หนังสือชี้ชวน
ส่วนข้อมูลกองทุนรวม (Q&A)

กองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหนี้
LH DEBT FUND
(LHDEBT)

(สาหรับรอบระยะเวลาบัญชีปีที่ 9 สิ้ นสุดวันที่ 31 สิ งหาคม 2564)

ผู้ลงทุนควรศึกษารายละเอียดของกองทุนอย่างละเอียดถีถ่ ้วนก่อนตัดสิ นใจลงทุนหากมีข้อสงสัยหรือ
ต้องการข้อมูลเพิ่มเติ ม โปรดติ ดต่อบริษทั จัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน

ส่วนข้อมูลสรุปรายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ (ภาษาไทย)
ชื่อโครงการ (ภาษาอังกฤษ)
ชื่อย่อ
อายุโครงการ
วันที่ได้รบั อนุมตั ิ ให้จดั ตัง้ และจัดการกองทุนรวม
วันที่จดทะเบียน
วันที่เปิ ดเสนอซื้อหน่ วยลงทุน
วันที่เปิ ดเสนอขายหน่ วยลงทุน

: กองทุนเปิ ด แอล เอช ตราสารหนี้
: LH DEBT FUND
: LHDEBT
: ไม่กาหนด
: 17 กรกฎาคม 2555
: 26 กันยายน 2555
: ทุกวันทาการ
: ทุกวันทาการ

ประเภทและนโยบายการลงทุน และประมาณการอัตราผลตอบแทน
Q: ประเภทของกองทุน
A: กองทุนรวมตราสารแห่งหนี้ ประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
Q: นโยบายการลงทุน
A: กองทุนจะลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ อันเป็ นหรือเกี่ยวข้องกับตราสารแห่งหนี้ ตราสารทางการเงิน และ/
หรือเงินฝากที่เสนอขายทัง้ ในประเทศ และ/หรือต่างประเทศ ของภาครัฐ และ/หรือภาคเอกชนที่มคี ุณภาพและให้
ผลตอบแทนที่ดเี หมาะสมกับระดับความเสีย่ ง อาทิ ตราสารแห่งหนี้ทอ่ี อกโดยภาครัฐ และ/หรือรัฐวิสาหกิจ ตราสาร
แห่งหนี้ภาคเอกชน เช่น ตราสารหนี้ ตราสารทางการเงิน และ/หรือเงินฝากทีอ่ อกโดยธนาคารพาณิชย์ และ/หรือตรา
สารแห่งหนี้ ตราสารทางการเงินที่ออกโดยบริษทั เอกชนชัน้ ดี ตราสารที่ได้รบั การจัดอันดับความน่ าเชื่อถือของตรา
สารหรือ ผู้ อ อกตราสารอยู่ ใ นอั น ดั บ ที่ ส ามารถลงทุ น ได้ (Investment Grade) ในกรณี ต ราสารดั ง กล่ า วเป็ น
Subordinated Debt จะต้องได้รบั อันดับความน่ าเชื่อถือของตราสาร (Issue rating) อยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้
(investment grade) เท่านัน้ ส่วนทีเ่ หลือบริษทั จัดการอาจพิจารณาลงทุนในหรือมีไว้ซ่งึ เงินฝากและ/หรือหลักทรัพย์
หรือทรัพย์สนิ อื่นหรือการหาดอกผลโดยวิธอี ่นื อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ
สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาหนดหรือให้ความเห็นชอบ
อนึ่ง กองทุนจะเน้นลงทุนในตราสารหนี้ทเ่ี สนอขายในประเทศเป็ นหลัก อย่างไรก็ตามกองทุนอาจพิจ ารณาลงทุนใน
ตราสารหนี้ทเ่ี สนอขายในต่างประเทศได้ในกรณีทก่ี องทุนสามารถหาโอกาสในการลงทุนเพิม่ เติมในตราสารสกุลเงิน
ต่างประเทศหลังปิ ดความเสี่ยงค่าเงินที่ให้อตั ราผลตอบแทนเพิม่ ขึ้น โดยอายุเฉลี่ยของตราสารหนี้ต่างประเทศใน
กองทุนจะไม่เกิน 6 เดือน ทัง้ นี้กองทุนจะนาเงินไปลงทุนในต่างประเทศ ไม่เกินร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ
ของกองทุน
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กรณี ลงทุนในธนาคารทีม่ กี ฎหมายเฉพาะจัดตัง้ ขึ้น จะต้องมีอนั ดับความน่ าเชื่อถือสนับสนุ น (Support Credit) ซึ่ง
สถาบันจัดอันดับความน่ าเชื่อถือประเมินจากแนวโน้มทีธ่ นาคารดังกล่าวจะได้รบั การสนับสนุ นทางการเงินจากรัฐบาล
เมื่อมีกรณีจาเป็ น
กองทุนอาจลงทุนในหรือมีไว้ซ่ึงสัญ ญาซื้ อขายล่วงหน้ า (Derivative) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุ น
(Efficient Portfolio Management) ซึ่งพิจารณาจากสภาวะของตลาดการเงินในขณะนั น้ กฎ ระเบียบ หรือข้อบังคับ
และปั จจัยอื่นทีเ่ กีย่ วข้อง เช่น ทิศทางราคาหลักทรัพย์ ทิศทางอัตราดอกเบีย้ ค่าใช้จ่ายในการป้ องกันความเสีย่ ง เป็ น
ต้น ตามทีค่ ณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาหนด
กองทุนอาจลงทุนในหรือมีไว้ซ่งึ ตราสารทีม่ ลี กั ษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) โดยเป็ นไป
ตามหลักเกณฑ์หรือได้รบั ความเห็นชอบจากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ในกรณีท่มี ีการลงทุนในต่างประเทศ กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้ า (Derivatives) เพื่อป้ องกันความ
เสีย่ งจากอัตราแลกเปลี่ยน (Hedging) ของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ ในสกุลเงินต่างประเทศทีก่ องทุนถืออยู่เทียบกับ
สกุลเงินบาท ณ ขณะใดขณะหนึ่ง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของมูลค่าทรัพย์สนิ ทีล่ งทุนในต่างประเทศ ทัง้ นี้ จะไม่ลงทุน
ในหรือมีไว้ซ่ึงตราสารหนี้ท่ไี ม่ได้รบั การจัดอันดับความน่ าเชื่อถือ (Unrated Securities) และตราสารหนี้ท่มี อี นั ดับ
ความน่าเชื่อถือของตราสารหรือผูอ้ อก (Issue/Issuer) ต่ากว่าทีส่ ามารถลงทุนได้ (Non-investment grade) อย่างไรก็
ตาม กองทุนอาจลงทุนในหรือมีไว้ซ่งึ ตราสารแห่งหนี้ท่มี อี นั ดับความน่ าเชื่อถือที่ตวั ตราสารหรือที่ผู้ออกตราสารต่ า
กว่าทีส่ ามารถลงทุนได้ (Non-investment grade) เฉพาะในกรณีทต่ี ราสารหนี้นนั ้ ได้รบั การจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่
ตัวตราสารหรือทีผ่ อู้ อกตราสารในอันดับทีส่ ามารถลงทุนได้ (Investment Grade) ขณะทีก่ องทุนเริม่ ลงทุนเท่านัน้
ในกรณีท่คี ณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. มีก ารแก้ไขเพิ่มเติมประกาศที่เกี่ยวข้องกับ
กฎเกณฑ์การลงทุนซึง่ กระทบกับนโยบายการลงทุนของกองทุนนี้ในภายหลัง รวมถึงกฎเกณฑ์การลงทุนในสัญญาซื้อ
ขายล่วงหน้า (Derivatives) และ/หรือ ตราสารทีม่ ลี กั ษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured notes) และ/
หรือ การลงทุนในต่างประเทศ รวมถึงนโยบายการลงทุนอื่นใด บริษัทจัดการจะดาเนินการปรับนโยบายการลงทุน
ดังกล่าวเพื่อให้เป็ นไปตามประกาศทีค่ ณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนด และให้ถอื
ว่าได้รบั ความเห็นชอบจากผูถ้ อื หน่วยลงทุนแล้ว
ผลตอบแทนที่ผ้ลู งทุนจะได้จากเงิ นลงทุน
ผูง้ ทุนมีโอกาสทีจ่ ะได้รบั กาไรจากมูลค่าหน่ วยลงทุนทีเ่ พิม่ ขึน้ ในกรณีทร่ี าคาหลักทรัพย์ทก่ี องทุนลงทุนปรับตัวสูงขึน้
และเปิ ดโอกาสให้ผลู้ งทุนได้รบั รายได้จากเงินปั นผล โดยกองทุนจะพิจารณาจ่ายเงินปั นผลไม่เกินปี ละ 12 ครัง้ โดย
พิจารณาจากผลการดาเนินงานสิน้ สุดตามช่วงเวลาที่บริษทั จัดการเห็นสมควร จากกาไรสะสม หรือกาไรสุ ทธิในงวด
บัญชีทจ่ี ะจ่ายเงินปั นผล แล้วแต่กรณี และการจ่ายเงินปั นผลดังกล่าวจะไม่ทาให้กองทุนรวมมีผลขาดทุนสะสมเพิม่ ขึน้
ในงวดทีม่ กี ารจ่ายเงินปั นผลนัน้
ทัง้ นี้ บริษทั จัดการจะถือปฏิบตั ติ ามหลักเกณฑ์และวิธกี ารทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ กาหนด และ
ตามทีบ่ ริษทั จัดการเห็นสมควร
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ลักษณะที่สาคัญของกองทุนรวม
Q: กองทุนรวมนี้ เป็ นกองทุนรวมที่ มีการกาหนดประเภทของผู้ลงทุน หรือมีการแบ่งชนิ ดของหน่ วยลงทุน
หรือไม่อย่างไร
A: กองทุนรวมนี้เป็ นกองทุนสาหรับผูล้ งทุนทัวไป
่ มีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุนเป็ น 4 ชนิด ได้แก่
1) ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ (ชื่อย่อ : LHDEBT-R)
2) ชนิดจ่ายเงินปั นผล (ชื่อย่อ : LHDEBT-D)
3) ชนิดสะสมมูลค่า (ชื่อย่อ : LHDEBT-A)
4) ชนิดผูถ้ อื หน่วยลงทุนกองทุนภายใต้การบริหารจัดการ (ชื่อย่อ : LHDEBT-L)
5) ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ (ชื่อย่อ : LHDEBT-E) ยังไม่เปิ ดขาย
ทัง้ นี้ ผู้ลงทุนบุคคลธรรมดา และผู้ลงทุนนิติบุคคล/สถาบัน สามารถลงทุนได้ในหน่ วยลงทุ นทุกชนิดตาม
เงือ่ นไขทีก่ องทุนกาหนด
Q: กองทุนรวมนี้ มีจานวนเงิ นทุนโครงการเท่าใด
A: จานวนเงินทุนโครงการนี้เท่ากับ 2,000 ล้านบาท
Q: กองทุนนี้ เหมาะสมที่จะเป็ นทางเลือกสาหรับเงิ นลงทุนลักษณะใด ควรลงทุนในกองทุนนี้ เป็ นระยะเวลา
เท่าใด
A: กองทุนนี้เหมาะแก่ผู้ลงทุนประเภทบุคคลธรรมดา และนิติบุคคล/สถาบัน ที่ต้องการแสวงหาโอกาสในการสร้าง
ผลตอบแทนทีด่ ใี นระยะปานกลางถึงระยะยาว จากการลงทุนในตราสารหนี้ทม่ี คี ุณภาพและเหมาะสมกับระดับความ
เสีย่ ง โดยกองทุนแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน ดังนี้
o ชนิดสะสมมูลค่า (LHDEBT-A) เหมาะสาหรับผูล้ งทุนประเภทบุคคลธรรมดา เปิ ดโอกาสให้ผลู้ งทุนรับรายได้
จากส่วนต่างจากการลงทุน (Capital Gain) และสะสมผลประโยชน์จากการลงทุน (Total Return)
o ชนิดจ่ายเงินปั นผล (LHDEBT-D) เหมาะสาหรับผูล้ งทุนประเภทนิตบิ ุคคล/สถาบัน เปิ ดโอกาสให้ผลู้ งทุนรับ
รายได้สม่ าเสมอจากเงิน ปั น ผล รวมถึงมี สิท ธิได้รบั สิทธิพิเ ศษทางภาษี หากปฏิบ ัติเป็ น ไปตามเกณฑ์ /
เงือ่ นไขทีก่ รมสรรพากรกาหนด
o ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ (LHDEBT-R) เหมาะสาหรับผูล้ งทุนประเภทบุคคลธรรมดา เปิ ดโอกาสให้
ผูล้ งทุนรับรายได้สม่าเสมอจากการขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ
Q: ปัจจัยใดที่มีผลกระทบอย่างมีนัยสาคัญต่อเงิ นลงทุนของผู้ลงทุน
A: 1) การเปลีย่ นแปลงเพิม่ ขึน้ ของอัตราดอกเบีย้ จากการลงทุนในตราสารหนี้
2) ความสามารถในการชาระดอกเบีย้ และเงินต้นของผูอ้ อกตราสาร
3) ในกรณีมกี ารลงทุนในต่างประเทศ กองทุนอาจได้รบั ผลกระทบจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ ยนของ
เงินตราต่างประเทศ
Q: กองทุนนี้ มีผ้ปู ระกันเงิ นทุนหรือมุ่งเน้ นจะคุ้มครองเงิ นต้นหรือไม่ อย่างไร
A: กองทุนนี้ไม่มผี ปู้ ระกันเงินทุนและไม่คมุ้ ครองเงินต้น
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Q: กองทุนรวมนี้ มีรอบระยะเวลาบัญชีอย่างไร
A: วันที่ 31 สิงหาคม ของทุกปี
ข้อกาหนดในการซื้อขายและโอนหน่ วยลงทุน
Q: กองทุนรวมนี้ มีวิธีการขายและรับซื้อคืนหน่ วยลงทุนอย่างไร
A: 1) วิธกี ารขายหน่วยลงทุน
✓ ไม่กาหนดมูลค่าขัน้ ต่าของการสั ่งซื้อ
✓ ผู้ลงทุน สามารถสั ่งซื้อได้ท่บี ริษัทจัดการ หรือผู้สนั บสนุ น การขายหรือรับซื้อคืนหน่ วยลงทุนที่ได้รบั การ
แต่งตัง้ จากบริษทั จัดการ เวลา 8.30-15.30 น.
✓ ผูส้ ั ่งซื้อหน่ วยลงทุนจะต้องชาระเงินค่าซื้อครัง้ เดียวเต็มจานวนทีส่ ั ่งซื้อ โดยชาระเป็ น เงินโอน เช็ค ดราฟต์
หรือวิธอี ่นื ใดทีบ่ ริษทั จัดการยอมรับ โดยผูส้ ั ่งซื้อจะต้องลงวันทีต่ ามวันทีท่ ส่ี ั ่งซื้อและขีดคร่อมเฉพาะสั ่งจ่ายใน
นาม “บลจ. แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จากัด เพื่อจองซื้อหน่วยลงทุน” โดยระบุช่อื ทีอ่ ยู่และหมายเลขโทรศัพท์ของ
ผูส้ ั ่งซื้อลงบนด้านหลังของเช็คเพื่อความสะดวกในการติดต่อและเพื่อผลประโยชน์ของผูส้ ั ่งซื้อหน่วยลงทุน
2) วิธรี บั ซื้อคืน
✓ ไม่กาหนดมูลค่าขัน้ ต่าในการขายคืน และมูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชี
✓ กรณีรบั ซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ (สาหรับหน่วยลงทุนชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัต)ิ
บริษั ท จัด การจะรับ ซื้ อ คื น หน่ ว ยลงทุ น อัต โนมัติ (Auto Redemption) ไม่ เกิ น ปี ละ 12 ครัง้ เพื่ อ จ่ า ย
ผลประโยชน์ให้กบั ผูล้ งทุน โดยบริษทั จัดการจะนาเงินค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัตทิ งั ้ หมดไปซื้ อหน่วย
ลงทุนของกองทุนเปิ ด แอล เอช ตลาดเงิน โดยจานวนหน่ วยลงทุนของกองทุนเปิ ด แอล เอช ตลาดเงิน ทีผ่ ู้
ลงทุนจะได้รบั จะคานวณโดยราคาขายหน่ วยลงทุนของกองทุนเปิ ด แอล เอช ตลาดเงิน ภายใน 5 วันทา
การถัดจากวันทีบ่ ริษทั จัดการดาเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ หรือ
✓ กรณีรบั ซื้อคืนหน่ วยลงทุนปกติ (สาหรับหน่ วยลงทุนชนิดขายคืนหน่ วยลงทุนอัตโนมัติ ชนิดจ่ายเงินปั นผล
และชนิดสะสมมูลค่า)
ผูล้ งทุนสามารถสั ่งขายคืนหน่วยลงทุนได้ทุกวันทาการ โดยผูถ้ อื หน่ วยลงทุนสามารถส่งคาสั ่งขายคืนหน่ วย
ลงทุน ได้ตงั ้ แต่เวลาเริม่ ทาการถึงเวลา 15:30 น.
ทัง้ นี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิทจ่ี ะเปลี่ยนแปลงเวลาทาการรับซื้อคืนหน่ วยลงทุนดังกล่าว ตามที่บริษัท
จัดการเห็นสมควร ซึ่งเป็ นไปเพื่อประโยชน์ของกองทุ นรวม โดยจะแจ้งให้ผู้ถอื หน่ วยลงทุนทราบล่วงหน้า
โดยประกาศ ณ สานักงานของบริษทั จัดการ และ/หรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี)
ทัง้ นี้ บริษัทจัดการจะดาเนินการชาระเงินให้ผขู้ ายคืนหน่ วยลงทุนภายใน 5 วันทาการนับตัง้ แต่วนั ถัดจาก
วันทีท่ ารายการ
Q: กรณี ใดที่บริษทั จัดการสงวนสิ ทธิ ไม่ขายหน่ วยลงทุน
A: บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิทจ่ี ะปฏิเสธการสั ่งซื้อหน่ วยลงทุน ในกรณีทบ่ี ริษทั จัดการได้พจิ ารณาแล้วเห็นว่าการ
สั ่งซื้อดังกล่าว มีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุนรวมหรือต่อผู้ถือหน่ วยลงทุนหรือต่อชื่อเสียงหรือต่อความ
รับผิดชอบทางกฎหมายของบริษทั จัดการ โดยไม่จาเป็ นต้องแจ้งให้ผสู้ ั ่งซื้อหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า
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Q: กองทุนรวมนี้ มีข้อกาหนดเกี่ยวกับการเลื่อนกาหนดเวลาชาระค่าขายคืนหน่ วยลงทุน การไม่ขายหรือไม่
รับซื้อคืนหน่ วยลงทุนตามคาสังที
่ ่รบั ไว้แล้ว และการหยุดรับคาสังซื
่ ้อหรือขายคืนหน่ วยลงทุนไว้อย่างไร
A: 1) การเลื่อนกาหนดการชาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการอาจเลื่อนกาหนดการชาระเงินค่าขายคืนหน่ วยลงทุ นคืนแก่ผู้ถือหน่ วยลงทุ นที่ได้มคี าสั ่งขายคืน
หน่วยลงทุนของกองทุนเปิ ดไว้แล้วได้ ในกรณีดงั ต่อไปนี้
(1) บริษทั จัดการโดยความเห็นชอบของผูด้ ูแลผลประโยชน์เห็นว่ามีเหตุจาเป็ นทาให้ไม่สามารถจาหน่ าย จ่าย
โอนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ ของกองทุนเปิ ดได้อย่างสมเหตุสมผล หรือมี เหตุท่ที าให้กองทุนรวมไม่ได้รบั
ชาระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ ที่ลงทุนไว้ตามกาหนดเวลาปกติ ซึ่งเหตุดงั กล่าวอยู่นอกเหนือการ
ควบคุมของบริษทั จัดการ
(2) มีคาสั ่งขายคืนหน่ วยลงทุนไว้แล้วแต่ในช่วงระยะเวลาที่บริษัทจัดการยังไม่ได้ชาระเงินค่าขายคืนหน่ วย
ลงทุนให้แก่ผู้ถอื หน่ วยลงทุน บริษัทจัดการพบว่าราคารับซื้อคืนหน่ วยลงทุนดังกล่าวไม่ถูกต้อง และผูด้ ูแล
ผลประโยชน์ยงั ไม่ได้รบั รองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา โดยราคา
รับซื้อคืนหน่ วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องนัน้ ต่างจากราคารับซื้อคืนหน่ วยลงทุนทีถ่ ูกต้องตัง้ แต่หนึ่งสตางค์ข้นึ ไป
และคิดเป็ นอัตราตัง้ แต่รอ้ ยละ 0.50 ของราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนทีถ่ ูกต้อง
(3) มีคาสั ่งขายคืนหน่ วยลงทุนในช่วงระยะเวลาทีบ่ ริษัทจัดการพบว่าราคารับซื้อคืนหน่ วยลงทุนไม่ถูกต้อง และ
ผูด้ แู ลผลประโยชน์ยงั ไม่ได้รบั รองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา โดย
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนทีไ่ ม่ถูกต้องนัน้ ต่างจากราคารับซื้อคืนหน่ วยลงทุนทีถ่ ูกต้องตัง้ แต่หนึ่งสตางค์ขน้ึ
ไป และคิดเป็ นอัตราตัง้ แต่รอ้ ยละ 0.50 ของราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนทีถ่ ูกต้อง
2) การไม่ขายหรือไม่รบั ซื้อคืนหน่ วยลงทุนตามคาสั ่งทีร่ บั ไว้แล้ว
บริษทั จัดการอาจไม่ขาย ไม่รบั ซื้อคืน หรือไม่รบั สับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนตามคาสั ่งซื้อ คาสั ่งขายคืน หรือคาสั ่ง
สับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนทีไ่ ด้รบั ไว้แล้ว หรืออาจหยุดรับคาสั ่งซื้อ คาสั ่งขายคืน หรือคาสั ่งสับเปลีย่ นหน่วยลงทุน
ได้ ในกรณีทป่ี รากฏเหตุดงั ต่อไปนี้
(1) ตลาดหลักทรัพย์หรือศูนย์ซ้อื ขายหลักทรัพย์ไม่สามารถเปิ ดทาการซื้อขายได้ตามปกติ
(2) เมื่อบริษัทจัดการโดยความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ เห็นว่ามีเหตุจาเป็ นทาให้ไม่สามารถ
จาหน่าย จ่าย โอนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ ของกองทุนเปิ ดได้อย่างสมเหตุสมผล หรือไม่สามารถ
คานวณมูลค่าทรัพย์สนิ ของกองทุนเปิ ดได้อย่างเป็ นธรรมและเหมาะสม หรือมีเหตุจาเป็ นอื่นใดเพื่อ
คุ้มครองประโยชน์ ของผู้ถือหน่ วยลงทุน ทัง้ นี้ บริษัทจั ดการจะไม่ขาย ไม่ รบั ซื้อคืน หรือไม่รบั
สับเปลีย่ นหน่ วยลงทุนตามคาสั ่งซื้อ คาสั ่งขายคืน หรือคาสั ่งสับเปลีย่ นหน่ วยลงทุนที่ ได้รบั มาแล้ว
หรือจะหยุดรับคาสั ่งซื้อ คาสั ่งขายคืน หรือคาสั ่งสับเปลีย่ นหน่วยลงทุนในกรณีน้ไี ด้ไม่เกิน 1 วันทา
การ เว้นแต่ได้รบั ผ่อนผันจากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
(3) ในกรณีทก่ี องทุนรวมมีการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ ในต่างประเทศตามประกาศสานักงาน
ก.ล.ต.ว่าด้วยการลงทุนในหรือมีไว้ซ่งึ หลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ ในต่างประเทศเพื่อเป็ นทรัพย์สนิ
ของกองทุน และการกาหนดอัตราส่วนการลงทุน เมื่อมีเหตุการณ์ด ังต่อไปนี้เกิดขึน้ และก่อให้เกิด
ผลกระทบต่อกองทุนรวมดังกล่าวอย่างมีนัยสาคัญ
(ก) ตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ดงั กล่าวไม่สามารถเปิ ดทาการซื้อขายได้ตามปกติ ทัง้ นี้ เฉพาะกรณี
ทีก่ องทุนรวมได้ลงทุนในหลักทรัพย์ทซ่ี ้อื ขายในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์แต่ละแห่งเกินกว่า
ร้อยละสิบของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนรวม
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(ข) มีเหตุการณ์ ท่ที าให้ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศได้อย่างเสรี และท าให้ไม่
สามารถโอนเงินออกจากประเทศหรือรับโอนเงินจากต่างประเทศได้ตามปกติ
(ค) มีเหตุ ท่ีท าให้ก องทุ น รวมไม่ ได้รบั ช าระเงิน จากหลัก ทรัพ ย์ห รือ ทรัพ ย์สิน ที่ลงทุ น ไว้ต าม
ก าหนดเวลาปกติ ซึ่ ง เหตุ ด ัง กล่ า วอยู่ เ หนื อ การควบคุ ม ของบริษั ท จัด การและผู้ ดู แ ล
ผลประโยชน์เห็นชอบด้วยแล้ว
(ง) ในกรณีท่กี องทุนรวมลงทุนหรือมีไว้ซ่งึ หน่ วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศและกองทุน
รวมต่างประเทศนัน้ หยุดรับคาสั ่งซื้อหรือขายคืนหน่ วยลงทุนหรือไม่ขายหรือไม่รบั ซื้อคืน
หน่วยลงทุนตามคาสั ่งซื้อหรือคาสั ่งขายคืนหน่วยลงทุนทีร่ บั ไว้แล้ว
(4) เป็ นการไม่ขายหน่ วยลงทุนตามคาสั ่งซื้อหน่ วยลงทุนที่รบั ไว้แล้ว หรือเป็ นการหยุดรับคาสัง่ ซื้อ
หน่วยลงทุน แก่ผลู้ งทุนเฉพาะราย เนื่องจากปรากฏข้อเท็จจริงดังต่อไปนี้
(ก) บริษั ท จัด การมีเหตุ อ ัน ควรสงสัย ว่ า ผู้ ล งทุ น รายนั ้น ๆ มีส่ ว นเกี่ ย วข้อ งกับ การกระท า
ดังต่อไปนี้
1. การกระทาที่เป็ นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเกี่ยวกับการ
ป้ องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ไม่ว่าจะเป็ นกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ
2. การให้การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย หรือ
3. การกระทาทีเ่ ป็ นการปฏิบตั ติ ามคาสั ่งเกี่ยวกับการยึดหรืออายัดทรัพย์สนิ โดยบุคคลผูม้ ี
อานาจตามกฎหมาย
(ข) บริษัทจัดการไม่สามารถดาเนินการรูจ้ กั ลูกค้า และตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ
ลูกค้าได้ในสาระสาคัญ
3) การหยุดรับคาสั ่งซื้อขายหน่ วยลงทุน
เพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผูถ้ อื หน่ วยลงทุน หรือในกรณีทม่ี คี วามจาเป็ นเพื่อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ
และการเงินของประเทศ หรือเพื่อรักษาเสถียรภาพในระบบตลาดการเงิน สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
อาจประกาศให้บริษทั จัดการหยุดรับคาสั ่งซื้อ คาสั ่งขายคืน หรือคาสั ่งสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนของกองทุนเปิ ด
ได้เป็ นการชัวคราวตามระยะเวลาที
่
เ่ ห็นสมควร แต่รวมแล้วต้องไม่เกิน 20 วันทาการติดต่อกัน เว้นแต่จะได้รบั
ความเห็น ชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ข ยายระยะเวลาหยุ ด รับ ค าสั ่งซื้อ ค าสั ่งขายคืน หรือ ค าสัง่
สับเปลีย่ นหน่วยลงทุนออกไปได้
Q: วิ ธีการสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนเป็ นอย่างไร
A: การสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนเข้า (Switch in) สามารถกระทาได้ทุกวันทาการตามทีบ่ ริษัทจัดการกาหนด ระหว่าง
เวลาเริม่ ทาการถึง 15.30 น. โดยเป็ นการสับเปลี่ยนจากหน่ วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นภายใต้การจัดการของ
บริษัทจัดการ (“กองทุนต้นทาง”) มาเข้ากองทุนนี้ (“กองทุนปลายทาง”) ทัง้ นี้ การสับเปลี่ยนการถือหน่ วยลงทุน
ระหว่างกองทุนเปิ ด ต้องเป็ นไปตามเงือ่ นไขทีร่ ะบุไว้ในโครงการจัดการของทัง้ กองทุนเปิ ดต้นทาง และกองทุนเปิ ด
ปลายทาง
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (Switch out) ผูถ้ อื หน่ วยลงทุนสามารถสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนนี้ไปยัง
กองทุ น อื่น ภายใต้ก ารจัด การของบริษัท จัด การ โดยส่ งค าสั ่งสับ เปลี่ย นหน่ วยลงทุ น และน าส่งหลัก ฐานการ
สับเปลีย่ นหน่วยลงทุนผ่านบริษทั จัดการหรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
ในกรณีทว่ี นั ดังกล่าวตรงกับวันหยุดทาการ และ/หรือวันทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือหน่ วยงานอื่น
ใดที่มีอ านาจตามกฎหมายที่เกี่ย วข้อ งมีค าสั ่งให้เป็ น วัน หยุ ด ท าการซื้อ ขาย แม้อ าจเป็ น วัน ที่บ ริษัท จัด การ
กาหนดให้เป็ นทาการสับเปลีย่ นหน่วยลงทุนก็ตาม บริษทั จัดการจะเลื่อนวันทาการสับเปลีย่ นหน่ วยลงทุนเป็ นวัน
ทาการถัดไป
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Q: กองทุนรวมนี้ กาหนดวิ ธีการโอนหน่ วยลงทุน และข้อจากัดการโอนไว้อย่างไร
A: ข้อจากัดการโอนหน่ วยลงทุน ผูถ้ อื หน่วยลงทุนสามารถโอนหน่วยลงทุนได้ในกรณีดงั ต่อไปนี้
(1) การโอนหน่วยลงทุนให้บดิ า มารดา บุตร และคู่สมรสของผูถ้ อื หน่วยลงทุน
(2) การโอนหน่วยลงทุนตามคาสั ่งศาล หรือโดยผลของกฎหมาย
(3) การโอนหน่วยลงทุนในกรณีพเิ ศษอื่นๆ ทีบ่ ริษทั จัดการเห็นสมควรและอนุมตั ใิ ห้โอนได้
ทัง้ นี้ การโอนหน่ วยลงทุนต้องไม่ทาให้การถือหน่ วยลงทุนของบุคคลใด หรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดเกิน
ข้อจากัดการถือหน่วยลงทุนตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกีย่ วกับข้อจากัดการถือ
หน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าทีข่ องบริษทั จัดการ เว้นแต่เป็ นการโอนทางมรดก
วิ ธีการโอนหน่ วยลงทุน
ผูถ้ อื หน่วยลงทุนทีป่ ระสงค์จะโอนหน่วยลงทุน จะต้องดาเนินการดังต่อไปนี้
(1) กรอกแบบคาขอโอนหน่ วยลงทุนตามทีบ่ ริษทั จัดการหรือนายทะเบียนหน่ วยลงทุ นกาหนด พร้อมทัง้ ลง
ลายมือชื่อผู้โอนและผู้รบั โอน และยื่นคาขอโอนหน่ วยลงทุนดังกล่าวพร้อมเอกสารที่กาหนดแก่นาย
ทะเบียนหน่วยลงทุน ในกรณีทผ่ี รู้ บั โอนยังไม่มบี ญ
ั ชีกองทุนกับบริษทั จัดการ ผูร้ บั โอนจะต้องดาเนินการ
ขอเปิ ดบัญชีกองทุนตามวิธกี ารทีก่ าหนดไว้ในโครงการก่อน แล้วผูโ้ อนจึงทาการโอนหน่วยลงทุนให้ผรู้ บั
โอนได้
(2) ผูโ้ อนจะต้องเสียค่าธรรมเนียมการโอนหน่ วยลงทุนตามทีร่ ะบุไว้ในข้อ 15.3 เรื่อง “ค่าธรรมเนียมที่เรียก
เก็บจากผูส้ ั ่งซื้อหรือผูถ้ อื หน่วยลงทุน”
(3) หลังจากที่ได้รบั ค่าธรรมเนียมการโอนหน่ วยลงทุนจากผู้โอนแล้ว นายทะเบียนหน่ วยลงทุนจะส่งมอบ
ใบเสร็จรับเงิน และใบกากับภาษี พร้อมสาเนาคาขอโอนหน่วยลงทุนให้แก่ผโู้ อนไว้เป็ นหลักฐาน
นายทะเบียนหน่ วยลงทุนจะบันทึกข้อมูลการโอนหน่ วยลงทุนและออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่ วยลงทุนให้ผู้
โอนและผูร้ บั โอนหน่วยลงทุน ภายใน 15 วันนับแต่วนั ทีน่ ายทะเบียนหน่ วยลงทุนได้รบั คาขอโอนหน่ วยลงทุน
ถูกต้องสมบูรณ์ ทัง้ นี้ ผูร้ บั โอนหน่วยลงทุนจะมีสทิ ธิในฐานะผูถ้ อื หน่ วยลงทุนของกองทุนรวมตามข้อผูกพันข้อ
13 เรื่อง “สิทธิหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบของผูถ้ อื หน่วยลงทุน ” ได้ต่อเมื่อนายทะเบียนหน่ วยลงทุนได้บนั ทึก
ชื่อผูร้ บั โอนหน่วยลงทุนในสมุดทะเบียนผูถ้ อื หน่วยลงทุนเรียบร้อยแล้ว
Q: ผู้ถือหน่ วยลงทุนจะทราบข้อมูลเกี่ยวกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่ วยลงทุนและราคาขายและรับซื้อ
คืนหน่ วยลงทุนได้จากช่องทางใด
A: ผูถ้ อื หน่วยสามารถตรวจสอบได้ ในเว็บไซต์ของบริษทั จัดการ www.lhfund.co.th หรือทีบ่ ริษทั จัดการ ทีห่ มายเลข
โทรศัพท์ 02-286-3484
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สิ ทธิ ของผู้ถือหน่ วยลงทุน
Q: กองทุนนี้ มีการออก และส่งมอบเอกสารแสดงสิ ทธิ ในหน่ วยลงทุนหรือไม่ อย่างไร
A: นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะออก “เอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน/ใบเสร็จรับเงิน/ใบกากับภาษี” ทุกครัง้ ทีม่ กี าร
สั ่งซื้อหรือขายคืนหน่วยลงทุน เพื่อเป็ นการยืนยันจานวนหน่วยลงทุนให้แก่ผถู้ อื หน่ วยลงทุน และจะจัดส่ งเอกสาร
แสดงสิทธิในหน่ วยลงทุน/ใบเสร็จรับเงิน/ใบกากับภาษีให้แก่ผู้ถอื หน่ วยลงทุนภายใน 15 วันทาการนับแต่วนั ทา
การถัดจากวันที่ปิดการเสนอขายหน่ วยลงทุ นครัง้ แรก หรือภายใน 7 วันทาการนับแต่วนั ทาการถัดจากวันที่ซ้อื
ขายหน่ วยลงทุนในช่วงการขายและรับซื้อคืนหน่ วยลงทุนภายหลังการเสนอขายครัง้ แรก อนึ่งเอกสารหลักฐาน
ต่างๆ จะจัดส่งโดยทางไปรษณีย์ หรือให้ผสู้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนเป็ นผูม้ อบให้แล้วแต่กรณี
ทัง้ นี้ สิทธิในหน่ วยลงทุ นของผู้สั ่งซื้อหน่ วยลงทุนจะเกิดขึ้นต่อเมื่อนายทะเบียนหน่ วยลงทุ นได้ทาการบันทึก
รายการสั ่งซื้อหน่วยลงทุนของผูส้ ั ่งซื้อหน่วยลงทุนในทะเบียนผูถ้ อื หน่ วยลงทุนแล้ว
Q: ผู้ถือหน่ วยลงทุนของกองทุนรวมนี้ อาจถูกจากัดสิ ทธิ ในเรื่องใด ภายใต้เงื่อนไขอย่างไร
A: ในกรณีทบ่ี ุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดถือหน่วยลงทุนเกินกว่าหนึ่งในสามของจานวนหน่ วยลงทุนทีจ่ าหน่าย
ได้แล้วทัง้ หมด บริษทั จัดการกองทุนรวมต้องไม่นับคะแนนเสียงของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันนัน้ ในส่วนทีเ่ กิน
กว่าหนึ่งในสามของจานวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายได้แล้วทัง้ หมด
ทัง้ นี้ บริษทั จัดการจะไม่จ่ายเงินปั นผลให้แก่ผถู้ อื หน่วยลงทุนในส่วนทีเ่ กินข้อจากัดการถือหน่วยลงทุน เว้นแต่เป็ น
กรณีทไ่ี ด้รบั ยกเว้น ตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี่ยวกับข้อจากัดการถือหน่ วย
ลงทุนในกองทุนรวมและหน้าทีข่ องบริษทั จัดการ โดยบริษทั จัดการจะจัดทาบัญชีและแยกเงินทีไ่ ม่อาจจ่ายเป็ นเงิน
ปั นผลออกจากบัญชีและทรัพย์สนิ ของกองทุนรวม และไม่นาเงินดังกล่าวมารวมคานวณเป็ นมูลค่าทรัพย์สนิ ของ
กองทุนรวม และจะส่งเงินดังกล่าวให้เป็ นรายได้ของแผ่นดิน
Q: ผู้ถือหน่ วยลงทุน สามารถตรวจสอบแนวทาง และการดาเนิ นการใช้สิทธิ ออกเสียงของบริษทั จัดการ
กองทุนรวมเพิ่มเติ มได้ที่ใด
A: ผูถ้ อื หน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบได้ในเว็บไซต์ของบริษทั จัดการ www.lhfund.co.th
Q: ผู้ถือหน่ วยสามารถร้องเรียนผ่านช่องทางใด และกองทุนมีนโยบายระงับข้อพิ พาทโดยกระบวนการ
อนุญาโตตุลาการหรือไม่ อย่างไร
A: ผูถ้ อื หน่ วยสามารถร้องเรียนได้ท่ี บริษทั จัดการทีห่ มายเลขโทรศัพท์ 02-286-3484 หรือสานักงาน ก.ล.ต. (Help
center) โทรศัพท์ 02-263-6000
การระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ
บริษทั จัดการมีนโยบายการระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ ในกรณีทบ่ี ริษทั จัดการฝ่ าฝืนหรือไม่
ปฏิบ ัติตามโครงการจัดการกองทุน รวมนี้ และ/หรือหลักเกณฑ์ต ามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือ
ประกาศสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทีเ่ กีย่ วข้อง อันมีผลให้เกิดความเสียหายแก่ผถู้ ือหน่วยลงทุนของกองทุน
ผูถ้ อื หน่ วยของกองทุน สามารถนาข้อพิพาทเข้าสู่การพิจารณาตามกระบวนการอนุ ญาโตตุลาการของสานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้
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บุคคลที่เกี่ยวข้องกับการดาเนิ นการของกองทุนรวม
Q: ข้อมูลเกี่ยวกับบริษทั จัดการกองทุนรวม
A: ณ วันที่ 26 ตุลาคม 2563 บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จากัด มีจานวนกองทุนภายใต้การ
บริหารจัดการของบริษทั ทัง้ หมด 51 กองทุน และมีมลู ค่าสินสุทธิของกองทุนรวมเท่ากับ 56,167,625,300.00 บาท
รายชื่อกรรมการ
1. นายรัตน์ พานิชพันธ์
2. นายอดุลย์ วินัยแพทย์
3. นางสุวรรณา พุทธประสาท
4. นางศศิธร พงศธร
5. นางสาวจุฑามาศ สมบุณยะวิโรจน์
6. นางระวีวรรณ วัธนานุกจิ
7. นางจันทนา กาญจนาคม
8. นายมนรัฐ ผดุงสิทธิ ์
9. นายหลาย กวง-ฮัว

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

รายชื่อผู้บริหาร
1. นายมนรัฐ ผดุงสิทธิ ์
2. นายอนุวฒ
ั น์ อิม่ แสงรัตน์
3. นางสาวนรี พฤกษยาภัย
4. นางสาวศศิวณ
ี ์ กฤษณะสมิต
5. นางสาวนิศานาถ วงศวสิฐ
6. นางสาวภาวนุช เอีย่ มนวชาต
7. นายวรนนท์ อัศวกิตติเมธิน

กรรมการผูอ้ านวยการ
สายการตลาด
สายการลงทุน
สายปฎิบตั กิ ารกองทุน
สายเทคโนโลยีสารสนเทศ
สายกากับ ตรวจสอบและบริหารความเสีย่ ง
สายธุรกิจกองทุนรวมโครงสร้างพืน้ ฐานและอสังหาริมทรัพย์

Q: รายชื่อคณะกรรมการลงทุน
A: รายชื่อคณะกรรมการลงทุน
1. นายมนรัฐ ผดุงสิทธิ ์
2. นางสาวนรี พฤกษยาภัย
3. นายสมิทธ์ ศักดิ ์กาจร
4. นายอานุภาพ โฉมศรี
5. นางสาวนันทพร วัฒนถาวร
6. นางสาวศรสวรรค์ เติมวุฒกิ ุล
7. นายพิรยิ พล คงวาณิช
8. นายจิตติพงศ์ มีเพียร

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
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Q: รายชื่อผู้จดั การกองทุน ประวัติการศึกษา และประสบการณ์ การทางานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการ
กองทุนรวม รวมทัง้ หน้ าที่ความรับผิดชอบของผู้จดั การกองทุนดังกล่าว
A: รายชื่อผูจ้ ดั การกองทุน
ชื่อ นามสกุล
นายมนรัฐ ผดุงสิทธิ ์

นางสาวนรี พฤกษยาภัย

ประวัตกิ ารศึกษา
-ปริญญาโท MBA, SASIN
Graduate Institute
-ปริญญาตรี บัญชีบณ
ั ฑิต ,
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
-ประกาศนียบัตร สมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษทั ไทย DCP
รุ่น 154/2554
-TEPCOT รุ่นที่ 6
-ผ่าน CFA ระดับ II

-ปริญญาโท สาขา International
Business, Schiller International
University
-ปริญญาตรี บริหารธุกจิ (การเงิน
และการธนาคาร) จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
-ผ่าน CFA ระดับ I

ประสบการณ์ทางาน
-บลจ.แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์
จากัด
-บมจ.เอฟดับบลิวดี ประกัน
ชีวติ
-บลจ.ไอเอ็นจี (ประเทศไทย)
-ตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้า
แห่งประเทศไทย (AFET)
-บลจ.วรรณ จากัด
-บลจ.ไอเอ็นจี (ประเทศไทย)
-บรรษัทตลาดรองสินเชื่อทีอ่ ยู่
อาศัย
-บลจ.แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์
จากัด
-บลจ.ธนชาต จากัด
-บลจ.แอสเซทพลัส จากัด
-บลจ.ไทยพาณิชย์ จากัด
-บลจ.อเบอร์ดนี จากัด

นายสมิทธ์ ศักดิ ์กาจร

-ปริญญาโท บริหารธุรกิจ การเงิน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
-ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ การเงิน
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
-ปริญญาตรี วิทยาการจัดการ บัญชี
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช
-ผ่าน CISA ระดับ I

-บลจ. แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์
จากัด
-บลจ. ฟิ ลลิป จากัด
-บมจ. ธนาคารกรุงเทพ

-บมจ. ไทยประกันชีวติ
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หน้าทีค่ วามรับผิดชอบ
-กรรมการผูอ้ านวยการ
-รองประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร
ฝ่ ายการลงทุน
-กรรมการบริหารและประธาน
เจ้าหน้าทีล่ งทุน
-กรรมการ
-กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร
-ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ
-กรรมการและกรรมการบริหาร

-ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ สาย
การลงทุน
-ผูอ้ านวยการฝ่ ายอาวุโส ฝ่ าย
กองทุนต่างประเทศ
-ผูอ้ านวยการฝ่ ายอาวุโส ฝ่ าย
ตราสารหนี้และกองทุน
ต่างประเทศ
-ผูอ้ านวยการฝ่ ายอาวุโส ฝ่ าย
ตราสารหนี้
-ผูจ้ ดั การกองทุนอาวุโส ฝ่ าย
ตราสารหนี้
-ผูจ้ ดั การกองทุน
-ผูจ้ ดั การกองทุน
-เจ้าหน้าทีช่ านาญการ ฝ่ ายค้า
หลักทรัพย์ ธุรกิจจัดการกองทุน
ส่วนบุคคล
-ผูจ้ ดั การกองทุน ฝ่ ายจัดการ
กองทุนสารองเลีย้ งชีพ

นายอานุภาพ โฉมศรี

-ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์การเงิน
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
-ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์การเงิน
มหาวิทยาลัยรามคาแหง เกียรติ
นิยมอันดับ 1
-ผ่าน CISA ระดับ II
นายพงศ์เทพ สมประสงค์
-ปริญญาโท
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สาขา
การเงิน
-ปริญญาตรี Middlesex University,
สาขา Recording Arts
-CFA Designation
-FRM Designation
นาวสาวนันทพร วัฒนถาวร -ปริญญาโท การลงทุน University
of Reading
-ปริญญาตรี ธุรกิจระหว่างประเทศ
มหาวิทยาลัยมหิดล
-ผ่าน CFA
-ผ่าน CMT ระดับ I
นางสาวศรสวรรค์ เติมวุฒกิ ุล -ปริญญาตรี บริหารธุกจิ สาขาวิชา
การเงิน มหาวิทยาลัยมหิดล
-ผ่าน CFA ระดับ I

นายพิรยิ พล คงวาณิช

นายจิตติพงศ์ มีเพียร

-ปริญญาโท Master of Science in
Finance, Thammasat University
-ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ,
Thammasat University
-ผ่าน CISA ระดับ I
-ผ่าน CFA ระดับ I
-ปริญญาโท (เกียรตินยิ มอันดับ 2)
การเงินและการลงทุน,
มหาวิทยาลัย University of

-บลจ.แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์
จากัด
-บลจ.แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์
จากัด
-บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์

-ผูจ้ ดั การกองทุน
-ผูจ้ ดั การฝ่ ายบริหารความเสีย่ ง
-เศรษฐกร

-บลจ.แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์
จากัด
-บลจ.ธนชาต จากัด
-บลจ.ธนชาต จากัด
-ธนาคารกรุงเทพ จากัด

-ผูจ้ ดั การกองทุน
-ผูจ้ ดั การกองทุน
-ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การกองทุน
-เจ้าหน้าทีส่ นิ เชื่อรายใหญ่
(SAM)
-ผูแ้ นะนาการลงทุน

-บล. แอพเพิล เวลธ์ จากัด
- บลจ. แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์
จากัด
- บลจ. ธนชาต จากัด

- ผูจ้ ดั การกองทุน
- ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การกองทุน

-บลจ.แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์
จากัด
-บลจ.เอ็มเอฟซี จากัด
(มหาชน)

-ผูจ้ ดั การกองทุน

-บลจ.เอ็มเอฟซี จากัด
(มหาชน)

-ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การกองทุนฝ่ ายตรา
สารทุน
-ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การกองทุนฝ่ ายตรา
สารทุน
-ผูจ้ ดั การกองทุน

-บลจ.แอสเซทพลัส จากัด
-บลจ.แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์
จากัด
-บลจ.เอ็มเอฟซี จากัด
(มหาชน)
-หลักทรัพย์บวั หลวง
-หลักทรัพย์กสิกรไทย
-บลจ. แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์
จากัด
-บลจ. แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์
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-ผูจ้ ดั การกองทุนฝ่ ายตราสารทุน

-ผูจ้ ดั การกองทุน
-นักวิเคราะห์หลักทรัพย์
-วาณิชธนากร
-ผูจ้ ดั การกองทุน
-ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การกองทุน
-หัวหน้าส่วน แผนกลงทุนและ

Strathclyde,
-ปริญญาตรี วิศวกรรมโยธา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
-ผ่าน CFA ระดับ I

นายพีรวิชญ์ ลิม้ เดชาพันธ์

จากัด
-บมจ. ไทยศรี แอร์โก้
ประกันภัย
-บริษทั Accenture Solution
(ประเทศไทย) จากัด
-บมจ. อิตาเลียนไทย ดีเวลอป
เมนต์
-ปริญญาโท สาขา Financial
-บลจ.แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์
Mathematics, University of Leeds -บลจ.ทหารไทย
-ปริญญาตรี บริหารธุกจิ (การเงิน -บลจ.แอสเซทพลัส
เอกการลงทุน)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
-บลจ.ทหารไทย
-FRM
-ผ่าน CFA ระดับ I

บริหารสินทรัพย์
-นักวิเคราะห์
-วิศวกรโยธา

-ผูจ้ ดั การกองทุนตราสารหนี้
-ผูจ้ ดั การกองทุนตราสารหนี้
-ผูจ้ ดั การฝ่ ายบริหารความเสีย่ ง
-ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การฝ่ ายบริหารความ
เสีย่ ง

Q: รายชื่อผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่ วยลงทุน นายทะเบียนหน่ วยลงทุน และผูด้ แู ลผลประโยชน์
A: 1) ผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จากัด (มหาชน)
บริษทั หลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จากัด (มหาชน)
หรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนทีบ่ ริษทั จัดการแต่งตัง้ ขึน้ (ถ้ามี)
2) นายทะเบียนหน่วยลงทุน
บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จากัด
3) ผูด้ แู ลผลประโยชน์
ธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน)
* นอกจากหน้าที่ตามทีก่ าหนดไว้ในสัญญาแต่งตัง้ ผูด้ ูแลผลประโยชน์ยงั มีหน้าทีต่ ามกฎหมายในการรักษา
ผลประโยชน์ของผูถ้ อื หน่วยลงทุนด้วย
ช่องทางที่ผ้ลู งทุนสามารถทราบข้อมูลเพิ่ มเติ ม
Q: ช่องทางที่ผ้ลู งทุนสามารถทราบข้อมูลเพิ่ มเติ มเกี่ยวกับกองทุนรวมนี้
A: ผู้ลงทุ น สามารถทราบข้อมู ลเพิ่ม เติม ได้ท่ีสานั ก งานของบริษัท จัด การ และเว็ป ไซต์ ข องบริษัท จัด การ หรือ
ผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

-12-

ปัจจัยความเสี่ยงของกองทุน
1. ความเสี่ยงจากการดาเนิ นงานของผู้ออกตราสาร (Business Risk) คือความเสีย่ งทีเ่ กิดจากการดาเนินงาน
ของผูอ้ อกตราสาร หากผลการดาเนินงานหรือฐานะการเงินของผู้ออกตราสาร รวมทัง้ ความสามารถในการทา
กาไรของผูอ้ อกตราสารเปลีย่ นแปลงไป ซึง่ อาจกระทบต่อราคาซื้อขายของตราสาร
แนวทางการบริ หารความเสี่ยง ผูจ้ ดั การกองทุนจะพิจารณาคัดเลือกหลักทรัพย์ทจ่ี ะลงทุน โดยการวิเคราะห์
สถานะทางการเงิน ผลการดาเนินงาน การบริหารงาน เพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุน และยังจะทาการติดตาม
ข้อมูลข่าวสารของผูอ้ อกตราสารอย่างใกล้ชดิ และต่อเนื่อง เพื่อปรับเปลีย่ นแผนการลงทุนอย่างเหมาะสม
2. ความเสี่ยงจากความสามารถในการชาระหนี้ ของผู้ออกตราสาร (Credit Risk) คือความเสี่ยงจากการที่
บริษทั ผูอ้ อกตราสารไม่สามารถชาระคืนเงินต้น และ/หรือดอกเบี้ยได้ตามทีก่ าหนด หรือไม่ครบตามจานวนทีไ่ ด้
สัญญาไว้
แนวทางการบริ หารความเสี่ยง บริษทั จัดการจะวิเคราะห์ฐานะทางการเงิน ความสามารถในการชาระหนี้ของ
ผูอ้ อกตราสารอย่างสม่าเสมอ
3. ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ ย (Interest Rate Risk) คือราคาของตราสารแห่งหนี้จะ
เปลี่ยนแปลงในทิศทางตรงข้ามกับการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย และตามปกติตราสารแห่งหนี้ท่มี อี ายุ
คงเหลือยิง่ ยาวนานเท่าไร การเปลีย่ นแปลงของอัตราดอกเบีย้ ก็จะยิง่ มีผลกระทบต่อราคาของตราสารมากขึน้
แนวทางการบริ หารความเสี่ยง บริษทั จัดการอาจลดความเสีย่ งด้านนี้ลงได้จากการติดตามวิเคราะห์ปัจจัยทีม่ ี
ผลกระทบต่อระดับราคาของตราสารอย่างสม่าเสมอและต่อเนื่อง
4. ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องของตราสาร (Liquidity Risk) ด้วยสภาพและขนาดของตลาดตราสาร
หนี้ของประเทศไทยในปั จจุบนั ซึ่งเป็ นตลาดที่กาลังพัฒนา ตราสารต่างๆ ทีก่ องทุนลงทุนอาจขาดสภาพคล่อง
โดยการซื้อขายเปลีย่ นมือของตราสารมีจานวนครัง้ และปริมาณน้อย ซึง่ กองทุนอาจขายตราสารไม่ได้ในช่วงเวลา
ทีต่ อ้ งการหรืออาจไม่ได้ราคาตามทีค่ าดหวังไว้
แนวทางการบริ หารความเสี่ยง บริษัทจัดการจะพิจารณาลงทุนในตราสารที่มสี ภาพคล่องให้สอดคล้องกับ
ประเภทลักษณะและนโยบายการลงทุนของกองทุนอย่างเหมาะสม เพื่อให้มคี วามคล่องตัวในการบริหารกองทุน
ทัง้ นี้ แนวทางการบริหารความเสีย่ งจากการขาดสภาพคล่องของตราสาร จะขึน้ อยู่กบั การพิจารณาตัดสินใจของ
บริษทั จัดการโดยคานึงถึงผลประโยชน์สงู สุดของผูถ้ อื หน่วยลงทุนเป็ นสาคัญ
5. ความเสี่ ย งของประเทศที่ ล งทุ น (Country Risk) : เนื่ องจากกองทุน อาจจะลงทุ น ในตราสารต่ างประเทศ
กองทุ น จึงมีความเสี่ย งของประเทศที่ล งทุ น เช่น การเปลี่ย นแปลงของปั จจัย พื้น ฐาน สภาวะทางเศรษฐกิจ
การเมือ ง ค่ า เงิน และนโยบายต่ า งประเทศ โดยปั จ จัย เหล่ า นี้ อ าจมีผ ลกระทบต่ อ ราคาหน่ ว ยลงทุ น หรือ
หลักทรัพย์ทก่ี องทุนลงทุน
แนวทางการบริ หารความเสี่ยง บริษทั จัดการจะทาการวิเคราะห์ความเสีย่ งทางด้านปั จจัยพืน้ ฐาน สภาวะทาง
เศรษฐกิจ การเมือง ค่าเงิน และนโยบายต่างประเทศ ของประเทศทีล่ งทุนอย่างสม่าเสมอ เพื่อลดความเสีย่ งใน
ส่วนนี้
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6. ความเสี่ยงของอัตราแลกเปลี่ยน (Currency Risk) : เนื่องจากกองทุนอาจจะลงทุนในตราสารต่างประเทศ ซึง่
ต้องลงทุนเป็ นสกุลเงินต่างประเทศ จึงเป็ นความเสี่ย งของค่าเงินที่เกิดจากการลงทุน ตัว อย่างเช่น ถ้าค่าเงิน
ต่างประเทศทีล่ งทุนอ่อนค่า มูลค่าหน่ วยลงทุน (NAV) ของกองทุนจะลดลง ดังนัน้ ผูล้ งทุนอาจได้รบั กาไร หรือ
ขาดทุนจากการเคลื่อนไหวของเงินตราต่างประเทศทีล่ งทุนได้
แนวทางการบริหารความเสี่ยง กองทุนจะลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivative) หรือเครื่องมือป้ องกัน
ความเสี่ย งจากอัต ราแลกเปลี่ย น (hedging) ไม่ น้ อ ยกว่า ร้อ ยละ 90 ของมู ลค่ า ทรัพ ย์สิน ที่ก องทุ น ลงทุ น ใน
ต่างประเทศ เพื่อลดความเสีย่ งในส่วนนี้
7. ความเสี่ยงจากการทาสัญญาซื้อขายล่วงหน้ า (Derivative) : สัญญาซื้อขายล่วงหน้าบางประเภทอาจมีการ
ขึน้ ลงผันผวน (volatile) มากกว่าหลักทรัพย์พ้นื ฐาน ดังนัน้ หากกองทุนมีการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่ วงหน้า
ดังกล่าวย่อมทาให้สนิ ทรัพย์มคี วามผันผวนมากกว่าการลงทุนในหลักทรัพย์พน้ื ฐาน (Underlying Security)
แนวทางการบริ หารความเสี่ยง บริษัทจัดการจะกาหนดกลยุ ทธ์ในการบริหารจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม
และตรวจวัด ติดตามความเสี่ยง และรายงานต่อคณะกรรมการลงทุน เพื่อให้ มรี ะบบที่เหมาะสมในการบริหาร
ความเสี่ย งจากการลงทุ น ในตราสารอนุ พ ัน ธ์ เพื่ อ ลดความเสี่ย งในส่ ว นนี้ และในกรณี ท่ีก องทุ น ลงทุ น ใน
ต่างประเทศ กองทุนจะลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าทีม่ ตี วั แปรเป็ นอัตราแลกเปลีย่ น โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อ
ลดความเสีย่ งในส่วนนี้ ทัง้ นี้ การป้ องกันความเสีย่ งดังกล่าว อาจทาให้กองทุนเสียโอกาสทีจ่ ะได้รบั ผลตอบแทนที่
เพิ่มขึ้น หากอัตราแลกเปลี่ยนมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางตรงข้ามกับที่กองทุนคาดการณ์ ไว้ อย่า งไรก็ตาม
กองทุนยังคงมีความเสี่ยงจากการที่คู่สญ
ั ญาไม่ปฏิบตั ิตามสัญญาดังกล่าว ดังนัน้ เพื่อลดความเสี่ยงดงกล่ าว
กองทุนจะทาธุรกรรมดังกล่าวกับธนาคารทีม่ กี ฏหมายเฉพาะจัดตัง้ ขึน้ หรือธนาคารพาณิชย์
8. ความเสี่ยงจากการลงทุนในตราสารที่มีลกั ษณะของสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้ าแฝง (Structured note) : เป็ น
ความเสีย่ งทีเ่ กิดจากการคาดการณ์ทศิ ทางของสินทรัพย์หรือตัวแปรอ้างอิงผิดพลาด หรือเกิ ดความผันผวนของ
สินทรัพย์หรือตัวแปรอ้างอิง ทาให้ได้รบั ผลตอบแทนตามที่คาดหวัง และเกิดจากการที่ตราสารประเภทนี้ส่วน
ใหญ่ไม่สามารถโอนเปลีย่ นมือได้
แนวทางการบริหารความเสี่ยง บริษทั จัดการจะพิจารณาคัดเลือกลงทุนในตราสารทีม่ ลี กั ษณะของสัญญาซื้อ
ขายล่วงหน้าแฝงที่ออกโดยบริษทั หรือสถาบันการเงินที่มคี วามมั ่นคงสูง และกองทุนสามารถไถ่ถอนตราสาร
ดังกล่าวก่อนครบกาหนดอายุตราสารเมื่อร้องขอได้ รวมทัง้ วิเคราะห์และควบคุมระดับความเสี่ยงทีเ่ กิดจากความ
ผันผวนของสินทรัพย์อา้ งอิง ให้อยู่ในระดับทีเ่ หมาะสม
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สรุปอัตราส่วนการลงทุนของกองทุนรวม

งง
ตอนที่ 1.1 : อัตราส่วนการลงทุนสาหรับกองทุนทั ่วไป
ข้อ
1
2

3

4

5

ประเภททรัพย์สิน

อัตราส่วน (% ของ NAV)

ตราสารภาครัฐไทย
ตราสารภาครัฐต่างประเทศ
2.1 กรณีมี credit rating อยู่ใน 2 อันดับแรกขึน้ ไป
2.2 กรณีมี credit rating อยู่ในระดับ investment grade
แต่ต่ากว่า 2 อันดับแรก
หน่วย CIS ในประเทศ
หน่วย CIS ต่างประเทศ
ตามทีร่ ะบุในภาคผนวก 3 ส่วนที่ 2 ข้อ 1.1 หรือข้อ 2.1
เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากทีผ่ รู้ บั ฝากหรือผูอ้ อกตราสารมี
ลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้
4.1 มี credit rating อยูใ่ นระดับ investment grade
4.2 เป็ นธนาคารออมสิน ทัง้ นี้ เฉพาะเงินฝากหรือตราสารทีร่ ฐั บาล
เป็ นประกัน
ตราสารทีม่ ลี กั ษณะครบถ้วนดังนี้
5.1 เป็ นตราสารหนี้ ตราสารกึง่ หนี้กง่ึ ทุน หรือ SN
ทีผ่ อู้ อกจัดตัง้ ขึน้ ตามกฎหมายไทย หรือสาขาของ ธพ.
ต่างประเทศทีไ่ ด้รบั อนุญาตให้ประกอบธุรกิจ ธพ.
ในประเทศไทย
5.2 เป็ นตราสารทีม่ ลี กั ษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้
5.2.1 ผูอ้ อกเป็ นบริษทั จดทะเบียน
5.2.2 ผูอ้ อกมีการเปิ ดเผยข้อมูลเป็ นการทัวไปโดยมี
่
รายละเอียดตามแบบ filing
5.2.3 ในกรณีทเ่ี ป็ นตราสารทีม่ กี าหนดวันชาระหนี้ < 397 วัน
นับแต่วนั ทีล่ งทุน และไม่ได้มลี กั ษณะตาม 5.2.1 หรือ
5.2.2 ผูม้ ภี าระผูกพันตามตราสารดังกล่าวต้องเป็ น
บุคคลดังนี้
5.2.3.1 ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าด้วย
ธุรกิจสถาบันการเงิน
5.2.3.2 ธนาคารออมสิน
5.2.3.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห์
5.2.3.4 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร
5.2.3.5 บรรษัทตลาดรองสินเชื่อทีอ่ ยู่อาศัย
5.2.3.6 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
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ไม่จากัดอัตราส่วน
ไม่จากัดอัตราส่วน
ไม่เกิน 35%
ไม่เกิน 10%
ไม่เกิน 15%
ไม่เกิน 20%

ไม่เกินอัตราดังนี้ แล้วแต่อตั ราใดจะสูงกว่า
(1) 10% หรือ
(2) น้าหนักของตราสารทีล่ งทุนใน
benchmark + 5%

ข้อ

6

ประเภททรัพย์สิน

อัตราส่วน (% ของ NAV)

5.2.3.7 ธนาคารเพื่อการส่งออกและนาเข้า
แห่งประเทศไทย
5.2.3.8 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
5.2.3.9 บล.
5.3 เสนอขายในประเทศไทย
5.4 มี credit rating อยูใ่ นระดับ investment grade
5.5 ในกรณีทเ่ี ป็ นตราสารทีม่ กี าหนดวันชาระหนี้ > 397 วัน
นับแต่วนั ทีล่ งทุน ต้องขึน้ ทะเบียนหรืออยู่ในระบบของ
regulated market
ทรัพย์สนิ ดังนี้
6.1 ตราสารทีม่ ลี กั ษณะครบถ้วนดังนี้
6.1.1 เป็ นตราสารหนี้ ตราสารกึง่ หนี้กง่ึ ทุน SN หรือศุกูก
ทีผ่ อู้ อกจัดตัง้ ขึน้ ตามกฎหมายไทย และเสนอขาย
ตราสารนัน้ ในต่างประเทศ หรือผูอ้ อกจัดตัง้ ขึน้
ตามกฎหมายต่างประเทศ (แต่ไม่รวมสาขาของ ธพ.
ต่างประเทศทีไ่ ด้รบั อนุญาตให้ประกอบธุรกิจ ธพ.
ในประเทศไทย) หรือเป็ นตราสาร Basel III
6.1.2 มี credit rating อยูใ่ นระดับ investment grade
6.1.3 เป็ นตราสารทีม่ ลี กั ษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้
6.1.3.1 ผูอ้ อกเป็ นบริษทั จดทะเบียนใน SET หรือ
ในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ
6.1.3.2 ผูอ้ อกมีการเปิ ดเผยข้อมูลเป็ นการทัวไปโดยมี
่
รายละเอียดตามแบบ filing
6.1.3.3 ในกรณีทเ่ี ป็ นตราสารทีม่ กี าหนดวันชาระหนี้
< 397 วัน นับแต่วนั ทีล่ งทุน และไม่ได้
มีลกั ษณะตาม 6.4.3.1 หรือ 6.4.3.2
ผูม้ ภี าระผูกพันตามตราสารดังกล่าวต้องเป็ น
บุคคลดังนี้
6.1.3.3.1 บุคคลตามข้อ 5.2.3.1 –
5.2.3.9
6.1.3.3.2 สถาบันการเงินระหว่างประเทศ
ทีป่ ระเทศไทยเป็ นสมาชิก
6.1.3.3.3 สถาบันการเงินต่างประเทศ
ทีม่ ลี กั ษณะทานองเดียวกับ
บุคคลตามข้อ 6.1.3.3.1 –
6.1.3.3.2
6.1.4 ในกรณีทเ่ี ป็ นตราสารทีม่ กี าหนดวันชาระหนี้ > 397 วัน
นับแต่วนั ทีล่ งทุน ต้องขึน้ ทะเบียนหรืออยู่ในระบบของ
regulated market
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ไม่เกินอัตราดังนี้ แล้วแต่อตั ราใดจะสูงกว่า
(1) 10% หรือ
(2) น้าหนักของทรัพย์สนิ ทีล่ งทุนใน
benchmark + 5%

ข้อ

ประเภททรัพย์สิน

อัตราส่วน (% ของ NAV)

6.2 ธุรกรรมดังนี้ ทีค่ ่สู ญ
ั ญามี credit rating อยูใ่ นระดับ
investment grade
6.2.1 reverse repo
6.2.2 OTC derivatives
7

ทรัพย์สนิ อื่นนอกเหนือจากทีร่ ะบุในข้อ 1 - ข้อ 6 (SIP)

ไม่เกิน 5%

ส่วนที่ 2 : อัตราส่วนการลงทุนที่คานวณตามกลุ่มกิ จการ (group limit)
ข้อ
1

ประเภททรัพย์สิน

อัตราส่วน (% ของ NAV)

การลงทุนในทรัพย์สนิ ของบริษทั ทุกบริษทั ทีอ่ ยูใ่ นกลุ่มกิจการ
เดียวกันหรือการเข้าเป็ นคู่สญ
ั ญาในธุรกรรมทางการเงินกับบริษทั
ดังกล่าว

ไม่เกินอัตราใดอัตราหนึ่งดังนี้ แล้วแต่อตั ราใด
จะสูงกว่า
(1) 25% หรือ
(2) น้าหนักของทรัพย์สนิ ทีล่ งทุน
ใน benchmark + 10%

หมายเหตุ : ในกรณีเป็ นทรัพย์สนิ ดังนี้ ไม่มขี อ้ กาหนดเกีย่ วกับ group limit
1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื่อการดาเนินงานของ MF
2. derivatives on organized exchange
ส่วนที่ 3 : อัตราส่วนการลงทุนที่คานวณตามประเภททรัพย์สิน (product limit)
ข้อ

ประเภททรัพย์สิน

1

เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก B/E หรือ P/N ทีน่ ิตบิ ุคคล
ตามกฎหมายไทย (ไม่รวมถึงสาขาในต่างประเทศของนิตบิ ุคคล
ดังกล่าว) เป็ นผูอ้ อก ผูส้ ั ่งจ่าย หรือคู่สญ
ั ญา ดังนี้
1.1 ธนาคารหรือสถาบันการเงินทีม่ กี ฎหมายเฉพาะจัดตัง้ ขึน้
1.2 ธพ.
1.3 บง.
1.4 บค.
1.5 บรรษัทตลาดรองสินเชื่อทีอ่ ยู่ddอาศัย
(ไม่รวมถึงทรัพย์สนิ ที่ MF ได้รบั โอนกรรมสิทธิมาจากคู
์
่สญ
ั ญาตาม
reverse repo หรือ securities lending หรือ derivatives)
ทรัพย์สนิ ดังนี้
2.1 ตราสารกึง่ หนี้กง่ึ ทุน
2.2 derivatives หรือ SN ทีม่ ี underlyling เป็ นตราสารตามข้อ 2.1
ทรัพย์สนิ ดังนี้
3.1 B/E หรือ P/N ทีม่ เี งือ่ นไขห้ามเปลีย่ นมือแต่ MF ได้ดาเนินการ
ให้มกี ารรับโอนสิทธิเรียกร้องในตราสารได้ ตามวิธกี ารทีก่ ฎหมาย

2

3

อัตราส่วน (% ของ NAV)
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- รวมกันไม่เกิน 45% เฉลีย่ ในรอบปี บญ
ั ชี
เว้นแต่เป็ น MF ทีม่ อี ายุโครงการ < 1 ปี
ให้เฉลีย่ ตามรอบอายุกองทุน
- อัตราข้างต้นไม่ใช้กบั MF ทีอ่ ายุกองทุน
คงเหลือ < 6 เดือน ทัง้ นี้ เฉพาะ MF ทีม่ ี
อายุโครงการ > 1 ปี

ทุกประเภทรวมกันไม่เกิน 20%

รวมกันไม่เกิน 25%

ประเภททรัพย์สิน

ข้อ

อัตราส่วน (% ของ NAV)

กาหนด หรือมีเงือ่ นไขให้ MF สามารถขายคืนผูอ้ อกตราสารได้ 3.2
SN (แต่ไม่รวมถึง SN ซึง่ จดทะเบียนกับ TBMA และมีการเสนอ
ขายตามหลักเกณฑ์ทก่ี าหนดไว้ในประกาศ คณะกรรมการกากับ
ตลาดทุนว่าด้วยการขออนุญาต และการอนุญาตให้เสนอขายตรา
สารหนี้ทอ่ี อกใหม่)
3.2 SN (แต่ไม่รวมถึง SN ซึง่ จดทะเบียนกับ TBMA
และมีการเสนอขายตามหลักเกณฑ์ทก่ี าหนดไว้ในประกาศ
คณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วยการขออนุญาต
และการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี้ทอ่ี อกใหม่)
3.3 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากทีม่ รี ะยะเวลาการฝาก
เกิน 12 เดือน
3.4 total SIP ตามข้อ 5 ของส่วนนี้
4

หน่วย CIS ในประเทศ

ไม่เกิน 20%

5

reverse repo

ไม่เกิน 25%

6
7

securities lending

ไม่เกิน 25%
ทุกประเภทรวมกันไม่เกิน 15%

6

derivatives ดังนี้
6.1 การเข้าทาธุรกรรม derivatives ที่มวี ตั ถุประสงค์เพื่อการลด
ความเสีย่ ง (hedging)
6.2 การเข้าทาธุรกรรม derivatives ที่มใิ ช่เพื่อการลดความเสีย่ ง
(non-hedging)

ตราสารดังนี้ (total SIP)
7.1 ทรัพย์สนิ ตามข้อ 7 ในส่วนที่ 1 : อัตราส่วนการลงทุนทีค่ านวณ
ตามผูอ้ อกทรัพย์สนิ หรือคู่สญ
ั ญา (single entity limit)
7.2 ตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้ก่งึ ทุน หรือศุกูก (ถ้านโยบายเดิม มี
SN หรือ Basel lII ก็ใส่เพิม่ ตรงนี้ดว้ ย) ทีม่ อี นั ดับความน่ าเชื่อทีต่ วั
ตราสารและ/หรือผู้ออกตราสารที่ต่ ากว่าที่สามารถลงทุนได้ (noninvestment grade / unrated) (ห มายความรวมถึ ง ในระบบ
regulated market และไม่อยู่ในระบบ regulated market และ ที่มี
ข้อมูล public และ non-public)

-18-

ไม่เกินมูลค่าความเสีย่ งทีม่ อี ยู่
6.2.1 กรณี MF ไม่มกี ารลงทุนแบบซับซ้อน
จากัด net exposure ทีเ่ กิดจาก
การลงทุนใน derivatives โดยต้อง
ไม่เกิน 100% ของ NAV
6.2.2 กรณี MF มีการลงทุนแบบซับซ้อน
จากัด net exposure ทีเ่ กิดจาก
การลงทุนใน derivatives โดยมูลค่า
ความเสียหายสูงสุด (value-at-risk :
VaR) ของ MF ต้องเป็ นดังนี้

ประเภททรัพย์สิน

ข้อ

อัตราส่วน (% ของ NAV)

(1) absolute VaR < 20% ของ NAV
(2) relative VaR < 2 เท่า ของ VaR
ของ benchmark
หมายเหตุ : สาหรับการลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื่อการดาเนินงานของ MF ไม่มขี อ้ กาหนดเกีย่ วกับ product
limit
ส่วนที่ 4 : อัตราส่วนการลงทุนที่คานวณตามความมีส่วนได้เสียในกิ จการที่ลงทุน (concentration limit)
ข้อ

ประเภททรัพย์สิน

อัตราส่วน

1

หุน้ ของบริษทั รายใดรายหนึ่ง

ทุก MF รวมกันภายใต้การจัดการของ บลจ. รายเดียวกันต้องมีจานวน
หุน้ ของบริษทั รวมกัน < 25% ของจานวนสิทธิออกเสียงทัง้ หมดของ
บริษทั นัน้

2

ตราสารหนี้ ตราสารกึง่ หนี้กง่ึ ทุนตราสาร
Basel III และศุกูกของผูอ้ อกรายใดราย
หนึ่ง (ไม่รวมถึงตราสารหนี้ภาครัฐไทย
หรือตราสารหนี้ภาครัฐต่างประเทศ)

2.1 ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าหนี้สนิ ทางการเงิน (financial liability)*
ของผู้ออกตราสารรายนั น้ ตามที่เปิ ดเผยไว้ในงบการเงินสาหรับ
รอบระยะเวลาบัญชีล่าสุด ทัง้ นี้ ในกรณีทผ่ี อู้ อกตราสารมีหนี้สนิ ทาง
การเงิน ที่ออกใหม่ ก่ อ นครบรอบระยะเวลาบัญ ชีถัด ไปและยังไม่
ปรากฏในงบการเงินล่ าสุด บลจ. อาจนามูลค่าหนี้สนิ ทางการเงิน
ดังกล่าวมารวมกับ มูลค่าหนี้ สินทางการเงินตามงบการเงิน ล่าสุด
ด้วยก็ได้โดยข้อมูลหนี้สนิ ทางการเงินนัน้ จะต้องเป็ นข้อมูลที่มกี าร
เผยแพร่เป็ นการทัวไป
่ และในกรณีทผ่ี ู้ออกตราสารไม่มหี นี้สนิ ทาง
การเงินตามที่เปิ ดเผยไว้ในงบการเงินสาหรับรอบระยะเวลาบัญชี
ล่าสุด** ให้ใช้อตั ราส่วนไม่เกิน 1 ใน 3ของมูลค่ าการออกและเสนอ
ขายตราสารตามข้อนี้ของผูอ้ อกรายนัน้ เป็ นรายครัง้ เว้นแต่ในกรณี
ที่ผู้อ อกตราสารได้มีก ารยื่น แบบ filing ในลัก ษณะเป็ น โครงการ
(bond issuance program) ให้พจิ ารณาเป็ นรายโครงการ
2.2 ในกรณีท่กี องทุนลงทุนในตราสารตามข้อนี้โดยเป็ นตราสารที่ออก
ใหม่ แ ละมี credit rating อยู่ ใ นระดับ ต่ า กว่ า investment grade
หรือ ไม่ มี credit rating ให้ บลจ. ลงทุ น เพื่อ กองทุ น ภายใต้ การ
จัดการของ บลจ. รายเดียวกันรวมกันไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าการ
ออกและเสนอขายตราสารดังกล่าวเป็ นรายครัง้ เว้นแต่กรณีทผ่ี อู้ อก
ตราสารได้มีก ารยื่น แบบ filing ในลัก ษณะเป็ นโครงการ (bond
issuance program) ให้พจิ ารณาเป็ นรายโครงการ
(อัตราส่วนตาม 2.2 ไม่ใช้กบั กรณีเป็ นตราสารทีอ่ อกโดยบุคคลดังนี้
1. ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
2. ธนาคารออมสิน
3. ธนาคารอาคารสงเคราะห์
4. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
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ข้อ

ประเภททรัพย์สิน

อัตราส่วน
5. บรรษัทตลาดรองสินเชื่อทีอ่ ยู่อาศัย
6. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศ
ไทย
7. ธนาคารเพื่อการส่งออกและนาเข้าแห่งประเทศไทย
8. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
9. บล.
10. สถาบันการเงินระหว่างประเทศทีป่ ระเทศไทยเป็ นสมาชิก
11. สถาบันการเงินต่างประเทศทีม่ ลี กั ษณะทานองเดียวกับบุคคล
ตาม 1. – 9.)

3

หน่วย CIS ของกองทุนใดกองทุนหนึ่ง

- ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจานวนหน่วย CIS ทัง้ หมดของ MF หรือ
กองทุน CIS ต่างประเทศ ทีอ่ อกหน่วยนัน้
- อัตราข้างต้นไม่ใช้กบั การลงทุนดังนี้
(1) การลงทุ น ในหน่ ว ย CIS ของกองทุ น ที่มีลัก ษณะครบถ้ว นดัง นี้
โดยได้รบั ความเห็นชอบจากสานักงาน
(1.1) มีขนาดเล็ก
(1.2) จัดตัง้ ขึน้ ใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี
(1.3) เสนอขายต่อผูล้ งทุนในวงกว้าง

ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจานวนหน่ วย infra ทัง้ หมดของกองทุน infra ที่
ออกหน่ ว ยนั ้น เว้น แต่ เป็ นหน่ ว ย infra ของกองทุ น ที่ มีลัก ษณะ
ครบถ้วนดังนี้ โดยได้รบั ความเห็นชอบจากสานักงาน
(1) มีขนาดเล็ก
(2) จัดตัง้ ขึน้ ใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี
(3) เสนอขายต่อผูล้ งทุนในวงกว้าง
ไม่ เ กิ น 1 ใน 3 ของจ านวนหน่ ว ย property ทั ง้ หมดของกองทุ น
5 หน่วย property ของกองทุนใด
property ทีอ่ อกหน่วยนัน้ เว้นแต่เป็ นหน่ วย property ของกองทุนทีม่ ี
กองทุนหนึ่ง
ลักษณะครบถ้วนดังนี้ โดยได้รบั ความเห็นชอบจากสานักงาน
(1) มีขนาดเล็ก
(2) จัดตัง้ ขึน้ ใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี
(3) เสนอขายต่อผูล้ งทุนในวงกว้าง
ทัง้ นี้ การคานวณสัดส่วนตามนโยบายการลงทุนและอัตราส่วนการลงทุน ให้เป็ นไปตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาด
ทุนว่าด้วยการลงทุนของกองทุน และ/หรือ ทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติม
4

หน่วย infra ของกองทุนใดกองทุนหนึ่ง
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ตารางค่าธรรมเนี ยม เงิ นตอบแทน และค่าใช้จ่ายทัง้ หมดที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม และผู้ถือหน่ วยลงทุน
สาหรับรอบระยะเวลาตัง้ แต่วนั ที่ 1 กันยายน 2563 ถึงวันที่ 31 สิ งหาคม 2563
1. ค่าใช้จา่ ยที่เรียกเก็บจากผูถ้ ือหน่ วยลงทุน
รายการที่เรียกเก็บ

อัตราตามโครงการ

1.1 ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน
(Front-end-fee)
1.2 ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วย
ลงทุน (Back-end fee)
1.3 ค่าธรรมเนียมการสับเปลีย่ นหน่วย
ลงทุน (Switching fee)
ค่าธรรมเนียมการสับเปลีย่ นเข้า

ไม่มี

ค่าธรรมเนียมการสับเปลีย่ นออก
1.4 ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน

ร้อยละของมูลค่าซือ้ ขายต่อปี
เรียกเก็บจริง
เรียกเก็บจริง
ปี 2561
ปี 2562
ไม่มี
ไม่มี

เรียกเก็บจริง
ปี 2563
ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

อัตราตามทีน่ าย
ทะเบียนเรียกเก็บ

200 บาท
ต่อรายการ

200 บาท
ต่อรายการ

200 บาท
ต่อรายการ

หมายเหตุ : 1) ค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้นเป็ นอัตราทีร่ วมภาษีมลู ค่าเพิม่ ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอ่นื ใดในทานองเดียวกัน (ถ้ามี)
2) อาจเรียกเก็บจากผูล้ งทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่ละรายไม่เท่ากัน ขึน้ อยู่กบั ดุลยพินิจของบริษทั จัดการ
3) กรณีสบั เปลี่ยนหน่วยลงทุน บริษทั จัดการอาจยกเว้นไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนสาหรับการ
สับเปลีย่ นหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมภายใต้การจัดการของบริษทั จัดการ แต่จะมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขาย
และรับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามอัตราทีบ่ ริษทั จัดการกาหนด
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2. ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม
ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินทัง้ หมดของกองทุนต่อปี

รายการที่เรียกเก็บ

ค่าธรรมเนี ยมและค่าใช้จ่ายรวมทัง้ หมด
อัตราตามโครงการ
ที่ประมาณการได้
2.1 ค่าธรรมเนียมการจัดการ
ไม่เกิน 0.81
2.2 ค่าธรรมเนียมผูด้ แู ลผลประโยชน์
ไม่เกิน 0.11
2.3 ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน
ไม่เกิน 0.81,0.94
2.4 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ
ไม่เกิน 0.28
- ค่าสอบบัญชี
จ่ายตามจริง
- ค่าจัดตัง้ และจดทะเบียนกองทุน
จ่ายตามจริง
- ค่าใช้จ่ายในการโฆษณา
ประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการขาย
- ค่าใช้จ่ายในการจัดทา จัดพิมพ์
จ่ายตามจริง
รายงานถึงผูถ้ อื หน่วย
- ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการดาเนินโครงการ
จ่ายตามจริง
ค่าธรรมเนี ยมและค่าใช้จ่ายรวมที่ประมาณการไม่ได้
รวมค่าใช้จ่ายทัง้ หมด
ไม่เกิ น 2.14
ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์

เรียกเก็บจริง
ปี 2561
0.107
0.031
0.396

เรียกเก็บจริง
ปี 2562
0.107
0.032
0.396

เรียกเก็บจริง
ปี 2563
0.107
0.031
0.396

0.012
0.002

0.006
N/A

0.006
N/A

จ่ายตามจริง แต่ไม่เกิน 0.535

จ่ายตามจริง

N/A

N/A

N/A

0.004

0.002

0.002

0.550

0.545

0.542

0.000

0.000

0.000

หมายเหตุ : 1) ค่าธรรมเนี ยมและค่า ใช้จ่ายต่ าง ๆ รวมภาษีมูล ค่าเพิ่ม หรือ ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือ ภาษีอ่ืนใด (ถ้ามี) แต่ย ังไม่รวมค่ า
นายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ทีเ่ กิดขึน้ จากการซื้อขายหลักทรัพย์
2) บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิในการทีจ่ ะปรับเพิม่ อัตราค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายข้างต้นโดยไม่ถอื ว่าเป็ นการแก้ไข เพิม่ เติม
โครงการจัดการในอัต ราไม่เกินร้อยละ 5 ของอัตราค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย ทัง้ นี้ เป็ นไปตามที่ระบุไว้ในรายละเอียด
โครงการและตามหลักเกณฑ์ทส่ี านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนด
3) ค่าธรรมเนียมค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุ นรวม เมื่อรวมกันทัง้ หมดแล้วต้ องไม่เกินอัตราร้อยละ 2.14 ต่อปี ของมูลค่า
ทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนรวม
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รายงานสรุปเงิ นลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงิ นฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้ กึ่งทุน
มูลค่า ณ วันที่ 31 สิ งหาคม 2563
กลุม่ ของตราสารการลงทุน
(ก)
ตราสารภาครัฐไทย/ตราสารภาครัฐต่างประเทศ
(ข)
ตราสารทีธ่ นาคารทีม่ กี ฎหมายเฉพาะจัดตัง้ ขึน้ ธนาคารพาณิชย์
หรือบริษทั เงินทุนเป็ นผูอ้ อก/สังจ่
่ าย/รับอาวัล/คา้ ประกัน
(ค)
ตราสารทีม่ อี นั ดับความน่าเชื่อถืออยูใ่ นอันดับทีส่ ามารถ
ลงทุนได้ (Investment grade)
(ง)
ตราสารทีม่ อี นั ดับความน่าเชื่อถืออยูใ่ นอันดับต่ากว่าอันดับที่
สามารถลงทุนได้ (Non-Investment grade) หรือไม่ม ี Rating

มูลค่าตามราคาตลาด
377,355,675.39
2,788,325.36

%NAV
57.59
0.43

276,207,831.99

42.15

-

-

สัดส่วนเงินลงทุนขัน้ สูงต่อมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนสาหรับกลุ่มตราสารตาม (ง) เท่ากับ 0% NAV

รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่ าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน Portfolio
มูลค่า ณ วันที่ 31 สิ งหาคม 2563
ประเภท

ผูอ้ อก

อันดับ
ความน่ าเชื่อถือ

พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย
ธนาคารแห่งประเทศไทย
พันธบัตรรัฐบาล
กระทรวงการคลัง
เงินฝากธนาคาร
ธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน)
เงินฝากธนาคาร
ธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน)
หุน้ กู้
ทรัสต์เพือ่ การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพือ่ อุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ต้ี
หุน้ กู้
บริษทั กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จากัด (มหาชน)
หุน้ กู้
บริษทั โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ย่ี จากัด (มหาชน)
หุน้ กู้
บริษทั ควอลิต้เี ฮ้าส์ จากัด (มหาชน)
หุน้ กู้
บริษทั เงินติดล้อ จากัด
หุน้ กู้
บริษทั ช.การช่าง จากัด (มหาชน)
หุน้ กู้
บริษทั ซีพ ี ออลล์ จากัด (มหาชน)
หุน้ กู้
บริษทั เดมเลอร์ไครสเลอร์ (ประเทศไทย) จากัด
หุน้ กู้
บริษทั ไทยเบฟเวอเรจ จากัด (มหาชน)
หุน้ กู้
บริษทั บีทเี อส กรุ๊ป โฮลดิ้ง จากัด (มหาชน)
หุน้ กู้
บริษทั เบอร์ล่ี ยุคเกอร์ จากัด (มหาชน)
หุน้ กู้
บริษทั แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ต้ี ดีเวลลอปเม้นท์ จากัด (มหาชน)
หุน้ กู้
บริษทั พลังงานบริสทุ ธิ ์ จากัด (มหาชน)
หุน้ กู้
บริษทั เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ต้ี (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
หุน้ กู้
บริษทั ไมเนอร์ อินเตอร์เนชันแนล
่ จากัด (มหาชน)
หุน้ กู้
บริษทั อยุธยา แคปปิ ตอล ออโต้ ลีส จากัด
หุน้ กู้
บริษทั อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จากัด (มหาชน)
หุน้ กู้
บริษทั อีซ่ี บาย จากัด
หุน้ กู้
บริษทั เอพี (ไทยแลนด์) จก.(มหาชน)
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AA+(FITCH)
AA+(FITCH)
A(TRIS)
A(TRIS)
AA-(TRIS)
A-(TRIS)
A-(TRIS)
A(TRIS)
A(FITCH)
AAA(FITCH)
AA(TRIS)
A(TRIS)
A+(TRIS)
A-(TRIS)
A(TRIS)
A(TRIS)
A(TRIS)
AA(TRIS)
A-(TRIS)
AA+(FITCH)
A-(TRIS)

มูลค่าตาม
ราคาตลาด
167,124,965.28
210,230,710.11
2,766,959.41
21,365.95
11,904,152.69
18,990,740.60
12,627,773.75
6,060,720.84
21,923,309.44
5,049,943.25
17,212,094.64
5,047,892.75
30,584,060.80
30,390,594.40
2,249,301.75
18,437,758.94
24,933,430.85
15,584,459.38
1,937,067.25
4,992,357.45
15,044,795.70
10,100,102.30
23,137,275.21

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน (Portfolio Turnover Ratio: PTR)
มูลค่า ณ วันที่ 31 สิ งหาคม 2563
ชื่อกองทุน

PTR

กองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหนี้

2.9909

รายงานสถานะการกู้ยืมเงิ น และการก่อภาระผูกพัน
มูลค่า ณ วันที่ 31 สิ งหาคม 2563
รายละเอียดการลงทุน
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ ในประเทศ
พันธบัตรรัฐบาล
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี
อายุคงเหลือมากกว่า 1 ปี
เงินฝากธนาคาร
หุน้ กู้
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี
อายุคงเหลือมากกว่า 1 ปี
ประเภทรายการค้างรับค้างจ่ายหรือหนี้สนิ อืน่ ๆ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
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มูลค่าตามราคาตลาด
656,351,832.74

%NAV
100.17

146,860,372.08
230,495,303.31
2,788,325.36

22.41
35.18
0.43

78,557,949.14
197,649,882.85
(1,103,928.63)
655,247,904.11

11.99
30.16
(0.17)
100.00

ตารางเปรียบเทียบผลการดาเนิ นงาน
กองทุนเปิ ด แอล เอช ตราสารหนี้ ชนิ ดสะสมมูลค่า
ข้อมูล ณ วันที่ 31 สิ งหาคม 2563

ข้อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563
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ตารางเปรียบเทียบผลการดาเนิ นงาน
กองทุนเปิ ด แอล เอช ตราสารหนี้ ชนิ ดจ่ายเงิ นปันผล
ข้อมูล ณ วันที่ 31 สิ งหาคม 2563

ข้อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563
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ตารางเปรียบเทียบผลการดาเนิ นงาน
กองทุนเปิ ด แอล เอช ตราสารหนี้ ชนิ ดรับซื้อคืนหน่ วยลงทุนอัตโนมัติ
ข้อมูล ณ วันที่ 31 สิ งหาคม 2563

ข้อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563
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- เอกสารการวัดผลการดาเนิ น งานของกองทุ น รวมฉบับ นี้ ไ ด้จ ดั ท าขึ้น ตามมาตรฐานการวัด ผลการ
ดาเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษทั จัดการลงทุน
- ผลการดาเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดาเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน
มิได้เป็ นสิง่ ยืนยันถึงผลการดาเนินงานในอนาคต
- ทาความเข้าใจลักษณะสินค้า เงือ่ นไข ผลตอบแทน และความเสีย่ ง ก่อนตัดสินใจลงทุน

ข้อมูลการถือหน่ วยลงทุนเกิ น 1 ใน 3
ณ วันที่ 31 สิ งหาคม 2563
ชื่อกองทุน
กองทุนเปิ ด แอล เอช ตราสารหนี้
(LHDEBT)

ผู้ถือหน่ วย
กลุ่มบุคคลใดบุคคลหนึ่ง

สัดส่วน(ร้อยละ)
44.5979

คาเตือนเกี่ยวกับการลงทุนในหน่ วยลงทุน
o บริษัทจัดการอาจลงทุนในหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สนิ อื่นเพื่อบริษัทจัดการเช่นเดียวกันกับที่บริษัทจัดการ
ลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ อื่นเพื่อกองทุนรวม โดยบริษทั จัด การจะจัดให้มรี ะบบงานทีป่ ้ องกันความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์เพื่อให้เกิดความเป็ นธรรมต่อผูถ้ ือหน่ ว ยลงทุน ผูถ้ อื หน่ วยลงทุนสามารถสอบถาม
ข้อมูลเพิม่ เติมได้ท่ี www.lhfund.co.th
o ผูถ้ อื หน่ วยลงทุนได้รบั ทราบและตกลงยินยอมให้สทิ ธิแก่บริษทั จัดการทีจ่ ะปฏิบตั กิ าร และดาเนินการใด ๆ
ตามทีบ่ ริษทั จัดการมีพนั ธสัญญา หรือข้อตกลงกับรัฐต่างประเทศ หรือหน่ วยงานต่างประเทศ หรือมี ความ
จาเป็ นต้องปฏิบตั ติ ามกฎหมายและข้อบังคับของรัฐต่างประเทศนัน้
o ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563 กองทุนเปิ ด แอล เอช ตราสารหนี้ มีการกระจุกตัวของการถือหน่ วยลงทุนของ
บุคคลหรือกลุ่มบุคคลใด เกิน 1 ใน 3 ของจานวนหน่ วยลงทุนที่จาหน่ ายได้แล้วทัง้ หมด ผู้ลงทุนสามารถ
ตรวจสอบข้อมูลได้ทเ่ี ว็บไซต์ของบริษทั จัดการ
o ผู้สนใจลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวนให้เข้าใจก่อนซื้อหน่ วยลงทุน และเก็บไว้เป็ นข้อมูลเพื่อใช้
อ้างอิงในอนาคต หากผู้ลงทุนต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม ผู้ลงทุนสามารถขอหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูล
โครงการได้ทบ่ี ริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จากัด หรือ ผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
o การพิจารณาร่างหนังสือชีช้ วนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้มไิ ด้เป็ นการแสดงว่าสานักงาน
ได้รบั รองถึงความถูกต้องของข้อมูลในหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวม หรือได้ประกันราคาหรือผลตอบแทน
ของหน่วยลงทุนทีเ่ สนอขายนัน้

รวบรวมข้อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563
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