
 

 
 

 
 

หนังสือช้ีชวน 
ส่วนข้อมลูกองทนุรวม (Q&A) 

 
กองทนุเปิด แอล เอช หุ้นปันผล 
LH EQUITY DIVIDEND FUND 

(LHEQD) 
 

 
 

 

(ส ำหรบัรอบระยะเวลำบญัชีปีท่ี 8 ส้ินสุดวนัท่ี 31 สิงหำคม 2563) 
  
 

ผูล้งทุนควรศึกษำรำยละเอียดของกองทุนอย่ำงละเอียดถ่ีถ้วนก่อนตดัสินใจลงทุนหำกมีข้อสงสยัหรอื
ต้องกำรข้อมูลเพ่ิมเติม โปรดติดต่อบริษทัจดักำรหรอืผูส้นับสนุนกำรขำยหรอืรบัซ้ือคืน 
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ช่ือโครงกำร (ภำษำไทย)    : กองทุนเปิด แอล เอช หุน้ปันผล 

ช่ือโครงกำร (ภำษำองักฤษ)   : LH EQUITY DIVIDEND FUND  

ช่ือยอ่      : LHEQD  

อำยโุครงกำร     : ไม่ก ำหนด  

วนัท่ีได้รบัอนุมติัให้จดัตัง้และจดักำรกองทุนรวม  : 31 กรกฎำคม 2555 

วนัท่ีจดทะเบียน     : 27 กนัยำยน 2555 

วนัท่ีเปิดเสนอซ้ือหน่วยลงทุน   : ทุกวนัท ำกำร 

วนัท่ีเปิดเสนอขำยหน่วยลงทุน   : ทุกวนัท ำกำร 

 
 
 
 
Q: ประเภทของกองทุน 
A:  กองทุนรวมตรำสำรแห่งทุน ประเภทรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน  
 
Q: นโยบำยกำรลงทุน 
A:  กองทุนจะน ำเงนิลงทุนทีร่ะดมไดไ้ปลงทุนในตรำสำรทุนของบรษิทัที่จดทะเบยีนในตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
โดยจะเน้นลงทุนในหุ้นที่มปีระวตัิกำรจ่ำยเงนิปันผล และมแีนวโน้มกำรจ่ำยเงนิปันผลทีด่ ีโดยเฉลีย่ในรอบปีบญัชไีม่น้อย
กว่ำรอ้ยละ 80 ของมลูค่ำทรพัยส์นิสทุธขิองกองทุนรวม โดยมหีลกัเกณฑก์ำรคดัเลอืกหลกัทรพัยด์งันี้ 

1. ประวตักิำรจ่ำยเงนิปันผลในอดตี ประมำณ 1-5 ปียอ้นหลงั และ 
2. ผลประกอบกำรในปัจจุบนัและในอนำคต โดยพจิำรณำจำกแนวโน้มกำรเตบิโตของยอดขำย หรอืรำยได ้หรอืก ำไร

และ 
3. แนวโน้มกำรจ่ำยเงนิปันผลในอนำคต  

         โดยจะมีกำรพิจำรณำเลือกลงทุนให้สอดคล้องตำมเกณฑ์ที่ก ำหนด และพิจำรณำปรบัหลักทรพัย์ที่ลงทุนให้
สอดคล้องกบัสภำวะเศรษฐกจิของประเทศ รวมทัง้วิเครำะห์ผลกำรด ำเนินงำนหรอืฐำนะทำงกำรเงนิของบรษิัทที่ลงทุน 
อย่ำงน้อยละปี 1 ครัง้ 

        ส ำหรบัเงนิทุนส่วนที่เหลอืจะน ำไปลงทุนในเงนิฝำกธนำคำร ตรำสำรแห่งหนี้ ตรำสำรกึ่งหนี้กึง่ทุน ใบส ำคญัแสดง
สทิธ ิรวมถงึหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิอื่นหรอืกำรหำดอกผลโดยวธิอีื่นตำมทีค่ณะกรรมกำร ก.ล.ต. หรอืส ำนักงำนประกำศ
ก ำหนด      

         กองทุนจะไม่ลงทุนในหรอืมไีวซ้ึง่หลกัทรพัยห์รอืตรำสำรทีเ่สนอขำยในต่ำงประเทศ ตรำสำรทุนของบรษิทัทีไ่ม่ไดจ้ด
ทะเบียนในตลำดหลกัทรพัย์ฯ (Unlisted securities) ตรำสำรที่มีลกัษณะของสญัญำซื้อขำยล่วงหน้ำแฝง (Structured 
Notes) สญัญำซือ้ขำยล่วงหน้ำ (Derivatives) รวมถงึตรำสำรหนี้ทีม่อีนัดบัควำมน่ำเชื่อถอืต ่ำกว่ำทีส่ำมำรถลงทุนได ้(non - 
investment grade) และตรำสำรหนี้ทีไ่ม่ไดร้บักำรจดัอนัดบัควำมน่ำเชื่อถอื (Unrated Securities) ทัง้นี้ กองทุนอำจมไีวซ้ึง่
ตรำสำรหนี้ที่มอีนัดบัควำมน่ำเชื่อถือต ่ำกว่ำที่สำมำรถลงทุนได้ (non – investment grade) เฉพำะกรณีที่ตรำสำรหนี้นัน้
ไดร้บักำรจดัอนัดบัควำมน่ำเชื่อถอืทีส่ำมำรถลงทุนได ้(Investment grade) ขณะทีก่องทุนลงทุนเท่ำนัน้ 

ส่วนข้อมลูสรปุรำยละเอียดโครงกำร 

ประเภทและนโยบำยกำรลงทุน และประมำณกำรอตัรำผลตอบแทน 
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ผลตอบแทนท่ีผูล้งทุนจะได้จำกเงินลงทุน 
ผูง้ทุนมโีอกำสทีจ่ะไดร้บัก ำไรจำกมูลค่ำหน่วยลงทุนทีเ่พิม่ขึน้ ในกรณีทีร่ำคำหลกัทรพัยท์ีก่องทุนลงทุนปรบัตวัสงูขึน้ และ
เปิดโอกำสให้ผู้ลงทุนได้รบัรำยได้จำกเงนิปันผล โดยกองทุนจะพจิำรณำจ่ำยเงนิปันผลไม่เกนิปีละ 12 ครัง้ โดยพจิำรณำ
จำกผลกำรด ำเนินงำนสิน้สดุตำมช่วงเวลำทีบ่รษิทัจดักำรเหน็สมควร จำกก ำไรสะสม หรอืก ำไรสทุธใินงวดบญัชทีีจ่ะจำ่ยเงนิ
ปันผล แลว้แต่กรณี และกำรจ่ำยเงนิปันผลดงักล่ำวจะไม่ท ำใหก้องทุนรวมมผีลขำดทุนสะสมเพิม่ขึ้นในงวดทีม่กีำรจ่ำยเงนิ
ปันผลนัน้          
 
ทัง้นี้ บรษิทัจดักำรจะถอืปฏบิตัติำมหลกัเกณฑแ์ละวธิกีำรทีส่ ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ประกำศ ก ำหนด และตำมที่
บรษิทัจดักำรเหน็สมควร 
 

 
 
Q: กองทุนรวมน้ีเป็นกองทุนรวมท่ีมีกำรก ำหนดประเภทของผู้ลงทุน หรือมีกำรแบ่งชนิดของหน่วยลงทุนหรือไม่

อย่ำงไร  
A:  กองทุนรวมนี้เป็นกองทุนส ำหรบัผูล้งทุนทัว่ไป มกีำรแบ่งชนิดของหน่วยลงทุนเป็น 3 ชนิด ไดแ้ก่  

1)ชนิดขำยคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ(ชื่อย่อ : LHEQD-R) 
2)ชนิดจ่ำยเงนิปันผล (ชื่อย่อ : LHEQD-D)  
3)ชนิดสะสมมลูค่ำ (ชื่อย่อ : LHEQD-A) 

 
ทัง้นี้ ผูล้งทุนบุคคลธรรมดำ และผูล้งทุนนิตบิุคคล/สถำบนั สำมำรถลงทุนไดใ้นหน่วยลงทุนทุกชนิดตำมเงื่อนไขที่

กองทุนก ำหนด  
 

Q: กองทุนรวมน้ีมีจ ำนวนเงินทุนโครงกำรเท่ำใด  
A: จ ำนวนเงนิทุนโครงกำรนี้เท่ำกบั 1,000 ลำ้นบำท    
 
Q: กองทุนน้ีเหมำะสมท่ีจะเป็นทำงเลือกส ำหรบัเงินลงทุนลกัษณะใด ควรลงทุนในกองทุนน้ีเป็นระยะเวลำเท่ำใด 
A:  กองทุนนี้ เหมำะแก่ผู้ลงทุนประเภทบุคคลธรรมดำ และนิติบุคคล/สถำบัน ที่ต้องกำรแสวงหำโอกำสในกำรสร้ำง

ผลตอบแทนจำกกำรลงทุนในตรำสำรทุน โดยสำมำรถรบัควำมผนัผวนในระยะสัน้ และควำมเสี่ยงในระดบัที่สูงได้ เพื่อ
โอกำสไดร้บัผลตอบแทนทีด่ใีนระยะปำนกลำงถงึระยะยำว โดยกองทุนแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน ดงันี้ 
o ชนิดขำยคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตัิ (ชื่อย่อ : LHEQD-R) : เหมำะกบัผู้ลงทุนประเภทบุคคลธรรมดำ เปิดโอกำสให้ผู้

ลงทุนรบัรำยไดส้ม ่ำเสมอจำกกำรขำยคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ 

o ชนิดสะสมมูลค่ำ (ชื่อย่อ : LHEQD-A) : เหมำะส ำหรบัผูล้งทุนประเภทบุคคลธรรมดำ เปิดโอกำสใหผู้ล้งทุนรบัรำยได้
จำกสว่นต่ำงจำกกำรลงทุน (Capital Gain) และสะสมผลประโยชน์จำกกำรลงทุน (Total return) 

o ชนิดจ่ำยเงนิปันผล (ชื่อย่อ : LHEQD-D) : เหมำะส ำหรบัผูล้งทุนประเภทนิติบุคคล/สถำบนั เปิดโอกำสใหผู้้ลงทุนรบั
รำยได้สม ่ำเสมอจำกเงินปันผล รวมถึงมีสิทธิได้รบัสทิธิพิเศษทำงภำษี หำกปฏิบัติเป็นไปตำมเกณฑ์/เงื่อนไขที่
กรมสรรพำกรก ำหนด 

Q: ปัจจยัใดท่ีมีผลกระทบอย่ำงมีนัยส ำคญัต่อเงินลงทุนของผูล้งทุน 
A:  1) ควำมผนัผวนของรำคำหุน้ในตลำดหลกัทรพัยฯ์  
     2) กำรขำดสภำพคล่องของตรำสำร 

ลกัษณะท่ีส ำคญัของกองทุนรวม  
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Q: กองทุนน้ีมีผูป้ระกนัเงินทุนหรอืมุ่งเน้นจะคุ้มครองเงินต้นหรอืไม่ อย่ำงไร 
A: กองทุนน้ีไม่มผีูป้ระกนัเงนิทุนและไม่คุม้ครองเงนิตน้  
 
Q: กองทุนรวมน้ีมีรอบระยะเวลำบญัชีอย่ำงไร  
A:  วนัที ่31 สงิหำคม ของทุกปี  
 
 
 
 
Q: กองทุนรวมน้ีมีวิธีกำรขำยและรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนอย่ำงไร  
A:  1) วธิกีำรขำยหน่วยลงทุน 
✓ ไม่ก ำหนดมลูค่ำขัน้ต ่ำของกำรสัง่ซือ้  
✓ ผูล้งทุนสำมำรถสัง่ซือ้ไดท้ีบ่รษิทัจดักำร หรอืผูส้นับสนุนกำรขำยหรอืรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนทีไ่ดร้บักำรแต่งตัง้จำก

บรษิทัจดักำร เวลำ 8.30-15.30 น.   
✓ ผูส้ ัง่ซือ้หน่วยลงทุนจะตอ้งช ำระเงนิค่ำซือ้ครัง้เดยีวเตม็จ ำนวนทีส่ ัง่ซือ้ โดยช ำระเป็น เงนิโอน เชค็ ดรำฟต ์หรอืวธิี

อื่นใดทีบ่รษิทัจดักำรยอมรบั โดยผูส้ ัง่ซือ้จะต้องลงวนัทีต่ำมวนัทีท่ีส่ ัง่ซือ้และขดีคร่อมเฉพำะสัง่จ่ำยในนำม “บลจ. 
แลนด์ แอนด์ เฮ้ำส ์จ ำกดั เพื่อจองซื้อหน่วยลงทุน” โดยระบุชื่อ ที่อยู่และหมำยเลขโทรศพัท์ของผู้ส ัง่ซื้อลงบน
ดำ้นหลงัของเชค็เพื่อควำมสะดวกในกำรตดิต่อและเพื่อผลประโยชน์ของผูส้ ัง่ซือ้หน่วยลงทุน 

 
         2) วธิรีบัซือ้คนื  
✓ ไม่ก ำหนดมลูค่ำขัน้ต ่ำในกำรขำยคนืและมลูค่ำหน่วยลงทุนคงเหลอืในบญัช ี
✓ กรณีรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ(ส ำหรบัหน่วยลงทุนชนิดขำยคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั)ิ 

บรษิัทจดักำรจะรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตัิ (Auto Redemption) ไม่เกนิปีละ 12 ครัง้ เพื่อจ่ำยผลประโยชน์
ใหก้บัผูล้งทุน โดยบรษิทัจดักำรจะน ำเงนิค่ำรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนอตัโนมตัทิัง้หมดไปซือ้หน่วยลงทุนของกองทุน
เปิด แอล เอช ตลำดเงนิ โดยจ ำนวนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด แอล เอช ตลำดเงิน ที่ผู้ลงทุนจะได้รบั จะ
ค ำนวณโดยรำคำขำยหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด แอล เอช ตลำดเงนิ ภำยใน 5 วนัท ำกำรนับแต่วนัที่บรษิัท
จดักำรด ำเนินกำรรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนของกองทุนอตัโนมตั ิหรอื 

✓ กรณีรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนปกต ิ(ส ำหรบัหน่วยลงทุนชนิดขำยคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตัิ ชนิดจ่ำยเงนิปันผล และ
ชนิดสะสมมลูค่ำ) 
ผูล้งทุนสำมำรถสัง่ขำยคนืหน่วยลงทุนไดทุ้กวนัท ำกำร โดยผูถ้อืหน่วยลงทุนสำมำรถสง่ค ำสัง่ขำยคืนหน่วยลงทุน 
ไดต้ัง้แต่เวลำเริม่ท ำกำรถงึเวลำ 15:30 น. 

ทัง้นี้ บรษิทัจดักำรขอสงวนสทิธทิีจ่ะเปลีย่นแปลงเวลำท ำกำรรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนดงักล่ำว ตำมทีบ่รษิทัจดักำร
เหน็สมควร ซึง่เป็นไปเพื่อประโยชน์ของกองทุนรวม โดยจะแจง้ใหผู้ถ้ือหน่วยลงทุนทรำบล่วงหน้ำ โดยประกำศ 
ณ ส ำนกังำนของบรษิทัจดักำร และ/หรอืผูส้นบัสนุนกำรขำยหรอืรบัซือ้คนื (ถำ้ม)ี 

ทัง้นี้ บรษิทัจดักำรจะด ำเนินกำรช ำระเงนิใหผู้ข้ำยคนืหน่วยลงทุนภำยใน 5 วนัท ำกำรนับตัง้แต่วนัถดัจำกวนัทีท่ ำ
รำยกำร  

 
 
 

ข้อก ำหนดในกำรซ้ือขำยและโอนหน่วยลงทุน 
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Q: กรณีใดท่ีบริษทัจดักำรสงวนสิทธิไม่ขำยหน่วยลงทุน 
A:  บรษิทัจดักำรขอสงวนสทิธทิี่จะปฏเิสธกำรสัง่ซือ้หน่วยลงทุน ในกรณีที่บรษิทัจดักำรไดพ้จิำรณำแลว้เหน็ว่ำกำรสัง่ซื้อ

ดงักล่ำว มผีลกระทบต่อกำรลงทุนของกองทุนรวมหรอืต่อผูถ้อืหน่วยลงทุนหรอืต่อชื่อเสยีงหรอืต่อควำมรบัผดิชอบทำง
กฎหมำยของบรษิทัจดักำร โดยไม่จ ำเป็นตอ้งแจง้ใหผู้ส้ ัง่ซือ้หน่วยลงทุนทรำบล่วงหน้ำ 

 
Q: กองทุนรวมน้ีมีข้อก ำหนดเก่ียวกบักำรเลื่อนก ำหนดเวลำช ำระค่ำขำยคืนหน่วยลงทุน กำรไม่ขำยหรือไม่รบัซ้ือ
คืน หน่วยลงทุนตำมค ำสัง่ท่ีรบัไว้แล้ว และกำรหยุดรบัค ำสัง่ซ้ือหรอืขำยคืนหน่วยลงทุนไว้อย่ำงไร 
A: 1) กำรเลื่อนก ำหนดกำรช ำระเงนิค่ำขำยคนืหน่วยลงทุน  

บรษิัทจดักำรอำจเลื่อนก ำหนดกำรช ำระเงนิค่ำขำยคนืหน่วยลงทุนคนืแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้มคี ำสัง่ขำยคนืหน่วย
ลงทุนของกองทุนเปิดไวแ้ลว้ได ้ในกรณีดงัต่อไปนี้  

(1) บรษิัทจดักำรโดยควำมเหน็ชอบของผูดู้แลผลประโยชน์เหน็ว่ำมเีหตุจ ำเป็นท ำใหไ้ม่สำมำรถจ ำหน่ำย จ่ำย โอน
หลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิของกองทนุเปิดไดอ้ย่ำงสมเหตุสมผล หรอืมเีหตุทีท่ ำใหก้องทุนรวมไม่ไดร้บัช ำระเงนิจำก
หลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สนิที่ลงทุนไว้ตำมก ำหนดเวลำปกติ ซึ่งเหตุดงักล่ำวอยู่นอกเหนือกำรควบคุมของบรษิัท
จดักำร 

(2) มคี ำสัง่ขำยคนืหน่วยลงทุนไวแ้ลว้แต่ในชว่งระยะเวลำทีบ่รษิทัจดักำรยงัไม่ไดช้ ำระเงนิค่ำขำยคนืหน่วยลงทุนใหแ้ก่
ผู้ถือหน่วยลงทุน บรษิัทจดักำรพบว่ำรำคำรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนดงักล่ำวไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยงั
ไม่ไดร้บัรองขอ้มลูในรำยงำนกำรแกไ้ขรำคำยอ้นหลงัและรำยงำนกำรชดเชยรำคำ โดยรำคำรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน
ทีไ่ม่ถูกต้องนัน้ต่ำงจำกรำคำรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนทีถู่กต้องตัง้แต่หนึ่งสตำงคข์ึน้ไปและคดิเป็นอตัรำตัง้แต่รอ้ยละ 
0.5 ของรำคำรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนทีถู่กตอ้ง 

(3) มคี ำสัง่ขำยคนืหน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลำทีบ่รษิทัจดักำรพบว่ำรำคำรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้ง และผูด้แูล
ผลประโยชน์ยงัไม่ไดร้บัรองขอ้มูลในรำยงำนกำรแกไ้ขรำคำยอ้นหลงัและรำยงำนกำรชดเชยรำคำ โดยรำคำรบัซือ้
คนืหน่วยลงทุนทีไ่ม่ถูกต้องนัน้ต่ำงจำกรำคำรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนที่ถูกต้องตัง้แต่หนึ่งสตำงคข์ึน้ไป และคดิเป็น
อตัรำตัง้แต่รอ้ยละ 0.5 ของรำคำรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนทีถู่กตอ้ง 

        2) กำรไม่ขำยหรอืไม่รบัซือ้คนืหน่วยลงทุนตำมค ำสัง่ทีร่บัไวแ้ลว้  

บริษัทจดักำรอำจไม่ขำย ไม่รบัซื้อคืน หรอืไม่รบัสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนตำมค ำสัง่ซื้อ ค ำสัง่ขำยคืน หรือค ำสัง่
สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนทีไ่ดร้บัไวแ้ลว้ หรอือำจหยุดรบัค ำสัง่ซือ้ ค ำสัง่ขำยคนื หรอืค ำสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนได ้ใน
กรณีทีป่รำกฏเหตุดงัต่อไปนี้ 

(1) ตลำดหลกัทรพัยห์รอืศนูยซ์ือ้ขำยหลกัทรพัยไ์ม่สำมำรถเปิดท ำกำรซือ้ขำยไดต้ำมปกต ิ
(2) เมื่อบรษิทัจดักำรโดยควำมเหน็ชอบของผูด้แูลผลประโยชน์เหน็ว่ำมเีหตุจ ำเป็นท ำใหไ้ม่สำมำรถจ ำหน่ำย 

จ่ำย โอนหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิของกองทุนเปิดได้อย่ำงสมเหตุสมผล หรอืไม่สำมำรถค ำนวณมูลค่ำ
ทรพัยส์นิของกองทุนเปิดไดอ้ย่ำงเป็นธรรมและเหมำะสม หรอืมเีหตุจ ำเป็นอื่นใดเพื่อคุม้ครองประโยชน์
ของผูถ้ือหน่วยลงทุน ทัง้นี้ บรษิัทจดักำรจะไม่ขำย ไม่รบัซื้อคนื หรอืไม่รบัสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนตำม
ค ำสัง่ซื้อ ค ำสัง่ขำยคนื หรอืค ำสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่ได้รบัมำแลว้ หรอืจะหยุดรบัค ำสัง่ซื้อ ค ำสัง่
ขำยคืน หรือค ำสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนในกรณีนี้ได้ไม่เกิน 1 วนัท ำกำร เว้นแต่ได้รบัผ่อนผันจำก
ส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. 

(3) ในกรณีที่กองทุนรวมมีกำรลงทุนในหลกัทรพัย์หรือทรพัย์สนิในต่ำงประเทศตำมประกำศส ำนักงำน 
ก.ล.ต.ว่ำด้วยกำรลงทุนในหรอืมไีว้ซึ่งหลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สนิในต่ำงประเทศเพื่อเป็นทรพัยส์นิของ
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กองทุน และกำรก ำหนดอตัรำสว่นกำรลงทุน เมื่อมเีหตุกำรณ์ดงัต่อไปนี้เกดิขึน้และก่อใหเ้กดิผลกระทบ
ต่อกองทุนรวมดงักล่ำวอย่ำงมนียัส ำคญั 

(ก) ตลำดซื้อขำยหลกัทรพัย์ดงักล่ำวไม่สำมำรถเปิดท ำกำรซื้อขำยได้ตำมปกติ ทัง้นี้ เฉพำะกรณีที่
กองทุนรวมไดล้งทุนในหลกัทรพัยท์ีซ่ือ้ขำยในตลำดซือ้ขำยหลกัทรพัยแ์ต่ละแห่งเกนิกว่ำรอ้ยละสบิ
ของมลูค่ำทรพัยส์นิสทุธขิองกองทุนรวม 

(ข) มเีหตุกำรณ์ที่ท ำใหไ้ม่สำมำรถแลกเปลีย่นเงนิตรำต่ำงประเทศไดอ้ย่ำงเสร ีและท ำใหไ้ม่สำมำรถ
โอนเงนิออกจำกประเทศหรอืรบัโอนเงนิจำกต่ำงประเทศไดต้ำมปกต ิ

(ค) มเีหตุทีท่ ำใหก้องทนุรวมไมไ่ดร้บัช ำระเงนิจำกหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิทีล่งทุนไวต้ำมก ำหนดเวลำ
ปกต ิซึง่เหตุดงักล่ำวอยู่เหนือกำรควบคุมของบรษิัทจดักำรและผูดู้แลผลประโยชน์เหน็ชอบดว้ย
แลว้ 

(ง)    ในกรณีที่กองทุนรวมลงทุนหรอืมไีว้ซึง่หน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่ำงประเทศและกองทุนรวม
ต่ำงประเทศนัน้หยุดรบัค ำสัง่ซือ้หรอืขำยคนืหน่วยลงทุนหรอืไม่ขำยหรอืไม่รบัซือ้คนืหน่วยลงทุน
ตำมค ำสัง่ซือ้หรอืค ำสัง่ขำยคนืหน่วยลงทุนทีร่บัไวแ้ลว้ 

(4) เป็นกำรไม่ขำยหน่วยลงทุนตำมค ำสัง่ซื้อหน่วยลงทุนที่รบัไว้แลว้ หรอืเป็นกำรหยุดรบัค ำสัง่ซื้อหน่วย
ลงทุน แก่ผูล้งทุนเฉพำะรำย เน่ืองจำกปรำกฏขอ้เทจ็จรงิดงัต่อไปนี้ 

(ก) บรษิทัจดักำรมเีหตุอนัควรสงสยัว่ำผูล้งทุนรำยนัน้ ๆ มสีว่นเกีย่วขอ้งกบักำรกระท ำดงัต่อไปนี้ 
1. กำรกระท ำที่เป็นควำมผดิมูลฐำนหรอืควำมผดิฐำนฟอกเงนิตำมกฎหมำยเกีย่วกบักำรป้องกนั

และปรำบปรำมกำรฟอกเงนิ ไม่ว่ำจะเป็นกฎหมำยไทยหรอืกฎหมำยต่ำงประเทศ 
2. กำรใหก้ำรสนบัสนุนทำงกำรเงนิแก่กำรก่อกำรรำ้ย หรอื 
3. กำรกระท ำทีเ่ป็นกำรปฏบิตัติำมค ำสัง่เกีย่วกบักำรยดึหรอือำยดัทรพัยส์นิ โดยบุคคลผูม้อี ำนำจ

ตำมกฎหมำย 
(ข) บรษิทัจดักำรไม่สำมำรถด ำเนินกำรรูจ้กัลกูคำ้ และตรวจสอบเพื่อทรำบขอ้เทจ็จรงิเกีย่วกบัลกูคำ้ได้

ในสำระส ำคญั 

         3) กำรหยุดรบัค ำสัง่ซือ้ขำยหน่วยลงทุน 
เพื่อคุม้ครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน หรอืในกรณีที่มคีวำมจ ำเป็นเพื่อรกัษำเสถียรภำพทำงเศรษฐกจิและ
กำรเงนิของประเทศ หรอืเพื่อรกัษำเสถยีรภำพในระบบตลำดกำรเงนิ ส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. อำจประกำศ
ใหบ้รษิทัจดักำรหยุดรบัค ำสัง่ซือ้ ค ำสัง่ขำยคนื หรอืค ำสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดไดเ้ป็นกำรชัว่ครำว
ตำมระยะเวลำที่เห็นสมควร แต่รวมแล้วต้องไม่เกิน 20 วนัท ำกำรติดต่อกนั เว้นแต่จะได้รบัควำมเห็นชอบจำก
คณะกรรมกำร ก.ล.ต. ใหข้ยำยระยะเวลำหยุดรบัค ำสัง่ซือ้ ค ำสัง่ขำยคนื หรอืค ำสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนออกไปได ้

Q:  วิธีกำรสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนเป็นอย่ำงไร 
A:  กำรสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนเขำ้ (Switch in) สำมำรถกระท ำได้ทุกวนัท ำกำรตำมที่บรษิัทจดักำรก ำหนด ระหว่ำงเวลำ

เริม่ท ำกำรถงึ 15.30 น. โดยเป็นกำรสบัเปลีย่นจำกหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นภำยใต้กำรจดักำรของบรษิทัจดักำร 
(“กองทุนต้นทำง”) มำเขำ้กองทุนนี้ (“กองทุนปลำยทำง”) ทัง้นี้ กำรสบัเปลี่ยนกำรถือหน่วยลงทุนระหว่ำงกองทุนเปิด 
ตอ้งเป็นไปตำมเงื่อนไขทีร่ะบุไวใ้นโครงกำรจดักำรของทัง้กองทุนเปิดตน้ทำง และกองทุนเปิดปลำยทำง 

กำรสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (Switch out) ผู้ถือหน่วยลงทุนสำมำรถสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนจำกกองทุนนี้ไปยัง
กองทุนอื่นภำยใต้กำรจดักำรของบรษิัทจดักำร โดยส่งค ำสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุน และน ำส่งหลกัฐำนกำรสบัเปลี่ยน
หน่วยลงทุนผ่ำนบรษิทัจดักำรหรอืผูส้นบัสนุนกำรขำยหรอืรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน 
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ในกรณีทีว่นัดงักล่ำวตรงกบัวนัหยุดท ำกำร และ/หรอืวนัทีส่ ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. และ/หรอืหน่วยงำนอื่นใดทีม่ี
อ ำนำจตำมกฎหมำยทีเ่กีย่วขอ้งมคี ำสัง่ใหเ้ป็นวนัหยุดท ำกำรซือ้ขำย แมอ้ำจเป็นวนัทีบ่รษิทัจดักำรก ำหนดใหเ้ป็นท ำกำร
สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนกต็ำม บรษิทัจดักำรจะเลื่อนวนัท ำกำรสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนเป็นวนัท ำกำรถดัไป 

Q: กองทุนรวมน้ีก ำหนดวิธีกำรโอนหน่วยลงทุน และข้อจ ำกดักำรโอนไว้อย่ำงไร 

A: ข้อจ ำกดักำรโอนหน่วยลงทุน ผูถ้อืหน่วยลงทุนสำมำรถโอนหน่วยลงทุนไดใ้นกรณีดงัต่อไปนี้ 

(1) กำรโอนหน่วยลงทุนใหบ้ดิำ มำรดำ บุตร และคู่สมรสของผูถ้อืหน่วยลงทุน 
(2) กำรโอนหน่วยลงทุนตำมค ำสัง่ศำล หรอืโดยผลของกฎหมำย 
(3) กำรโอนหน่วยลงทุนในกรณีพเิศษอื่นๆ ทีบ่รษิทัจดักำรเหน็สมควรและอนุมตัใิหโ้อนได ้

ทัง้นี้ กำรโอนหน่วยลงทุนตอ้งไม่ท ำใหก้ำรถอืหน่วยลงทุนของบุคคลใด หรอืกลุ่มบุคคลเดยีวกนัใดเกนิขอ้จ ำกดั
กำรถอืหน่วยลงทุนตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุนว่ำดว้ยหลกัเกณฑเ์กีย่วกบัขอ้จ ำกดักำรถอืหน่วยลงทุนใน
กองทุนรวมและหน้ำทีข่องบรษิทัจดักำร เวน้แต่เป็นกำรโอนทำงมรดก  

วิธีกำรโอนหน่วยลงทุน 

ผูถ้อืหน่วยลงทุนทีป่ระสงคจ์ะโอนหน่วยลงทุน จะตอ้งด ำเนินกำรดงัต่อไปนี้ 

(1) กรอกแบบค ำขอโอนหน่วยลงทุนตำมทีบ่รษิทัจดักำรหรอืนำยทะเบยีนหน่วยลงทุนก ำหนด พรอ้มทัง้ลงลำยมอื
ชื่อผู้โอนและผู้รบัโอน และยื่นค ำขอโอนหน่วยลงทุนดงักล่ำวพร้อมเอกสำรที่ก ำหนดแก่นำยทะเบยีนหน่วย
ลงทุน ในกรณีทีผู่ร้บัโอนยงัไม่มบีญัชกีองทุนกบับรษิทัจดักำร ผูร้บัโอนจะตอ้งด ำเนินกำรขอเปิดบญัชกีองทุน
ตำมวธิกีำรทีก่ ำหนดไวใ้นโครงกำรก่อน แลว้ผูโ้อนจงึท ำกำรโอนหน่วยลงทุนใหผู้ร้บัโอนได้ 

(2) ผูโ้อนจะต้องเสยีค่ำธรรมเนียมกำรโอนหน่วยลงทุนตำมที่ระบุไว้ในขอ้ 15.3 เรื่อง “ค่ำธรรมเนียมที่เรยีกเกบ็
จำกผูส้ ัง่ซือ้หรอืผูถ้อืหน่วยลงทุน” 

(3) หลังจำกที่ได้รบัค่ำธรรมเนียมกำรโอนหน่วยลงทุนจำกผู้โอนแล้ว นำยทะเบียนหน่วยลงทุนจะส่งมอบ
ใบเสรจ็รบัเงนิ และใบก ำกบัภำษ ีพรอ้มส ำเนำค ำขอโอนหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูโ้อนไวเ้ป็นหลกัฐำน 

นำยทะเบยีนหน่วยลงทุนจะบนัทกึขอ้มลูกำรโอนหน่วยลงทุนและออกหนงัสอืรบัรองสทิธใินหน่วยลงทุนใหผู้โ้อนและ
ผูร้บัโอนหน่วยลงทุน ภำยใน 15 วนันบัแต่วนัทีน่ำยทะเบยีนหน่วยลงทุนไดร้บัค ำขอโอนหน่วยลงทุนถูกตอ้งสมบรูณ์ 
ทัง้นี้ ผูร้บัโอนหน่วยลงทุนจะมสีทิธใินฐำนะผูถ้อืหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตำมขอ้ผกูพนัขอ้ 13 เรื่อง “สทิธหิน้ำที่
และควำมรบัผดิชอบของผูถ้อืหน่วยลงทุน” ไดต่้อเมื่อนำยทะเบยีนหน่วยลงทุนไดบ้นัทกึชื่อผูร้บัโอนหน่วยลงทุนใน
สมุดทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุนเรยีบรอ้ยแลว้ 

 
Q: ผู้ถือหน่วยลงทุนจะทรำบข้อมูลเก่ียวกบัมูลค่ำทรพัยสิ์นสุทธิ มูลค่ำหน่วยลงทุนและรำคำขำยและรบัซ้ือคืน
หน่วยลงทุนได้จำกช่องทำงใด 
A: ผูถ้อืหน่วยสำมำรถตรวจสอบได ้ในเวป็ไซตข์องบรษิทัจดักำร  www.lhfund.co.th หรอืทีบ่รษิทัจดักำร ทีห่มำยเลข
โทรศพัท ์02-286-3484 และ 02-679-2155 
 
 
 
Q:  กองทุนน้ีมีกำรออก และส่งมอบเอกสำรแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนหรอืไม่ อย่ำงไร  
A:  นำยทะเบยีนหน่วยลงทุนจะออก “เอกสำรแสดงสทิธใินหน่วยลงทุน/ใบเสรจ็รบัเงนิ/ใบก ำกบัภำษี” ทุกครัง้ทีม่กีำรสัง่ซือ้

หรอืขำยคนืหน่วยลงทุน เพื่อเป็นกำรยนืยนัจ ำนวนหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน และจะจดัสง่เอกสำรแสดงสทิธใิน

สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุน 

http://www.lhfund.co.th/
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หน่วยลงทุน/ใบเสรจ็รบัเงนิ/ใบก ำกบัภำษีใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนภำยใน 15 วนัท ำกำรนับแต่วนัท ำกำรถดัจำกวันทีปิ่ด
กำรเสนอขำยหน่วยลงทุนครัง้แรก หรอืภำยใน 7 วนัท ำกำรนับแต่วนัท ำกำรถดัจำกวนัทีซ่ือ้ขำยหน่วยลงทุนในช่วงกำร
ขำยและรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนภำยหลงักำรเสนอขำยครัง้แรก อนึ่งเอกสำรหลกัฐำนต่ำงๆ จะจดัส่งโดยทำงไปรษณีย ์
หรอืใหผู้ส้นบัสนุนกำรขำยหรอืรบัซือ้คนืเป็นผูม้อบใหแ้ลว้แต่กรณี 

     
 ทัง้นี้ สทิธใินหน่วยลงทุนของผู้ส ัง่ซื้อหน่วยลงทุนจะเกดิขึน้ต่อเมื่อนำยทะเบยีนหน่วยลงทุนได้ท ำกำรบนัทกึรำยกำร
สัง่ซือ้ หน่วยลงทุนของผูส้ ัง่ซือ้หน่วยลงทุนในทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุนแลว้ 

 
Q: ผูถื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมน้ีอำจถกูจ ำกดัสิทธิในเรือ่งใด ภำยใต้เง่ือนไขอย่ำงไร 
A: ในกรณีทีบุ่คคลใดหรอืกลุ่มบุคคลเดยีวกันใดถือหน่วยลงทุนเกนิกว่ำหนึ่งในสำมของจ ำนวนหน่วยลงทุนที่จ ำหน่ำยได้

แล้วทัง้หมด บรษิัทจดักำรกองทุนรวมต้องไม่นับคะแนนเสยีงของบุคคลหรอืกลุ่มบุคคลเดยีวกนันัน้ ในส่วนที่เกนิกว่ำ
หนึ่งในสำมของจ ำนวนหน่วยลงทุนทีจ่ ำหน่ำยไดแ้ลว้ทัง้หมด 
ทัง้นี้ บรษิทัจดักำรจะไม่จ่ำยเงนิปันผลใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนในสว่นทีเ่กนิขอ้จ ำกดักำรถอืหน่วยลงทุน เวน้แต่เป็นกรณี
ทีไ่ด้รบัยกเวน้ ตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุน ว่ำดว้ยหลกัเกณฑ์เกีย่วกบัขอ้จ ำกดักำรถอืหน่วยลงทุนใน
กองทุนรวมและหน้ำทีข่องบรษิทัจดักำร โดยบรษิทัจดักำรจะจดัท ำบญัชแีละแยกเงนิทีไ่ม่อำจจำ่ยเป็นเงนิปันผลออกจำก
บญัชแีละทรพัยส์นิของกองทุนรวม และไม่น ำเงนิดงักล่ำวมำรวมค ำนวณเป็นมลูค่ำทรพัยส์นิของกองทุนรวม และจะส่ง
เงนิดงักล่ำวใหเ้ป็นรำยไดข้องแผ่นดนิ 

 
Q: ผู้ถือหน่วยลงทุน สำมำรถตรวจสอบแนวทำง และกำรด ำเนินกำรใช้สิทธิออกเสียงของบริษัทจดักำรกองทุน
รวม เพ่ิมเติมได้ท่ีใด  
A:  ผูถ้อืหน่วยลงทุนสำมำรถตรวจสอบไดใ้นเวป็ไซตข์องบรษิทัจดักำร  www.lhfund.co.th 
 
Q: ผูถ้ือหน่วยสำมำรถรอ้งเรียนผำ่นช่องทำงใด และกองทุนมีนโยบำยระงบัข้อพิพำทโดยกระบวนกำร 
    อนุญำโตตลุำกำรหรอืไม่ อย่ำงไร 
 A: ผูถ้อืหน่วยสำมำรถรอ้งเรยีนไดท้ี ่บรษิทัจดักำรทีห่มำยเลขโทรศพัท ์02-286-3484 และ 02-679-2155 หรอืส ำนกังำน 
ก.ล.ต. (Help center) โทรศพัท ์02-263-6000  
      กำรระงบัขอ้พพิำทโดยกระบวนกำรอนุญำโตตุลำกำร 
      บรษิัทจดักำรมนีโยบำยกำรระงบัขอ้พิพำทโดยกระบวนกำรอนุญำโตตุลำกำร ในกรณีที่บรษิัทจดักำรฝ่ำฝืนหรอืไม่
ปฏิบัติตำมโครงกำรจดักำรกองทุนรวมนี้  และ/หรือหลกัเกณฑ์ตำมประกำศคณะกรรมกำร ก.ล.ต. และ/หรือประกำศ
ส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ทีเ่กีย่วขอ้ง อนัมผีลใหเ้กดิควำมเสยีหำยแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนของกองทุน ผูถ้อืหน่วยของ
กองทุนสำมำรถน ำขอ้พพิำทเขำ้สูก่ำรพจิำรณำตำมกระบวนกำรอนุญำโตตุลำกำรของส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ได ้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.lhfund.co.th/
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Q: ข้อมูลเก่ียวกบับริษทัจดักำรกองทุนรวม 
A:  ณ วนัที ่31 สงิหำคม 2562 บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดักำรกองทุน แลนด ์แอนด ์เฮำ้ส ์จ ำกดั มจี ำนวนกองทุนภำยใตก้ำร
บรหิำรจดักำรของบรษิทัทัง้หมด 44 กองทุน และมมีลูค่ำสนิสทุธขิองกองทุนรวมเท่ำกบั 64,251,711,611.83 บำท 
 
รำยช่ือกรรมกำร 
1. นำยรตัน์ พำนิชพนัธ ์    ประธำนกรรมกำร 
2. นำยอดุลย ์วนิยัแพทย ์    กรรมกำร 
3. นำงสวุรรณำ พุทธประสำท   กรรมกำร 
4. นำงศศธิร พงศธร     กรรมกำร 
5. นำงสำวจุฑำมำศ สมบุณยะวโิรจน์   กรรมกำร 
6. นำงระววีรรณ วธันำนุกจิ    กรรมกำร 
7. นำงจนัทนำ กำญจนำคม    กรรมกำร 
8. นำยมนรฐั ผดุงสทิธิ ์    กรรมกำร 
9. นำยหลำย กวง-ฮวั    กรรมกำร 
 
รำยช่ือผูบ้ริหำร 
1. นำยมนรฐั ผดุงสทิธิ ์    กรรมกำรผูอ้ ำนวยกำร 
2. นำยอนุวฒัน์ อิม่แสงรตัน์    สำยกำรตลำด 
3. นำงสำวศศวิณ์ี กฤษณะสมติ   สำยปฎบิตักิำรกองทุน 
4. นำงสำวนศิำนำถ วงศวสฐิ   สำยเทคโนโลยสีำรสนเทศ 
5. นำงสำวนร ีพฤกษยำภยั    สำยกำรลงทุน 
6. นำยปวเรศวร ์วภิูนำถ    สำยกำรลงทุน 
7. นำงสำวภำวนุช เอีย่มนวชำต   สำยก ำกบัตรวจสอบและบรหิำรควำมเสีย่ง 
8. นำยวรนนท ์อศัวกติตเิมธนิ สำยธุรกจิกองทุนรวมโครงสรำ้งพืน้ฐำนและ 

อสงัหำรมิทรพัย ์
Q: รำยช่ือคณะกรรมกำรลงทนุ 
A: รำยช่ือคณะกรรมกำรลงทนุ 
1.  นำยมนรฐั ผดุงสทิธิ ์ ประธำนกรรมกำร 
2.  นำงสำวนร ีพฤกษยำภยั  กรรมกำร 
3.  นำยปวเรศวร ์วภิูนำถ กรรมกำร 
4.  นำยสมทิธ ์ ศกัดิก์ ำจร กรรมกำร 
5.  นำยอำนุภำพ  โฉมศร ี กรรมกำร 
6.  นำงสำวนนัทพร  วฒันถำวร กรรมกำร 
7.  นำงสำวชนำกำนต ์ หงัสสตู กรรมกำร 
8.  นำงสำวอำทติยำ  พริยิโสภำกุล กรรมกำร 
9.  นำงสำวศรสวรรค ์เตมิวุฒกิุล กรรมกำร 
10. นำยพริยิพล คงวำณิช กรรมกำร 
 

บคุคลท่ีเก่ียวข้องกบักำรด ำเนินกำรของกองทุนรวม 
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Q: รำยช่ือผู้จดักำรกองทุน ประวติักำรศึกษำ และประสบกำรณ์กำรท ำงำนท่ีเก่ียวข้องกับกำรบริหำรจดักำร
กองทุนรวม รวมทัง้หน้ำท่ีควำมรบัผิดชอบของผูจ้ดักำรกองทุนดงักล่ำว 
A: รำยชื่อผูจ้ดักำรกองทุน 
 

ชื่อ นำมสกุล ประวตักิำรศกึษำ ประสบกำรณ์ท ำงำน หน้ำทีค่วำมรบัผดิชอบ 

นำยมนรฐั  ผดงุสทิธิ ์ -ปรญิญำโท MBA, SASIN Graduate 

Institute 

-ปรญิญำตร ีบญัชบีณัฑติ , 

จฬุำลงกรณ์มหำวทิยำลยั  

-ประกำศนียบตัร สมำคมสง่เสรมิ

สถำบนักรรมกำรบรษิทัไทย DCP รุน่ 

154/2554  

-TEPCOT รุน่ที ่6 

-ผำ่น CFA ระดบั II 

 

-บลจ.แลนด ์แอนด ์เฮำ้ส ์จ ำกดั  

-บมจ.เอฟดบับลวิด ีประกนัชวีติ 

 

-บลจ.ไอเอน็จ ี(ประเทศไทย)  

 

-ตลำดสนิคำ้เกษตรล่วงหน้ำแหง่

ประเทศไทย (AFET)  

-บลจ.วรรณ จ ำกดั  

 

-บลจ.ไอเอน็จ ี(ประเทศไทย)  

-บรรษทัตลำดรองสนิเชื่อทีอ่ยูอ่ำศยั 

-กรรมกำรผูอ้ ำนวยกำร 

-รองประธำนเจำ้หน้ำที่

บรหิำรฝ่ำยกำรลงทุน  

-กรรมกำรบรหิำรและ

ประธำนเจำ้หน้ำทีล่งทุน  

-กรรมกำร 

 

-กรรมกำรและประธำน

เจำ้หน้ำทีบ่รหิำร 

-ผูช้่วยกรรมกำรผูจ้ดักำร 

-กรรมกำรและ

กรรมกำรบรหิำร 

นำงสำวนร ี พฤกษยำภยั -ปรญิญำโท สำขำ International 

Business, Schiller International 

University 

-ปรญิญำตร ีบรหิำรธุกจิ (กำรเงนิและ

กำรธนำคำร) จฬุำลงกรณ์

มหำวทิยำลยั 

-ผำ่น CFA ระดบั I 

-บลจ.แลนด ์แอนด ์เฮำ้ส ์จ ำกดั 

 

-บลจ.ธนชำต จ ำกดั 

 

-บลจ.แอสเซทพลสั จ ำกดั 

 

 

-บลจ.ไทยพำณิชย ์จ ำกดั 

 

-บลจ.อเบอรด์นี จ ำกดั 

-ผูช้่วยกรรมกำรผูจ้ดักำร 

สำยกำรลงทุน 

-ผูอ้ ำนวยกำรฝ่ำยอำวโุส 

ฝ่ำยกองทุนต่ำงประเทศ 

-ผูอ้ ำนวยกำรฝ่ำยอำวโุส 

ฝ่ำยตรำสำรหน้ีและ

กองทุนต่ำงประเทศ 

-ผูอ้ ำนวยกำรฝ่ำยอำวโุส 

ฝ่ำยตรำสำรหน้ี 

-ผูจ้ดักำรกองทุนอำวโุส  

ฝ่ำยตรำสำรหน้ี 

นำยปวเรศวร ์วภิูนำถ -ปรญิญำโท เศรษฐศำสตร ์

(เศรษฐศำสตรธ์รุกจิ) 

มหำวทิยำลยัเกษตรศำสตร ์

-ปรญิญำตร ีวศิวกรรมศำสตร ์(วศิกร

รมทรพัยำกรน ้ำ) 

มหำวทิยำลยัเกษตรศำสตร ์

-CISA 

-บลจ.แลนด ์แอนด ์เฮำ้ส ์จ ำกดั 

 

-บลจ.เอม็เอฟซ ีจ ำกดั (มหำชน)  

 

-บลจ.เอม็เอฟซ ีจ ำกดั (มหำชน)  

 

-บลจ.พรมีำเวสท ์จ ำกดั 

 

-บลจ.พรมีำเวสท ์จ ำกดั 

-ผูช้่วยกรรมกำรผูจ้ดักำร 

สำยกำรลงทุน 

-ผูอ้ ำนวยกำรอำวโุส ฝ่ำย

ตรำสำรทุน 

-ผูจ้ดักำรกองทุนอำวโุส  

ฝ่ำยตรำสำรหน้ี 

-ผูจ้ดักำรกองทุน ฝ่ำยกำร

ลงทุน 

-นกัวเิครำะห ์ฝ่ำยกำร

ลงทุน 
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นำยสมทิธ ์ ศกัดิก์ ำจร -ปรญิญำโท บรหิำรธรุกจิ กำรเงนิ 

มหำวทิยำลยัเทคโนโลยมีหำนคร 

-ปรญิญำตร ีบรหิำรธรุกจิ กำรเงนิ 

มหำวทิยำลยักรงุเทพ 

-ปรญิญำตร ีวทิยำกำรจดักำร บญัช ี

มหำวทิยำลยัสโุขทยัธรรมธริำช 

-ผำ่น CISA ระดบั I 

-บลจ. แลนด ์แอนด ์เฮำ้ส ์จ ำกดั 

-บลจ. ฟิลลปิ จ ำกดั 

-บมจ. ธนำคำรกรงุเทพ  

 

 

-บมจ. ไทยประกนัชวีติ 

-ผูจ้ดักำรกองทุน 

-ผูจ้ดักำรกองทุน 

-เจำ้หน้ำทีช่ ำนำญกำร 

ฝ่ำยคำ้หลกัทรพัย ์ธรุกจิ

จดักำรกองทุนส่วนบุคคล 

-ผูจ้ดักำรกองทุน ฝ่ำย

จดักำรกองทุนส ำรองเลีย้ง

ชพี 

นำยอำนุภำพ  โฉมศร ี -ปรญิญำโท เศรษฐศำสตรก์ำรเงนิ

สถำบนับณัฑติพฒันบรหิำรศำสตร ์ 

-ปรญิญำตร ีเศรษฐศำสตรก์ำรเงนิ

มหำวทิยำลยัรำมค ำแหง เกยีรตนิิยม

อนัดบั 1 

-ผำ่น CISA ระดบั II 

-บลจ.แลนด ์แอนด ์เฮำ้ส ์จ ำกดั 

-บลจ.แลนด ์แอนด ์เฮำ้ส ์จ ำกดั 

 

-บมจ.ธนำคำรไทยพำณิชย ์

-ผูจ้ดักำรกองทุน 

-ผูจ้ดักำรฝ่ำยบรหิำร

ควำมเสีย่ง 

-เศรษฐกร 

นำงสำวอำทติยำ พริยิโสภำกุล -ปรญิญำโท วท.ม. สำขำวชิำกำรเงนิ 

จฬุำลงกรณ์มหำวทิยำลยั 

-ปรญิญำตร ีบรหิำรธุกจิ (กำรเงนิและ

กำรธนำคำร) 

มหำวทิยำลยัธรรมศำสตร ์

-ผำ่น CFA ระดบั II 

- บลจ. แลนด ์แอนด ์เฮำ้ส ์

- บมจ. ทหำรไทย 

- บมจ. ซูมโิตโม มติซุย แบงกิง้ คอร์

ปอเรชัน่ สำขำกรงุเทพ 

- ธนำคำรแหง่ประเทศไทย 

 

- บลจ.ไทยพำณิชยจ์ ำกดั 

- บมจ. ทหำรไทย 

- บมจ. ซบีรีชิำรด์ แอลลสิ (ประเทศ

ไทย) 

- ผูจ้ดักำรกองทุน 

- ทีป่รกึษำกำรลงทุน 

- วเิครำะหส์นิเชื่อ 

 

- กลยทุธ,์ ฝ่ำยบรหิำรเงนิ

ส ำรอง 

- ผูช้่วยผูจ้ดักำรกองทุน 

- วเิครำะหส์นิเชื่อ 

- ประเมนิอสงัหำรมิทรพัย ์

นาวสาวนนัทพร วฒันถาวร -ปรญิญำโท กำรลงทุน University of 

Reading 

-ปรญิญำตร ีธรุกจิระหวำ่งประเทศ 

มหำวทิยำลยัมหดิล 

-ผำ่น CFA  

-ผำ่น CMT ระดบั I 

- บลจ. แลนด ์แอนด ์เฮำ้ส ์จ ำกดั 

- บลจ. ธนชำต จ ำกดั 

- ผูจ้ดักำรกองทุน 

- ผูช้่วยผูจ้ดักำรกองทุน 

นางสาวศรสวรรค์ เตมิวฒุกิลุ -ปรญิญำตร ีบรหิำรธุกจิ สำขำวชิำ

กำรเงนิ มหำวทิยำลยัมหดิล 

-ผำ่น CFA ระดบั I 

-บลจ.แลนด ์แอนด ์เฮ้ำส ์จ ำกดั 

-บลจ.เอม็เอฟซ ีจ ำกดั (มหำชน) 

 

-บลจ.เอม็เอฟซ ีจ ำกดั (มหำชน) 

 

-บลจ.แอสเซทพลสั จ ำกดั 

-ผูจ้ดักำรกองทุน 

-ผูจ้ดักำรกองทุนฝ่ำยตรำ

สำรทุน 

-ผูช้่วยผูจ้ดักำรกองทุน

ฝ่ำยตรำสำรทุน 

-ผูช้่วยผูจ้ดักำรกองทุน

ฝ่ำยตรำสำรทุน 
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นายพิริยพล คงวาณิช -ปรญิญำโท Master of Science in 

Finance, Thammasat University 

-ปรญิญำตร ีบรหิำรธรุกจิ, 

Thammasat University 

-ผำ่น CISA ระดบั I 

-ผำ่น CFA ระดบั I 

-บลจ.แลนด ์แอนด ์เฮำ้ส ์จ ำกดั 

-บลจ.เอม็เอฟซ ีจ ำกดั (มหำชน) 

-หลกัทรพัยบ์วัหลวง  

-หลกัทรพัยก์สกิรไทย 

-ผูจ้ดักำรกองทุน 

-ผูจ้ดักำรกองทุน 

-นกัวเิครำะหห์ลกัทรพัย์ 

-วำณิชธนำกร 

 
Q: รำยช่ือผูส้นับสนุนกำรขำยหรอืรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน นำยทะเบียนหน่วยลงทุน และผูด้แูลผลประโยชน์ 
A:   1) ผูส้นบัสนุนกำรขำยหรอืรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน  
      ธนำคำรแลนด ์แอนด ์เฮำ้ส ์จ ำกดั (มหำชน) 
      บรษิทัหลกัทรพัย ์แลนด ์แอนด ์เฮำ้ส ์จ ำกดั (มหำชน) 
      หรอืผูส้นบัสนุนกำรขำยหรอืรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนทีบ่รษิทัจดักำรแต่งตัง้ขึน้ (ถำ้ม)ี 
 
         2) นำยทะเบยีนหน่วยลงทุน  

           บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดักำรกองทุน แลนด ์แอนด ์เฮำ้ส ์จ ำกดั 
 
       3) ผูด้แูลผลประโยชน์   

ธนำคำรกสกิรไทย จ ำกดั (มหำชน)   
 

           * นอกจำกหน้ำที่ตำมที่ก ำหนดไว้ในสญัญำแต่งตัง้ผู้ดูแลผลประโยชน์ยังมีหน้ำที่ตำมกฎหมำยในกำรรกัษำ
ผลประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนดว้ย  
 
 

 
 

Q: ช่องทำงท่ีผูล้งทุนสำมำรถทรำบข้อมูลเพ่ิมเติมเก่ียวกบักองทุนรวมน้ี  
A:  ผูล้งทุนสำมำรถทรำบขอ้มลูเพิม่เตมิไดท้ีส่ ำนกังำนของบรษิทัจดักำร และเวป็ไซดข์องบรษิทัจดักำร หรอืผูส้นบัสนุนกำร
ขำยหรอืรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน  
 

 
 
 

1. ควำมเส่ียงจำกกำรด ำเนินงำนของผู้ออกตรำสำร (Business Risk) ไดแ้ก่ ควำมเสีย่งทีเ่กดิจำกกำรด ำเนินงำนของ
บริษัทผู้ออกตรำสำร อันเนื่องมำจำกผลกำรด ำเนินงำนหรือฐำนะกำรเงินของผู้ออกตรำสำรที่ได้ รับผลกระทบจำก
ควำมสำมำรถท ำก ำไรของบรษิทั รวมทัง้ควำมสำมำรถในกำรท ำก ำไรและนโยบำยกำรจ่ำยเงนิปันผลของผูอ้อกตรำสำร ซึง่
อำจมผีลกระทบต่อรำคำซือ้ขำยของตรำสำร 

แนวทำงกำรบริหำรควำมเส่ียง  บรษิทัจดักำรจะพจิำรณำคดัเลอืกหลกัทรพัยท์ีล่งทุน โดยกำรวเิครำะหข์อ้มลูเกีย่วกบัผล
กำรด ำเนินงำนหรอืฐำนะกำรเงนิของบรษิัทผู้ออกตรำสำร เพื่อประกอบกำรตดัสนิใจลงทุน และติดตำมขอ้มูลข่ำวสำรที่

ช่องทำงท่ีผู้ลงทุนสำมำรถทรำบข้อมลูเพ่ิมเติม 

ปัจจยัควำมเส่ียงของกองทุน  
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เกีย่วขอ้งกบับรษิทัผูอ้อกตรำสำรอย่ำงใกลช้ดิและสม ่ำเสมอ หำกมกีำรเปลีย่นแปลงผลกำรด ำเนินงำนหรอืฐำนะทำงกำรเงนิ
ของบรษิทัผูอ้อกตรำสำรอย่ำงมนียัส ำคญักพ็จิำรณำปรบัเปลีย่นแผนกำรลงทุนในอย่ำงเหมำะสม 

2. ควำมเส่ียงจำกควำมสำมำรถในกำรช ำระหน้ีของผูอ้อกตรำสำร (Credit Risk) ไดแ้ก่ ควำมเสีย่งจำกกำรทีบ่รษิทัผู้
ออกตรำสำรไม่สำมำรถช ำระเงนิต้นและ/หรอืดอกเบี้ยไดต้ำมทีก่ ำหนดหรอืช ำระไม่ครบตำมจ ำนวนที่ได้สญัญำไว ้หำกมี
เหตุกำรณ์ดงักล่ำวเกดิขึน้ จะสง่ผลใหต้รำสำรทีล่งทุนอำจมมีลูค่ำลดลงอย่ำงมำก 

แนวทำงกำรบริหำรควำมเส่ียง  บรษิัทจดักำรจะวเิครำะหค์ุณภำพและควำมสำมำรถในกำรช ำระหนี้ของผู้ออกตรำสำร 
และทบทวนฐำนะทำงกำรเงินและควำมน่ำเชื่อถอืของผู้ออกตรำสำรเป็นประจ ำสม ่ำเสมอ หำกมกีำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงมี
นยัส ำคญั กจ็ะพจิำรณำปรบัเปลีย่นแผนกำรลงทุนใหเ้หมำะสมกบัสภำวกำรณ์  

3. ควำมเส่ียงทำงตลำด ( Market Risk ) เป็นควำมเสีย่งจำกควำมผนัผวนของรำคำตรำสำร ที่เกดิจำกกำรเปลีย่นแปลง
ในสถำนะกำรณ์ทำงเศรษฐกจิ สงัคม และกำรเมืองของประเทศ ซึ่งเป็นควำมเสี่ยงที่บรษิัทผู้ออกตรำสำรไม่สำมำรถจะ
ควบคุมได ้

แนวทำงกำรบริหำรควำมเส่ียง  บรษิทัจดักำรจะจดัใหม้เีครื่องมอืส ำหรบัวดัระดบัควำมผนัผวนของตรำสำรที่ลงทุนอนั
เนื่องมำจำกปัจจยัต่ำงๆ อย่ำงต่อเนื่องและสม ่ำเสมอ เพื่อน ำไปใชป้ระกอบกำรตดัสนิใจลงทุนใหเ้หมำะสมกบัสภำวกำรณ์ 

4. ควำมเส่ียงจำกกำรขำดสภำพคล่องของตรำสำร (Liquidity Risk) ดว้ยสภำพและขนำดของตลำดหุน้ของประเทศ
ไทยในปัจจุบนั ซึง่เป็นตลำดทีก่ ำลงัพฒันำ หุ้นต่ำงๆ ที่กองทุนลงทุนอำจขำดสภำพคล่อง โดยกำรซือ้ขำยเปลีย่นมอืของ
ตรำสำรมจี ำนวนครัง้และปรมิำณน้อย ซึ่งอำจขำยตรำสำรไม่ได้ในช่วงเวลำที่ต้องกำรหรอือำจไม่ ได้รำคำตำมที่คำดหวงั
เอำไว ้

แนวทำงกำรบริหำรควำมเส่ียง  บรษิทัจดักำรจะพจิำรณำลงทุนในตรำสำรทีม่คีุณภำพและมสีภำพคล่องใหส้อดคลอ้งกบั
ประเภทลกัษณะและนโยบำยกำรลงทุนของกองทุนอย่ำงเหมำะสม เพื่อใหม้คีวำมคล่องตวัในกำรบรหิำรกองทุน ทัง้นี้ แนว
ทำงกำรบรหิำรควำมเสีย่งจำกกำรขำดสภำพคล่องของตรำสำร จะขึน้อยู่กบักำรพจิำรณำตดัสนิใจของบรษิัทจดักำรโดย
ค ำนึงถงึผลประโยชน์สงูสดุของผูถ้อืหน่วยลงทุนเป็นส ำคญั 
 
 
 

 
 

 

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

ตรำสำรภำครฐัต่ำงประเทศ  
2.1  กรณีม ีcredit rating อยู่ใน 2 อนัดบัแรกขึน้ไป 

 
ไม่จ ำกดัอตัรำสว่น 

2.2  กรณีม ีcredit rating อยู่ในระดบั investment grade แต่ต ่ำกว่ำ 2 
อนัดบัแรก 

ไม่เกนิ 35% 
 

3 หน่วย CIS   ไม่เกนิ 10% 
4 
 

เงนิฝำกหรอืตรำสำรเทยีบเท่ำเงนิฝำกทีผู่ร้บัฝำกหรอืผูอ้อกตรำสำรมี
ลกัษณะอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งดงันี้ 

ไม่เกนิ 20%  
 

สรปุอตัรำส่วนกำรลงทุนของกองทุนรวม  

งง 
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ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัรำส่วน (% ของ NAV) 
 4.1  ม ีcredit rating อยูใ่นระดบั investment grade 

4.2  เป็นธนำคำรออมสนิ ทัง้นี้ เฉพำะเงนิฝำกหรอืตรำสำรทีร่ฐับำลเป็น
ประกนั  

5 ตรำสำรทีม่ลีกัษณะครบถว้นดงันี้ 
5.1  เป็นตรำสำรหนี้ หรอื ตรำสำรกึง่หนี้กึง่ทุน  
       ทีผู่อ้อกจดัตัง้ขึน้ตำมกฎหมำยไทย หรอืสำขำของ ธพ.    
       ต่ำงประเทศทีไ่ดร้บัอนุญำตใหป้ระกอบธุรกจิ ธพ.  
       ในประเทศไทย 
5.2  เป็นตรำสำรทีม่ลีกัษณะอยำ่งใดอย่ำงหนึ่งดงันี้ 
       5.2.1  ผูอ้อกเป็นบรษิทัจดทะเบยีน 
       5.2.2  ผูอ้อกมกีำรเปิดเผยขอ้มลูเป็นกำรทัว่ไปโดยม ี
                  รำยละเอยีดตำมแบบ filing 
       5.2.3  ในกรณีทีเ่ป็นตรำสำรทีม่กี ำหนดวนัช ำระหนี้ < 397 วนั  
                  นบัแต่วนัทีล่งทุน และไมไ่ดม้ลีกัษณะตำม 5.2.1 หรอื  
                  5.2.2 ผูม้ภีำระผกูพนัตำมตรำสำรดงักล่ำวตอ้งเป็น 
                  บุคคลดงันี้ 
                 5.2.3.1  ธพ. บง. หรอื บค. ตำมกฎหมำยว่ำดว้ย 
                              ธุรกจิสถำบนักำรเงนิ  
                 5.2.3.2  ธนำคำรออมสนิ  
                 5.2.3.3  ธนำคำรอำคำรสงเครำะห ์ 
                 5.2.3.4  ธนำคำรเพื่อกำรเกษตรและสหกรณ์ 
                              กำรเกษตร  
                 5.2.3.5  บรรษทัตลำดรองสนิเชื่อทีอ่ยู่อำศยั  
                 5.2.3.6  ธนำคำรพฒันำวสิำหกจิขนำดกลำงและ 
                              ขนำดยอ่มแห่งประเทศไทย  

           5.2.3.7  ธนำคำรเพื่อกำรสง่ออกและน ำเขำ้ 
                              แห่งประเทศไทย  
                 5.2.3.8  ธนำคำรอสิลำมแห่งประเทศไทย 
                 5.2.3.9  บล. 
5.3  เสนอขำยในประเทศไทย  
5.4  ม ีcredit rating อยูใ่นระดบั investment grade 
5.5  ในกรณีทีเ่ป็นตรำสำรทีม่กี ำหนดวนัช ำระหนี้ > 397 วนั  
       นบัแต่วนัทีล่งทุน ตอ้งขึน้ทะเบยีนหรอือยู่ในระบบของ  
       regulated market 

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

ใน benchmark + 5% 
  

6 ทรพัยส์นิดงันี้  
6.1  ตรำสำรทุนทีจ่ดทะเบยีนซือ้ขำยในกระดำนซือ้ขำย 
       หลกัทรพัยส์ ำหรบัผูล้งทุนทัว่ไปของ SET หรอืของตลำด 
       ซือ้ขำยหลกัทรพัยต่์ำงประเทศ (แต่ไม่รวมถงึตรำสำรทุน 
       ทีผู่อ้อกตรำสำรอยู่ระหว่ำงด ำเนินกำรแกไ้ขเหตุทีอ่ำจ 
       ท ำใหม้กีำรเพกิถอนกำรเป็นหลกัทรพัยซ์ือ้ขำยใน SET  

ไม่เกนิอตัรำดงันี้ แลว้แต่อตัรำใดจะสงูกว่ำ 
(1) 10%  
(2) น ้ำหนกัของทรพัยส์นิทีล่งทนุใน 
benchmark + 5% 
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ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัรำส่วน (% ของ NAV) 
       หรอืในตลำดซือ้ขำยหลกัทรพัยต่์ำงประเทศ)  
6.2  ตรำสำรทุนทีอ่อกโดยบรษิทัทีจ่ดัตัง้ขึน้ไมว่่ำตำม 
       กฎหมำยไทยหรอืกฎหมำยต่ำงประเทศ ซึง่หุน้ของ 
       บรษิทัดงักล่ำวซือ้ขำยในกระดำนซือ้ขำยหลกัทรพัยส์ ำหรบั 
       ผูล้งทุนทัว่ไปของ SET หรอืของตลำดซือ้ขำยหลกัทรพัย ์
       ต่ำงประเทศ (แต่ไม่รวมถงึบรษิทัทีอ่ยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร      
       แกไ้ขเหตุทีอ่ำจท ำใหม้กีำรเพกิถอนหุน้ออกจำกกำรซือ้ขำย 
       ใน SET หรอืในตลำดซือ้ขำยหลกัทรพัยต่์ำงประเทศ) 
6.3  หุน้ทีอ่ยู่ในระหว่ำง IPO เพื่อกำรจดทะเบยีนซือ้ขำยตำม 6.1 
6.4  ตรำสำรทีม่ลีกัษณะครบถว้นดงันี้  
       6.4.1  เป็นตรำสำรหนี้ หรอื ตรำสำรกึง่หนี้กึง่ทุน  
                 ทีผู่อ้อกจดัตัง้ขึน้ตำมกฎหมำยไทย และเสนอขำย 
                 ตรำสำรนัน้ในต่ำงประเทศ หรอืผูอ้อกจดัตัง้ขึน้ 
                 ตำมกฎหมำยต่ำงประเทศ (แต่ไม่รวมสำขำของ ธพ.  
                 ต่ำงประเทศทีไ่ดร้บัอนุญำตใหป้ระกอบธุรกจิ ธพ.                   
                 ในประเทศไทย) หรอืเป็นตรำสำร Basel III 
       6.4.2  ม ีcredit rating อยูใ่นระดบั investment grade 
       6.4.3  เป็นตรำสำรทีม่ลีกัษณะอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งดงันี้ 
                 6.4.3.1  ผูอ้อกเป็นบรษิทัจดทะเบยีนใน SET หรอื 
                              ในตลำดซือ้ขำยหลกัทรพัยต่์ำงประเทศ 
                 6.4.3.2  ผูอ้อกมกีำรเปิดเผยขอ้มลูเป็นกำรทัว่ไปโดยม ี
                              รำยละเอยีดตำมแบบ filing 
                 6.4.3.3  ในกรณีทีเ่ป็นตรำสำรทีม่กี ำหนดวนัช ำระหนี้  
                              < 397 วนั นบัแต่วนัทีล่งทุน และไม่ได ้
                              มลีกัษณะตำม 6.4.3.1 หรอื 6.4.3.2   
                              ผูม้ภีำระผกูพนัตำมตรำสำรดงักล่ำวตอ้งเป็น                               
                              บุคคล ดงันี้ 
                               6.4.3.3.1  บุคคลตำมขอ้  
                                   5.2.3.1 –  5.2.3.9 
                               6.4.3.3.2  สถำบนักำรเงนิระหว่ำงประเทศ 
                                               ทีป่ระเทศไทยเป็นสมำชกิ 
                               6.4.3.3.3  สถำบนักำรเงนิต่ำงประเทศ 
                                               ทีม่ลีกัษณะท ำนองเดยีวกบั 
                                               บุคคลตำมขอ้  
                                               6.4.3.3.1 – 6.4.3.3.2 
       6.4.4  ในกรณีทีเ่ป็นตรำสำรทีม่กี ำหนดวนัช ำระหนี้ > 397 วนั  
                นบัแต่วนัทีล่งทุน ตอ้งขึน้ทะเบยีนหรอือยู่ในระบบของ                   
                regulated market 
6.5  DW ทีม่ ีissuer rating อยู่ในระดบั investment grade 
6.6  ธุรกรรมดงันี้ ทีคู่่สญัญำม ีcredit rating อยูใ่นระดบั  
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ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัรำส่วน (% ของ NAV) 
       investment grade 
       6.6.1  reverse repo 
       6.6.2  OTC derivatives 
 
 

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

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

หรอืกำรเขำ้เป็นคู่สญัญำในธุรกรรมทำงกำรเงนิกบับรษิทัดงักล่ำว  
 

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

หมำยเหตุ : ในกรณีเป็นทรพัยส์นิดงันี้ ไมม่ขีอ้ก ำหนดเกีย่วกบั group limit  
                   1. เงนิฝำกหรอืตรำสำรเทยีบเท่ำเงนิฝำกเพื่อกำรด ำเนินงำนของ MF  
                   2. derivatives on organized exchange 

 
ส่วนท่ี 3 : อตัรำส่วนกำรลงทนุท่ีค ำนวณตำมประเภททรพัยสิ์น (product limit) 

ขอ้ ประเภททรพัยสิ์น อตัรำส่วน (% ของ NAV) 
1 เงนิฝำกหรอืตรำสำรเทยีบเท่ำเงนิฝำก B/E หรอื P/N ทีน่ิตบิุคคลตำม

กฎหมำยไทย (ไม่รวมถงึสำขำในต่ำงประเทศของนิตบิุคคลดงักล่ำว) 
เป็นผูอ้อก ผูส้ ัง่จ่ำย หรอืคู่สญัญำ ดงันี้ 
1.1  ธนำคำรหรอืสถำบนักำรเงนิทีม่กีฎหมำยเฉพำะจดัตัง้ขึน้ 
1.2  ธพ. 
1.3  บง. 
1.4  บค. 
1.5  บรรษทัตลำดรองสนิเชื่อทีอ่ยู่อำศยั 
(ไม่รวมถงึทรพัยส์นิที ่MF ไดร้บัโอนกรรมสทิธิม์ำจำกคู่สญัญำตำม 
reverse repo หรอื securities lending หรอื derivatives) 

- รวมกนัไม่เกนิ 45% เฉลีย่ในรอบปีบญัช ี    
  เวน้แต่เป็น MF ทีม่อีำยุโครงกำร < 1 ปี  
  ใหเ้ฉลีย่ตำมรอบอำยุกองทุน 

- อตัรำขำ้งตน้ไมใ่ชก้บั MF ทีอ่ำยุกองทุน  
  คงเหลอื < 6 เดอืน  ทัง้นี้ เฉพำะ MF ทีม่ ี
  อำยุโครงกำร > 1 ปี 
 
 
 

2 ทรพัยส์นิดงันี้ 
2.1  B/E หรอื P/N ทีม่เีงื่อนไขหำ้มเปลีย่นมอืแต่กองทุนไดด้ ำเนินกำร
ใหม้กีำรรบัโอนสทิธเิรยีกรอ้งในตรำสำรไดต้ำมวธิกีำรทีก่ฎหมำย
ก ำหนด หรอืมเีงื่อนไขใหก้องทนุสำมำรถขำยคนืผูอ้อกตรำสำรได ้
2.2 เงนิฝำกหรอืตรำสำรเทยีบเท่ำเงนิฝำกทีม่รีะยะเวลำกำรฝำกเกนิ 
12 เดอืน  
2.3  total SIP ตำมขอ้ 5 ของสว่นน้ี แต่ไม่รวมถงึตรำสำรหนี้ ตรำสำร
กึง่หนี้กึง่ทุน หรอืศกุกู ทีม่ลีกัษณะครบถว้นดงันี้ 
      2.3.1  มลีกัษณะตำม 6.4.3 และ 6.4.4 ของขอ้ 6 ในสว่นที ่1 : 

ทุกประเภทรวมกนัไม่เกนิ 25% 
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ขอ้ ประเภททรพัยสิ์น อตัรำส่วน (% ของ NAV) 
อตัรำสว่นกำรลงทุนทีค่ ำนวณตำมผูอ้อกทรพัยส์นิหรอืคู่สญัญำ (single 
entity limit) 
      2.3.2  ม ีcredit rating อยูใ่นระดบัต ่ำกว่ำ investment grade 
หรอืไมม่ ีcredit rating    
 (ขอ้น้ีไมใ่ชก้บักำรลงทุนของกองทุนรวมปิด และกองทุน buy & hold 
ทีล่งทุนใน B/E P/N เงนิฝำกหรอืตรำสำรเทยีบเท่ำเงนิฝำกทีม่อีำยุไม่
เกนิอำยุกองทุน หรอืรอบกำรลงทุนของกองทุน หรอืมกีำรลงทุนใน 
derivatives เพื่อใหท้รพัยส์นิดงักล่ำวมอีำยุสอดคลอ้งกบัอำยุกองทุน) 

3 reverse repo ไม่เกนิ 25% 
4 securities lending   ไม่เกนิ 25% 
5 ตรำสำรดงันี้ (total SIP) 

5.1 ทรพัยส์นิตำมขอ้ 7 ในสว่นที ่1 : อตัรำสว่นกำรลงทุนทีค่ ำนวณ
ตำมผูอ้อกทรพัยส์นิหรอืคู่สญัญำ (single entity limit)  
5.2 ตรำสำรหนี้ ตรำสำรกึง่หนี้กึง่ทุน หรอืศุกกู (ถำ้นโยบำยเดมิม ีSN 
หรอื Basel lII กใ็สเ่พิม่ตรงนี้ดว้ย) ทีม่อีนัดบัควำมน่ำเชื่อทีต่วัตรำสำร
และ/หรอืผูอ้อกตรำสำรทีต่ ่ำกว่ำทีส่ำมำรถลงทุนได ้(non-investment 
grade / unrated) (หมำยควำมรวมถงึ ในระบบ regulated market 
และไม่อยูใ่นระบบ regulated market และ ทีม่ขีอ้มลู public และ non-
public) 

ทุกประเภทรวมกนัไม่เกนิ 15% 
 

6 หน่วย CIS  ไม่เกนิ 20% 
หมำยเหตุ : ส ำหรบักำรลงทุนในเงนิฝำกหรอืตรำสำรเทยีบเท่ำเงนิฝำกเพื่อกำรด ำเนินงำนของ MF ไม่มขีอ้ก ำหนดเกีย่วกบั 

product limit 

ส่วนท่ี 4 : อตัรำส่วนกำรลงทุนท่ีค ำนวณตำมควำมมีส่วนได้เสียในกิจกำรท่ีลงทุน (concentration limit) 

ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัรำส่วน  
 1 หุน้ของบรษิทัรำยใดรำยหนึ่ง 1.1  กรณีทีเ่ป็นกำรลงทุนของ MF (ทีม่ใิช่กองทุนรวมวำยุภกัษ)์ 

 
 

       ทุก MF รวมกนัภำยใตก้ำรจดักำรของ บลจ. รำยเดยีวกนั 
        ตอ้งมจี ำนวนหุน้ของบรษิทัรวมกนั < 25% ของจ ำนวนสทิธ ิ
       ออกเสยีงทัง้หมดของบรษิทันัน้  

(ไม่นบัรวมกำรถอืหุน้ของกองทนุรวมวำยุภกัษ์) 

2 ตรำสำรหนี้ ตรำสำรกึง่หนี้กึง่ทุน  
ของผูอ้อกรำยใดรำยหนึ่ง  
(ไม่รวมถงึตรำสำรหนี้ภำครฐัไทย 
หรอืตรำสำรหนี้ภำครฐัต่ำงประเทศ) 

2.1  ไม่เกนิ 1 ใน 3 ของมลูค่ำหนี้สนิทำงกำรเงนิ (financial liability)  
       ของผูอ้อกตรำสำรรำยนัน้ ตำมทีเ่ปิดเผยไวใ้นงบกำรเงนิส ำหรบั 
       รอบระยะเวลำบญัชล่ีำสดุ โดยไม่ใหน้บัรวมมลูค่ำหนี้สนิดงักล่ำว 
       ของเจำ้หนี้ทีม่คีวำมเกีย่วขอ้งกบัผูอ้อก เช่น เงนิกูย้มืจำกกจิกำร 
       ทีเ่กีย่วขอ้งกนั เป็นตน้ 

       ทัง้นี้ ในกรณีทีผู่อ้อกตรำสำรไม่มหีนี้สนิทำงกำรเงนิตำมทีเ่ปิดเผย 
       ไวใ้นงบกำรเงนิส ำหรบัรอบระยะเวลำบญัชล่ีำสดุ ใหใ้ช ้
       อตัรำสว่นไม่เกนิ 1 ใน 3 ของมลูค่ำกำรออกและเสนอขำย 
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ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัรำส่วน  
       ตรำสำรตำมขอ้น้ีของผูอ้อกรำยนัน้เป็นรำยครัง้  เวน้แต่ 
       ในกรณีทีผู่อ้อกตรำสำรไดม้กีำรยื่นแบบ filing ในลกัษณะ 
       เป็นโครงกำร (bond issuance program) ใหพ้จิำรณำเป็น 
       รำยโครงกำร 

  2.2  ในกรณีทีก่องทุนลงทุนในตรำสำรตำมขอ้น้ีโดยเป็นตรำสำร 
       ทีอ่อกใหม่และม ีcredit rating อยู่ในระดบัต ่ำกว่ำ investment  
       grade หรอืไมม่ ีcredit rating ให ้บลจ. ลงทุนเพื่อกองทุนภำยใต ้
       กำรจดักำรของ บลจ. รำยเดยีวกนัรวมกนัไม่เกนิ 1 ใน 3  
       ของมลูค่ำกำรออกและเสนอขำยตรำสำรดงักล่ำวเป็นรำยครัง้   
       เวน้แต่กรณีทีผู่อ้อกตรำสำรไดม้กีำรยื่นแบบ filing ในลกัษณะ 
       เป็นโครงกำร (bond issuance program) ใหพ้จิำรณำเป็น 
       รำยโครงกำร 

       (อตัรำสว่นตำม 2.2 ไมใ่ชก้บักรณีเป็นตรำสำรทีอ่อกโดย 
       บุคคลดงันี้  
       1. ธพ. บง. หรอื บค. ตำมกฎหมำยว่ำดว้ยธุรกจิสถำบนักำรเงนิ 
       2. ธนำคำรออมสนิ 
       3. ธนำคำรอำคำรสงเครำะห ์
       4. ธนำคำรเพื่อกำรเกษตรและสหกรณ์กำรเกษตร 
       5. บรรษทัตลำดรองสนิเชือ่ทีอ่ยู่อำศยั 
       6. ธนำคำรพฒันำวสิำหกจิขนำดกลำงและขนำดย่อม 
           แห่งประเทศไทย  
       7. ธนำคำรเพื่อกำรสง่ออกและน ำเขำ้แห่งประเทศไทย  
       8. ธนำคำรอสิลำมแห่งประเทศไทย 
       9. บล. 
       10. สถำบนักำรเงนิระหว่ำงประเทศทีป่ระเทศไทยเป็นสมำชกิ 
       11. สถำบนักำรเงนิต่ำงประเทศทีม่ลีกัษณะท ำนองเดยีวกบั 
           บุคคลตำม 1. – 9.) 

3 หน่วย CIS ของกองทุนใดกองทุนหนึ่ง - ไม่เกนิ 1 ใน 3 ของจ ำนวนหน่วย CIS ทัง้หมดของ MF หรอื กองทุน CIS 
ต่ำงประเทศ ทีอ่อกหน่วยนัน้   
- อตัรำขำ้งตน้ไมใ่ชก้บักำรลงทนุ ดงันี้ 
   (1)  กำรลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนทีม่ลีกัษณะครบถว้น ดงันี้ โดย
ไดร้บัควำมเหน็ชอบจำกส ำนกังำน  
          (1.1)  มขีนำดเลก็ 
          (1.2)  จดัตัง้ขึน้ใหมโ่ดยมอีำยุไม่เกนิ 2 ปี 
          (1.3)  เสนอขำยต่อผูล้งทุนในวงกวำ้ง 

4 
 

หน่วย infra ของกองทุนใด 
กองทุนหนึ่ง 
 

ไม่เกนิ 1 ใน 3 ของจ ำนวนหน่วย infra ทัง้หมดของกองทุน infra ทีอ่อก
หน่วยนัน้ เวน้แต่เป็นหน่วย infra ของกองทุนทีม่ลีกัษณะครบถว้นดงันี้ โดย
ไดร้บัควำมเหน็ชอบจำกส ำนกังำน 
(1)  มขีนำดเลก็  
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ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัรำส่วน  
(2)  จดัตัง้ขึน้ใหม่โดยมอีำยไุม่เกนิ 2 ปี 
(3)  เสนอขำยต่อผูล้งทุนในวงกวำ้ง 

 5 
 

หน่วย property ของกองทุนใด 
กองทุนหนึ่ง 

ไม่เกนิ 1 ใน 3 ของจ ำนวนหน่วย property ทัง้หมดของกองทุน property  
ที่ออกหน่วยนั ้น เว้นแต่เป็นหน่วย property ของกองทุนที่มีลักษณะ
ครบถว้นดงันี้ โดยไดร้บัควำมเหน็ชอบจำกส ำนกังำน 
(1)  มขีนำดเลก็  
(2)  จดัตัง้ขึน้ใหม่โดยมอีำยุไม่เกนิ 2 ปี 
(3)  เสนอขำยต่อผูล้งทุนในวงกวำ้ง 

ทัง้นี้ กำรค ำนวณสดัสว่นตำมนโยบำยกำรลงทุนและอตัรำสว่นกำรลงทุน ใหเ้ป็นไปตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุนว่ำ
ดว้ยกำรลงทุนของกองทุน และ/หรอื ทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ 
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1. ค่ำใช้จำ่ยท่ีเรียกเกบ็จำกผูถื้อหน่วยลงทุน 

รำยกำรท่ีเรียกเกบ็ 
รอ้ยละของมูลค่ำซ้ือขำยต่อปี 

อตัรำตำม
โครงกำร 

เรียกเกบ็จริง 
ปี 2560 

เรียกเกบ็จริง 
ปี 2561 

เรียกเกบ็จริง 
ปี 2562 

1.1 ค่ำธรรมเนยีมกำรขำยหน่วยลงทุน 
(Front-end-fee) 

ไม่ม ี ไม่ม ี ไม่ม ี ไม่ม ี

1.2 ค่ำธรรมเนยีมกำรรบัซือ้คนืหน่วย
ลงทุน (Back-end fee) 

0.38 0.35 0.35 0.35 

1.3 ค่ำธรรมเนยีมกำรสบัเปลีย่นหน่วย
ลงทุน (Switching fee) 
     ค่ำธรรมเนียมกำรสบัเปลีย่นเขำ้ 
      
     ค่ำธรรมเนียมกำรสบัเปลีย่นออก 

 
 

ไม่ม ี 
 

0.38 

 
 

ไม่ม ี
 

ไม่ม ี
แต่ตอ้งเสยีค่ำธรรมเนียม
กำรรบัซื้อคนื (ถำ้ม)ี 

 
 

ไม่ม ี
 

ไม่ม ี
แต่ตอ้งเสยีค่ำธรรมเนียม
กำรรบัซื้อคนื (ถำ้ม)ี 

 
 

ไม่ม ี
 

ไม่ม ี
แต่ตอ้งเสยีค่ำธรรมเนียม
กำรรบัซื้อคนื (ถำ้ม)ี 

1.4 ค่ำธรรมเนยีมกำรโอนหน่วยลงทุน  อตัรำตำมทีน่ำย
ทะเบยีนเรยีกเกบ็ 

200 บำท         
ต่อรำยกำร 

200 บำท        
ต่อรำยกำร 

200 บำท        
ต่อรำยกำร 

 

หมำยเหตุ : 1) คำ่ธรรมเนียมดงักล่ำวขำ้งตน้เป็นอตัรำที่รวมภำษมีลูค่ำเพิม่ ภำษธีรุกจิเฉพำะ หรอืภำษอีื่นใดในท ำนองเดยีวกนั (ถำ้ม)ี 
  2) อำจเรยีกเกบ็จำกผูล้งทุนแต่ละกลุ่มหรอืแต่ละรำยไมเ่ท่ำกนั ขึน้อยูก่บัดลุยพนิิจของบรษิทัจดักำร 
  3) กรณีสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน บรษิทัจดักำรอำจยกเวน้ไมเ่รยีกเกบ็คำ่ธรรมเนียมกำรสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนส ำหรบักำร สบัเปลีย่น

หน่วยลงทุนระหวำ่งกองทุนรวมภำยใตก้ำรจดักำรของบรษิทัจดักำร แต่จะมกีำรเรยีกเกบ็คำ่ธรรมเนียมกำรขำยและรบัซือ้คนื
หน่วยลงทุนตำมอตัรำทีบ่รษิทัจดักำรก ำหนด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตำรำงค่ำธรรมเนียม เงินตอบแทน และค่ำใช้จ่ำยทัง้หมดท่ีเรียกเกบ็จำกกองทุนรวม และผู้ถือหน่วยลงทุน 
ส ำหรบัรอบระยะเวลำตัง้แต่วนัท่ี 1 กนัยำยน 2561 ถึงวนัท่ี 31 สิงหำคม 2562 
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2. ค่ำใช้จำ่ยท่ีเรียกเกบ็จำกกองทุนรวม 

 
ค่ำใชจ้่ำยในกำรซือ้ขำยหลกัทรพัย ์ จ่ำยตำมจรงิ N/A 1.568 1.766 

 

หมำยเหตุ : 1) ค่ำธรรมเนียมและค่ำใช้จ่ำยต่ำง ๆ รวมภำษมีูลค่ำเพิม่ หรอืภำษธีุรกจิเฉพำะ หรอืภำษีอื่นใด (ถ้ำม)ี แต่ยงัไม่รวมค่ำ นำยหน้ำซื้อ
ขำยหลกัทรพัยแ์ละคำ่ธรรมเนียมต่ำง ๆ ทีเ่กดิขึน้จำกกำรซือ้ขำยหลกัทรพัย ์

  2) บริษทัจดักำรขอสงวนสิทธิในกำรที่จะปรบัเพิ่มอตัรำค่ำธรรมเนียมหรอืค่ำใช้จ่ำยข้ำงต้นโดยไม่ถือว่ำเป็นกำรแก้ไข เพิ่มเติม
โครงกำรจดักำรในอตัรำไม่เกนิรอ้ยละ 5 ของอตัรำค่ำธรรมเนียมหรอืคำ่ใช้จ่ำย ทัง้น้ี เป็นไปตำมที่ระบุไวใ้นรำยละเอยีดโครงกำร
และตำมหลกัเกณฑท์ีส่ ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ก ำหนด 

  3) ค่ำธรรมเนียมคำ่ใชจ้ำ่ยที่เรยีกเกบ็จำกกองทุนรวม เมื่อรวมกนัทัง้หมดแล้วตอ้งไม่เกนิอตัรำรอ้ยละ 3.21 ต่อปี ของมลูคำ่ทรพัยส์นิ
สทุธขิองกองทุนรวม  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

รำยกำรท่ีเรียกเกบ็ รอ้ยละของมูลค่ำทรพัยสิ์นทัง้หมดของกองทุนต่อปี 

ค่ำธรรมเนียมและค่ำใช้จ่ำยรวมทัง้หมด      
ท่ีประมำณกำรได ้

อตัรำตำมโครงกำร 
 

เรียกเกบ็จริง 
ปี 2560 

เรียกเกบ็จริง 
ปี 2561 

เรียกเกบ็จริง 
ปี 2562 

2.1 ค่ำธรรมเนยีมกำรจดักำร ไม่เกนิ 1.88 1.339 1.336 1.605 
2.2 ค่ำธรรมเนยีมผูด้แูลผลประโยชน์ ไม่เกนิ 0.11 0.032 0.032 0.032 
2.3 ค่ำธรรมเนยีมนำยทะเบยีนหน่วยลงทุน 
     LHDEBT-A 
     LHDEBT-D 
     LHDEBT-R 

 
ไม่เกนิ 0.81 
ไม่เกนิ 0.94 
ไม่เกนิ 0.94 

 
0.803 
0.803 
0.803 

 
0.802 
0.802 
0.802 

 
0.803 
0.803 
0.803 

2.4 ค่ำใชจ้่ำยอื่นๆ ไม่เกนิ 0.28    
- ค่ำสอบบญัช ี จ่ำยตำมจรงิ 0.036 0.038 0.018 
- ค่ำจดัตัง้และจดทะเบยีนกองทุน จ่ำยตำมจรงิ N/A N/A N/A 
- ค่ำใชจ้่ำยในกำรโฆษณำ 

ประชำสมัพนัธแ์ละสง่เสรมิกำรขำย 
จ่ำยตำมจรงิ แต่ไม่เกนิ 0.50 

- ค่ำใชจ้่ำยในกำรจดัท ำ จดัพมิพ์
รำยงำนถงึผูถ้อืหน่วย 

จ่ำยตำมจรงิ N/A N/A N/A 

- ค่ำใชจ้่ำยอื่นๆ ในกำรด ำเนินโครงกำร จ่ำยตำมจรงิ 0.005 0.013 0.018 
ค่ำธรรมเนียมและค่ำใช้จ่ำยรวมท่ีประมำณกำรไม่ได้    
รวมค่ำใช้จ่ำยทัง้หมด ไม่เกิน 3.21 2.215 2.221 2.476 



-21- 

 
 
 
 
 

กลุม่ของตราสารการลงทนุ มลูค่าตามราคาตลาด % NAV

(ก) ตราสารภาครฐัไทย/ตราสารภาครฐัต่างประเทศ 18,890,589.83                 4.73           

(ข) ตราสารทีธ่นาคารทีม่กีฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ ธนาคารพาณิชย์ 13,834,774.93                 3.47           

หรอืบรษิทัเงนิทุนเป็นผูอ้อก/สัง่จ่าย/รบัอาวลั/ค า้ประกนั

(ค) ตราสารทีม่อีนัดบัความน่าเชื่อถอือยูใ่นอนัดบัทีส่ามารถ -                               -            

ลงทุนได้ (Investment grade)

(ง) ตราสารทีม่อีนัดบัความน่าเชื่อถอือยูใ่นอนัดบัต ่ากวา่อนัดบัที่ -                               -            

สามารถลงทุนได้ (Investment grade) หรอืไม่ม ีRating
 

                   
 
 
 
 
 

ประเภท                           ผูอ้อก อนัดบั มลูค่าตาม

ความน่าเช่ือถอื ราคาตลาด

พนัธบตัรธนาคารแห่งประเทศไทย ธนาคารแห่งประเทศไทย 18,890,589.83

เงนิฝากธนาคาร ธนาคารกสกิรไทย จ ากดั (มหาชน) AA+(FITCH) 13,834,774.93                  
 
 
 
 
 
 
 
 

                                    

ช่ือกองทนุ PTR

กองทุนเปิด แอล เอช หุน้ปันผล 4.9995
 

 
 
 
 
 
 

รำยงำนสรปุเงินลงทุนในตรำสำรแห่งหน้ี เงินฝำก หรือตรำสำรก่ึงหน้ีก่ึงทุน   

มลูค่ำ ณ วนัท่ี 31 สิงหำคม 2562 

รำยละเอียดตวัตรำสำรและอนัดบัควำมน่ำเช่ือถือของตรำสำรแห่งหน้ี เงินฝำก หรือตรำสำรก่ึงหน้ีก่ึงทุน 

มลูค่ำ ณ วนัท่ี 31 สิงหำคม 2562 

 
 

อตัรำส่วนหมนุเวียนกำรลงทุนของกองทุน (Portfolio Turnover Ratio: PTR) 

มลูค่ำ ณ วนัท่ี 31 สิงหำคม 2562 

 

สดัสว่นเงนิลงทุนขัน้สงูต่อมลูคา่ทรพัยส์นิสทุธขิองกองทุนส าหรบักลุ่มตราสารตาม (ง) เท่ากบั 0% NAV 
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รายละเอียดการลงทนุ มลูค่าตามราคาตลาด % NAV

หลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิในประเทศ 416,865,216.76        104.42         

พนัธบตัรรฐับาล

     อายคุงเหลอืน้อยกวา่ 1 ปี 18,890,589.83          4.73             

เงนิฝากธนาคาร 13,834,774.93          3.47             

หุน้สามญั 384,139,852.00        96.22           

ประเภทรายการค้างรบัค้างจ่ายหรอืหนี้สนิอืน่ ๆ (17,640,043.39)         (4.42)            

มลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิ 399,225,173.37          100.00            
 

 
 

 
 

 
 

อตัราส่วน จ านวนเงินต้น มลูค่ายติุธรรม

(%) หรือ จ านวนหุ้น/ (บาท)

หน่วย

เงินฝากธนาคาร

ธนาคารกสกิรไทย จ ากดั (มหาชน) 3.47 13,810,204.70 13,834,774.93

          รวมเงินฝากธนาคาร 3.47 13,834,774.93

พนัธบตัรรฐับาล

ธนาคารแห่งประเทศไทย 4.73 19,000.00 18,890,589.83

          รวมพนัธบตัรรฐับาล 4.73 18,890,589.83

หุ้นสามญั

     หมวดธุรกจิการแพทย์

บรษิทั บางกอก เชน ฮอสปิทอล จ ากดั (มหาชน) 0.98 245,500.00 3,928,000.00

     หมวดธุรกจิขนสง่และโลจสิตกิส์

บรษิทั ท่าอากาศยานไทย จ ากดั (มหาชน) 4.92 273,000.00 19,656,000.00

บรษิทั บทีเีอส กรุ๊ป โฮลดิ้ง จ ากดั (มหาชน) 1.50 442,200.00 5,969,700.00

บรษิทั พรมิา มารนี จ ากดั (มหาชน) 2.07 891,900.00 8,250,075.00

บรษิทัทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 2.39 853,700.00 9,561,440.00

รายละเอียด

 
 
 
 
 

รำยงำนสถำนะกำรกู้ยืมเงิน และกำรก่อภำระผกูพนั 

มลูค่ำ ณ วนัท่ี 31 สิงหำคม 2562 

รำยละเอียดกำรลงทุนในหลกัทรพัย ์ 
มลูค่ำ ณ วนัท่ี 31 สิงหำคม 2562 
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อตัราส่วน จ านวนเงินต้น มลูค่ายติุธรรม

(%) หรือ จ านวนหุ้น/ (บาท)

หน่วย

     หมวดธุรกจิเงนิทุนและหลกัทรพัย์

บรษิทั เจ เอม็ ท ีเน็ทเวอร์ค เซอร์วสิเซส็ จ ากดั (มหาชน) 0.47 102,900.00 1,862,490.00

บรษิทั บตัรกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 1.98 172,400.00 7,887,300.00

บรษิทั เมอืงไทย แคปปิตอล จ ากดั (มหาชน) 2.99 216,900.00 11,929,500.00

บรษิทั ศรสีวสัดิ ์พาวเวอร์ 1979 จ ากดั (มหาชน) 1.97 141,420.00 7,884,165.00

บรษิทั เอเซยีเสรมิกจิลสีซิง่ จ ากดั (มหาชน) 0.51 79,300.00 2,041,975.00

     หมวดธุรกจิเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร

บรษิทั โทเทิล่ แอค็เซส็ คอมมนูเิคชัน่ จ ากดั (มหาชน) 2.05 133,100.00 8,185,650.00

บรษิทั อนิทชั โฮลดิ้งส ์จ ากดั (มหาชน) 2.97 185,200.00 11,852,800.00

บรษิทั แอดวานซ ์อนิโฟร์ เซอร์วสิ จ ากดั (มหาชน) 4.27 73,500.00 17,052,000.00

     หมวดธุรกจิธนาคาร

ธนาคารเกยีรตนิาคนิ จ ากดั (มหาชน) 2.01 110,500.00 8,011,250.00

ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) 2.91 94,200.00 11,633,700.00

บรษิทั ทสิโก้ไฟแนนเซยีลกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 1.97 77,300.00 7,884,600.00

บรษิทั ทุนธนชาต จ ากดั (มหาชน) 2.06 145,700.00 8,232,050.00

     หมวดธุรกจิธุรกจิการเกษตร

บรษิทั จเีอฟพที ีจ ากดั (มหาชน) 0.96 211,900.00 3,814,200.00

     หมวดธุรกจิบรรจุภณัฑ์

บรษิทั บจี ีคอนเทนเนอร์ กล๊าส จ ากดั (มหาชน) 1.15 288,000.00 4,608,000.00

     หมวดธุรกจิบรกิารรบัเหมาก่อสรา้ง

บรษิทั ช.การช่าง จ ากดั (มหาชน) 2.00 343,000.00 7,991,900.00

บรษิทั ซฟีโก้ จ ากดั (มหาชน) 1.00 532,500.00 3,993,750.00

     หมวดธุรกจิปิโตรเคมแีละเคมภีณัฑ์

บรษิทั พทีที ีโกลบอล เคมคิอล จ ากดั (มหาชน) 0.95 71,500.00 3,807,375.00

     หมวดธุรกจิพลงังานและสาธารณูปโภค

บรษิทั กนักุลเอน็จเินยีริง่ จ ากดั (มหาชน) 0.46 582,400.00 1,852,032.00

บรษิทั กลัฟ์ เอน็เนอร์จ ีดเีวลลอปเมนท์ จ ากดั (มหาชน) 0.52 14,400.00 2,088,000.00

บรษิทั โกลบอล เพาเวอร์ ซนิเนอร์ยี ่จ ากดั (มหาชน) 1.10 60,400.00 4,379,000.00

บรษิทั ไทยออยล ์จ ากดั (มหาชน) 2.00 118,000.00 7,994,500.00

บรษิทั บ.ีกรมิ เพาเวอร์ จ ากดั (มหาชน) 2.98 302,900.00 11,888,825.00

บรษิทั ปตท. จ ากดั (มหาชน) 5.26 474,700.00 21,005,475.00

บรษิทั ปตท. ส ารวจและผลติปิโตรเลยีม จ ากดั (มหาชน) 4.18 134,000.00 16,683,000.00

บรษิทั พลงังานบรสิทุธิ ์จ ากดั (มหาชน) 2.11 178,400.00 8,429,400.00

บรษิทั ราช กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 2.22 120,800.00 8,878,800.00

บรษิทั ไออาร์พซี ีจ ากดั (มหาชน) 1.51 1,526,800.00 6,046,128.00

รายละเอียด

 

รำยละเอียดกำรลงทุนในหลกัทรพัย ์(ต่อ) 
มลูค่ำ ณ วนัท่ี 31 สิงหำคม 2562 
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อตัราส่วน จ านวนเงินต้น มลูค่ายติุธรรม

(%) หรือ จ านวนหุ้น/ (บาท)

หน่วย

     หมวดธุรกจิพฒันาอสงัหารมิทรพัย์

บรษิทั ดบับลวิเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 1.55 1,255,500.00 6,177,060.00

บรษิทั ศุภาลยั จ ากดั(มหาชน) 1.37 277,900.00 5,474,630.00

บรษิทั สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จ ากดั (มหาชน) 0.49 281,200.00 1,954,340.00

บรษิทั อมตะ คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 1.09 164,700.00 4,364,550.00

บรษิทั เอม็ บ ีเค จ ากดั (มหาชน) 1.48 253,400.00 5,904,220.00

     หมวดธุรกจิพาณิชย์

บรษิทั คอมเซเวน่ จ ากดั (มหาชน) 1.59 244,500.00 6,357,000.00

บรษิทั ซพี ีออลล ์จ ากดั (มหาชน) 3.83 181,900.00 15,279,600.00

บรษิทั เบอร์ลี ่ยคุเกอร์ จ ากดั (มหาชน) 2.16 158,900.00 8,620,325.00

บรษิทั โฮม โปรดกัส ์เซน็เตอร์ จ ากดั (มหาชน) 1.51 334,300.00 6,017,400.00

     หมวดธุรกจิวสัดุก่อสรา้ง

บรษิทั ทปิโก้แอสฟัลท์ จ ากดั (มหาชน) 1.04 203,500.00 4,171,750.00

บรษิทั ทโีอเอ เพน้ท์ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 1.46 142,900.00 5,823,175.00

     หมวดธุรกจิสือ่และสิง่พมิพ์

บรษิทั แพลน บ ีมเีดยี จ ากดั (มหาชน) 0.97 430,700.00 3,876,300.00

บรษิทั วจีไีอ จ ากดั (มหาชน) 1.45 595,600.00 5,807,100.00

บรษิทั เวริ์คพอยท์ เอน็เทอร์เทนเมน้ท์ จ ากดั (มหาชน) 0.49 84,500.00 1,951,950.00

บรษิทั อาร์.เอส. โปรโมชัน่ จ ากดั (มหาชน) 1.48 346,800.00 5,895,600.00

     หมวดธุรกจิอาหารและเครื่องดื่ม

บรษิทั เจรญิโภคภณัฑอ์าหาร จ ากดั (มหาชน) 1.94 261,900.00 7,726,050.00

บรษิทั ไทยฟู้ดส ์กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 0.93 752,300.00 3,716,362.00

บรษิทั ไทยยเูนีย่น กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 0.54 122,900.00 2,138,460.00

บรษิทั ไมเนอร์ อนิเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั (มหาชน) 0.98 103,300.00 3,925,400.00

บรษิทั เอม็เคเรสโตรองต์กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 1.39 74,600.00 5,557,700.00

บรษิทั โอสถสภา จ ากดั (มหาชน) 2.03 219,400.00 8,117,800.00

          รวมหุ้นสามญั 96.22 384,139,852.00

รวมเงินลงทนุ 104.42 416,865,216.76

รายการค้างจา่ยหรือหน้ีสินอ่ืน ๆ -4.42 -17,640,043.39

มลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิ 100.00 399,225,173.37

รายละเอียด

 

 

 

รำยละเอียดกำรลงทุนในหลกัทรพัย ์(ต่อ) 
มลูค่ำ ณ วนัท่ี 31 สิงหำคม 2562 
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ล าดบั ช่ือย่อ ร้อยละของเงินลงทุน

1 PTT 5.26

2 AOT 4.92

3 ADVANC 4.27

4 PTTEP 4.18

5 CPALL 3.83

6 MTC 2.99

7 BGRIM 2.98

8 INTUCH 2.97

9 SCB 2.91

10 BEM 2.39

บรษิทั แอดวานซ์ อนิโฟร์ เซอร์วสิ จ ากดั (มหาชน)

บรษิทัทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จ ากดั (มหาชน)

บรษิทั ปตท. ส ารวจและผลติปิโตรเลยีม จ ากดั (มหาชน)

บรษิทั ซ.ีพ.ีออลล์  จ ากดั (มหาชน)

บรษิทั เมอืงไทย แคปปิตอล จ ากดั (มหาชน)

บรษิทั บ.ีกรมิ เพาเวอร์ จ ากดั (มหาชน)

บรษิทั อนิทชั โฮลดิง้ส ์จ ากดั (มหาชน)

ธนาคาร ไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน)

บรษิทั ปตท. จ ากดั (มหาชน)

บรษิทั ทา่อากาศยานไทย จ ากดั (มหาชน)

ช่ือหลกัทรพัย์

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รำยช่ือหุ้นท่ีลงทุน 10 อนัดบัแรก พร้อมสดัส่วนกำรลงทุน 
มลูค่ำ ณ วนัท่ี 31 สิงหำคม 2562 
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       ขอ้มลู ณ วนัที ่30 สงิหำคม 2562 

ตำรำงเปรียบเทียบผลกำรด ำเนินงำน  
กองทุนเปิด แอล เอช หุ้นปันผล ชนิดสะสมมลูค่ำ 

 ข้อมลู ณ วนัท่ี 30 สิงหำคม 2562 
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       ขอ้มลู ณ วนัที ่30 สงิหำคม 2562 
 
 

ตำรำงเปรียบเทียบผลกำรด ำเนินงำน  
กองทุนเปิด แอล เอช หุ้นปันผล ชนิดจ่ำยเงินปันผล 

 ข้อมลู ณ วนัท่ี 30 สิงหำคม 2562 
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    ขอ้มลู ณ วนัที ่30 สงิหำคม 2562 
 

ตำรำงเปรียบเทียบผลกำรด ำเนินงำน  
กองทุนเปิด แอล เอช หุ้นปันผล ชนิดรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนอตัโนมติั 

 ข้อมลู ณ วนัท่ี 30 สิงหำคม 2562 
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- เอกสำรกำรวดัผลกำรด ำเนินงำนของกองทุนรวมฉบบันี้ไดจ้ดัท ำขึน้ตำมมำตรฐำนกำรวดัผลกำรด ำเนินงำน
ของกองทุนรวมของสมำคมบรษิทัจดักำรลงทุน 

- ผลกำรด ำเนินงำนในอดตี/ผลกำรเปรยีบเทยีบผลกำรด ำเนินงำนที่เกีย่วขอ้งกบัผลติภณัฑ์ในตลำดทุน มไิด้
เป็นสิง่ยนืยนัถงึผลกำรด ำเนินงำนในอนำคต 

- ท ำควำมเขำ้ใจลกัษณะสนิคำ้ เงื่อนไข ผลตอบแทน และควำมเสีย่ง ก่อนตดัสนิใจลงทุน 
 

 
 
 
 
 
 

ช่ือกองทุน ผูถื้อหน่วย สดัส่วน(รอ้ยละ) 
กองทุนเปิด แอล เอช หุน้ปันผล (LHEQD) - - 

 
 
 
 
 
 

o บรษิทัจดักำรอำจลงทุนในหลกัทรพัย ์หรอืทรพัยส์นิอื่นเพื่อบรษิทัจดักำรเช่นเดยีวกนักบัทีบ่รษิทัจัดกำรลงทุนใน
หลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สนิอื่นเพื่อกองทุนรวม โดยบรษิัทจดักำรจะจดัให้มีระบบงำนที่ป้องกนัควำมขดัแย้งทำง
ผลประโยชน์เพื่อใหเ้กดิควำมเป็นธรรมต่อผูถ้อืหน่วยลงทุน ผูถ้อืหน่วยลงทุนสำมำรถสอบถำมขอ้มลูเพิม่เตมิไดท้ี ่
www.lhfund.co.th 

o ผูถ้อืหน่วยลงทุนไดร้บัทรำบและตกลงยนิยอมใหส้ทิธแิก่บรษิทัจดักำรทีจ่ะปฏบิตักิำร และด ำเนินกำรใด ๆ ตำมที่

บรษิัทจดักำรมพีนัธสญัญำ หรอืขอ้ตกลงกบัรฐัต่ำงประเทศ หรอืหน่วยงำนต่ำงประเทศ หรอืมคีวำมจ ำเป็นต้อง

ปฏบิตัติำมกฎหมำยและขอ้บงัคบัของรฐัต่ำงประเทศนัน้  

o ผูส้นใจลงทุนควรศกึษำขอ้มูลในหนังสอืขีช้วนใหเ้ขำ้ใจก่อนซือ้หน่วยลงทุน และเกบ็ไวเ้ป็นขอ้มูลเพื่อใชอ้ำ้งองิใน

อนำคต หำกผูล้งทุนตอ้งกำรทรำบขอ้มลูเพิม่เตมิ ผูล้งทุนสำมำรถขอหนงัสอืชีช้วนสว่นขอ้มลูโครงกำรไดท้ีบ่รษิทั

หลกัทรพัยจ์ดักำรกองทุน แลนด ์แอนด ์เฮำ้ส ์จ ำกดั หรอื ผูส้นบัสนุนกำรขำยหรอืรบัซือ้คืน  

o กำรพจิำรณำร่ำงหนงัสอืชีช้วนในกำรเสนอขำยหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้มไิดเ้ป็นกำรแสดงว่ำส ำนกังำนไดร้บั

รองถึงควำมถูกต้องของขอ้มูลในหนังสอืชี้ชวนของกองทุนรวม หรอืได้ประกนัรำคำหรอืผลตอบแทนของหน่วย

ลงทุนทีเ่สนอขำยนัน้ 

 
 

 

ค ำเตือนเก่ียวกบักำรลงทุนในหน่วยลงทุน 

 

ข้อมลูกำรถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3  

ณ วนัท่ี 31 สิงหำคม 2562 

 

 

รวบรวมขอ้มลู วนัที ่31 สงิหำคม 2562 


