกิจทรัพยากร

บริษัท ทีพซี ีเพาเวอร์โฮลดิ�ง จาํ กัด (มหาชน) 0.33 36,300.00 464,640.00

     หมวดธุรกิจเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื=อสาร

บริษัท เทเลคอมเอเซยี คอร์ปอเรชั =น จาํกัด (มหาชน) 0.97 232,700.00 1,361,295.00

บริษัท แอดวานซ ์อนิโฟร์ เซอร์วสิ จาํ กัด (มหาชน) 4.05 26,100.00 5,689,800.00

     หมวดธุรกิจธนาคาร

ธนาคารไทยพาณิชย ์จาํ กัด (มหาชน) 4.37 44,000.00 6,138,000.00

บริษัท ทุนธนชาต จาํ กัด (มหาชน) 1.37 34,700.00 1,925,850.00

     หมวดธุรกิจธุรกิจการเกษตร

บริษัท จีเอฟพทีี จาํกัด (มหาชน) 1.18 98,200.00 1,659,580.00

     หมวดธุรกิจบริการ

บริษัท เจเคเอน็ โกลบอล มเีดีย จาํ กัด (มหาชน) 0.92 142,600.00 1,290,530.00

บริษัท เอสไอเอสบ ีจาํ กัด (มหาชน) 0.46 86,900.00 643,060.00

     หมวดธุรกิจบริการรับเหมาก่อสร้าง

บริษัท ช.การช่าง จาํกัด (มหาชน) 0.96 45,900.00 1,354,050.00

บริษัท ซฟีโก้ จาํ กัด (มหาชน) 1.57 257,030.00 2,210,458.00

บริษัท บเีจซ ีเฮฟวี= อนิดัสทรี จาํกัด (มหาชน) 1.05 559,000.00 1,475,760.00

บริษัท ยนิูค เอน็จิเนียริ=ง แอนด์ คอนสตรัคชั =น จาํ กัด (มหาชน) 0.49 58,700.00 692,660.00

     หมวดธุรกิจประกันภัยและประกันชีวติ

บริษัท ทีคิวเอม็ คอร์ปอเรชั =น จาํ กัด (มหาชน) 2.02 76,500.00 2,830,500.00

     หมวดธุรกิจปิโตรเคมแีละเคมภีัณฑ์

บริษัทวนิีไทย จาํ กัด (มหาชน) 0.46 26,800.00 643,200.00

     หมวดธุรกิจพลงังานและสาธารณูปโภค

บริษัท กันกุลเอน็จิเนียริ=ง จาํ กัด (มหาชน) 1.97 863,300.00 2,762,560.00

บริษัท กัลฟ์ เอน็เนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จาํ กัด (มหาชน) 3.29 37,600.00 4,624,800.00

บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซนิเนอร์ยี= จาํ กัด (มหาชน) 2.07 41,300.00 2,901,325.00

บริษัท บ.ีกริม เพาเวอร์ จาํ กัด (มหาชน) 3.35 131,500.00 4,701,125.00

บริษัท ปตท. จาํ กัด (มหาชน) 6.40 184,500.00 8,994,375.00

บริษัท ปตท. สาํรวจและผลติปิโตรเลยีม จาํกัด (มหาชน) 5.54 57,600.00 7,776,000.00

บริษัท ผลติไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ�ง จาํกัด (มหาชน) 1.46 30,700.00 2,049,225.00

บริษัท พทีีจี เอน็เนอย ีจาํ กัด (มหาชน) 0.49 35,100.00 684,450.00

บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จาํ กัด 1.38 179,000.00 1,933,200.00

     หมวดธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์

บริษัท ดับบลวิเอชเอ คอร์ปอเรชั =น จาํ กัด (มหาชน) 1.96 581,500.00 2,756,310.00

บริษัท พฤกษา โฮลดิ�ง จาํ กัด (มหาชน) 0.94 62,200.00 1,324,860.00

บริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จาํ กัด (มหาชน) 2.30 492,100.00 3,223,255.00

บริษัท เอพ ี(ไทยแลนด์) จก.(มหาชน) 0.92 165,300.00 1,297,605.00

     หมวดธุรกิจพาณิชย์

บริษัท ซพี ีออลล ์จาํ กัด (มหาชน) 2.93 47,900.00 4,119,400.00

บริษัท สยามโกลบอลเฮา้ส ์จาํกัด (มหาชน) 0.95 75,600.00 1,338,120.00

รายละเอียด

 

รายละเอียดการลงทนุในหลกัทรพัย ์(ต ่อ) 
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อตัราส่วน จาํนวนเงินต้น มูลค ่ายุติธรรม

(%) หรือ จาํนวนหุ้น/ (บาท)

หน่วย

     หมวดธุรกิจวสัดุก่อสร้าง

บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จาํ กัด (มหาชน) 1.40 94,700.00 1,960,290.00

บริษัท ทีโอเอ เพน้ท์ (ประเทศไทย) จาํ กัด (มหาชน) 0.93 35,800.00 1,306,700.00

บริษัท ปนูซเีมนต์นครหลวง จาํ กัด (มหาชน) 0.94 5,500.00 1,320,000.00

     หมวดธุรกิจสื=อและสิ=งพมิพ์

บริษัท แพลน บ ีมเีดีย จาํกัด (มหาชน) 1.99 358,300.00 2,794,740.00

บริษัท อาร์.เอส. โปรโมชั =น จาํกัด (มหาชน) 1.77 143,400.00 2,480,820.00

     หมวดธุรกิจอาหารและเครื=องดื=ม

บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จาํกัด (มหาชน) 1.85 35,400.00 2,601,900.00

บริษัท เซป็เป้ จาํ กัด (มหาชน) 0.90 54,600.00 1,261,260.00

บริษัท ไทยฟู้ดส ์กรุ๊ป จาํ กัด (มหาชน) 0.53 164,300.00 745,922.00

บริษัท ไมเนอร์ อนิเตอร์เนชั =นแนล จาํกัด (มหาชน) 0.49 16,800.00 688,800.00

บริษัท โอสถสภา จาํ กัด (มหาชน) 1.80 72,600.00 2,522,850.00

          รวมหุ้นสามญั 92.30 129,619,952.50

หน่วยลงทุน

     หมวดธุรกิจกองทุนรวมอสงัหาริมทรัพยแ์ละกองทรัสต์เพื=อการลงทุนในอสงัหาริมทรัพย์

ทรัสต์เพื=อการลงทุนในอสงัหาริมทรัพยแ์ละสทิธิการเช่าดับบลวิเอชเอ พรีเมี=ยม โกรท 0.57 45,700.00 795,180.00

          รวมหน่วยลงทุน 0.57 795,180.00

รวมเงินลงทุน 98.37 138,154,787.65

รายการค ้างจ่ายหรือหนี�สินอื:น ๆ 1.63 2,284,947.92

มูลค ่าทร ัพยสิ์นสุทธิ 100.00 140,439,735.57

รายละเอียด
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ลาํดบั ชื:อย ่อ ร้อยละของเงินลงทุน

1 PTT 6.40

2 AOT 5.91

3 PTTEP 5.54

4 SCB 4.37

5 ADVANC 4.05

6 SAWAD 3.83

7 BGRIM 3.35

8 GULF 3.29

9 CPALL 2.93

10 ROJNA 2.30

บริษัท ปตท. จํากดั (มหาชน)

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จํากดั (มหาชน)

ชื:อหลกัทรพัย์

บริษัท ปตท. สํารวจและผลติปิโตรเลยีม จํากดั (มหาชน)

บริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จํากดั (มหาชน)

ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จํากดั (มหาชน)

บริษัท แอดวานซ์ อนิโฟร์ เซอร์วสิ จํากดั (มหาชน)

บริษัท ศรีสวสัดิ � คอร์ปอเรชั =น จํากดั (มหาชน)

บริษัท บ.ีกริม เพาเวอร์ จํากดั (มหาชน)

บริษัท กลัฟ์ เอน็เนอร์จ ีดเีวลลอปเมนท์ จํากดั (มหาชน)

บริษัท ซ.ีพ.ีออลล์  จํากดั (มหาชน)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายชื:อห ุ้นที:ลงทนุ PD อนัดบัแรก พรอ้มสดัส่วนการลงทุน 
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ตารางเปรียบเทียบผลการดาํเนินงาน  
 กองทุนเปิด แอล เอช เอม็ เอส เฟลก็ซิเบิ�ล - ชนิดสะสมมูลค่า                                                                 

ข้อม ูล ณ วนัที: E{ มิถนุายน EBFE 



-27- 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
ข้อมูล ณ วนัที� �� มิถุนายน ���� 

 

ตารางเปรียบเทียบผลการดาํเนินงาน  
 กองทุนเปิด แอล เอช เอม็ เอส เฟลก็ซิเบิ�ล - ชนิดจ่ายเงินปันผล 

ข้อมูล ณ วนัที: E{ มิถนุายน EBFE 



-28- 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

ข้อมูล ณ วนัที� �� มิถุนายน ���� 

ตารางเปรียบเทียบผลการดาํเนินงาน  
 กองทุนเปิด แอล เอช เอม็ เอส เฟลก็ซิเบิ�ล - ชนิดขายคืนหน่วยลงทนุอตัโนมตัิ 
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• เอกสารการวดัผลการดาํเนินงานของกองทุนรวมฉบบันี�ไดจ้ดัทาํขึ�นตามมาตรฐานการวดัผลการดาํเนินงาน
ของกองทุนรวมของสมาคมบรษิทัจดัการลงทุน 

• ผลการดาํเนินงานในอดตี/ผลการเปรยีบเทยีบผลการดาํเนินงานที=เกี=ยวขอ้งกบัผลติภณัฑใ์นตลาดทุน มไิด้
เป็นสิ=งยนืยนัถงึผลการดาํเนินงานในอนาคต 

• ทาํความเขา้ใจลกัษณะสนิคา้ เงื=อนไข ผลตอบแทน และความเสี=ยง ก่อนตดัสนิใจ 
 
 

 

 

o บรษิทัจดัการอาจลงทุนในหลกัทรพัย์ หรอืทรพัยส์นิอื=นเพื=อบรษิัทจดัการเช่นเดยีวกนักบัที=บรษิทัจดัการ
ลงทุนในหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิอื=นเพื=อกองทุนรวม โดยบรษิัทจดัการจะจดัใหม้รีะบบงานที=ป้องกนัความ
ขดัแยง้ทางผลประโยชน์เพื=อใหเ้กดิความเป็นธรรมต่อผูถ้อืหน่วยลงทุน ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถสอบถาม
ขอ้มลูเพิ=มเตมิไดท้ี= www.lhfund.co.th 

o ผูถ้อืหน่วยลงทุนไดร้บัทราบและตกลงยนิยอมใหส้ทิธแิก่บรษิทัจดัการที=จะปฏบิตักิาร และดาํเนินการใด ๆ 
ตามที=บรษิทัจดัการมพีนัธสญัญา หรอืขอ้ตกลงกบัรฐัต่างประเทศ หรอืหน่วยงานต่างประเทศ หรอืมคีวาม
จาํเป็นตอ้งปฏบิตัติามกฎหมายและขอ้บงัคบัของรฐัต่างประเทศนั �น  

o กองทุนเปิด แอล เอช เอม็ เอส เฟลก็ซเิบิ�ล มแีนวทางการบรหิารจดัการเชงิรุก (Active Management) คอื 
มีเป้าหมายชนะดชันีมาตรฐาน ดงันั �นกองทุนอาจมีความเสี=ยงจากกลยุทธ์การลงทุน การวเิคราะห์
หลกัทรพัย์ที=ลงทุน การบรหิารความเสี=ยง และปัจจยัอื=น ๆ ที=มีผลต่อการตัดสนิใจลงทุนของผู้จ ัดการ
กองทุน นอกจากนี�กองทุนอาจมปีรมิาณการซื�อขายหมุนเวยีน (Portfolio Turnover) สงูกว่ากองทุนทั =วไป 
เพื=อใหบ้รรลวุตัถปุระสงคด์งักลา่ว 

o ผูส้นใจลงทุนควรศกึษาขอ้มูลในหนังสอืชี�ชวนใหเ้ข้าใจก่อนซื�อหน่วยลงทุน และเก็บไวเ้ป็นขอ้มูลเพื=อใช้
อา้งองิในอนาคต  หากผู้ลงทุนต้องการทราบขอ้มูลเพิ=มเตมิ ผูล้งทุนสามารถขอหนังสอืชี�ชวนส่วนขอ้มูล
โครงการไดท้ี=บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน แลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จาํกดั หรอื ผูส้นับสนุนการขายหรอืรบั
ซื�อคนื  

o การพิจารณาร่างหนังสือชี�ชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี�มิได้เป็นการแสดงว่า
สาํนักงานไดร้บัรองถงึความถูกต้องของขอ้มูลในหนังสอืชี�ชวนของกองทุนรวม หรอืไดป้ระกนัราคาหรอื
ผลตอบแทนของหน่วยลงทุนที=เสนอขายนั �น 
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