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หนังสือชี
ชวน 
ส่วนข้อมลูกองทนุรวม (Q&A) 

 
กองทุนเปิด แอล เอช แอคทีฟ หุ้นระยะยาว 

LH Active Long Term Equity Fund 
(LHACTLTF) 

 

 

 

 

 

 

 

(สาํหรบัรอบระยะเวลาบญัชีปีที= > สิ
นสดุวนัที= ?@ พฤศจิกายน >EF>)  
 

ผ ู้ลงทนุควรศึกษารายละเอียดของกองทนุอย่างละเอียดถี=ถว้นก่อนตดัสินใจลงทนุหากมีข้อสงสยั
หรือต้องการข้อมลูเพิ=มเติม โปรดติดต่อบริษทัจดัการหรอืผ ู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื
อคืน 

 

 



-2- 

 

 

ชื=อโครงการ     กองทุนเปิด แอล เอช แอคทฟี หุน้ระยะยาว 
     LH Active Long Term Equity Fund 
     (LHACTLTF) 
 
อายโุครงการ     ไม่กาํหนด  
 
วนัที=ได้รบัอนุมตัิให้จดัต ั 
งและจดัการกองทนุรวม  4 พฤศจกิายน 9::; 
 
วนัที=จดทะเบยีนกองทุน     9< ธนัวาคม 9::; 
 
วนัที=เปิดเสนอซื
อหน่วยลงทนุ   ทุกวนัทาํการ 
   
วนัที=เปิดเสนอขายหน่วยลงทนุ   ทุกวนัทาํการ 
 
 
 
Q: ประเภทของกองทนุ 
A:  กองทุนรวมหุน้ระยะยาว ประเภทรบัซืCอคนืหน่วยลงทุน 
 
Q: นโยบายการลงทนุ 
A:  กองทุนมนีโยบายทีEจะลงทุนในหุน้สามญัของบรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และ/หรอื
ตลาดหลกัทรพัย ์เอม็ เอ ไอ (mai) ตราสารทุน หรอืสญัญาซืCอขายล่วงหน้าทีEอา้งองิกบัผลตอบแทนของหุน้หรอืกลุ่ม
หุน้ของบรษิทัจดทะเบยีน โดยเฉลีEยในรอบปีบญัชไีม่น้อยกว่ารอ้ยละ 65 ของมูลค่าทรพัยส์นิสทุธขิองกองทุน โดย
จะเลือกพิจารณาลงทุนในหุ้นที=ม ีอ ตั ราการเติบโตส ูง (Growth Stock) ในระยะปานกลางถึงระยะยาวเป็น
อนัดบัแรก 

นอกจากนีCกองทุนอาจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสงัหารมิทรพัย/์หน่วยทรสัตข์องทรสัต์เพืEอการลงทุนใน
อสังหารมิทรพัย์/หน่วยลงทุนของกองทุนรวมโครงสร้างพืCนฐาน/ตราสารอืEนใดทีEให้สิทธิในการได้มาหรือทีEมี
ผลตอบแทนอา้งองิกบัตราสารดงักล่าวขา้งต้น หรอืกลุ่มของตราสาร/หน่วยลงทุนดงักล่าวขา้งต้น/ตราสารแห่งหนีC/
เงนิฝากธนาคาร/ตราสารกึEงหนีCกึEงทุน/ใบสาํคญัแสดงสทิธ ิรวมถงึหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิอืEนหรอืการหาดอกผลโดย
วธิีอืEนตามทีEระบุไวใ้นโครงการหรอืตามทีEคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอื สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
กาํหนด  โดยการลงทุนในหลกัทรพัย ์และ/หรอืตราสารดงักล่าวจะตอ้งไม่สง่ผลใหก้องทุนมฐีานะการลงทุนสทุธ ิ(net 
exposure) ในหุน้หรอืตราสารทนุน้อยกวา่รอ้ยละ 65 ของมูลค่าทรพัยส์นิสทุธขิองกองทุน 

กองทุนอาจลงทุนหรอืมไีวซ้ึEงสญัญาซืCอขายล่วงหน้า (Derivatives) เพืEอลดความเสีEยง (Hedging) โดยเป็นไปตาม
หลกัเกณฑห์รอืไดร้บัความเหน็ชอบจากสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

อยา่งไรกต็าม เมืEอสิCนสุดระยะเวลาทีEกรมสรรพากรใหส้ทิธปิระโยชน์ทางภาษแีก่ผูล้งทุนในกองทุนรวมหุน้ระยะยาว
แล้ว บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีEจะแกไ้ขโครงการเป็นกองทุนรวมทั EวไปทีEมนีโยบายการลงทุนในตราสารแห่งทุน

ส่วนข้อม ูลสรปุรายละเอียดโครงการ 

ประเภทและนโยบายการลงทนุ  
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และเปลีEยนชืEอกองทุน โดยไม่ถอืว่าเป็นการแก้ไขเพิEมเตมิโครงการและถอืว่าไดร้บัมติโดยเสยีงขา้งมากจากผู้ถอื
หน่วยลงทุนแลว้ 

 

 
Q: กองทุนรวมนี
 เป็นกองทุนรวมที=ม ีการกาํหนดประเภทของผ ู้ลงทนุ หรือมีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน

หรือไมอ่ย่างไร  
A:  กองทนุรวมนีCเป็นกองทนุสาํหรบัผูล้งทนุทั Eวไป มกีารแบ่งชนิดของหน่วยลงทุนเป็น 2 ชนิด ไดแ้ก่  

1) ชนิดจ่ายเงนิปันผล (ชืEอยอ่ : LHACTLTF-D)  
2) ชนิดสะสมมลูค่า (ชืEอยอ่ : LHACTLTF-A) 
 

ทั CงนีC ผูล้งทุนสามารถลงทุนไดใ้นหน่วยลงทุนทกุชนิดตามเง ืEอนไขทีEกองทุนกาํหนด 
 
Q: กองทนุรวมนี
มีจาํนวนเงินทนุโครงการเท่าใด  
A: จาํนวนเงนิทุนโครงการนีCเท่ากบั 500 ลา้นบาท  
 
Q: กองทุนนี
 เหมาะสมที=จะเป็นทางเลือกสาํหรบัเงินลงทุนลกัษณะใด ควรลงทุนในกองทนุนี
เป็นระยะเวลา
เท่าใด 
A: กองทุนรวมนีCเป็นกองทุนสาํหรบัผูล้งทุนทั Eวไป เหมาะสมกบัผูล้งทุนทีEตอ้งการออมและลงทุนระยะยาวทีEตอ้งการ

ลงทุนใน ตราสารแหง่ทุนทีEจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย และ/หรอืตลาดหลกัทรพัย ์เอม็ เอ ไอ 
(mai) ทีEมีอตัราการเตบิโตสงู (Growth Stock) ในระยะปานกลางถงึระยะยาว ทั CงนีC ผูล้งทุนควรลงทุนในกองทุน
รวมหุน้ระยะยาวอยา่งน้อย < ปีปฏทินิเพืEอไดร้บัสทิธลิดหยอ่นภาษ ีทั CงนีC กองทุนแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน ดงันีC 
o  ชนิดจ่ายเงนิปันผล (ชืEอย่อ : LHACTLTF-D) : เหมาะสําหรบัผู้ลงทุนประเภทบุคคลธรรมดา เปิดโอกาสให้ผู้

ลงทุนรบัรายไดจ้ากเงนิปันผล  
o  ชนิดสะสมมูลค่า (ชืEอยอ่ : LHACTLTF-A) : เหมาะสาํหรบัผูล้งทุนประเภทบุคคลธรรมดา เปิดโอกาสใหผู้ล้งทุน

รบัรายไดจ้ากสว่นต่างจากการลงทุน (Capital Gain)  
 
Q: ปัจจยัใดที=ม ีผลกระทบอย่างมีน ัยสาํคญัต่อเงินลงทนุของผู้ลงทุน 
A:  ความผนัผวนของราคาหลกัทรพัยท์ีEกองทนุลงทุน  

 
Q: กองทนุนี
ม ีผ ูป้ระกนัเงินทนุหรือม ุง่เน้นจะค ุ้มครองเงินต้นหรือไม่ อย่างไร 
A:  กองทุนนีCไมม่ผีูป้ระกนัเงนิทนุและไม่คุม้ครองเงนิตน้  
 
Q: กองทนุรวมนี
มีรอบระยะเวลาบญัชีอย่างไร  
A: วนัทีE lm พฤศจกิายน ของทุกปี  
 
 
 
Q: กองทนุรวมนี
มีวิธ ีการขายและรบัซื
อคืนหน่วยลงทนุอย่างไร  
A:  n) วธิกีารขายหน่วยลงทุน 

ลกัษณะที=สาํคญัของกองทนุรวม  

ข้อกาํหนดในการซื
อขายและโอนหน่วยลงทนุ 
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� ไม่กาํหนดมลูคา่ขั CนตํEาของการสั EงซืCอ 

� ผูล้งทุนสามารถสั EงซืCอไดท้ีEบรษิัทจดัการ หรอืผู้สนับสนุนการขายหรือรบัซืCอคนืหน่วยลงทุนทีEไดร้บัการ
แต่งตั Cงจาก บรษิทัจดัการ เวลา 4.lm-n:.lm น.   

� ผูส้ ั EงซืCอหน่วยลงทุนจะตอ้งชาํระเงนิคา่ซืCอครั Cงเดยีวเตม็จาํนวนทีEส ั EงซืCอ โดยชาํระเป็น เงนิโอน เชค็ ดราฟต ์
หรอืวธิอีืEนใดทีEบรษิทัจดัการยอมรบั โดยผูส้ ั EงซืCอจะตอ้งลงวนัทีEตามวนัทีEทีEส ั EงซืCอและขดีครอ่มเฉพาะสั Eงจ่าย
ในนาม “บลจ. แลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จาํกดั เพืEอจองซืCอหน่วยลงทุน” โดยระบุชืEอ ทีEอยูแ่ละหมายเลขโทรศพัท์
ของผูส้ ั EงซืCอลงบนดา้นหลงัของเชค็เพืEอความสะดวกในการติดต่อและเพืEอผลประโยชน์ของผูส้ ั EงซืCอหน่วย
ลงทุน 

โดยวนัสุดท้ายของการเสนอขายครั Cงแรก บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธริบัเงนิคา่จองซืCอเป็นเงนิโอนเท่านั Cน
ภายในเวลา 15:30 น. 

         9) วธิรีบัซืCอคนื  
� ไม่กาํหนดมลูคา่ขั CนตํEาในการขายคนืและมลูคา่หน่วยลงทุนคงเหลอืในบญัช ี  

� กรณีรบัซืCอคนืหน่วยลงทุนปกต ิผูล้งทุนสามารถสั Eงขายหน่วยลงทุนไดทุ้กวนัทําการ โดยผูถ้อืหน่วยลงทุน
สามารถสง่คาํสั Eงขายคนืหน่วยลงทุน ไดต้ั Cงแต่เวลาเริEมทาํการถงึเวลา n::30 น. 

ทั CงนีC บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีEจะเปลีEยนแปลงเวลาทําการรบัซืCอคนืหน่วยลงทุนดงักล่าว ตามทีEบรษิทั
จดัการเหน็สมควร ซึEงเป็นไปเพืEอประโยชน์ของกองทุนรวม โดยจะแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า 
โดยประกาศ ณ สาํนกังานของบรษิทัจดัการ และ/หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซืCอคนื (ถา้ม)ี 

ทั CงนีC บรษิทัจดัการจะดาํเนินการชําระเงนิใหผู้ข้ายคนืหน่วยลงทุนภายใน : วนัทําการนับตั Cงแต่วนัถดัจาก
วนัทีEทาํรายการ  
 

Q: กรณีใดที=บริษทัจดัการสงวนสิทธิไม่ขายหน่วยลงทนุ 
A:  บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีEจะปฏเิสธการสั EงซืCอหน่วยลงทุน ในกรณีทีEบรษิัทจดัการไดพ้จิารณาแลว้เหน็วา่การ

สั EงซืCอดงักล่าว มผีลกระทบต่อการลงทุนของกองทุนรวมหรอืต่อผูถ้อืหน่วยลงทุนหรอืต่อชืEอเสยีงหรอืต่อความ
รบัผดิชอบทางกฎหมายของบรษิทัจดัการ โดยไม่จาํเป็นตอ้งแจง้ใหผู้ส้ ั EงซืCอหน่วยลงทุนทราบลว่งหน้า 

 
Q: กองทุนรวมนี
มีข้อกาํหนดเกี=ยวกบัการเล ื=อนกาํหนดเวลาชาํระค่าขายคืนหน่วยลงทนุ การไม่ขายหรือไม ่
รบัซื
อค ืนหน่วยลงทนุตามคาํส ั =งที=รบัไว้แล้ว และการหยดุรบัคาํส ั =งซื
อหรือขายคืนหน่วยลงทนุไว้อย่างไร 
A: n) การเลืEอนกาํหนดการชาํระเงนิคา่ขายคนืหน่วยลงทุน  

บรษิทัจดัการอาจเลืEอนกําหนดการชําระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนคนืแก่ผู้ถอืหน่วยลงทุนทีEไดม้ีคาํสั Eงขายคนื
หน่วยลงทุนของกองทุนเปิดไวแ้ลว้ได ้ในกรณีดงัต่อไปนีC  

(1) บรษิทัจดัการโดยความเหน็ชอบของผูด้แูลผลประโยชน์เหน็วา่มเีหตุจําเป็นทําใหไ้ม่สามารถจาํหน่าย จ่าย 
โอนหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิของกองทุนเปิดไดอ้ย่างสมเหตุสมผล หรอืมเีหตุทีEทําใหก้องทุนรวมไม่ไดร้บั
ชาํระเงนิจากหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิทีEลงทุนไวต้ามกําหนดเวลาปกต ิซึEงเหตุดงักล่าวอยูน่อกเหนือการ
ควบคุมของบรษิทัจดัการ 

(2) มคีําส ั Eงขายคนืหน่วยลงทุนไวแ้ล้วแต่ในช่วงระยะเวลาทีEบรษิัทจดัการยงัไม่ไดช้ําระเงนิค่าขายคนืหน่วย
ลงทุนใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน บรษิทัจดัการพบว่าราคารบัซืCอคนืหน่วยลงทุนดงักล่าวไม่ถกูตอ้ง และผูด้แูล
ผลประโยชน์ยงัไม่ไดร้บัรองขอ้มูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลงัและรายงานการชดเชยราคา โดย
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ราคารบัซืCอคนืหน่วยลงทุนทีEไม่ถกูตอ้งนั Cนต่างจากราคารบัซืCอคนืหน่วยลงทุนทีEถกูตอ้งตั Cงแต่หนึEงสตางคข์ึCน
ไปและคดิเป็นอตัราตั Cงแต่รอ้ยละ 0.5 ของราคารบัซืCอคนืหน่วยลงทุนทีEถกูตอ้ง 

(3) มคีาํสั Eงขายคนืหน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลาทีEบรษิทัจดัการพบว่าราคารบัซืCอคนืหน่วยลงทุนไม่ถกูตอ้ง และ
ผูด้แูลผลประโยชน์ยงัไม่ไดร้บัรองขอ้มูลในรายงานการแกไ้ขราคายอ้นหลงัและรายงานการชดเชยราคา 
โดยราคารบัซืCอคนืหน่วยลงทุนทีEไม่ถูกต้องนั Cนต่างจากราคารบัซืCอคนืหน่วยลงทุนทีEถูกต้องตั Cงแต่หนึEง
สตางคข์ึCนไป และคดิเป็นอตัราตั Cงแต่รอ้ยละ 0.5 ของราคารบัซืCอคนืหน่วยลงทุนทีEถกูต้อง 

 
        9) การไม่ขายหรอืไม่รบัซืCอคนืหน่วยลงทุนตามคาํสั EงทีEรบัไวแ้ลว้  
บรษิัทจดัการอาจไม่ขาย ไม่รบัซืCอคนื หรอืไม่รบัสบัเปลีEยนหน่วยลงทุนตามคําสั EงซืCอ คําสั Eงขายคนื หรอืคําสั Eง
สบัเปลีEยนหน่วยลงทุนทีEไดร้บัไวแ้ลว้ หรอือาจหยดุรบัคาํสั EงซืCอ คาํส ั Eงขายคนื หรอืคาํสั EงสบัเปลีEยนหน่วยลงทุนได ้ใน
กรณีทีEปรากฏเหตุดงัต่อไปนีC 

(1) ตลาดหลกัทรพัยห์รอืศูนยซ์ืCอขายหลกัทรพัยไ์ม่สามารถเปิดทาํการซืCอขายไดต้ามปกต ิ
(2) เมืEอบรษิทัจดัการโดยความเหน็ชอบของผูด้แูลผลประโยชน์เหน็วา่มเีหตุจาํเป็นทําใหไ้ม่สามารถ

จาํหน่าย จ่าย โอนหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิของกองทุนเปิดไดอ้ย่างสมเหตุสมผล หรอืไม่สามารถ
คาํนวณมูลคา่ทรพัยส์นิของกองทุนเปิดไดอ้ย่างเป็นธรรมและเหมาะสม หรอืมเีหตุจําเป็นอืEนใด
เพืEอคุม้ครองประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุน ทั CงนีC บรษิทัจดัการจะไม่ขาย ไม่รบัซืCอคนื หรอืไม่รบั
สบัเปลีEยนหน่วยลงทุนตามคาํสั EงซืCอ คาํสั Eงขายคนื หรอืคาํสั EงสบัเปลีEยนหน่วยลงทนุทีEไดร้บัมาแลว้ 
หรอืจะหยดุรบัคาํสั EงซืCอ คําส ั Eงขายคนื หรอืคาํสั EงสบัเปลีEยนหน่วยลงทุนในกรณีนีCไดไ้ม่เกนิ 1 วนั
ทาํการ เวน้แต่ไดร้บัผอ่นผนัจากสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

(3) ในกรณีทีEกองทุนรวมมีการลงทุนในหลักทรพัย์หรือทรพัย์สินในต่างประเทศตามประกาศ
สาํนกังาน ก.ล.ต.ว่าดว้ยการลงทุนในหรอืมไีวซ้ึEงหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิในต่างประเทศเพืEอเป็น
ทรพัยส์นิของกองทุน และการกําหนดอตัราสว่นการลงทุน เมืEอมเีหตุการณ์ดงัต่อไปนีCเกดิขึCนและ
ก่อใหเ้กดิผลกระทบต่อกองทุนรวมดงักลา่วอยา่งมนียัสาํคญั 

(ก) ตลาดซืCอขายหลกัทรพัยด์งักล่าวไม่สามารถเปิดทําการซืCอขายไดต้ามปกติ ทั CงนีC  เฉพาะ
กรณทีีEกองทนุรวมไดล้งทุนในหลกัทรพัยท์ีEซืCอขายในตลาดซืCอขายหลกัทรพัยแ์ต่ละแหง่เกนิ
กว่ารอ้ยละสบิของมลูคา่ทรพัยส์นิสทุธขิองกองทุนรวม 

(ข) มีเหตุการณ์ทีEทําให้ไม่สามารถแลกเปลีEยนเงนิตราต่างประเทศได้อย่างเสร ีและทําให้ไม่
สามารถโอนเงนิออกจากประเทศหรอืรบัโอนเงนิจากต่างประเทศไดต้ามปกต ิ

(ค) มีเหตุทีEทําใหก้องทุนรวมไม่ไดร้บัชําระเงนิจากหลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สนิทีEลงทุนไว้ตาม
กําหนดเวลาปกติ ซึEงเหตุดังกล่าวอยู่เหนือการควบคุมของบริษัทจัดการและผู้ดูแล
ผลประโยชน์เหน็ชอบดว้ยแลว้ 

(4) เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามคําสั EงซืCอหน่วยลงทุนทีEรบัไวแ้ลว้ หรอืเป็นการหยุดรบัคาํสั EงซืCอ
หน่วยลงทุน แก่ผูล้งทุนเฉพาะราย เนืEองจากปรากฏขอ้เทจ็จรงิดงัต่อไปนีC 

(ก) บริษัทจัดการมีเหตุอนัควรสงสยัว่าผู้ลงทุนรายนั Cน ๆ มีส่วนเกีEยวข้องกับการกระทํา
ดงัต่อไปนีC 
1. การกระทําทีEเป็นความผดิมูลฐานหรอืความผดิฐานฟอกเงนิตามกฎหมายเกีEยวกบัการ

ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ไม่ว่าจะเป็นกฎหมายไทยหรือกฎหมาย
ต่างประเทศ 

2. การใหก้ารสนบัสนุนทางการเงนิแก่การก่อการรา้ย หรอื 
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3. การกระทําทีEเป็นการปฏบิตัติามคาํสั EงเกีEยวกบัการยดึหรอือายดัทรพัยส์นิ โดยบุคคลผูม้ี
อาํนาจตามกฎหมาย 

(ข) บรษิทัจดัการไม่สามารถดําเนินการรูจ้กัลกูคา้ และตรวจสอบเพืEอทราบขอ้เทจ็จรงิเกีEยวกบั
ลกูคา้ไดใ้นสาระสาํคญั 

         l) การหยดุรบัคาํสั EงซืCอขายหน่วยลงทุน 
เพืEอคุม้ครองประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุน หรอืในกรณีทีEมคีวามจําเป็นเพืEอรกัษาเสถยีรภาพทางเศรษฐกจิ
และการเงนิของประเทศ หรอืเพืEอรกัษาเสถยีรภาพในระบบตลาดการเงนิ สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
อาจประกาศใหบ้รษิทัจดัการหยุดรบัคาํสั EงซืCอ คาํสั Eงขายคนื หรอืคาํสั EงสบัเปลีEยนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด
ไดเ้ป็นการชั EวคราวตามระยะเวลาทีEเห็นสมควร แต่รวมแล้วต้องไม่เกนิ 20 วนัทําการติดต่อกนั เวน้แต่จะ
ไดร้บัความเหน็ชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต. ใหข้ยายระยะเวลาหยุดรบัคาํสั EงซืCอ คาํสั Eงขายคนื หรอืคาํสั Eง
สบัเปลีEยนหน่วยลงทุนออกไปได ้

 
Q: วิธ ีการสบัเปลี=ยนหน่วยลงทุนเป็นอย่างไร 
A:  การสบัเปลีEยนหน่วยลงทุนเขา้ (Switch in) สามารถกระทําไดต้ามวนัและเวลาขายหน่วยลงทุน โดยเป็นการ

สบัเปลีEยนจากหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอืEนภายใต้การจดัการของบรษิทัจดัการ หรอืภายใต้การจดัการของ
บรษิทัจดัการอืEน (“กองทุนต้นทาง”) มาเขา้กองทุนนีC (“กองทุนปลายทาง”) ทั CงนีC  การสบัเปลีEยนการถอืหน่วย
ลงทุนระหว่างกองทุนเปิด ต้องเป็นไปตามเงืEอนไขทีEระบุไวใ้นโครงการจดัการของทั Cงกองทุนเปิดต้นทาง และ
กองทุนเปิดปลายทาง 

การสบัเปลีEยนหน่วยลงทุนออก (Switich out)  ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถสบัเปลีEยนหน่วยลงทุนจากกองทุนนีCไป
ยงักองทุนอืEนภายใต้การจดัการของบรษิัทจดัการ หรอืภายใต้การจดัการของบรษิทัจดัการอืEน (ตามทีEบรษิัท
จดัการกําหนดใหม้ีการสบัเปลีEยนได)้ ไดต้ามวนัและเวลารบัซืCอคนืหน่วยลงทุนทีEระบุไวใ้นโครงการ โดยนําส่ง
หลกัฐานการสบัเปลีEยนหน่วยลงทุนลว่งหน้าผา่นบรษิทัจดัการหรอืผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซืCอคนืหน่วยลงทุน 

ในกรณีทีEวนัดงักล่าวตรงกบัวนัหยดุทําการ และ/หรอืวนัทีEสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรอืหน่วยงาน
อืEนใดทีEมีอํานาจตามกฎหมายทีEเกีEยวขอ้งมีคําส ั Eงให้เป็นวนัหยุดทําการซืCอขาย แม้อาจเป็นวนัทีEบรษิทัจดัการ
กาํหนดใหเ้ป็นทําการสบัเปลีEยนหน่วยลงทุนก็ตาม บรษิทัจดัการจะเลืEอนวนัทําการสบัเปลีEยนหน่วยลงทุนเป็นวนั
ทาํการถดัไป 

ในกรณีทีEจาํนวนผูห้น่วยลงทุนลดลงจนเป็นเหตุใหเ้ลกิกองทุนซึEงเป็นไปตามทีEกําหนดไวใ้นหนงัสอืชีCชวนเรืEองการ
เลิกกองทุน ผู้ถอืหน่วยลงทุนทีEมีเจตนาในการสบัเปลีEยนหน่วยลงทุนไปยงักองทุนรวมหุ้นระยาวอืEน บริษัท
จดัการจะดาํเนินการสบัเปลีEยนหน่วยลงทุนของผูถ้อืหน่วยลงทุนทีEไดแ้สดงเจตนาไวไ้ปยงักองทุนรวมหุน้ระยะ
ยาวอืEนภายใตก้ารจดัการของบรษิทัจดัการ (ถา้ม)ี โดยถอืวา่ไดร้บัความยนิยอมจากผูถ้อืหน่วยลงทุนแลว้ ทั CงนีC 
ในกรณีบรษิัทจดัการไม่มีกองทุนรวมหุ้นระยะยาวอืEนภายใต้การจดัการ บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธิในการ
สบัเปลีEยนหน่วยลงทุนของกองทุนไปยงักองทุนรวมหุน้ระยะยาวอืEนทีEมนีโยบายการลงทนุใกลเ้คยีงกนัภายใตก้าร
จดัการของบรษิทัจดัการอืEนตามทีEเหน็สมควร โดยถอืวา่ไดร้บัความยนิยอมจากผูถ้อืหน่วยลงทุนแลว้ หากผูถ้อื
หน่วยลงทุนมไิดแ้สดงเจตนาโอนยา้ยการลงทนุไปยงักองทุนรวมหุน้ระยะยาวอืEน บรษิทัจดัการจะชาํระคา่ขายคนื
หน่วยลงทุนตามวธิทีีEผูถ้อืหน่วยลงทุนระบุไวใ้นแบบคาํขอเปิดบญัช ี

ทั CงนีC บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีEจะเปลีEยนแปลงวนัและเวลาทําการสบัเปลีEยนหน่วยลงทุนดงักล่าว ตามทีEบรษิทั
จดัการเหน็สมควร โดยจะแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยทราบล่วงหน้า โดยประกาศ ณ สาํนักงานของบรษิทัจดัการ และ/หรอื
ผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซืCอคนื รวมทั Cงเผยแพรผ่า่นเวบ็ไซตข์องบรษิทัจดัการ 
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Q: กองทนุรวมนี
กาํหนดวิธีการโอนหน่วยลงทนุ และข้อจาํกดัการโอนไว้อย่างไร 
A: หน่วยลงทุนของกองทุนรวมหุน้ระยะยาวไม่สามารถโอนได ้

ทั CงนีC การโอนหน่วยลงทุนตอ้งไม่ทําใหก้ารถอืหน่วยลงทุนของบุคคลใด หรอืกลุ่มบุคคลเดยีวกนัใดเกนิขอ้จํากดั
การถอืหน่วยลงทุนตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนวา่ดว้ยหลกัเกณฑ์เกีEยวกบัขอ้จํากดัการถอืหน่วย
ลงทุนในกองทุนรวมและหน้าทีEของบรษิทัจดัการ เวน้แต่เป็นการโอนทางมรดก  

 
Q: ผ ู้ถือหน่วยลงทุนจะทราบข้อม ูลเกี=ยวกบัม ูลค ่าทรพัยส์ินสทุธิ ม ูลค่าหน่วยลงทนุและราคาขายและรบัซื
อ
คืนหน่วยลงทนุได้จากช่องทางใด 
A: ผูถ้อืหน่วยสามารถตรวจสอบได ้ในเวป็ไซตข์องบรษิทัจดัการ  www.lhfund.co.th หรอืทีEบรษิทัจดัการ            
ทีEหมายเลขโทรศพัท ์m9-94w-lx4x และ m9-w<;-9n:: 
 
 
 
Q:  กองทนุนี
ม ีการออก และส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุหรือไม ่อย่างไร  
A:  นายทะเบยีนหน่วยลงทุนจะออก “หนังสอืรบัรองสทิธใินหน่วยลงทุน/ใบเสรจ็รบัเงนิ/ใบกํากบัภาษี” ทุกครั CงทีEมี

การสั EงซืCอหรอืขายคนืหน่วยลงทุน เพืEอเป็นการยนืยนัจํานวนหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน และจะจดัส่ง
หนังสอืรบัรองสทิธใินหน่วยลงทุน/ใบเสรจ็รบัเงนิ/ใบกํากบัภาษีใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนภายใน n: วนัทําการนับ
แต่วนัทําการถดัจากวนัทีEปิดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั Cงแรก หรอืภายใน < วนัทําการนับตั Cงแต่วนัถดัจากวนั
ทําการซืCอขายหน่วยลงทุนในช่วงการขายและรบัซืCอคนืหน่วยลงทุนภายหลงัการเสนอขายครั Cงแรก อนึEงเอกสาร
หลกัฐานต่างๆ จะจดัสง่โดยทางไปรษณยี ์หรอืใหผู้ส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซืCอคนืเป็นผูม้อบใหแ้ลว้แต่กรณ ี

ทั CงนีC  สทิธใินหน่วยลงทุนของผู้ส ั EงซืCอหน่วยลงทุนจะเกิดขึCนต่อเมืEอนายทะเบียนหน่วยลงทุนได้ทําการบนัทึก
รายการสั EงซืCอหน่วยลงทนุของผูส้ ั EงซืCอหน่วยลงทุนในทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุนแลว้ 

บรษิทัจดัการและ/หรอืนายทะเบยีนขอสงวนสทิธเิปลีEยนรปูแบบของเอกสารแสดงสทิธใินหน่วยลงทุนจากหนังสอื
รบัรองสทิธใินหน่วยลงทุน เป็นสมุดบญัชแีสดงสทิธใินหน่วยลงทุน (Fund book) หรอืรปูแบบอืEนทีEสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.อนุญาต หรอืเหน็ชอบได ้บรษิทัจดัการจะประกาศใหท้ราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า : วนัทํา
การ ณ ทีEทาํการทุกแหง่ของบรษิทัจดัการ และสถานทีEตดิต่อของผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซืCอคนืหน่วยลงทุน 

 
Q: ผ ู้ถือหน่วยลงทนุของกองทนุรวมนี
อาจถกูจาํกดัสิทธิในเรื=องใด ภายใต้เงื=อนไขอย่างไร 
A:  - การลงทุนในกองทุนนีCเพืEอใหไ้ดร้บัสทิธปิระโยชน์ทางภาษ ีผูส้ ั EงซืCอมหีน้าทีEตอ้งปฏบิตัติามหลกัเกณฑ์เงืEอนไข 

และ วธิกีารทีEกาํหนดในกฎหมายภาษอีากร 
- ในกรณีทีEบุคคลใดหรอืกลุ่มบุคคลเดยีวกนัใดถอืหน่วยลงทุนเกนิขอ้จาํกดัการถอืหน่วยลงทุน บรษิทัจดัการจะไม่
นับคะแนนเสยีงทีEเกนิกว่าหนึEงในสามของจํานวนหน่วยลงทุนทีEจําหน่ายไดแ้ลว้ทั Cงหมดของกองทุนรวม เวน้แต่
การเกนิขอ้จํากดัการถอืหน่วยลงทุนเป็นกรณีข้อยกเวน้ข้อจํากดัการถอืหน่วยลงทุนตามทีEสํานักงาน ก.ล.ต. 
ประกาศกาํหนด 
 

Q: ผ ู้ถือหน่วยลงทุน สามารถตรวจสอบแนวทาง และการดาํเนินการใช้สิทธิออกเสียงของบริษัทจดัการ
กองทนุรวมเพิ=มเติมได้ที=ใด  
A:  ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบไดใ้นเวป็ไซตข์องบรษิทัจดัการ  www.lhfund.co.th 
 
 

สิทธิของผ ูถ้ือหน่วยลงทนุ 



-8- 

Q: ผ ู้ถือหน่วยสามารถร้องเร ียนผา่นช่องทางใด และกองทนุมนีโยบายระงบัข้อพิพาทโดยกระบวนการ 
    อนุญาโตตลุาการหรือไม่ อย่างไร 
 A: ผู้ถอืหน่วยสามารถรอ้งเรยีนไดท้ีE บรษิทัจดัการทีEหมายเลขโทรศพัท์ m9-94w-lx4x และ m9-w<;-9n:: หรอื
สาํนกังาน ก.ล.ต. (Help center) โทรศพัท ์m9-9wl-wmmm  
      การระงบัขอ้พพิาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ 
      บรษิัทจดัการมีนโยบายการระงบัขอ้พพิาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ ในกรณีทีEบรษิัทจดัการฝ่าฝืน
หรอืไม่ปฏบิตัติามโครงการจดัการกองทุนรวมนีC  และ/หรอืหลกัเกณฑต์ามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรอื
ประกาศสาํนักงาน คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทีEเกีEยวขอ้ง อนัมผีลใหเ้กดิความเสยีหายแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนของกองทุน 
ผูถ้อืหน่วยของกองทุน สามารถนําขอ้พพิาทเขา้สู่การพจิารณาตามกระบวนการอนุญาโตตุลาการของสาํนักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ได ้ 
 
  

 

Q: ข้อมลูเกี=ยวกบับริษทัจดัการกองทนุรวม 
A:  ณ วนัทีE lm พฤศจกิายน 9:wn บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ แลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จาํกดั มจีาํนวนกองทุน
ภายใตก้ารบรหิารจดัการของบรษิทัทั Cงหมด l; กองทนุ และมมีลูคา่สนิสทุธขิองกองทุนรวมเท่ากบั 
56,817,906,287.80 บาท 

รายชื=อกรรมการ  
1. นายรตัน์  พานิชพนัธ ์   ประธานกรรมการ 
2. นายอดลุย ์วนิยัแพทย ์   กรรมการ 
3. นางสวุรรณา พทุธประสาท  กรรมการ 
4. นางศศธิร  พงศธร    กรรมการ 
5. นางสาวจฑุามาศ  สมบุณยะวโิรจน์  กรรมการ 
6. นางระววีรรณ วธันานุกจิ   กรรมการ 
7. นางจนัทนา  กาญจนาคม   กรรมการ 
8. นายมนรฐั  ผดงุสทิธิ ~   กรรมการ 
9. นายหลาย กวง-ฮวั   กรรมการ 
 
รายชื=อผ ู้บริหาร 
n. นายมนรฐั  ผดุงสทิธิ ~                              กรรมการผูอ้าํนวยการ 
9. นายอนุวฒัน์  อิEมแสงรตัน์                        สายการตลาด 
l. นางสาวศศวิณ์ี  กฤษณะสมติ                    สายปฎบิตักิารกองทนุ 
x. นางสาวนิศานาถ วงศวสฐิ                        สายเทคโนโลยสีารสนเทศ 
:. นางมนชญา รชัตกุล                               สายการลงทนุ 
w. นางสาวนร ีพฤกษยาภยั                          สายการลงทุน 
<. นายวรนนท ์ อศัวกติตเิมธนิ                      สายธรุกจิกองทุนรวมโครงสรา้งพืCนฐานและอสงัหารมิทรพัย ์
 
 
 
 

บคุคลที=เกี=ยวข้องกบัการดาํเนินการของกองทนุรวม 
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Q: รายชื=อคณะกรรมการลงทนุ 
A: รายชืEอคณะกรรมการลงทนุ 

1. นายมนรฐั  ผดงุสทิธิ ~   ประธานกรรมการ   
2. นางสาวมนชญา รชัตกุล   ผูจ้ดัการกองทุน   
3. นางสาวนร ีพฤกษยาภยั    ผูจ้ดัการกองทุน   
4. นายอานุภาพ  โฉมศร ี   ผูจ้ดัการกองทุน   
5. นางสาวพรเพญ็ ชลุปีระเสรฐิ  ผูจ้ดัการกองทุน   
6. นายสมทิธ ์ ศกัดิ ~กาํจร   ผูจ้ดัการกองทุน   
7. นางสาวนภาพรรณ จงึจนิตเ์จรญิ  ผูจ้ดัการกองทุน  
8. นางสาวเบญจพร เลศิเศรษฐศาสตร ์ ผูจ้ดัการกองทุน 
9. นายภควตั พสิทุธพินัธุ ์   ผูจ้ดัการกองทุน 
10. นายสทิธานต ์สรุเดช    ผูจ้ดัการกองทุน 
11. นางสาวดวงพร จงศรสีวาท  ผูจ้ดัการกองทุน 
 
 
Q: รายชื=อผ ู้จดัการกองทุน ประวตัิการศึกษา และประสบการณ์การทาํงานที=เกี=ยวข้องกบัการบริหารจดัการ
กองทนุรวม รวมท ั 
งหน้าที=ความรบัผิดชอบของผ ูจ้ดัการกองทนุดงักล ่าว 
A: รายชื=อผ ู้จดัการกองทนุ 
 

ชืEอ นามสกุล ประวตักิารศกึษา ประสบการณ์ทาํงาน หน้าทีEความรบัผดิชอบ 

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 

-รองประธานเจา้หน้าทีEบรหิาร

ฝ่ายการลงทุน  

-กรรมการบรหิารและประธาน

เจา้หน้าทีEลงทุน  

-กรรมการ 

 

-กรรมการและประธานเจา้หน้าทีE

บรหิาร 

-ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ 

นางสาวมนชญา รชัตกุล -ปรญิญาโท/บรหิารธรุกจิ (การจดัการ

ทั Eวไป) Western Illinois University, 

US 

-ปรญิญาตร ีบญัชบีณัฑติ

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

-CISA 

-บลจ.แลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จาํกดั 

 

-บลจ.ธนชาต จาํกดั 

-บลจ.เมยแ์บงก ์(ประเทศไทย) 

จาํกดั 

-บลจ.ไอเอน็จ ี(ประเทศไทย) 

จาํกดั 

 -บล.เคจไีอ (ประเทศไทย) จาํกดั 

(มหาชน) 

-บล.ธนชาต จาํกดั (มหาชน) 

-ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ สาย

การลงทุน  

-ผูจ้ดัการกองทุนอาวุโส  

-ผูจ้ดัการกองทุนอาวุโส (ผูช่้วย

กรรมการผูจ้ดัการ)  

-ผูจ้ดัการกองทุนอาวุโส 

(ผูอ้าํนวยการ) 

-ผูช่้วยผูอ้าํนวยการ  

 

-ผูช่้วยผูอ้าํนวยการ 
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-บล.เอกธาํรง เคจไีอ จาํกดั 

-บล.ธนชาต จาํกดั (มหาชน) 

-ธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) 

-ผูช่้วยผูอ้าํนวยการ  

-จนท.วเิคราะหห์ลกัทรพัยอ์าวุโส  

-Auditor  Officer 7 

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 จาํกดั 

 

-บลจ.แอสเซทพลสั จาํกดั 

 

-บลจ.ไทยพาณิชย ์จาํกดั 

 

-บลจ.อเบอร์ดนี จาํกดั 

-ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ 

-ผูอํ้านวยการฝ่ายอาวุโสฝ่าย

กองทุนต่างประเทศ 

-ผูอํ้านวยการฝ่ายอาวุโสฝ่าย

ตราสารหนีC 

-ผูอํ้านวยการฝ่ายอาวุโสฝ่าย

ตราสารหนีC 

-ผูจ้ดัการกองทุนอาวุโสฝ่ายตรา

สารหนีC 

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 

-เจา้หน้าทีEชาํนาญการ ฝ่ายคา้

หลกัทรพัย ์ธุรกจิจดัการกองทุน

สว่นบคุคล 

-ผูจ้ดัการกองทุน ฝ่ายจดัการ

กองทุนสาํรองเลีCยงชพี 

นายอานุภาพ  โฉมศร ี -ปรญิญาโท สถาบนับณัฑติพฒัน  

บรหิารศาสตร ์เศรษฐศาสตรก์ารเงนิ 

-ปรญิญาตร ีมหาวทิยาลยัรามคาํแหง 

เศรษฐศาสตรก์ารเงนิ เกยีรตนิิยม

อนัดบั n 

-บลจ.แลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จาํกดั 

-บลจ.แลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จาํกดั 

-บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย ์

-ผูจ้ดัการกองทุน 

-ผูจ้ดัการฝ่ายบรหิารความเสีEยง 

-เศรษฐกร 

นางสาวพรเพญ็ ชุลปีระเสรฐิ -ปรญิญาโท Information Systems & 

Management, London School of 

Economics, UK 

-ปรญิญาโท Finance, Imperial 

College, U.K.  

-ปรญิญาตร ีEconomics & 

Accountancy, City University, UK 

-บลจ.แลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จาํกดั  

-บลจ.วรรณ จาํกดั  

-บลจ.ซไีอเอม็บ-ีพรนิซเิพลิ จาํกดั 

-บลจ.ซไีอเอม็บ-ีพรนิซเิพลิ จาํกดั 

-ผูจ้ดัการกองทุน 

-ผูจ้ดัการกองทุน 

-ผูจ้ดัการกองทุน 

-ผูช่้วยผูจ้ดัการกองทุน 

นางสาวนภาพรรณ จงึจนิต์เจรญิ -ปรญิญาโท การเงนิ Shanghai 

University of finance and 

economics  

-ปรญิญาตร ีการเงนิ จฬุาลงกรณ์

มหาวทิยาลยั  

-CISA ระดบั I 

-บลจ. แลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จาํกดั  

-บลจ. แลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จาํกดั  

-บลจ. วรรณ จาํกดั 

-ผูจ้ดัการกองทุน 

-ผูช่้วยผูจ้ดัการกองทุน 

-ผูช่้วยผูจ้ดัการกองทุน 
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นางสาวเบญจพร เลศิเศรษฐศาสตร ์ -ปรญิญาโท การเงนิ, Warwick 

Business School 

-ปรญิญาโท การบรหิารการเงนิ, 

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

-ปรญิญาตร ีบญัชบีณัฑติ, 

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

-CFA 

-FRM 

-บลจ.แลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จาํกดั 

-บลจ.ยโูอบ ี(ประเทศไทย) จาํกดั 

-บลจ.ยโูอบ ี(ประเทศไทย) จาํกดั 

-ธนาคารกสกิรไทย จาํกดั 

(มหาชน) 

-ผูจ้ดัการกองทุน  

-ผูจ้ดัการกองทุน  

-ผูช่้วยผูจ้ดัการกองทุน  

-นกัวเิคราะห ์ 

นายภควตั พสิทุธพินัธุ ์  -ปรญิญาโท บญัชแีละการเงนิ 

University of Birmingham 

-ปรญิญาตร ีบรหิารธุรกจิ สาขาการเงนิ 

มหาวทิยาลยักรุงเทพ 

-CFA ระดบั I 

-บลจ.แลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จาํกดั 

-บลจ.แลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จาํกดั 

-บล.ธนชาต จาํกดั 

-บล.ไทยพาณิชย ์จํากดั 

-บล.กสกิรไทย จาํกดั 

 

-ผูจ้ดัการกองทุน 

-ผูช่้วยผูจ้ดัการกองทุน 

-Equity Dealer 

-Equity Dealer 

-เจา้หน้าทีE ฝ่ายคา้หลกัทรพัย ์

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 เจนเนอราลีE ประกนัภยั 

(ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) 

-สาํนกังานประกนัสงัคม 

 

-บรษิทั ไทยซมัซุงประกนัชวีติ 

จาํกดั (มหาชน) 

-บรษิทัหลกัทรพัย ์เมยแ์บงก ์กมิ

เอง็ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 

-ผูจ้ดัการกองทุน 

-ผูช่้วยผูจ้ดัการ, ฝ่ายลงทุน 

 

-นกัวเิคราะหค์วามเสีEยงอาวุโส, 

ฝ่ายลงทุน 

-หวัหน้าฝ่ายลงทุน 

 

-ผูช่้วยผูจ้ดัการ, ทีEปรกึษาการ

ลงทุน 

นางสาว ดวงพร จงศรสีวาท -ปรญิญาโท เศรษฐศาสตรธ์ุรกจิและ

การจดัการ, จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

-ปรญิญาตร ีบรหิารธุรกจิบญัฑติ, การ

ธนาคารและการเงนิ, จุฬาลงกรณ์

มหาวทิยาลยั 

-บลจ.แลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จาํกดั 

-กองทุนบาํเหน็จบาํนาญ

ขา้ราชการ 

-ธนาคารมซิูโฮ คอร์ปอเรต จาํกดั 

-ผูจ้ดัการกองทุน 

-ผูจ้ดัการกองทุนตราสารหนีC 

 

-Treasury Dealer 
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Q: รายชื=อผ ู้สนับสนุนการขายหรือรบัซื
อค ืนหน่วยลงทนุ นายทะเบียนหน่วยลงทนุ และผู้ดแูลผลประโยชน์ 
A: 1) ผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซืCอคนืหน่วยลงทุน  
        ธนาคารแลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จาํกดั (มหาชน) 
        บรษิทัหลกัทรพัย ์แลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จาํกดั (มหาชน) 
        หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซืCอคนืหน่วยลงทุนทีEบรษิทัจดัการแต่งตั CงขึCน (ถา้ม)ี 
 
       2) นายทะเบยีนหน่วยลงทุน  
           บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน แลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จาํกดั  
        
       l) ผูด้แูลผลประโยชน์   
            ธนาคารไทยพาณิชย ์จํากดั (มหาชน) 
           * นอกจากหน้าทีEตามทีEกาํหนดไวใ้นสญัญาแต่งตั Cงผูด้แูลผลประโยชน์ยงัมหีน้าทีEตามกฎหมายในการรกัษา
ผลประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนดว้ย  
 
 
 
Q: ช่องทางที=ผ ูล้งทนุสามารถทราบข้อมลูเพิ=มเติมเกี=ยวกบักองทนุรวมนี
  
A:  ผู้ลงทุนสามารถทราบข้อมูลเพิEมเติมได้ทีEสํานักงานของบริษัทจดัการ และเว็ปไซด์ของบรษิัทจดัการ หรือ
ผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซืCอคนืหน่วยลงทุน  
 
 
 

\.   ค วาม เสี=ยงจากการด ําเนิ น งาน ขอ งผ ู้อ อ กต ราส าร (Business Risk) : คือความเสีEยงทีEเกิดจากการ
ดาํเนินงานของผูอ้อกตราสาร หากผลการดาํเนินงานหรอืฐานะการเงนิของผูอ้อกตราสาร รวมทั Cงความสามารถใน
การทาํกาํไรของผูอ้อกตราสารเปลีEยนแปลงไป ซึEงอาจกระทบต่อราคาซืCอขายของตราสาร 
แนวทางการบรหิารความเสีEยง  ผูจ้ดัการกองทุนจะพจิารณาคดัเลอืกหลกัทรพัย์ทีEจะลงทุน โดยการวเิคราะหส์ถานะ
ทางการเงนิ ผลการดําเนินงาน การบรหิารงาน เพืEอประกอบการตดัสนิใจลงทุน และยงัจะทําการติดตามข้อมูล
ขา่วสารของผูอ้อกตราสารอยา่งใกลช้ดิและต่อเนืEอง เพืEอปรบัเปลีEยนแผนการลงทุนอยา่งเหมาะสม 

>.   ความเสี=ยงจากความสามารถในการชาํระหนี
ของผู้ออกตราสาร (Credit Risk) : คอืความเสีEยงจากการทีE
บรษิัทผู้ออกตราสารไม่สามารถชําระคนืเงนิต้น และ/หรอืดอกเบีCยไดต้ามทีEกําหนด หรอืไม่ครบตามจํานวนทีEได้
สญัญาไว ้
แนวทางการบรหิารความเสีEยง  บรษิทัจดัการจะวเิคราะห์คณุภาพและความสามารถในการชําระหนีCของผูอ้อกตรา
สาร และทบทวนฐานะทางการเงินและความน่าเชืEอถือของผู้ออกตราสารเป็นประจําสมํE าเสมอ หากมีการ
เปลีEยนแปลงอยา่งมนียัสาํคญั กจ็ะพจิารณาปรบัเปลีEยนแผนการลงทุนใหเ้หมาะสมกบัสภาวการณ์ 

?.  ความเสี=ยงจากความผนัผวนของราคาตราสาร (Market Risk) : คอืความเสีEยงทีEเกดิจากการเปลีEยนแปลง
ราคา หรอืผลตอบแทนโดยรวมของตราสาร ซึEงขึCนอยูก่บัปัจจยัต่าง ๆ เช่น แนวโน้มของอตัราดอกเบีCย ความผนัผวน
ของคา่เงนิ ปัจจยัพืCนฐานทางเศรษฐกจิ ผลประกอบการของบรษิทัผูอ้อกตราสาร ปรมิาณการซืCอขายหุน้หรอืตราสาร
หนีC เป็นตน้ ซึEงสง่ผลใหร้าคาตราสารทีEกองทนุไดล้งทุนไวอ้าจเพิEมขึCนหรอืลดลงไดต้ลอดเวลา 

ช่องทางที=ผ ู้ลงทนุสามารถทราบขอ้มลูเพิ=มเติม 

ปัจจยัความเสี=ยงของกองทนุ 
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แนวทางการบรหิารความเสีEยง  บรษิทัจดัการจะวเิคราะหแ์ละวจิยัปัจจยัต่าง ๆ ทีEมผีลต่อการเปลีEยนแปลงของราคา
ตราสารอยา่งต่อเนืEองและสมํEาเสมอ เพืEอนําไปใชป้ระกอบการตดัสนิใจปรบัเปลีEยนสดัสว่นในการลงทุนในตราสารแต่
ละประเภทใหเ้หมาะสมกบัสภาวการณ์ในช่วงเวลาต่าง ๆ 

c.   ความเสี=ยงจากการขาดสภาพคล่องของตราสาร (Liquidity Risk) : คอืความเสีEยงทีEเกดิจากการไม่สามารถ
ขายตราสารไดใ้นชว่งเวลาทีEตอ้งการหรอือาจไม่ไดร้าคาตามทีEคาดหวงัเอาไว ้
แนวทางการบรหิารความเสีEยง  บรษิัทจดัการจะพิจารณาลงทุนในหลักทรพัย์ทีEมีสภาพคล่องให้สอดคล้องกบั
ประเภทลกัษณะและนโยบายการลงทุนของกองทุนอย่างเหมาะสม เพืEอให้มคีวามคล่องตวัในการบรหิารกองทุน 
ทั CงนีC  แนวทางการบรหิารความเสีEยงจากการขาดสภาพคล่องของตราสาร จะขึCนอยู่กบัการพจิารณาตดัสนิใจของ
บรษิทัจดัการโดยคาํนึงถงึผลประโยชน์สงูสุดของผูถ้อืหน่วยลงทนุเป็นสาํคญั 
5.   ความเสี=ยงจากการทาํสญัญาซื
อขายล่วงหน้า (Derivative) : คอืความเสีEยงทีEเกดิจากราคาของหลกัทรพัย์
อา้งองิมคีวามผนัผวน โดยอาจเกดิจากปัจจยัต่าง ๆ เช่นอตัราดอกเบีCย อตัราแลกเปลีEยน หรอืปัจจยัทางเศรษฐกจิ
อืEน ๆ ทีEเกีEยวขอ้ง และอาจมคีวามเสีEยงจากการทีEคูส่ญัญาไมป่ฏบิตัติามสญัญา 
แนวทางการบรหิารความเสีEยง  กองทุนจะทําธุรกรรมดงักล่าวกบัธนาคารทีEมกีฏหมายเฉพาะจดัตั CงขึCน หรอืธนาคาร
พาณิชย์ และจะวเิคราะห์ฐานะการเงนิของคู่สญัญาก่อนทําสญัญา รวมทั Cงติดตามวเิคราะห์ความเสีEยงในฐานะ
การเงนิของคูส่ญัญาอยา่งต่อเนืEอง 
 
 

 

ส่วนที= \ : อตัราส่วนการลงทนุที=คาํนวณตามผ ู้ออกทรพัยส์ินหรือค ู่สญัญา (single entity limit) 
หมายเหตุ : ในกรณีเป็นทรพัยส์นิดงันีC ไม่มขีอ้กาํหนดเกีEยวกบั single entity limit ของผูร้บัฝาก ผูอ้อกตราสารหรอื
คูส่ญัญา แลว้แต่กรณี 
n. เงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเท่าเงนิฝากเพืEอการดาํเนินงานของ MF 
2. derivatives on organized exchange 

ตอนที= 1.1 : อตัราส่วนการลงทุนสาํหรบักองทนุท ั =วไป 
ข้อ ประเภททรพัยส์ิน อตัราส่วน (% ของ NAV) 
1 ตราสารภาครฐัไทย ไม่จาํกดัอตัราสว่น 
2 
 

 

ตราสารภาครฐัต่างประเทศ  
2.1  กรณมี ีcredit rating อยูใ่น 2 อนัดบัแรกขึCนไป 

 
ไม่จาํกดัอตัราสว่น 

2.2  กรณมี ีcredit rating อยูใ่นระดบั investment grade  
       แต่ตํEากวา่ 2 อนัดบัแรก 

ไม่เกนิ 35% 
 

3 หน่วย CIS  ไม่จาํกดัอตัราสว่น 
4 
 

 

เงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเท่าเงนิฝากทีEผูร้บัฝากหรอืผูอ้อกตราสารมี
ลกัษณะอยา่งใดอยา่งหนึEงดงันีC 
x.n  ม ีcredit rating อยูใ่นระดบั investment grade   
x.9  เป็นธนาคารออมสนิ  ทั CงนีC เฉพาะเงนิฝากหรอืตราสารทีEรฐับาล
เป็นประกนั  
 

ไม่เกนิ 20% 
 
      

สรปุอตัราส่วนการลงทนุของกองทนุรวม  
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ข้อ ประเภททรพัยส์ิน อตัราส่วน (% ของ NAV) 
5 ตราสารทีEมลีกัษณะครบถว้นดงันีC 

:.n  เป็นตราสารหนีC หรอื ตราสารกึEงหนีCกึEงทุน   
       ทีEผูอ้อกจดัตั CงขึCนตามกฎหมายไทย หรอืสาขาของ ธพ.    
       ต่างประเทศทีEไดร้บัอนุญาตใหป้ระกอบธุรกจิ ธพ.  
       ในประเทศไทย 
:.9  เป็นตราสารทีEมลีกัษณะอย่างใดอยา่งหนึEงดงันีC 
       :.9.n  ผูอ้อกเป็นบรษิทัจดทะเบยีน 
       :.9.9  ผูอ้อกมกีารเปิดเผยขอ้มลูเป็นการทั Eวไปโดยม ี
                  รายละเอยีดตามแบบ filing 
       :.9.l  ในกรณทีีEเป็นตราสารทีEมกีาํหนดวนัชาํระหนีC < 397 วนั  
                  นบัแต่วนัทีEลงทุน และไม่ไดม้ลีกัษณะตาม :.9.n หรอื  
                  :.9.9 ผูม้ภีาระผกูพนัตามตราสารดงักล่าวตอ้งเป็น 
                  บุคคลดงันีC 
                 :.9.l.n  ธพ. บง. หรอื บค. ตามกฎหมายวา่ดว้ย 
                              ธุรกจิสถาบนัการเงนิ  
                 :.9.l.9  ธนาคารออมสนิ  
                 :.9.l.l  ธนาคารอาคารสงเคราะห ์ 
                 :.9.l.x  ธนาคารเพืEอการเกษตรและสหกรณ์ 
                              การเกษตร  
                 :.9.l.:  บรรษทัตลาดรองสนิเชืEอทีEอยู่อาศยั  
                 :.9.l.w  ธนาคารพฒันาวสิาหกจิขนาดกลางและ 
                              ขนาดยอ่มแหง่ประเทศไทย  

           :.9.l.<  ธนาคารเพืEอการสง่ออกและนําเขา้ 
                              แหง่ประเทศไทย  
                 :.9.l.4  ธนาคารอสิลามแหง่ประเทศไทย 
                 :.9.l.;  บล. 
:.l  เสนอขายในประเทศไทย  
:.x  ม ีcredit rating อยูใ่นระดบั investment grade 
:.:  ในกรณทีีEเป็นตราสารทีEมกีาํหนดวนัชาํระหนีC > 397 วนั  
       นบัแต่วนัทีEลงทนุ ตอ้งขึCนทะเบยีนหรอือยูใ่นระบบของ  
       regulated market 

ไม่เกนิอตัราดงันีC แลว้แต่อตัราใด 
จะสงูกว่า 
(1) 10% หรอื 
(2) นํCาหนกัของตราสารทีEลงทุน 

ใน benchmark + 5% 
  

6 ทรพัยส์นิดงันีC  
6.1  ตราสารทุนทีEจดทะเบยีนซืCอขายในกระดานซืCอขาย 
       หลกัทรพัยส์าํหรบัผูล้งทุนทั Eวไปของ SET หรอืของตลาด 
       ซืCอขายหลกัทรพัยต์่างประเทศ (แต่ไม่รวมถงึตราสารทุน 
       ทีEผูอ้อกตราสารอยูร่ะหวา่งดาํเนินการแกไ้ขเหตุทีEอาจ 
       ทาํใหม้กีารเพกิถอนการเป็นหลกัทรพัยซ์ืCอขายใน SET  
       หรอืในตลาดซืCอขายหลกัทรพัยต์่างประเทศ)  
6.2  ตราสารทุนทีEออกโดยบรษิทัทีEจดัตั CงขึCนไม่วา่ตาม 
       กฎหมายไทยหรอืกฎหมายต่างประเทศ ซึEงหุน้ของ 
       บรษิทัดงักล่าวซืCอขายในกระดานซืCอขายหลกัทรพัยส์าํหรบั 

ไม่เกนิอตัราดงันีC แลว้แต่อตัราใดจะสงูกวา่ 
(1) 10% หรอื 
 (9) นํCาหนักของทรพัยส์นิทีEลงทนุใน benchmark 
+ 5% 
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ข้อ ประเภททรพัยส์ิน อตัราส่วน (% ของ NAV) 
       ผูล้งทนุทั Eวไปของ SET หรอืของตลาดซืCอขายหลกัทรพัย ์
       ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมถงึบรษิทัทีEอยูร่ะหวา่งดาํเนินการ      
       แกไ้ขเหตุทีEอาจทาํใหม้กีารเพกิถอนหุน้ออกจากการซืCอขาย 
       ใน SET หรอืในตลาดซืCอขายหลกัทรพัยต์่างประเทศ) 
6.3  หุน้ทีEอยูใ่นระหวา่ง IPO เพืEอการจดทะเบยีนซืCอขายตาม 6.1 
6.4  ตราสารทีEมลีกัษณะครบถว้นดงันีC  
6.4.1  เป็นตราสารหนีC ตราสารกึEงหนีCกึEงทนุ หรอืศุกกู ทีEผูอ้อกจดัตั Cง
ขึCนตามกฎหมายไทย และเสนอขายตราสารนั Cนในต่างประเทศ หรอืผู้
ออกจดัตั CงขึCนตามกฎหมายต่างประเทศ (แต่ไม่รวมสาขาของ ธพ. 
ต่างประเทศทีEไดร้บัอนุญาตใหป้ระกอบธรุกจิ ธพ. ในประเทศไทย) 
หรอืเป็นตราสาร Basel III 
6.4.2  ม ีcredit rating อยูใ่นระดบั investment grade 
6.4.3  เป็นตราสารทีEมลีกัษณะอยา่งใดอยา่งหนึEงดงันีC 
6.4.3.1  ผูอ้อกเป็นบรษิทัจดทะเบยีนใน SET หรอื 
ในตลาดซืCอขายหลกัทรพัยต์่างประเทศ 
6.4.3.2  ผูอ้อกมกีารเปิดเผยขอ้มลูเป็นการทั Eวไปโดยมรีายละเอยีด
ตามแบบ filing 
6.4.3.3  ในกรณทีีEเป็นตราสารทีEมกีาํหนดวนัชาํระหนีC < 397 วนั นบั
แต่วนัทีEลงทุน และไม่ได ้มลีกัษณะตาม 6.1.3.1 หรอื 6.1.3.2 ผูม้ภีาระ
ผกูพนัตามตราสารดงักลา่วตอ้งเป็น บุคคลดงันีC 
6.4.3.3.1  บุคคลตามขอ้ :.9.l.n –  5.2.3.9 
6.4.3.3.2  สถาบนัการเงนิระหว่างประเทศ ทีEประเทศไทยเป็นสมาชกิ 
6.4.3.3.3  สถาบนัการเงนิต่างประเทศ ทีEมลีกัษณะทาํนองเดยีวกบั
บุคคล ตามขอ้ 6.1.3.3.1 – 6.1.3.3.2 
6.4.4  ในกรณทีีEเป็นตราสารทีEมกีาํหนดวนัชาํระหนีC > 397 วนั นบัแต่
วนัทีEลงทุน ตอ้งขึCนทะเบยีนหรอือยูใ่นระบบของ regulated market 
6.5  ตราสาร BaselIII ทีEม ีcredit rating อยูใ่นระดบั investment 
grade และอยูใ่นระบบของ organized market หรอืเทยีบเท่า 
6.6 DW ทีEม ีissuer rating อยูใ่นระดบั investment grade 
6.7 หน่วย infra หรอืหน่วย property ดงันีC 
6.7.1 หน่วย infra หรอืหน่วย property ทีEจดทะเบยีนซืCอขายใน
กระดานซืCอขายหลกัทรพัยส์าํหรบัผูล้งทุนทั Eวไปของ SET หรอืของ
ตลาดซืCอขายหลกัทรพัยต์่างประเทศ (แต่ไม่รวมถงึหน่วยดงักลา่วทีEอยู่
ระหว่างดาํเนินการแกไ้ขเหตุทีEอาจทาํใหม้กีารเพกิถอนหน่วยดงักลา่ว
ออกจากการซืCอขายใน SET หรอืในตลาดซืCอขายหลกัทรพัย์
ต่างประเทศ)  
6.7.2  หน่วย infra หรอืหน่วย property ทีEอยูใ่นระหวา่ง IPO เพืEอการ
จดทะเบยีนซืCอขายตาม w.<.n 
6.8  ธรุกรรมดงันีC ทีEคูส่ญัญาม ีcredit rating อยูใ่นระดบัinvestment 
grade 
6.8.1  reverse repo 
6.8.2  OTC derivatives  

7 ทรพัยส์นิอืEนนอกเหนือจากทีEระบุในขอ้ 1 - ขอ้ 6 (SIP) ไม่เกนิ 5% 
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ส่วนที= > : อตัราส่วนการลงทนุที=คาํนวณตามกล ุ่มกิจการ (group limit) 
ข้อ ประเภททรพัยส์ิน อตัราส่วน (% ของ NAV) 
1 การลงทนุในทรพัยส์นิของบรษิทัทุกบรษิทัทีEอยูใ่นกลุ่มกจิการเดยีว       

หรอืการเขา้เป็นคูส่ญัญาในธุรกรรมทางการเงนิกบับรษิทัดงักล่าว  
      

ไม่เกนิอตัราใดอตัราหนึEงดงันีC แลว้แต่อตัราใดจะ      
กว่า 
(1)  25% หรอื 
(2)  นํCาหนักของทรพัยส์นิทีEลงทนุ 
       ใน benchmark + 10%  

หมายเหตุ : ในกรณเีป็นทรพัยส์นิดงันีC ไม่มขีอ้กาํหนดเกีEยวกบั group limit  
                   n. เงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเทา่เงนิฝากเพืEอการดาํเนินงานของ MF  
                   2. derivatives on organized exchange 

 
ส่วนที= ? : อตัราส่วนการลงทนุที=ค าํนวณตามประเภททรพัยส์ิน (product limit) 

ข้อ ประเภททรพัยส์ิน อตัราส่วน (% ของ NAV) 
1 เงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเท่าเงนิฝาก B/E หรอื P/N ทีEนิตบิุคคลตาม

กฎหมายไทย (ไม่รวมถงึสาขาในต่างประเทศของนิตบิุคคลดงักลา่ว) 
เป็นผูอ้อก ผูส้ ั Eงจ่าย หรอืคูส่ญัญา ดงันีC 
1.1  ธนาคารหรอืสถาบนัการเงนิทีEมกีฎหมายเฉพาะจดัตั CงขึCน 
1.2  ธพ. 
1.3  บง. 
1.4  บค. 
1.5  บรรษทัตลาดรองสนิเชืEอทีEอยูอ่าศยั 
(ไม่รวมถงึทรพัยส์นิทีE MF ไดร้บัโอนกรรมสทิธิ ~มาจากคู่สญัญาตาม 
reverse repo หรอื securities lending หรอื derivatives) 

- รวมกนัไม่เกนิ 45% เฉลีEยในรอบปีบญัช ี    
  เวน้แต่เป็น MF ทีEมอีายโุครงการ < n ปี  
  ใหเ้ฉลีEยตามรอบอายกุองทนุ 

- อตัราขา้งตน้ไม่ใชก้บั MF ทีEอายกุองทุน  
  คงเหลอื < 6 เดอืน  ทั CงนีC เฉพาะ MF ทีEม ี
  อายโุครงการ > 1 ปี 
      
 
 

2 ทรพัยส์นิดงันีC 
2.1  B/E หรอื P/N ทีEมเีง ืEอนไขหา้มเปลีEยนมอืแต่กองทุนไดด้าํเนินการ
ใหม้กีารรบัโอนสทิธเิรยีกรอ้งในตราสารไดต้ามวธิกีารทีEกฎหมาย
กาํหนด หรอืมเีงืEอนไขใหก้องทุนสามารถขายคนืผูอ้อกตราสารได ้
2.2  เงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเท่าเงนิฝากทีEมรีะยะเวลาการฝากเกนิ 
12 เดอืน  
2.3  total SIP ตามขอ้ : ของสว่นนีC แต่ไม่รวมถงึตราสารหนีC ตราสาร
กึEงหนีCกึEงทุน หรอืศุกูก ทีEมลีกัษณะครบถว้นดงันีC 
      2.3.1  มลีกัษณะตาม w.x.l และ w.x.x ของขอ้ w ในส่วนทีE n : 
อตัราส่วนการลงทุนทีEคาํนวณตามผูอ้อกทรพัยส์นิหรอืคูส่ญัญา (single 
entity limit) 
      2.3.2  ม ีcredit rating อยูใ่นระดบัตํEากวา่ investment grade 
หรอืไม่ม ีcredit rating (ขอ้นีCไม่ใชก้บัการลงทุนของกองทุนรวมปิด 
และกองทุน buy & hold ทีEลงทนุใน B/E P/N เงนิฝากหรอืตราสาร
เทยีบเทา่เงนิฝากทีEมอีายไุม่เกนิอายกุองทุน หรอืรอบการลงทนุของ
กองทุน หรอืมกีารลงทนุใน derivatives เพืEอใหท้รพัยส์นิดงักลา่วมี
อายสุอดคลอ้งกบัอายกุองทุน) 

ทุกประเภทรวมกนัไม่เกนิ 25% 
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ข้อ ประเภททรพัยส์ิน อตัราส่วน (% ของ NAV) 
3 reverse repo ไม่เกนิ 25% 
4 securities lending   ไม่เกนิ 25% 
5 ตราสารดงันีC (total SIP) 

:.n ทรพัยส์นิตามขอ้ 7 ในสว่นทีE n : อตัราสว่นการลงทุนทีEคาํนวณ
ตามผูอ้อกทรพัยส์นิหรอืคูส่ญัญา (single entity limit)  
:.9 ตราสารหนีC ตราสารกึEงหนีCกึEงทุน หรอืศุกกู (ถา้นโยบายเดมิม ีSN 
หรอื Basel lII กใ็สเ่พิEมตรงนีCดว้ย) ทีEมอีนัดบัความน่าเชืEอทีEตวัตราสาร
และ/หรอืผูอ้อกตราสารทีEตํEากว่าทีEสามารถลงทุนได ้(non-investment 
grade / unrated) (หมายความรวมถงึ ในระบบ regulated market 
และไม่อยูใ่นระบบ regulated market และ ทีEมขีอ้มูล public และ non-
public) 

ทุกประเภทรวมกนัไม่เกนิ 15% 
 

6 derivatives ดงันีC 
6.1  hedging limit :  
       การเขา้ทาํธุรกรรม  
       derivatives ทีEม ี
       วตัถปุระสงคเ์พืEอ 
       การลดความเสีEยง 

ไม่เกนิมลูค่าความเสีEยงทีEมอียู ่ 

หมายเหตุ : สาํหรบัการลงทุนในเงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเท่าเงนิฝากเพืEอการดาํเนินงานของ MF ไม่มขีอ้กาํหนด
เกีEยวกบั product limit 

 

ส่วนที= c : อตัราส่วนการลงทนุที=คาํนวณตามความมสี่วนได้เสียในกิจการที=ลงทนุ (concentration limit) 
ข้อ ประเภททรพัยส์ิน อตัราส่วน  
1 หุน้ของบรษิทัรายใดรายหนึEง ทุกกองทุนรวมกนัภายใต้การจดัการของบรษิทัจดัการต้องมี

จาํนวนหุน้ของบรษิทัรวมกนั<25% ของจํานวนสทิธอิอกเสยีง
ทั Cงหมดของบรษิทันั Cน  

2 ตราสารหนีC ตราสารกึEงหนีCกึEงทนุ ตราสาร Basel III 
และศุกูก ของผูอ้อกรายใดรายหนึEง (ไม่รวมถงึตรา
สารหนีCภาครฐัไทย หรอืตราสารหนีCภาครฐั
ต่างประเทศ) 

9.n  ไมเ่กนิ 1 ใน 3 ของมลูค่าหนีCสนิทางการเงนิ (financial 
liability) ของผูอ้อกตราสารรายนั Cน ตามทีEเปิดเผยไวใ้นงบการเงนิ
สาํหรบัรอบระยะเวลาบญัชล่ีาสุด โดยไม่ใหน้บัรวมมลูค่าหนีCสนิ
ดงักลา่วของเจา้หนีCทีEมคีวามเกีEยวขอ้งกบัผูอ้อก เช่น เงนิกูย้มืจาก
กจิการทีEเกีEยวขอ้งกนั เป็นตน้ 

       ทั CงนีC ในกรณทีีEผูอ้อกตราสารไม่มหีนีCสนิทางการเงนิตามทีE
เปิดเผยไวใ้นงบการเงนิสาํหรบัรอบระยะเวลาบญัชลีา่สดุ  ใหใ้ช้
อตัราสว่นไม่เกนิ 1 ใน 3 ของมลูค่าการออกและเสนอขายตราสาร
ตามขอ้นีCของผูอ้อกรายนั Cนเป็นรายครั Cง เวน้แต่ในกรณทีีEผูอ้อกตรา
สารไดม้กีารยืEนแบบ filing ในลกัษณะ เป็นโครงการ (bond 
issuance program) ใหพ้จิารณาเป็นรายโครงการ 

  9.9  ในกรณทีีEกองทุนลงทุนในตราสารตามขอ้นีCโดยเป็นตราสาร 
ทีEออกใหม่และม ีcredit rating อยูใ่นระดบัตํEากวา่ investment 
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ข้อ ประเภททรพัยส์ิน อตัราส่วน  
grade หรอืไม่ม ีcredit rating ให ้บลจ. ลงทุนเพืEอกองทุนภายใต้
การจดัการของ บลจ. รายเดยีวกนัรวมกนัไม่เกนิ n ใน l ของ
มลูคา่การออกและเสนอขายตราสารดงักล่าวเป็นรายคร ั Cง เวน้แต่
กรณทีีEผูอ้อกตราสารไดม้กีารยืEนแบบ filing ในลกัษณะ เป็น
โครงการ (bond issuance program) ใหพ้จิารณาเป็นราย
โครงการ (อตัราสว่นตาม 9.9 ไม่ใชก้บักรณเีป็นตราสารทีEออกโดย 
       บุคคลดงันีC  
       n. ธพ. บง. หรอื บค. ตามกฎหมายวา่ดว้ยธรุกจิสถาบนั
การเงนิ 
       9. ธนาคารออมสนิ 
       l. ธนาคารอาคารสงเคราะห ์
       x. ธนาคารเพืEอการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
       :. บรรษทัตลาดรองสนิเชืEอทีEอยูอ่าศยั 
       w. ธนาคารพฒันาวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอ่ม 
           แห่งประเทศไทย  
       <. ธนาคารเพืEอการสง่ออกและนําเขา้แหง่ประเทศไทย  
       4. ธนาคารอสิลามแหง่ประเทศไทย 
       ;. บล. 
       10. สถาบนัการเงนิระหวา่งประเทศทีEประเทศไทยเป็น
สมาชกิ 
       nn. สถาบนัการเงนิต่างประเทศทีEมลีกัษณะทาํนองเดยีวกบั 
           บุคคลตาม n. – 9.) 

3 หน่วย CIS ของกองทุนใดกองทุนหนึEง - ไม่เกนิ n ใน l ของจาํนวนหน่วย CIS ทั Cงหมดของ MF หรอื 
กองทุน CIS ต่างประเทศ ทีEออกหน่วยนั Cน   
- อตัราขา้งตน้ไม่ใชก้บัการลงทุนดงันีC 
(n)  การลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนทีEมลีกัษณะครบถว้น 
ดงันีCโดยไดร้บัความเหน็ชอบจากสาํนักงาน  
          (n.n)  มขีนาดเลก็  
          (n.9)  จดัตั CงขึCนใหม่โดยมอีายไุม่เกนิ 9 ปี 
          (n.l)  เสนอขายต่อผูล้งทุนในวงกวา้ง  

4 หน่วย infra ของกองทุนใดกองทุนหนึEง ไม่เกนิ n ใน l ของจาํนวนหน่วย infra ทั Cงหมดของกองทนุ infra 
ทีEออกหน่วยนั Cน เวน้แต่เป็นหน่วย infra ของกองทุนทีEมลีกัษณะ
ครบถว้นดงันีC โดยไดร้บัความเหน็ชอบจากสาํนักงาน 
(n)  มขีนาดเลก็  
(9)  จดัตั CงขึCนใหม่โดยมอีายไุม่เกนิ 9 ปี 
(l)  เสนอขายต่อผูล้งทนุในวงกวา้ง 

5 หน่วย property ของกองทุนใดกองทุนหนึEง ไม่เกนิ n ใน l ของจาํนวนหน่วย property ทั Cงหมดของกองทุน 
property ทีEออกหน่วยนั Cน  เวน้แต่เป็นหน่วย property ของ
กองทุนทีEมลีกัษณะครบถว้นดงันีC โดยไดร้บัความเหน็ชอบจาก
สาํนกังาน 
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ข้อ ประเภททรพัยส์ิน อตัราส่วน  
(n)  มขีนาดเลก็  
(9)  จดัตั CงขึCนใหม่โดยมอีายไุม่เกนิ 9 ปี 
(l)  เสนอขายต่อผูล้งทนุในวงกวา้ง 

ทั CงนีC การคาํนวณสดัสว่นตามนโยบายการลงทุนและอตัราสว่นการลงทุน ใหเ้ป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาด
ทุนวา่ดว้ยการลงทุนของกองทุน และ/หรอื ทีEแกไ้ขเพิEมเตมิ 

 

 
 
 

 
 
\.ค่าใช้จ่ายที=เร ียกเกบ็จากผู้ถือหน่วยลงทนุ 

รายการที=เร ียกเกบ็ 
ร ้อยละของมลูค่าซื
อขายต่อปี 

อตัราตามโครงการ เรียกเกบ็จริง 
ปี 2559 

เรียกเกบ็จริง 
ปี 2560 

เรียกเกบ็จริง 
ปี 2561 

1.1 คา่ธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end-fee) ไม่เกนิ 2.68 N/A ยกเวน้ ยกเวน้ 
1.2 คา่ธรรมเนียมการรบัซืCอคนืหน่วยลงทนุ (Back-end fee) ไม่เกนิ 2.68 N/A ยกเวน้ ยกเวน้  
1.3 คา่ธรรมเนียมการสบัเปลีEยนหน่วยลงทุน (Switching fee) 
     ค่าธรรมเนียมการสบัเปลีEยนเขา้ 
     ค่าธรรมเนียมการสบัเปลีEยนออก 
              - สบัเปลีEยนภายใน บลจ. 
              - สบัเปลีEยนภายนอก บลจ. 

 
ไม่เกนิ 2.68 

 
ไม่เกนิ 2.68 
ไม่เกนิ 2.68 

 
N/A  

 
N/A  
N/A 

 
ยกเวน้ 

 
ยกเวน้ 
0.50 

 
ยกเวน้ 

 
ยกเวน้ 
0.50 

1.4 คา่ธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน  อตัราตามทีEนาย
ทะเบยีนเรยีกเกบ็ 

200 บาท       
ต่อรายการ 

200 บาท        
ต่อรายการ 

200 บาท       
ต่อรายการ 

 
หมายเหตุ : n) คา่ธรรมเนียมดงักล่าวขา้งตน้เป็นอตัราทีEรวมภาษีมลูค่าเพิEม ภาษธุีรกจิเฉพาะ หรอืภาษอีืEนใดในทาํนองเดยีวกนั (ถา้ม)ี 

 9) อาจเรยีกเก็บจากผูล้งทุนแต่ละกลุ่มหรอืแต่ละรายไม่เท่ากนั ขึCนอยู่กบัดลุยพนิิจของบรษิทัจดัการ 
 l) กรณีสบัเปลีEยนหน่วยลงทุน บรษิทัจดัการอาจยกเวน้ไม่เรยีกเก็บค่าธรรมเนียมการสบัเปลีEยนหน่วยลงทุนสาํหรบัการ
สบัเปลีEยนหน่วยลงทุนระหวา่งกองทุนรวมภายใตก้ารจดัการของบรษิทัจดัการ แต่จะมกีารเรยีกเกบ็คา่ธรรมเนียมการขายและ
รบัซืCอคนืหน่วยลงทุนตามอตัราทีEบรษิทัจดัการกําหนด 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตารางค่าธรรมเนียม เงินตอบแทน และค ่าใช้จ่ายท ั 
งหมดที=เร ียกเกบ็จากกองทนุรวม และผ ู้ถอืหน่วยลงทนุ 
สาํหรบัรอบระยะเวลาต ั 
งแต่วนัที= \ ธนัวาคม >EF@ ถึงวนัที= ?@ พฤศจิกายน >EF\ 
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2.ค่าใช้จ่ายที=เร ียกเกบ็จากกองทนุรวม 

รายการที=เรียกเกบ็ ร ้อยละของมลูค่าทรพัยส์ินทั 
งหมดของกองทนุต่อปี 

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวมทั 
งหมดที=
ประมาณการได้ 

อตัราตามโครงการ 
 

เรียกเกบ็จริง 
ปี 2559 

เรียกเกบ็จริง 
ปี 2560 

เรียกเกบ็จริง 
ปี 2561 

2.1 คา่ธรรมเนียมการจดัการ ไม่เกนิ 3.21 N/A 0.994 1.290 
2.2 คา่ธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน์ ไม่เกนิ 0.11 N/A 0.022 0.024 
2.3 คา่ธรรมเนียมนายทะเบยีนหน่วยลงทุน ไม่เกนิ 0.54 N/A 0.248 0.267 
2.4 คา่สอบบญัช ี จา่ยตามจรงิ N/A 0.064 0.048 
2.5 คา่จดัตั Cงและจดทะเบยีนกองทุน จา่ยตามจรงิ N/A 0.175 0.010 
2.6 คา่ใชจ้่ายในการจดัทาํ จดัพมิพร์ายงานถงึผู้
ถอืหน่วย 

จา่ยตามจรงิ N/A N/A 0.020 

2.7 คา่ใชจ้า่ยในการโฆษณา ประชาสมัพนัธ์และ
สง่เสรมิการขาย 

จา่ยตามจรงิ แต่ไม่เกนิ 0.50 

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวมที=ประมาณการไมไ่ด้    
2.8 คา่ใชจ้า่ยอืEนๆ  0.42 N/A 0.041 0.023 
รวมค่าใช้จ่ายท ั 
งหมด ไมเ่กิน 4.28 N/A 1.544 1.682 

 
คา่ใชจ้่ายในการซืCอขายหลกัทรพัย์ จา่ยตามจรงิ N/A 1.585 1.205 

 
หมายเหตุ : n) ค่าธรรมเนียมดงักล่าวขา้งตน้รวมภาษมีลูค่าเพิEม หรอืภาษธีรุกจิเฉพาะ หรอืภาษอีืEนใด ในทาํนองเดยีวกนั อกี

ทั Cงคา่ธรรมเนียมในการเรยีกเกบ็จากกองทุนทั Cงหมด ยงัไม่รวมค่านายหน้าซืCอขายหลกัทรพัยแ์ละคา่ธรรมเนียม
ตา่ง ๆ ทีEเกดิขึCนจากการซืCอขายหลกัทรพัย ์

  9) บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธใินการทีEจะปรบัเพิEมอตัราคา่ธรรมเนียมหรอืค่าใชจ้่ายขา้งตน้โดยไม่ถอืว่าเป็นการ
แก้ไขเพิEมเตมิโครงการจดัการในอตัราไม่เกนิรอ้ยละ : ของอตัราค่าธรรมเนียมหรอืคา่ใชจ่้ายภายในรอบ
ระยะเวลา n ปี  
3) ค่าธรรมเนียมคา่ใชจ่้ายทีEเรยีกเกบ็จากกองทุนรวม เมืEอรวมกนัทั Cงหมดแล้วตอ้งไม่เกนิอตัรารอ้ยละ 4.28 ต่อปี 
ของมลูค่าทรพัย์สนิสทุธขิองกองทุนรวม  
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กลุ่มของตราสารการลงทุน มูลค่าตามราคาตลาด %NAV

(ก) ตราสารภาครัฐไทย/ตราสารภาครัฐต่างประเทศ 9,984,681.00                       11.00           

(ข) ตราสารที&ธนาคารที&มีกฎหมายเฉพาะจดัตั 0งขึ 0น ธนาคารพาณิชย์ 5,025,267.83                       5.54             

หรือบริษัทเงินทนุเป็นผู้ออก/สั&งจ่าย/รับอาวลั/คํ 0าประกนั

(ค) ตราสารที&มีอนัดับความน่าเชื&อถืออยู่ในอนัดับที&สามารถ -                                       -              

ลงทนุได้ (Investment grade)

(ง) ตราสารที&มีอนัดับความน่าเชื&อถืออยู่ในอนัดับตํ&ากว่าอนัดับที& -                                       -              

สามารถลงทนุได้ (Investment grade) หรือไม่มี Rating

สัดส่วนเงนิลงทุนขั�นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนสําหรับกลุ่มตราสารตาม (ง) เท่ากับ 15% NAV  
 
 
 
 
 
 

ประเภท ผู้ออก อนัดบั มูลค่าตาม

ความน่าเชื=อถือ ราคาตลาด

พนัธบตัร ธนาคารแห่งประเทศไทย - 9,984,681.00                  

เงนิฝากธนาคาร ธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกัด (มหาชน) AA+ 5,025,267.83                   
 
 
 
 
 
 
 

                            

ชื=อกองทุน PTR

กองทุนเปิด แอล เอช แอคทีฟ หุ้นระยะยาว 4.3329
 

 
 
 
 
 
 

อตัราส่วนหมนุเวียนการลงทนุของกองทุน (Portfolio Turnover Ratio: PTR) 
มลูค่า ณ วนัที= ?@ พฤศจิกายน >EF\ 

 

รายละเอียดตวัตราสารและอนัดบัความน่าเชื=อถอืของตราสารแห่งหนี
 เงินฝาก หรอืตราสารกึ=งหนี
กึ=งทนุ
มลูค่า ณ วนัที= ?@ พฤศจิกายน >EF\ 

 

รายงานสรปุเงินลงทนุ 
มลูค่า ณ วนัที= ?@ พฤศจิกายน >EF\ 
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รายละเอียดการลงทุน มูลค ่าตามราคาตลาด %NAV

หลกัทรัพยห์รือทรัพยส์นิในประเทศ 89,239,829.83            98.32              

พนัธบตัรรัฐบาล

     อายุคงเหลอืน้อยกว่า 1 ปี 9,984,681.00             11.00              

เงนิฝากธนาคาร 5,025,267.83             5.54                

หุ้นสามญั 74,229,881.00            81.78              

ประเภทรายการค้างรับค้างจ่ายหรือหนีCสนิอืEน ๆ 1,526,596.30             1.68                

มูลค ่าทร ัพยสิ์นสุทธิ 90,766,426.13               100.00                 
 
 
 
 
 
 

อตัราส่วน จาํนวนเงินต้น มูลค ่ายุติธรรม

(%) หรือ จาํนวนหุ้น/ (บาท)

หน่วย

เงินฝากธนาคาร

ธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกัด (มหาชน) 5.54 5,016,565.43 5,025,267.83

          รวมเงินฝากธนาคาร 5.54 5,025,267.83

พันธบตัรร ัฐบาล

ธนาคารแห่งประเทศไทย 11.00 10,000.00 9,984,681.00

          รวมพันธบตัรร ัฐบาล 11.00 9,984,681.00

หุ้นสามญั

     หมวดธุรกิจการท่องเทีEยวและสนัทนาการ

บริษัท โรงแรมเซน็ทรัลพลาซา จาํกัด (มหาชน) 0.02 400.00 16,900.00

     หมวดธุรกิจการแพทย์

บริษัท บางกอก เชน ฮอสปิทอล จาํกัด (มหาชน) 0.81 40,000.00 732,000.00

     หมวดธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จาํกัด (มหาชน) 4.92 70,100.00 4,468,875.00

บริษัท นามยง เทอร์มนัิล จาํกัด (มหาชน) 1.51 257,800.00 1,366,340.00

บริษัท บทีีเอส กรุ๊ป โฮลดิCง จาํกัด (มหาชน) 1.48 141,700.00 1,339,065.00

     หมวดธุรกิจเงนิทุนและหลกัทรัพย์

บริษัท บตัรกรุงไทย จาํกัด (มหาชน) 1.97 52,700.00 1,791,800.00

บริษัท ศรีสวสัดิ ~ พาวเวอร์ 1979 จาํกัด (มหาชน) 2.00 36,300.00 1,815,000.00

บริษัท ออิอน ธนสนิทรัพย ์(ไทยแลนด์) จาํกัด (มหาชน) 2.98 14,300.00 2,702,700.00

รายละเอียด

 

รายงานสถานะการลงทนุ การก ู้ย ืม และการก่อภาระผกูพนั 
มลูค่า ณ วนัที= ?@ พฤศจิกายน >EF\ 

 

รายละเอียดการลงทนุในหลกัทรพัย ์
มลูค่า ณ วนัที= ?@ พฤศจิกายน >EF\ 
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อตัราส่วน จาํนวนเงินต้น มูลค ่ายุติธรรม

(%) หรือ จาํนวนหุ้น/ (บาท)

หน่วย

     หมวดธุรกิจเทคโนโลยสีารสนเทศและการสืEอสาร

บริษัท เทเลคอมเอเซยี คอร์ปอเรชั Eน จาํกัด (มหาชน) 2.91 452,200.00 2,645,370.00

บริษัท โทเทิEล แอค็เซส็ คอมมนิูเคชั Eน จาํกัด (มหาชน) 0.51 9,700.00 465,600.00

บริษัท แอดวานซ ์อนิโฟร์ เซอร์วสิ จาํกัด (มหาชน) 3.42 17,400.00 3,105,900.00

     หมวดธุรกิจธนาคาร

ธนาคารกรุงเทพ จาํกัด (มหาชน) 2.47 10,800.00 2,246,400.00

ธนาคารกรุงไทย จาํกัด (มหาชน) 2.97 133,500.00 2,696,700.00

ธนาคารกสกิรไทย จาํกัด (มหาชน) 2.96 13,900.00 2,689,650.00

ธนาคารเกียรตินาคิน จาํกัด (มหาชน) 3.02 37,900.00 2,738,275.00

ธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกัด (มหาชน) 1.93 12,600.00 1,751,400.00

บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเซยีลกรุ๊ป จาํกัด (มหาชน) 0.98 11,100.00 888,000.00

     หมวดธุรกิจปิโตรเคมแีละเคมภีัณฑ์

บริษัท พทีีที โกลบอล เคมคิอล จาํกัด (มหาชน) 2.52 29,100.00 2,284,350.00

บริษัทวนิีไทย จาํกัด (มหาชน) 0.93 36,800.00 842,720.00

     หมวดธุรกิจพลงังานและสาธารณูปโภค

บริษัท กัลฟ์ เอน็เนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จาํกัด (มหาชน) 1.94 23,300.00 1,764,975.00

บริษัท ไทยออยล ์จาํกัด (มหาชน) 3.03 36,200.00 2,751,200.00

บริษัท ปตท. จาํกัด (มหาชน) 7.92 146,000.00 7,190,500.00

บริษัท ปตท. สาํรวจและผลติปิโตรเลยีม จาํกัด (มหาชน) 5.02 34,500.00 4,554,000.00

บริษัท ผลติไฟฟ้า จาํกัด (มหาชน) 0.98 3,700.00 888,000.00

บริษัท พลงังานบริสุทธิ ~ จาํกัด (มหาชน) 0.98 18,600.00 892,800.00

บริษัท สตาร์ ปิโตรเลยีม รีไฟน์นิEง จาํกัด (มหาชน) 0.99 74,600.00 895,200.00

บริษัท ไออาร์พซี ีจาํกัด (มหาชน) 3.08 458,200.00 2,795,020.00

     หมวดธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์

บริษัท ดับบลวิเอชเอ คอร์ปอเรชั Eน จาํกัด (มหาชน) 1.97 429,600.00 1,787,136.00

บริษัท แลนด์แอนด์เฮา้ส ์จาํกัด (มหาชน) 1.90 170,800.00 1,725,080.00

บริษัทเซน็ทรัลพฒันา จาํกัด (มหาชน) 1.47 17,600.00 1,333,200.00

     หมวดธุรกิจพาณิชย์

บริษัท ซพี ีออลล ์จาํกัด (มหาชน) 0.97 12,900.00 880,425.00

บริษัท เบอร์ล ีE ยุคเกอร์ จาํกัด (มหาชน) 3.02 51,900.00 2,737,725.00

บริษัท ห้างสรรพสนิค้าโรบนิสนั จาํกัด (มหาชน) 1.00 13,500.00 907,875.00

รายละเอียด

 
 
 
 

รายละเอียดการลงทนุในหลกัทรพัย ์(ต ่อ) 
มลูค่า ณ วนัที= ?@ พฤศจิกายน >EF\ 
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อตัราส่วน จาํนวนเงินต้น มูลค ่ายุติธรรม

(%) หรือ จาํนวนหุ้น/ (บาท)

หน่วย

     หมวดธุรกิจยานยนต์

บริษัท ไทยสแตนเลยก์ารไฟฟ้า จาํกัด (มหาชน) 0.44 1,700.00 401,200.00

     หมวดธุรกิจวสัดุก่อสร้าง

บริษัท ปนูซเีมนต์นครหลวง จาํกัด (มหาชน) 1.92 7,400.00 1,746,400.00

     หมวดธุรกิจอาหารและเครืEองดืEม

บริษัท เจริญโภคภัณฑอ์าหาร จาํกัด (มหาชน) 2.51 91,100.00 2,277,500.00

บริษัท เอม็เคเรสโตรองต์กรุ๊ป จาํกัด (มหาชน) 1.02 12,700.00 927,100.00

บริษัท โอสถสภา จาํกัด (มหาชน) 1.31 47,500.00 1,187,500.00

          รวมหุ้นสามญั 81.78 74,229,881.00

รวมเงินลงทุน 98.32 89,239,829.83

รายการค ้างจ่ายหรือหนี
สินอื=น ๆ 1.68 1,526,596.30

มูลค ่าทร ัพยสิ์นสุทธิ 100.00 90,766,426.13

รายละเอียด

 
 
 

 
 
 
 

            

ลาํดบั ชื=อย่อ ร้อยละของเงินลงทุน

1 PTT 7.92

2 PTTEP 5.02

3 AOT 4.92

4 ADVANC 3.42

5 IRPC 3.08

6 TOP 3.03

7 KKP 3.02

8 BJC 3.02

9 AEONTS 2.98

10 KTB 2.97

บริษัท ปตท. จํากดั (มหาชน)

บริษัท ปตท. สํารวจและผลติปิโตรเลยีม จํากดั (มหาชน)

ชื=อหลกัทรพัย์

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จํากดั (มหาชน)

ธนาคาร กรุงไทย จํากดั (มหาชน)

บริษัท แอดวานซ์ อนิโฟร์ เซอร์วสิ จํากดั (มหาชน)

บริษัท ไออาร์พซี ีจํากดั (มหาชน)

บริษัท ไทยออยล์ จํากดั (มหาชน)

ธนาคารเกยีรตินาคนิ จํากดั (มหาชน)

บริษัท เบอร์ล ีE ยุคเกอร์ จํากดั (มหาชน)

บริษัท ออิอน ธนสนิทรัพย์ (ไทยแลนด์) จํากดั (มหาชน)

 
           
 
 
 
 

รายชื=อห ุ้นที=ลงทนุ \@ อนัดบัแรก พร้อมสดัส่วนการลงทนุ 
มลูค่า ณ วนัที= ?@ พฤศจิกายน >EF\ 

รายละเอียดการลงทนุในหลกัทรพัย ์(ต ่อ) 
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มลูค่าทรพัยส์นิสทุธ ิ(บาท) 37,077,920  
มลูค่าหน่วยลงทนุ (บาท/หน่วย) 10.9340  
 

 

ตารางเปรียบเทียบผลการดาํเนินงาน 
กองทนุเปิด แอล เอช แอคทีฟ หุ้นระยะยาว ชนิดสะสมมลูค ่า 

ข้อม ูล ณ วนัที= ?@ พฤศจิกายน >EF\ 
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มลูค่าทรพัยส์นิสทุธ ิ(บาท) 53,688,506.13  
มลูค่าหน่วยลงทนุ (บาท/หน่วย) 10.3899  
 

ตารางเปรียบเทียบผลการดาํเนินงาน 
กองทนุเปิด แอล เอช แอคทีฟ หุ้นระยะยาว ชนิดจ่ายเงินปันผล 

ข้อมูล ณ วนัที= ?@ พฤศจิกายน >EF\ 
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      - เอกสารการวดัผลการดาํเนินงานของกองทุนรวมฉบบันีCไดจ้ดัทาํขึCนตามมาตรฐานการวดัผลการดาํเนินงาน  
ของกองทุนรวมของสมาคมบรษิทัจดัการลงทุน 

      - ผลการดาํเนินงานในอดตีของกองทุนรวมไมไ่ดเ้ป็นสิEงยนืยนัถงึผลการดาํเนินงานในอนาคต 
      - การลงทนุมคีวามเสีEยง ผูล้งทุนควรศกึษาขอ้มลูก่อนตดัสนิใจลงทุน 
 
 
 
 

o บรษิทัจดัการอาจลงทุนในหลกัทรพัย์ หรอืทรพัยส์นิอืEนเพืEอบรษิัทจดัการเช่นเดยีวกนักบัทีEบรษิทัจดัการ
ลงทุนในหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิอืEนเพืEอกองทุนรวม โดยบรษิัทจดัการจะจดัใหม้รีะบบงานทีEป้องกนัความ
ขดัแยง้ทางผลประโยชน์เพืEอใหเ้กดิความเป็นธรรมต่อผูถ้อืหน่วยลงทุน ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถสอบถาม
ขอ้มลูเพิEมเตมิไดท้ีE www.lhfund.co.th 

o ผูถ้อืหน่วยลงทุนไดร้บัทราบและตกลงยนิยอมใหส้ทิธแิก่บรษิทัจดัการทีEจะปฏบิตักิาร และดาํเนินการใด ๆ 
ตามทีEบรษิทัจดัการมพีนัธสญัญา หรอืขอ้ตกลงกบัรฐัต่างประเทศ หรอืหน่วยงานต่างประเทศ หรอืมคีวาม
จาํเป็นตอ้งปฏบิตัติามกฎหมายและขอ้บงัคบัของรฐัต่างประเทศนั Cน  

o ผูส้นใจลงทุนควรศกึษาขอ้มูลในหนังสอืชีCชวนใหเ้ข้าใจก่อนซืCอหน่วยลงทุน และเก็บไวเ้ป็นขอ้มูลเพืEอใช้
อา้งองิในอนาคต  หากผู้ลงทุนต้องการทราบขอ้มูลเพิEมเตมิ ผูล้งทุนสามารถขอหนังสอืชีCชวนส่วนขอ้มูล
โครงการไดท้ีEบรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน แลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จาํกดั หรอื ผูส้นับสนุนการขายหรอืรบั
ซืCอคนื  

o การพิจารณาร่างหนังสอืชีCชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนีC  มิได้เป็นการแสดงว่า
สาํนักงานไดร้บัรองถงึความถูกต้องของขอ้มูลในหนังสอืชีCชวนของกองทุนรวม หรอืไดป้ระกนัราคาหรอื
ผลตอบแทนของหน่วยลงทุนทีEเสนอขายนั Cน 

o ผูล้งทุนไม่สามารถนําหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด แอล เอช แอคทฟี หุน้ระยะยาว ไปจาํหน่าย โอน จํานํา 
หรอืนําไปเป็นประกนั 

o ผูถ้อืหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหุน้ระยะยาวจะไม่ไดร้บัสทิธปิระโยชน์ทางภาษ ีหากไม่ปฏบิตัติามเง ืEอนไข
การลงทนุ และจะตอ้งคนืสทิธปิระโยชน์ทางภาษทีีEเคยไดร้บัภายในกาํหนดเวลา มฉิะนั Cนจะตอ้งชาํระเงนิเพิEม
และเบีCยปรบัตามประมวลรษัฎากร  

o ผูล้งทุนควรลงทุนไม่น้อยกวา่ 7 ปีปฏทินิ เพืEอทีEจะไดร้บัสทิธปิระโยชน์ทางภาษจีากการลงทุนในกองทุนรวม
หุน้ระยะยาวตามทีEกฎหมายกาํหนด 

o เมืEอครบกําหนดระยะเวลายกเวน้ภาษีเงนิไดฯ้ ผู้ถือหน่วยลงทุนทีEลงทุนตั Cงแต่วนัทีE n ม.ค. 9:wl จะไม่
สามารถไดร้บัสทิธปิระโยชน์ทางภาษีอกีต่อไป และบรษิทัจดัการจะดําเนินการเปลีEยนชืEอกองทุนเพืEอมใิห้
เกดิความเขา้ใจผดิ โดยใหถ้อืว่าไดร้บัมตจิากผูถ้อืหน่วยลงทนุแลว้ 

o ผูล้งทุนควรศกึษาเงืEอนไขการลงทุนในกองทุนรวมหุน้ระยะยาว รวมทั CงสอบถามรายละเอยีดเพิEมเตมิและ
ขอรบัคูม่อืการลงทุนไดท้ีEบรษิทัจดัการหรอืผูส้นบัสนุนการหรอืรบัซืCอคนืหน่วยลงทุน 

o ผูล้งทุนควรศกึษาขอ้มูลเกีEยวกบัสทิธปิระโยชน์ทางภาษทีีEระบุไวใ้นคู่มอืการลงทุนในกองทุนรวมหุน้ระยะ
ยาว 
 
 

 
รวบรวมข้อมลู ณ วนัที& QR พฤศจิกายน TUVW 

คาํเต ือนเกี=ยวกบัการลงทนุในหน่วยลงทนุ 


