
 

 
 

 
หนังสือช้ีชวน 

ส่วนข้อมลูกองทนุรวม (Q&A) 
 
 

กองทนุเปิด แอล เอช สมารท์ หุ้นระยะยาว 
LH Smart Long Term Equity Fund 

(LHSMART-LTF) 
 

 
 

(ส าหรบัรอบระยะเวลาบญัชีปีท่ี 4 ส้ินสุดวนัท่ี 31 สิงหาคม 2563)  
 

ผูล้งทุนควรศึกษารายละเอียดของกองทุนอย่างละเอียดถ่ีถ้วนก่อนตดัสินใจลงทุนหากมีข้อสงสยัหรอื
ต้องการข้อมูลเพ่ิมเติม โปรดติดต่อบริษทัจดัการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซ้ือคืน 
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ช่ือโครงการ (ภาษาไทย)    : กองทุนเปิด แอล เอช สมารท์ หุน้ระยะยาว 

ช่ือโครงการ (ภาษาองักฤษ)   : LH Smart Long Term Equity Fund 

ช่ือยอ่      : LHSMART-LTF  

อายโุครงการ     : ไม่ก าหนด  

วนัท่ีได้รบัอนุมติัให้จดัตัง้และจดัการกองทุนรวม  : 30 สงิหาคม 2559 

วนัท่ีจดทะเบียน     : 22 กนัยายน 2559 

วนัท่ีเปิดเสนอซ้ือหน่วยลงทุน   : ทุกวนัท าการ 

วนัท่ีเปิดเสนอขายหน่วยลงทุน   : ทุกวนัท าการ 
  

 

 
 
 
Q: ประเภทของกองทุน 
A:  กองทุนรวมหุน้ระยะยาว   
 
Q: นโยบายการลงทุน 
A:  กองทุนมนีโยบายทีจ่ะลงทุนในหุน้สามญัของบรษิทัจดทะเบยีน ตราสารทุน หรอืสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าทีอ่า้งองิ
กบัผลตอบแทนของหุน้หรอืกลุ่มหุน้ของบรษิทัจดทะเบยีน โดยเฉลีย่ในรอบปีบญัชไีม่น้อยกว่าร้อยละ 65 ของมูลค่า
ทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุน โดยจะเลือกพิจารณาลงทุนในหุ้นท่ีมีปัจจยัพื้นฐานดี และ/หรือมีแนวโน้มจ่ายเงิน
ปันผลสูงเป็นอนัดบัแรก 

นอกจากนี้กองทุนอาจลงทุนในหลกัทรพัย ์และ/หรอืตราสารดงัต่อไปนี้ 
- หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสงัหารมิทรพัย/์หน่วยทรสัตข์องทรสัตเ์พื่อการลงทุนในอสงัหารมิทรพัย/์ตราสารอื่นใด
ที่ให้สทิธใินการได้มาหรอืที่มีผลตอบแทนอ้างอิงกบัตราสารดงักล่าวข้างต้น หรอืกลุ่มของตราสาร/หน่วยลงทุน
ดงักล่าวขา้งตน้  
- หน่วยลงทุนของกองทุนรวมโครงสรา้งพืน้ฐาน/ตราสารอื่นใดทีใ่หส้ทิธใินการไดม้าหรอืที่มผีลตอบแทนอา้งองิกบั
ตราสารดงักล่าวขา้งตน้ 
- ตราสารแห่งหนี้ เงนิฝากธนาคาร ตราสารกึง่หนี้กึง่ทุน ใบส าคญัแสดงสทิธ ิรวมถงึหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์ินอื่นหรอื
การหาดอกผลโดยวธิอีื่นตามที่ระบุไว้ในโครงการหรอืตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอื ส านักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ประกาศก าหนด 

กองทนุอาจลงทุนหรอืมไีวซ้ึง่สญัญาซือ้ขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อลดความเสีย่ง (Hedging) และจะไม่ลงทุนใน
หรอืมไีวซ้ึง่ตราสารทีม่ลีกัษณะของสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) 

ทัง้นี้ ประเภทกองทุนอาจเปลี่ยนเป็นกองทุนรวมตราสารทุนทัว่ไปและขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนชื่อกองทุนให้
สอดคล้องกนั ซึ่งเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ เงื่อนไข และวธิกีารทีค่ณะกรรมการก.ล.ต. หรอืส านักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. หรอืคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนประกาศก าหนดในอนาคต โดยกองทุนจะน าเงนิทีไ่ดจ้ากการระดมทุนไป

ส่วนข้อมลูสรปุรายละเอียดโครงการ 

ประเภทและนโยบายการลงทุน  
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ลงทุนในหรอืมไีวซ้ึง่หลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิอื่นหรอืการหาดอกผลโดยวธิอีื่นตามทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ก าหนดหรอืให้ความเหน็ชอบให้กองทุนลงทุนได้และตามที่คณะกรรมการ  ก.ล.ต. หรอืส านักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. หรอืหน่วยงานอื่นใดทีเ่กีย่วขอ้ง ประกาศเพิม่เตมิในภายหลงั  

การเปลีย่นประเภทกองทุนเป็นกองทุนรวมตราสารทุนทัว่ไปและการเปลีย่นแปลงชื่อกองทุนดงักล่าวขา้งตน้ใหถ้อืว่า
ได้รบัความเหน็ชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว และบรษิัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายทราบล่วงหน้า 
โดยจะปิดประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบรษิัทจดัการ  พร้อมทัง้ปรบัปรุงข้อมูลโครงการจดัการกองทุนรวม  กับ
ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เพื่อให้ขอ้มูลในส่วนต่าง ๆ ของโครงการสอดคล้องกบัการเปลี่ยนแปลงดงักล่าว 
โดยกองทุนจะปฎบิตัติามหลกัเกณฑท์ีเ่กีย่วขอ้งกบักองทุนรวมตราสารทุนทัว่ไปดว้ย 

อาจมบีางขณะทีบ่รษิัทจดัการอาจไม่สามารถลงทุนให้เป็นไปตามสดัส่วนการลงทุนที่ก าหนดไวไ้ดอ้นัเนื่องมาจาก
เกดิสภาวการณ์ทีไ่ม่ปกตหิรอืมเีหตุจ าเป็น เช่น มกีารเปลีย่นแปลงทางเศรษฐกจิหรอืการเมอืง อย่างมนียัส าคญัหรอื
เกดิวกิฤตทางเศรษฐกจิทีม่นียัส าคญัต่อการลงทุนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ราคาตลาดลดลงอย่างรุนแรง
ในรอบปีบญัช ีภาวะภยัพบิตัจิากธรรมชาต ิภาวะการเกดิจราจล ภาวะสงคราม เป็นต้น บรษิทัจดัการจะรายงานการ
ไม่สามารถลงทุนให้เป็นไปตามสดัส่วนการลงทุนที่ก าหนดไว้ในโครงการตามที่ส านักงานคณะกรรมการก.ล.ต. 
ประกาศก าหนด โดยไม่ถอืว่าผดิเงื่อนไขโครงการและถอืว่าไดร้บัความเหน็ชอบจากผูถ้อืหน่วยลงทุนแลว้ 
 
 

 
Q: กองทุนรวมน้ีเป็นกองทุนรวมท่ีมีการก าหนดประเภทของผู้ลงทุน หรือมีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน

หรอืไม่ อย่างไร  
A:  กองทุนรวมนี้เป็นกองทุนส าหรบัผูล้งทุนทัว่ไป และไม่มกีารแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน 
 
Q: กองทุนรวมน้ีมีจ านวนเงินทุนโครงการเท่าใด  
A: จ านวนเงนิทุนโครงการนี้เท่ากบั 500 ลา้นบาท  
 
Q: กองทุนน้ีเหมาะสมท่ีจะเป็นทางเลือกส าหรบัเงินลงทุนลกัษณะใด ควรลงทุนในกองทุนน้ีเป็นระยะเวลา
เท่าใด 
A: กองทุนรวมนี้ เป็นกองทุนส าหรับผู้ลงทุนทัว่ไป เหมาะสมกับผู้ลงทุนที่ต้องการออมและลงทุนระยะยาว 
ที่ต้องการลงทุนในตราสารแห่งทุนที่จดทะเบียนในประเทศที่มีปัจจัยพื้นฐานดี และ/ห รือมีแนวโน้มจ่ายเงิน 
ปันผลสงู ทัง้นี้ ผูล้งทุนควรลงทุนในกองทุนรวมหุน้ระยะยาวอย่างน้อย 7 ปีปฏทินิเพื่อไดร้บัสทิธลิดหย่อนภาษี  
 
Q: ปัจจยัใดท่ีมีผลกระทบอย่างมีนัยส าคญัต่อเงินลงทุนของผูล้งทุน 
A:  ความผนัผวนของราคาหลกัทรพัยท์ีก่องทุนลงทุน  

 
Q: กองทุนน้ีมีผูป้ระกนัเงินทุนหรอืมุ่งเน้นจะคุ้มครองเงินต้นหรอืไม่ อย่างไร 
A:  กองทุนน้ีไม่มผีูป้ระกนัเงนิทุนและไม่คุม้ครองเงนิตน้  
 
Q: กองทุนรวมน้ีมีรอบระยะเวลาบญัชีอย่างไร  
A:  ทุกวนัที ่31 สงิหาคม ของทุกปี 
 

ลกัษณะท่ีส าคญัของกองทุนรวม  
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Q: กองทุนรวมน้ีมีวิธีการขายและรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนอย่างไร  
A:  1) วธิกีารขายหน่วยลงทุน 
✓ ไม่ก าหนดมลูค่าขัน้ต ่าของการสัง่ซือ้ 

✓ ผู้ลงทุนสามารถสัง่ซื้อได้ที่บรษิัทจดัการ หรอืผู้สนับสนุนการขายหรอืรับซื้อคนืหน่วยลงทุนที่ได้รบัการ
แต่งตัง้จาก บรษิทัจดัการ เวลา 8.30-15.30 น.   

✓ ผูส้ ัง่ซือ้หน่วยลงทุนจะต้องช าระเงนิค่าซือ้ครัง้เดยีวเตม็จ านวนทีส่ ัง่ซือ้ โดยช าระเป็น เงนิโอน เชค็ ดราฟต์ 
หรอืวธิอีื่นใดทีบ่รษิทัจดัการยอมรบั โดยผูส้ ัง่ซือ้จะต้องลงวนัทีต่ามวนัทีท่ี่ส ัง่ซือ้และขดีคร่อมเฉพาะสัง่จ่าย
ในนาม “บลจ. แลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จ ากดั เพื่อจองซือ้หน่วยลงทุน” โดยระบุชื่อ ทีอ่ยู่และหมายเลขโทรศพัท์
ของผูส้ ัง่ซื้อลงบนดา้นหลงัของเช็คเพื่อความสะดวกในการติดต่อและเพื่อผลประโยชน์ของผู้ส ัง่ซือ้หน่วย
ลงทุน 

โดยวนัสุดทา้ยของการเสนอขายครัง้แรก บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธริบัเงนิค่าจองซื้อเป็นเงนิโอนเท่านัน้
ภายในเวลา 15:30 น. 

         2) วธิรีบัซือ้คนื  
✓ ไม่ก าหนดมลูค่าขัน้ต ่าในการขายคนืและมลูค่าหน่วยลงทุนคงเหลอืในบญัช ี  

✓ กรณีรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนปกต ิผูล้งทุนสามารถสัง่ขายหน่วยลงทุนไดทุ้กวนัท าการ โดยผูถ้อืหน่วยลงทุน
สามารถสง่ค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน ไดต้ัง้แต่เวลาเริม่ท าการถงึเวลา 15:30 น. 

ทัง้นี้ บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธิที่จะเปลีย่นแปลงเวลาท าการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนดงักล่าว ตามทีบ่รษิัท
จดัการเหน็สมควร ซึง่เป็นไปเพื่อประโยชน์ของกองทุนรวม โดยจะแจง้ให้ผูถ้อืหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า 
โดยประกาศ ณ ส านกังานของบรษิทัจดัการ และ/หรอืผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื (ถา้ม)ี 

ทัง้นี้ บรษิทัจดัการจะด าเนินการช าระเงนิใหผู้ข้ายคนืหน่วยลงทุนภายใน 5 วนัท าการนับตัง้แต่วนัถดัจาก
วนัทีท่ ารายการ (ปัจจุบนั T+2) 

Q: กรณีใดท่ีบริษทัจดัการสงวนสิทธิไม่ขายหน่วยลงทุน 

A:  บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะปฏเิสธการสัง่ซือ้หน่วยลงทุน ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการไดพ้จิารณาแลว้เหน็ว่าการ
สัง่ซื้อดงักล่าว มผีลกระทบต่อการลงทุนของกองทุนรวมหรอืต่อผู้ถอืหน่วยลงทุนหรอืต่อชื่อเสยีงหรอืต่อความ
รบัผดิชอบทางกฎหมายของบรษิทัจดัการ โดยไม่จ าเป็นตอ้งแจง้ใหผู้ส้ ัง่ซือ้หน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า 

 
Q: กองทุนรวมน้ีมีข้อก าหนดเก่ียวกบัการเลื่อนก าหนดเวลาช าระค่าขายคืนหน่วยลงทุน การไม่ขายหรอืไม่
รบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนตามค าสัง่ท่ีรบัไว้แล้ว และการหยุดรบัค าสัง่ซ้ือหรอืขายคืนหน่วยลงทุนไว้อย่างไร 

A: 1) การเลื่อนก าหนดการช าระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุน  

บรษิัทจดัการอาจเลื่อนก าหนดการช าระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนคนืแก่ผู้ถอืหน่วยลงทุนที่ได้มคี าสัง่ขายคนื
หน่วยลงทุนของกองทุนเปิดไวแ้ลว้ได ้ในกรณีดงัต่อไปนี้  

(1) บรษิทัจดัการโดยความเหน็ชอบของผูดู้แลผลประโยชน์เหน็ว่ามเีหตุจ าเป็นท าใหไ้ม่สามารถจ าหน่าย จ่าย 
โอนหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิของกองทุนเปิดไดอ้ย่างสมเหตุสมผล หรอืมเีหตุทีท่ าใหก้องทุนรวมไม่ไดร้บั

ข้อก าหนดในการซ้ือขายและโอนหน่วยลงทุน 
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ช าระเงนิจากหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิที่ลงทุนไวต้ามก าหนดเวลาปกติ ซึง่เหตุดงักล่าวอยู่นอกเหนือการ
ควบคุมของบรษิทัจดัการ 

(2) มคี าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนไวแ้ล้วแต่ในช่วงระยะเวลาที่บรษิัทจดัการยงัไม่ได้ช าระเงนิค่าขายคนืหน่วย
ลงทุนใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน บรษิทัจดัการพบว่าราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุนดงักล่าวไม่ถูกตอ้ง และผูดู้แล
ผลประโยชน์ยงัไม่ได้รบัรองขอ้มูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลงัและรายงานการชดเชยราคา โดย
ราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุนทีไ่ม่ถูกตอ้งนัน้ต่างจากราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุนทีถู่กตอ้งตัง้แต่หนึ่งสตางคข์ึน้
ไปและคดิเป็นอตัราตัง้แต่รอ้ยละ 0.5 ของราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุนทีถู่กตอ้ง 

(3) มคี าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนในชว่งระยะเวลาทีบ่รษิัทจดัการพบว่าราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้ง และ
ผูดู้แลผลประโยชน์ยงัไม่ได้รบัรองขอ้มูลในรายงานการแกไ้ขราคาย้อนหลงัและรายงานการชดเชยราคา 
โดยราคารบัซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องนัน้ต่างจากราคารบัซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ถูกต้องตัง้แต่หนึ่ง
สตางคข์ึน้ไป และคดิเป็นอตัราตัง้แต่รอ้ยละ 0.5 ของราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุนทีถู่กตอ้ง 

        2) การไม่ขายหรอืไม่รบัซือ้คนืหน่วยลงทุนตามค าสัง่ทีร่บัไวแ้ลว้  

บริษัทจัดการอาจไม่ขาย ไม่รบัซื้อคืน หรอืไม่รบัสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามค าสัง่ซื้อ ค าสัง่ขายคืน หรอืค าสัง่
สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนทีไ่ดร้บัไวแ้ลว้ หรอือาจหยุดรบัค าสัง่ซือ้ ค าสัง่ขายคนื หรอืค าสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนได ้ใน
กรณีทีป่รากฏเหตุดงัต่อไปนี้ 

(1) ตลาดหลกัทรพัยห์รอืศนูยซ์ือ้ขายหลกัทรพัยไ์ม่สามารถเปิดท าการซือ้ขายไดต้ามปกติ 

(2) เมื่อบรษิทัจดัการโดยความเหน็ชอบของผูดู้แลผลประโยชน์เหน็ว่ามเีหตุจ าเป็นท าใหไ้ม่สามารถ
จ าหน่าย จ่าย โอนหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิของกองทุนเปิดไดอ้ย่างสมเหตุสมผล หรอืไม่สามารถ
ค านวณมูลค่าทรพัย์สนิของกองทุนเปิดได้อย่างเป็นธรรมและเหมาะสม หรอืมเีหตุจ าเป็นอื่นใด
เพื่อคุม้ครองประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุน ทัง้นี้ บรษิทัจดัการจะไม่ขาย ไม่รบัซือ้คนื หรอืไม่รบั
สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนตามค าสัง่ซือ้ ค าสัง่ขายคนื หรอืค าสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนที่ไดร้บัมาแลว้ 
หรอืจะหยุดรบัค าสัง่ซือ้ ค าสัง่ขายคนื หรอืค าสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนในกรณีนี้ไดไ้ม่เกนิ 1 วนั
ท าการ เวน้แต่ไดร้บัผ่อนผนัจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

(3) ในกรณีที่กองทุนรวมมีการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศตามประกาศ
ส านกังาน ก.ล.ต.ว่าดว้ยการลงทุนในหรอืมไีวซ้ึง่หลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิในต่างประเทศเพื่อเป็น
ทรพัยส์นิของกองทุน และการก าหนดอตัราสว่นการลงทุน เมื่อมเีหตุการณ์ดงัต่อไปนี้เกดิขึน้และ
ก่อใหเ้กดิผลกระทบต่อกองทุนรวมดงักล่าวอย่างมนียัส าคญั 

(ก) ตลาดซือ้ขายหลกัทรพัยด์งักล่าวไม่สามารถเปิดท าการซื้อขายไดต้ามปกต ิทัง้นี้ เฉพาะ
กรณีทีก่องทุนรวมไดล้งทุนในหลกัทรพัยท์ีซ่ือ้ขายในตลาดซือ้ขายหลกัทรพัยแ์ต่ละแหง่เกนิ
กว่ารอ้ยละสบิของมลูค่าทรพัยส์นิสทุธขิองกองทุนรวม 

(ข) มเีหตุการณ์ที่ท าให้ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเงนิตราต่างประเทศได้อย่างเสร ีและท าให้ไม่
สามารถโอนเงนิออกจากประเทศหรอืรบัโอนเงนิจากต่างประเทศไดต้ามปกต ิ

(ค) มีเหตุที่ท าให้กองทุนรวมไม่ได้รบัช าระเงนิจากหลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สนิที่ลงทุนไว้ตาม
ก าหนดเวลาปกติ ซึ่งเหตุดังกล่าวอยู่ เหนือการควบคุมของบริษัทจัดการและผู้ดูแล
ผลประโยชน์เหน็ชอบดว้ยแลว้ 
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(4) เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนที่รบัไวแ้ลว้ หรอืเป็นการหยุดรบัค าสัง่ซื้อ
หน่วยลงทุน แก่ผูล้งทุนเฉพาะราย เนื่องจากปรากฏขอ้เทจ็จรงิดงัต่อไปนี้ 

(ก) บริษัทจัดการมีเหตุอันควรสงสยัว่าผู้ลงทุนรายนัน้ ๆ มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระท า
ดงัต่อไปนี้ 

1. การกระท าทีเ่ป็นความผิดมูลฐานหรอืความผดิฐานฟอกเงนิตามกฎหมายเกีย่วกบัการ
ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ไม่ว่าจะเป็นกฎหมายไทยหรือกฎหมาย
ต่างประเทศ 

2. การใหก้ารสนบัสนุนทางการเงนิแก่การก่อการรา้ย หรอื 

3. การกระท าทีเ่ป็นการปฏบิตัติามค าสัง่เกีย่วกบัการยดึหรอือายดัทรพัยส์นิ โดยบุคคลผูม้ี
อ านาจตามกฎหมาย 

(ข) บรษิทัจดัการไม่สามารถด าเนินการรูจ้กัลูกคา้ และตรวจสอบเพื่อทราบขอ้เทจ็จรงิเกีย่วกบั
ลกูคา้ไดใ้นสาระส าคญั 

         3) การหยุดรบัค าสัง่ซือ้ขายหน่วยลงทุน 

เพื่อคุม้ครองประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุน หรอืในกรณีทีม่คีวามจ าเป็นเพื่อรกัษาเสถยีรภาพทางเศรษฐกจิ
และการเงนิของประเทศ หรอืเพื่อรกัษาเสถียรภาพในระบบตลาดการเงนิ ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  
อาจประกาศใหบ้รษิทัจดัการหยุดรบัค าสัง่ซือ้ ค าสัง่ขายคนื หรอืค าสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด
ได้เป็นการชัว่คราวตามระยะเวลาที่เหน็สมควร แต่รวมแล้วต้องไม่เกิน 20 วนัท าการติดต่อกนั เว้นแต่จะ
ไดร้บัความเหน็ชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต. ใหข้ยายระยะเวลาหยุดรบัค าสัง่ซือ้ ค าสัง่ขายคนื หรอืค าสัง่
สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนออกไปได ้

Q: วิธีการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนเป็นอย่างไร 

A: การสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนเขา้ (Switch in) สามารถกระท าได้ตามวนัและเวลาขายหน่วยลงทุน โดยเป็นการ
สบัเปลี่ยนจากหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นภายใต้การจดัการของบรษิัทจดัการ หรอืภายใต้การจดัการของ
บรษิัทจดัการอื่น (“กองทุนต้นทาง”) มาเข้ากองทุนนี้ (“กองทุนปลายทาง”) ทัง้นี้ การสบัเปลี่ยนการถือหน่วย
ลงทุนระหว่างกองทุนเปิด ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุไวใ้นโครงการจดัการของทัง้กองทุนเปิดต้นทาง และ
กองทุนเปิดปลายทาง 

การสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนออก (Switich out)  ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนจากกองทุนนี้ไป
ยงักองทุนอื่นภายใต้การจดัการของบรษิัทจดัการ หรอืภายใต้การจดัการของบรษิัทจัดการอื่น (ตามที่บรษิัท
จดัการก าหนดให้มกีารสบัเปลี่ยนได)้ ได้ตามวนัและเวลารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนที่ระบุไวใ้นโครงการ โดยน าส่ง
หลกัฐานการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนล่วงหน้าผ่านบรษิทัจดัการหรอืผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน 

ในกรณีทีว่นัดงักล่าวตรงกบัวนัหยุดท าการ และ/หรอืวนัที่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรอืหน่วยงาน
อื่นใดที่มอี านาจตามกฎหมายที่เกี่ยวขอ้งมีค าสัง่ให้เป็นวนัหยุดท าการซื้อขาย แม้อาจเป็นวนัที่บรษิัทจดัการ
ก าหนดใหเ้ป็นท าการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนกต็าม บรษิทัจดัการจะเลื่อนวนัท าการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนเป็นวนั
ท าการถดัไป 

ในกรณีทีจ่ านวนผูห้น่วยลงทุนลดลงจนเป็นเหตุใหเ้ลกิกองทุนซึง่เป็นไปตามทีก่ าหนดไวใ้นหนงัสอืชีช้วนเรื่องการ
เลิกกองทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีเจตนาในการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนไปยงักองทุนรวมหุ้นระยาวอื่น  บรษิัท
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จดัการจะด าเนินการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนของผูถ้ือหน่วยลงทุนที่ไดแ้สดงเจตนาไวไ้ปยงักองทุนรวมหุน้ระยะ
ยาวอื่นภายใต้การจดัการของบรษิัทจดัการ (ถ้าม)ี โดยถอืว่าไดร้บัความยนิยอมจากผูถ้ือหน่วยลงทุนแลว้ ทัง้นี้ 
ในกรณีบริษัทจดัการไม่มีกองทุนรวมหุ้นระยะยาวอื่นภายใต้การจดัการ  บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิในการ
สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนของกองทุนไปยงักองทนุรวมหุน้ระยะยาวอื่นทีม่นีโยบายการลงทุนใกลเ้คยีงกนัภายใตก้าร
จดัการของบรษิทัจดัการอื่นตามทีเ่หน็สมควร โดยถอืว่าไดร้บัความยนิยอมจากผูถ้อืหน่วยลงทุนแลว้ หากผูถ้อื
หน่วยลงทุนมไิดแ้สดงเจตนาโอนยา้ยการลงทุนไปยงักองทุนรวมหุน้ระยะยาวอื่น บรษิทัจดัการจะช าระค่าขายคนื
หน่วยลงทุนตามวธิทีีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนระบุไวใ้นแบบค าขอเปิดบญัช ี

ทัง้นี้ บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะเปลีย่นแปลงวนัและเวลาท าการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนดงักล่าว ตามทีบ่รษิทั
จดัการเหน็สมควร โดยจะแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยทราบล่วงหน้า โดยประกาศ ณ ส านกังานของบรษิทัจดัการ และ/หรอื
ผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื รวมทัง้เผยแพร่ผ่านเวบ็ไซตข์องบรษิทัจดัการ 

Q: กองทุนรวมน้ีก าหนดวิธีการโอนหน่วยลงทุน และข้อจ ากดัการโอนไว้อย่างไร 

A: หน่วยลงทุนของกองทุนรวมหุน้ระยะยาวไม่สามารถโอนได ้

ทัง้นี้ การโอนหน่วยลงทุนต้องไม่ท าใหก้ารถอืหน่วยลงทุนของบุคคลใด หรอืกลุ่มบุคคลเดยีวกนัใดเกนิขอ้จ ากดั
การถอืหน่วยลงทุนตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนว่าดว้ยหลกัเกณฑเ์กีย่วกบัขอ้จ ากดัการถอืหน่วย
ลงทุนในกองทุนรวมและหน้าทีข่องบรษิทัจดัการ เวน้แต่เป็นการโอนทางมรดก  

Q: ผูถื้อหน่วยลงทุนจะทราบข้อมูลเก่ียวกบัมูลค่าทรพัยสิ์นสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาขายและรบัซ้ือ
คืนหน่วย ลงทุนได้จากช่องทางใด 
A: ผู้ถือหน่วยสามารถตรวจสอบได้ ในเว็ปไซต์ของบริษัทจัดการ  www.lhfund.co.th หรือที่บริษัทจัดการ ที่
หมายเลขโทรศพัท ์02-286-3484 และ 02-679-2155 
 
 
 
 
Q:  กองทุนน้ีมีการออก และส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนหรอืไม่ อย่างไร  
A:  นายทะเบยีนหน่วยลงทุนจะออก “หนังสอืรบัรองสทิธใินหน่วยลงทุน/ใบเสรจ็รบัเงนิ/ใบก ากบัภาษี” ทุกครัง้ที่มี

การสัง่ซื้อหรอืขายคนืหน่วยลงทุน เพื่อเป็นการยนืยนัจ านวนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน และจะจดัส่ง
หนังสอืรบัรองสทิธใินหน่วยลงทุน/ใบเสรจ็รบัเงนิ/ใบก ากบัภาษีให้แก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนภายใน 15 วนัท าการนับ
แต่วนัท าการถดัจากวนัที่ปิดการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก หรอืภายใน 7 วนัท าการนับตัง้แต่วนัถดัจากวนั
ท าการซือ้ขายหน่วยลงทุนในช่วงการขายและรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนภายหลงัการเสนอขายครัง้แรก อน่ึงเอกสาร
หลกัฐานต่างๆ จะจดัสง่โดยทางไปรษณีย ์หรอืใหผู้ส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืเป็นผูม้อบใหแ้ลว้แต่กรณี 

ทัง้นี้ สทิธใินหน่วยลงทุนของผู้ส ัง่ซื้อหน่วยลงทุนจะเกิดขึ้นต่อเมื่อนายทะเบียนหน่วยลงทุนได้ท าการบนัทึก
รายการสัง่ซือ้หน่วยลงทุนของผูส้ ัง่ซือ้หน่วยลงทุนในทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุนแลว้ 

บรษิทัจดัการและ/หรอืนายทะเบยีนขอสงวนสทิธเิปลีย่นรปูแบบของเอกสารแสดงสทิธใินหน่วยลงทุนจากหนงัสอื
รบัรองสทิธใินหน่วยลงทุน เป็นสมุดบญัชแีสดงสทิธิในหน่วยลงทุน (Fund book) หรอืรูปแบบอื่นที่ส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.อนุญาต หรอืเหน็ชอบได ้บรษิทัจดัการจะประกาศให้ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 5 วนัท า
การ ณ ทีท่ าการทุกแห่งของบรษิทัจดัการ และสถานทีต่ดิต่อของผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน 

 
 

สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุน 

http://www.lhfund.co.th/
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Q: ผูถื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมน้ีอาจถกูจ ากดัสิทธิในเรือ่งใด ภายใต้เง่ือนไขอย่างไร 
A:  - การลงทุนในกองทุนนี้เพื่อใหไ้ดร้บัสทิธปิระโยชน์ทางภาษี ผู้ส ัง่ซือ้มหีน้าที่ต้องปฏบิตัติามหลกัเกณฑเ์งื่อนไข 

และ วธิกีารทีก่ าหนดในกฎหมายภาษอีากร 
- ในกรณีทีบุ่คคลใดหรอืกลุ่มบุคคลเดยีวกนัใดถอืหน่วยลงทุนเกนิขอ้จ ากดัการถอืหน่วยลงทนุ บรษิทัจดัการจะไม่
นับคะแนนเสยีงทีเ่กนิกว่าหนึ่งในสามของจ านวนหน่วยลงทุนที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของกองทุนรวม เวน้แต่
การเกนิข้อจ ากดัการถือหน่วยลงทุนเป็นกรณีข้อยกเว้นข้อจ ากดัการถือหน่วยลงทุนตามที่ส านักงาน ก.ล.ต. 
ประกาศก าหนด 

 
Q: ผู้ถือหน่วยลงทุน สามารถตรวจสอบแนวทาง และการด าเนินการใช้สิทธิออกเสียงของบริษัทจดัการ
กองทุนรวมเพ่ิมเติมได้ท่ีใด  
A:  ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบไดใ้นเวป็ไซตข์องบรษิทัจดัการ  www.lhfund.co.th 
 
Q: ผูถ้ือหน่วยสามารถรอ้งเรียนผา่นช่องทางใด และกองทุนมีนโยบายระงบัข้อพิพาทโดยกระบวนการ 
    อนุญาโตตลุาการหรอืไม่ อย่างไร 
A: ผู้ถือหน่วยสามารถร้องเรยีนได้ที่ บรษิัทจดัการที่หมายเลขโทรศพัท์ 02-286-3484 และ 02-679 -2155 หรอื
ส านกังาน ก.ล.ต. (Help center) โทรศพัท ์02-263-6000  
 
การระงบัข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตลุาการ 

บรษิทัจดัการมนีโยบายการระงบัขอ้พพิาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการฝ่าฝืนหรอืไม่
ปฏบิตัติามโครงการจดัการกองทุนรวมนี้ และ/หรอืหลกัเกณฑต์ามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรอืประกาศ
ส านักงาน คณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่เกี่ยวขอ้ง อนัมผีลให้เกดิความเสยีหายแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุน ผู้ถือ
หน่วยของกองทุนสามารถน าข้อพิพาทเข้าสู่การพิจารณาตามกระบวนการอนุญาโตตุลาการของส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ได ้ 
 
 
  

 

Q: ข้อมูลเก่ียวกบับริษทัจดัการกองทุนรวม 
A:  ณ วนัที ่31 สงิหาคม 2562 บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน แลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จ ากดั มจี านวนกองทุนภายใต้
การบรหิารจดัการของบรษิทัทัง้หมด 44 กองทุน และมมีลูค่าสนิสทุธขิองกองทุนรวมเท่ากบั 64,251,711,611.83 
บาท 
 
รายช่ือกรรมการ 
1. นายรตัน์ พานิชพนัธ ์    ประธานกรรมการ 
2. นายอดุลย ์วนิยัแพทย ์    กรรมการ 
3. นางสวุรรณา พุทธประสาท   กรรมการ 
4. นางศศธิร พงศธร     กรรมการ 
5. นางสาวจุฑามาศ สมบุณยะวโิรจน์   กรรมการ 
6. นางระววีรรณ วธันานุกจิ    กรรมการ 
7. นางจนัทนา กาญจนาคม    กรรมการ 

บคุคลท่ีเก่ียวข้องกบัการด าเนินการของกองทุนรวม 

http://www.lhfund.co.th/
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8. นายมนรฐั ผดุงสทิธิ ์    กรรมการ 
9. นายหลาย กวง-ฮวั    กรรมการ 
 
รายช่ือผูบ้ริหาร 
1. นายมนรฐั ผดุงสทิธิ ์    กรรมการผูอ้ านวยการ 
2. นายอนุวฒัน์ อิม่แสงรตัน์    สายการตลาด 
3. นางสาวศศวิณ์ี กฤษณะสมติ   สายปฎบิตักิารกองทุน 
4. นางสาวนศิานาถ วงศวสฐิ   สายเทคโนโลยสีารสนเทศ 
5. นางสาวนร ีพฤกษยาภยั    สายการลงทุน 
6. นายปวเรศวร ์วภิูนาถ    สายการลงทุน 
7. นางสาวภาวนุช เอีย่มนวชาต   สายก ากบัตรวจสอบและบรหิารความเสีย่ง 
8. นายวรนนท ์อศัวกติตเิมธนิ สายธุรกจิกองทุนรวมโครงสรา้งพืน้ฐานและ 

อสงัหารมิทรพัย ์
 
Q: รายช่ือคณะกรรมการลงทุน 
A: รายช่ือคณะกรรมการลงทนุ 

1.  นายมนรฐั ผดุงสทิธิ ์ ประธานกรรมการ  
2.  นางสาวนร ีพฤกษยาภยั  กรรมการ  
3.  นายปวเรศวร ์วภิูนาถ กรรมการ  
4.  นายสมทิธ ์ ศกัดิก์ าจร กรรมการ  
5.  นายอานุภาพ  โฉมศร ี กรรมการ  
6.  นางสาวนนัทพร  วฒันถาวร กรรมการ  
7.  นางสาวชนากานต ์ หงัสสตู กรรมการ  
8.  นางสาวอาทติยา  พริยิโสภากุล กรรมการ  
9.  นางสาวศรสวรรค ์เตมิวุฒกิุล กรรมการ  
10. นายพริยิพล คงวาณิช กรรมการ  
 
 
Q: รายช่ือผูจ้ดัการกองทุน ประวติัการศึกษา และประสบการณ์การท างานท่ีเก่ียวข้องกบัการบริหารจดัการ
กองทุนรวม รวมทัง้หน้าท่ีความรบัผิดชอบของผูจ้ดัการกองทุนดงักล่าว 
A: รายช่ือผูจ้ดัการกองทุน 
 

ชื่อ นามสกุล ประวตักิารศกึษา ประสบการณ์ท างาน หน้าทีค่วามรบัผดิชอบ 

นายมนรฐั  ผดงุสทิธิ ์ -ปรญิญาโท MBA, SASIN 

Graduate Institute 

-ปรญิญาตร ีบญัชบีณัฑติ , 

จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั  

-ประกาศนียบตัร สมาคมสง่เสรมิ

สถาบนักรรมการบรษิทัไทย DCP 

รุน่ 154/2554  

-บลจ.แลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จ ากดั  

-บมจ.เอฟดบับลวิด ีประกนัชวีติ 

 

-บลจ.ไอเอน็จ ี(ประเทศไทย)  

 

-ตลาดสนิคา้เกษตรล่วงหน้าแหง่

ประเทศไทย (AFET)  

-กรรมการผูอ้ านวยการ 

-รองประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร

ฝ่ายการลงทุน  

-กรรมการบรหิารและประธาน

เจา้หน้าทีล่งทุน  

-กรรมการ 
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-TEPCOT รุน่ที ่6 

-ผา่น CFA ระดบั II 

 

-บลจ.วรรณ จ ากดั  

 

-บลจ.ไอเอน็จ ี(ประเทศไทย)  

-บรรษทัตลาดรองสนิเชื่อทีอ่ยูอ่าศยั 

-กรรมการและประธาน

เจา้หน้าทีบ่รหิาร 

-ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการ 

-กรรมการและ

กรรมการบรหิาร 

นางสาวนร ี พฤกษยาภยั -ปรญิญาโท สาขา International 

Business, Schiller International 

University 

-ปรญิญาตร ีบรหิารธุกจิ (การเงนิ

และการธนาคาร) จฬุาลงกรณ์

มหาวทิยาลยั 

-ผา่น CFA ระดบั I 

-บลจ.แลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จ ากดั 

 

-บลจ.ธนชาต จ ากดั 

 

-บลจ.แอสเซทพลสั จ ากดั 

 

 

-บลจ.ไทยพาณิชย ์จ ากดั 

 

-บลจ.อเบอรด์นี จ ากดั 

-ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการ สาย

การลงทุน 

-ผูอ้ านวยการฝ่ายอาวโุส ฝ่าย

กองทุนต่างประเทศ 

-ผูอ้ านวยการฝ่ายอาวโุส ฝ่าย

ตราสารหน้ีและกองทุน

ต่างประเทศ 

-ผูอ้ านวยการฝ่ายอาวโุส ฝ่าย

ตราสารหน้ี 

-ผูจ้ดัการกองทุนอาวโุส  ฝ่าย

ตราสารหน้ี 

นายปวเรศวร ์วภิูนาถ -ปรญิญาโท เศรษฐศาสตร ์

(เศรษฐศาสตรธ์รุกจิ) 

มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์

-ปรญิญาตร ีวศิวกรรมศาสตร ์(วิ

ศกรรมทรพัยากรน ้า) 

มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์

-CISA 

-บลจ.แลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จ ากดั 

 

-บลจ.เอม็เอฟซ ีจ ากดั (มหาชน)  

 

-บลจ.เอม็เอฟซ ีจ ากดั (มหาชน)  

 

-บลจ.พรมีาเวสท ์จ ากดั 

 

-บลจ.พรมีาเวสท ์จ ากดั 

-ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการ สาย

การลงทุน 

-ผูอ้ านวยการอาวโุส ฝ่ายตรา

สารทุน 

-ผูจ้ดัการกองทุนอาวโุส  ฝ่าย

ตราสารหน้ี 

-ผูจ้ดัการกองทุน ฝ่ายการ

ลงทุน 

-นกัวเิคราะห ์ฝ่ายการลงทุน 

นายสมทิธ ์ ศกัดิก์ าจร -ปรญิญาโท บรหิารธรุกจิ การเงนิ 

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยมีหานคร 

-ปรญิญาตร ีบรหิารธรุกจิ การเงนิ 

มหาวทิยาลยักรงุเทพ 

-ปรญิญาตร ีวทิยาการจดัการ บญัช ี

มหาวทิยาลยัสโุขทยัธรรมธริาช 

-ผา่น CISA ระดบั I 

-บลจ. แลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จ ากดั 

-บลจ. ฟิลลปิ จ ากดั 

-บมจ. ธนาคารกรงุเทพ  

 

 

-บมจ. ไทยประกนัชวีติ 

-ผูจ้ดัการกองทุน 

-ผูจ้ดัการกองทุน 

-เจา้หน้าทีช่ านาญการ ฝ่ายคา้

หลกัทรพัย ์ธรุกจิจดัการ

กองทุนสว่นบุคคล 

-ผูจ้ดัการกองทุน ฝ่ายจดัการ

กองทุนส ารองเลีย้งชพี 

นายอานุภาพ  โฉมศร ี -ปรญิญาโท เศรษฐศาสตรก์ารเงนิ

สถาบนับณัฑติพฒันบรหิารศาสตร ์ 

-ปรญิญาตร ีเศรษฐศาสตรก์ารเงนิ

มหาวทิยาลยัรามค าแหง เกยีรติ

นิยมอนัดบั 1 

-บลจ.แลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จ ากดั 

-บลจ.แลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จ ากดั 

 

-บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย ์

-ผูจ้ดัการกองทุน 

-ผูจ้ดัการฝ่ายบรหิารความ

เสีย่ง 

-เศรษฐกร 
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-ผา่น CISA ระดบั II 

นางสาวอาทติยา พริยิโสภากุล -ปรญิญาโท วท.ม. สาขาวชิา

การเงนิ จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

-ปรญิญาตร ีบรหิารธุกจิ (การเงนิ

และการธนาคาร) 

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

-ผา่น CFA ระดบั II 

- บลจ. แลนด ์แอนด ์เฮา้ส์ 

- บมจ. ทหารไทย 

- บมจ. ซูมโิตโม มติซุย แบงกิง้ คอร์

ปอเรชัน่ สาขากรงุเทพ 

- ธนาคารแหง่ประเทศไทย 

 

- บลจ.ไทยพาณิชยจ์ ากดั 

- บมจ. ทหารไทย 

- บมจ. ซบีรีชิารด์ แอลลสิ (ประเทศ

ไทย) 

- ผูจ้ดัการกองทุน 

- ทีป่รกึษาการลงทุน 

- วเิคราะหส์นิเชื่อ 

 

- กลยทุธ,์ ฝ่ายบรหิารเงนิ

ส ารอง 

- ผูช้่วยผูจ้ดัการกองทุน 

- วเิคราะหส์นิเชื่อ 

- ประเมนิอสงัหารมิทรพัย ์

นาวสาวนนัทพร วฒันถาวร -ปรญิญาโท การลงทุน University 

of Reading 

-ปรญิญาตร ีธรุกจิระหวา่งประเทศ 

มหาวทิยาลยัมหดิล 

-ผา่น CFA  

-ผา่น CMT ระดบั I 

- บลจ. แลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จ ากดั 

- บลจ. ธนชาต จ ากดั 

- ผูจ้ดัการกองทุน 

- ผูช้่วยผูจ้ดัการกองทุน 

นางสาวศรสวรรค์ เตมิวฒุกิลุ -ปรญิญาตร ีบรหิารธุกจิ สาขาวชิา

การเงนิ มหาวทิยาลยัมหดิล 

-ผา่น CFA ระดบั I 

-บลจ.แลนด ์แอนด ์เฮ้าส ์จ ากดั 

-บลจ.เอม็เอฟซ ีจ ากดั (มหาชน) 

 

-บลจ.เอม็เอฟซ ีจ ากดั (มหาชน) 

 

-บลจ.แอสเซทพลสั จ ากดั 

-ผูจ้ดัการกองทุน 

-ผูจ้ดัการกองทุนฝ่ายตราสาร

ทุน 

-ผูช้่วยผูจ้ดัการกองทุนฝ่าย

ตราสารทุน 

-ผูช้่วยผูจ้ดัการกองทุนฝ่าย

ตราสารทุน 

นายพิริยพล คงวาณิช -ปรญิญาโท Master of Science in 

Finance, Thammasat University 

-ปรญิญาตร ีบรหิารธรุกจิ, 

Thammasat University 

-ผา่น CISA ระดบั I 

-ผา่น CFA ระดบั I 

-บลจ.แลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จ ากดั 

-บลจ.เอม็เอฟซ ีจ ากดั (มหาชน) 

-หลกัทรพัยบ์วัหลวง  

-หลกัทรพัยก์สกิรไทย 

-ผูจ้ดัการกองทุน 

-ผูจ้ดัการกองทุน 

-นกัวเิคราะหห์ลกัทรพัย์ 

-วาณิชธนากร 

 
Q : รายช่ือผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน นายทะเบียนหน่วยลงทุน และผูด้แูลผลประโยชน์ 
A  :  1) ผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน  

             ธนาคารแลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จ ากดั (มหาชน) 
             บรษิทัหลกัทรพัย ์แลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จ ากดั (มหาชน) 
             หรอืผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนทีบ่รษิทัจดัการแต่งตัง้ขึน้ (ถา้ม)ี 
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          2) นายทะเบยีนหน่วยลงทุน  

              บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน แลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จ ากดั 

 
3) ผูด้แูลผลประโยชน์   
    ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) 
 
* นอกจากหน้าที่ตามที่ก าหนดไว้ในสัญญาแต่งตัง้ผู้ดูแลผลประโยชน์ยังมีหน้าที่ตามกฎหมายในการรักษา
ผลประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนดว้ย  
 
 
 
Q: ช่องทางท่ีผูล้งทุนสามารถทราบข้อมูลเพ่ิมเติมเก่ียวกบักองทุนรวมน้ี  
A:  ผู้ลงทุนสามารถทราบข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ส านักงานของบริษัทจดัการ และเว็ปไซต์ของบริษัทจัดการ หรือ
ผูส้นบัสนุนการขาย หรอืรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน  
 
 
 

1.   ความเส่ียงจากการด าเนินงานของผู้ออกตราสาร (Business Risk) : คือความเสี่ยงที่เกิดจากการ
ด าเนินงานของผูอ้อกตราสาร หากผลการด าเนินงานหรอืฐานะการเงนิของผูอ้อกตราสาร รวมทัง้ความสามารถใน
การท าก าไรของผูอ้อกตราสารเปลีย่นแปลงไป ซึง่อาจกระทบต่อราคาซือ้ขายของตราสาร 
แนวทางการบรหิารความเสีย่ง  ผูจ้ดัการกองทุนจะพจิารณาคดัเลอืกหลกัทรพัยท์ีจ่ะลงทุนโดยการวเิคราะหส์ถานะ
ทางการเงิน ผลการด าเนินงาน การบริหารงาน เพื่อประกอบการตดัสินใจลงทุน และยงัจะท าการติดตามข้อมูล
ขา่วสารของผูอ้อกตราสารอย่างใกลช้ดิและต่อเนื่อง เพื่อปรบัเปลีย่นแผนการลงทุนอย่างเหมาะสม 

 
2.   ความเส่ียงจากความสามารถในการช าระหน้ีของผู้ออกตราสาร (Credit Risk) : คอืความเสีย่งจากการที่
บรษิัทผู้ออกตราสารไม่สามารถช าระคนืเงนิต้น และ/หรอืดอกเบี้ยได้ตามที่ก าหนด หรอืไม่ครบตามจ านวนที่ได้
สญัญาไว ้
แนวทางการบรหิารความเสีย่ง  บรษิทัจดัการจะวเิคราะหค์ุณภาพและความสามารถในการช าระหนี้ของผูอ้อกตรา
สาร และทบทวนฐานะทางการเงินและความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารเป็นประจ าสม ่ าเสมอ หากมีการ
เปลีย่นแปลงอย่างมนียัส าคญั กจ็ะพจิารณาปรบัเปลีย่นแผนการลงทุนใหเ้หมาะสมกบัสภาวการณ์ 

 
3.  ความเส่ียงจากความผนัผวนของราคาตราสาร (Market Risk) : คอืความเสีย่งทีเ่กดิจากการเปลีย่นแปลง
ราคา หรอืผลตอบแทนโดยรวมของตราสาร ซึง่ขึน้อยู่กบัปัจจยัต่าง ๆ เช่น แนวโน้มของอตัราดอกเบีย้ ความผนัผวน
ของค่าเงนิ ปัจจยัพืน้ฐานทางเศรษฐกจิ ผลประกอบการของบรษิทัผูอ้อกตราสาร ปรมิาณการซือ้ขายหุน้หรอืตราสาร
หนี้ เป็นตน้ ซึง่สง่ผลใหร้าคาตราสารทีก่องทุนไดล้งทุนไวอ้าจเพิม่ขึน้หรอืลดลงไดต้ลอดเวลา 
แนวทางการบรหิารความเสีย่ง  บรษิทัจดัการจะวเิคราะหแ์ละวจิยัปัจจยัต่าง ๆ ทีม่ผีลต่อการเปลีย่นแปลงของราคา
ตราสารอย่างต่อเนื่องและสม ่าเสมอ เพื่อน าไปใชป้ระกอบการตดัสนิใจปรบัเปลีย่นสดัสว่นในการลงทุนในตราสารแต่
ละประเภทใหเ้หมาะสมกบัสภาวการณ์ในช่วงเวลาต่าง ๆ 
 

ช่องทางท่ีผู้ลงทุนสามารถทราบข้อมลูเพ่ิมเติม 

ปัจจยัความเส่ียงของกองทุน  
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4.   ความเส่ียงจากการขาดสภาพคล่องของตราสาร (Liquidity Risk) : คอืความเสีย่งทีเ่กดิจากการไม่สามารถ
ขายตราสารไดใ้นช่วงเวลาทีต่อ้งการหรอือาจไม่ไดร้าคาตามทีค่าดหวงัเอาไว้ 
แนวทางการบรหิารความเสี่ยง  บรษิัทจดัการจะพิจารณาลงทุนในหลกัทรพัย์ที่มีสภาพคล่องให้สอดคล้องกับ
ประเภทลกัษณะและนโยบายการลงทุนของกองทุนอย่างเหมาะสม เพื่อให้มคีวามคล่องตวัในการบรหิารกองทุน 
ทัง้นี้ แนวทางการบรหิารความเสีย่งจากการขาดสภาพคล่องของตราสาร จะขึน้อยู่กบัการพิจารณาตดัสนิใจของ
บรษิทัจดัการโดยค านึงถงึผลประโยชน์สงูสดุของผูถ้อืหน่วยลงทุนเป็นส าคญั 

 
5.   ความเส่ียงจากการท าสญัญาซ้ือขายล่วงหน้า (Derivative) : คอืความเสีย่งทีเ่กดิจากราคาของหลกัทรพัย์
อา้งองิมคีวามผนัผวน โดยอาจเกดิจากปัจจยัต่าง ๆ เช่นอตัราดอกเบีย้ อตัราแลกเปลีย่น หรอืปัจจยัทางเศรษฐกจิ
อื่น ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง และอาจมคีวามเสีย่งจากการทีคู่่สญัญาไม่ปฏบิตัติามสญัญา 
แนวทางการบรหิารความเสีย่ง กองทุนจะท าธุรกรรมดงักล่าวกบัธนาคารทีม่กีฏหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ หรอืธนาคาร
พาณิชย์ และจะวิเคราะห์ฐานะการเงนิของคู่สญัญาก่อนท าสัญญา รวมทัง้ติดตามวิเคราะห์ความเสี่ยงในฐานะ
การเงนิของคู่สญัญาอย่างต่อเนื่อง 
 

 
 

ส่วนท่ี 1 : อตัราส่วนการลงทุนท่ีค านวณตามผูอ้อกทรพัยสิ์นหรอืคู่สญัญา (single entity limit) 

หมายเหตุ : ในกรณีเป็นทรพัยส์นิดงันี้ ไม่มขีอ้ก าหนดเกีย่วกบั single entity limit ของผูร้บัฝาก ผูอ้อกตราสารหรอื
คู่สญัญา แลว้แต่กรณี 

1. เงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเท่าเงนิฝากเพื่อการด าเนินงานของ MF 

2. derivatives on organized exchange 

ตอนท่ี 1.1 : อตัราส่วนการลงทุนส าหรบักองทุนทัว่ไป 

ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัราส่วน (% ของ NAV) 
1 ตราสารภาครฐัไทย ไม่จ ากดัอตัราสว่น 
2 
 

 

ตราสารภาครฐัต่างประเทศ  
2.1  กรณีม ีcredit rating อยู่ใน 2 อนัดบัแรกขึน้ไป 

 
ไม่จ ากดัอตัราสว่น 

2.2  กรณีม ีcredit rating อยู่ในระดบั investment grade แต่
ต ่ากว่า 2 อนัดบัแรก 

ไม่เกนิ 35% 
 

3 หน่วย CIS   ไม่จ ากดัอตัราสว่น 
4 
 

 

เงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเท่าเงนิฝากทีผู่ร้บัฝากหรอืผูอ้อกตรา
สารมลีกัษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดงันี้ 
4.1  ม ีcredit rating อยูใ่นระดบั investment grade 
4.2  เป็นธนาคารออมสนิ  ทัง้นี้ เฉพาะเงนิฝากหรอืตราสารที่
รฐับาลเป็นประกนั  

ไม่เกนิ 20%  
 

5 ตราสารทีม่ลีกัษณะครบถว้นดงันี้ 
5.1  เป็นตราสารหนี้ หรอื ตราสารกึง่หนี้กึง่ทุน   
       ทีผู่อ้อกจดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายไทย หรอืสาขาของ ธพ.    

ไม่เกนิอตัราดงันี้ แลว้แต่อตัราใดจะสงูกว่า 
(1) 10% หรอื 
(2) น ้าหนกัของตราสารทีล่งทุน 

สรปุอตัราส่วนการลงทุนของกองทุนรวม  

งง 
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ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัราส่วน (% ของ NAV) 
       ต่างประเทศทีไ่ดร้บัอนุญาตใหป้ระกอบธุรกจิ ธพ.  
       ในประเทศไทย 
5.2  เป็นตราสารทีม่ลีกัษณะอยา่งใดอย่างหนึ่งดงันี้ 
       5.2.1  ผูอ้อกเป็นบรษิทัจดทะเบยีน 
       5.2.2  ผูอ้อกมกีารเปิดเผยขอ้มลูเป็นการทัว่ไปโดยม ี
                  รายละเอยีดตามแบบ filing 
       5.2.3  ในกรณีทีเ่ป็นตราสารทีม่กี าหนดวนัช าระหนี้ < 397 วนั  
                  นบัแต่วนัทีล่งทุน และไมไ่ดม้ลีกัษณะตาม 5.2.1 หรอื  
                  5.2.2 ผูม้ภีาระผกูพนัตามตราสารดงักล่าวตอ้งเป็น 
                  บุคคลดงันี้ 
                 5.2.3.1  ธพ. บง. หรอื บค. ตามกฎหมายว่าดว้ย 
                              ธุรกจิสถาบนัการเงนิ  
                 5.2.3.2  ธนาคารออมสนิ  
                 5.2.3.3  ธนาคารอาคารสงเคราะห ์ 
                 5.2.3.4  ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ 
                              การเกษตร  
                 5.2.3.5  บรรษทัตลาดรองสนิเชื่อทีอ่ยู่อาศยั  
                 5.2.3.6  ธนาคารพฒันาวสิาหกจิขนาดกลางและ 
                              ขนาดยอ่มแห่งประเทศไทย  

           5.2.3.7  ธนาคารเพื่อการสง่ออกและน าเขา้ 
                              แห่งประเทศไทย  
                 5.2.3.8  ธนาคารอสิลามแห่งประเทศไทย 
                 5.2.3.9  บล. 
5.3  เสนอขายในประเทศไทย  
5.4  ม ีcredit rating อยูใ่นระดบั investment grade 
5.5  ในกรณีทีเ่ป็นตราสารทีม่กี าหนดวนัช าระหนี้ > 397 วนั  
       นบัแต่วนัทีล่งทุน ตอ้งขึน้ทะเบยีนหรอือยู่ในระบบของ  
       regulated market 

ใน benchmark + 5% 
  

6 ทรพัยส์นิดงันี้  
6.1  ตราสารทุนทีจ่ดทะเบยีนซือ้ขายในกระดานซือ้ขาย 
       หลกัทรพัยส์ าหรบัผูล้งทุนทัว่ไปของ SET หรอืของตลาด 
       ซือ้ขายหลกัทรพัยต่์างประเทศ (แต่ไม่รวมถงึตราสารทุน 
       ทีผู่อ้อกตราสารอยู่ระหว่างด าเนินการแกไ้ขเหตุทีอ่าจ 
       ท าใหม้กีารเพกิถอนการเป็นหลกัทรพัยซ์ือ้ขายใน SET  
       หรอืในตลาดซือ้ขายหลกัทรพัยต่์างประเทศ)  
6.2  ตราสารทุนทีอ่อกโดยบรษิทัทีจ่ดัตัง้ขึน้ไมว่่าตาม 
       กฎหมายไทยหรอืกฎหมายต่างประเทศ ซึง่หุน้ของ 
       บรษิทัดงักล่าวซือ้ขายในกระดานซือ้ขายหลกัทรพัยส์ าหรบั 
       ผูล้งทุนทัว่ไปของ SET หรอืของตลาดซือ้ขายหลกัทรพัย ์
       ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมถงึบรษิทัทีอ่ยู่ระหว่างด าเนินการ      
       แกไ้ขเหตุทีอ่าจท าใหม้กีารเพกิถอนหุน้ออกจากการซือ้
ขายใน SET หรอืในตลาดซือ้ขายหลกัทรพัยต่์างประเทศ) 

ไม่เกนิอตัราดงันี้ แลว้แต่อตัราใดจะสงูกว่า 
(1) 10%  
(2) น ้าหนกัของทรพัยส์นิทีล่งทนุใน benchmark + 
5% 
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ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัราส่วน (% ของ NAV) 
6.3  หุน้ทีอ่ยู่ในระหว่าง IPO เพื่อการจดทะเบยีนซือ้ขายตาม 
6.1 
6.4  ตราสารทีม่ลีกัษณะครบถว้นดงันี้  
6.4.1  เป็นตราสารหนี้ ตราสารกึง่หนี้กึง่ทุน หรอืศุกกู ทีผู่อ้อก
จดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายไทย และเสนอขายตราสารนัน้ใน
ต่างประเทศ หรอืผูอ้อกจดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายต่างประเทศ (แต่
ไม่รวมสาขาของ ธพ. ต่างประเทศทีไ่ดร้บัอนุญาตใหป้ระกอบ
ธรุกจิ ธพ. ในประเทศไทย) หรอืเป็นตราสาร Basel III 
6.4.2  ม ีcredit rating อยู่ในระดบั investment grade 
6.4.3  เป็นตราสารทีม่ลีกัษณะอย่างใดอยา่งหนึ่งดงันี้ 
6.4.3.1  ผูอ้อกเป็นบรษิทัจดทะเบยีนใน SET หรอื 
ในตลาดซือ้ขายหลกัทรพัยต่์างประเทศ 
6.4.3.2  ผูอ้อกมกีารเปิดเผยขอ้มลูเป็นการทัว่ไปโดยมี
รายละเอยีดตามแบบ filing 
6.4.3.3  ในกรณีทีเ่ป็นตราสารทีม่กี าหนดวนัช าระหนี้ < 397 
วนั นบัแต่วนัทีล่งทุน และไม่ได ้มลีกัษณะตาม 6.1.3.1 หรอื 
6.1.3.2  
ผูม้ภีาระผกูพนัตามตราสารดงักล่าวตอ้งเป็น บุคคลดงันี้ 
6.4.3.3.1  บุคคลตามขอ้ 5.2.3.1 –  5.2.3.9 
6.4.3.3.2  สถาบนัการเงนิระหวา่งประเทศ ทีป่ระเทศไทยเป็น
สมาชกิ 
6.4.3.3.3  สถาบนัการเงนิต่างประเทศ ทีม่ลีกัษณะท านอง
เดยีวกบับุคคล ตามขอ้ 6.1.3.3.1 – 6.1.3.3.2 
6.4.4  ในกรณีทีเ่ป็นตราสารทีม่กี าหนดวนัช าระหนี้ > 397 วนั 
นบัแต่วนัทีล่งทุน ตอ้งขึน้ทะเบยีนหรอือยู่ในระบบของ 
regulated market 
6.5  ตราสาร BaselIII ทีม่ ีcredit rating อยูใ่นระดบั 
investment grade และอยูใ่นระบบของ organized market 
หรอืเทยีบเทา่ 
6.6 DW ทีม่ ีissuer rating อยู่ในระดบั investment grade 
6.7 หน่วย infra หรอืหน่วย property ดงันี ้
6.7.1 หน่วย infra หรอืหน่วย prop  erty ทีจ่ดทะเบยีนซือ้ขาย
ในกระดานซือ้ขายหลกัทรพัยส์ าหรบัผูล้งทุนทัว่ไปของ SET 
หรอืของตลาดซือ้ขายหลกัทรพัยต่์างประเทศ (แต่ไม่รวมถงึ
หน่วยดงักล่าวทีอ่ยู่ระหว่างด าเนินการแกไ้ขเหตุทีอ่าจท าใหม้ี
การเพกิถอนหน่วยดงักล่าวออกจากการซือ้ขายใน SET หรอื
ในตลาดซือ้ขายหลกัทรพัยต่์างประเทศ)  
6.7.2  หน่วย infra หรอืหน่วย property ทีอ่ยู่ในระหว่าง IPO 
เพื่อการจดทะเบยีนซือ้ขายตาม 6.7.1 
6.8  ธุรกรรมดงันี้ ทีคู่่สญัญาม ีcredit rating อยูใ่นระดบั
investment grade 
6.8.1  reverse repo 
6.8.2  OTC derivatives 
 

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



-15- 

ส่วนท่ี 2 : อตัราส่วนการลงทุนท่ีค านวณตามกลุ่มกิจการ (group limit) 

ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัราส่วน (% ของ NAV) 
1 การลงทุนในทรพัยส์นิของบรษิทัทุกบรษิทัทีอ่ยูใ่นกลุ่มกจิการ

เดยีวกนัหรอืการเขา้เป็นคู่สญัญาในธุรกรรมทางการเงนิกบั
บรษิทัดงักล่าว  
 

ไม่เกนิอตัราใดอตัราหนึ่งดงันี้ แลว้แต่อตัราใดจะ 
สงูกว่า 
(1)  25% หรอื 
(2) น ้าหนกัของทรพัยส์นิทีล่งทนุ 
ใน benchmark + 10%  

หมายเหตุ : ในกรณีเป็นทรพัยส์นิดงันี้ ไมม่ขีอ้ก าหนดเกีย่วกบั group limit  
                   1. เงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเท่าเงนิฝากเพื่อการด าเนินงานของ MF  
                   2. derivatives on organized exchange 

ส่วนท่ี 3 : อตัราส่วนการลงทนุท่ีค านวณตามประเภททรพัยสิ์น (product limit) 

ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัราส่วน (% ของ NAV) 
1 เงนิฝากรอืตราสารเทยีบเทา่เงนิฝาก B/E หรอื P/N ทีน่ิตบิุคคล

ตามกฎหมายไทย (ไม่รวมถงึสาขาในต่างประเทศของนติบิุคคล
ดงักล่าว) เป็นผูอ้อก ผูส้ ัง่จ่าย หรอืคู่สญัญา ดงันี้ 
1.1  ธนาคารหรอืสถาบนัการเงนิทีม่กีฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ 
1.2  ธพ. 
1.3  บง. 
1.4  บค. 
1.5  บรรษทัตลาดรองสนิเชื่อทีอ่ยู่อาศยั 
(ไม่รวมถงึทรพัยส์นิที ่MF ไดร้บัโอนกรรมสทิธิม์าจากคู่สญัญา
ตาม reverse repo หรอื securities lending หรอื derivatives) 

- รวมกนัไม่เกนิ 45% เฉลีย่ในรอบปีบญัช ี    
  เวน้แต่เป็น MF ทีม่อีายุโครงการ < 1 ปี  
  ใหเ้ฉลีย่ตามรอบอายุกองทุน 

- อตัราขา้งตน้ไมใ่ชก้บั MF ทีอ่ายุกองทุน  
  คงเหลอื < 6 เดอืน  ทัง้นี้ เฉพาะ MF ทีม่ ี
  อายุโครงการ > 1 ปี 
 
 
 

2 ทรพัยส์นิดงันี้ 
2.1  B/E หรอื P/N ทีม่เีงื่อนไขหา้มเปลีย่นมอืแต่กองทุนได้
ด าเนินการใหม้กีารรบัโอนสทิธเิรยีกรอ้งในตราสารไดต้าม
วธิกีารทีก่ฎหมายก าหนด หรอืมเีงื่อนไขใหก้องทุนสามารถขาย
คนืผูอ้อกตราสารได ้
2.2 เงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเท่าเงนิฝากทีม่รีะยะเวลาการฝาก
เกนิ 12 เดอืน  
2.3  total SIP ตามข้อ 5 ของส่วนนี้ แต่ไม่รวมถึงตราสารหนี้ 
ตราสารกึง่หนี้กึง่ทุน หรอืศุกกู ทีม่ลีกัษณะครบถว้นดงันี้ 
      2.3.1  มลีกัษณะตาม 6.4.3 และ 6.4.4 ของขอ้ 6 ในสว่นที ่
1 : อัตราส่วนการลงทุนที่ค านวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือ
คู่สญัญา (single entity limit) 
      2.3.2  ม ีcredit rating อยูใ่นระดบัต ่ากว่า investment 
grade หรอืไม่ม ีcredit rating     
(ขอ้น้ีไม่ใชก้บัการลงทุนของกองทุนรวมปิด และกองทุน buy & 
hold ทีล่งทุนใน B/E P/N เงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเท่าเงนิ
ฝากทีม่อีายุไม่เกนิอายุกองทุน หรอืรอบการลงทุนของกองทุน 

ทุกประเภทรวมกนัไม่เกนิ 25% 
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ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัราส่วน (% ของ NAV) 
หรอืมกีารลงทุนใน derivatives เพื่อใหท้รพัยส์นิดงักล่าวมอีายุ
สอดคลอ้งกบัอายุกองทุน) 

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

5.1 ทรพัยส์นิตามขอ้ 7 ในสว่นที ่1 : อตัราสว่นการลงทุนที่
ค านวณตามผูอ้อกทรพัยส์นิหรอืคู่สญัญา (single entity limit)  
5.2 ตราสารหนี้ ตราสารกึง่หนี้กึง่ทุน หรอืศุกกู (ถา้นโยบายเดมิ
ม ีSN หรอื Basel lII กใ็สเ่พิม่ตรงนี้ดว้ย) ทีม่อีนัดบัความน่าเชื่อ
ทีต่วัตราสารและ/หรอืผูอ้อกตราสารทีต่ ่ากว่าทีส่ามารถลงทุนได้ 
(non-investment grade / unrated)  (หมายความรวมถงึ ใน
ระบบ regulated market และไม่อยู่ในระบบ regulated market 
และ ทีม่ขีอ้มลู public และ non-public) 

ทุกประเภทรวมกนัไม่เกนิ 15% 
 

6 derivatives ดงันี้ 
 6.1  hedging limit :  

       การเขา้ท าธุรกรรม derivatives ทีม่วีตัถุประสงคเ์พื่อการ
ลดความเสีย่ง 

ไม่เกนิมลูค่าความเสีย่งทีม่อียู่  

หมายเหตุ : ส าหรบัการลงทุนในเงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเท่าเงนิฝากเพื่อการด าเนินงานของ MF ไม่มขีอ้ก าหนด
เกีย่วกบั product limit 

 

ส่วนท่ี 4 : อตัราส่วนการลงทุนท่ีค านวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการท่ีลงทุน (concentration limit) 

ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัราส่วน  
1 ตราสารหนี้ ตราสารกึง่หนี้กึง่ทุน ตราสาร Basel 

III และศุกกู ของผูอ้อกรายใดรายหนึ่ง  
(ไม่รวมถงึตราสารหนี้ภาครฐัไทย หรอืตราสาร
หนี้ภาครฐัต่างประเทศ) 

2.1  ไม่เกนิ 1 ใน 3 ของมลูค่าหนี้สนิทางการเงนิ (financial liability) 
       ของผูอ้อกตราสารรายนัน้ ตามทีเ่ปิดเผยไวใ้นงบการเงนิส าหรบั 
       รอบระยะเวลาบญัชล่ีาสดุ โดยไม่ใหน้บัรวมมลูค่าหนี้สนิ 
       ดงักล่าวของเจา้หนี้ทีม่คีวามเกีย่วขอ้งกบัผูอ้อก เช่น เงนิกูย้มื 
       จากกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั เป็นตน้ 

       ทัง้นี้ ในกรณีทีผู่อ้อกตราสารไม่มหีนี้สนิทางการเงนิตามที ่
       เปิดเผยไวใ้นงบการเงนิส าหรบัรอบระยะเวลาบญัชล่ีาสดุ   
       ใหใ้ชอ้ตัราสว่นไม่เกนิ 1 ใน 3 ของมลูค่าการออกและเสนอ 
       ขายตราสารตามขอ้น้ีของผูอ้อกรายนัน้เป็นรายครัง้  เวน้แต่ 
       ในกรณีทีผู่อ้อกตราสารไดม้กีารยื่นแบบ filing ในลกัษณะ 
       เป็นโครงการ (bond issuance program) ใหพ้จิารณาเป็น 
       รายโครงการ 

  2.2  ในกรณีทีก่องทุนลงทุนในตราสารตามขอ้น้ีโดยเป็นตราสาร 
       ทีอ่อกใหม่และม ีcredit rating อยู่ในระดบัต ่ากว่า investment  
       grade หรอืไมม่ ีcredit rating ให ้บลจ. ลงทุนเพื่อกองทุน 
       ภายใตก้ารจดัการของ บลจ. รายเดยีวกนัรวมกนัไม่เกนิ 1 ใน 3  
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ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัราส่วน  
       ของมลูค่าการออกและเสนอขายตราสารดงักล่าวเป็นรายครัง้   
       เวน้แต่กรณีทีผู่อ้อกตราสารไดม้กีารยื่นแบบ filing ในลกัษณะ 
       เป็นโครงการ (bond issuance program) ใหพ้จิารณาเป็น 
       รายโครงการ 

       (อตัราสว่นตาม 2.2 ไมใ่ชก้บักรณีเป็นตราสารทีอ่อกโดย 
       บุคคลดงันี้  
       1. ธพ. บง. หรอื บค. ตามกฎหมายว่าดว้ยธุรกจิสถาบนัการเงนิ 
       2. ธนาคารออมสนิ 
       3. ธนาคารอาคารสงเคราะห ์
       4. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
       5. บรรษทัตลาดรองสนิเชือ่ทีอ่ยู่อาศยั 
       6. ธนาคารพฒันาวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม 
           แห่งประเทศไทย  
       7. ธนาคารเพื่อการสง่ออกและน าเขา้แห่งประเทศไทย  
       8. ธนาคารอสิลามแห่งประเทศไทย 
       9. บล. 
       10. สถาบนัการเงนิระหว่างประเทศทีป่ระเทศไทยเป็นสมาชกิ 
       11. สถาบนัการเงนิต่างประเทศทีม่ลีกัษณะท านองเดยีวกบั 
           บุคคลตาม 1. – 9.) 

3 หน่วย CIS ของกองทุนใดกองทนุหนึ่ง - ไม่เกนิ 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วย CIS ทัง้หมดของ MF หรอื กองทุน 
CIS ต่างประเทศ ทีอ่อกหน่วยนัน้   
- อตัราขา้งตน้ไมใ่ชก้บัการลงทนุดงันี้ 
(1)  การลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนทีม่ลีกัษณะครบถว้น ดงันี้โดย
ไดร้บัความเหน็ชอบจากส านกังาน  
          (1.1)  มขีนาดเลก็  
          (1.2)  จดัตัง้ขึน้ใหมโ่ดยมอีายุไม่เกนิ 2 ปี 
          (1.3)  เสนอขายต่อผูล้งทุนในวงกวา้ง 
(2)  การลงทุนในหน่วยลงทุนของ MF อื่นที ่บลจ. เดยีวกนัเป็น
ผูร้บัผดิชอบในการด าเนินการ 

4 หน่วย infra ของกองทุนใดกองทุนหนึ่ง ไม่เกนิ 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วย infra ทัง้หมดของกองทุน infra ทีอ่อก
หน่วยนัน้ เวน้แต่เป็นหน่วย infra ของกองทุนทีม่ลีกัษณะครบถว้นดงันี้ 
โดยไดร้บัความเหน็ชอบจากส านกังาน 
(1)  มขีนาดเลก็  
(2)  จดัตัง้ขึน้ใหม่โดยมอีายไุม่เกนิ 2 ปี 
(3)  เสนอขายต่อผูล้งทุนในวงกวา้ง 

5 หน่วย property ของกองทุนใดกองทุนหนึ่ง ไม่เกนิ 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วย property ทัง้หมดของกองทุน 
property ทีอ่อกหน่วยนัน้  เวน้แต่เป็นหน่วย property ของกองทุนทีม่ี
ลกัษณะครบถว้นดงันี้ โดยไดร้บัความเหน็ชอบจากส านกังาน 
(1)  มขีนาดเลก็  
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ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัราส่วน  
(2)  จดัตัง้ขึน้ใหม่โดยมอีายไุม่เกนิ 2 ปี 
(3)  เสนอขายต่อผูล้งทุนในวงกวา้ง 

ทัง้นี้ การค านวณสดัส่วนตามนโยบายการลงทุนและอตัราสว่นการลงทุน ใหเ้ป็นไปตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนว่า
ดว้ยการลงทุนของกองทุน และ/หรอื ทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ 
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1. ค่าใช้จา่ยท่ีเรียกเกบ็จากผูถื้อหน่วยลงทุน 

รายการท่ีเรียกเกบ็ 
รอ้ยละของมูลค่าซ้ือขายต่อปี 

อตัราตาม
โครงการ 

เรียกเกบ็จริง 
ปี 2560 

เรียกเกบ็จริง 
ปี 2561 

เรียกเกบ็จริง 
ปี 2562 

1.1 ค่าธรรมเนยีมการขายหน่วยลงทุน 
(Front-end-fee) 

2.68 ยกเวน้ ยกเวน้ ยกเวน้ 

1.2 ค่าธรรมเนยีมการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน 
(Back-end fee) 

2.68 ยกเวน้ ยกเวน้ ยกเวน้ 

1.3 ค่าธรรมเนยีมการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน 
(Switching fee) 
     ค่าธรรมเนียมการสบัเปลีย่นเขา้ 
      
      
 
     ค่าธรรมเนียมการสบัเปลีย่นออก 
                  สบัเปลีย่นภายใน บลจ. 
 
 
                   
                  สบัเปลีย่นขา้ม บลจ.* 

 
 

2.68  
 
 
 
 

2.68 
 
 
 

2.68 

 
 

ยกเวน้ 
แต่ตอ้งเสยีค่าธรรมเนียม

การขาย (ถา้ม)ี 
 
 

ยกเวน้ 
แต่ตอ้งเสยีค่าธรรมเนียม
การรบัซื้อคนื (ถา้ม)ี 

 
ตามเงือ่นไข 

 
 

ยกเวน้ 
แต่ตอ้งเสยีค่าธรรมเนียม

การขาย (ถา้ม)ี 
 
 

ยกเวน้ 
แต่ตอ้งเสยีค่าธรรมเนียม
การรบัซื้อคนื (ถา้ม)ี 

 
ตามเงือ่นไข 

 
 

ยกเวน้ 
แต่ตอ้งเสยีค่าธรรมเนียม

การขาย (ถา้ม)ี 
 
 

ยกเวน้ 
แต่ตอ้งเสยีค่าธรรมเนียม
การรบัซื้อคนื (ถา้ม)ี 

 
ตามเงือ่นไข 

 

1.4 ค่าธรรมเนยีมการโอนหน่วยลงทุน ไม่ม ี ไม่ม ี ไม่ม ี ไม่ม ี
 

หมายเหตุ : 1) คา่ธรรมเนียมดงักล่าวขา้งตน้เป็นอตัราที่รวมภาษมีลูค่าเพิม่ ภาษธีรุกจิเฉพาะ หรอืภาษอีื่นใดในท านองเดยีวกนั (ถา้ม)ี 
  2) อาจเรยีกเกบ็จากผูล้งทุนแต่ละกลุ่มหรอืแต่ละรายไมเ่ท่ากนั ขึน้อยูก่บัดลุยพนิิจของบรษิทัจดัการ 
  3) กรณีสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน บรษิทัจดัการอาจยกเวน้ไมเ่รยีกเกบ็คา่ธรรมเนียมการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนส าหรบัการ 

สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมภายใต้การจดัการของบรษิทัจดัการ แต่จะมกีารเรยีกเกบ็คา่ธรรมเนียมการขาย
และรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนตามอตัราทีบ่รษิทัจดัการก าหนด 

 

 *เงื่อนไขคา่ธรรมเนียมสบัเปลีย่นออกไปบรษิทัจดัการอื่น 
 (1) มลูคา่หน่วยลงทุนทีท่ ารายการต ่ากวา่ 50,000 บาท ไมเ่รยีกเกบ็ 
 (2) มลูคา่หน่วยลงทุนทีท่ ารายการมากกวา่หรอืเท่ากบั 50,000 บาท เรยีกเกบ็ในอตัรา 500 บาทต่อรายการ 
 มผีลเปลีย่นแปลงตัง้แต่วนัที ่3 พฤษภาคม 2562 เป็นตน้ไป 
 

 

 

 

 

ตารางค่าธรรมเนียม เงินตอบแทน และค่าใช้จา่ยทัง้หมดท่ีเรียกเกบ็จากกองทุนรวม และผูถื้อหน่วยลงทุน 
ส าหรบัรอบระยะเวลาตัง้แต่วนัท่ี 1 กนัยายน 2561 ถึงวนัท่ี 31 สิงหาคม 2562 
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2. ค่าใช้จา่ยท่ีเรียกเกบ็จากกองทุนรวม 

 
ค่าใชจ้่ายในการซือ้ขายหลกัทรพัย ์ จ่ายตามจรงิ 1.617 1.300 1.616 

 

หมายเหตุ : 1) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ รวมภาษมีูลค่าเพิม่ หรอืภาษธีุรกจิเฉพาะ หรอืภาษอีื่นใด (ถ้าม)ี แต่ยงัไม่รวมค่า 
นายหน้าซือ้ ขายหลกัทรพัยแ์ละคา่ธรรมเนียมต่าง ๆ ทีเ่กดิขึน้จากการซือ้ขายหลกัทรพัย ์

       2) บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธิในการที่จะปรบัเพิ่มอตัราค่าธรรมเนียมหรอืค่าใช้จ่ายข้างต้นโดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไข 
เพิ่มเติมโครงการจดัการในอตัราไม่เกินร้อยละ 5 ของอตัราค่าธรรมเนียมหรอืค่าใช้จ่าย ทัง้น้ี เป็นไปตามที่ระบุไว้ใน
รายละเอยีดโครงการและตามหลกัเกณฑท์ีส่ านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด 

      3) ค่าธรรมเนียมค่าใช้จ่ายที่เรยีกเก็บจากกองทุนรวม เมื่อรวมกนัทัง้หมดแล้วต้องไม่เกนิอตัรารอ้ยละ 4.28  ต่อปี ของ
มลูคา่ทรพัยส์นิสทุธขิองกองทุนรวม  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

รายการท่ีเรียกเกบ็ รอ้ยละของมูลค่าทรพัยสิ์นทัง้หมดของกองทุนต่อปี 

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวมทัง้หมด      
ท่ีประมาณการได ้

อตัราตามโครงการ 
 

เรียกเกบ็จริง 
ปี 2560 

เรียกเกบ็จริง 
ปี 2561 

เรียกเกบ็จริง 
ปี 2562 

2.1 ค่าธรรมเนยีมการจดัการ ไม่เกนิ 3.21 1.201 0.819 1.337 
2.2 ค่าธรรมเนยีมผูด้แูลผลประโยชน์ ไม่เกนิ 0.11 0.023 0.015 0.024 
2.3 ค่าธรรมเนยีมนายทะเบยีนหน่วยลงทุน ไม่เกนิ 0.54 0.252 0.172 0.267 
2.4 ค่าใชจ้่ายอื่นๆ ไม่เกนิ 0.50    

- ค่าสอบบญัช ี จ่ายตามจรงิ 0.038 0.026 0.022 
- ค่าจดัตัง้และจดทะเบยีนกองทุน จ่ายตามจรงิ 0.039 0.002 N/A 
- ค่าใชจ้่ายในการโฆษณา 

ประชาสมัพนัธแ์ละสง่เสรมิการขาย 
จ่ายตามจรงิ แต่ไม่เกนิ 0.50 

- ค่าใชจ้่ายในการจดัท า จดัพมิพ์
รายงานถงึผูถ้อืหน่วย 

จ่ายตามจรงิ 0.049 0.026 N/A 

- ค่าใชจ้่ายอื่นๆ ในการด าเนินโครงการ จ่ายตามจรงิ 0.030 0.033 0.051 
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวมท่ีประมาณการไม่ได้    
รวมค่าใช้จ่ายทัง้หมด ไม่เกิน 4.28 1.632 1.093 1.701 
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กลุม่ของตราสารการลงทนุ มลูค่าตามราคาตลาด % NAV

(ก) ตราสารภาครฐัไทย/ตราสารภาครฐัต่างประเทศ - -

(ข) ตราสารทีธ่นาคารทีม่กีฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ ธนาคารพาณิชย์ 17,038,482.19        7.55           

หรอืบรษิทัเงนิทุนเป็นผูอ้อก/สัง่จ่าย/รบัอาวลั/ค า้ประกนั

(ค) ตราสารทีม่อีนัดบัความน่าเชื่อถอือยูใ่นอนัดบัทีส่ามารถ -                      -            

ลงทุนได้ (Investment grade)

(ง) ตราสารทีม่อีนัดบัความน่าเชื่อถอือยูใ่นอนัดบัต ่ากวา่อนัดบัที่ - -            

สามารถลงทุนได้ (Investment grade) หรอืไม่ม ีRating  
 
 
 

 
   

 
 

 

ประเภท ผูอ้อก อนัดบั มลูค่าตาม

ความน่าเช่ือถอื ราคาตลาด

เงนิฝากธนาคร ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) AA+(FITCH) 17,038,482.19                 
 

 

 
 
 
 
                                  
 
 
 
 
 
 
 
 

รายงานสรปุเงินลงทุนในตราสารแห่งหน้ี เงินฝาก หรือตราสารก่ึงหน้ีก่ึงทุน   

มลูค่า ณ วนัท่ี 31 สิงหาคม 2562 

รายละเอียดตวัตราสารและอนัดบัความน่าเช่ือถือของตราสารแห่งหน้ี เงินฝาก หรือตราสารก่ึงหน้ีก่ึงทุน 
มลูค่า ณ วนัท่ี 31 สิงหาคม 2562 

 
 
 
 

อตัราส่วนหมนุเวียนการลงทุนของกองทุน (Portfolio Turnover Ratio: PTR) 

มลูค่า ณ วนัท่ี 31 สิงหาคม 2562 

 

สดัสว่นเงนิลงทุนขัน้สงูต่อมลูคา่ทรพัยส์นิสทุธขิองกองทุนส าหรบักลุ่มตราสารตาม (ง) เท่ากบั 15% NAV 

ช่ือกองทนุ PTR

กองทุนเปิด แอล เอช สมาร์ท หุน้ระยะยาว 4.5341
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รายละเอียดการลงทนุ มลูค่าตามราคาตลาด % NAV

หลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิในประเทศ 236,165,181.19         104.60        

เงนิฝากธนาคาร 17,038,482.19          7.55           

หุน้สามญั 170,825,209.00         75.66          

หน่วยลงทุน 48,301,490.00          21.39          

ประเภทรายการค้างรบัค้างจ่ายหรอืหนี้สนิอืน่ ๆ (10,387,688.10)         (4.60)          

มลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิ 225,777,493.09           100.00          
 

 
 
 
 
 

          
อตัราส่วน จ านวนเงินต้น มลูค่ายติุธรรม

(%) หรือ จ านวนหุ้น/ (บาท)

หน่วย

เงินฝากธนาคาร

ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) 7.55 17,029,215.88 17,038,482.19

          รวมเงินฝากธนาคาร 7.55 17,038,482.19

หุ้นสามญั

     หมวดธุรกจิการแพทย์

บรษิทั บางกอก เชน ฮอสปิทอล จ ากดั (มหาชน) 0.99 139,200.00 2,227,200.00

     หมวดธุรกจิขนสง่และโลจสิตกิส์

บรษิทั ท่าอากาศยานไทย จ ากดั (มหาชน) 4.91 154,000.00 11,088,000.00

บรษิทั บทีเีอส กรุ๊ป โฮลดิ้ง จ ากดั (มหาชน) 0.50 82,900.00 1,119,150.00

บรษิทั พรมิา มารนี จ ากดั (มหาชน) 2.12 516,300.00 4,775,775.00

บรษิทัทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 2.39 482,600.00 5,405,120.00

     หมวดธุรกจิเงนิทุนและหลกัทรพัย์

บรษิทั บตัรกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 1.01 49,800.00 2,278,350.00

บรษิทั เมอืงไทย แคปปิตอล จ ากดั (มหาชน) 3.01 123,400.00 6,787,000.00

บรษิทั ศรสีวสัดิ ์พาวเวอร์ 1979 จ ากดั (มหาชน) 1.97 79,660.00 4,441,045.00

     หมวดธุรกจิเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร

บรษิทั โทเทิล่ แอค็เซส็ คอมมนูเิคชัน่ จ ากดั (มหาชน) 2.04 75,000.00 4,612,500.00

บรษิทั อนิทชั โฮลดิ้งส ์จ ากดั (มหาชน) 2.10 74,100.00 4,742,400.00

บรษิทั แอดวานซ ์อนิโฟร์ เซอร์วสิ จ ากดั (มหาชน) 3.20 31,100.00 7,215,200.00

รายละเอียด

 
 

รายงานสถานะการกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผกูพนั 

มลูค่า ณ วนัท่ี 31 สิงหาคม 2562 

รายละเอียดการลงทุนในหลกัทรพัย ์ 
มลูค่า ณ วนัท่ี 31 สิงหาคม 2562 
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อตัราส่วน จ านวนเงินต้น มลูค่ายติุธรรม

(%) หรือ จ านวนหุ้น/ (บาท)

หน่วย

     หมวดธุรกจิธนาคาร

ธนาคารเกยีรตนิาคนิ จ ากดั (มหาชน) 2.08 64,700.00 4,690,750.00

ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) 1.78 32,500.00 4,013,750.00

บรษิทั ทสิโก้ไฟแนนเซยีลกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 0.97 21,400.00 2,182,800.00

บรษิทั ทุนธนชาต จ ากดั (มหาชน) 1.49 59,700.00 3,373,050.00

     หมวดธุรกจิธุรกจิการเกษตร

บรษิทั จเีอฟพที ีจ ากดั (มหาชน) 0.96 119,800.00 2,156,400.00

     หมวดธุรกจิบรรจุภณัฑ์

บรษิทั บจี ีคอนเทนเนอร์ กล๊าส จ ากดั (มหาชน) 1.15 162,100.00 2,593,600.00

     หมวดธุรกจิบรกิารรบัเหมาก่อสรา้ง

บรษิทั ช.การช่าง จ ากดั (มหาชน) 2.01 195,100.00 4,545,830.00

     หมวดธุรกจิพลงังานและสาธารณูปโภค

บรษิทั กนักุลเอน็จเินยีริง่ จ ากดั (มหาชน) 0.46 328,200.00 1,043,676.00

บรษิทั กลัฟ์ เอน็เนอร์จ ีดเีวลลอปเมนท์ จ ากดั (มหาชน) 0.52 8,100.00 1,174,500.00

บรษิทั บ.ีกรมิ เพาเวอร์ จ ากดั (มหาชน) 3.01 173,300.00 6,802,025.00

บรษิทั ปตท. จ ากดั (มหาชน) 2.01 102,500.00 4,535,625.00

บรษิทั ปตท. ส ารวจและผลติปิโตรเลยีม จ ากดั (มหาชน) 4.24 76,900.00 9,574,050.00

บรษิทั พลงังานบรสิทุธิ ์จ ากดั (มหาชน) 2.00 95,700.00 4,521,825.00

บรษิทั ไออาร์พซี ีจ ากดั (มหาชน) 1.02 580,400.00 2,298,384.00

     หมวดธุรกจิพฒันาอสงัหารมิทรพัย์

บรษิทั ดบับลวิเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 1.53 700,800.00 3,447,936.00

บรษิทั ศุภาลยั จ ากดั(มหาชน) 1.37 156,900.00 3,090,930.00

บรษิทั สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จ ากดั (มหาชน) 0.49 160,300.00 1,114,085.00

บรษิทั เอม็ บ ีเค จ ากดั (มหาชน) 1.48 143,000.00 3,331,900.00

     หมวดธุรกจิพาณิชย์

บรษิทั คอมเซเวน่ จ ากดั (มหาชน) 1.59 138,200.00 3,593,200.00

บรษิทั ซพี ีออลล ์จ ากดั (มหาชน) 3.83 103,000.00 8,652,000.00

บรษิทั เบอร์ลี ่ยคุเกอร์ จ ากดั (มหาชน) 2.15 89,500.00 4,855,375.00

บรษิทั โฮม โปรดกัส ์เซน็เตอร์ จ ากดั (มหาชน) 1.00 125,400.00 2,257,200.00

     หมวดธุรกจิวสัดุก่อสรา้ง

บรษิทั ทปิโก้แอสฟัลท์ จ ากดั (มหาชน) 1.04 114,200.00 2,341,100.00

บรษิทั ทโีอเอ เพน้ท์ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 1.53 84,900.00 3,459,675.00

     หมวดธุรกจิสือ่และสิง่พมิพ์

บรษิทั แพลน บ ีมเีดยี จ ากดั (มหาชน) 0.96 242,000.00 2,178,000.00

บรษิทั วจีไีอ จ ากดั (มหาชน) 1.47 340,900.00 3,323,775.00

บรษิทั เวริ์คพอยท์ เอน็เทอร์เทนเมน้ท์ จ ากดั (มหาชน) 0.49 47,500.00 1,097,250.00

บรษิทั อาร์.เอส. โปรโมชัน่ จ ากดั (มหาชน) 1.48 196,300.00 3,337,100.00

รายละเอียด

 
 

รายละเอียดการลงทุนในหลกัทรพัย ์(ต่อ) 
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อตัราส่วน จ านวนเงินต้น มลูค่ายติุธรรม

(%) หรือ จ านวนหุ้น/ (บาท)

หน่วย

     หมวดธุรกจิอาหารและเครื่องดื่ม

บรษิทั เจรญิโภคภณัฑอ์าหาร จ ากดั (มหาชน) 1.48 113,100.00 3,336,450.00

บรษิทั ไทยฟู้ดส ์กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 0.93 427,200.00 2,110,368.00

บรษิทั ไทยยเูนีย่น กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 0.53 68,400.00 1,190,160.00

บรษิทั ไมเนอร์ อนิเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั (มหาชน) 0.99 58,700.00 2,230,600.00

บรษิทั เอม็เคเรสโตรองต์กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 1.39 42,200.00 3,143,900.00

บรษิทั โอสถสภา จ ากดั (มหาชน) 2.01 122,600.00 4,536,200.00

          รวมหุ้นสามญั 75.66 170,825,209.00

หน่วยลงทนุ

     หมวดธุรกจิกองทุนรวมอสงัหารมิทรพัยแ์ละกองทรสัต์เพือ่การลงทุนในอสงัหารมิทรพัย์

กองทุนรวมอสงัหารมิทรพัยแ์ละสทิธกิารเช่าเทสโก้ โลตสั รเีทล 4.21 416,900.00 9,505,320.00

ทรสัต์เพือ่การลงทุนในสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัย ์CPN รเีทล โกรท 5.63 368,200.00 12,702,900.00

ทรสัต์เพือ่การลงทุนในสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัย ์เอส ไพรม ์โกรท 1.11 179,500.00 2,495,050.00

ทรสัต์เพือ่การลงทุนในสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัยเ์หมราช 0.49 122,100.00 1,117,215.00

ทรสัต์เพือ่การลงทุนในอสงัหารมิทรพัยแ์ละสทิธกิารเช่าดบับลวิเอชเอ พรเีมีย่ม โกรท 3.06 373,400.00 6,907,900.00

ทรสัต์เพือ่การลงทุนในอสงัหารมิทรพัยแ์ละสทิธกิารเช่าอมตะซมัมทิโกรท 1.05 190,500.00 2,362,200.00

ทรสัต์เพือ่การลงทุนในอสงัหารมิทรพัยแ์ละสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัย ์เอไอเอม็ คอมเมอร์เชยีล โกรท 0.76 169,800.00 1,714,980.00

ทรสัต์เพือ่การลงทุนในอสงัหารมิทรพัยแ์ละสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัยเ์พือ่อุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พรอ็พเพอร์ตี้ 2.06 275,500.00 4,655,950.00

ทรสัต์เพือ่การลงทุนในอสงัหารมิทรพัยอ์มิแพค็โกรท 3.03 255,700.00 6,839,975.00

          รวมหน่วยลงทนุ 21.39 48,301,490.00

รวมเงินลงทนุ 104.60 236,165,181.19

รายการค้างจา่ยหรือหน้ีสินอ่ืน ๆ -4.60 -10,387,688.10

มลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิ 100.00 225,777,493.09

รายละเอียด

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายละเอียดการลงทุนในหลกัทรพัย ์(ต่อ) 
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ล าดบั ช่ือย่อ ร้อยละของเงินลงทุน

1 CPNREIT 5.63

2 AOT 4.91

3 PTTEP 4.24

4 TLGF 4.21

5 CPALL 3.83

6 ADVANC 3.20

7 WHART 3.06

8 IMPACT 3.03

9 BGRIM 3.01

10 MTC 3.01

ทรสัต์เพือ่การลงทนุในสทิธกิารเชา่อสงัหารมิทรพัย ์CPN รเีทล โกรท

บรษิทั ทา่อากาศยานไทย จ ากดั (มหาชน)

ช่ือหลกัทรพัย์

บรษิทั ปตท. ส ารวจและผลติปิโตรเลยีม จ ากดั (มหาชน)

บรษิทั เมอืงไทย แคปปิตอล จ ากดั (มหาชน)

กองทนุรวมอสงัหารมิทรพัยแ์ละสทิธกิารเชา่เทสโก ้โลตสั รเีทล โกรท

บรษิทั ซ.ีพ.ีออลล์  จ ากดั (มหาชน)

บรษิทั แอดวานซ์ อนิโฟร์ เซอร์วสิ จ ากดั (มหาชน)

ทรสัต์เพือ่การลงทนุในอสงัหารมิทรพัยแ์ละสทิธกิารเชา่ดบับลวิเอชเอ พรเีมีย่ม โกรท

ทรสัต์เพือ่การลงทนุในอสงัหารมิทรพัยอ์มิแพค็โกรท

บรษิทั บ.ีกรมิ เพาเวอร์ จ ากดั (มหาชน)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

รายช่ือหุ้นท่ีลงทุน 10 อนัดบัแรก พร้อมสดัส่วนการลงทุน 
มลูค่า ณ วนัท่ี 31 สิงหาคม 2562 
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ขอ้มลู ณ วนัที ่30 สงิหาคม 2562 
 
 

ตารางเปรียบเทียบผลการด าเนินงาน  
กองทุนเปิด แอล เอช สมารท์ หุ้นระยะยาว 

 ข้อมลู ณ วนัท่ี 31 สิงหาคม 2562 
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- เอกสารการวดัผลการด าเนินงานของกองทุนรวมฉบบันี้ได้จดัท าขึน้ตามมาตรฐานการวดัผลการด าเนินงานของ
กองทุนรวมของสมาคมบรษิทัจดัการลงทุน 

- ผลการด าเนินงานในอดตี/ผลการเปรยีบเทยีบผลการด าเนินงานทีเ่กีย่วขอ้งกบัผลติภณัฑใ์นตลาดทุน มไิดเ้ป็นสิง่
ยนืยนัถงึผลการด าเนินงานในอนาคต 

- ท าความเขา้ใจลกัษณะสนิคา้ เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสีย่ง ก่อนตดัสนิใจลงทุน 
 
 
 

o บรษิัทจดัการอาจลงทุนในหลกัทรพัย์ หรอืทรพัย์สนิอื่นเพื่อบรษิทัจดัการเช่นเดยีวกนักบัที่บรษิัทจดัการ
ลงทุนในหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิอื่นเพื่อกองทุนรวม โดยบรษิทัจดัการจะจดัใหม้รีะบบงานทีป้่องกนัความ
ขดัแยง้ทางผลประโยชน์เพื่อใหเ้กดิความเป็นธรรมต่อผูถ้อืหน่วยลงทุน ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถสอบถาม
ขอ้มลูเพิม่เตมิไดท้ี ่www.lhfund.co.th 

o ผูถ้อืหน่วยลงทุนไดร้บัทราบและตกลงยนิยอมใหส้ทิธแิก่บรษิทัจดัการทีจ่ะปฏบิตักิาร และด าเนินการใด ๆ 
ตามทีบ่รษิทัจดัการมพีนัธสญัญา หรอืขอ้ตกลงกบัรฐัต่างประเทศ หรอืหน่วยงานต่างประเทศ หรอืมคีวาม
จ าเป็นตอ้งปฏบิตัติามกฎหมายและขอ้บงัคบัของรฐัต่างประเทศนัน้  

o ผูส้นใจลงทุนควรศกึษาขอ้มูลในหนังสอืชีช้วนให้เขา้ใจก่อนซื้อหน่วยลงทุน และเกบ็ไว้เป็นขอ้มูลเพื่อใช้
อ้างองิในอนาคต หากผู้ลงทุนต้องการทราบขอ้มูลเพิ่มเติม ผู้ลงทุนสามารถขอหนังสอืชี้ชวนส่วนขอ้มูล
โครงการไดท้ีบ่รษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน แลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จ ากดั หรอื ผูส้นับสนุนการขายหรอืรบั
ซือ้คนื  

o การพิจารณาร่างหนังสือชี้ชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้  มิได้เป็นการแสดงว่า
ส านักงานได้รบัรองถึงความถูกต้องของขอ้มูลในหนังสอืชีช้วนของกองทุนรวม หรอืไดป้ระกนัราคาหรอื
ผลตอบแทนของหน่วยลงทุนทีเ่สนอขายนัน้ 

o ผูล้งทุนไม่สามารถน าหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด แอล เอช สมารท์ หุน้ระยะยาว ไปจ าหน่าย โอน จ าน า 
หรอืน าไปเป็นประกนั 

o ผูถ้อืหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหุน้ระยะยาวจะไม่ไดร้บัสทิธปิระโยชน์ทางภาษ ีหากไม่ปฏบิตัติามเงื่อนไข
การลงทุน และจะตอ้งคนืสทิธปิระโยชน์ทางภาษทีีเ่คยไดร้บัภายในก าหนดเวลา มฉิะนัน้จะตอ้งช าระเงนิเพิม่
และเบีย้ปรบัตามประมวลรษัฎากร (ควรลงทุนอย่างน้อย 7 ปีปฏทินิ) 

o เมื่อครบก าหนดระยะเวลายกเว้นภาษีเงินได้ฯ ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ลงทุนตัง้แต่วนัที่ 1 ม.ค. 2563 จะไม่
สามารถได้รบัสทิธปิระโยชน์ทางภาษีอกีต่อไป และบรษิัทจัดการจะด าเนินการเปลี่ยนชื่อกองทุนเพื่อมใิห้
เกดิความเขา้ใจผดิ โดยใหถ้อืว่าไดร้บัมตจิากผูถ้อืหน่วยลงทุนแลว้ 

o ผูล้งทุนควรศกึษาเงื่อนไขการลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว รวมทัง้สอบถามรายละเอยีดเพิม่เตมิและ
ขอรบัคู่มอืการลงทุนไดท้ีบ่รษิทัจดัการหรอืผูส้นบัสนุนการหรอืรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน 

o ผูล้งทุนควรศกึษาขอ้มูลเกีย่วกบัสทิธปิระโยชน์ทางภาษีที่ระบุไวใ้นคู่มอืการลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะ
ยาว 
 

ค าเตือนเก่ียวกบัการลงทุนในหน่วยลงทุน 

 

รวบรวมขอ้มลู วนัที ่31 สงิหาคม 2562 


