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หนังสือชี
ชวน 
ส่วนข้อมูลกองทุนรวม (Q&A) 

 
 
 

กองทุนเปิด แอล เอช หุ้นปันผล พลสั 
LH EQUITY DIVIDEND PLUS FUND 

(LHEQDPLUS) 
 

 

 

 
 

 

 

(สาํหรบัรอบระยะเวลาบญัชีปีที6 7 สิ
นส ุดวนัที6 89 ธนัวาคม 7<=8) 
 

 

 

 

 

 

 

ผู้ลงทุนควรศ ึกษารายละเอียดของกองทุนอย่างละเอียดถี6ถ้วนก่อนตดัสินใจลงทุน 
หากมีข้อสงสยัหรือต้องการข้อมูลเพิ6มเติม โปรดติดต่อบริษทัจดัการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรบัซื
อคืน 
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ชื6อโครงการ (ภาษาไทย)     : กองทุนเปิด แอล เอช หุน้ปันผล พลสั 

ชื6อโครงการ (ภาษาองักฤษ)    : LH EQUITY DIVIDEND PLUS FUND 

ชื6อยอ่       : LHEQDPLUS 

อายโุครงการ      : ไม่กําหนด  

วนัที6ได ้รบัอนุมตัิให้จดัต ั 
งและจดัการกองทุนรวม   : )) มกราคม ,-., 

วนัที6จดทะเบียน      : /0 มกราคม ,-., 

วนัที6เปิดเสนอซื
อหน่วยลงทนุ    : ทุกวนัทาํการ 

วนัที6เปิดเสนอขายหน่วยลงทุน    : ทุกวนัทาํการ 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส่วนข้อมูลสรปุรายละเอียดโครงการ 

แผนภาพแสดงตาํแหน่งความเสี6ยงของกองทุนรวม 
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Q: ประเภทของกองทุน 
A:  กองทุนรวมตราสารแห่งทุน ประเภทรบัซื8อคนืหน่วยลงทุน  

Q: นโยบายการลงทุน 
A:  กองทุนจะนําเงนิลงทุนที<ระดมไดไ้ปลงทุนในตราสารทุนของบรษิทัที<จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย 
โดยจะเน้นลงทุนในหุ้นที<มปีระวตัิการจ่ายเงนิปันผล และมแีนวโน้มการจ่ายเงนิปันผลที<ด ีโดยเฉลี<ยในรอบปีบญัชไีม่น้อย
กว่ารอ้ยละ E0 ของมลูค่าทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุนรวม โดยมหีลกัเกณฑก์ารคดัเลอืกหลกัทรพัยด์งันี8 

). ประวตักิารจ่ายเงนิปันผลในอดตียอ้นหลงัอย่างน้อย )-/ ปี และ/หรอืแนวโน้มการจ่ายเงนิปันผลในอนาคต และ/หรอื 
,. ผลประกอบการในอดตี และ/หรอืผลประกอบการปัจจุบนั และ/หรอืแนวโน้มการเตบิโตในอนาคต  
โดยจะมกีารพจิารณาเลอืกลงทุนใหส้อดคล้องตามเกณฑ์ที<กําหนด และพิจารณาปรบัหลกัทรพัย์ที<ลงทุนให้สอดคล้องกบั
สภาวะเศรษฐกจิของประเทศ  
สําหรบัเงนิทุนส่วนที<เหลือจะนําไปลงทุนในเงนิฝากธนาคาร ตราสารแห่งหนี8 ตราสารกึ<งหนี8กึ<งทุน ใบสําคญัแสดงสิทธ ิ
รวมถงึหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิอื<นหรอืการหาดอกผลโดยวธิอีื<นตามที<คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืสํานักงานประกาศกําหนด 
นอกจากนี8 กองทุนอาจลงทุนหรอืมไีวใ้นสญัญาซื8อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื<อป้องกนัความเสี<ยงที<มอียู่จากการลงทุน 
เช่น การทําสวอป และ/หรอืสญัญาฟอร์เวริ์ดที<อ้างอิงกบัราคาตราสาร อตัราดอกเบี8ย และ/หรอืสญัญาฟิวเจอร์ เป็นต้น 
ตามที<สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาหนดหรอืใหค้วามเหน็ชอบ รวมทั 8งอาจทําธุรกรรมการใหย้มืหลกัทรพัย์
หรอืธุรกรรมการซื8อโดยมีสญัญาขายคืน (Reverse Repo) และ/หรือธุรกรรมประเภทการให้ยืมหลกัทรพัย์ (securities 
lending) รวมถงึอาจลงทุนในหรอืมไีวซ้ึ<งตราสารหนี8ที<มอีนัดบัความน่าเชื<อถอืตํ<ากว่าที<สามารถลงทนุได ้(non – investment 
grade) และตราสารหนี8ที<ไม่ได้รบัการจดัอนัดบัความน่าเชื<อถอื (Unrated) รวมทั 8งตราสารทุนที<ไม่ไดจ้ดทะเบยีนในตลาด
หลกัทรพัย์ (Unlisted Securities) รวมถึงทรพัย์สนิอื<นใด และ/หรอืการหาดอกผลอื<นใดอย่างใดอย่างหนึ<งหรอืหลายอย่าง
โดยเป็นไปตามที<ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอื ประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนดหรอืให้ความ
เหน็ชอบ ทั 8งนี8 กองทุนจะไม่ลงทุนในตราสารที<มสีญัญาซื8อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) 

 
ผลตอบแทนที6ผ ู้ลงทุนจะได้จากเงินลงทุน 

 ผูล้งทุนมโีอกาสที<จะไดร้บักําไรจากมลูค่าหน่วยลงทุนที<เพิ<มขึ8น ในกรณีที<ราคาหลกัทรพัยท์ี<กองทุนลงทุนปรบัตวัสงูขึ8น และ
เปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนได้รบัรายได้จากเงนิปันผล โดยกองทุนจะพจิารณาจ่ายเงนิปันผลไม่เกนิปีละ ), ครั 8ง โดยพจิารณา
จากผลการดาํเนินงานสิ8นสุดตามช่วงเวลาที<บรษิทัจดัการเหน็สมควร จากกําไรสะสม หรอืกําไรสุทธใินงวดบญัชทีี<จะจา่ยเงนิ
ปันผล แล้วแต่กรณี และการจ่ายเงนิปันผลดงักล่าวจะไม่ทําใหก้องทุนรวมมผีลขาดทุนสะสมเพิ<มขึ8นในงวดที<มกีารจ่ายเงนิ
ปันผลนั 8น          
 
ทั 8งนี8 บรษิทัจดัการจะถอืปฏิบตัติามหลกัเกณฑ์และวธิกีารที<สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ กําหนด และตามที<
บรษิทัจดัการเหน็สมควร 
 

 

 

 

ประเภทและนโยบายการลงทุนและประมาณการอตัราผลตอบแทน  
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Q: กองทุนรวมนี
 เป็นกองทุนรวมที6ม ีการกาํหนดประเภทของผู้ลงทุน หรือม ีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุนหรือไม ่
อย่างไร  

A:  กองทุนรวมนี8เป็นกองทุนสาํหรบัผูล้งทุนทั <วไป มกีารแบ่งชนิดของหน่วยลงทุนเป็น 2 ชนิด ไดแ้ก่  

1) ชนิดจ่ายเงนิปันผล (ชื<อย่อ : LHEQDPLUS-D)  
2) ชนิดสะสมมลูค่า (ชื<อย่อ : LHEQDPLUS-A) 

ทั 8งนี8 ผู้ลงทุนบุคคลธรรมดา และผู้ลงทุนนิติบุคคล/สถาบนั สามารถลงทุนได้ในหน่วยลงทุนทุกชนิดตามเงื<อนไขที<กองทุน
กําหนด  

Q: กองทุนรวมนี
ม ีจาํนวนเงินทุนโครงการเท่าใด  
A: จาํนวนเงนิทุนโครงการนี8เท่ากบั 2,000 ลา้นบาท 

Q: กองทุนนี
 เหมาะสมที6จะเป็นทางเล ือกสาํหรบัเงินลงทุนลกัษณะใด ควรลงทุนในกองทุนนี
เป็นระยะเวลาเท่าใด 
A:  กองทุนนี8 เหมาะแก่ผู้ลงทุนประเภทบุคคลธรรมดา และนิติบุคคล/สถาบัน ที<ต้องการแสวงหาโอกาสในการสร้าง

ผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารทุน โดยสามารถรบัความผนัผวนในระยะสั 8น และความเสี<ยงในระดบัที<สูงได้ เพื<อ
โอกาสไดร้บัผลตอบแทนที<ดใีนระยะปานกลางถงึระยะยาว โดยกองทุนแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน ดงันี8 

o ชนิดสะสมมูลค่า (ชื<อย่อ : LHEQDPLUS-A) : เหมาะสําหรบัผูล้งทุนประเภทบุคคลธรรมดา เปิดโอกาสให้ผูล้งทุนรบั
รายไดจ้ากส่วนต่างจากการลงทุน (Capital Gain) และสะสมผลประโยชน์จากการลงทุน (Total return) 

o ชนิดจ่ายเงนิปันผล (ชื<อย่อ : LHEQDPLUS-D) : เหมาะสําหรบัผู้ลงทุนประเภทนิติบุคคล/สถาบนั เปิดโอกาสให้ผู้
ลงทุนรบัรายไดส้มํ<าเสมอจากเงนิปันผล รวมถงึมสีทิธไิดร้บัสทิธพิเิศษทางภาษี หากปฏบิตัเิป็นไปตามเกณฑ/์เงื<อนไข
ที<กรมสรรพากรกําหนด 

Q: ปัจจยัใดที6ม ีผลกระทบอย่างมีนัยสาํคญัต่อเงินลงทุนของผู้ลงทุน 
A:  )) ความผนัผวนของราคาหุน้ในตลาดหลกัทรพัยฯ์  
     ,) การขาดสภาพคล่องของตราสาร 

Q: กองทุนนี
ม ีผ ู้ประกนัเงินทุนหรือม ุ่งเน้นจะคุ้มครองเงินต้นหรือไม่ อย่างไร 
A: กองทุนนี8ไม่มผีูป้ระกนัเงนิทุนและไม่คุม้ครองเงนิตน้  

Q: กองทุนรวมนี
ม ีรอบระยะเวลาบญัชีอย่างไร  
A:  วนัที< /) ธนัวาคม ของทุกปี  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลกัษณะที6สาํคญัของกองทุนรวม  
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Q: กองทุนรวมนี
ม ีวิธ ีการขายและรบัซื
อค ืนหน่วยลงทุนอย่างไร  
A:  )) วธิกีารขายหน่วยลงทุน 

� มลูค่าขั 8นตํ<าของการสั <งซื8อครั 8งแรก 5,000 บาท  
� มลูค่าขั 8นตํ<าของการสั <งซื8อครั 8งถดัไป 500 บาท 
� การสั <งซื8อหน่วยลงทุนระหว่างการเสนอขายครั 8งแรก (IPO): ผูล้งทุนสามารถสั <งซื8อไดท้ี<บรษิทัจดัการ หรอืผูส้นับสนุน

การขายหรอืรบัซื8อคนืหน่วยลงทนุที<ไดร้บัการแตง่ตั 8งจากบรษิทัจดัการ ในเวลาตั 8งแต่ เวลา 8.30 – 15.30 น.   
โดยวนัสุดทา้ยของการเสนอขายครั 8งแรก บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธริบัเงนิค่าจองซื8อเป็นเงนิโอนเท่านั 8นภายในเวลา 
15.30 น. 

� การสั <งซื8อหน่วยลงทุนภายหลงัการเสนอขายครั 8งแรก (หลงั IPO): ผูล้งทุนสามารถสั <งซื8อไดท้ี<บรษิัทจดัการ หรอื
ผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื8อคนืหน่วยลงทุนที<ไดร้บัการแต่งตั 8งจาก บรษิัทจดัการ ทุกวนัทาํการขายหน่วยลงทุน 
เวลา 8.30 – 15.30 น.   

� ผูส้ั <งซื8อหน่วยลงทุนจะตอ้งชาํระเงนิค่าซื8อครั 8งเดยีวเตม็จาํนวนที<สั <งซื8อ โดยชาํระเป็น เงนิโอน เชค็ ดราฟต ์หรอืวธิี
อื<นใดที<บรษิทัจดัการยอมรบั โดยผูส้ ั <งซื8อจะต้องลงวนัที<ตามวนัที<ที<สั <งซื8อและขดีคร่อมเฉพาะสั <งจ่ายในนาม “บลจ. 
แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จํากดั เพื<อจองซื8อหน่วยลงทุน” โดยระบุชื<อ ที<อยู่และหมายเลขโทรศพัท์ของผู้สั <งซื8อลงบน
ดา้นหลงัของเชค็เพื<อความสะดวกในการตดิต่อและเพื<อผลประโยชน์ของผูส้ ั <งซื8อหน่วยลงทุน 

,) วธิรีบัซื8อคนื  

� มลูค่าขั 8นตํ<าในการขายคนื 500 บาท   
� จาํนวนหน่วยลงทุนขั 8นตํ<าของการสั <งขายคนื 50 หน่วย 
� กรณีรบัซื8อคนืหน่วยลงทุนแบบดุลยพนิิจของผู้ลงทุน ผู้ลงทุนสามารถสั <งขายหน่วยลงทุนไดทุ้กวนัที< ,- ของทุก

เดอืน ตั 8งแต่เวลาเริ<มทาํการถงึเวลา 15.30 น. หากวนัดงักล่าวตรงกบัวนัปิดทาํการหรอืเป็นวนัทาํการที<ไมส่ามารถ
ซื8อขายหน่วยลงทุนไดใ้หเ้ลื<อนเป็นวนัทาํการถดัไป 

ทั 8งนี8 บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธทิี<จะเปลี<ยนแปลง วนั เวลาทําการรบัซื8อคนืหน่วยลงทุนดงักล่าว ตามที<บรษิัท
จดัการเห็นสมควร ซึ<งเป็นไปเพื<อประโยชน์ของกองทุนรวม โดยจะแจง้ให้ผูถ้ือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า โดย
ประกาศ ณ สาํนักงานของบรษิทัจดัการ และ/หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื8อคนื (ถา้ม)ี 

ทั 8งนี8 บรษิทัจดัการจะดาํเนินการชาํระเงนิใหผู้ข้ายคนืหน่วยลงทุนภายใน 5 วนัทําการนับแต่วนัถดัจากวนัคาํนวณ
มลูค่าทรพัยส์นิสุทธ ิมลูค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน  

� ผูส้ั <งซื8อหน่วยลงทุนจะตอ้งชาํระเงนิค่าซื8อครั 8งเดยีวเตม็จาํนวนที<สั <งซื8อ โดยชาํระเป็น เงนิโอน เชค็ ดราฟต ์หรอืวธิี
อื<นใดที<บรษิทัจดัการยอมรบั โดยผูส้ ั <งซื8อจะต้องลงวนัที<ตามวนัที<ที<สั <งซื8อและขดีคร่อมเฉพาะสั <งจ่ายในนาม “บลจ. 
แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จํากดั เพื<อจองซื8อหน่วยลงทุน” โดยระบุชื<อ ที<อยู่และหมายเลขโทรศพัท์ของผู้สั <งซื8อลงบน
ดา้นหลงัของเชค็เพื<อความสะดวกในการตดิต่อและเพื<อผลประโยชน์ของผูส้ ั <งซื8อหน่วยลงทุน 

� กรณีรบัซื8อคนืหน่วยลงทุนปกต ิ(สาํหรบัหน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงนิปันผล และชนิดสะสมมลูค่า) 
ผูล้งทุนสามารถสั <งขายคนืหน่วยลงทุนไดทุ้กวนัทําการ โดยผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถส่งคาํสั <งขายคนืหน่วยลงทุน 
ไดต้ั 8งแต่เวลาเริ<มทาํการถงึเวลา )-:/0 น. 

ทั 8งนี8 บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิี<จะเปลี<ยนแปลงเวลาทําการรบัซื8อคนืหน่วยลงทุนดงักล่าว ตามที<บรษิทัจดัการ
เหน็สมควร ซึ<งเป็นไปเพื<อประโยชน์ของกองทุนรวม โดยจะแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า โดยประกาศ 
ณ สาํนักงานของบรษิทัจดัการ และ/หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื8อคนื (ถา้ม)ี 

ข้อกาํหนดในการซื
อขายและโอนหน่วยลงทุน 
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ทั 8งนี8 บรษิทัจดัการจะดําเนินการชําระเงนิใหผู้ข้ายคนืหน่วยลงทุนภายใน - วนัทําการนับตั 8งแต่วนัถดัจากวนัที<ทํา
รายการ  

 
Q: กรณีใดที6บริษทัจดัการสงวนสิทธิไม่ขายหน่วยลงทุน 

A:  บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิี<จะปฏเิสธการสั <งซื8อหน่วยลงทุน ในกรณีที<บรษิทัจดัการไดพ้จิารณาแลว้เหน็ว่าการสั <งซื8อ
ดงักล่าว มผีลกระทบต่อการลงทุนของกองทุนรวมหรอืต่อผูถ้อืหน่วยลงทุนหรอืต่อชื<อเสยีงหรอืต่อความรบัผดิชอบทาง
กฎหมายของบรษิทัจดัการ โดยไม่จาํเป็นตอ้งแจง้ใหผู้ส้ ั <งซื8อหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า 

Q: กองทุนรวมนี
ม ีข้อกาํหนดเกี6ยวกบัการเล ื6อนกาํหนดเวลาชาํระค่าขายคืนหน่วยลงทุน การไม ่ขายหรือไม่รบัซื
อ
ค ืน หน่วยลงทุนตามคาํส ั 6งที6รบัไว้แล ้ว และการหยุดรบัคาํส ั 6งซื
อหรือขายคืนหน่วยลงทุนไว้อย่างไร 

A: )) การเลื<อนกําหนดการชําระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุน  
บรษิัทจดัการอาจเลื<อนกําหนดการชําระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนคนืแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที<ได้มีคําสั <งขายคนืหน่วย
ลงทุนของกองทุนเปิดไวแ้ลว้ได ้ในกรณีดงัต่อไปนี8  

(1) บรษิัทจดัการโดยความเห็นชอบของผูดู้แลผลประโยชน์เห็นว่ามเีหตุจําเป็นทําใหไ้ม่สามารถจําหน่าย จ่าย โอน
หลกัทรพัย์หรอืทรพัยส์นิของกองทุนเปิดไดอ้ย่างสมเหตุสมผล หรอืมเีหตุที<ทาํใหก้องทุนรวมไม่ไดร้บัชําระเงนิจาก
หลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สินที<ลงทุนไว้ตามกําหนดเวลาปกติ ซึ<งเหตุดงักล่าวอยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัท
จดัการ 

(2) มคีาํสั <งขายคนืหน่วยลงทุนไวแ้ล้วแตใ่นชว่งระยะเวลาที<บรษิทัจดัการยงัไม่ไดช้าํระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนใหแ้ก่
ผู้ถือหน่วยลงทุน บรษิัทจดัการพบว่าราคารบัซื8อคนืหน่วยลงทุนดงักล่าวไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยงั
ไม่ไดร้บัรองขอ้มลูในรายงานการแก้ไขราคายอ้นหลงัและรายงานการชดเชยราคา โดยราคารบัซื8อคนืหน่วยลงทุน
ที<ไม่ถูกต้องนั 8นต่างจากราคารบัซื8อคนืหน่วยลงทุนที<ถูกต้องตั 8งแต่หนึ<งสตางค์ขึ8นไปและคดิเป็นอตัราตั 8งแต่รอ้ยละ 
0.5 ของราคารบัซื8อคนืหน่วยลงทุนที<ถูกตอ้ง 

(3) มคีาํสั <งขายคนืหน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลาที<บรษิทัจดัการพบว่าราคารบัซื8อคนืหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้ง และผูด้แูล
ผลประโยชน์ยงัไม่ไดร้บัรองขอ้มูลในรายงานการแกไ้ขราคายอ้นหลงัและรายงานการชดเชยราคา โดยราคารบัซื8อ
คนืหน่วยลงทุนที<ไม่ถูกต้องนั 8นต่างจากราคารบัซื8อคนืหน่วยลงทุนที<ถูกต้องตั 8งแต่หนึ<งสตางค์ขึ8นไป และคดิเป็น
อตัราตั 8งแต่รอ้ยละ 0.5 ของราคารบัซื8อคนืหน่วยลงทุนที<ถูกตอ้ง 

,) การไม่ขายหรอืไม่รบัซื8อคนืหน่วยลงทุนตามคําสั <งที<รบัไวแ้ลว้  

บริษัทจดัการอาจไม่ขาย ไม่รบัซื8อคืน หรอืไม่รบัสบัเปลี<ยนหน่วยลงทุนตามคําสั <งซื8อ คําสั <งขายคืน หรือคําสั <ง
สบัเปลี<ยนหน่วยลงทุนที<ไดร้บัไวแ้ล้ว หรอือาจหยุดรบัคาํสั <งซื8อ คาํสั <งขายคนื หรอืคาํสั <งสบัเปลี<ยนหน่วยลงทุนได ้ใน
กรณีที<ปรากฏเหตุดงัต่อไปนี8 

(1) ตลาดหลกัทรพัย์หรอืศูนยซ์ื8อขายหลกัทรพัยไ์ม่สามารถเปิดทาํการซื8อขายไดต้ามปกต ิ
(2) เมื<อบรษิทัจดัการโดยความเหน็ชอบของผูด้แูลผลประโยชน์เหน็ว่ามเีหตุจาํเป็นทาํใหไ้ม่สามารถจาํหน่าย 

จ่าย โอนหลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สนิของกองทุนเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล หรอืไม่สามารถคํานวณมูลค่า
ทรพัย์สนิของกองทุนเปิดไดอ้ย่างเป็นธรรมและเหมาะสม หรอืมเีหตุจําเป็นอื<นใดเพื<อคุม้ครองประโยชน์
ของผูถ้ือหน่วยลงทุน ทั 8งนี8 บรษิัทจดัการจะไม่ขาย ไม่รบัซื8อคนื หรอืไม่รบัสบัเปลี<ยนหน่วยลงทุนตาม
คําสั <งซื8อ คําสั <งขายคนื หรอืคําสั <งสบัเปลี<ยนหน่วยลงทุนที<ได้รบัมาแล้ว หรอืจะหยุดรบัคําสั <งซื8อ คําสั <ง
ขายคืน หรือคําสั <งสบัเปลี<ยนหน่วยลงทุนในกรณีนี8ได้ไม่เกิน 1 วนัทําการ เว้นแต่ได้รบัผ่อนผันจาก
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
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(3) ในกรณีที<กองทุนรวมมีการลงทุนในหลกัทรพัย์หรือทรพัย์สินในต่างประเทศตามประกาศสํานักงาน 
ก.ล.ต.ว่าด้วยการลงทุนในหรอืมไีว้ซึ<งหลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สนิในต่างประเทศเพื<อเป็นทรพัย์สนิของ
กองทุน และการกําหนดอตัราส่วนการลงทุน เมื<อมเีหตุการณ์ดงัต่อไปนี8เกดิขึ8นและก่อใหเ้กดิผลกระทบ
ต่อกองทุนรวมดงักล่าวอย่างมนัียสาํคญั 

(ก) ตลาดซื8อขายหลกัทรพัย์ดงักล่าวไม่สามารถเปิดทําการซื8อขายได้ตามปกติ ทั 8งนี8 เฉพาะกรณีที<
กองทุนรวมไดล้งทุนในหลกัทรพัยท์ี<ซื8อขายในตลาดซื8อขายหลกัทรพัยแ์ต่ละแห่งเกนิกว่ารอ้ยละสบิ
ของมลูค่าทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุนรวม 

(ข) มเีหตุการณ์ที<ทําให้ไม่สามารถแลกเปลี<ยนเงนิตราต่างประเทศไดอ้ย่างเสร ีและทําใหไ้ม่สามารถ
โอนเงนิออกจากประเทศหรอืรบัโอนเงนิจากต่างประเทศไดต้ามปกต ิ

(ค) มเีหตุที<ทาํใหก้องทนุรวมไมไ่ดร้บัชําระเงนิจากหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิที<ลงทุนไวต้ามกําหนดเวลา
ปกต ิซึ<งเหตุดงักล่าวอยู่เหนือการควบคุมของบรษิัทจดัการและผูดู้แลผลประโยชน์เห็นชอบดว้ย
แลว้ 

(ง) ในกรณีที<กองทุนรวมลงทุนหรอืมไีว้ซึ<งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศและกองทุนรวม
ต่างประเทศนั8นหยุดรบัคําสั <งซื8อหรอืขายคนืหน่วยลงทุนหรอืไม่ขายหรอืไม่รบัซื8อคนืหน่วยลงทุน
ตามคาํสั <งซื8อหรอืคาํสั <งขายคนืหน่วยลงทุนที<รบัไวแ้ลว้ 

(4) เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามคําสั <งซื8อหน่วยลงทุนที<รบัไว้แล้ว หรอืเป็นการหยุดรบัคําสั <งซื8อหน่วย
ลงทุน แก่ผูล้งทุนเฉพาะราย เนื<องจากปรากฏขอ้เทจ็จรงิดงัต่อไปนี8 

(ก) บรษิทัจดัการมเีหตุอนัควรสงสยัว่าผูล้งทุนรายนั 8น ๆ มส่ีวนเกี<ยวขอ้งกบัการกระทาํดงัต่อไปนี8 
1. การกระทําที<เป็นความผดิมูลฐานหรอืความผดิฐานฟอกเงนิตามกฎหมายเกี<ยวกบัการป้องกนั

และปราบปรามการฟอกเงนิ ไม่ว่าจะเป็นกฎหมายไทยหรอืกฎหมายต่างประเทศ 
2. การใหก้ารสนับสนุนทางการเงนิแก่การก่อการรา้ย หรอื 
3. การกระทําที<เป็นการปฏบิตัติามคําสั <งเกี<ยวกบัการยดึหรอือายดัทรพัย์สนิ โดยบุคคลผูม้อํีานาจ

ตามกฎหมาย 
(ข) บรษิทัจดัการไม่สามารถดาํเนินการรูจ้กัลูกคา้ และตรวจสอบเพื<อทราบขอ้เทจ็จรงิเกี<ยวกบัลูกคา้ได้

ในสาระสาํคญั 

         /) การหยุดรบัคําสั <งซื8อขายหน่วยลงทุน 
เพื<อคุม้ครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน หรอืในกรณีที<มคีวามจําเป็นเพื<อรกัษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและ
การเงนิของประเทศ หรอืเพื<อรกัษาเสถยีรภาพในระบบตลาดการเงนิ สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจประกาศ
ใหบ้รษิทัจดัการหยุดรบัคําสั <งซื8อ คาํสั <งขายคนื หรอืคําสั <งสบัเปลี<ยนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดไดเ้ป็นการชั <วคราว
ตามระยะเวลาที<เห็นสมควร แต่รวมแล้วต้องไม่เกิน 20 วนัทําการติดต่อกัน เว้นแต่จะได้รบัความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ใหข้ยายระยะเวลาหยุดรบัคาํสั <งซื8อ คําสั <งขายคนื หรอืคาํสั <งสบัเปลี<ยนหน่วยลงทุนออกไปได ้

Q:  วิธ ีการสบัเปลี6ยนหน่วยลงทุนเป็นอย่างไร 
A:  การสบัเปลี<ยนหน่วยลงทุนเขา้ (Switch in) สามารถกระทําได้ทุกวนัทําการตามที<บรษิัทจดัการกําหนด ระหว่างเวลา

เริ<มทําการถงึ )-./0 น. โดยเป็นการสบัเปลี<ยนจากหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื<นภายใต้การจดัการของบรษิทัจดัการ 
(“กองทุนต้นทาง”) มาเขา้กองทุนนี8 (“กองทุนปลายทาง”) ทั 8งนี8 การสบัเปลี<ยนการถือหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนเปิด 
ตอ้งเป็นไปตามเงื<อนไขที<ระบุไวใ้นโครงการจดัการของทั 8งกองทุนเปิดตน้ทาง และกองทุนเปิดปลายทาง 

การสบัเปลี<ยนหน่วยลงทุนออก (Switch out) ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสบัเปลี<ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนนี8ไปยัง
กองทุนอื<นภายใต้การจดัการของบรษิัทจดัการ โดยส่งคําสั <งสบัเปลี<ยนหน่วยลงทุน และนําส่งหลกัฐานการสบัเปลี<ยน
หน่วยลงทุนผ่านบรษิทัจดัการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื8อคนืหน่วยลงทุน 
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ในกรณีที<วนัดงักล่าวตรงกบัวนัหยุดทาํการ และ/หรอืวนัที<สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรอืหน่วยงานอื<นใดที<มี
อํานาจตามกฎหมายที<เกี<ยวขอ้งมคีาํสั <งใหเ้ป็นวนัหยุดทาํการซื8อขาย แมอ้าจเป็นวนัที<บรษิทัจดัการกําหนดใหเ้ป็นทาํการ
สบัเปลี<ยนหน่วยลงทุนกต็าม บรษิทัจดัการจะเลื<อนวนัทาํการสบัเปลี<ยนหน่วยลงทุนเป็นวนัทําการถดัไป 

Q: กองทุนรวมนี
กาํหนดวิธ ีการโอนหน่วยลงทุน และข้อจาํกดัการโอนไว้อย่างไร 

A: ข้อจาํกดัการโอนหน่วยลงทุน ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถโอนหน่วยลงทุนไดใ้นกรณีดงัต่อไปนี8 
(1) การโอนหน่วยลงทุนใหบ้ดิา มารดา บุตร และคู่สมรสของผูถ้อืหน่วยลงทุน 
(2) การโอนหน่วยลงทุนตามคาํสั <งศาล หรอืโดยผลของกฎหมาย 
(3) การโอนหน่วยลงทุนในกรณีพเิศษอื<นๆ ที<บรษิทัจดัการเหน็สมควรและอนุมตัใิหโ้อนได ้

ทั 8งนี8 การโอนหน่วยลงทุนตอ้งไม่ทําใหก้ารถอืหน่วยลงทุนของบุคคลใด หรอืกลุ่มบุคคลเดยีวกนัใดเกนิขอ้จาํกดั
การถอืหน่วยลงทุนตามประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทุนว่าดว้ยหลกัเกณฑเ์กี<ยวกบัขอ้จาํกดัการถอืหน่วยลงทุนใน
กองทุนรวมและหน้าที<ของบรษิทัจดัการ  เวน้แต่เป็นการโอนทางมรดก  

วิธ ีการโอนหน่วยลงทุน 

ผูถ้อืหน่วยลงทุนที<ประสงคจ์ะโอนหน่วยลงทุน จะตอ้งดาํเนินการดงัต่อไปนี8 

(1) กรอกแบบคาํขอโอนหน่วยลงทุนตามที<บรษิทัจดัการหรอืนายทะเบยีนหน่วยลงทุนกําหนด พรอ้มทั 8งลงลายมอื
ชื<อผู้โอนและผู้รบัโอน และยื<นคําขอโอนหน่วยลงทุนดงักล่าวพร้อมเอกสารที<กําหนดแก่นายทะเบยีนหน่วย
ลงทุน ในกรณีที<ผูร้บัโอนยงัไม่มบีญัชกีองทุนกบับรษิัทจดัการ ผูร้บัโอนจะตอ้งดําเนินการขอเปิดบญัชกีองทุน
ตามวธิกีารที<กําหนดไวใ้นโครงการก่อน แลว้ผูโ้อนจงึทาํการโอนหน่วยลงทุนใหผู้ร้บัโอนได ้

(2) ผูโ้อนจะตอ้งเสยีค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุนตามที<ระบุไวใ้นขอ้ )-./ เรื<อง “ค่าธรรมเนียมที<เรยีกเกบ็
จากผูส้ ั <งซื8อหรอืผูถ้อืหน่วยลงทนุ” 

(3) หลังจากที<ได้รบัค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุนจากผู้โอนแล้ว นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะส่งมอบ
ใบเสรจ็รบัเงนิ และใบกํากบัภาษ ีพรอ้มสาํเนาคาํขอโอนหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูโ้อนไวเ้ป็นหลกัฐาน 

นายทะเบยีนหน่วยลงทุนจะบนัทกึขอ้มลูการโอนหน่วยลงทุนและออกหนังสอืรบัรองสทิธใินหน่วยลงทุนใหผู้โ้อนและ 
ผูร้บัโอนหน่วยลงทุน ภายใน 15 วนันับแต่วนัที<นายทะเบยีนหน่วยลงทุนไดร้บัคาํขอโอนหน่วยลงทุนถูกตอ้งสมบูรณ์ 
ทั 8งนี8 ผูร้บัโอนหน่วยลงทุนจะมสีทิธใินฐานะผูถ้อืหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตามขอ้ผกูพนัขอ้ 13 เรื<อง “สทิธหิน้าที<
และความรบัผดิชอบของผูถ้อืหน่วยลงทุน” ไดต้่อเมื<อนายทะเบยีนหน่วยลงทุนไดบ้นัทกึชื<อผูร้บัโอนหน่วยลงทุนใน
สมุดทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุนเรยีบรอ้ยแลว้ 

Q: ผ ู้ถือหน่วยลงทุนจะทราบข้อมูลเกี6ยวกบัมูลค ่าทรพัย ์สินสุทธิ ม ูลค ่าหน่วยลงทุนและราคาขายและรบัซื
อคืน
หน่วยลงทุนได้จากช่องทางใด 

A: ผูถ้อืหน่วยสามารถตรวจสอบได ้ในเวป็ไซตข์องบรษิทัจดัการ  www.lhfund.co.th หรอืที<บรษิทัจดัการ ที<หมายเลข
โทรศพัท ์0,-,E.-/}E} และ 0,-.~�-,)-- 
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Q:  กองทุนนี
ม ีการออก และส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนหรือไม่ อย่างไร  
A:  นายทะเบยีนหน่วยลงทุนจะออก “หนังสอืรบัรองสทิธใินหน่วยลงทุน/ใบเสรจ็รบัเงนิ/ใบกํากบัภาษ”ี ทุกครั 8งที<มกีารสั <งซื8อ

หรอืขายคนืหน่วยลงทุน เพื<อเป็นการยนืยนัจาํนวนหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน และจะจดัส่งหนังสอืรบัรองสทิธิ
ในหน่วยลงทุน/ใบเสรจ็รบัเงนิ/ใบกํากบัภาษีใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนภายใน 15 วนัทําการนับแต่วนัทําการถดัจากวนัที<
ปิดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั 8งแรก หรอืภายใน 7 วนัทําการนับแต่วนัถดัจากวนัคํานวณมูลค่าทรพัย์สนิสุทธ ิมลูค่า
หน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน ในช่วงการขายและรบัซื8อคืนหน่วยลงทุนภายหลงัการเสนอขายครั 8งแรก อนึ<ง
เอกสารหลกัฐานต่างๆ จะจดัส่งโดยทางไปรษณีย ์หรอืใหผู้ส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื8อคนืเป็นผูม้อบใหแ้ลว้แต่กรณี 

      ทั 8งนี8 สทิธิในหน่วยลงทุนของผูส้ ั <งซื8อหน่วยลงทุนจะเกดิขึ8นต่อเมื<อนายทะเบยีนหน่วยลงทุนได้ทําการบนัทกึรายการ
สั <งซื8อหน่วยลงทุนของผูส้ ั <งซื8อหน่วยลงทุนในทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุนแลว้ 
บรษิัทจดัการและ/หรอืนายทะเบียนขอสงวนสทิธิเปลี<ยนรูปแบบของเอกสารแสดงสิทธใินหน่วยลงทุนจากหนังสือ
รบัรองสทิธใินหน่วยลงทุน เป็น “สมุดบญัชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน (Fund book)” หรอืรูปแบบอื<นใดที<สํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.อนุญาต หรอืเหน็ชอบได ้บรษิทัจดัการจะประกาศใหท้ราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 5 วนัทําการ ณ 
ที<ทาํการทุกแห่งของบรษิทัจดัการ และสถานที<ตดิต่อของผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื8อคนืหน่วยลงทุน 

 

Q: ผ ู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี
อาจถกูจาํกดัสิทธิในเรื6องใด ภายใต้เงื6อนไขอย่างไร 

A: ในกรณีที<บุคคลใดหรอืกลุ่มบุคคลเดยีวกนัใดถือหน่วยลงทุนเกินขอ้จํากัดการถือหน่วยลงทุน บรษิัทจดัการจะไม่นับ
คะแนนเสยีงที<เกินกว่าหนึ<งในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที<จําหน่ายได้แล้วทั 8งหมดของกองทุนรวม เว้นแต่การเกิน
ขอ้จาํกดัการถอืหน่วยลงทุนเป็นกรณีขอ้ยกเวน้ขอ้จาํกดัการถอืหน่วยลงทุนตามที<สาํนักงาน ก.ล.ต. ประกาศกําหนด 

 
Q: ผ ู้ถือหน่วยลงทุน สามารถตรวจสอบแนวทาง และการดาํเนินการใช้สิทธิออกเสียงของบริษัทจดัการกองทุน
รวม เพิ6มเติมได้ที6ใด  
A:  ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบไดใ้นเวป็ไซตข์องบรษิทัจดัการ  www.lhfund.co.th 
 
Q: ผ ู้ถือหน่วยสามารถร้องเร ียนผ่านช่องทางใด และกองทุนมีนโยบายระงบัข้อพิพาทโดยกระบวนการ 
    อนุญาโตตุลาการหรือไม่ อย่างไร 
 A: ผูถ้ือหน่วยสามารถรอ้งเรยีนไดท้ี< บรษิทัจดัการที<หมายเลขโทรศพัท์ 0,-,E.-/}E} และ 0,-.~�-,)-- หรอืสํานักงาน 

ก.ล.ต. (Help center) โทรศพัท ์0,-,./-.000  

      การระงบัขอ้พพิาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ 

บรษิทัจดัการมนีโยบายการระงบัขอ้พพิาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ ในกรณีที<บรษิัทจดัการฝ่าฝืนหรอืไม่ปฏบิตัิ
ตามโครงการจดัการกองทุนรวมนี8 และ/หรอืหลกัเกณฑ์ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรอืประกาศสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ที<เกี<ยวขอ้ง อนัมผีลให้เกิดความเสยีหายแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุน ผู้ถือหน่วยของกองทุน
สามารถนําขอ้พพิาทเขา้สู่การพจิารณาตามกระบวนการอนุญาโตตุลาการของสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได ้ 
 
 
 

สิทธิของผ ู้ถือหน่วยลงทุน 
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Q: ข้อมูลเกี6ยวกบับริษทัจดัการกองทุนรวม 
A:  ณ วนัที< /0 ธนัวาคม ,-., บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน แลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จาํกดั มจีาํนวนกองทุนภายใต้การ
บรหิารจดัการของบรษิทัทั 8งหมด }- กองทุน และมมีลูค่าสนิสุทธขิองกองทุนรวมเท่ากบั .},-)),0)),)./.}) บาท 
 
รายชื6อกรรมการ 
). นายรตัน์ พานิชพนัธ ์    ประธานกรรมการ 
,. นายอดุลย ์วนัิยแพทย ์    กรรมการ 
/. นางสุวรรณา พุทธประสาท   กรรมการ 
}. นางศศธิร พงศธร     กรรมการ 
-. นางสาวจุฑามาศ สมบุณยะวโิรจน์   กรรมการ 
.. นางระววีรรณ วธันานุกจิ    กรรมการ 
~. นางจนัทนา กาญจนาคม    กรรมการ 
E. นายมนรฐั ผดุงสทิธิ �    กรรมการ 
�. นายหลาย กวง-ฮวั    กรรมการ 
 
รายชื6อผู้บริหาร 
1. นายมนรฐั ผดุงสทิธิ �    กรรมการผูอํ้านวยการ 
2. นายอนุวฒัน์ อิ<มแสงรตัน์    สายการตลาด 
3. นางสาวศศวิณ์ี กฤษณะสมติ   สายปฎบิตักิารกองทุน 
4. นางสาวนิศานาถ วงศวสฐิ   สายเทคโนโลยสีารสนเทศ 
5. นางสาวนร ีพฤกษยาภยั    สายการลงทุน 
.. นางสาวภาวนุช เอี<ยมนวชาต   สายกํากบัตรวจสอบและบรหิารความเสี<ยง 
~. นายวรนนท ์อศัวกติตเิมธนิ สายธุรกจิกองทุนรวมโครงสรา้งพื8นฐานและ 

อสงัหารมิทรพัย ์
 
Q: รายชื6อคณะกรรมการลงทุน 
A: รายชื6อคณะกรรมการลงทุน 

).  นายมนรฐั ผดุงสทิธิ � ประธานกรรมการ  

,.  นางสาวนร ีพฤกษยาภยั  กรรมการ  

3.  นายสมทิธ ์ ศกัดิ �กําจร กรรมการ  

4.  นายอานุภาพ  โฉมศร ี กรรมการ  

5.  นางสาวนันทพร  วฒันถาวร กรรมการ  

..  นางสาวชนากานต ์ หงัสสตู กรรมการ  

~.  นางสาวอาทติยา  พริยิโสภากุล กรรมการ  

E.  นางสาวศรสวรรค ์เตมิวุฒกุิล กรรมการ  

�. นายพริยิพล คงวาณิช กรรมการ  

 

บุคคลที6เกี6ยวข้องกบัการดาํเนินการของกองทุนรวม 
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Q: รายชื6อผ ู้จดัการกองทุน ประวตัิ การศ ึกษา และประสบการณ์การทํางานที6เกี6ยวข้อ งก ับการบริหารจดัการ
กองทุนรวม รวมทั 
งหน้าที6ความรบัผิดชอบของผู้จดัการกองทุนดงักล ่าว 
A: รายชื6อผู้จดัการกองทุน 
 
ชื<อ นามสกุล ประวตักิารศึกษา ประสบการณ์ทํางาน หน้าที<ความรบัผดิชอบ 

นายมนรฐั  ผดุงสทิธิ � -ปรญิญาโท MBA, SASIN Graduate 

Institute 

-ปรญิญาตร ีบญัชบีณัฑติ , จุฬาลงกรณ์

มหาวทิยาลยั  

-ประกาศนียบตัร สมาคมส่งเสรมิสถาบนั

กรรมการบรษิทัไทย DCP  รุ่น 154/2554  

-TEPCOT รุ่นที< . 

-ผ่าน CFA ระดบั II 

 

-บลจ.แลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จํากดั  

-บมจ.เอฟดบับลวิด ีประกนัชวีติ 

 

-บลจ.ไอเอน็จ ี(ประเทศไทย)  

 

-ตลาดสนิคา้เกษตรล่วงหน้าแห่ง

ประเทศไทย (AFET)  

-บลจ.วรรณ จํากดั  

 

-บลจ.ไอเอน็จ ี(ประเทศไทย) 

-บรรษทัตลาดรองสนิเชื<อที<อยู่อาศยั 

-กรรมการผูอ้ํานวยการ 

-รองประธานเจา้หน้าที<บรหิาร

ฝ่ายการลงทุน  

-กรรมการบรหิารและประธาน

เจา้หน้าที<ลงทุน  

-กรรมการ 

 

-กรรมการและประธานเจา้หน้าที<

บรหิาร 

-ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ 

-กรรมการและกรรมการบรหิาร 

นางสาวนร ี พฤกษยาภยั -ปรญิญาโท สาขา International 

Business, Schiller International 

University 

-ปรญิญาตร ีบรหิารธุกจิ (การเงนิและการ

ธนาคาร) จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

-ผ่าน CFA ระดบั I 

-บลจ.แลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จํากดั 

 

-บลจ.ธนชาต จํากดั 

 

-บลจ.แอสเซทพลสั จํากดั 

 

 

-บลจ.ไทยพาณิชย ์จํากดั 

 

-บลจ.อเบอรด์นี จํากดั 

-ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ สาย

การลงทุน 

-ผูอ้ํานวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่าย

กองทุนต่างประเทศ 

-ผูอ้ํานวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่าย

ตราสารหนี8และกองทุน

ต่างประเทศ 

-ผูอ้ํานวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่าย

ตราสารหนี8 

-ผูจ้ดัการกองทุนอาวุโส  ฝ่าย

ตราสารหนี8 

นายสมทิธ ์ ศกัดิ �กําจร -ปรญิญาโท บรหิารธุรกจิ การเงนิ 

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยมีหานคร 

-ปรญิญาตร ีบรหิารธุรกจิ การเงนิ 

มหาวทิยาลยักรุงเทพ 

-ปรญิญาตร ีวทิยาการจดัการ บญัช ี

มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมธริาช 

-ผ่าน CISA ระดบั I 

-บลจ. แลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จํากดั 

-บลจ. ฟิลลปิ จํากดั 

-บมจ. ธนาคารกรุงเทพ  

 

 

-บมจ. ไทยประกนัชวีติ 

-ผูจ้ดัการกองทุน 

-ผูจ้ดัการกองทุน 

-เจา้หน้าที<ชาํนาญการ ฝ่ายคา้

หลกัทรพัย ์ธุรกจิจดัการกองทุน

ส่วนบุคคล 

-ผูจ้ดัการกองทุน ฝ่ายจดัการ

กองทุนสํารองเลี8ยงชพี 



-12- 

นายอานุภาพ  โฉมศร ี -ปรญิญาโท เศรษฐศาสตร์การเงนิสถาบนั

บณัฑติพฒันบรหิารศาสตร ์ 

-ปรญิญาตร ีเศรษฐศาสตรก์ารเงนิ

มหาวทิยาลยัรามคาํแหง เกยีรตนิิยม

อนัดบั ) 

-ผ่าน CISA ระดบั II 

-บลจ.แลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จํากดั 

-บลจ.แลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จํากดั 

 

-บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์ 

-ผูจ้ดัการกองทุน 

-ผูจ้ดัการฝ่ายบรหิารความเสี<ยง 

-เศรษฐกร 

นางสาวอาทติยา พริยิโสภากุล -ปรญิญาโท วท.ม. สาขาวชิาการเงนิ 

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

-ปรญิญาตร ีบรหิารธุกจิ (การเงนิและการ

ธนาคาร) มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

-ผ่าน CFA ระดบั II 

- บลจ. แลนด ์แอนด ์เฮา้ส์ 

- บมจ. ทหารไทย 

- บมจ. ซูมโิตโม มติซุย แบงกิ8ง คอร์

ปอเรชั <น สาขากรุงเทพ 

- ธนาคารแห่งประเทศไทย 

- บลจ.ไทยพาณิชย ์จํากดั 

- บมจ. ทหารไทย 

- บมจ. ซบีรีชิารด์ แอลลสิ (ประเทศ

ไทย) 

- ผูจ้ดัการกองทุน 

- ที<ปรกึษาการลงทุน 

- วเิคราะหส์นิเชื<อ 

 

- กลยุทธ,์ ฝ่ายบรหิารเงนิสาํรอง 

- ผูช่้วยผูจ้ดัการกองทุน 

- วเิคราะหส์นิเชื<อ 

- ประเมนิอสงัหารมิทรพัย์ 

นาวสาวนันทพร วฒันถาวร -ปรญิญาโท การลงทุน University of 

Reading 

-ปรญิญาตร ีธุรกจิระหว่างประเทศ 

มหาวทิยาลยัมหดิล 

-ผ่าน CFA  

-ผ่าน CMT ระดบั I 

- บลจ. แลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จํากดั 

- บลจ. ธนชาต จํากดั 

- ผูจ้ดัการกองทุน 

- ผูช่้วยผูจ้ดัการกองทุน 

นางสาวศรสวรรค์ เติมวุฒิกลุ -ปรญิญาตร ีบรหิารธุกจิ สาขาวชิา

การเงนิ มหาวทิยาลยัมหดิล 

-ผ่าน CFA ระดบั I 

-บลจ.แลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จํากดั 

-บลจ.เอม็เอฟซ ีจํากดั (มหาชน) 

-บลจ.เอม็เอฟซ ีจํากดั (มหาชน) 

 

-บลจ.แอสเซทพลสั จํากดั 

-ผูจ้ดัการกองทุน 

-ผูจ้ดัการกองทุนฝ่ายตราสารทุน 

-ผูช่้วยผูจ้ดัการกองทุนฝ่ายตรา

สารทุน 

-ผูช่้วยผูจ้ดัการกองทุนฝ่ายตรา

สารทุน 

นายพิริยพล คงวาณิช -ปรญิญาโท Master of Science in 

Finance, Thammasat University 

-ปรญิญาตร ีบรหิารธุรกจิ, Thammasat 

University 

-ผ่าน CISA ระดบั I 

-ผ่าน CFA ระดบั I 

-บลจ.แลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จํากดั 

-บลจ.เอม็เอฟซ ีจํากดั (มหาชน) 

-หลกัทรพัยบ์วัหลวง  

-หลกัทรพัยก์สกิรไทย 

-ผูจ้ดัการกองทุน 

-ผูจ้ดัการกองทุน 

-นักวเิคราะหห์ลกัทรพัย์ 

-วาณิชธนากร 

นางสาวชนากานต์  หงัสสตู -ป.โท การเงนิ University of Warwick 

-ป.ตร ีเศรษฐศาสตร ์ภาคภาษาองักฤษ 

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

-ผ่าน CFA ระดบั II 

-บลจ. แลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จํากดั 

-Consultant 

-Senior Consultant 

-ผูจ้ดัการกองทุน 

- BDO Advisory Limited 

- Valuation and Business 

modeling, EY 
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Q: รายชื6อผ ู้สนับสนุนการขายหรือรบัซื
อค ืนหน่วยลงทุน นายทะเบียนหน่วยลงทุน และผู้ดแูลผลประโยชน์ 
A: 1) ผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื8อคนืหน่วยลงทุน  
 ธนาคารแลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จาํกดั (มหาชน) 
 บรษิทัหลกัทรพัย ์แลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จาํกดั (มหาชน) 
 หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื8อคนืหน่วยลงทุนที<บรษิทัจดัการแต่งตั 8งขึ8น (ถา้ม)ี 
 
 2) นายทะเบยีนหน่วยลงทุน  

 บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน แลนด์ แอนด ์เฮา้ส ์จาํกดั 
 
 /) ผูด้แูลผลประโยชน์   

 ธนาคารไทยพาณชยิ ์จาํกดั (มหาชน)   
 

 * นอกจากหน้าที<ตามที<กําหนดไว้ในสัญญาแต่งตั 8งผู้ดูแลผลประโยชน์ยังมีหน้าที<ตามกฎหมายในการรกัษา
ผลประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนดว้ย  
 
 
 
 
Q: ช่องทางที6ผ ู้ลงทุนสามารถทราบข้อม ูลเพิ6มเติมเกี6ยวกบักองทุนรวมนี
  
A:  ผูล้งทุนสามารถทราบขอ้มลูเพิ<มเตมิไดท้ี<สาํนักงานของบรษิทัจดัการ และเวป็ไซดข์องบรษิทัจดัการ หรอืผูส้นับสนุนการ
ขายหรอืรบัซื8อคนืหน่วยลงทุน  
 
 
 
 

9. ความเสี6ยงจากการดาํเนินงานของผู้ออกตราสาร (Business Risk) ไดแ้ก่ ความเสี<ยงที<เกดิจากการดําเนินงานของ
บริษัทผู้ออกตราสาร อันเนื<องมาจากผลการดําเนินงานหรือฐานะการเงินของผู้ออกตราสารที<ได้รับผลกระทบจาก
ความสามารถทาํกําไรของบรษิทั รวมทั 8งความสามารถในการทาํกําไรและนโยบายการจ่ายเงนิปันผลของผูอ้อกตราสาร ซึ<ง
อาจมผีลกระทบต่อราคาซื8อขายของตราสาร 

แนวทางการบริหารความเสี6ยง  บรษิทัจดัการจะพจิารณาคดัเลอืกหลกัทรพัยท์ี<ลงทุน โดยการวเิคราะหข์อ้มลูเกี<ยวกบัผล
การดําเนินงานหรอืฐานะการเงนิของบรษิัทผู้ออกตราสาร เพื<อประกอบการตดัสนิใจลงทุน และติดตามขอ้มูลข่าวสารที<
เกี<ยวขอ้งกบับรษิทัผูอ้อกตราสารอย่างใกลช้ดิและสมํ<าเสมอ หากมกีารเปลี<ยนแปลงผลการดาํเนินงานหรอืฐานะทางการเงนิ
ของบรษิทัผูอ้อกตราสารอย่างมนัียสาํคญักพ็จิารณาปรบัเปลี<ยนแผนการลงทุนในอย่างเหมาะสม 

7. ความเสี6ยงจากความสามารถในการชาํระหนี
ของผู้ออกตราสาร (Credit Risk) ไดแ้ก่ ความเสี<ยงจากการที<บรษิทัผู้
ออกตราสารไม่สามารถชําระเงนิต้นและ/หรอืดอกเบี8ยไดต้ามที<กําหนดหรอืชําระไม่ครบตามจํานวนที<ได้สญัญาไว ้หากมี
เหตุการณ์ดงักล่าวเกดิขึ8น จะส่งผลใหต้ราสารที<ลงทุนอาจมมีลูค่าลดลงอย่างมาก 

ช่องทางที6ผ ู้ลงทุนสามารถทราบข้อมูลเพิ6มเติม 

ปัจจยัความเสี6ยงของกองทุน  
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แนวทางการบริหารความเสี6ยง  บรษิัทจดัการจะวเิคราะห์คุณภาพและความสามารถในการชําระหนี8ของผูอ้อกตราสาร 
และทบทวนฐานะทางการเงนิและความน่าเชื<อถอืของผู้ออกตราสารเป็นประจําสมํ<าเสมอ หากมีการเปลี<ยนแปลงอย่างมี
นัยสําคญั กจ็ะพจิารณาปรบัเปลี<ยนแผนการลงทุนใหเ้หมาะสมกบัสภาวการณ์  

8. ความเสี6ยงทางตลาด ( Market Risk ) เป็นความเสี<ยงจากความผนัผวนของราคาตราสาร ที<เกดิจากการเปลี<ยนแปลง
ในสถานะการณ์ทางเศรษฐกิจ สงัคม และการเมืองของประเทศ ซึ<งเป็นความเสี<ยงที<บริษัทผู้ออกตราสารไม่สามารถจะ
ควบคุมได ้

แนวทางการบริหารความเสี6ยง  บรษิทัจดัการจะจดัให้มเีครื<องมอืสําหรบัวดัระดบัความผนัผวนของตราสารที<ลงทุนอนั
เนื<องมาจากปัจจยัต่างๆ อย่างต่อเนื<องและสมํ<าเสมอ เพื<อนําไปใชป้ระกอบการตดัสนิใจลงทุนใหเ้หมาะสมกบัสภาวการณ์ 

]. ความเสี6ยงจากการขาดสภาพคล่องของตราสาร (Liquidity Risk) ดว้ยสภาพและขนาดของตลาดหุน้ของประเทศ
ไทยในปัจจุบนั ซึ<งเป็นตลาดที<กําลงัพฒันา หุ้นต่างๆ ที<กองทุนลงทุนอาจขาดสภาพคล่อง โดยการซื8อขายเปลี<ยนมอืของ
ตราสารมจีํานวนครั 8งและปรมิาณน้อย ซึ<งอาจขายตราสารไม่ได้ในช่วงเวลาที<ต้องการหรอือาจไม่ได้ราคาตามที<คาดหวงั
เอาไว ้

แนวทางการบริหารความเสี6ยง  บรษิทัจดัการจะพจิารณาลงทุนในตราสารที<มคุีณภาพและมสีภาพคล่องใหส้อดคล้องกบั
ประเภทลกัษณะและนโยบายการลงทุนของกองทุนอย่างเหมาะสม เพื<อใหม้คีวามคล่องตวัในการบรหิารกองทุน ทั 8งนี8 แนว
ทางการบรหิารความเสี<ยงจากการขาดสภาพคล่องของตราสาร จะขึ8นอยู่กบัการพจิารณาตดัสนิใจของบรษิัทจดัการโดย
คาํนึงถงึผลประโยชน์สงูสุดของผูถ้อืหน่วยลงทุนเป็นสาํคญั 
 
 
 

ส่วนที6 9 : อตัราส่วนการลงทุนที6คาํนวณตามผู้ออกทรพัยส์ินหรือค ู่สญัญา (single entity limit) 

หมายเหตุ : ในกรณีเป็นทรพัย์สนิดงันี8 ไม่มขีอ้กําหนดเกี<ยวกบั single entity limit ของผูร้บัฝาก ผูอ้อกตราสารหรอืคู่สญัญา 
แลว้แต่กรณี 

). เงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเท่าเงนิฝากเพื<อการดาํเนินงานของ MF 

2. derivatives on organized exchange 

ตอนที6 1.1 : อตัราส่วนการลงทุนสาํหรบักองทุนท ั 6วไป 

ข้อ ประเภททรพัยส์ิน อตัราส่วน (% ของ NAV) 

1 ตราสารภาครฐัไทย ไม่จาํกดัอตัราส่วน 

2 ตราสารภาครฐัต่างประเทศ  

2.1  กรณีม ีcredit rating อยู่ใน 2 อนัดบัแรกขึ8นไป 

 

ไม่จาํกดัอตัราส่วน 

2.2  กรณีม ีcredit rating อยู่ในระดบั investment grade  
แต่ตํ<ากว่า 2 อนัดบัแรก 

ไม่เกนิ 35% 

3 หน่วย CIS ตามที<ระบุในภาคผนวก / ส่วนที< , ขอ้ ).) หรอืขอ้ ,.)  ไม่จาํกดัอตัราส่วน 

4 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที<ผู้ร ับฝากหรือผู้ออก 
ตราสารมลีกัษณะอย่างใดอย่างหนึ<งดงันี8 

ไม่เกนิ 20%  

หรอืไม่เกนิ )0% เมื<อเป็นการลงทุนใน

สรปุอตัราส่วนการลงทุนของกองทุนรวม  
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ข้อ ประเภททรพัยส์ิน อตัราส่วน (% ของ NAV) 

}.)  ม ีcredit rating อยู่ในระดบั investment grade   

}.,  เป็นธนาคารออมสนิ ทั 8งนี8 เฉพาะเงนิฝากหรอืตราสารที<รฐับาล
เป็นประกนั  

ต่างประเทศหรอืผูม้ภีาระผกูพนัมภูีมลิําเนาอยู่
ต่างประเทศ โดยเลอืกใช ้credit rating แบบ 
national scale 

5 ตราสารที<มลีกัษณะครบถว้นดงันี8 

-.)  เป็นตราสารหนี8 ตราสารกึ<งหนี8กึ<งทุน SN หรือศุกูก ที<ผู้ออก
จดัตั 8งขึ8นตามกฎหมายไทย หรอืสาขาของ ธพ. ต่างประเทศที<ไดร้บั
อนุญาตใหป้ระกอบธุรกจิ ธพ. ในประเทศไทย 

-.,  เป็นตราสารที<มลีกัษณะอย่างใดอย่างหนึ<งดงันี8 

-.,.)  ผูอ้อกเป็นบรษิทัจดทะเบยีน 

-.,.,  ผูอ้อกมกีารเปิดเผยขอ้มูลเป็นการทั <วไปโดยมรีายละเอียดตาม
แบบ filing        

-.,./  ในกรณีที< เป็นตราสารที<มีกําหนดวันชําระหนี8  ≤ 397 วัน                   
นับแต่วนัที<ลงทุน และไม่ได้มีลกัษณะตาม -.,.) หรอื -.,., ผู้มีภาระ
ผกูพนัตามตราสารดงักล่าวตอ้งเป็น บุคคลดงันี8 

-.,./.)  ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบัน
การเงนิ  

-.,./.,  ธนาคารออมสนิ  

-.,././  ธนาคารอาคารสงเคราะห ์ 

-.,./.}  ธนาคารเพื<อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  

-.,./.-  บรรษทัตลาดรองสนิเชื<อที<อยู่อาศยั  

-.,./..  ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่ง
ประเทศไทย  

-.,./.~  ธนาคารเพื<อการส่งออกและนําเขา้แห่งประเทศไทย  

-.,./.E  ธนาคารอสิลามแห่งประเทศไทย 

-.,./.�  บล. 

-./  เสนอขายในประเทศไทย  

-.}  ม ีcredit rating อยู่ในระดบั investment grade 

-.-  ในกรณีที<เป็นตราสารที<มกีําหนดวนัชําระหนี8 > 397 วนันับแต่
วนัที<ลงทุน ตอ้งขึ8นทะเบยีนหรอือยู่ในระบบของregulated market 

ไม่เกนิอตัราดงันี8 แลว้แต่อตัราใดจะสงูกว่า 

(1) 10% หรอื 

(2) นํ8าหนักของตราสารที<ลงทุน 
ใน benchmark + 5% 
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ข้อ ประเภททรพัยส์ิน อตัราส่วน (% ของ NAV) 

6 

 

ทรพัยส์นิดงันี8 

6.1  ตราสารทุนที<จดทะเบยีนซื8อขายในกระดานซื8อขายหลกัทรพัย์
สําหรบัผู้ลงทุนทั <วไปของ SET หรือของตลาด ซื8อขายหลกัทรพัย์
ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมถึงตราสารทุนที<ผู้ออกตราสารอยู่ระหว่าง
ดาํเนินการแกไ้ขเหตุที<อาจทาํใหม้กีารเพกิถอนการเป็นหลกัทรพัยซ์ื8อ
ขายใน SET หรอืในตลาดซื8อขายหลกัทรพัยต์่างประเทศ)  

..,  ตราสารทุนที<ออกโดยบรษิัทที<จดัตั 8งขึ8นไม่ว่าตามกฎหมายไทย
หรือกฎหมายต่างประเทศ ซึ<งหุ้นของบริษัทดังกล่าวซื8อขายใน
กระดานซื8อขายหลกัทรพัย์สําหรบั ผูล้งทุนทั <วไปของ SET หรอืของ
ตลาดซื8อขายหลักทรพัย์ ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมถึงบริษัทที<อยู่
ระหว่างดําเนินการแก้ไขเหตุที<อาจทําให้มกีารเพกิถอนหุ้นออกจาก
การซื8อขายใน SET หรอืในตลาดซื8อขายหลกัทรพัยต์่างประเทศ) 

../  หุน้ที<อยู่ในระหว่าง IPO เพื<อการจดทะเบยีนซื8อขายตาม ..) 

6.}  ตราสารที<มลีกัษณะครบถว้นดงันี8         

6.4.1  เป็นตราสารหนี8 ตราสารกึ<งหนี8กึ<งทุน SN หรอืศุกูก ที<ผู้
ออกจดัตั 8งขึ8นตามกฎหมายไทย และเสนอขายตราสาร
นั 8นในต่างประเทศ หรอืผูอ้อกจดัตั 8งขึ8นตามกฎหมาย
ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมสาขาของ ธพ. ต่างประเทศที<
ไดร้บัอนุญาตใหป้ระกอบธุรกจิ ธพ. ในประเทศไทย) 
หรอืเป็นตราสาร Basel III  

6.4.2  ม ีcredit rating อยู่ในระดบั investment grade 

6.4.3  เป็นตราสารที<มลีกัษณะอย่างใดอย่างหนึ<งดงันี8 

6.4.3.1  ผูอ้อกเป็นบรษิทัจดทะเบยีนใน SET หรอื 

ในตลาดซื8อขายหลกัทรพัยต์่างประเทศ 

6.4.3.2  ผูอ้อกมกีารเปิดเผยขอ้มูลเป็นการทั <วไปโดยมี
รายละเอยีดตามแบบ filing 

6.4.3.3  ในกรณีที<เป็นตราสารที<มกํีาหนดวนัชาํระหนี8 ≤ 
397 วนั นับแต่วนัที<ลงทุน และไม่ได ้มี
ลกัษณะตาม 6.4.3.1 หรอื 6.4.3.2 ผูม้ภีาระ
ผกูพนัตามตราสารดงักล่าวตอ้งเป็น บุคคล
ดงันี8 

6.4.3.3.1   บุคคลตามขอ้ -.,./.) –  -.,./.� 

6.4.3.3.2   สถาบนัการเงนิระหว่างประเทศที<
ประเทศไทยเป็นสมาชกิ 

รวมกนัไม่เกนิอตัราดงันี8 แลว้แตอ่ตัราใด 
จะสงูกว่า 

(1) 10% หรอื 

(,) นํ8าหนักของทรพัยส์นิที<ลงทนุ 
      ใน benchmark + 5% 
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ข้อ ประเภททรพัยส์ิน อตัราส่วน (% ของ NAV) 

6.4.3././  สถาบันการเงินต่างประเทศที<มี
ลักษณะทํานองเดียวกับบุคคล 
ตามขอ้ ..}.3.3.1 – 6.4.3.3.2       

6.4.4  ในกรณีที<เป็นตราสารที<มกํีาหนดวนัชําระหนี8 > 397 วนั นับ
แต่วันที<ลงทุน ต้องขึ8นทะเบียนหรืออยู่ในระบบของ 
regulated market 

6.5  DW ที<ม ีissuer rating อยู่ในระดบั investment grade 

6.6  ธุรกรรมดงันี8 ที<คู่สญัญาม ีcredit rating อยูใ่นระดบั investment 
grade 

6.6.1  reverse repo 

6.6.2  OTC derivatives 

6.7  หน่วย infra หรอืหน่วย property ที<มลีกัษณะครบถว้นดงันี8 

6.7.1  จดทะเบยีนซื8อขายหรอือยู่ในระหว่าง IPO เพื<อการจด
ทะเบยีนซื8อขายในกระดานซื8อขายหลกัทรพัย์ สําหรบัผู้
ลงทุนทั <วไปของ SET หรอืของตลาดซื8อขายหลกัทรพัย์
ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมถึงหน่วยดงักล่าวที<อยู่ระหว่าง
ดําเนินการแก้ไขเหตุที<อาจทําให้มีการเพิกถอนหน่วย
ดงักล่าวออกจาก การซื8อขายใน SET หรอืในตลาดซื8อ
ขายหลกัทรพัยต์่างประเทศ)  

6.7.2  เป็นหน่วยของกองทุนที<ไม่ได้มีลกัษณะกระจาย การ
ลงทุนในกจิการโครงสรา้งพื8นฐาน อสงัหารมิทรพัย์ หรอื
สิทธิการเช่า แล้วแต่กรณี   (diversified fund) ตาม
แนวทางที<สาํนักงานกําหนด 

6.8  หน่วย private equity ที<จดทะเบยีนซื8อขายหรอือยู่ใน ระหว่าง 
IPO เพื<อการจดทะเบยีนซื8อขายในกระดานซื8อขายหลกัทรพัย์สําหรบั
ผู้ลงทุนทั <วไปของ SET หรอืของตลาดซื8อขายหลกัทรพัย์ต่างประเทศ 
(แต่ไม่รวมถึงหน่วย private equity ที<อยู่ระหว่างดําเนินการแก้ไข
เหตุที<อาจทําใหม้กีารเพกิถอนหน่วยดงักล่าวออกจากการซื8อขายใน 
SET หรอืในตลาดซื8อขายหลกัทรพัย์ต่างประเทศ) 

 

7 ทรพัยส์นิอื<นนอกเหนือจากที<ระบุในขอ้ 1 - ขอ้ . (SIP) รวมกนัไม่เกนิ 5% 
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ส่วนที6 7 : อตัราส่วนการลงทุนที6คาํนวณตามกลุ่มกิจการ (group limit)* 

ข้อ ประเภททรพัยส์ิน อตัราส่วน (% ของ NAV) 

1 การลงทุนในทรัพย์สินของบริษัททุกบริษัทที<อยู่ในกลุ่มกิจการ
เดยีวกันหรอืการเข้าเป็นคู่สญัญาในธุรกรรมทางการเงนิกับบรษิัท
ดงักล่าว  
 

ไม่เกนิอตัราใดอตัราหนึ<งดงันี8 แลว้แต่อตัราใดจะ
สงูกว่า 
(1) 25% หรอื 
(2) นํ8าหนักของทรพัยส์นิที<ลงทุนในbenchmark 

+ 10%  

* หมายเหตุ : ในกรณีเป็นทรพัยส์นิดงันี8 ไม่มขีอ้กําหนดเกี<ยวกบั group limit  
                      ). เงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเท่าเงนิฝากเพื<อการดาํเนินงานของ MF  
                      2. derivatives on organized exchange 
 
ส่วนที6 8 : อตัราส่วนการลงทุนที6คาํนวณตามประเภททรพัยส์ิน (product limit)** 

ข้อ ประเภททรพัยส์ิน อตัราส่วน (% ของ NAV) 

1 เงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเท่าเงนิฝาก B/E หรอื P/N ที<นิตบุิคคลตาม
กฎหมายไทย (ไม่รวมถึงสาขาในต่างประเทศของนิตบิุคคลดงักล่าว) 
เป็นผูอ้อก ผูส้ ั <งจ่าย หรอืคู่สญัญา ดงันี8 

1.1  ธนาคารหรอืสถาบนัการเงนิที<มกีฎหมายเฉพาะจดัตั 8งขึ8น 

1.2  ธพ. 

1.3  บง. 

1.4  บค. 

1.5  บรรษทัตลาดรองสนิเชื<อที<อยู่อาศยั 

(ไม่รวมถึงทรพัย์สินที< MF ได้รบัโอนกรรมสทิธิ �มาจากคู่สญัญาตาม 
reverse repo หรอื securities lending หรอื derivatives) 

- รวมกนัไม่เกนิ 45% เฉลี<ยในรอบปีบญัช ี
เวน้แต่เป็น MF ที<มอีายุโครงการ < ) ปี  
  ใหเ้ฉลี<ยตามรอบอายุกองทุน 

- อตัราขา้งตน้ไมใ่ชก้บั MF ที<อายุกองทุน  
  คงเหลอื ≤ 6 เดอืน  ทั 8งนี8 เฉพาะ MF ที<ม ี
  อายุโครงการ ≥ 1 ปี  

 

 

2 

  

ทรพัยส์นิดงันี8 

2.1  B/E หรอื P/N ที<มเีงื<อนไขหา้มเปลี<ยนมอืแต่ MF ไดด้ําเนินการ
ให้มีการรับโอนสิทธิเรียกร้องในตราสารได้ ตามวิธีการที<
กฎหมายกําหนด หรอืมเีงื<อนไขให้ MF สามารถขายคนืผู้ออก
ตราสารได2้.2  SN (แต่ไม่รวมถึง SN ซึ<งจดทะเบยีนกบั TBMA 
และมีการเสนอขายตามหลักเกณฑ์ที<กําหนดไว้ในประกาศ 
คณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยการขออนุญาต และการ
อนุญาตใหเ้สนอขายตราสารหนี8ที<ออกใหม่) 

2.2  เงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเท่าเงนิฝากที<มรีะยะเวลาการฝากเกนิ 
12 เดอืน  

2.3  total SIP ตามขอ้ - ของส่วนนี8 

รวมกนัไม่เกนิ 25% 

 

3 reverse repo ไม่เกนิ 25% 



-19- 

ข้อ ประเภททรพัยส์ิน อตัราส่วน (% ของ NAV) 

4 securities lending   ไม่เกนิ 25% 

5 total SIP ซึ<งได้แก่ ทรพัย์สินตามข้อ ~ ในตอนที< ).) : อัตราส่วน
การลงทุนสําหรบั MF ทั <วไป ของส่วนที< ) : อตัราส่วนการลงทุนที<
คํานวณตามผู้ออกทรพัย์สนิหรอืคู่สญัญา (single entity limit)  แต่ไม่
รวมถงึตราสารหนี8 ตราสารกึ<งหนี8กึ<งทุน SN ศุกูก หรอืตราสาร Basel III 
ที<มลีกัษณะครบถว้นดงันี8 

-.)  มีลักษณะตาม ..}./ และ ..}.} ของข้อ . ในตอนที<  ).) :       
อตัราส่วนการลงทุนสําหรบั MF ทั <วไป ของส่วนที< ) :อตัราส่วน
การลงทุนที<คํานวณตามผู้ออกทรพัย์สิน หรือคู่สญัญา (single 
entity limit) 

-.,  มี  credit rating อยู่ ในระดับตํ< ากว่ า investment grade หรือ 
ไม่ม ีcredit rating 

รวมกนัไม่เกนิ 15% 

 

6 derivatives ดงันี8 

6.1  การเข้าทําธุรกรรม derivatives ที<มีวัตถุประสงค์เพื<อการลด
ความเสี<ยง (hedging) 

ไม่เกนิมลูค่าความเสี<ยงที<มอียู ่

** หมายเหตุ : สําหรบัการลงทุนในเงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเท่าเงนิฝากเพื<อการดําเนินงานของกองทุนไม่มขีอ้กําหนดเกี<ยวกบั 
product limit 

 

ส่วนที6 ] : อตัราส่วนการลงทุนที6คาํนวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที6ลงทุน (concentration limit) 

ข้อ ประเภททรพัยส์ิน อตัราส่วน  

1 หุน้ของบรษิทัรายใดรายหนึ<ง ทุก MF รวมกนัภายใต้การจดัการของ บลจ. รายเดียวกนัต้องมจีํานวนหุ้น
ของบรษิทัรวมกนั < 25% ของจาํนวนสทิธอิอกเสยีงทั 8งหมดของบรษิทันั 8น 

2 ตราสารหนี8 ตราสารกึ<งหนี8กึ<งทุนตราสาร 
Basel III และศุกูกของผูอ้อกรายใดราย
หนึ<ง (ไม่รวมถงึตราสารหนี8ภาครฐัไทย
หรอืตราสารหนี8ภาครฐัต่างประเทศ) 

 

,.)  ไม่เกิน ) ใน / ของมูลค่าหนี8สนิทางการเงนิ (financial liability)*ของผู้
ออกตราสารรายนั 8น ตามที<เปิดเผยไวใ้นงบการเงนิสาํหรบัรอบระยะเวลา
บญัชลี่าสุด ทั 8งนี8 ในกรณีที<ผูอ้อกตราสารมหีนี8สนิทางการเงนิที<ออกใหม่
ก่อนครบรอบระยะเวลาบญัชถีดัไปและยงัไม่ปรากฏในงบการเงนิล่าสุด 
บลจ. อาจนํามูลค่าหนี8สนิทางการเงนิดงักล่าวมารวมกบัมูลค่าหนี8สนิทาง
การเงินตามงบการเงนิล่าสุดด้วยก็ได้โดยข้อมูลหนี8สนิทางการเงนินั 8น
จะต้องเป็นขอ้มูลที<มกีารเผยแพร่เป็นการทั <วไป และในกรณีที<ผูอ้อกตรา
สารไม่มีหนี8สินทางการเงนิตามที<เปิดเผยไว้ในงบการเงินสําหรบัรอบ
ระยะเวลาบญัชลี่าสุด** ใหใ้ชอ้ตัราส่วนไม่เกนิ ) ใน /ของมูลค่าการออก
และเสนอขายตราสารตามขอ้นี8ของผู้ออกรายนั 8นเป็นรายครั 8ง เว้นแต่ใน
กรณีที<ผู้ออกตราสารได้มีการยื<นแบบ filing ในลกัษณะเป็นโครงการ 
(bond issuance program) ใหพ้จิารณาเป็นรายโครงการ 

,.,  ในกรณีที<กองทุนลงทุนในตราสารตามขอ้นี8โดยเป็นตราสารที<ออกใหม่
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และมี credit rating อยู่ ในระดับตํ< ากว่า investment grade หรือไม่ม ี
credit rating ให้ บลจ. ลงทุนเพื<อกองทุนภายใต้ การจดัการของ บลจ. 
รายเดยีวกนัรวมกนัไม่เกนิ ) ใน / ของมูลค่าการออกและเสนอขายตรา
สารดงักล่าวเป็นรายครั 8ง เว้นแต่กรณีที<ผู้ออกตราสารได้มกีารยื<นแบบ 
filing ในลกัษณะเป็นโครงการ (bond issuance program) ให้พิจารณา
เป็นรายโครงการ 

(อตัราส่วนตาม ,., ไม่ใชก้บักรณีเป็นตราสารที<ออกโดยบุคคลดงันี8  

). ธพ. บง. หรอื บค. ตามกฎหมายว่าดว้ยธุรกจิสถาบนัการเงนิ 

,. ธนาคารออมสนิ 

/. ธนาคารอาคารสงเคราะห ์

}. ธนาคารเพื<อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 

-. บรรษทัตลาดรองสนิเชื<อที<อยู่อาศยั 

.. ธนาคารพฒันาวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย  

~. ธนาคารเพื<อการส่งออกและนําเขา้แห่งประเทศไทย  

E. ธนาคารอสิลามแห่งประเทศไทย 

�. บล. 

10. สถาบนัการเงนิระหว่างประเทศที<ประเทศไทยเป็นสมาชกิ 

)). สถาบนัการเงนิต่างประเทศที<มลีกัษณะทาํนองเดยีวกบับุคคลตาม ). 
– 9.) 

3 หน่วย CIS ของกองทุนใดกองทุนหนึ<ง - ไม่เกนิ ) ใน / ของจาํนวนหน่วย CIS ทั 8งหมดของ MF หรอื 

   กองทุน CIS ต่างประเทศ ที<ออกหน่วยนั 8น   

- อตัราขา้งตน้ไม่ใชก้บัการลงทุนดงันี8 

())  การลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนที<มีลักษณะครบถ้วนดังนี8  
โดยไดร้บัความเหน็ชอบจากสาํนักงาน            

().))  มขีนาดเลก็ 

().,)  จดัตั 8งขึ8นใหม่โดยมอีายุไม่เกนิ , ปี 

()./)  เสนอขายต่อผูล้งทุนในวงกวา้ง    

4 หน่วย infra ของกองทุนใดกองทุนหนึ<ง ไม่เกิน ) ใน / ของจํานวนหน่วย infra ทั 8งหมดของกองทุน infra ที<ออก
หน่วยนั 8น  เว้นแต่เป็นหน่วย infra ของกองทุนที<มลีกัษณะครบถ้วนดงันี8 
โดยไดร้บัความเหน็ชอบจากสาํนักงาน 

())  มขีนาดเลก็  

(,)  จดัตั 8งขึ8นใหม่โดยมอีายุไม่เกนิ , ปี 

(/)  เสนอขายต่อผูล้งทุนในวงกวา้ง 
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5 หน่วย property ของกองทุนใด 
กองทุนหนึ<ง 

ไม่เกนิ ) ใน / ของจํานวนหน่วย property ทั 8งหมดของกองทุน property ที<
ออกหน่วยนั 8น  เวน้แต่เป็นหน่วย property ของกองทุนที<มลีกัษณะครบถว้น
ดงันี8 โดยไดร้บัความเหน็ชอบจากสาํนักงาน 

())  มขีนาดเลก็  

(,)  จดัตั 8งขึ8นใหม่โดยมอีายุไม่เกนิ , ปี 

(/)  เสนอขายต่อผูล้งทุนในวงกวา้ง 

 

6 หน่วย private equity ไม่เกนิ ) ใน / ของจาํนวนหน่วย private equity ทั 8งหมดของกองทุน private 
equity  

หมายเหตุ : 

* หนี8สนิทางการเงนิ (financial liability) ให้พจิารณาตามมาตรฐานการบญัชทีี<ผู้ออกตราสารดงักล่าวได้จดัทํางบการเงนิ
ตามมาตรฐานการบญัชนัี 8น โดยเป็นมาตรฐานการรายงานทางการเงนิที<กําหนดโดยคณะกรรมการกําหนดมาตรฐานการ
บัญชีตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพบัญชี หรือมาตรฐานการรายงานทางการเงินที<เป็นที<ยอมรับในระดับสากล เช่น 
International Financial Reporting Standards (IFRS)หรือ  United States Generally Accepted Accounting Principle 
(US GAAP) เป็นตน้ 

** รวมถงึกรณียงัไม่ครบกําหนดการจดัทาํงบการเงนิในครั 8งแรกของผูอ้อกตราสาร 

ทั 8งนี8 การคํานวณสดัส่วนตามนโยบายการลงทุนและอตัราส่วนการลงทุน ให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาด
ทุนว่าดว้ยการลงทุนของกองทุน และ/หรอื ที<แกไ้ขเพิ<มเตมิ 
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ค่าใช้จ่ายที6เร ียกเกบ็จากกองทุนรวม 

 
ค่าใชจ้่ายในการซื8อขายหลกัทรพัย ์ จ่ายตามจรงิ N/A N/A 1.780 

 

หมายเหตุ : 1) ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ่้ายต่าง ๆ รวมภาษมีลูค่าเพิ<ม หรอืภาษีธุรกจิเฉพาะ หรอืภาษีอื<นใด (ถา้ม)ี แต่ยงัไม่รวมค่า นายหน้า
ซื8อ ขายหลกัทรพัยแ์ละค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที<เกดิขึ8นจากการซื8อขายหลกัทรพัย ์

       2) บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธใินการที<จะปรบัเพิ<มอตัราค่าธรรมเนียมหรอืค่าใช้จ่ายข้างต้นโดยไม่ถอืว่าเป็นการแก้ไข เพิ<มเติม
โครงการจดัการในอตัราไม่เกนิรอ้ยละ - ของอตัราค่าธรรมเนียมหรอืค่าใชจ่้าย ทั 8งนี8 เป็นไปตามที<ระบุไวใ้นรายละเอยีดโครงการ
และตามหลกัเกณฑท์ี<สาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด 

      3) ค่าธรรมเนียมค่าใช้จ่ายที<เรยีกเก็บจากกองทุนรวม เมื<อรวมกนัทั 8งหมดแล้วต้องไม่เกินอัตราร้อยละ ..00 ต่อปี ของมูลค่า
ทรพัย์สนิสุทธขิองกองทุนรวม  

 

* ทั 8งนี8 ค่าธรรมเนียมการจดัการดงักล่าว รวมถงึค่าใชจ้่ายในการชําระเบี8ยประกนัชวีติและสุขภาพ ซึ<งประมาณการอตัราส่วนค่าเบี8ย
ประกันต่อค่าธรรมเนียมการจดัการเบื8องต้น ประมาณร้อยละ �~.// ของค่าธรรมเนียมการจดัการที<เก็บจรงิ ทั 8งนี8 อัตราส่วน
ดงักล่าวคํานวณจากการประมาณการจํานวนผูถ้ือหน่วยลงทุน มูลค่าเงนิลงทุน ระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุน และ ค่าเบี8ย
ประกนัจ่าย ทําให้อตัราส่วนดงักล่าวอาจเปลี<ยนแปลงได ้ตามจํานวนผูถ้อืหน่วยลงทุนและค่าเบี8ยประกนัที<จ่ายจรงิในอนาคต โดย
เป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละเงื<อนไขในหนังสอืชี8ชวนส่วนโครงการ 

รายการที6เร ียกเกบ็ ร้อยละของม ูลคา่ทรพัยส์ินทั 
งหมดของกองทุนต่อปี 

9. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวมทั 
งหมด      
ที6ประมาณการได ้

อตัราตาม
โครงการ 

 

เรียกเกบ็จริง 
ปี 2560 

เรียกเกบ็จริง 
ปี 2561 

เร ียกเกบ็จริง 
ปี 2562 

• ค่าธรรมเนียมการจดัการ ไม่เกนิ 2.50 N/A N/A 1.231 

• ค่าธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน์ ไม่เกนิ 0.10 N/A N/A 0.020 

• ค่าธรรมเนียมนายทะเบยีนหน่วยลงทุน ไม่เกนิ 1.50 N/A N/A 0.985 

• ค่าใชจ้่ายอื<นๆ ไม่เกนิ 1.90    

- ค่าสอบบญัช ี จ่ายตามจรงิ N/A N/A 0.025 
- ค่าจดัตั 8งและจดทะเบยีนกองทุน จ่ายตามจรงิ N/A N/A 0.025 
- ค่าใชจ้่ายในการโฆษณา 

ประชาสมัพนัธแ์ละส่งเสรมิการขาย 
จ่ายตามจรงิ แต่ไม่เกนิ 0.50 

- ค่าใชจ้่ายในการจดัทาํ จดัพมิพ์
รายงานถงึผูถ้อืหน่วย 

จ่ายตามจรงิ N/A N/A N/A 

- ค่าใชจ้่ายอื<นๆ ในการดาํเนิน
โครงการ 

จ่ายตามจรงิ N/A N/A 0.004 

7. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวมที6ประมาณการไม่ได ้    
รวมค่าใช้จ่ายท ั 
งหมด ไม่เกิน 6.00 N/A N/A 2.290 

ตารางค่าธรรมเนียม เงินตอบแทน และค่าใช้จ่ายทั 
งหมดที6เร ียกเกบ็จากกองทุนรวม และผ ู้ถือหน่วยลงทุน 
สาํหรบัรอบระยะเวลาต ั 
งแต่วนัที6 9 มกราคม 7<=7 ถึงวนัที6 89 ธนัวาคม 7<=7 
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ค่าใช้จ่ายที6เร ียกเกบ็จากผู้ถือหน่วยลงทุน 

รายการที6เร ียกเกบ็ ร้อยละของมูลคา่ซื
อขาย 
อตัราตาม 
โครงการ 

เรียกเกบ็จริง 
ปี 2560 

เร ียกเกบ็จริง 
ปี 2561 

เร ียกเกบ็จริง 
ปี 2562 

• ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน  
(Front-end-fee) 

2.50 N/A 1.00 1.00 

• ค่าธรรมเนียมการรบัซื8อคนืหน่วยลงทุน  
(Back-end fee) 

2.50 N/A ยกเวน้ ยกเวน้ 

• ค่าธรรมเนียมการสบัเปลี<ยนหน่วยลงทุน 
(Switching fee) 
- ค่าธรรมเนียมการสบัเปลี<ยนเขา้ 

           
- ค่าธรรมเนียมการสบัเปลี<ยนออก 

 

 
 

2.50 
 

2.50 
 

 
 

N/A  
 

N/A  

 
 

ยกเวน้ 
 

ยกเวน้ 
 

 
 

ยกเวน้ 
 

ยกเวน้ 
 

• ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน 
อตัราตามที<นาย

ทะเบยีนเรยีกเกบ็ 
N/A 200 บาท        

ต่อรายการ 
200 บาท       
ต่อรายการ 

 
หมายเหตุ : )) ค่าธรรมเนียมดงักล่าวขา้งตน้เป็นอตัราที<รวมภาษีมลูค่าเพิ<ม ภาษีธุรกจิเฉพาะ หรอืภาษอีื<นใดในทํานองเดยีวกนั (ถา้ม)ี 

  ,) อาจเรยีกเกบ็จากผูล้งทุนแต่ละกลุ่มหรอืแต่ละรายไม่เท่ากนั ขึ8นอยู่กบัดุลยพนิิจของบรษิทัจดัการ 
  /) กรณีสบัเปลี<ยนหน่วยลงทุน บรษิทัจดัการอาจยกเวน้ไม่เรยีกเกบ็ค่าธรรมเนียมการสบัเปลี<ยนหน่วยลงทุนสาํหรบัการ สบัเปลี<ยน

หน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมภายใตก้ารจดัการของบรษิทัจดัการ แต่จะมกีารเรยีกเกบ็ค่าธรรมเนียมการขายและรบัซื8อคนื
หน่วยลงทุนตามอตัราที<บรษิทัจดัการกําหนด 
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กลุ่มของตราสารการลงทุน มูลค ่าตามราคาตลาด % NAV

(ก) ตราสารภาครัฐไทย/ตราสารภาครัฐต่างประเทศ 8,989,786.17             4.26             

(ข) ตราสารที<ธนาคารที<มกีฎหมายเฉพาะจัดตั 8งขึ8น ธนาคารพาณิชย์ 21,248,095.84           10.07           

หรือบริษัทเงนิทุนเป็นผ ูอ้อก/สั <งจ่าย/รับอาวลั/คํ8าประกัน

(ค) ตราสารที<มอีนัดับความน่าเชื<อถืออยู่ในอนัดับที<สามารถ -                         -              

ลงทุนได้ (Investment grade)

(ง) ตราสารที<มอีนัดับความน่าเชื<อถืออยู่ในอนัดับตํ<ากว่าอนัดับที< -                         -              

สามารถลงทุนได้ (Investment grade) หรือไม่ม ีRating
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายงานสรปุเงินลงทุน 
ม ูลค่า ณ วนัที6 89 ธนัวาคม 7<=7 

สัดส่วนเงินลงทุนขั�นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนสําหรับกลุ่มตราสารตาม (ง) เท่ากับ 15% NAV 

รายละเอียดตวัตราสารและอนัดบัความน่าเชื6อถือของตราสารแห่งหนี
 เงินฝาก หรือตราสารกึ6งหนี
กึ6งทุน
มูลค่า ณ วนัที6 89 ธนัวาคม 7<=7 

 

อตัราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน (Portfolio Turnover Ratio: PTR) 
มูลค่า ณ วนัที6 89 ธนัวาคม 7<=7 

ประเภท                               ผู้ออก อนัดบั มูลค่าตาม

ความน่าเชื6อถือ ราคาตลาด

พนัธบตัรธนาคารแห่งประเทศไทย ธนาคารแห่งประเทศไทย 8,989,786.17                       

เงนิฝากธนาคาร ธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกัด (มหาชน) AA+(FITCH) 21,248,095.84                     

ชื6อกองทุน PTR

กองทุนเปิด แอล เอช หุ้นปันผล พลสั 4.4737
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ชื6อกองทุน ผู้ถือหน่วย สดัส่วน (ร ้อยละ) 
กองทุนเปิด แอล เอช หุน้ปันผล พลสั 

(LHEQDPLUS) 
กลุ่มบุคคลใดบุคคลหนึ<ง - 

 
 
 
 
 
 
 

รายงานสถานะการลงทุน การก ู้ยืม และการก่อภาระผกูพนั 
มูลค่า ณ วนัที6 89 ธนัวาคม 7<=7 

 

ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 9 ใน 8  
ณ วนัที6 89 ธนัวาคม 7<=7 

 

รายละเอียดการลงทุน มูลค ่าตามราคาตลาด % NAV

หลกัทรัพยห์รือทรัพยส์นิในประเทศ 214,194,591.01           101.50           

พนัธบตัรรัฐบาล

     อายุคงเหลอืน้อยกว่า 1 ปี 8,989,786.17              4.26              

เงนิฝากธนาคาร 21,248,095.84            10.07            

หุ้นสามญั 183,956,709.00           87.17            

ประเภทรายการค้างรับค้างจ่ายหรือหนี8สนิอื<น ๆ (3,155,101.59)             (1.50)             

มูลค ่าทร ัพยสิ์นสุทธิ 211,039,489.42             100.00             

อตัราส่วน จาํนวนเงินต้น มูลค ่ายุติธรรม

(%) หรือ จาํนวนหุ้น/ (บาท)

หน่วย

เงินฝากธนาคาร

ธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกัด (มหาชน) 10.07 21,246,824.55 21,248,095.84

          รวมเงินฝากธนาคาร 10.07 21,248,095.84

พันธบตัรร ัฐบาล

ธนาคารแห่งประเทศไทย 4.26 9,000.00 8,989,786.17

          รวมพันธบตัรร ัฐบาล 4.26 8,989,786.17

หุ้นสามญั

     หมวดธุรกิจการแพทย์

บริษัท บางกอก เชน ฮอสปิทอล จาํกัด (มหาชน) 1.95 240,100.00 4,105,710.00

บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จาํกัด (มหาชน) 1.59 1,301,800.00 3,358,644.00

บริษัท โรงพยาบาลบาํรุงราษฎร์ จาํกัด (มหาชน) 2.03 29,100.00 4,277,700.00

รายละเอียด

รายละเอียดการลงทุนในหลกัทรพัย ์
ม ูลค่า ณ วนัที6 89 ธนัวาคม 7<=7 
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รายละเอียดการลงทุนในหลกัทรพัย ์
มูลค่า ณ วนัที6 89 ธนัวาคม 7<=7 

อตัราส่วน จาํนวนเงินต้น มูลค ่ายุติธรรม

(%) หรือ จาํนวนหุ้น/ (บาท)

หน่วย

     หมวดธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จาํกัด (มหาชน) 3.96 112,500.00 8,353,125.00

บริษัท บทีีเอส กรุ๊ป โฮลดิ8ง จาํกัด (มหาชน) 0.98 200,620.00 2,059,200.00

บริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จาํกัด (มหาชน) 1.92 371,600.00 4,050,440.00

     หมวดธุรกิจเงนิทุนและหลกัทรัพย์

บริษัท เมอืงไทย แคปปิตอล จาํกัด (มหาชน) 1.57 52,000.00 3,315,000.00

บริษัท ศรีสวสัดิ � พาวเวอร์ 1979 จาํกัด (มหาชน) 2.52 77,700.00 5,322,450.00

บริษัท เอเซยีเสริมกิจลสีซิ<ง จาํกัด (มหาชน) 0.53 44,100.00 1,124,550.00

บริษัทบริหารสนิทรัพย ์กรุงเทพพาณิชย ์จาํกัด (มหาชน) 1.01 117,700.00 2,130,370.00

     หมวดธุรกิจชิ8นส่วนอเิลคทรอนิคส์

บริษัท เค ซ ีอ ีอเีลค็โทรนิคส ์จาํกัด (มหาชน) 0.95 81,700.00 2,001,650.00

บริษัท ฮานา ไมโครอเิลค็โทรนิคส จาํกัด (มหาชน) 2.51 153,800.00 5,306,100.00

     หมวดธุรกิจเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื<อสาร

บริษัท โทเทิ<ล แอค็เซส็ คอมมนิูเคชั <น จาํกัด (มหาชน) 0.99 39,400.00 2,098,050.00

บริษัท อนิทัช โฮลดิ8งส ์จาํกัด (มหาชน) 0.97 35,700.00 2,043,825.00

บริษัท แอดวานซ ์อนิโฟร์ เซอร์วสิ จาํกัด (มหาชน) 2.93 29,000.00 6,177,000.00

     หมวดธุรกิจธนาคาร

ธนาคารกรุงเทพ จาํกัด (มหาชน) 2.97 39,200.00 6,272,000.00

ธนาคารกสกิรไทย จาํกัด (มหาชน) 2.97 41,500.00 6,266,500.00

ธนาคารเกียรตินาคิน จาํกัด (มหาชน) 0.96 30,800.00 2,032,800.00

ธนาคารทหารไทย จาํกัด(มหาชน) 2.12 2,659,000.00 4,467,120.00

ธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกัด (มหาชน) 3.98 68,800.00 8,393,600.00

บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเซยีลกรุ๊ป จาํกัด (มหาชน) 2.04 43,300.00 4,297,525.00

บริษัท ทุนธนชาต จาํกัด (มหาชน) 0.94 37,100.00 1,984,850.00

     หมวดธุรกิจบรรจุภัณฑ์

บริษัท บจีี คอนเทนเนอร์ กล๊าส จาํกัด (มหาชน) 1.02 158,100.00 2,150,160.00

     หมวดธุรกิจปิโตรเคมแีละเคมภีัณฑ์

บริษัท พทีีที โกลบอล เคมคิอล จาํกัด (มหาชน) 3.95 146,100.00 8,327,700.00

บริษัท อนิโดรามา เวนเจอร์ส จาํกัด (มหาชน) 3.89 234,400.00 8,204,000.00

บริษัทวนิีไทย จาํกัด (มหาชน) 1.06 88,900.00 2,244,725.00

     หมวดธุรกิจพลงังานและสาธารณูปโภค

บริษัท ไทยออยล ์จาํกัด (มหาชน) 1.97 59,700.00 4,164,075.00

บริษัท บางจากคอร์ปอเรชั <น จาํกัด (มหาชน) 1.05 78,800.00 2,206,400.00

บริษัท ปตท. จาํกัด (มหาชน) 8.80 422,300.00 18,581,200.00

บริษัท ปตท. สาํรวจและผลติปิโตรเลยีม จาํกัด (มหาชน) 3.01 51,000.00 6,349,500.00

บริษัท สตาร์ ปิโตรเลยีม รีไฟน์นิ<ง จาํกัด (มหาชน) 2.49 490,500.00 5,248,350.00

บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จาํกัด 1.15 279,600.00 2,418,540.00

รายละเอียด
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อตัราส่วน จาํนวนเงินต ้น มูลค ่ายุติธรรม

(%) หรือ จาํนวนหุ้น/ (บาท)

หน่วย

     หมวดธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์

 บริษัท แอสเสท เวริด์ คอร์ป จาํกัด (มหาชน) 0.99 356,800.00 2,087,280.00

     หมวดธุรกิจพาณิชย์

บริษัท คอมเซเว่น จาํกัด (มหาชน) 1.02 80,900.00 2,143,850.00

บริษัท ซพี ีออลล ์จาํกัด (มหาชน) 2.96 86,400.00 6,242,400.00

     หมวดธุรกิจวสัดุก่อสร้าง

บริษัท ปนูซเิมนต์ไทย จาํกัด(มหาชน) 2.99 16,100.00 6,311,200.00

     หมวดธุรกิจอาหารและเครื<องดื<ม

บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จาํกัด (มหาชน) 1.50 37,700.00 3,166,800.00

บริษัท เจริญโภคภัณฑอ์าหาร จาํกัด (มหาชน) 3.00 229,900.00 6,322,250.00

บริษัท ไมเนอร์ อนิเตอร์เนชั <นแนล จาํกัด (มหาชน) 0.95 55,900.00 2,012,400.00

บริษัท อาร์ แอนด์ บ ีฟู้ด ซพัพลาย ์จาํกัด (มหาชน) 1.06 509,800.00 2,243,120.00

บริษัท โอสถสภา จาํกัด (มหาชน) 1.94 101,100.00 4,094,550.00

          รวมหุ้นสามญั 87.17 183,956,709.00

รวมเงินลงทุน 101.50 214,194,591.01

รายการค้างจ่ายหรือหนี
สินอื6น ๆ -1.50 -3,155,101.59

มูลค ่าทร ัพยสิ์นสุทธิ 100.00 211,039,489.42

รายละเอียด

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายละเอียดการลงทุนในหลกัทรพัย ์
มูลค่า ณ วนัที6 89 ธนัวาคม 7<=7 

รายชื6อห ุ้นที6ลงทุน 9z อนัดบัแรก 
มูลค่า ณ วนัที6 89 ธนัวาคม 7<=7 

ลาํดบั ชื6อย่อ ร้อยละของเงินลงทุน

1 PTT 8.80

2 SCB 3.98

3 AOT 3.96

4 PTTGC 3.95

5 IVL 3.89

6 PTTEP 3.01

7 CPF 3.00

8 SCC 2.99

9 BBL 2.97

10 KBANK 2.97

บริษัท ปตท. จาํกัด (มหาชน)

ธนาคาร ไทยพาณิชย ์จาํกัด (มหาชน)

ชื6อหลกัทร ัพย ์

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จาํกัด (มหาชน)

ธนาคาร กสกิรไทย จาํกัด (มหาชน)

บริษัท พทีีที โกลบอล เคมคิอล จาํกัด (มหาชน)

บริษัท อนิโดรามา เวนเจอร์ส จาํกัด (มหาชน)

บริษัท ปตท. สาํรวจและผลติปิโตรเลยีม จาํกัด (มหาชน)

บริษัท เจริญโภคภัณฑอ์าหาร จาํกัด (มหาชน)

บริษัท ปนูซเิมนต์ไทย จาํกัด (มหาชน)

ธนาคาร กรุงเทพ จาํกัด (มหาชน)
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ขอ้มลู ณ วนัที< /0 ธนัวาคม ,-., 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตารางเปรียบเทียบผลการดาํเนินงาน 
ข้อมูล ณ วนัที6 8z ธนัวาคม 7<=7 

 



-29- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

 
ขอ้มลู ณ วนัที< /0 ธนัวาคม ,-., 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ตารางเปรียบเทียบผลการดาํเนินงาน 
ข้อมูล ณ วนัที6 8z ธนัวาคม 7<=7 
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o บรษิทัจดัการอาจลงทุนในหลกัทรพัย ์หรอืทรพัย์สนิอื<นเพื<อบรษิทัจดัการเช่นเดยีวกนักบัที<บรษิทัจดัการลงทุนใน
หลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สนิอื<นเพื<อกองทุนรวม โดยบรษิัทจดัการจะจดัให้มีระบบงานที<ป้องกนัความขดัแย้งทาง
ผลประโยชน์เพื<อใหเ้กดิความเป็นธรรมต่อผูถ้อืหน่วยลงทุน ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถสอบถามขอ้มลูเพิ<มเตมิไดท้ี< 
www.lhfund.co.th 

o ผูถ้อืหน่วยลงทุนไดร้บัทราบและตกลงยนิยอมใหส้ทิธแิก่บรษิทัจดัการที<จะปฏบิตักิาร และดําเนินการใด ๆ ตามที<
บรษิัทจดัการมพีนัธสญัญา หรอืขอ้ตกลงกบัรฐัต่างประเทศ หรอืหน่วยงานต่างประเทศ หรอืมคีวามจําเป็นต้อง
ปฏบิตัติามกฎหมายและขอ้บงัคบัของรฐัต่างประเทศนั8น  

o ผูส้นใจลงทุนควรศกึษาขอ้มูลในหนังสอืขี8ชวนใหเ้ขา้ใจก่อนซื8อหน่วยลงทุน และเกบ็ไวเ้ป็นขอ้มูลเพื<อใชอ้้างองิใน
อนาคต หากผูล้งทุนตอ้งการทราบขอ้มลูเพิ<มเตมิ ผูล้งทุนสามารถขอหนังสอืชี8ชวนส่วนขอ้มลูโครงการไดท้ี<บรษิทั
หลกัทรพัย์จดัการกองทุน แลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จํากดั หรอื ผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื8อคนื  

o การพจิารณาร่างหนังสอืชี8ชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี8มไิดเ้ป็นการแสดงว่าสาํนักงานไดร้บั
รองถงึความถูกตอ้งของขอ้มลูในหนังสอืชี8ชวนของกองทุนรวม หรอืไดป้ระกนัราคาหรอืผลตอบแทนของหน่วย
ลงทุนที<เสนอขายนั 8น 
 

 

รวบรวมขอ้มลู ณ วนัที< /) ธนัวาคม ,-., 

 

คาํเตือนเกี6ยวกบัการลงทุนในหน่วยลงทุน 


