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(รวบรวมข้อมลูรอบระยะเวลาบญัชี ตั 
งแต่วนัที3 1 มิถนุายน 2560 ถึงวนัที3 31 พฤษภาคม 2561)  
 

ผู้ลงทุนควรศึกษารายละเอียดของกองทุนอย่างละเอียดถี3ถ้วนก่อนตดัสินใจลงทุนหากมีข้อสงสยัหรือ
ต้องการข้อมลูเพิ3มเติม โปรดติดต่อบริษทัจดัการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรบัซื
อคืน 
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ชื3อโครงการ     กองทุนเปิด แอล เอช โกรท 
     LH GROWTH FUND 
     (LHGROWTH) 
 
อายุโครงการ     ไม่กาํหนด  
 
วนัที3ได้รบัอนุมติัให้จดัตั 
งและจดัการกองทุนรวม  4 เมษายน 2556 
วนัจดทะเบียน     5 มถุินายน 2556 
วนัที3เสนอขาย     ทุกวนัทาํการ 
วนัที3เปิดรบัซื
อคืน    ทุกวนัทาํการ 

 
 

 

 

Q: ประเภทของกองทุน 
A:  กองทุนรวมตราสารแห่งทุน ประเภทรบัซื4อคนืหน่วยลงทุน   
 
Q: นโยบายการลงทุน 
A:  กองทุนจะนําเงนิลงทุนที8ระดมได้ไปลงทุนในตราสารแห่งทุนของบรษิัทที8จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย์แห่ง
ประเทศไทย โดยเฉลี8ยในรอบปีบญัชไีม่น้อยกว่ารอ้ยละ 80 ของมูลค่าทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุนรวม โดยกองทุนจะ
เน้นลงทุนในหุน้ที8มอีตัราการเตบิโตสงู (Growth Stock) ในระยะปานกลางถงึระยะยาว 

สาํหรบัเงนิทุนส่วนที8เหลอืจะนําไปลงทุนในเงนิฝากธนาคาร ตราสารแห่งหนี4 ตราสารกึ8งหนี4กึ8งทุน ใบสําคญัแสดง
สทิธ ิรวมถึงหลกัทรพัยห์รอืทรพัย์สนิอื8นหรอืการหาดอกผลโดยวธิอีื8นตามที8คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.ประกาศกาํหนด      

กองทุนอาจลงทุนหรอืมไีวซ้ึ8งสญัญาซื4อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื8อเพิ8มประสทิธภิาพในการบรหิารการลงทุน 
(Efficient Portfolio Management) ใหส้ามารถสรา้งผลตอบแทนจากการลงทุนไดเ้พิ8มขึ4น รวมทั 4งกองทุนอาจลงทุน
ในสญัญาซื4อขายล่วงหน้า (Derivative) เพื8อลดความเสี8ยงจากการลงทุน (Hedging) ในกรณีที8ดชันีตลาดหลกัทรพัย์
ปรบัตัวลดลง หรอืมีแนวโน้มปรบัตัวลดลง โดยเป็นไปตามหลกัเกณฑ์หรือได้รบัความเห็นชอบจากสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.  

กองทุนจะไม่ลงทุนในหรอืมไีวซ้ึ8งหลกัทรพัยห์รอืตราสารที8เสนอขายในต่างประเทศ ตราสารทุนของบรษิทัที8ไม่ไดจ้ด
ทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ (Unlisted securities) ตราสารที8มลีกัษณะของสญัญาซื4อขายล่วงหน้าแฝง (Structured 
Notes) รวมถงึตราสารหนี4ที8มอีนัดบัความน่าเชื8อถอืตํ8ากว่าที8สามารถลงทุนได ้(non – investment grade) และตรา
สารหนี4ที8ไม่ไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเชื8อถอื (Unrated Securities) ทั 4งนี4 กองทุนอาจมไีวซ้ึ8งตราสารหนี4ที8มอีนัดบั
ความน่าเชื8อถือตํ8ากว่าที8สามารถลงทุนได้ (non – investment grade) เฉพาะกรณีที8ตราสารหนี4นั 4นได้รบัการจดั
อนัดบัความน่าเชื8อถอืที8สามารถลงทุนได ้(Investment grade) ขณะที8กองทุนลงทุนเท่านั 4น  

ส่วนข้อมูลสรปุรายละเอียดโครงการ 

ประเภทและนโยบายการลงทุน  
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ในกรณีที8คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. มกีารแก้ไขเพิ8มเติมประกาศที8เกี8ยวขอ้งกบั
กฎเกณฑก์ารลงทุนซึ8งกระทบกบันโยบายการลงทุนของกองทุนนี4ในภายหลงั รวมถงึกฎเกณฑก์ารลงทุนในสญัญา
ซื4อขายล่วงหน้า (Derivatives) รวมถึงนโยบายการลงทุนอื8นใด บรษิทัจดัการจะดําเนินการปรบันโยบายการลงทุน
ดงักล่าวเพื8อใหเ้ป็นไปตามประกาศที8คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด และใหถ้อื
ว่าไดร้บัความเหน็ชอบจากผูถ้อืหน่วยลงทุนแลว้ 
 
 

 

Q: กองทุนรวมนี
เป็นกองทุนรวมที3มีการกาํหนดประเภทของผู้ลงทุน หรือมีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน
หรอืไม่อย่างไร  

A:  กองทุนรวมนี4เป็นกองทุนสาํหรบัผูล้งทุนทั 8วไป  มกีารแบ่งชนิดของหน่วยลงทุนเป็น 3 ชนิด ไดแ้ก่  
1)ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ(ชื8อย่อ : LHGROWTH-R) 
2)ชนิดจ่ายเงนิปนัผล (ชื8อย่อ : LHGROWTH-D)  
3)ชนิดสะสมมลูค่า (ชื8อย่อ : LHGROWTH-A) 

 
ทั 4งนี4 ผู้ลงทุนบุคคลธรรมดา และผู้ลงทุนนิติบุคคล/สถาบนั สามารถลงทุนไดใ้นหน่วยลงทุนทุกชนิดตาม

เงื8อนไขที8กองทุนกาํหนด  
 

Q: กองทุนรวมนี
มีจาํนวนเงินทุนโครงการเท่าใด  
A: จาํนวนเงนิทุนโครงการนี4เท่ากบั 1,000 ลา้นบาท    
 
Q: กองทุนนี
 เหมาะสมที3จะเป็นทางเลือกสาํหรบัเงินลงทุนลกัษณะใด ควรลงทุนในกองทุนนี
 เป็นระยะเวลา
เท่าใด 
A:  กองทุนนี4เหมาะแก่ผู้ลงทุนประเภทบุคคลธรรมดา และนิตบิุคคล/สถาบนั ที8ต้องการแสวงหาโอกาสในการสรา้ง

ผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารทุน โดยสามารถรบัความผนัผวนในระยะสั 4น และความเสี8ยงในระดบัที8สงูได ้
เพื8อโอกาสไดร้บัผลตอบแทนที8ดใีนระยะปานกลางถงึระยะยาว โดยกองทุนแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน ดงันี4 
o ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ(ชื8อย่อ : LHGROWTH-R) : เหมาะกบัผู้ลงทุนประเภทบุคคลธรรมดา เปิด

โอกาสใหผู้ล้งทุนรบัรายไดส้มํ8าเสมอจากการขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ 

o ชนิดสะสมมูลค่า (ชื8อย่อ : LHGROWTH-A) : เหมาะสําหรบัผู้ลงทุนประเภทบุคคลธรรมดา เปิดโอกาสให้ผู้
ลงทุนรบัรายไดจ้ากสว่นต่างจากการลงทุน (Capital Gain) และสะสมผลประโยชน์จากการลงทุน (Total return) 

o ชนิดจ่ายเงนิปนัผล (ชื8อย่อ : LHGROWTH-D) : เหมาะสาํหรบัผูล้งทุนประเภทนิตบิุคคล/สถาบนั เปิดโอกาสให้
ผู้ลงทุนรบัรายได้สมํ8าเสมอจากเงนิปนัผล รวมถึงมีสทิธิได้รบัสทิธิพิเศษทางภาษี หากปฏิบตัิเป็นไปตาม
เกณฑ/์เงื8อนไขที8กรมสรรพากรกาํหนด 

  
Q: ปัจจยัใดที3มีผลกระทบอย่างมีนัยสาํคญัต่อเงินลงทุนของผูล้งทุน 
A:  1) ความผนัผวนของราคาหุน้ในตลาดหลกัทรพัยฯ์  
     2) การขาดสภาพคล่องของตราสาร 
 
Q: กองทุนนี
มีผูป้ระกนัเงินทุนหรอืมุ่งเน้นจะคุ้มครองเงินต้นหรอืไม่ อย่างไร 
A: กองทุนนี4ไม่มผีูป้ระกนัเงนิทุนและไม่คุม้ครองเงนิตน้  

ลกัษณะที3สาํคญัของกองทุนรวม  



-3- 

Q: กองทุนรวมนี
มีรอบระยะเวลาบญัชีอย่างไร  
A:  วนัที8 31 พฤษภาคม ของทุกปี  
 
 
 
 
Q: กองทุนรวมนี
มีวิธีการขายและรบัซื
อคืนหน่วยลงทุนอย่างไร  
A:  1) วธิกีารขายหน่วยลงทุน 

� ไม่กาํหนดมลูค่าขั 4นตํ8าของการสั 8งซื4อ  
� ผู้ลงทุนสามารถสั 8งซื4อได้ที8บรษิัทจดัการ หรอืผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื4อคนืหน่วยลงทุนที8ได้รบัการ

แต่งตั 4งจากบรษิทัจดัการ   เวลา 8.30-15.30 น.   
� ผูส้ ั 8งซื4อหน่วยลงทุนจะต้องชําระเงนิค่าซื4อครั 4งเดยีวเตม็จาํนวนที8ส ั 8งซื4อ โดยชาํระเป็น เงนิโอน เชค็ ดราฟต ์

หรอืวธิอีื8นใดที8บรษิทัจดัการยอมรบั โดยผูส้ ั 8งซื4อจะต้องลงวนัที8ตามวนัที8ที8ส ั 8งซื4อและขดีคร่อมเฉพาะสั 8งจ่าย
ในนาม “บลจ. แลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จํากดั เพื8อจองซื4อหน่วยลงทุน” โดยระบุชื8อ ที8อยู่และหมายเลขโทรศพัท์
ของผูส้ ั 8งซื4อลงบนดา้นหลงัของเชค็เพื8อความสะดวกในการติดต่อและเพื8อผลประโยชน์ของผู้ส ั 8งซื4อหน่วย
ลงทุน 

 
         2) วธิรีบัซื4อคนื  

� ไม่กาํหนดมลูค่าขั 4นตํ8าในการขายคนืและมลูค่าหน่วยลงทุนคงเหลอืในบญัช ี  
� กรณีรบัซื4อคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ(สาํหรบัหน่วยลงทุนชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั)ิ 

บริษัทจัดการจะรับซื4อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ (Auto Redemption) ไม่ เกินปีละ 12 ครั 4ง เพื8อจ่าย
ผลประโยชน์ให้กบัผู้ลงทุน โดยบรษิัทจดัการจะนําเงนิค่ารบัซื4อคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตัิทั 4งหมดไปซื4อ
หน่วยลงทุนของกองทุนเปิด แอล เอช ตลาดเงนิ โดยจาํนวนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด แอล เอช ตลาด
เงนิ ที8ผูล้งทุนจะไดร้บั จะคาํนวณโดยราคาขายหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด แอล เอช ตลาดเงนิ ภายใน 5 
วนัทาํการนบัแต่วนัที8บรษิทัจดัการดาํเนินการรบัซื4อคนืหน่วยลงทุนของกองทุนอตัโนมตั ิหรอื 

� กรณีรบัซื4อคนืหน่วยลงทุนปกต ิ(สาํหรบัหน่วยลงทุนชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิชนิดจ่ายเงนิปนัผล 
และชนิดสะสมมลูค่า) 
ผูล้งทุนสามารถสั 8งขายหน่วยลงทุนไดทุ้กวนัทําการ โดยผูถ้ือหน่วยลงทุนสามารถส่งคําสั 8งขายคนืหน่วย
ลงทุน ไดต้ั 4งแต่เวลาเริ8มทาํการถงึเวลา 15:30 น. 

ทั 4งนี4 บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิี8จะเปลี8ยนแปลงเวลาทําการรบัซื4อคนืหน่วยลงทุนดงักล่าว ตามที8บรษิัท
จดัการเหน็สมควร ซึ8งเป็นไปเพื8อประโยชน์ของกองทุนรวม โดยจะแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า 
โดยประกาศ ณ สาํนกังานของบรษิทัจดัการ และ/หรอืผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซื4อคนื (ถา้ม)ี 

ทั 4งนี4 บรษิทัจดัการจะดําเนินการชําระเงนิใหผู้ข้ายคนืหน่วยลงทุนภายใน 5 วนัทําการนับตั 4งแต่วนัถดัจาก
วนัที8ทาํรายการ  

 
 

 
 
 

ข้อกาํหนดในการซื
อขายและโอนหน่วยลงทุน 
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Q: กรณีใดที3บริษทัจดัการสงวนสิทธิไม่ขายหน่วยลงทุน 
A:  บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิี8จะปฏเิสธการสั 8งซื4อหน่วยลงทุน ในกรณีที8บรษิทัจดัการไดพ้จิารณาแลว้เหน็ว่าการ

สั 8งซื4อดงักล่าวมผีลกระทบต่อการลงทุนของกองทุนรวมหรอืต่อผู้ถือหน่วยลงทุนหรอืต่อชื8อเสยีงหรอืต่อความ
รบัผดิชอบทางกฎหมายของบรษิทัจดัการ โดยไม่จาํเป็นตอ้งแจง้ใหผู้ส้ ั 8งซื4อหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า 

Q: กองทุนรวมนี
มีข้อกาํหนดเกี3ยวกบัการเลื3อนกาํหนดเวลาชาํระค่าขายคืนหน่วยลงทุน การไม่ขายหรอืไม่
รบัซื
อคืนหน่วยลงทุนตามคาํสั 3งที3รบัไว้แล้ว และการหยุดรบัคาํสั 3งซื
อหรอืขายคืนหน่วยลงทุนไว้อย่างไร 
A: 1) การเลื8อนกาํหนดการชาํระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุน  

บรษิัทจดัการอาจเลื8อนกําหนดการชําระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนคนืแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที8ได้มคีําสั 8งขายคนื
หน่วยลงทุนของกองทุนเปิดไวแ้ลว้ได ้ในกรณีดงัต่อไปนี4  

(1) บรษิทัจดัการโดยความเหน็ชอบของผูดู้แลผลประโยชน์เหน็ว่ามเีหตุจําเป็นทาํใหไ้ม่สามารถจาํหน่าย จ่าย 
โอนหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิของกองทุนเปิดไดอ้ย่างสมเหตุสมผล หรอืมเีหตุที8ทําใหก้องทุนรวมไม่ไดร้บั
ชําระเงนิจากหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิที8ลงทุนไวต้ามกําหนดเวลาปกติ ซึ8งเหตุดงักล่าวอยู่นอกเหนือการ
ควบคุมของบรษิทัจดัการ 

(2) มคีําสั 8งขายคนืหน่วยลงทุนไวแ้ล้วแต่ในช่วงระยะเวลาที8บรษิัทจดัการยงัไม่ได้ชําระเงนิค่าขายคนืหน่วย
ลงทุนใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน บรษิทัจดัการพบว่าราคารบัซื4อคนืหน่วยลงทุนดงักล่าวไม่ถูกตอ้ง และผูดู้แล
ผลประโยชน์ยงัไม่ได้รบัรองขอ้มูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลงัและรายงานการชดเชยราคา โดย
ราคารบัซื4อคนืหน่วยลงทุนที8ไม่ถูกตอ้งนั 4นต่างจากราคารบัซื4อคนืหน่วยลงทุนที8ถูกตอ้งตั 4งแต่หนึ8งสตางคข์ึ4น
ไปและคดิเป็นอตัราตั 4งแต่รอ้ยละ 0.5 ของราคารบัซื4อคนืหน่วยลงทุนที8ถูกตอ้ง 

(3) มคีาํสั 8งขายคนืหน่วยลงทุนในชว่งระยะเวลาที8บรษิทัจดัการพบว่าราคารบัซื4อคนืหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้ง และ
ผูดู้แลผลประโยชน์ยงัไม่ได้รบัรองขอ้มูลในรายงานการแกไ้ขราคาย้อนหลงัและรายงานการชดเชยราคา 
โดยราคารบัซื4อคืนหน่วยลงทุนที8ไม่ถูกต้องนั 4นต่างจากราคารบัซื4อคืนหน่วยลงทุนที8ถูกต้องตั 4งแต่หนึ8ง
สตางคข์ึ4นไป และคดิเป็นอตัราตั 4งแต่รอ้ยละ 0.5 ของราคารบัซื4อคนืหน่วยลงทุนที8ถูกตอ้ง 

        2) การไม่ขายหรอืไม่รบัซื4อคนืหน่วยลงทุนตามคาํสั 8งที8รบัไวแ้ลว้  

บรษิทัจดัการอาจไม่ขาย ไม่รบัซื4อคนื หรอืไม่รบัสบัเปลี8ยนหน่วยลงทุนตามคาํสั 8งซื4อ คาํสั 8งขายคนื หรอืคาํสั 8ง
สบัเปลี8ยนหน่วยลงทุนที8ได้รบัไว้แล้ว หรอือาจหยุดรบัคําสั 8งซื4อ คําสั 8งขายคืน หรอืคําสั 8งสบัเปลี8ยนหน่วย
ลงทุนได ้ในกรณีที8ปรากฏเหตุดงัต่อไปนี4 

(1) ตลาดหลกัทรพัยห์รอืศนูยซ์ื4อขายหลกัทรพัยไ์ม่สามารถเปิดทาํการซื4อขายไดต้ามปกต ิ
(2) เมื8อบรษิทัจดัการโดยความเหน็ชอบของผูดู้แลผลประโยชน์เหน็ว่ามเีหตุจําเป็นทําใหไ้ม่สามารถ

จาํหน่าย จ่าย โอนหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิของกองทุนเปิดไดอ้ย่างสมเหตุสมผล หรอืไม่สามารถ
คํานวณมูลค่าทรพัย์สนิของกองทุนเปิดได้อย่างเป็นธรรมและเหมาะสม หรอืมเีหตุจําเป็นอื8นใด
เพื8อคุม้ครองประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุน ทั 4งนี4 บรษิทัจดัการจะไม่ขาย ไม่รบัซื4อคนื หรอืไม่รบั
สบัเปลี8ยนหน่วยลงทุนตามคาํสั 8งซื4อ คาํสั 8งขายคนื หรอืคาํสั 8งสบัเปลี8ยนหน่วยลงทุนที8ไดร้บัมาแลว้ 
หรอืจะหยุดรบัคําสั 8งซื4อ คําสั 8งขายคนื หรอืคําสั 8งสบัเปลี8ยนหน่วยลงทุนในกรณีนี4ไดไ้ม่เกนิ 1 วนั
ทาํการ เวน้แต่ไดร้บัผ่อนผนัจากสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

(3) ในกรณีที8กองทุนรวมมีการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศตามประกาศ
สาํนกังาน ก.ล.ต.ว่าดว้ยการลงทุนในหรอืมไีวซ้ึ8งหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิในต่างประเทศเพื8อเป็น
ทรพัยส์นิของกองทุน และการกําหนดอตัราสว่นการลงทุน เมื8อมเีหตุการณ์ดงัต่อไปนี4เกดิขึ4นและ
ก่อใหเ้กดิผลกระทบต่อกองทุนรวมดงักล่าวอย่างมนียัสาํคญั 
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(ก) ตลาดซื4อขายหลกัทรพัย์ดงักล่าวไม่สามารถเปิดทําการซื4อขายได้ตามปกติ ทั 4งนี4  เฉพาะ
กรณีที8กองทุนรวมไดล้งทุนในหลกัทรพัยท์ี8ซื4อขายในตลาดซื4อขายหลกัทรพัยแ์ต่ละแห่งเกนิ
กว่ารอ้ยละสบิของมลูค่าทรพัยส์นิสทุธขิองกองทุนรวม 

(ข) มเีหตุการณ์ที8ทําให้ไม่สามารถแลกเปลี8ยนเงนิตราต่างประเทศได้อย่างเสร ีและทําให้ไม่
สามารถโอนเงนิออกจากประเทศหรอืรบัโอนเงนิจากต่างประเทศไดต้ามปกต ิ

(ค) มีเหตุที8ทําให้กองทุนรวมไม่ได้รบัชําระเงนิจากหลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สนิที8ลงทุนไว้ตาม
กําหนดเวลาปกติ ซึ8งเหตุดังกล่าวอยู่ เหนือการควบคุมของบริษัทจัดการและผู้ดูแล
ผลประโยชน์เหน็ชอบดว้ยแลว้ 

(ง)    ในกรณีที8กองทุนรวมลงทุนหรอืมไีวซ้ึ8งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศและกองทุน
รวมต่างประเทศนั 4นหยุดรบัคําสั 8งซื4อหรอืขายคนืหน่วยลงทุนหรอืไม่ขายหรอืไม่รบัซื4อคนื
หน่วยลงทุนตามคาํสั 8งซื4อหรอืคาํสั 8งขายคนืหน่วยลงทุนที8รบัไวแ้ลว้ 

(4) เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามคําสั 8งซื4อหน่วยลงทุนที8รบัไวแ้ลว้ หรอืเป็นการหยุดรบัคําสั 8งซื4อ
หน่วยลงทุน แก่ผูล้งทุนเฉพาะราย เนื8องจากปรากฏขอ้เทจ็จรงิดงัต่อไปนี4 

(ก) บริษัทจัดการมีเหตุอันควรสงสยัว่าผู้ลงทุนรายนั 4น ๆ มีส่วนเกี8ยวข้องกับการกระทํา
ดงัต่อไปนี4 
1. การกระทําที8เป็นความผดิมูลฐานหรอืความผดิฐานฟอกเงนิตามกฎหมายเกี8ยวกบัการ

ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ไม่ว่าจะเป็นกฎหมายไทยหรือกฎหมาย
ต่างประเทศ 

2. การใหก้ารสนบัสนุนทางการเงนิแก่การก่อการรา้ย หรอื 
3. การกระทาํที8เป็นการปฏบิตัติามคาํสั 8งเกี8ยวกบัการยดึหรอือายดัทรพัยส์นิ โดยบุคคลผูม้ี

อาํนาจตามกฎหมาย 
(ข) บรษิทัจดัการไม่สามารถดําเนินการรูจ้กัลูกคา้ และตรวจสอบเพื8อทราบขอ้เทจ็จรงิเกี8ยวกบั

ลกูคา้ไดใ้นสาระสาํคญั 

         3) การหยุดรบัคาํสั 8งซื4อขายหน่วยลงทุน 
เพื8อคุม้ครองประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุน หรอืในกรณีที8มคีวามจําเป็นเพื8อรกัษาเสถยีรภาพทางเศรษฐกจิ
และการเงนิของประเทศ หรอืเพื8อรกัษาเสถียรภาพในระบบตลาดการเงนิ สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
อาจประกาศใหบ้รษิทัจดัการหยุดรบัคําสั 8งซื4อ คําสั 8งขายคนื หรอืคาํสั 8งสบัเปลี8ยนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด
ได้เป็นการชั 8วคราวตามระยะเวลาที8เหน็สมควร แต่รวมแล้วต้องไม่เกิน 20 วนัทําการติดต่อกนั เว้นแต่จะ
ไดร้บัความเหน็ชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต. ใหข้ยายระยะเวลาหยุดรบัคําสั 8งซื4อ คําสั 8งขายคนื หรอืคําสั 8ง
สบัเปลี8ยนหน่วยลงทุนออกไปได ้

 
Q:วิธีการสบัเปลี3ยนหน่วยลงทุนเป็นอย่างไร 
A:  การสบัเปลี8ยนหน่วยลงทุนเขา้ (Switch in) สามารถกระทาํไดทุ้กวนัทาํการตามที8บรษิทัจดัการกําหนด ระหว่าง

เวลาเริ8มทําการถงึ 15.30 น. โดยเป็นการสบัเปลี8ยนจากหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื8นภายใต้การจดัการของ
บรษิัทจดัการ (“กองทุนต้นทาง”) มาเขา้กองทุนนี4 (“กองทุนปลายทาง”) ทั 4งนี4 การสบัเปลี8ยนการถอืหน่วยลงทุน
ระหว่างกองทุนเปิด ต้องเป็นไปตามเงื8อนไขที8ระบุไว้ในโครงการจดัการของทั 4งกองทุนเปิดต้นทาง และกองทุน
เปิดปลายทาง 
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การสบัเปลี8ยนหน่วยลงทุนออก (Switch out) ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถสบัเปลี8ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนนี4ไปยงั
กองทุนอื8นภายใต้การจดัการของบริษัทจดัการ โดยส่งคําสั 8งสบัเปลี8ยนหน่วยลงทุน และนําส่งหลกัฐานการ
สบัเปลี8ยนหน่วยลงทุนผ่านบรษิทัจดัการหรอืผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซื4อคนืหน่วยลงทุน 

ในกรณีที8วนัดงักล่าวตรงกบัวนัหยุดทําการ และ/หรอืวนัที8สาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรอืหน่วยงาน
อื8นใดที8มอีํานาจตามกฎหมายที8เกี8ยวขอ้งมีคําสั 8งให้เป็นวนัหยุดทําการซื4อขาย แม้อาจเป็นวนัที8บรษิัทจดัการ
กาํหนดใหเ้ป็นทาํการสบัเปลี8ยนหน่วยลงทุนกต็าม บรษิทัจดัการจะเลื8อนวนัทาํการสบัเปลี8ยนหน่วยลงทุนเป็นวนั
ทาํการถดัไป 

Q: กองทุนรวมนี
กาํหนดวิธีการโอนหน่วยลงทุน และข้อจาํกดัการโอนไว้อย่างไร 

A:  ข้อจาํกดัการโอนหน่วยลงทุน ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถโอนหน่วยลงทุนไดใ้นกรณีดงัต่อไปนี4 

(1) การโอนหน่วยลงทุนใหบ้ดิา มารดา บุตร และคู่สมรสของผูถ้อืหน่วยลงทุน 
(2) การโอนหน่วยลงทุนตามคาํสั 8งศาล หรอืโดยผลของกฎหมาย 
(3) การโอนหน่วยลงทุนในกรณีพเิศษอื8นๆ ที8บรษิทัจดัการเหน็สมควรและอนุมตัใิหโ้อนได ้

ทั 4งนี4 การโอนหน่วยลงทุนต้องไม่ทําใหก้ารถอืหน่วยลงทุนของบุคคลใด หรอืกลุ่มบุคคลเดยีวกนัใดเกนิ
ขอ้จํากดัการถอืหน่วยลงทุนตามประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทุนว่าดว้ยหลกัเกณฑเ์กี8ยวกบัขอ้จํากดัการ
ถอืหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าที8ของบรษิทัจดัการ  เวน้แต่เป็นการโอนทางมรดก  

วิธีการโอนหน่วยลงทุน 

ผูถ้อืหน่วยลงทุนที8ประสงคจ์ะโอนหน่วยลงทุน จะตอ้งดาํเนินการดงัต่อไปนี4 

(1) กรอกแบบคาํขอโอนหน่วยลงทุนตามที8บรษิทัจดัการหรอืนายทะเบยีนหน่วยลงทุนกาํหนด พรอ้มทั 4งลง
ลายมอืชื8อผู้โอนและผู้รบัโอน และยื8นคําขอโอนหน่วยลงทุนดงักล่าวพรอ้มเอกสารที8กําหนดแก่นาย
ทะเบียนหน่วยลงทุน ในกรณีที8ผู้ร ับโอนยังไม่มีบัญชีกองทุนกับบริษัทจัดการ ผู้ร ับโอนจะต้อง
ดาํเนินการขอเปิดบญัชกีองทุนตามวธิกีารที8กําหนดไวใ้นโครงการก่อน แลว้ผูโ้อนจงึทําการโอนหน่วย
ลงทุนใหผู้ร้บัโอนได ้

(2) ผูโ้อนจะตอ้งเสยีค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุนตามที8ระบุไวใ้นขอ้ 15.3 เรื8อง “ค่าธรรมเนียมที8เรยีก
เกบ็จากผูส้ ั 8งซื4อหรอืผูถ้อืหน่วยลงทุน” 

(3) หลงัจากที8ไดร้บัค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุนจากผู้โอนแลว้ นายทะเบยีนหน่วยลงทุนจะส่งมอบ
ใบเสรจ็รบัเงนิ และใบกาํกบัภาษ ีพรอ้มสาํเนาคาํขอโอนหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูโ้อนไวเ้ป็นหลกัฐาน 

นายทะเบยีนหน่วยลงทุนจะบนัทกึขอ้มูลการโอนหน่วยลงทุนและออกหนงัสอืรบัรองสทิธใินหน่วยลงทุนใหผู้้
โอนและผูร้บัโอนหน่วยลงทุน ภายใน 15 วนันบัแต่วนัที8นายทะเบยีนหน่วยลงทุนไดร้บัคาํขอโอนหน่วยลงทุน
ถูกต้องสมบูรณ์ ทั 4งนี4 ผูร้บัโอนหน่วยลงทุนจะมสีทิธใินฐานะผูถ้อืหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตามขอ้ผูกพนั
ขอ้ 13 เรื8อง “สทิธหิน้าที8และความรบัผดิชอบของผูถ้ือหน่วยลงทุน” ไดต่้อเมื8อนายทะเบยีนหน่วยลงทุนได้
บนัทกึชื8อผูร้บัโอนหน่วยลงทุนในสมุดทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุนเรยีบรอ้ยแลว้ 

 
Q: ผูถื้อหน่วยลงทุนจะทราบข้อมูลเกี3ยวกบัมูลค่าทรพัยสิ์นสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาขายและรบัซื
อ
คืนหน่วยลงทุนได้จากช่องทางใด 
A: ผู้ถือหน่วยสามารถตรวจสอบได้ในเว็ปไซต์ของบริษัทจัดการ  www.lhfund.co.th หรือที8บริษัทจัดการ ที8
หมายเลขโทรศพัท ์02-286-3484 และ 02-679-2155 
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Q:  กองทุนนี
มีการออก และส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนหรอืไม่ อย่างไร  
A:  นายทะเบยีนหน่วยลงทุนจะออก “เอกสารแสดงสทิธใินหน่วยลงทุน/ใบเสรจ็รบัเงนิ/ใบกาํกบัภาษ”ี ทุกครั 4งที8มกีาร

สั 8งซื4อหรอืขายคนืหน่วยลงทุน เพื8อเป็นการยนืยนัจาํนวนหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน และจะจดัสง่เอกสาร
แสดงสทิธใินหน่วยลงทุน/ใบเสรจ็รบัเงนิ/ใบกํากบัภาษีใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนภายใน 15 วนัทําการนบัแต่วนัทํา
การถดัจากวนัที8ปิดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั 4งแรก หรอืภายใน 7 วนัทําการนับแต่วนัทําการถดัจากวนัที8ซื4อ
ขายหน่วยลงทุนในช่วงการขายและรบัซื4อคนืหน่วยลงทุนภายหลงัการเสนอขายครั 4งแรก อนึ8งเอกสารหลกัฐาน
ต่างๆ จะจดัสง่โดยทางไปรษณีย ์หรอืใหผู้ส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซื4อคนืเป็นผูม้อบใหแ้ลว้แต่กรณี 

      
  ทั 4งนี4 สทิธใินหน่วยลงทุนของผู้ส ั 8งซื4อหน่วยลงทุนจะเกดิขึ4นต่อเมื8อนายทะเบียนหน่วยลงทุนได้ทําการบนัทึก

รายการสั 8งซื4อหน่วยลงทุนของผูส้ ั 8งซื4อหน่วยลงทุนในทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุนแลว้ 
 
Q: ผูถื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี
อาจถกูจาํกดัสิทธิในเรื3องใด ภายใต้เงื3อนไขอย่างไร 
A: ในกรณีที8บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดถือหน่วยลงทุนเกินกว่าหนึ8งในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที8

จาํหน่ายไดแ้ลว้ทั 4งหมด บรษิทัจดัการกองทุนรวมตอ้งไม่นบัคะแนนเสยีงของบุคคลหรอืกลุ่มบุคคลเดยีวกนันั 4นใน
สว่นที8เกนิกว่าหนึ8งในสามของจาํนวนหน่วยลงทุนที8จาํหน่ายไดแ้ลว้ทั 4งหมด 
 
ทั 4งนี4 บรษิัทจดัการจะไม่จ่ายเงนิปนัผลให้แก่ผู้ถอืหน่วยลงทุนในส่วนที8เกนิขอ้จํากดัการถอืหน่วยลงทุน เวน้แต่
เป็นกรณีที8ไดร้บัยกเวน้  ตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน ว่าดว้ยหลกัเกณฑเ์กี8ยวกบัขอ้จํากดัการถอื
หน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าที8ของบรษิทัจดัการ โดยบรษิทัจดัการจะจดัทาํบญัชแีละแยกเงนิที8ไม่อาจจ่าย
เป็นเงินปนัผลออกจากบัญชีและทรพัย์สนิของกองทุนรวม และไม่นําเงินดงักล่าวมารวมคํานวณเป็นมูลค่า
ทรพัยส์นิของกองทุนรวม และจะสง่เงนิดงักล่าวใหเ้ป็นรายไดข้องแผ่นดนิ 

 
Q: ผู้ถือหน่วยลงทุน สามารถตรวจสอบแนวทาง และการดาํเนินการใช้สิทธิออกเสียงของบริษัทจดัการ
กองทุนรวมเพิ3มเติมได้ที3ใด  
A:  ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบไดใ้นเวป็ไซดข์องบรษิทัจดัการ  www.lhfund.co.th 
 
Q: ผูถื้อหน่วยสามารถรอ้งเรียนผา่นช่องทางใด และกองทุนมีนโยบายระงบัข้อพิพาทโดยกระบวนการ 
    อนุญาโตตลุาการหรอืไม่ อย่างไร 
 A: ผู้ถือหน่วยสามารถร้องเรยีนได้ที8 บรษิัทจดัการที8หมายเลขโทรศพัท์ 02-286-3484 และ 02-679-2155 หรอื
สาํนกังาน ก.ล.ต. (Help center) โทรศพัท ์02-263-6000  
      การระงบัขอ้พพิาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ 
      บรษิัทจดัการมนีโยบายการระงบัขอ้พิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ ในกรณีที8บรษิัทจดัการฝ่าฝืน
หรอืไม่ปฏบิตัติามโครงการจดัการกองทุนรวมนี4 และ/หรอืหลกัเกณฑต์ามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรอื
ประกาศสาํนักงาน คณะกรรมการ ก.ล.ต. ที8เกี8ยวขอ้ง อนัมผีลใหเ้กดิความเสยีหายแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนของกองทุน 
ผู้ถือหน่วยของกองทุนสามารถนําข้อพิพาทเข้าสู่การพิจารณาตามกระบวนการอนุญาโตตุลาการของสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ได ้ 
 
 

สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุน 
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Q: ข้อมูลเกี3ยวกบับริษทัจดัการกองทุนรวม 
A:  ณ วนัที8 18 กรกฎาคม 2561 บรษิัทหลกัทรพัย์จดัการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จํากดั มีจํานวนกองทุน    
ภายใต้การบริหารจัดการของบริษัททั 4งหมด 38 กองทุน และมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมเท่ากับ 
56,260,334,089.51 บาท 

รายชื3อกรรมการ  
1. นายรตัน์  พานิชพนัธ ์ ประธานกรรมการ 
2. นายอดุลย ์วนิยัแพทย ์
3. นางสวุรรณา พุทธประสาท 

กรรมการ 
กรรมการ 

4. นางศศธิร  พงศธร  กรรมการ 
5. นางสาวจุฑามาศ  สมบุณยะวโิรจน์ 
6. นางระววีรรณ วธันานุกจิ 

กรรมการ 
กรรมการ 

7. นางจนัทนา  กาญจนาคม กรรมการ 
8. นายมนรฐั  ผดุงสทิธิ � กรรมการ 
9. นายหลาย กวง-ฮวั        กรรมการ 

 
รายชื3อผู้บริหาร 
1. นางจนัทนา  กาญจนาคม กรรมการผูอ้าํนวยการ 
2. นายมนรฐั  ผดุงสทิธิ � กรรมการผูจ้ดัการ 
3. นายอนุวฒัน์  อิ8มแสงรตัน์ ฝา่ยการตลาดกองทุนสว่นบุคคล 
4. นางสาวศศวิณ์ี  กฤษณะสมติ ฝา่ยงานทะเบยีน 
5. นางสาวนิศานาถ วงศวสฐิ ฝา่ยเทคโนโลยสีารสนเทศ 
6. นางสดุารนิ  ธรรมรกัษ์ ฝา่ยเครอืขา่ยธนาคารและสถาบนั 

 
Q: รายชื3อคณะกรรมการลงทุน 
A: รายชื3อคณะกรรมการลงทุน 
1. นางจนัทนา  กาญจนาคม ประธานกรรมการ  

2. นายมนรัฐ  ผดงุสิทธิ! รองประธานกรรมการ  

3. นางสาวมนชญา รัชตกลุ ผู้จดัการกองทนุ  

4. นายวรัิตน์  วทิยศรีธาดา ผู้จดัการกองทนุ  

5. นายอานภุาพ  โฉมศรี ผู้จดัการกองทนุ  

6. นางสาวพรเพ็ญ ชลีุประเสริฐ ผู้จดัการกองทนุ  

7. นายสมิทธ์  ศกัดิ!กําจร ผู้จดัการกองทนุ  
8. นางสาวนภาพรรณ จงึจินต์เจริญ ผู้จดัการกองทนุ  
 

 

บคุคลที3เกี3ยวข้องกบัการดาํเนินการของกองทุนรวม 
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Q: รายชื3อผูจ้ดัการกองทุน ประวติัการศึกษา และประสบการณ์การทาํงานที3เกี3ยวข้องกบัการบริหารจดัการ
กองทุนรวม รวมทั 
งหน้าที3ความรบัผิดชอบของผูจ้ดัการกองทุนดงักล่าว 
A: รายชื3อผูจ้ดัการกองทุน 

ชื3อ นามสกลุ ประวติัการศึกษา ประสบการณ์ทาํงาน หน้าที3ความรบัผิดชอบ 
นางจนัทนา  กาญจนาคม -ปรญิญาโท Campbell University 

North Carolina, US  บรหิารธุรกจิ 
-ปรญิญาตร ีหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์ 
ปรญิญาวทิยาศาสตรบ์ณัฑติ 

-บลจ.แลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จาํกดั  
-บลจ.กรุงศร ีจาํกดั 
 
  

-กรรมการผูอ้าํนวยการ 
-ดแูลการบรหิารงานธุรกจิ
กองทุนสาํรองเลี4ยงชพี 
 

นายมนรฐั  ผดุงสทิธิ �  -CFA ระดบั II สมาคมนกัวเิคราะห์
หลกัทรพัย ์และประกาศนียบตัร 
สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทั
ไทย DCP รุ่น 154/2554  
-ปรญิญาโท MBA, SASIN Graduate 
Institute  
-ปรญิญาตร ีบญัชบีณัฑติ , 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั  
 

-บลจ.แลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จาํกดั  
-บมจ.เอฟดบับลวิด ีประกนัชวีติ 
 
-บลจ.ยโูอบ ี(ประเทศไทย) จาํกดั 
 
-ตลาดสนิคา้เกษตรล่วงหน้าแหง่
ประเทศไทย (AFET)  
-บลจ.วรรณ จาํกดั  
 
-บลจ. ยโูอบ ี(ประเทศไทย)จาํกดั 

-กรรมการผูจ้ดัการ 
-รองประธานเจา้หน้าที8
บรหิารฝา่ยการลงทุน  
-กรรมการบรหิารและ
ประธานเจา้หน้าที8ลงทุน  
-กรรมการ 
 
-กรรมการและประธาน
เจา้หน้าที8บรหิาร 
-ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการ 

นางสาวมนชญา รชัตกุล -ปรญิญาโท/บรหิารธุรกจิ (การจดัการ
ทั 8วไป) Western Illinois University, 
US 
-ปรญิญาตร ีบญัชบีณัฑติ
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์
-CISA 

-บลจ.แลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จาํกดั 
 
-บลจ.ธนชาต จาํกดั 
-บลจ.เมยแ์บงก ์(ประเทศไทย) 
จาํกดั 
 
-บลจ.ไอเอน็จ ี(ประเทศไทย) 
จาํกดั 
  
-บล.เคจไีอ (ประเทศไทย) จาํกดั 
(มหาชน) 
-บล.ธนชาต จาํกดั (มหาชน) 
-บล.เอกธาํรง เคจไีอ จาํกดั 
-บล.ธนชาต จาํกดั (มหาชน) 
 
-ธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) 

ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการ 
สายการลงทุน  
-ผูจ้ดัการกองทุนอาวโุส  
-ผูจ้ดัการกองทุนอาวโุส 
(ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการ)  
 
-ผูจ้ดัการกองทุนอาวโุส 
(ผูอ้าํนวยการ) 
 
-ผูช้่วยผูอ้าํนวยการ  
 
-ผูช้่วยผูอ้าํนวยการ 
-ผูช้่วยผูอ้าํนวยการ  
-จนท.วเิคราะหห์ลกัทรพัย์
อาวุโส  
-Auditor  Officer 7 
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ชื3อ นามสกลุ ประวติัการศึกษา ประสบการณ์ทาํงาน หน้าที3ความรบัผิดชอบ 
นายสมทิธ ์ ศกัดิ �กาํจร -ปรญิญาโท บรหิารธุรกจิ การเงนิ 

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยมีหานคร 
  -ปรญิญาตร ีบรหิารธุรกจิ การเงนิ 
มหาวทิยาลยักรุงเทพ 
-ปรญิญาตร ีวทิยาการจดัการ บญัช ี
มหาวทิยาลยัสโุขทยัธรรมธริาช 
-CISA ระดบั I 

-บลจ.แลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จาํกดั 
-บลจ.ฟิลลปิ จาํกดั 
-บมจ.ธนาคารกรุงเทพ  
 
 
-บมจ. ไทยประกนัชวีติ 

-ผูจ้ดัการกองทุน 
-ผูจ้ดัการกองทุน 
-เจา้หน้าที8ชํานาญการ ฝ่าย
ค้าหลกัทรพัย์ ธุรกิจจดัการ
กองทุนสว่นบุคคล 
-ผูจ้ดัการกองทุน ฝา่ย
จดัการกองทุนสาํรองเลี4ยง
ชพี 

นายวริตัน์  วทิยศรธีาดา -ปรญิญาโท  จฬุาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั เศรษฐศาสตรก์ารเงนิ
ระหว่างประเทศ  
-ปรญิญาตร ี จุฬาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั  เศรษฐศาสตรก์ารคลงั    

-บลจ.แลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จาํกดั 
-บลจ.เมยแ์บงค ์กมิเอง็ จาํกดั 
-บล.เมอรช์ั 8น พารท์เนอร ์จาํกดั 
(มหาชน) 
-บลจ.ฟินนัซ่า จาํกดั 
-บลจ.ซมีโิก ้จาํกดั  

-ผูจ้ดัการกองทุน 
-ผูจ้ดัการกองทุน 
-ผูจ้ดัการกองทุนสว่นบุคคล 
 
-ผูช้่วยผูจ้ดัการกองทุน 
-ผู้จดัการฝ่ายบริหารความ
เสี8ยง 

นายอานุภาพ  โฉมศร ี -ปรญิญาโท สถาบนับณัฑติพฒันบริ
หารศาสตร ์ เศรษฐศาสตรก์ารเงนิ 
-ปรญิญาตร ี มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 
  เศรษฐศาสตรก์ารเงนิ เกยีรตนิิยม
อนัดบั 1 

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

-ผูจ้ดัการกองทุน 
-ผู้จดัการฝ่ายบริหารความ
เสี8ยง 
-เศรษฐกร 

นางสาวพรเพญ็ ชุลปีระเสรฐิ -ปรญิญาโท Information Systems & 
Management, London School of 
Economics, UK 
-ปรญิญาโท Finance, Imperial 
College, U.K.  
-ปรญิญาตร ีEconomics & 
Accountancy, City University, UK 

-บลจ.แลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จาํกดั  
-บลจ.วรรณ จาํกดั  
-บลจ.ซไีอเอม็บ-ีพรนิซเิพลิ จาํกดั 
-บลจ.ซไีอเอม็บ-ีพรนิซเิพลิ จาํกดั 

-ผูจ้ดัการกองทุน 
-ผูจ้ดัการกองทุน 
-ผูจ้ดัการกองทุน 
-ผูช้่วยผูจ้ดัการกองทุน 

นางสาวนภาพรรณ จงึจนิตเ์จรญิ -ปรญิญาโท การเงนิ Shanghai 
University of finance and 
economics  
-ปรญิญาตร ีการเงนิ จฬุาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั  
-CISA ระดบั I 

-บลจ.แลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จาํกดั  
-บลจ.แลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จาํกดั  
-บลจ.วรรณ จาํกดั 

-ผูจ้ดัการกองทุน 
-ผูช้่วยผูจ้ดัการกองทุน 
-ผูช้่วยผูจ้ดัการกองทุน 
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Q: รายชื3อผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื
อคืนหน่วยลงทุน  นายทะเบียนหน่วยลงทุน และผูด้แูลผลประโยชน์ 
A:   1) ผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซื4อคนืหน่วยลงทุน  

        ธนาคารแลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จาํกดั (มหาชน) 
        บรษิทัหลกัทรพัย ์แลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จาํกดั (มหาชน) 
        หรอืผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซื4อคนืหน่วยลงทุนที8บรษิทัจดัการแต่งตั 4งขึ4น (ถา้ม)ี 

 

       2) นายทะเบยีนหน่วยลงทุน  
           บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน แลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จาํกดั 
  
       3) ผูด้แูลผลประโยชน์   

ธนาคารกสกิรไทย จาํกดั (มหาชน)   
           * นอกจากหน้าที8ตามที8กําหนดไวใ้นสญัญาแต่งตั 4งผูดู้แลผลประโยชน์ยงัมหีน้าที8ตามกฎหมายในการรกัษา
ผลประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนดว้ย  
 
 

 

 

Q: ช่องทางที3ผูล้งทุนสามารถทราบข้อมูลเพิ3มเติมเกี3ยวกบักองทุนรวมนี
  
A:  ผู้ลงทุนสามารถทราบข้อมูลเพิ8มเติมได้ที8สํานักงานของบริษัทจดัการ และเว็ปไซด์ของบริษัทจัดการ หรือ
ผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซื4อคนืหน่วยลงทุน  
 

 

 

1. ความเสี3ยงจากการดําเนินงานของผู้ออกตราสาร (Business Risk) ได้แก่ ความเสี8ยงที8เกิดจากการ
ดําเนินงานของบรษิัทผู้ออกตราสาร อนัเนื8องมาจากผลการดําเนินงานหรอืฐานะการเงนิของผู้ออกตราสารที8ไดร้บั
ผลกระทบจากความสามารถทาํกาํไรของบรษิทั รวมทั 4งความสามารถในการทาํกาํไรและนโยบายการจ่ายเงนิปนัผล
ของผูอ้อกตราสาร ซึ8งอาจมผีลกระทบต่อราคาซื4อขายของตราสาร 

แนวทางการบริหารความเสี3ยง  บรษิัทจดัการจะพิจารณาคดัเลอืกหลกัทรพัย์ที8ลงทุน โดยการวเิคราะห์ขอ้มูล
เกี8ยวกบัผลการดําเนินงานหรอืฐานะการเงนิของบรษิทัผูอ้อกตราสาร เพื8อประกอบการตดัสนิใจลงทุน และตดิตาม
ข้อมูลข่าวสารที8เกี8ยวข้องกับบริษัทผู้ออกตราสารอย่างใกล้ชิดและสมํ8าเสมอ หากมีการเปลี8ยนแปลงผลการ
ดําเนินงานหรอืฐานะทางการเงนิของบรษิทัผูอ้อกตราสารอย่างมนีัยสาํคญักพ็จิารณาปรบัเปลี8ยนแผนการลงทุนใน
อย่างเหมาะสม 

2. ความเสี3ยงจากความสามารถในการชาํระหนี
ของผู้ออกตราสาร (Credit Risk) ไดแ้ก่ ความเสี8ยงจากการที8
บรษิัทผู้ออกตราสารไม่สามารถชําระเงนิต้นและ/หรอืดอกเบี4ยได้ตามที8กําหนดหรอืชําระไม่ครบตามจํานวนที8ได้
สญัญาไว ้หากมเีหตุการณ์ดงักล่าวเกดิขึ4น จะสง่ผลใหต้ราสารที8ลงทุนอาจมมีลูค่าลดลงอย่างมาก 

แนวทางการบริหารความเสี3ยง  บรษิทัจดัการจะวเิคราะหคุ์ณภาพและความสามารถในการชําระหนี4ของผูอ้อก
ตราสาร และทบทวนฐานะทางการเงินและความน่าเชื8อถือของผู้ออกตราสารเป็นประจําสมํ8าเสมอ หากมีการ
เปลี8ยนแปลงอย่างมนียัสาํคญั กจ็ะพจิารณาปรบัเปลี8ยนแผนการลงทุนใหเ้หมาะสมกบัสภาวการณ์  

ช่องทางที3ผู้ลงทุนสามารถทราบข้อมลูเพิ3มเติม 

ปัจจยัความเสี3ยงของกองทุน  
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3. ความเสี3ยงทางตลาด ( Market Risk ) เป็นความเสี8ยงจากความผันผวนของราคาตราสาร ที8เกิดจากการ
เปลี8ยนแปลงในสถานะการณ์ทางเศรษฐกจิ สงัคม และการเมอืงของประเทศ ซึ8งเป็นความเสี8ยงที8บรษิทัผู้ออกตรา
สารไม่สามารถจะควบคุมได ้

แนวทางการบริหารความเสี3ยง  บรษิัทจดัการจะจดัให้มเีครื8องมือสําหรบัวดัระดบัความผนัผวนของตราสารที8
ลงทุนอนัเนื8องมาจากปจัจยัต่างๆ อย่างต่อเนื8องและสมํ8าเสมอ เพื8อนําไปใชป้ระกอบการตดัสนิใจลงทุนใหเ้หมาะสม
กบัสภาวการณ์ 

4. ความเสี3ยงจากการขาดสภาพคล่องของตราสาร (Liquidity Risk) ด้วยสภาพและขนาดของตลาดหุ้นของ
ประเทศไทยในปจัจุบนั ซึ8งเป็นตลาดที8กําลงัพฒันา หุน้ต่างๆ ที8กองทุนลงทุนอาจขาดสภาพคล่อง โดยการซื4อขาย
เปลี8ยนมอืของตราสารมจีํานวนครั 4งและปรมิาณน้อย ซึ8งอาจขายตราสารไม่ได้ในช่วงเวลาที8ต้องการหรอือาจไม่ได้
ราคาตามที8คาดหวงัเอาไว ้

แนวทางการบริหารความเสี3ยง  บริษัทจดัการจะพิจารณาลงทุนในตราสารที8มีคุณภาพและมีสภาพคล่องให้
สอดคล้องกบัประเภทลกัษณะและนโยบายการลงทุนของกองทุนอย่างเหมาะสม เพื8อให้มคีวามคล่องตวัในการ
บรหิารกองทุน ทั 4งนี4 แนวทางการบรหิารความเสี8ยงจากการขาดสภาพคล่องของตราสาร จะขึ4นอยู่กบัการพจิารณา
ตดัสนิใจของบรษิทัจดัการโดยคาํนึงถงึผลประโยชน์สงูสดุของผูถ้อืหน่วยลงทุนเป็นสาํคญั 
 

 

 

 

ส่วนที3 1 : อตัราส่วนการลงทุนที3คาํนวณตามผูอ้อกทรพัยสิ์นหรอืคู่สญัญา (single entity limit) 
หมายเหตุ : ในกรณีเป็นทรพัยส์นิดงันี4 ไม่มขีอ้กาํหนดเกี8ยวกบั single entity limit ของผูร้บัฝาก ผูอ้อกตราสารหรอื

คู่สญัญา แลว้แต่กรณี 
1. เงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเท่าเงนิฝากเพื8อการดาํเนินงานของ MF 
2. derivatives on organized exchange 

ตอนที3 1.1 : อตัราส่วนการลงทุนสาํหรบักองทุนทั 3วไป 
ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัราส่วน (% ของ NAV) 
1 ตราสารภาครฐัไทย ไม่จาํกดัอตัราสว่น 
2 
 

 

ตราสารภาครฐัต่างประเทศ  
2.1  กรณีม ีcredit rating อยู่ใน 2 อนัดบัแรกขึ4นไป 

 
ไม่จาํกดัอตัราสว่น 

2.2  กรณีม ีcredit rating อยู่ในระดบั investment grade แต่ตํ8ากว่า 2 
อนัดบัแรก 

ไม่เกนิ 35% 
 

3 หน่วย CIS   ไม่เกนิ 10% 
4 
 

 

เงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเท่าเงนิฝากที8ผูร้บัฝากหรอืผูอ้อกตราสารมี
ลกัษณะอย่างใดอย่างหนึ8งดงันี4 
4.1  ม ีcredit rating อยูใ่นระดบั investment grade 
4.2  เป็นธนาคารออมสนิ  ทั 4งนี4 เฉพาะเงนิฝากหรอืตราสารที8รฐับาล
เป็นประกนั  

ไม่เกนิ 20% 
 

5 ตราสารที8มลีกัษณะครบถว้นดงันี4 ไม่เกนิอตัราดงันี4 แลว้แต่อตัราใดจะ

สรปุอตัราส่วนการลงทุนของกองทุนรวม  
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ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัราส่วน (% ของ NAV) 
5.1  เป็นตราสารหนี4 ตราสารกึ8งหนี4กึ8งทุน หรอื SN  
       ที8ผูอ้อกจดัตั 4งขึ4นตามกฎหมายไทย หรอืสาขาของ ธพ.    
       ต่างประเทศที8ไดร้บัอนุญาตใหป้ระกอบธุรกจิ ธพ.  
       ในประเทศไทย 
5.2  เป็นตราสารที8มลีกัษณะอยา่งใดอย่างหนึ8งดงันี4 
       5.2.1  ผูอ้อกเป็นบรษิทัจดทะเบยีน 
       5.2.2  ผูอ้อกมกีารเปิดเผยขอ้มลูเป็นการทั 8วไปโดยม ี
                  รายละเอยีดตามแบบ filing 
       5.2.3  ในกรณีที8เป็นตราสารที8มกีาํหนดวนัชาํระหนี4 < 397 วนั  
                  นบัแต่วนัที8ลงทุน และไมไ่ดม้ลีกัษณะตาม 5.2.1 หรอื  
                  5.2.2 ผูม้ภีาระผกูพนัตามตราสารดงักล่าวตอ้งเป็น 
                  บุคคลดงันี4 
                 5.2.3.1  ธพ. บง. หรอื บค. ตามกฎหมายว่าดว้ย 
                              ธุรกจิสถาบนัการเงนิ  
                 5.2.3.2  ธนาคารออมสนิ  
                 5.2.3.3  ธนาคารอาคารสงเคราะห ์ 
                 5.2.3.4  ธนาคารเพื8อการเกษตรและสหกรณ์ 
                              การเกษตร  
                 5.2.3.5  บรรษทัตลาดรองสนิเชื8อที8อยู่อาศยั  
                 5.2.3.6  ธนาคารพฒันาวสิาหกจิขนาดกลางและ 
                              ขนาดยอ่มแห่งประเทศไทย  

           5.2.3.7  ธนาคารเพื8อการสง่ออกและนําเขา้ 
                              แห่งประเทศไทย  
                 5.2.3.8  ธนาคารอสิลามแห่งประเทศไทย 
                 5.2.3.9  บล. 
5.3  เสนอขายในประเทศไทย  
5.4  ม ีcredit rating อยูใ่นระดบั investment grade 
5.5  ในกรณีที8เป็นตราสารที8มกีาํหนดวนัชาํระหนี4 > 397 วนั  
       นบัแต่วนัที8ลงทุน ตอ้งขึ4นทะเบยีนหรอือยู่ในระบบของ  
       regulated market 

สงูกว่า 
(1) 20%  หรอื 
(2) นํ4าหนกัของตราสารที8ลงทุน 

ใน benchmark + 5% 
  

6 ทรพัยส์นิดงันี4  
6.1  ตราสารทุนที8จดทะเบยีนซื4อขายในกระดานซื4อขาย 
       หลกัทรพัยส์าํหรบัผูล้งทุนทั 8วไปของ SET หรอืของตลาด 
       ซื4อขายหลกัทรพัยต่์างประเทศ (แต่ไม่รวมถงึตราสารทุน 
       ที8ผูอ้อกตราสารอยู่ระหว่างดาํเนินการแกไ้ขเหตุที8อาจ 
       ทาํใหม้กีารเพกิถอนการเป็นหลกัทรพัยซ์ื4อขายใน SET  
       หรอืในตลาดซื4อขายหลกัทรพัยต่์างประเทศ)  
6.2  ตราสารทุนที8ออกโดยบรษิทัที8จดัตั 4งขึ4นไมว่่าตาม 
       กฎหมายไทยหรอืกฎหมายต่างประเทศ ซึ8งหุน้ของ 
       บรษิทัดงักล่าวซื4อขายในกระดานซื4อขายหลกัทรพัยส์าํหรบั 

ไม่เกนิอตัราดงันี4 แลว้แต่อตัราใดจะ
สงูกว่า 
(1) 15% หรอื 
(2) นํ4าหนกัของทรพัยส์นิที8ลงทนุใน 
benchmark + 5% 
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ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัราส่วน (% ของ NAV) 
       ผูล้งทุนทั 8วไปของ SET หรอืของตลาดซื4อขายหลกัทรพัย ์
       ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมถงึบรษิทัที8อยู่ระหว่างดาํเนินการ      
       แกไ้ขเหตุที8อาจทาํใหม้กีารเพกิถอนหุน้ออกจากการซื4อขาย 
       ใน SET หรอืในตลาดซื4อขายหลกัทรพัยต่์างประเทศ) 
6.3  หุน้ที8อยู่ในระหว่าง IPO เพื8อการจดทะเบยีนซื4อขายตาม 6.1 
6.4  ตราสารที8มลีกัษณะครบถว้นดงันี4  
       6.4.1  เป็นตราสารหนี4 ตราสารกึ8งหนี4กึ8งทุน SN หรอืศุกกู 
                 ที8ผูอ้อกจดัตั 4งขึ4นตามกฎหมายไทย และเสนอขาย 
                 ตราสารนั 4นในต่างประเทศ หรอืผูอ้อกจดัตั 4งขึ4น 
                 ตามกฎหมายต่างประเทศ (แต่ไม่รวมสาขาของ ธพ.  
                 ต่างประเทศที8ไดร้บัอนุญาตใหป้ระกอบธุรกจิ ธพ.                  
                 ในประเทศไทย) หรอืเป็นตราสาร Basel III 
       6.4.2  ม ีcredit rating อยูใ่นระดบั investment grade 
       6.4.3  เป็นตราสารที8มลีกัษณะอย่างใดอย่างหนึ8งดงันี4 
                 6.4.3.1  ผูอ้อกเป็นบรษิทัจดทะเบยีนใน SET หรอื 
                              ในตลาดซื4อขายหลกัทรพัยต่์างประเทศ 
                 6.4.3.2  ผูอ้อกมกีารเปิดเผยขอ้มลูเป็นการทั 8วไปโดยม ี
                              รายละเอยีดตามแบบ filing 
                 6.4.3.3  ในกรณีที8เป็นตราสารที8มกีาํหนดวนัชาํระหนี4  
                              < 397 วนั นบัแต่วนัที8ลงทุน และไม่ได ้
                              มลีกัษณะตาม 6.4.3.1 หรอื 6.4.3.2   
                              ผูม้ภีาระผกูพนัตามตราสารดงักล่าวตอ้งเป็น                              
                              บุคคลดงันี4 
                               6.4.3.3.1  บุคคลตามขอ้ 5.2.3.1 –  5.2.3.9 
                               6.4.3.3.2  สถาบนัการเงนิระหว่างประเทศ 
                                               ที8ประเทศไทยเป็นสมาชกิ 
                               6.4.3.3.3  สถาบนัการเงนิต่างประเทศ 
                                               ที8มลีกัษณะทาํนองเดยีวกบั
บุคคล 
                                               ตามขอ้ 6.4.3.3.1 – 6.4.3.3.2 
       6.4.4  ในกรณีที8เป็นตราสารที8มกีาํหนดวนัชาํระหนี4 > 397 วนั  
                นบัแต่วนัที8ลงทุน ตอ้งขึ4นทะเบยีนหรอือยู่ในระบบของ                  
                regulated market 
6.5  DW ที8ม ีissuer rating อยู่ในระดบั investment grade 
6.6  ธุรกรรมดงันี4 ที8คู่สญัญาม ีcredit rating อยูใ่นระดบั  
       investment grade 
       6.6.1  reverse repo 
       6.6.2  OTC derivatives 
 

7 ทรพัยส์นิอื8นนอกเหนือจากที8ระบุในขอ้ 1 - ขอ้ 6 (SIP) ไม่เกนิ 5% 
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ส่วนที3 2 : อตัราส่วนการลงทุนที3คาํนวณตามกลุ่มกิจการ (group limit) 
ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัราส่วน (% ของ NAV) 
1 การลงทุนในทรพัยส์นิของบรษิทัทุกบรษิทัที8อยูใ่นกลุ่มกจิการเดยีวกนั 

หรอืการเขา้เป็นคู่สญัญาในธุรกรรมทางการเงนิกบับรษิทัดงักล่าว  
 

ไม่เกนิอตัราใดอตัราหนึ8งดงันี4 แลว้แต่
อตัราใดจะสงูกว่า 
(1)  25% หรอื 
(2)นํ4าหนกัของทรพัยส์นิที8ลงทุน 
ใน benchmark + 10%  

หมายเหตุ : ในกรณีเป็นทรพัยส์นิดงันี4 ไมม่ขีอ้กาํหนดเกี8ยวกบั group limit  
                   1. เงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเท่าเงนิฝากเพื8อการดาํเนินงานของ MF  
                   2. derivatives on organized exchange 
 
ส่วนที3 3 : อตัราส่วนการลงทนุที3คาํนวณตามประเภททรพัยสิ์น (product limit) 
ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัราส่วน (% ของ NAV) 
1 เงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเท่าเงนิฝาก B/E หรอื P/N ที8นิตบิุคคลตาม

กฎหมายไทย (ไม่รวมถงึสาขาในต่างประเทศของนิตบิุคคลดงักล่าว) 
เป็นผูอ้อก ผูส้ ั 8งจ่าย หรอืคู่สญัญา ดงันี4 
1.1  ธนาคารหรอืสถาบนัการเงนิที8มกีฎหมายเฉพาะจดัตั 4งขึ4น 
1.2  ธพ. 
1.3  บง. 
1.4  บค. 
1.5  บรรษทัตลาดรองสนิเชื8อที8อยู่อาศยั 
(ไม่รวมถงึทรพัยส์นิที8 MF ไดร้บัโอนกรรมสทิธิ �มาจากคู่สญัญาตาม 
reverse repo หรอื securities lending หรอื derivatives) 

- รวมกนัไม่เกนิ 45% เฉลี8ยในรอบปี
บญัชเีวน้แต่เป็น MF ที8มอีายุโครงการ 
< 1 ปี ใหเ้ฉลี8ยตามรอบอายุกองทุน 

- อตัราขา้งตน้ไมใ่ชก้บั MF ที8อายุ
กองทุนคงเหลอื < 6 เดอืน  ทั 4งนี4 
เฉพาะ MF ที8มอีายโุครงการ > 1 ปี 
 

2 ทรพัยส์นิดงันี4 
2.1  B/E หรอื P/N ที8มเีงื8อนไขหา้มเปลี8ยนมอืแต่กองทุนไดด้าํเนินการ
ใหม้กีารรบัโอนสทิธเิรยีกรอ้งในตราสารไดต้ามวธิกีารที8กฎหมาย
กาํหนด หรอืมเีงื8อนไขใหก้องทนุสามารถขายคนืผูอ้อกตราสารได ้
2.2 เงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเท่าเงนิฝากที8มรีะยะเวลาการฝากเกนิ 
12 เดอืน  
2.3 total SIP ตามขอ้ 5 ของสว่นนี4 แต่ไม่รวมถงึตราสารหนี4 ตราสาร
กึ8งหนี4กึ8งทุน หรอืศุกกู ที8มลีกัษณะครบถว้นดงันี4 
      2.3.1  มลีกัษณะตาม 6.4.3 และ 6.4.4 ของขอ้ 6 ในสว่นที8 1 : 
อตัราสว่นการลงทุนที8คาํนวณตามผูอ้อกทรพัยส์นิหรอืคู่สญัญา (single 
entity limit) 
      2.3.2  ม ีcredit rating อยูใ่นระดบัตํ8ากว่า investment grade 
หรอืไมม่ ีcredit rating    
(ขอ้นี4ไม่ใชก้บัการลงทุนของกองทุนรวมปิด และกองทุน buy & hold 
ที8ลงทุนใน B/E P/N เงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเท่าเงนิฝากที8มอีายุไม่
เกนิอายุกองทุน หรอืรอบการลงทุนของกองทุน หรอืมกีารลงทุนใน 

ทุกประเภทรวมกนัไม่เกนิ 25% 
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ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัราส่วน (% ของ NAV) 
derivatives เพื8อใหท้รพัยส์นิดงักล่าวมอีายุสอดคลอ้งกบัอายุกองทุน) 

3 reverse repo ไม่เกนิ 25% 
4 securities lending   ไม่เกนิ 25% 
5 ตราสารดงันี4 (total SIP) 

5.1 ทรพัยส์นิตามขอ้ 7 ในสว่นที8 1 : อตัราสว่นการลงทุนที8คาํนวณ
ตามผูอ้อกทรพัยส์นิหรอืคู่สญัญา (single entity limit)  
5.2 ตราสารหนี4 ตราสารกึ8งหนี4กึ8งทุน หรอืศุกกู (ถา้นโยบายเดมิม ีSN 
หรอื Basel lII กใ็สเ่พิ8มตรงนี4ดว้ย) ที8มอีนัดบัความน่าเชื8อที8ตวัตราสาร
และ/หรอืผูอ้อกตราสารที8ตํ8ากว่าที8สามารถลงทุนได ้(non-investment 
grade / unrated)  (หมายความรวมถงึ ในระบบ regulated market 
และไม่อยูใ่นระบบ regulated market และ ที8มขีอ้มลู public และ non-
public)  

ทุกประเภทรวมกนัไม่เกนิ 15% 
 

6 หน่วย property ไม่เกนิ 15% 
7 หน่วย CIS  ไม่เกนิ 20% 
8 derivatives ดงันี4 

8.1  hedging 
limit :  
การเขา้ทาํธุรกรรม  
derivatives ที8ม ี
วตัถุประสงคเ์พื8อ 
การลดความเสี8ยง 

ไม่เกนิมลูค่าความเสี8ยงที8มอียู่  
 
 
 
 

8.2  non-hedging 
limit :  
การเขา้ทาํธุรกรรม  
derivatives ที8มใิช ่
เพื8อการลดความ   
เสี8ยง 

global exposure limit OTC derivatives limit 
8.2.1  กรณีกองทุนไม่มีการลงทุนแบบซบัซอ้น 
จาํกดั net exposure ที8เกดิจากการลงทุนใน 
derivatives โดยตอ้งไม่เกนิ 100% ของ NAV 

ไม่เกนิ 25% ของ NAV 

(ไม่ใชก้บัการลงทุนของกองทุนดงันี4 
(1)  กองทุนรวมปิด 
(2)  กองทุน buy & hold  
(3)  กองทุนที8มกีารบรหิารจดัการเพื8อ
ไม่ใหม้คีวามเสี8ยงดา้นสภาพคล่อง 
เช่น ไดจ้ดัใหม้ ี
ขอ้ตกลงกบัคู่สญัญาในการลา้งฐานะ
ของสญัญาไดทุ้กขณะตามราคา
ยุตธิรรม (fair value)) 

หมายเหตุ : สาํหรบัการลงทุนในเงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเท่าเงนิฝากเพื8อการดําเนินงานของ MF ไม่มขีอ้กําหนด
เกี8ยวกบั product limit 
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ส่วนที3 4 : อตัราส่วนการลงทุนที3คาํนวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที3ลงทุน (concentration limit) 
ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัราส่วน  
1 ตราสารหนี4 ตราสารกึ8งหนี4กึ8งทุน ตราสาร Basel III และศุกกู ของผูอ้อก

รายใดรายหนึ8ง  
(ไม่รวมถงึตราสารหนี4ภาครฐัไทย หรอืตราสารหนี4ภาครฐัต่างประเทศ) 

2.1  ไม่เกนิ 1 ใน 3 ของมลูค่า
หนี4สนิทางการเงนิ (financial 
liability) 
      ของผูอ้อกตราสารรายนั 4น 
ตามที8เปิดเผยไวใ้นงบการเงนิ
สาํหรบัรอบระยะเวลาบญัชล่ีาสดุ 
โดยไม่ใหน้บัรวมมลูค่าหนี4สนิ
ดงักล่าว ของเจา้หนี4ที8มคีวาม
เกี8ยวขอ้งกบัผูอ้อก เช่น เงนิกูย้มื
จากกจิการ ที8เกี8ยวขอ้งกนั เป็นตน้ 

       ทั 4งนี4 ในกรณีที8ผูอ้อกตราสารไม่
มหีนี4สนิทางการเงนิตามที8เปิดเผย ไว้
ในงบการเงนิสาํหรบัรอบระยะเวลา
บญัชล่ีาสดุ  ใหใ้ช ้อตัราสว่นไม่เกนิ 1 
ใน 3 ของมลูค่าการออกและเสนอขาย 
ตราสารตามขอ้นี4ของผูอ้อกรายนั 4น
เป็นรายครั 4ง เวน้แต่ ในกรณีที8ผูอ้อก
ตราสารไดม้กีารยื8นแบบ filing ใน
ลกัษณะ เป็นโครงการ (bond 
issuance program) ใหพ้จิารณาเป็น 
รายโครงการ 

  2.2  ในกรณีที8กองทุนลงทุนในตรา
สารตามขอ้นี4โดยเป็นตราสารที8ออก
ใหม่และม ีcredit rating อยู่ในระดบั
ตํ8ากว่า investment grade หรอืไม่ม ี
credit rating ให ้บลจ. ลงทุนเพื8อ
กองทุนภายใตก้ารจดัการของ บลจ. 
รายเดยีวกนัรวมกนัไม่เกนิ 1 ใน 3 
ของมลูค่าการออกและเสนอขายตรา
สารดงักล่าวเป็นรายครั 4ง เวน้แต่กรณี
ที8ผูอ้อกตราสารไดม้กีารยื8นแบบ filing 
ในลกัษณะ เป็นโครงการ (bond 
issuance program) ใหพ้จิารณาเป็น
รายโครงการ 

(อตัราสว่นตาม 2.2 ไมใ่ชก้บักรณีเป็น
ตราสารที8ออกโดย  บุคคลดงันี4  
       1. ธพ. บง. หรอื บค. ตาม
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ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัราส่วน  
กฎหมายว่าดว้ยธุรกจิสถาบนัการเงนิ 
       2. ธนาคารออมสนิ 
       3. ธนาคารอาคารสงเคราะห ์
       4. ธนาคารเพื8อการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร 
       5. บรรษทัตลาดรองสนิเชื8อที8อยู่
อาศยั 
       6. ธนาคารพฒันาวสิาหกจิ
ขนาดกลางและขนาดย่อมแห่ง
ประเทศไทย  
       7. ธนาคารเพื8อการสง่ออกและ
นําเขา้แหง่ประเทศไทย  
       8. ธนาคารอสิลามแห่งประเทศ
ไทย 
       9. บล. 
       10. สถาบนัการเงนิระหว่าง
ประเทศที8ประเทศไทยเป็นสมาชกิ 
       11. สถาบนัการเงนิต่างประเทศ
ที8มลีกัษณะทาํนองเดยีวกบั บุคคล
ตาม       1 – 9. 

2 หน่วย CIS ของกองทุนใดกองทุนหนึ8ง - ไม่เกนิ 25% ของจาํนวนหน่วย CIS 
ทั 4งหมดของ MF หรอื 
กองทุน CIS ต่างประเทศ ที8ออก
หน่วยนั 4น   
- อตัราขา้งตน้ไมใ่ชก้บัการลงทนุใน
กรณีดงันี4 
   3.1   การลงทุนในหน่วย CIS ของ
กองทุนที8จดัตั 4งขึ4นใหมท่ี8มขีนาดเลก็
และมกีารเสนอขายต่อผูล้งทุนในวง
กวา้ง โดยไดร้บัความเหน็ชอบจาก
สาํนกังาน 
   3.2   การลงทุนในหน่วยลงทุนของ 
MF อื8นที8 บลจ. เดยีวกนั เป็น
ผูร้บัผดิชอบในการดาํเนินการ 

ทั 4งนี4 การคาํนวณสดัสว่นตามนโยบายการลงทุนและอตัราสว่นการลงทุน ใหเ้ป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาด
ทุนว่าดว้ยการลงทุนของกองทุน และ/หรอื ที8แกไ้ขเพิ8มเตมิ 
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1.ค่าใช้จา่ยที3เรียกเกบ็จากผูถื้อหน่วยลงทุน 

รายการที3เรียกเกบ็ 
รอ้ยละของมูลค่าซื
อขายต่อปี 

อตัราตาม
โครงการ 

เรียกเกบ็จริง 
ปี 2559 

เรียกเกบ็จริง 
ปี 2560 

เรียกเกบ็จริง 
ปี 2561 

1.1 ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทนุ 
(Front-end-fee) 

ไม่ม ี ไม่ม ี ไม่ม ี ไม่ม ี

1.2 ค่าธรรมเนียมการรบัซื4อคนืหน่วย
ลงทุน (Back-end fee) 

ไม่เกนิ 1.070 0.50 0.50 0.50 

1.3 ค่าธรรมเนียมการสบัเปลี8ยนหน่วย
ลงทุน (Switching fee) 
     ค่าธรรมเนียมการสบัเปลี8ยนเขา้ 
      
 
     ค่าธรรมเนียมการสบัเปลี8ยนออก 

 
 

ไม่ม ี
 
 

ไม่ม ี

 
 

ไม่ม ี
แต่ตอ้งเสยีค่าธรรมเนียม

การขาย (ถา้ม)ี 

ไม่ม ี
แต่ตอ้งเสยีค่าธรรมเนียม

การรบัซื4อคนื (ถา้ม)ี 

 
 

ไม่ม ี
แต่ตอ้งเสยีค่าธรรมเนียม

การขาย (ถา้ม)ี 

ไม่ม ี
แต่ตอ้งเสยีค่าธรรมเนียม

การรบัซื4อคนื (ถา้ม)ี 

 
 

ไม่ม ี
แต่ตอ้งเสยีค่าธรรมเนียม

การขาย (ถา้ม)ี 

ไม่ม ี
แต่ตอ้งเสยีค่าธรรมเนียม

การรบัซื4อคนื (ถา้ม)ี 
1.4 ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน  อตัราตามที8นาย

ทะเบยีนเรยีกเกบ็ 
200 บาท         
ต่อรายการ 

200 บาท         
ต่อรายการ 

200 บาท        
ต่อรายการ 

 

หมายเหตุ : 1) คา่ธรรมเนียมดงักล่าวขา้งตน้เป็นอตัราที8รวมภาษมีลูค่าเพิ8ม ภาษธีรุกจิเฉพาะ หรอืภาษอีื8นใดในทํานองเดยีวกนั (ถา้ม)ี 
  2) อาจเรยีกเกบ็จากผูล้งทุนแต่ละกลุ่มหรอืแต่ละรายไมเ่ท่ากนั ขึ4นอยูก่บัดลุยพนิิจของบรษิทัจดัการ 
  3) กรณีสบัเปลี8ยนหน่วยลงทุน บรษิทัจดัการอาจยกเวน้ไมเ่รยีกเกบ็คา่ธรรมเนียมการสบัเปลี8ยนหน่วยลงทุนสาํหรบัการ 

สบัเปลี8ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมภายใต้การจดัการของบรษิทัจดัการ แต่จะมกีารเรยีกเกบ็คา่ธรรมเนียมการขาย
และรบัซื4อคนืหน่วยลงทุนตามอตัราที8บรษิทัจดัการกําหนด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตารางค่าธรรมเนียม เงินตอบแทน และค่าใช้จ่ายทั 
งหมดที3เรียกเกบ็จากกองทุนรวม และผู้ถือหน่วยลงทุน 
ตั 
งแต่วนัที3 1 มิถนุายน 2560 ถึงวนัที3 31 พฤษภาคม 2561 
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2.ค่าใช้จา่ยที3เรียกเกบ็จากกองทุนรวม 

รายการที3เรียกเกบ็ รอ้ยละของมูลค่าทรพัยสิ์นทั 
งหมดของกองทุนต่อปี 

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวมทั 
งหมดที3
ประมาณการได้ 

อตัราตาม
โครงการ 

เรียกเกบ็จริง 
ปี 2559 

เรียกเกบ็จริง 
ปี 2560 

เรียกเกบ็จริง 
ปี 2561 

2.1 ค่าธรรมเนียมการจดัการ ไม่เกนิ 2.675 1.253 1.336 1.337 
2.2 ค่าธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน์ ไม่เกนิ 0.107 0.032 0.032 0.032 
2.3 ค่าธรรมเนียมนายทะเบยีนหน่วยลงทุน 
     -LHGROWTH-A 

     -LHGROWTH-D 

     -LHGROWTH-R  

 
ไม่เกนิ 0.802 
ไม่เกนิ 0.936 
ไม่เกนิ 0.936 

 
0.107 
0.107 
0.107 

 
0.107 
0.107 
0.107 

 
0.107 
0.107 
0.107 

2.4 ค่าสอบบญัช ี จ่ายตามจรงิ 0.125 0.062 0.037 
2.5 ค่าจดัตั 4งและจดทะเบยีนกองทุน จ่ายตามจรงิ N/A N/A N/A 
2.6 ค่าใชจ้่ายในการจดัพมิพร์ายงานถงึผูถ้อืหน่วย จ่ายตามจรงิ N/A N/A N/A 
2.7 ค่าใชจ้่ายในการโฆษณา ประชาสมัพนัธแ์ละ
สง่เสรมิการขาย 

จ่ายตามจรงิ แต่ไม่เกนิ 0.50 
 

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวมที3ประมาณการไม่ได้   
2.8 ค่าใชจ้่ายอื8นๆ  จ่ายตามจรงิ 0.025 0.043 0.032 
รวมค่าใช้จ่ายทั 
งหมด ไม่เกิน 4.28 1.542 1.580 1.545 

 

ค่าใชจ้่ายในการซื4อขายหลกัทรพัย ์ จ่ายตามจรงิ 2.563 4.815 3.978 

 

หมายเหตุ : 1) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ รวมภาษีมูลค่าเพิ8ม หรอืภาษีธุรกิจเฉพาะ หรอืภาษีอื8นใด (ถ้ามี) แต่ยงัไม่รวมค่า  
นายหน้าซื4อขายหลกัทรพัยแ์ละค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที8เกดิขึ4นจากการซื4อขายหลกัทรพัย ์

  2) บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในการที8จะปรบัเพิ8มอัตราค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายข้างต้นโดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไข  
เพิ8มเตมิโครงการจดัการในอตัราไมเ่กนิรอ้ยละ 5 ของอตัราคา่ธรรมเนียมหรอืคา่ใชจ้า่ยภายในรอบระยะเวลา 1 ปี  

  3) ค่าธรรมเนียมค่าใช้จ่ายที8เรยีกเกบ็จากกองทุนรวม เมื8อรวมกนัทั 4งหมดแล้วต้องไม่เกนิอตัรารอ้ยละ 4.28 ต่อปี ของมูลค่า
ทรพัยส์นิสทุธขิองกองทุนรวม  
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ชื3อกองทุน PTR

กองทุนเปิด แอล เอช โกรท 11.4204
 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายละเอียดการลงทนุ มลูค่าตามราคาตลาด %NAV

หลกัทรพัย์หรือทรพัย์สินในประเทศ 166,722,694.54              99.29         

เงินฝากธนาคาร 17,037,701.94                10.15         

หุ้นสามญั 149,684,992.60              89.14         

ประเภทรายการค้างรบัค้างจ่ายหรือหนี4สินอื8น ๆ 1,197,761.11                 0.71           

มลูค่าทรพัย์สินสุทธิ 167,920,455.65                   100.00           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อตัราส่วนหมนุเวียนการลงทุนของกองทุน (Portfolio Turnover Ratio : PTR) 
มลูค่า ณ วนัที3 31 พฤษภาคม 2561 

รายงานสถานะการกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผกูพนั 
มลูค่า ณ วนัที3 31 พฤษภาคม 2561 



-22- 

 
 
 
 
 

อัตราส่วน จาํนวนเงินต้น มูลค่ายติุธรรม

(%) หรือ จาํนวนหุ้น/หน่วย (บาท)

เงินฝากธนาคาร

ธนาคารกสิกรไทย จํากดั (มหาชน) 10.15 17,000,542.77 17,037,701.94

          รวมเงินฝากธนาคาร 10.15 17,037,701.94

หุ้นสามญั

     หมวดธุรกจิการแพทย์

บรษิทั กรุงเทพดุสิตเวชการ จํากดั(มหาชน) 0.84 52,500.00 1,404,375.00

     หมวดธุรกจิขนส่งและโลจสิตกิส์

บรษิทั ท่าอากาศยานไทย จํากดั (มหาชน) 2.00 49,000.00 3,356,500.00

บรษิทั บีทเีอส กรุ๊ป โฮลดิ4ง จํากดั (มหาชน) 2.57 445,300.00 4,319,410.00

บรษิทั พรเีชยีส ชพิปิ4 ง จํากดั (มหาชน) 1.60 225,200.00 2,679,880.00

     หมวดธุรกจิของใช้ส่วนตวัและเวชภณัฑ์

บรษิทั ดู เดย์ ดรมี จํากดั (มหาชน) 0.93 23,300.00 1,561,100.00

     หมวดธุรกจิเงนิทุนและหลกัทรพัย์

บรษิทั ซนิเนอร์เจตคิ ออโต้ เพอร์ฟอร์มานซ์ จํากดั (มหาชน) 1.36 328,000.00 2,279,600.00

     หมวดธุรกจิช ิ4นส่วนอิเลคทรอนคิส์

บรษิทั ฮานา ไมโครอิเลค็โทรนคิส จํากดั (มหาชน) 0.51 25,200.00 863,100.00

     หมวดธุรกจิเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื8อสาร

บรษิทั เทเลคอมเอเซยี คอร์ปอเรช ั 8น จํากดั (มหาชน) 4.52 1,061,300.00 7,588,295.00

บรษิทั โทเท ิ8ล แอ็คเซส็ คอมมูนเิคชั 8น จํากดั (มหาชน) 4.90 183,800.00 8,225,050.00

บรษิทั แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วสิ จํากดั (มหาชน) 2.09 18,400.00 3,505,200.00

บรษิทัจสัมนิ อินเตอร์เนช ั 8นแนล จํากดั (มหาชน) 1.19 345,700.00 2,005,060.00

     หมวดธุรกจิธนาคาร

ธนาคารกรุงเทพ จํากดั (มหาชน) 2.94 26,100.00 4,932,900.00

ธนาคารกรุงไทย จํากดั (มหาชน) 0.98 94,100.00 1,646,750.00

ธนาคารกสิกรไทย จํากดั (มหาชน) 4.44 38,900.00 7,449,350.00

ธนาคารเกยีรตนิาคนิ จํากดั (มหาชน) 1.26 30,700.00 2,110,625.00

ธนาคารทหารไทย จํากดั(มหาชน) 0.91 612,800.00 1,519,744.00

ธนาคารไทยพาณชิย์ จํากดั (มหาชน) 1.46 18,400.00 2,447,200.00

     หมวดธุรกจิบรกิาร

บรษิทั สยามเวลเนสกรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 1.28 130,700.00 2,156,550.00

     หมวดธุรกจิบรกิารรบัเหมาก่อสร้าง

บรษิทั ช.การช่าง จํากดั (มหาชน) 1.63 102,400.00 2,739,200.00

บรษิทั ซโิน-ไทย เอ็นจเินยีริ8งแอนด์คอนสตรคัช ั 8น จํากดั(มหาชน) 3.09 229,400.00 5,184,440.00

บรษิทั ซฟีโก้ จํากดั (มหาชน) 0.53 99,600.00 891,420.00

     หมวดธุรกจิปิโตรเคมแีละเคมภีณัฑ์

บรษิทั อินโดรามา เวนเจอร์ส จํากดั (มหาชน) 1.21 34,900.00 2,032,925.00

รายละเอียด

 

รายละเอียดการลงทุนในหลกัทรพัย ์
มลูค่า ณ วนัที3 31 พฤษภาคม 2561 
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อัตราส่วน จาํนวนเงินต้น มูลค่ายติุธรรม

(%) หรือ จาํนวนหุ้น/หน่วย (บาท)

     หมวดธุรกจิพลงังานและสาธารณูปโภค

บรษิทั กลัฟ์ เอ็นเนอร์จ ีดเีวลลอปเมนท์ จํากดั (มหาชน) 2.42 59,800.00 4,066,400.00

บรษิทั โกลบอล เพาเวอร์ ซนิเนอร์ย ี8 จํากดั (มหาชน) 1.05 24,100.00 1,759,300.00

บรษิทั ดบับลวิเอชเอ ยูทลิติ ี4ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จํากดั (มหาชน) 0.51 134,300.00 859,520.00

บรษิทั ปตท. จํากดั (มหาชน) 7.31 234,900.00 12,273,525.00

บรษิทั ปตท. สํารวจและผลติปิโตรเลยีม จํากดั (มหาชน) 2.06 25,700.00 3,456,650.00

บรษิทั พลงังานบรสุิทธิ � จํากดั (มหาชน) 1.72 74,500.00 2,886,875.00

     หมวดธุรกจิพฒันาอสังหารมิทรพัย์

บรษิทั ควอลติ ี4เฮ้าส์ จํากดั (มหาชน) 0.51 263,900.00 860,314.00

บรษิทั ดบับลวิเอชเอ คอร์ปอเรช ั 8น จํากดั (มหาชน) 3.21 1,225,000.00 5,390,000.00

บรษิทั แผ่นดนิทอง พรอ็พเพอร์ต ี4 ดเีวลลอปเม้นท์ จํากดั (มหาชน) 1.11 165,000.00 1,864,500.00

บรษิทั ยู ซติ ี4 จํากดั (มหาชน) 0.54 34,569,040.00 911,365.60

บรษิทั ศุภาลยั จํากดั(มหาชน) 1.07 71,100.00 1,795,275.00

บรษิทั อนนัดา ดเีวลลอปเม้นท์ จํากดั (มหาชน) 1.08 416,400.00 1,815,504.00

บรษิทั อมตะ คอร์ปอเรชั 8น จํากดั (มหาชน) 2.45 179,000.00 4,117,000.00

บรษิทั ออรจิ ิ4น พรอ็พเพอร์ต ี4 จํากดั (มหาชน) 1.47 123,200.00 2,464,000.00

บรษิทั เอพ ี(ไทยแลนด์) จก.(มหาชน) 1.08 196,500.00 1,807,800.00

บรษิทัเซน็ทรลัพฒันา จํากดั (มหาชน) 2.82 62,200.00 4,742,750.00

     หมวดธุรกจิพาณชิย์

บรษิทั คอมเซเว่น จํากดั (มหาชน) 1.94 178,400.00 3,264,720.00

บรษิทั ซพี ีออลล์ จํากดั (มหาชน) 2.51 52,200.00 4,215,150.00

บรษิทั บิวต ี4 คอมมูนติี4 จํากดั (มหาชน) 2.78 266,400.00 4,662,000.00

บรษิทั เบอร์ลี8 ยุคเกอร์ จํากดั (มหาชน) 2.53 74,600.00 4,252,200.00

บรษิทั เมก้า ไลฟ์ไซแอ็นซ์ จํากดั (มหาชน) 0.80 32,400.00 1,344,600.00

บรษิทั สยามโกลบอลเฮ้าส์ จํากดั (มหาชน) 2.05 207,300.00 3,441,180.00

บรษิทั สหพฒันาอินเตอร์โฮลดิ4ง จํากดั (มหาชน) 0.85 20,500.00 1,429,875.00

บรษิทั ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน จํากดั (มหาชน) 1.77 47,300.00 2,979,900.00

     หมวดธุรกจิสื8อและสิ8งพมิพ์

บรษิทั แพลน บี มเีดยี จํากดั (มหาชน) 0.51 133,900.00 850,265.00

บรษิทั ว ีจ ีไอ โกลบอล มเีดยี จํากดั (มหาชน) 0.76 164,600.00 1,275,650.00

          รวมหุ้นสามญั 89.14 149,684,992.60

รวมเงินลงทุน 99.29 166,722,694.54

รายการค้างจ่ายหรือหนี
สินอื3น ๆ 0.71 1,197,761.11

มูลค่าทรพัย์สินสทุธิ 100.00 167,920,455.65

รายละเอียด

 

รายละเอียดการลงทุนในหลกัทรพัย ์(ต่อ) 
มลูค่า ณ วนัที3 31 พฤษภาคม 2561 
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ประเภท ผู้ออก อันดบั มูลค่าตาม

ความน่าเชื3อถอื ราคาตลาด

เงนิฝากธนาคาร ธนาคารกสิกรไทย จํากดั (มหาชน) AA+ 17,037,701.94               
 
 
 
 
 

กลุ่มของตราสารการลงทุน มูลค่าตามราคาตลาด %NAV

(ก) ตราสารภาครฐัไทย/ตราสารภาครฐัต่างประเทศ -                            -           

(ข) ตราสารท ี8ธนาคารท ี8มกีฎหมายเฉพาะจดัตั 4งข ึ4น ธนาคารพาณชิย์ 17,037,701.94             10.15        

หรอืบรษิทัเงนิทุนเป็นผู้ออก/สั 8งจ่าย/รบัอาวลั/คํ4าประกนั

(ค) ตราสารท ี8มอีันดบัความน่าเช ื8อถอือยู่ในอันดบัที8สามารถ -                            -           

ลงทุนได้ (Investment grade)

(ง) ตราสารท ี8มอีันดบัความน่าเช ื8อถอือยู่ในอันดบัตํ8ากว่าอันดบัท ี8 -                            -           

สามารถลงทุนได้ (Investment grade) หรอืไม่ม ีRating  
 
 
 

 
 
 

ลําดบั ชื3อย่อ ร้อยละของเงินลงทนุ

1 PTT 7.31

2 DTAC 4.90

3 TRUE 4.52

4 KBANK 4.44

5 WHA 3.21

6 STEC 3.09

7 BBL 2.94

8 CPN 2.82

9 BEAUTY 2.78

10 BTS 2.57

บริษทั เซ็นทรลัพฒันา จํากดั (มหาชน)

บริษทั บิวตี4 คอมมูนิตี4 จํากดั (มหาชน)

บริษทั ทรู คอร์ปอเรชั 8น จํากดั (มหาชน)

บริษทั ปตท. จํากดั (มหาชน)

บริษทั โทเทิ8ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั 8น จํากดั (มหาชน)

บริษทั บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ4งส์ จํากดั (มหาชน)

ชื3อหลกัทรพัย์

ธนาคาร กสิกรไทย จํากดั (มหาชน)

บริษทั ดบับลิวเอชเอ คอร์ปอเรช ั 8น จํากดั (มหาชน)

บริษทั ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ8งแอนด์คอนสตรคัชั 8น จํากดั (มหาชน)

ธนาคาร กรุงเทพ จํากดั (มหาชน)

 

รายละเอียดตวัตราสารและอนัดบัความน่าเชื3อถือของตราสารแห่งหนี
  เงินฝาก หรือตราสารกึ3งหนี
กึ3งทุน 
มลูค่า ณ วนัที3 31 พฤษภาคม 2561 

รายงานสรปุเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี
  เงินฝาก หรือตราสารกึ3งหนี
กึ3งทุน   
มลูค่า ณ วนัที3 31 พฤษภาคม 2561 

สดัสว่นเงนิลงทุนขั �นสงูต่อมลูคา่ทรพัยส์นิสทุธขิองกองทุนสาํหรบักลุ่มตราสารตาม (ง) เท่ากบั 15% NAV 

รายชื3อหุ้นที3ลงทุน 10 อนัดบัแรก พร้อมสดัส่วนการลงทุน 
มลูค่า ณ วนัที3 31 พฤษภาคม 2561 



-25- 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

มลูคา่ทรพัยส์นิสทุธ ิ(บาท) 115,990,355.03 
มลูคา่หน่วยลงทุน (บาท/หน่วย) 15.0158 
 

 

 

ตารางเปรียบเทียบผลการดาํเนินงาน                                                                   
กองทุนเปิด แอล เอช โกรท (ชนิดสะสมมคู่า) 

ข้อมลู ณ วนัที3 31 พฤษภาคม 2561 
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มลูคา่ทรพัยส์นิสทุธ ิ(บาท) 46,590,395.04 
มลูคา่หน่วยลงทุน (บาท/หน่วย) 10.3329 

 

 

ตารางเปรียบเทียบผลการดาํเนินงาน                                                                   
กองทุนเปิด แอล เอช โกรท (ชนิดจ่ายเงินปันผล) 

ข้อมลู ณ วนัที3 31 พฤษภาคม 2561 
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มลูคา่ทรพัยส์นิสทุธ ิ(บาท) 5,339,705.58 
มลูคา่หน่วยลงทุน (บาท/หน่วย) 14.9636 

 

 
 

ตารางเปรียบเทียบผลการดาํเนินงาน                                                                   
กองทุนเปิด แอล เอช โกรท (ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอตัโนมติั) 

ข้อมลู ณ วนัที3 31 พฤษภาคม 2561 
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o บรษิัทจดัการอาจลงทุนในหลกัทรพัย์ หรอืทรพัย์สนิอื8นเพื8อบรษิัทจดัการเช่นเดยีวกนักบัที8บรษิัทจดัการ
ลงทุนในหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิอื8นเพื8อกองทุนรวม  โดยบรษิทัจดัการจะจดัใหม้รีะบบงานที8ป้องกนัความ
ขดัแยง้ทางผลประโยชน์เพื8อใหเ้กดิความเป็นธรรมต่อผูถ้อืหน่วยลงทุน  ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถสอบถาม
ขอ้มลูเพิ8มเตมิไดท้ี8 www.lhfund.co.th 

o ผูถ้อืหน่วยลงทุนไดร้บัทราบและตกลงยนิยอมใหส้ทิธแิก่บรษิทัจดัการที8จะปฏบิตักิาร และดาํเนินการใด ๆ 

ตามที8บรษิทัจดัการมพีนัธสญัญา หรอืขอ้ตกลงกบัรฐัต่างประเทศ หรอืหน่วยงานต่างประเทศ หรอืมคีวาม

จาํเป็นตอ้งปฏบิตัติามกฎหมายและขอ้บงัคบัของรฐัต่างประเทศนั 4น  

o ผูส้นใจลงทุนควรศกึษาขอ้มูลในหนังสอืขี4ชวนให้เขา้ใจก่อนซื4อหน่วยลงทุน และเกบ็ไวเ้ป็นขอ้มูลเพื8อใช้

อา้งองิในอนาคต  หากผูล้งทุนต้องการทราบขอ้มูลเพิ8มเติม ผู้ลงทุนสามารถขอหนังสอืชี4ชวนส่วนขอ้มูล

โครงการไดท้ี8บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน แลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จาํกดั หรอื ผูส้นับสนุนการขายหรอืรบั

ซื4อคนื  

o การพิจารณาร่างหนังสือชี4ชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี4มิได้เป็นการแสดงว่า

สาํนักงานได้รบัรองถึงความถูกต้องของขอ้มูลในหนังสอืชี4ชวนของกองทุนรวม หรอืไดป้ระกนัราคาหรอื

ผลตอบแทนของหน่วยลงทุนที8เสนอขายนั 4น 

 

 

 

 

หนงัสอืชี4ชวนฉบบันี4รวบรวมขึ4นโดยใชข้อ้มลู ณ วนัที8 26 กรกฎาคม 2561 

คาํเตือนเกี3ยวกบัการลงทุนในหน่วยลงทุน 


