หนังสือชี้ชวน
ส่วนข้อมูลกองทุนรวม (Q&A)
กองทุนเปิด แอล เอช เฟล็กซิเบิ้ลเพื่อการเลี้ยงชีพ

LH FLEXIBLE RMF
(LHFLRMF)

(สาหรับรอบระยะเวลาบัญชีปีที่ 9 สิ้ นสุดวันที่ 30 พฤศจิ กายน 2564)
ผู้ลงทุนควรศึกษารายละเอียดของกองทุนอย่างละเอียดถี่ถ้วนก่อนตัดสิ นใจลงทุนหากมีข้อสงสัย
หรือต้องการข้อมูลเพิ่ มเติ ม โปรดติ ดต่อบริ ษทั จัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
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ส่วนข้อมูลสรุปรายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ (ภาษาไทย)

: กองทุนเปิ ด แอล เอช เฟล็กซิเบิล้ เพื่อการเลีย้ งชีพ

ชื่อโครงการ (ภาษาอังกฤษ)

: LH FLEXIBLE RMF

ชื่อย่อ

: LHFLRMF

อายุโครงการ

: ไม่กาหนด

วันที่ได้รบั อนุมตั ิ ให้จดั ตัง้ และจัดการกองทุนรวม

: 2 พฤศจิกายน 2555

วันที่จดทะเบียน

: 28 พฤศจิกายน 2555

วันที่เปิ ดเสนอซื้อหน่ วยลงทุน

: ทุกวันทาการ

วันที่เปิ ดเสนอขายหน่ วยลงทุน

: ทุกวันทาการ

แผนภาพแสดงตาแหน่ งความเสี่ยงของกองทุนรวม
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ประเภทและนโยบายการลงทุน
Q: ประเภทของกองทุน
A: กองทุนรวมผสมแบบไม่กาหนดสัดส่วนการลงทุนในตราสารแห่งทุน เพื่อการเลีย้ งชีพ
Q: นโยบายการลงทุน
A: กองทุนมีนโยบายทีจ่ ะลงทุนแบบผสม (Mixed Fund) ระหว่างตราสารแห่งหนี้ และตราสารแห่งทุน โดยกองทุน
จะลงทุนในหรือมีไว้ซง่ึ ตราสารแห่งทุน ตราสารกึง่ หนี้กง่ึ ทุน ตราสารแห่งหนี้ และหรือเงินฝาก รวมทัง้ หลักทรัพย์และ
ทรัพย์สนิ อื่นหรือการหาดอกผลโดยวิธอี ่นื อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ตามทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก,ล.ต.
ประกาศกาหนดหรือให้ความเห็นชอบ ตัง้ แต่รอ้ ยละ 0 ถึงร้อยละ 100 ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุน โดยจะ
ปรับเปลีย่ นสัดส่วนการลงทุนให้เหมาะสมตามสถานการณ์ในแต่ละขณะ เพื่อให้ผถู้ อื หน่วยลงทุนได้รบั ผลตอบแทนที่
เหมาะสม และเป็ นการกระจายการลงทุนเพื่อลดความเสีย่ งจากการลงทุน
ทัง้ นี้ กองทุนอาจจะพิจารณาลงทุนในหน่ วย private equity ตามประกาศสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ไม่เกิน
ร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุน
กองทุนอาจจะพิจารณาลงทุนในหรือมีไว้ซง่ึ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivative) โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อป้ องกันความ
เสีย่ งจากการลงทุน (Hedging) ตามหลักเกณฑ์ทส่ี านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนด
ทัง้ นี้ กองทุน จะไม่ ลงทุ นในหรือ มีไว้ซ่ึงตราสารที่มีลกั ษณะของสัญ ญาซื้อขายล่วงหน้ าแฝง (Structured Note)
ตราสารแห่งทุนของบริษทั ทีไ่ ม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ (Unlisted securities) ตราสารหนี้ทม่ี อี นั ดับความ
น่ าเชื่อถือต่ากว่าที่สามารถลงทุนได้ (non - investment grade) และตราสารแห่งหนี้ท่ไี ม่ได้รบั การจัดอันดับความ
น่าเชื่อถือ (Unrated Securities)
กองทุนอาจมีไว้ซ่งึ ตราสารแห่งหนี้ทม่ี อี นั ดับความน่ าเชื่อ ถือต่ ากว่าที่สามารถลงทุนได้ (non - investment grade)
เฉพาะกรณีทต่ี ราสารแห่งหนี้นัน้ ได้รบั การจัดอันดับความน่ าเชื่อถือทีส่ ามารถลงทุนได้ (Investment grade) ขณะที่
กองทุนลงทุนเท่านัน้
ลักษณะที่สาคัญของกองทุนรวม
Q: กองทุนรวมนี้ เป็ นกองทุนรวมที่มีการกาหนดประเภทของผู้ลงทุน หรือมีการแบ่งชนิ ดของหน่ วยลงทุน
หรือไม่อย่างไร
A: กองทุนรวมนี้เป็ นกองทุนสาหรับผูล้ งทุนทัวไป
่ โดยไม่มกี ารแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน
Q: กองทุนรวมนี้ มีจานวนเงิ นทุนโครงการเท่าใด
A: จานวนเงินทุนโครงการนี้เท่ากับ 500 ล้านบาท
Q: กองทุนนี้ เหมาะสมที่จะเป็ นทางเลือกสาหรับเงิ นลงทุนลักษณะใด ควรลงทุนในกองทุนนี้ เป็ นระยะเวลา
เท่าใด
A: กองทุนนี้เหมาะสมกับผูล้ งทุนทีต่ ้องการออมและลงทุนต่อเนื่องระยะยาวเพื่อการเลี้ยงชีพหลังเกษียณอายุ และ
ตอบสนองผูล้ งทุนที่มุ่งหวังผลตอบแทนทีก่ องทุนจะได้รบั จากเงินปั นผล หรือกาไรส่วนเกินทุน จากการลงทุนใน
ตราสารแห่งทุน รวมทัง้ ผลตอบแทนทีก่ องทุนจะได้รบั จากดอกเบีย้ หรือกาไรส่วนเกินทุนจากการลงทุนในตราสาร
แห่งหนี้
กองทุนเปิ ด แอล เอช เฟล็กซิเบิล้ เพื่อการเลีย้ งชีพ

3

Q: ปัจจัยใดที่มีผลกระทบอย่างมีนัยสาคัญต่อเงิ นลงทุนของผู้ลงทุน
A: 1) ความเสีย่ งจากความสามารถในการชาระหนี้ของผูอ้ อกตราสาร
2) ความเสีย่ งจากความผันผวนของราคาตราสาร
3) ความเสีย่ งจากสภาพคล่องของตราสาร
Q: กองทุนนี้ มีผ้ปู ระกันเงิ นทุนหรือมุ่งเน้ นจะคุ้มครองเงิ นต้นหรือไม่ อย่างไร
A: กองทุนนี้ไม่มผี ปู้ ระกันเงินทุนและไม่คุม้ ครองเงินต้น
Q: กองทุนรวมนี้ มีรอบระยะเวลาบัญชีอย่างไร
A: วันที่ 30 พฤศจิกายน ของทุกปี
ข้อกาหนดในการซื้อขายและโอนหน่ วยลงทุน
Q: กองทุนรวมนี้ มีวิธีการขายและรับซื้อคืนหน่ วยลงทุนอย่างไร
A: 1) วิธกี ารขายหน่วยลงทุน
✓ ไม่กาหนดมูลค่าขัน้ ต่าของการสั ่งซื้อ
✓ ผู้ลงทุนสามารถสั ่งซื้อได้ท่บี ริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุ นการขายหรือรับซื้อคืนหน่ วยลงทุนที่ได้รบั การ
แต่งตัง้ จากบริษทั จัดการ เวลา 8.30 - 15.30 น.
✓ ผู้สั ่งซื้อหน่ วยลงทุนจะต้องชาระเงินค่าซื้อครัง้ เดียวเต็มจานวนที่สั ่งซื้อ โดยชาระเป็ น เงินโอน เช็ค ดราฟต์
หรือวิธอี ่นื ใดทีบ่ ริษทั จัดการยอมรับ โดยผูส้ ั ่งซื้อจะต้องลงวันทีต่ ามวันทีท่ ส่ี ั ่งซื้อและขีดคร่อมเฉพาะสั ่งจ่ายใน
นาม “บลจ. แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จากัด เพื่อจองซื้อหน่ วยลงทุน” โดยระบุช่อื ทีอ่ ยู่และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้
สั ่งซื้อลงบนด้านหลังของเช็คเพื่อความสะดวกในการติดต่อและเพื่อผลประโยชน์ของผูส้ ั ่งซื้อหน่วยลงทุน
2) วิธรี บั ซื้อคืน
✓ ไม่กาหนดมูลค่าหรือหน่วยขัน้ ต่าในการขายคืน และไม่กาหนดมูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขนั ้ ต่า
✓ ผูล้ งทุนสามารถสั ่งขายหน่ วยลงทุนได้ทุกวันทาการ โดยผู้ถือหน่ วยลงทุนสามารถส่งคาสั ่งขายคืนหน่ วย
ลงทุน ได้ตงั ้ แต่เวลาเริม่ ทาการถึงเวลา 15:30 น.
✓ การขายคืนหน่ วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ อาจส่งผลให้ผู้ถอื หน่ วยลงทุนต้องชาระคืนสิทธิ
ประโยชน์ทางภาษี ดังนัน้ ผูถ้ อื หน่ วยลงทุนมีหน้าทีท่ จ่ี ะต้องศึกษา และปฏิบตั ติ ามข้อกาหนดในกฎหมาย
ภาษีอากร
ทัง้ นี้ บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิท่จี ะเปลี่ยนแปลงเวลาทาการรับซื้อคืนหน่ วยลงทุนดังกล่าว ตามทีบ่ ริษัท
จัดการเห็นสมควร ซึ่งเป็ นไปเพื่อประโยชน์ของกองทุนรวม โดยจะแจ้งให้ผู้ถอื หน่ วยลงทุนทราบล่วงหน้า
โดยประกาศ ณ สานั ก งานของบริษัท จัดการ และ/หรือ ผู้สนั บ สนุ น การขายหรือ รับ ซื้อคืน (ถ้ามี) หรือ
เว็บไซต์ของบริษทั จัดการ
บริษทั จัดการจะดาเนินการชาระเงินให้ผขู้ ายคืนหน่ วยลงทุนภายใน 5 วันทาการนับตัง้ แต่ วนั ถัดจากวันที่
ทารายการ
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Q: กรณี ใดที่บริษทั จัดการสงวนสิ ทธิ ไม่ขายหน่ วยลงทุน
A: บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิทจ่ี ะปฏิเสธการสั ่งซื้อหน่ วยลงทุน ในกรณีทบ่ี ริษทั จัดการได้พจิ ารณาแล้วเห็นว่าการ
สั ่งซื้อดังกล่าว มีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุนรวมหรือต่อผู้ถอื หน่ วยลงทุน หรือต่อชื่อเสียงหรือต่อความ
รับผิดชอบทางกฎหมายของบริษทั จัดการ โดยไม่จาเป็ นต้องแจ้งให้ผสู้ ั ่งซื้อหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า
Q: กองทุนรวมนี้ มีข้อกาหนดเกี่ยวกับการเลื่อนกาหนดเวลาชาระค่าขายคืนหน่ วยลงทุน การไม่ขายหรือไม่
รับซื้อคืนหน่ วยลงทุนตามคาสังที
่ ่รบั ไว้แล้ว และการหยุดรับคาสังซื
่ ้อหรือขายคืนหน่ วยลงทุนไว้อย่างไร
A: 1) การเลื่อนกาหนดการชาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการอาจเลื่อนกาหนดการชาระเงินค่าขายคืนหน่ วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่ วยลงทุนที่ได้มคี าสั ่งขายคืน
หน่วยลงทุนของกองทุนเปิ ดไว้แล้วได้ ในกรณีดงั ต่อไปนี้
(1) บริษทั จัดการโดยความเห็นชอบของผูด้ ูแลผลประโยชน์เห็นว่ามีเหตุจาเป็ นทาให้ไม่สามารถจาหน่ าย จ่าย
โอนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ ของกองทุนเปิ ดได้อย่างสมเหตุสมผล หรือมีเหตุทท่ี าให้กองทุนรวมไม่ได้รบั
ชาระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ ที่ลงทุนไว้ตามกาหนดเวลาปกติ ซึ่งเหตุดงั กล่าวอยู่นอกเหนือการ
ควบคุมของบริษทั จัดการ
(2) มีคาสั ่งขายคืนหน่ ว ยลงทุนไว้แล้วแต่ในช่วงระยะเวลาที่บริษัทจัดการยังไม่ได้ชาระเงินค่าขายคืนหน่ วย
ลงทุนให้แก่ผถู้ อื หน่ วยลงทุน บริษทั จัดการพบว่าราคารับซื้อคืนหน่ วยลงทุนดังกล่าวไม่ถูกต้อง และผูด้ ูแล
ผลประโยชน์ยงั ไม่ได้รบั รองข้อมูลในรายงานการแก้ ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา โดย
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนทีไ่ ม่ถูกต้องนัน้ ต่างจากราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนทีถ่ ูกต้องตัง้ แต่หนึ่งสตางค์ขน้ึ
ไปและคิดเป็ นอัตราตัง้ แต่รอ้ ยละ 0.5 ของราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนทีถ่ ูกต้อง
(3) มีคาสั ่งขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลาทีบ่ ริษทั จัดการพบว่าราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และ
ผูด้ ูแลผลประโยชน์ยงั ไม่ได้รบั รองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา
โดยราคารับซื้อคืนหน่ วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องนัน้ ต่างจากราคารับซื้อคืนหน่ วยลงทุน ที่ถูกต้องตัง้ แต่หนึ่ ง
สตางค์ขน้ึ ไป และคิดเป็ นอัตราตัง้ แต่รอ้ ยละ 0.5 ของราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนทีถ่ ูกต้อง
2) การไม่ขายหรือไม่รบั ซื้อคืนหน่ วยลงทุนตามคาสั ่งทีร่ บั ไว้แล้ว
บริษทั จัดการอาจไม่ขาย ไม่รบั ซื้อคืน หรือไม่รบั สับเปลีย่ นหน่วยลงทุนตามคาสั ่งซื้อ คาสั ่งขายคืน หรือคาสั ่ง
สับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนที่ได้รบั ไว้แล้ว หรืออาจหยุดรับคาสั ่งซื้อ คาสั ่งขายคืน หรือคาสัง่ สับเปลี่ยนหน่ วย
ลงทุนได้ ในกรณีทป่ี รากฏเหตุดงั ต่อไปนี้
(1) ตลาดหลักทรัพย์หรือศูนย์ซ้อื ขายหลักทรัพย์ไม่สามารถเปิ ดทาการซื้อขายได้ตามปกติ
(2) เมื่อบริษัท จัด การโดยความเห็น ชอบของผู้ดูแ ลผลประโยชน์ เห็น ว่ ามีเหตุ จ าเป็ น ท าให้ไม่ สามารถ
จาหน่ าย จ่าย โอนหลักทรัพย์หรือทรัพ ย์สินของกองทุ นเปิ ดได้อย่างสมเหตุสมผล หรือไม่สามารถ
คานวณมูลค่าทรัพย์สนิ ของกองทุนเปิ ดได้อย่างเป็ นธรรมและเหมาะสม หรือมีเหตุจาเป็ นอื่นใดเพื่อ
คุม้ ครองประโยชน์ของผูถ้ อื หน่วยลงทุน ทัง้ นี้ บริษทั จัดการจะไม่ขาย ไม่รบั ซื้อคืน หรือไม่รบั สับเปลีย่ น
หน่ วยลงทุนตามคาสั ่งซื้อ คาสั ่งขายคืน หรือคาสั ่งสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนที่ ได้รบั มาแล้ว หรือจะหยุด
รับคาสั ่งซื้อ คาสั ่งขายคืน หรือคาสั ่งสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนในกรณีน้ี ได้ไม่เกิน 1 วันทาการ เว้นแต่
ได้รบั ผ่อนผันจากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
(3) ในกรณี ท่กี องทุนรวมมีการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ ในต่างประเทศตามประกาศสานักงาน
ก.ล.ต.ว่าด้วยการลงทุนในหรือมีไว้ซ่งึ หลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ ในต่างประเทศเพื่อเป็ นทรัพย์สนิ ของ
กองทุน และการกาหนดอัตราส่วนการลงทุน เมื่อมีเหตุการณ์ดงั ต่อไปนี้เกิดขึน้ และก่อให้เกิดผลกระทบ
ต่อกองทุนรวมดังกล่าวอย่างมีนัยสาคัญ
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(ก) ตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ดงั กล่าวไม่สามารถเปิ ดทาการซื้อขายได้ตามปกติ ทัง้ นี้ เฉพาะกรณีท่ี
กองทุนรวมได้ลงทุนในหลักทรัพย์ทซ่ี ้อื ขายในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์แต่ละแห่งเกินกว่าร้อ ยละ
สิบของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนรวม
(ข) มีเหตุการณ์ทท่ี าให้ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศได้อย่างเสรี และทาให้ไม่สามารถ
โอนเงินออกจากประเทศหรือรับโอนเงินจากต่างประเทศได้ตามปกติ
(ค) มีเ หตุ ท่ี ท าให้ ก องทุ น รวมไม่ ไ ด้ ร ับ ช าระเงิน จากหลัก ทรัพ ย์ ห รือ ทรัพ ย์ สิ น ที่ ล งทุ น ไว้ ต าม
กาหนดเวลาปกติ ซึ่งเหตุดงั กล่าวอยู่เหนือการควบคุมของบริษทั จัด การและผูด้ ูแลผลประโยชน์
เห็นชอบด้วยแล้ว
(ง) ในกรณีท่กี องทุนรวมลงทุนหรือมีไว้ซ่งึ หน่ วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศและกองทุนรวม
ต่างประเทศนัน้ หยุดรับคาสั ่งซื้อหรือขายคืนหน่ วยลงทุนหรือไม่ขายหรือไม่รบั ซื้อคืนหน่วยลงทุน
ตามคาสั ่งซื้อหรือคาสั ่งขายคืนหน่วยลงทุนทีร่ บั ไว้แล้ว
(4) เป็ นการไม่ขายหน่ วยลงทุนตามคาสั ่งซื้อหน่ วยลงทุนที่รบั ไว้แล้ว หรือเป็ นการหยุดรับคาสั ่งซื้อหน่ วย
ลงทุน แก่ผลู้ งทุนเฉพาะราย เนื่องจากปรากฏข้อเท็จจริงดังต่อไปนี้
(ก) บริษทั จัดการมีเหตุอนั ควรสงสัยว่าผูล้ งทุนรายนัน้ ๆ มีส่วนเกีย่ วข้องกับการกระทาดังต่อไปนี้
1. การกระทาทีเ่ ป็ นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเกีย่ วกับการป้ องกัน
และปราบปรามการฟอกเงิน ไม่ว่าจะเป็ นกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ
2. การให้การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย หรือ
3. การกระท าที่เป็ น การปฏิบ ัติ ต ามค าสั ่งเกี่ยวกับ การยึด หรือ อายัดทรัพ ย์สิน โดยบุ ค คลผู้มี
อานาจตามกฎหมาย
(ข) บริษทั จัดการไม่สามารถดาเนินการรูจ้ กั ลูกค้า และตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า
ได้ในสาระสาคัญ
(5) อยู่ในระหว่างดาเนินการเปลีย่ นให้บริษทั จัดการกองทุนรวมรายอื่นเข้าบริหารจัดการกองทุนรวมภายใต้
การจัด การของตนอัน เนื่ อ งมาจากการที่บ ริษัท จัด การกองทุ น รวมรายเดิม ไม่ สามารถด ารงความ
เพียงพอของเงินกองทุนได้ตามประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วย
การดารงเงินกองทุนของผูป้ ระกอบธุรกิจการจัดการกองทุนรวม การจัดการกองทุนส่วนบุคคล การเป็ น
นายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และการค้าหลักทรัพย์และการจัดจาหน่ายหลักทรัพย์ทเ่ี ป็ นหน่วยลงทุน และ
การเป็ นผูจ้ ดั การเงินทุนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ซึง่ ให้กระทาได้ไม่เกิน 3 วันทาการ
3) การหยุดรับคาสั ่งซื้อขายหน่วยลงทุน
เพื่อคุม้ ครองประโยชน์ของผูถ้ อื หน่ วยลงทุน หรือในกรณีทม่ี คี วามจาเป็ นเพื่อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ
และการเงินของประเทศ หรือเพื่อรักษาเสถียรภาพในระบบตลาดการเงิน สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
อาจประกาศให้บริษทั จัดการหยุดรับคาสั ่งซื้อ คาสั ่งขายคืน หรือคาสั ่งสับเปลีย่ นหน่ วยลงทุนของกองทุนเปิ ด
ได้เป็ นการชัวคราวตามระยะเวลาที
่
่ เห็นสมควร แต่รวมแล้วต้องไม่เกิน 20 วันทาการติดต่อกัน เว้นแต่จะ
ได้รบั ความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ขยายระยะเวลาหยุดรับคาสั ่งซื้อ คาสั ่งขายคืน หรือคาสั ่ง
สับเปลีย่ นหน่วยลงทุนออกไปได้
Q: วิ ธีการสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนเป็ นอย่างไร
A: การสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนเข้า (Switch in) สามารถกระทาได้ทุกวันทาการตามทีบ่ ริษทั จัดการกาหนด ระหว่าง
เวลาเริม่ ทาการถึง 15.30 น. โดยเป็ นการสับเปลี่ยนจากหน่ วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นภายใต้การจัดการของ
บริษทั จัดการ หรือภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการอื่น (“กองทุนต้นทาง”) มาเข้ากองทุนนี้ (“กองทุน
ปลายทาง”) ทัง้ นี้ การสับเปลี่ยนการถือหน่ วยลงทุนระหว่างกองทุนเปิ ด ต้องเป็ นไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ใน
โครงการจัดการของทัง้ กองทุนเปิ ดต้นทาง และกองทุนเปิ ดปลายทาง
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การสับเปลีย่ นหน่วยลงทุนออก (Switch out) ผูถ้ อื หน่วยลงทุนสามารถสับเปลีย่ นหน่วยลงทุนจากกองทุนนี้ไปยัง
กองทุนอื่นภายใต้การจัดการของบริษทั จัดการ หรือภายใต้การจัดการของบริษทั จัดการอื่น (ตามทีบ่ ริษทั จัดการ
กาหนดให้มกี ารสับเปลีย่ นได้) โดยส่งคาสั ่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน และนาส่งหลักฐานการสับเปลีย่ นหน่ วยลงทุน
(ทีบ่ ริษทั จัดการกาหนด) ผ่านบริษทั จัดการหรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
ในกรณีทว่ี นั ดังกล่าวตรงกับวันหยุดทาการ และ/หรือวันทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือหน่วยงานอื่น
ใดทีม่ อี านาจตามกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องมีคาสั ่งให้เป็ นวันหยุดทาการซื้อขาย แม้อาจเป็ นวันทีบ่ ริษทั จัดการ
กาหนดให้เป็ นทาการสับเปลีย่ นหน่วยลงทุนก็ตาม บริษทั จัดการจะเลื่อนวันทาการสับเปลีย่ นหน่วยลงทุนเป็ นวัน
ทาการถัดไป
ทัง้ นี้การสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการเลีย้ งชีพออก อาจมีผลให้ผถู้ อื หน่วยลงทุนต้องชาระคืนสิทธิ
ประโยชน์ทางภาษี ดังนัน้ ผูถ้ อื หน่วยลงทุนมีหน้าทีต่ อ้ งศึกษา และปฏิบตั ติ ามข้อกาหนดของกฎหมายภาษีอากร
Q: กองทุนรวมนี้ กาหนดวิ ธีการโอนหน่ วยลงทุน และข้อจากัดการโอนไว้อย่างไร
A: หน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการเลีย้ งชีพไม่สามารถโอนได้
ทัง้ นี้ การโอนหน่ วยลงทุนต้องไม่ทาให้การถือหน่ วยลงทุนของบุคคลใด หรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดเกินข้อจากัด
การถือหน่วยลงทุนตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกีย่ วกับข้อจากัดการถือหน่ วย
ลงทุนในกองทุนรวมและหน้าทีข่ องบริษทั จัดการ เว้นแต่เป็ นการโอนทางมรดก
Q: ผู้ถือหน่ วยลงทุนจะทราบข้อมูลเกี่ยวกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่ วยลงทุนและราคาขายและรับซื้อ
คืนหน่ วยลงทุนได้จากช่องทางใด
A: ผู้ถือ หน่ ว ยสามารถตรวจสอบได้ ในเว็บ ไซต์ ข องบริษัท จัด การ www.lhfund.co.th หรือ ที่บ ริษัท จัด การ ที่
หมายเลขโทรศัพท์ 02-286-3484
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 และจะจัดส่งเอกสาร
แสดงสิทธิในหน่ วยลงทุน/ใบเสร็จรับเงิน/ใบกากับภาษีให้แก่ผถู้ อื หน่ วยลงทุนภายใน 15 วันทาการนับแต่วนั ทา
การถัดจากวันทีป่ ิ ดการเสนอขายหน่ วยลงทุนครัง้ แรก หรือภายใน 7 วันทาการนับแต่วนั ทาการถัดจากวันทีซ่ ้ือ
ขายหน่ วยลงทุนในช่วงการขายและรับซื้อคืนหน่ วยลงทุนภายหลังการเสนอขายครัง้ แรก อนึ่งเอกสารหลักฐาน
ต่าง ๆ จะจัดส่งโดยทางไปรษณีย์ หรือให้ผสู้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนเป็ นผูม้ อบให้แล้วแต่กรณี
ทัง้ นี้ สิทธิในหน่ วยลงทุนของผู้สั ่งซื้อหน่ วยลงทุนจะเกิดขึ้นต่อเมื่อนายทะเบียนหน่ วยลงทุนได้ทาการบันทึก
รายการสั ่งซื้อหน่วยลงทุนของผูส้ ั ่งซื้อหน่วยลงทุนในทะเบียนผูถ้ อื หน่วยลงทุนแล้ว
Q: ผู้ถือหน่ วยลงทุนของกองทุนรวมนี้ อาจถูกจากัดสิ ทธิ ในเรื่องใด ภายใต้เงื่อนไขอย่างไร
A: - การลงทุนในกองทุนนี้เพื่อให้ได้รบั สิทธิประโยชน์ทางภาษี ผูส้ ั ่งซื้อมีหน้าทีต่ ้องปฏิบตั ติ ามหลักเกณฑ์เงื่อนไข
และวิธกี ารทีก่ าหนดในกฎหมายภาษีอากร
- ในกรณี ท่บี ุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดถือหน่ วยลงทุนเกินกว่าหนึ่ งในสามของจานวนหน่ วยลงทุน ที่
จาหน่ายได้แล้วทัง้ หมด บริษทั จัดการกองทุนรวมต้องไม่นับคะแนนเสียงของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันนัน้ ใน
ส่วนทีเ่ กินกว่าหนึ่งในสามของจานวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายได้แล้วทัง้ หมด
กองทุนเปิ ด แอล เอช เฟล็กซิเบิล้ เพื่อการเลีย้ งชีพ
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Q: ผู้ถือหน่ วยลงทุน สามารถตรวจสอบแนวทาง และการดาเนิ นการใช้สิทธิ ออกเสียงของบริ ษัทจัดการ
กองทุนรวมพิ่ มเติ มได้ที่ใด
A: ผูถ้ อื หน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบได้ในเว็บไซต์ของบริษทั จัดการ www.lhfund.co.th
Q: ผู้ถือหน่ วยสามารถร้องเรียนผ่านช่ องทางใด และกองทุนมีน โยบายระงับข้อพิ 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 จัดการมีนโยบายการระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุ ญาโตตุลาการ ในกรณีทบ่ี ริษทั จัดการฝ่ าฝื นหรือไม่
ปฏิบตั ติ ามโครงการจัดการกองทุนรวมนี้ และ/หรือหลักเกณฑ์ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือประกาศ
สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่เกี่ยวข้อง อันมีผลให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ถือหน่ วยลงทุนของกองทุน ผูถ้ ือ
หน่ ว ยของกองทุ น สามารถน าข้อ พิพ าทเข้า สู่ก ารพิจ ารณาตามกระบวนการอนุ ญ าโตตุ ลาการของส านั ก งาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้
บุคคลที่เกี่ยวข้องกับการดาเนิ นการของกองทุนรวม
Q: ข้อมูลเกี่ยวกับบริษทั จัดการกองทุนรวม
A: ณ วันที่ 22 มกราคม 2564 บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จากัด มีจานวนกองทุน ภายใต้
การบริหารจัดการของบริษทั ทัง้ หมด 55 กองทุน และมีมลู ค่าสินสุทธิของกองทุนรวมเท่ากับ 59,040,732,311.22 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
10. นางดวงมน จึงเสถียรทรัพย์

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

รายชื่อผู้บริหาร
1. นายมนรัฐ ผดุงสิทธิ ์
2. นายพิพฒ
ั น์ พิศณุวงรักษ์
3. นายอนุวฒ
ั น์ อิม่ แสงรัตน์
4. นางสาวนรี พฤกษยาภัย
5. นางสาวศศิวณ
ี ์ กฤษณะสมิต
6. นางสาวนิศานาถ วงศวสิฐ

กรรมการผูอ้ านวยการ
สายการลงทุน
สายการตลาด
สายการลงทุน
สายปฎิบตั กิ ารกองทุน
สายเทคโนโลยีสารสนเทศ

กองทุนเปิ ด แอล เอช เฟล็กซิเบิล้ เพื่อการเลีย้ งชีพ
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7. นางสาวภาวนุช เอีย่ มนวชาต
8. นายวรนนท์ อัศวกิตติเมธิน
Q: รายชื่อคณะกรรมการลงทุน
A: รายชื่อคณะกรรมการลงทุน
1. นายมนรัฐ ผดุงสิทธิ ์
2. นายพิพฒ
ั น์ พิศณุวงรักษ์
3. นางสาวนรี พฤกษยาภัย
4. นายสมิทธ์ ศักดิ ์กาจร
5. นายอานุภาพ โฉมศรี
6. นางสาวนันทพร วัฒนถาวร
7. นางสาวศรสวรรค์ เติมวุฒกิ ุล
8. นายจิตติพงศ์ มีเพียร
9. นายพงศ์เทพ สมประสงค์
10. นายพีรวิชญ์ ลิม้ เดชาพันธ์

สายกากับ ตรวจสอบและบริหารความเสีย่ ง
สายธุรกิจกองทุนรวมโครงสร้างพืน้ ฐานและ
อสังหาริมทรัพย์

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

Q: รายชื่อผู้จดั การกองทุน ประวัติการศึกษา และประสบการณ์การทางานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการ
กองทุนรวม รวมทัง้ หน้ าที่ความรับผิดชอบของผู้จดั การกองทุนดังกล่าว
A: รายชื่อผู้จดั การกองทุน
ชื่อ นามสกุล
คุณมนรัฐ ผดุงสิทธิ ์

คุณพิพฒ
ั น์ พิศณุวงรักษ์

ประวัติการศึกษา
-ปริญญาโท MBA, SASIN
Graduate institute
-ปริญญาตรี บัญชีบณ
ั ฑิต ,
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
-ประกาศนียบัตรสมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษทั ไทย DCP
รุ่น 154/2554
-TEPCOT รุ่นที่ 6
-หลักสูตรผูบ้ ริหารระดับสูงสถาบัน
วิทยากรตลาดทุน (วตท.รุ่น 22)
-หลักสูตร Corporate Governance
For Capital Market Intermediaries
(CGI) 14/2016 : IOD
-หลักสูตรผูบ้ ริหารระดับสูงด้าน
วิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่น 14
-ผ่าน CFA ระดับ II
-ปริญญาโท MBA, SASIN
Graduate institute
-ปริญญาตรี เกียรตินิยม อันดับ 2,
เศรษฐศาสตร์ บัณฑิต,
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

กองทุนเปิ ด แอล เอช เฟล็กซิเบิล้ เพื่อการเลีย้ งชีพ

ประสบการณ์ทางาน
-บลจ.แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จากัด
-บมจ.เอฟดับบลิวดี ประกันชีวติ
-บลจ.ไอเอ็นจี (ประเทศไทย)
-ตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่ง
ประเทศไทย (AFET)
-บลจ.วรรณ จากัด
-บลจ.ไอเอ็นจี (ประเทศไทย)
-บรรษัทตลาดรองสินเชื่อทีอ่ ยู่อาศัย

-บลจ.แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จากัด
-บลจ. ทหารไทย จากัด

หน้ าที่ความรับผิดชอบ
-กรรมการผูอ้ านวยการ
-รองประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารฝ่ าย
การลงทุน
-กรรมการบริหารและประธาน
เจ้าหน้าทีล่ งทุน
-กรรมการ
-กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร
-ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ
-กรรมการและกรรมการบริหาร

-รองกรรมการผูอ้ านวยการ สาย
การลงทุน (CIO)
-รองกรรมการผูจ้ ดั การ, ฝ่ าย
จัดการลงทุน, (Deputy Managing
Director, Investment
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ชื่อ นามสกุล

ประวัติการศึกษา
-ผ่าน CFA ระดับ I

ประสบการณ์ทางาน

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

หน้ าที่ความรับผิดชอบ
Management Department)
-ผูจ้ ดั การกองทุนอาวุโส,
ผูอ้ านวยการฝ่ าย Property Fund
(Senior Fund Manager,
Executive Vice President,
Department Head - Property
Fund Department)
-ผูช้ ่วยผูอ้ านวยการฝ่ ายตราสาร
หนี้ (Associated Director, Debt
Capital Market)
-ผูจ้ ดั การกองทุนตราสารหนี้
-ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ สายการ
ลงทุน
-ผูอ้ านวยการฝ่ ายอาวุโส ฝ่ าย
กองทุนต่างประเทศ
-ผูอ้ านวยการฝ่ ายอาวุโส ฝ่ ายตรา
สารหนี้และกองทุนต่างประเทศ
-ผูอ้ านวยการฝ่ ายอาวุโส ฝ่ ายตรา
สารหนี้
-ผูจ้ ดั การกองทุนอาวุโส ฝ่ ายตรา
สารหนี้
-ผูจ้ ดั การกองทุน
-ผูจ้ ดั การกองทุน
-เจ้าหน้าทีช่ านาญการ ฝ่ ายค้า
หลักทรัพย์ ธุรกิจจัดการกองทุน
ส่วนบุคคล
-ผูจ้ ดั การกองทุน ฝ่ ายจัดการ
กองทุนสารองเลีย้ งชีพ
-ผูจ้ ดั การกองทุน
-ผูจ้ ดั การฝ่ ายบริหารความเสีย่ ง
-เศรษฐกร

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

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

-บลจ. ทหารไทย จากัด

-ธนาคารสแตนดาร์ด ขาร์เตอร์
ประเทศไทย

คุณนรี พฤกษยาภัย

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

-บลจ. ทหารไทย จากัด
-บลจ.แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จากัด
-บลจ.ธนชาต จากัด
-บลจ.แอสเซทพลัส จากัด
-บลจ.ไทยพาณิชย์ จากัด
-บลจ.อเบอร์ดนี จากัด

คุณสมิทธ์ ศักดิก์ าจร

คุณอานุภาพ โฉมศรี

คุณพงศ์เทพ สมประสงค์

-ปริญญาโท บริหารธุรกิจ การเงิน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
-ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ การเงิน
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
-ปริญญาตรี วิทยาการจัดการบัญชี
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช
-ผ่าน CISA ระดับ I
-ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์การเงิน
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
-ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์การเงิน
มหาวิทยาลัยรามคาแหง เกียรตินิยม
อันดับ 1
-ผ่าน CISA ระดับ II
-ปริญญาโท
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สาขา
การเงิน
-ปริญญาตรี Middlesex University,
สาขา Recording Arts
-CFA Designation
-FRM Designation

กองทุนเปิ ด แอล เอช เฟล็กซิเบิล้ เพื่อการเลีย้ งชีพ

-บลจ. แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จากัด
-บลจ. ฟิ ลลิป จากัด
-บมจ. ธนาคารกรุงเทพ
-บมจ. ไทยประกันชีวติ
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ชื่อ นามสกุล
คุณนันทพร วัฒนถาวร

คุณศรสวรรค์ เติมวุฒกิ ุล

ประวัติการศึกษา
-ปริญญาโท การลงทุน University
of Reading
-ปริญญาตรี ธุรกิจระหว่างประเทศ
มหาวิทยาลัยมหิดล
-ผ่าน CFA
-ผ่าน CMT ระดับ I
-ปริญญาตรี บริหารธุกจิ สาขาวิชา
การเงิน มหาวิทยาลัยมหิดล
-ผ่าน CFA ระดับ I

คุณจิตติพงศ์ มีเพียร

-ปริญญาโท (เกียรตินิยมอันดับ 2)
การเงินและการลงทุน,
มหาวิทยาลัย University of
Strathclyde,
-ปริญญาตรี วิศวกรรมโยธา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
-ผ่าน CFA ระดับ I

คุณพีรวิชญ์ ลิม้ เดชาพันธ์

-ปริญญาโท สาขา Financial
Mathematics, University of Leeds
-ปริญญาตรี บริหารธุกจิ (การเงิน
เอกการลงทุน)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
-FRM
-ผ่าน CFA ระดับ I
-ปริญญาโท สาขา Finance,
Chulalongkorn University
-ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
-ผ่าน CFA ระดับ II

คุณนพพล นราศรี

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

หน้ าที่ความรับผิดชอบ
- ผูจ้ ดั การกองทุน
- ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การกองทุน

-บลจ.แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จากัด
-บลจ.เอ็มเอฟซี จากัด (มหาชน)
-บลจ.เอ็มเอฟซี จากัด (มหาชน)
-บลจ.แอสเซทพลัส จากัด
-บลจ. แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จากัด
-บลจ. แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จากัด
-บมจ. ไทยศรี แอร์โก้ ประกันภัย

-ผูจ้ ดั การกองทุน
-ผูจ้ ดั การกองทุนฝ่ ายตราสารทุน
-ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การกองทุนฝ่ ายตราสารทุน
-ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การกองทุนฝ่ ายตราสารทุน
-ผูจ้ ดั การกองทุน
-ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การกองทุน
-หัวหน้าส่วน แผนกลงทุนและ
บริหารสินทรัพย์
-บริษทั Accenture Solution (ประเทศ -นักวิเคราะห์
ไทย) จากัด
-บมจ. อิตาเลียนไทย ดีเวลอปเมนต์ -วิศวกรโยธา
-บลจ.แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์
-บลจ.ทหารไทย
-บลจ.แอสเซทพลัส
-บลจ.ทหารไทย

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

-บลจ.แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จากัด
- บลจ.กสิกรไทย จากัด

-ผูจ้ ดั การกองทุนต่างประเทศ
-ผูช้ ่วยจัดการกองทุนฝ่ ายตราสาร
หนี้

Q: รายชื่อผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่ วยลงทุน นายทะเบียนหน่ วยลงทุน และผู้ดแู 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
ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน)
* นอกจากหน้าที่ตามที่กาหนดไว้ในสัญญาแต่งตัง้ ผู้ดูแลผลประโยชน์ยงั มีหน้าที่ตามกฎหมายในการรักษา
ผลประโยชน์ของผูถ้ อื หน่วยลงทุนด้วย
กองทุนเปิ ด แอล เอช เฟล็กซิเบิล้ เพื่อการเลีย้ งชีพ
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ช่องทางที่ผ้ลู งทุนสามารถทราบข้อมูลเพิ่ มเติ ม
Q: ช่องทางที่ผ้ลู งทุนสามารถทราบข้อมูลเพิ่ มเติ มเกี่ยวกับกองทุนรวมนี้
A: ผู้ลงทุ น สามารถทราบข้อมูลเพิ่ม เติม ได้ท่ีสานัก งานของบริษัท จัดการ และเว็บ ไซต์ของบริษัท จัดการ หรือ
ผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
ปัจจัยความเสี่ยงของกองทุน
1. ความเสี่ยงจากการดาเนิ นงานของผู้ออกตราสาร (Business Risk) คือความเสีย่ งทีเ่ กิดจากการดาเนินงาน
ของผูอ้ อกตราสาร หากผลการดาเนินงานหรือฐานะการเงินของผูอ้ อกตราสาร รวมทัง้ ความสามารถในการทากาไร
ของผูอ้ อกตราสารเปลีย่ นแปลงไป ซึง่ อาจกระทบต่อราคาซื้อขายของตราสาร
แนวทางการบริ หารความเสี่ ยง ผู้จดั การกองทุนจะพิจารณาคัดเลือกหลักทรัพย์ท่จี ะลงทุน โดยการวิเคราะห์
สถานะทางการเงิน ผลการดาเนินงาน การบริหารงาน เพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุน และยังจะทาการติดตาม
ข้อมูลข่าวสารของผู้ออกตราสารอย่ างใกล้ชิดและต่อเนื่อง รวมทัง้ การวิเคราะห์ธุรกิจและอุตสาหกรรมประเภท
เดียวกับของผูอ้ อกตราสาร อย่างสม่าเสมอ เพื่อปรับเปลีย่ นแผนการลงทุนอย่างเหมาะสม
2. ความเสี่ยงจากความสามารถในการชาระหนี้ ของผู้ออกตราสาร (Credit Risk) คือความเสี่ยงจากการที่
บริษัทผู้ออกตราสารไม่ สามารถชาระคืนเงินต้น และ/หรือดอกเบี้ยได้ตามที่กาหนด หรือไม่ครบตามจานวนที่ได้
สัญญาไว้
แนวทางการบริ หารความเสี่ยง บริษทั จัดการจะวิเคราะห์คุณภาพและความสามารถในการชาระหนี้ ของผูอ้ อก
ตราสาร และทบทวนฐานะทางการเงิน และความน่ าเชื่อ ถือ ของผู้ อ อกตราสารเป็ น ประจาสม่ าเสมอ หากมีการ
เปลีย่ นแปลงอย่างมีนัยสาคัญ ก็จะพิจารณาปรับเปลีย่ นแผนการลงทุนให้เหมาะสมกับสภาวการณ์
3. ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาตราสาร (Market Risk) คือความเสีย่ งทีเ่ กิดจากการเปลีย่ นแปลงราคา
หรือผลตอบแทนโดยรวมของตราสาร ซึ่งขึน้ อยู่กับปั จจัยต่าง ๆ เช่น แนวโน้มของอัตราดอกเบี้ย ความผันผวนของ
ค่าเงิน ปั จจัยพืน้ ฐานทางเศรษฐกิจ ผลประกอบการของบริษทั ผูอ้ อกตราสาร ปริมาณการซื้อขายหุน้ หรือตราสารหนี้
เป็ นต้น ซึง่ ส่งผลให้ราคาตราสารทีก่ องทุนได้ลงทุนไว้อาจเพิม่ ขึน้ หรือลดลงตลอดเวลา
แนวทางการบริ หารความเสี่ยง บริษัทจัดการจะวิเคราะห์และวิจยั ปั จจัยต่างๆ ที่มผี ลต่อการเปลี่ยนแปลงของ
ราคาตราสารอย่างต่อเนื่องและสม่าเสมอ เพื่อนาไปใช้ประกอบการตัดสินใจปรับเปลี่ยนสัดส่วนในการลงทุนในตรา
สารแต่ละประเภทให้เหมาะสมกับสภาวการณ์ในช่วงเวลาต่าง ๆ
4. ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องของตราสาร (Liquidity Risk) คือความเสี่ยงทีเ่ กิดจากไม่สามารถขาย
ตราสารทุนได้ในช่วงเวลาทีต่ อ้ งการหรืออาจไม่ได้ราคาตามทีค่ าดหวังเอาไว้
แนวทางการบริ หารความเสี่ ยง บริษัทจัดการจะพิจารณาลงทุนในหลักทรัพย์ท่มี สี ภาพคล่องให้สอดคล้องกับ
ประเภทลักษณะและนโยบายการลงทุ นของกองทุนอย่างเหมาะสม เพื่อให้มคี วามคล่องตัวในการบริหารกองทุน
ทัง้ นี้ แนวทางการบริหารความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องของตราสาร จะขึ้นอยู่กบั การพิจารณาตัดสินใจของ
บริษทั จัดการโดยคานึงถึงผลประโยชน์สงู สุดของผูถ้ อื หน่วยลงทุนเป็ นสาคัญ
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สรุปอัตราส่วนการลงทุนของกองทุนรวม
งง
ส่วนที่ 1 : อัตราส่วนการลงทุนที่คานวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สญ
ั ญา (single entity limit)
หมายเหตุ : ในกรณีเป็ นทรัพย์สนิ ดังนี้ ไม่มขี อ้ กาหนดเกี่ยวกับ single entity limit ของผูร้ บั ฝาก ผูอ้ อกตราสารหรือ
คู่สญ
ั ญา แล้วแต่กรณี
1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื่อการดาเนินงานของ MF
2. derivatives on organized exchange
ตอนที่ 1.1 : อัตราส่วนการลงทุนสาหรับกองทุนทั ่วไป
ประเภททรัพย์สิน

ข้อ
1

ตราสารภาครัฐไทย

2

ตราสารภาครัฐต่างประเทศ
2.1 กรณีมี credit rating อยู่ใน 2 อันดับแรกขึน้ ไป

อัตราส่วน (% ของ NAV)
ไม่จากัดอัตราส่วน
ไม่จากัดอัตราส่วน

2.2 กรณีมี credit rating อยู่ในระดับ investment grade
แต่ต่ากว่า 2 อันดับแรก

ไม่เกิน 35%

3

หน่วย CIS ตามทีร่ ะบุในภาคผนวก 3 ส่วนที่ 2 ข้อ 1.1 หรือข้อ 2.1

ไม่เกิน 10%

4

เงิ น ฝากหรื อ ตราสารเที ย บเท่ า เงิน ฝากที่ ผู้ ร ับ ฝากหรื อ ผู้ อ อก
ตราสารมีลกั ษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้

ไม่เกิน 20%

4.1 มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade

5

4.2 เป็ นธนาคารออมสิน ทัง้ นี้ เฉพาะเงินฝากหรือตราสารที่รฐั บาล
เป็ นประกัน
ตราสารทีม่ ลี กั ษณะครบถ้วนดังนี้
5.1 เป็ น ตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้ ก่ึงทุ น SN หรือศุ กู ก ที่ผู้อ อก
จัดตัง้ ขึน้ ตามกฎหมายไทย หรือสาขาของ ธพ. ต่างประเทศที่ได้รบั
อนุญาตให้ประกอบธุรกิจ ธพ. ในประเทศไทย
5.2 เป็ นตราสารทีม่ ลี กั ษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้
5.2.1 ผูอ้ อกเป็ นบริษทั จดทะเบียน
5.2.2 ผูอ้ อกมีการเปิ ดเผยข้อมูลเป็ นการทัวไปโดยมี
่
รายละเอียดตาม
แบบ filing

หรือไม่เกิน 10% เมื่อเป็ นการลงทุนใน
ต่างประเทศหรือผูม้ ภี าระผูกพันมีภูมลิ าเนา
อยู่ต่างประเทศ โดยเลือกใช้ credit rating
แบบ national scale
ไม่เกินอัตราดังนี้ แล้วแต่อตั ราใดจะสูงกว่า
(1) 10% หรือ
(2) น้าหนักของตราสารทีล่ งทุน
ใน benchmark + 5%

5.2.3 ในกรณี ท่ี เป็ นตราสารที่ มี ก าหนดวัน ช าระหนี้ ≤ 397 วัน
นับแต่วนั ที่ลงทุน และไม่ได้มีลกั ษณะตาม 5.2.1 หรือ 5.2.2 ผู้มีภาระ
ผูกพันตามตราสารดังกล่าวต้องเป็ น บุคคลดังนี้
5.2.3.1 ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่ า ด้ว ยธุ ร กิจ สถาบัน
การเงิน
5.2.3.2 ธนาคารออมสิน
5.2.3.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห์
5.2.3.4 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
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ประเภททรัพย์สิน

ข้อ

อัตราส่วน (% ของ NAV)

5.2.3.5 บรรษัทตลาดรองสินเชื่อทีอ่ ยู่อาศัย
5.2.3.6 ธนาคารพัฒ นาวิสาหกิ จ ขนาดกลางและขนาดย่ อ มแห่ ง
ประเทศไทย
5.2.3.7 ธนาคารเพื่อการส่งออกและนาเข้าแห่งประเทศไทย
5.2.3.8 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
5.2.3.9 บล.
5.3 เสนอขายในประเทศไทย
5.4 มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade
5.5 ในกรณีท่เี ป็ นตราสารที่มกี าหนดวันชาระหนี้ > 397 วันนับแต่
วันทีล่ งทุน ต้องขึน้ ทะเบียนหรืออยู่ในระบบของregulated market
6

ทรัพย์สนิ ดังนี้
6.1 ตราสารทุนที่จดทะเบียนซื้อขายในกระดานซื้อขายหลักทรัพย์
สาหรับผู้ลงทุน ทัว่ ไปของ SET หรือของตลาด ซื้อ ขายหลักทรัพ ย์
ต่างประเทศ (แต่ ไม่ รวมถึงตราสารทุ นที่ผู้ออกตราสารอยู่ระหว่าง
ดาเนินการแก้ไขเหตุทอ่ี าจทาให้มกี ารเพิกถอนการเป็ นหลักทรัพย์ซ้อื
ขายใน SET หรือในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ)
6.2 ตราสารทุนที่ออกโดยบริษัทที่จดั ตัง้ ขึ้นไม่ว่าตามกฎหมายไทย
หรือ กฎหมายต่ า งประเทศ ซึ่ ง หุ้ น ของบริษั ท ดัง กล่ า วซื้ อ ขายใน
กระดานซื้อขายหลักทรัพย์สาหรับ ผูล้ งทุนทัวไปของ
่
SET หรือของ
ตลาดซื้อ ขายหลัก ทรัพ ย์ ต่ า งประเทศ (แต่ ไ ม่ ร วมถึง บริษั ท ที่ อ ยู่
ระหว่างดาเนินการแก้ไขเหตุท่อี าจทาให้มกี ารเพิกถอนหุ้นออกจาก
การซื้อขายใน SET หรือในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ)

รวมกันไม่เกินอัตราดังนี้ แล้วแต่อตั ราใด
จะสูงกว่า
(1) 10% หรือ
(2) น้าหนักของทรัพย์สนิ ทีล่ งทุน
ใน benchmark + 5%

6.3 หุน้ ทีอ่ ยู่ในระหว่าง IPO เพื่อการจดทะเบียนซื้อขายตาม 6.1
6.4 ตราสารทีม่ ลี กั ษณะครบถ้วนดังนี้
6.4.1 เป็ นตราสารหนี้ ตราสารกึง่ หนี้กง่ึ ทุน SN หรือศุกูก ทีผ่ ู้
ออกจัดตัง้ ขึน้ ตามกฎหมายไทย และเสนอขายตราสาร
นัน้ ในต่างประเทศ หรือผูอ้ อกจัดตัง้ ขึน้ ตามกฎหมาย
ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมสาขาของ ธพ. ต่างประเทศที่
ได้รบั อนุญาตให้ประกอบธุรกิจ ธพ. ในประเทศไทย)
หรือเป็ นตราสาร Basel III
6.4.2 มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade
6.4.3 เป็ นตราสารทีม่ ลี กั ษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้
6.4.3.1 ผูอ้ อกเป็ นบริษทั จดทะเบียนใน SET หรือ
ในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ
กองทุนเปิ ด แอล เอช เฟล็กซิเบิล้ เพื่อการเลีย้ งชีพ
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ข้อ

ประเภททรัพย์สิน

อัตราส่วน (% ของ NAV)

6.4.3.2 ผูอ้ อกมีการเปิ ดเผยข้อมูลเป็ นการทัวไปโดยมี
่
รายละเอียดตามแบบ filing
6.4.3.3 ในกรณีทเ่ี ป็ นตราสารทีม่ กี าหนดวันชาระหนี้ ≤
397 วั น นั บ แต่ วั น ที่ ล งทุ น และไม่ ได้ มี
ลัก ษณะตาม 6.4.3.1 หรือ 6.4.3.2 ผู้มีภ าระ
ผูก พัน ตามตราสารดังกล่ าวต้อ งเป็ น บุ ค คล
ดังนี้
6.4.3.3.1 บุคคลตามข้อ 5.2.3.1 – 5.2.3.9
6.4.3.3.2 สถาบันการเงินระหว่างประเทศที่
ประเทศไทยเป็ นสมาชิก
6.4.3.3.3 สถาบัน การเงิน ต่ า งประเทศที่ มี
ลัก ษณะท านองเดีย วกับ บุ ค คล
ตามข้อ 6.4.3.3.1 – 6.4.3.3.2
6.4.4 ในกรณีทเ่ี ป็ นตราสารทีม่ กี าหนดวันชาระหนี้ > 397 วัน นับ
แต่ ว ันที่ลงทุ น ต้ องขึ้นทะเบียนหรือ อยู่ ใ นระบบของ
regulated market
6.5 DW ทีม่ ี issuer rating อยู่ในระดับ investment grade
6.6 ธุรกรรมดังนี้ ทีค่ ่สู ญ
ั ญามี credit rating อยู่ในระดับ investment
grade
6.6.1 reverse repo
6.6.2 OTC derivatives
6.7 หน่วย infra หรือหน่วย property ทีม่ ลี กั ษณะครบถ้วนดังนี้
6.7.1 จดทะเบีย นซื้อ ขายหรือ อยู่ ในระหว่ า ง IPO เพื่อ การ
จดทะเบี ย นซื้ อ ขายในกระดานซื้ อ ขายหลัก ทรัพ ย์
สาหรับผู้ลงทุ นทัวไปของ
่
SET หรือของตลาดซื้อขาย
หลักทรัพย์ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมถึงหน่ วยดังกล่าวที่
อยู่ระหว่างดาเนินการแก้ไขเหตุท่อี าจทาให้มีการเพิก
ถอนหน่ วยดังกล่าวออกจาก การซื้อขายใน SET หรือ
ในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ)
6.7.2 เป็ น หน่ ว ยของกองทุ น ที่ไม่ ได้มีลกั ษณะกระจาย การ
ลงทุนในกิจการโครงสร้างพืน้ ฐาน อสังหาริมทรัพย์ หรือ
สิ ท ธิ ก ารเช่ า แล้ ว แต่ ก รณี (diversified fund) ตาม
แนวทางทีส่ านักงานกาหนด
6.8 หน่ วย private equity ที่จดทะเบียนซื้อขายหรืออยู่ใน ระหว่าง
IPO เพื่อการจดทะเบียนซื้อขายในกระดานซื้ อขายหลักทรัพย์
กองทุนเปิ ด แอล เอช เฟล็กซิเบิล้ เพื่อการเลีย้ งชีพ
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ข้อ

ประเภททรัพย์สิน

อัตราส่วน (% ของ NAV)

7

สาหรับผู้ลงทุนทัวไปของ
่
SET หรือของตลาดซื้อขายหลักทรัพย์
ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมถึงหน่ วย private equity ที่อยู่ระหว่าง
ดาเนินการแก้ไขเหตุท่อี าจทาให้มกี ารเพิกถอนหน่ ว ยดังกล่าว
ออกจากการซื้อขายใน SET หรือในตลาดซื้อขายหลักทรัพ ย์
ต่างประเทศ)
ทรัพย์สนิ อื่นนอกเหนือจากทีร่ ะบุในข้อ 1 - ข้อ 6 (SIP)

รวมกันไม่เกิน 5%

ส่วนที่ 2 : อัตราส่วนการลงทุนที่คานวณตามกลุ่มกิ จการ (group limit)*
ประเภททรัพย์สิน

ข้อ
1

อัตราส่วน (% ของ NAV)

การลงทุนในทรัพย์สนิ ของบริษทั ทุกบริษัท ที่อยู่ในกลุ่มกิจการ
เดีย วกัน หรือ การเข้า เป็ น คู่สัญ ญาในธุ รกรรมทางการเงิน กับ
บริษทั ดังกล่าว

ไม่เกินอัตราใดอัตราหนึ่งดังนี้ แล้วแต่อตั ราใดจะสูง
กว่า
(1) 25% หรือ
(2) น้าหนักของทรัพย์สนิ ทีล่ งทุนในbenchmark +
10%
* หมายเหตุ : ในกรณีเป็ นทรัพย์สนิ ดังนี้ ไม่มขี อ้ กาหนดเกีย่ วกับ group limit
1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื่อการดาเนินงานของ MF
2. derivatives on organized exchange
ส่วนที่ 3 : อัตราส่วนการลงทุนที่คานวณตามประเภททรัพย์สิน (product limit)**
ประเภททรัพย์สิน

ข้อ
1

อัตราส่วน (% ของ NAV)

เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก B/E หรือ P/N ที่นิตบิ ุคคล - รวมกันไม่เกิน 45% เฉลีย่ ในรอบปี บญ
ั ชี
ตามกฎหมายไทย (ไม่รวมถึงสาขาในต่างประเทศของนิติบุคคล เว้นแต่เป็ น MF ทีม่ อี ายุโครงการ < 1 ปี
ดังกล่าว) เป็ นผูอ้ อก ผูส้ ั ่งจ่าย หรือคู่สญ
ั ญา ดังนี้
ให้เฉลีย่ ตามรอบอายุกองทุน
1.1 ธนาคารหรือสถาบันการเงินทีม่ กี ฎหมายเฉพาะจัดตัง้ ขึน้
1.2 ธพ.
1.3 บง.

- อัตราข้างต้นไม่ใช้กบั MF ทีอ่ ายุกองทุน
คงเหลือ ≤ 6 เดือน ทัง้ นี้ เฉพาะ MF ทีม่ ี
อายุโครงการ ≥ 1 ปี

1.4 บค.
1.5 บรรษัทตลาดรองสินเชื่อทีอ่ ยู่อาศัย
(ไม่รวมถึงทรัพย์สนิ ที่ MF ได้รบั โอนกรรมสิทธิมาจากคู
์
่สญ
ั ญา
ตาม reverse repo หรือ securities lending หรือ derivatives)
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ประเภททรัพย์สิน

ข้อ
2

ทรัพย์สนิ ดังนี้

อัตราส่วน (% ของ NAV)
รวมกันไม่เกิน 25%

2.1 B/E ห รื อ P/N ที่ มี เ งื่ อ นไขห้ า มเปลี่ ย นมื อ แต่ MF ได้
ดาเนินการให้มกี ารรับโอนสิทธิเรียกร้องในตราสารได้ ตาม
วิธกี ารทีก่ ฎหมายกาหนด หรือมีเงื่อนไขให้ MF สามารถขาย
คื น ผู้ อ อกตราสารได้ 2.2 SN (แต่ ไ ม่ ร วมถึ ง SN ซึ่ ง จด
ทะเบีย นกับ TBMA และมีก ารเสนอขายตามหลักเกณฑ์ ท่ี
กาหนดไว้ในประกาศ คณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วยการ
ขออนุญาต และการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี้ทอ่ี อกใหม่)
2.2 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากทีม่ รี ะยะเวลาการฝาก
เกิน 12 เดือน
2.3 total SIP ตามข้อ 5 ของส่วนนี้
3

reverse repo

ไม่เกิน 25%

4

securities lending

ไม่เกิน 25%

5

total SIP ซึง่ ได้แก่ ทรัพย์สนิ ตามข้อ 7 ในตอนที่ 1.1 : อัตราส่วน
การลงทุนสาหรับ MF ทัวไป
่ ของส่วนที่ 1 : อัตราส่วนการลงทุน
ที่คานวณตามผู้ออกทรัพ ย์สิน หรือคู่สัญ ญา (single entity limit)
แต่ไม่รวมถึงตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้ก่ึงทุน SN ศุกูก หรือตรา
สาร Basel III ทีม่ ลี กั ษณะครบถ้วนดังนี้
5.1 มีลักษณะตาม 6.4.3 และ 6.4.4 ของข้อ 6 ในตอนที่ 1.1 :
อัต ราส่ ว นการลงทุ น ส าหรับ MF ทั ว่ ไป ของส่ ว นที่ 1 :
อัต ราส่ วนการลงทุ น ที่ ค านวณตามผู้ ออกทรัพ ย์ สิน หรือ
คู่สญ
ั ญา (single entity limit)
5.2 มี credit rating อยู่ ในระดับ ต่ ากว่ า investment grade หรือ
ไม่มี credit rating
หน่วย property
หน่วย CIS
derivatives ดังนี้
8.1 การเข้าทาธุรกรรม derivatives ที่มวี ตั ถุประสงค์เพื่อการลด
ความเสีย่ ง (hedging)

6
7
8

รวมกันไม่เกิน 15%

ไม่เกิน 15%
ไม่เกิน 20%
ไม่เกินมูลค่าความเสีย่ งทีม่ อี ยู่

** หมายเหตุ : สาหรับการลงทุ นในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื่อการดาเนิ นงานของกองทุนไม่มีขอ้ กาหนด
เกีย่ วกับ product limit

กองทุนเปิ ด แอล เอช เฟล็กซิเบิล้ เพื่อการเลีย้ งชีพ

17

ส่วนที่ 4 : อัตราส่วนการลงทุนที่คานวณตามความมีส่วนได้เสียในกิ จการที่ลงทุน (concentration limit)
ข้อ

ประเภททรัพย์สิน

1

หุน้ ของบริษทั รายใดรายหนึ่ง

2

ตราสารหนี้ ตราสารกึง่ หนี้กง่ึ ทุนตราสาร Basel
III และศุกูกของผูอ้ อกรายใดรายหนึ่ง (ไม่
รวมถึงตราสารหนี้ภาครัฐไทยหรือตราสารหนี้
ภาครัฐต่างประเทศ)

กองทุนเปิ ด แอล เอช เฟล็กซิเบิล้ เพื่อการเลีย้ งชีพ

อัตราส่วน
ทุก MF รวมกันภายใต้การจัดการของ บลจ. รายเดียวกันต้องมี
จานวนหุน้ ของบริษทั รวมกัน < 25% ของจานวนสิทธิออกเสียง
ทัง้ หมดของบริษทั นัน้
2.1 ไม่ เกิ น 1 ใน 3 ของมู ล ค่ า หนี้ สิน ทางการเงิน (financial
liability)*ของผู้อ อกตราสารรายนั น้ ตามที่เปิ ดเผยไว้ในงบ
การเงินสาหรับรอบระยะเวลาบัญ ชีล่าสุด ทัง้ นี้ ในกรณี ท่ีผู้
ออกตราสารมีห นี้ สิน ทางการเงิน ที่ออกใหม่ ก่ อ นครบรอบ
ระยะเวลาบัญ ชีถัดไปและยังไม่ ปรากฏในงบการเงิน ล่าสุ ด
บลจ. อาจน ามู ลค่ าหนี้ สิน ทางการเงิน ดัง กล่ า วมารวมกับ
มูลค่าหนี้ สนิ ทางการเงินตามงบการเงินล่าสุดด้วยก็ได้โดย
ข้อมูลหนี้สนิ ทางการเงินนัน้ จะต้องเป็ นข้อมูลทีม่ กี ารเผยแพร่
เป็ นการทัวไป
่ และในกรณี ท่ีผู้ออกตราสารไม่มีหนี้สิน ทาง
การเงินตามที่เปิ ดเผยไว้ในงบการเงินสาหรับรอบระยะเวลา
บัญ ชีล่าสุด** ให้ใช้อตั ราส่วนไม่เกิน 1 ใน 3ของมูลค่าการ
ออกและเสนอขายตราสารตามข้อนี้ของผูอ้ อกรายนัน้ เป็ นราย
ครัง้ เว้นแต่ในกรณีทผ่ี อู้ อกตราสารได้มกี ารยื่นแบบ filing ใน
ลั ก ษ ณ ะเป็ น โค ร งก า ร (bond issuance program) ให้
พิจารณาเป็ นรายโครงการ
2.2 ในกรณีทก่ี องทุนลงทุนในตราสารตามข้อนี้โดยเป็ นตราสารที่
ออกใหม่และมี credit rating อยู่ในระดับต่ากว่า investment
grade หรือ ไม่ มี credit rating ให้ บลจ. ลงทุ น เพื่อ กองทุ น
ภายใต้ การจัดการของ บลจ. รายเดีย วกันรวมกันไม่เกิน 1
ใน 3 ของมูลค่าการออกและเสนอขายตราสารดังกล่าวเป็ น
รายครัง้ เว้นแต่กรณีท่ีผู้ออกตราสารได้มีการยื่นแบบ filing
ในลัก ษณะเป็ นโครงการ (bond issuance program) ให้
พิจารณาเป็ นรายโครงการ
(อัต ราส่ว นตาม 2.2 ไม่ ใช้กับ กรณี เป็ น ตราสารที่อ อกโดย
บุคคลดังนี้
1. ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่ า ด้ว ยธุ รกิจ สถาบัน
การเงิน
2. ธนาคารออมสิน
3. ธนาคารอาคารสงเคราะห์
4. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
5. บรรษัทตลาดรองสินเชื่อทีอ่ ยู่อาศัย
6. ธนาคารพัฒ นาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่ อมแห่ ง
ประเทศไทย
7. ธนาคารเพื่อการส่งออกและนาเข้าแห่งประเทศไทย
8. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
18

3

หน่วย CIS ของกองทุนใดกองทุนหนึ่ง

4

หน่วย infra ของกองทุนใดกองทุนหนึ่ง

5

หน่วย property ของกองทุนใด
กองทุนหนึ่ง

6

หน่วย private equity

9. บล.
10. สถาบัน การเงิน ระหว่ า งประเทศที่ ป ระเทศไทยเป็ น
สมาชิก
11. สถาบันการเงินต่างประเทศทีม่ ลี กั ษณะทานองเดียวกับ
บุคคลตาม 1. – 9.)
- ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจานวนหน่วย CIS ทัง้ หมดของ MF หรือ
กองทุน CIS ต่างประเทศ ทีอ่ อกหน่วยนัน้
- อัตราข้างต้นไม่ใช้กบั การลงทุนดังนี้
(1) การลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนทีม่ ลี กั ษณะครบถ้วน
ดังนี้
โดยได้รบั ความเห็นชอบจากสานักงาน
(1.1) มีขนาดเล็ก
(1.2) จัดตัง้ ขึน้ ใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี
(1.3) เสนอขายต่อผูล้ งทุนในวงกว้าง
ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจานวนหน่วย infra ทัง้ หมดของกองทุน
infra ทีอ่ อกหน่วยนัน้ เว้นแต่เป็ นหน่วย infra ของกองทุนทีม่ ี
ลักษณะครบถ้วนดังนี้ โดยได้รบั ความเห็นชอบจากสานักงาน
(1) มีขนาดเล็ก
(2) จัดตัง้ ขึน้ ใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี
(3) เสนอขายต่อผูล้ งทุนในวงกว้าง
ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจานวนหน่ วย property ทัง้ หมดของกองทุน
property ที่ อ อกหน่ ว ยนั ้น เว้น แต่ เป็ นหน่ ว ย property ของ
กองทุนที่มลี กั ษณะครบถ้วนดังนี้ โดยได้รบั ความเห็นชอบจาก
สานักงาน
(1) มีขนาดเล็ก
(2) จัดตัง้ ขึน้ ใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี
(3) เสนอขายต่อผูล้ งทุนในวงกว้าง
ไม่ เกิน 1 ใน 3 ของจ านวนหน่ ว ย private equity ทัง้ หมดของ
กองทุน private equity

หมายเหตุ :
* หนี้สนิ ทางการเงิน (financial liability) ให้พิจารณาตามมาตรฐานการบัญชีท่ีผู้ออกตราสารดังกล่าวได้จดั ทางบ
การเงินตามมาตรฐานการบัญชีนัน้ โดยเป็ นมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่กาหนดโดยคณะกรรมการกาหนด
มาตรฐานการบัญชีตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพบัญชี หรือมาตรฐานการรายงานทางการเงินทีเ่ ป็ นทีย่ อมรับในระดับ
ส า ก ล เช่ น International Financial Reporting Standards (IFRS)ห รื อ United States Generally Accepted
Accounting Principle (US GAAP) เป็ นต้น
** รวมถึงกรณียงั ไม่ครบกาหนดการจัดทางบการเงินในครัง้ แรกของผูอ้ อกตราสาร
ทัง้ นี้ การคานวณสัดส่วนตามนโยบายการลงทุนและอัตราส่วนการลงทุน ให้เป็ นไปตามประกาศคณะกรรมการกากับ
ตลาดทุนว่าด้วยการลงทุนของกองทุน และ/หรือ ทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติม
กองทุนเปิ ด แอล เอช เฟล็กซิเบิล้ เพื่อการเลีย้ งชีพ

19

ตารางค่าธรรมเนี ยม เงิ นตอบแทน และค่าใช้จา่ ยทัง้ หมดที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม และผู้ถือหน่ วยลงทุน
สาหรับรอบระยะเวลาตัง้ แต่วนั ที่ 1 ธันวาคม 2562 ถึงวันที่ 30 พฤศจิ กายน 2563
ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม
รายการที่เรียกเก็บ
1. ค่าธรรมเนี ยมและค่าใช้จ่ายรวมทัง้ หมด
ที่ประมาณการได้
• ค่าธรรมเนียมการจัดการ
• ค่าธรรมเนียมผูด้ แู ลผลประโยชน์
• ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน
• ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ

ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินทัง้ หมดของกองทุนต่อปี
อัตราตาม
โครงการ
ไม่เกิน 2.14
ไม่เกิน 0.11
ไม่เกิน 0.16
ไม่เกิน 0.50
จ่ายตามจริง
จ่ายตามจริง

- ค่าสอบบัญชี
- ค่าจัดตัง้ และจดทะเบียนกองทุน
- ค่าใช้จ่ายในการโฆษณา ประชาสัมพันธ์
และส่งเสริมการขาย
- ค่าใช้จ่ายในการจัดทา จัดพิมพ์รายงาน
จ่ายตามจริง
ถึงผูถ้ อื หน่วย
- ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการดาเนินโครงการ
จ่ายตามจริง
2. ค่าธรรมเนี ยมและค่าใช้จ่ายรวมที่ประมาณการไม่ได้
รวมค่าใช้จ่ายทัง้ หมด
ไม่เกิ น 3.21
ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์

จ่ายตามจริง

เรียกเก็บจริง
ปี 2561

เรียกเก็บจริง
ปี 2562

เรียกเก็บจริง
ปี 2563

1.107
0.027
0.107

1.337
0.027
0.107

1.338
0.027
0.107

0.023
0.004

0.018
N/A

0.018
N/A

จ่ายตามจริง แต่ไม่เกิน 0.50
0.013

N/A

N/A

1.281

1.502

0.038

2.529

1.076

1.528

1.205

1.297

2.888

หมายเหตุ : 1) ค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้นเป็ นอัตราทีร่ วมภาษีมลู ค่าเพิม่ ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอ่นื ใดในทานองเดียวกัน (ถ้ามี)
2) อาจเรียกเก็บจากผูล้ งทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่ละรายไม่เท่ากัน ขึน้ อยู่กบั ดุลยพินิจของบริษทั จัดการ
3) กรณีสบั เปลี่ยนหน่วยลงทุน บริษทั จัดการอาจยกเว้นไม่เรียกเก็บค่ าธรรมเนียมการสับเปลีย่ นหน่วยลงทุนสาหรับการ
สับเปลีย่ นหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมภายใต้การจัดการของบริษทั จัดการ แต่จะมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขาย
และรับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามอัตราทีบ่ ริษทั จัดการกาหนด

กองทุนเปิ ด แอล เอช เฟล็กซิเบิล้ เพื่อการเลีย้ งชีพ
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ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่ วยลงทุน
รายการที่เรียกเก็บ

• ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน
(Front-end-fee)
• ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
(Back-end fee)
• ค่าธรรมเนียมการสับเปลีย่ นหน่วยลงทุน
(Switching fee)
- ค่าธรรมเนียมการสับเปลีย่ นเข้า
-

อัตราตาม
โครงการ
2.00

ร้อยละของมูลค่าซือ้ ขาย
เรียกเก็บจริง
เรียกเก็บจริง
ปี 2561
ปี 2562
ยกเว้น
ยกเว้น

เรียกเก็บจริง
ปี 2563
ยกเว้น

2.00

ยกเว้น

ยกเว้น

ยกเว้น

1.00

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ค่าธรรมเนียมการสับเปลีย่ นออก

1.00

ยกเว้น

ยกเว้น

ยกเว้น

สับเปลีย่ นภายในบริษทั จัดการ

1.00

ยกเว้น

ยกเว้น

ยกเว้น

1.00
ตามทีน่ ายทะเบียน
เรียกเก็บ

ขัน้ ต่า 200 บาท

ตามเงือ่ นไข

ตามเงือ่ นไข

ยกเว้น

ยกเว้น

ยกเว้น

สับเปลีย่ นข้ามบริษทั จัดการ
• ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน

หมายเหตุ : 1) ค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้นเป็ นอัตราทีร่ วมภาษีมลู ค่าเพิม่ ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอ่นื ใดในทานองเดียวกัน (ถ้ามี)
2) อาจเรียกเก็บจากผูล้ งทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่ละรายไม่เท่ากัน ขึน้ อยู่กบั ดุลยพินิจของบริษทั จัดการ
3) กรณีสบั เปลี่ยนหน่วยลงทุน บริษทั จัดการอาจยกเว้นไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลีย่ นหน่วยลงทุนสาหรับการ
สับเปลีย่ นหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมภายใต้การจัดการของบริษทั จัดการ แต่จะมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายและ
รับซื้อคืนหน่ วยลงทุนตามอัตราทีบ่ ริษทั จัดการกาหนด
**เงื่อนไขค่าธรรมเนี ยมสับเปลี่ยนออกไปบริษทั จัดการอื่น**
(1) มูลค่าหน่วยลงทุนทีท่ ารายการ** ต่ากว่า 50,000 บาท ไม่เรียกเก็บ
(2) มูลค่าหน่วยลงทุนทีท่ ารายการ** มากกว่าหรือเท่ากับ 50,000 บาท เรียกเก็บในอัตรา 500 บาทต่อรายการ

กองทุนเปิ ด แอล เอช เฟล็กซิเบิล้ เพื่อการเลีย้ งชีพ
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รายงานสรุปเงิ นลงทุน
มูลค่า ณ วันที่ 30 พฤศจิ กายน 2563
กลุม่ ของตราสารการลงทุน
(ก)
ตราสารภาครัฐไทย/ตราสารภาครัฐต่างประเทศ
(ข)
ตราสารทีธ่ นาคารทีม่ กี ฎหมายเฉพาะจัดตัง้ ขึน้ ธนาคารพาณิชย์
หรือบริษทั เงินทุนเป็ นผูอ้ อก/สังจ่่ 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
15,185,705.71

%NAV
7.41

-

-

-

-

สัดส่วนเงินลงทุนขัน้ สูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ของกองทุนสาหรับกลุ่มตราสารตาม (ง) เท่ากับ 0% NAV

รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่ าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน Portfolio
มูลค่า ณ วันที่ 30 พฤศจิ กายน 2563

ประเภท
เงินฝากธนาคาร

ผูอ้ อก
ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน)

อันดับ
ความน่ าเชื่อถือ
AA+(FITCH)

มูลค่าตาม
ราคาตลาด
15,185,705.71

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน (Portfolio Turnover Ratio: PTR)
มูลค่า ณ วันที่ 30 พฤศจิ กายน 2563
ชื่อกองทุน

PTR

กองทุนเปิด แอล เอช เฟล็กซิเบิล้ เพือ่ การเลีย้ งชีพ
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รายงานสถานะการลงทุน การกู้ยืม และการก่อภาระผูกพัน
มูลค่า ณ วันที่ 30 พฤศจิ กายน 2563
รายละเอียดการลงทุน
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ ในประเทศ
เงินฝากธนาคาร
หุน้ สามัญ
ประเภทรายการค้างรับค้างจ่ายหรือหนี้สนิ อืน่ ๆ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

มูลค่าตามราคาตลาด

%NAV

209,637,442.62

102.28

15,185,705.71

7.41

194,451,736.91

94.87

(4,676,215.51)
204,961,227.11

(2.28)
100.00

รายละเอียดการลงทุนในหลักทรัพย์
มูลค่า ณ วันที่ 30 พฤศจิ กายน 2563
รายละเอียด

เงิ นฝากธนาคาร
ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน)
รวมเงิ นฝากธนาคาร
หุ้นสามัญ
หมวดธุรกิจการท่องเทีย่ วและสันทนาการ
บริษทั โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จากัด (มหาชน)
หมวดธุรกิจการแพทย์
บริษทั กรุงเทพดุสติ เวชการ จากัด(มหาชน)
บริษทั โรงพยาบาลพระรามเก้า จากัด (มหาชน)
หมวดธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์
บริษทั ท่าอากาศยานไทย จากัด (มหาชน)
บริษทั บีทเี อส กรุ๊ป โฮลดิ้ง จากัด (มหาชน)
บริษทั พรีเชียส ชิพปิ้ง จากัด (มหาชน)
บริษทั เอเชีย เอวิเอชัน่ จากัด (มหาชน)
บริษทั ทางด่วนและรถไฟฟ้ ากรุงเทพ จากัด (มหาชน)
หมวดธุรกิจเงินทุนและหลักทรัพย์
บริษทั เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วสิ เซ็ส จากัด (มหาชน)
บริษทั บัตรกรุงไทย จากัด (มหาชน)
บริษทั เมืองไทย แคปปิ ตอล จากัด (มหาชน)
บริษทั ศรีสวัสดิ ์ พาวเวอร์ 1979 จากัด (มหาชน)
บริษทั อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จากัด (มหาชน)
บริษทั บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จากัด (มหาชน)
หมวดธุรกิจชิ้นส่วนอิเลคทรอนิคส์
บริษทั ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส จากัด (มหาชน)

กองทุนเปิ ด แอล เอช เฟล็กซิเบิล้ เพื่อการเลีย้ งชีพ

อัตราส่วน จานวนเงิ นต้น
(%)
หรือ จานวนหุ้น/
หน่ วย

มูลค่ายุติธรรม
(บาท)

7.41
7.41

15,176,637.41

15,185,705.71
15,185,705.71

1.89

159,700.00

3,880,710.00

1.92
0.74

183,300.00
156,400.00

3,940,950.00
1,509,260.00

6.51
0.95
1.03
1.03
1.00

208,400.00
190,600.00
342,300.00
1,035,000.00
223,200.00

13,337,600.00
1,944,120.00
2,105,145.00
2,111,400.00
2,042,280.00

0.96
1.70
1.41
1.53
2.10
0.89

67,385.00
68,400.00
53,600.00
53,800.00
27,000.00
86,400.00

1,969,800.00
3,488,400.00
2,894,400.00
3,133,850.00
4,306,500.00
1,814,400.00

0.16

7,900.00

337,725.00
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รายละเอียดการลงทุนในหลักทรัพย์ (ต่อ)
มูลค่า ณ วันที่ 30 พฤศจิ กายน 2563
รายละเอียด

หมวดธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร
บริษทั เจ.อาร์.ดับเบิล้ ยู. ยูทลิ ติ ้ี จากัด (มหาชน)
บริษทั โทเทิล่ แอ็คเซ็ส คอมมูนเิ คชั ่น จากัด (มหาชน)
บริษทั แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วสิ จากัด (มหาชน)
หมวดธุรกิจธนาคาร
ธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน)
ธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน)
ธนาคารเกียรตินาคิน จากัด (มหาชน)
ธนาคารทหารไทย จากัด(มหาชน)
ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน)
บริษทั ทิสโก้ไฟแนนเซียลกรุ๊ป จากัด (มหาชน)
หมวดธุรกิจปิ โตรเคมีและเคมีภณ
ั ฑ์
บริษทั พีทที ี โกลบอล เคมิคอล จากัด (มหาชน)
บริษทั อินโดรามา เวนเจอร์ส จากัด (มหาชน)
หมวดธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภค
บริษทั กัลฟ์ เอ็นเนอร์จ ี ดีเวลลอปเมนท์ จากัด (มหาชน)
บริษทั โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ย่ี จากัด (มหาชน)
บริษทั ไทยออยล์ จากัด (มหาชน)
บริษทั บ้านปู จากัด (มหาชน)
บริษทั บี.กริม เพาเวอร์ จากัด (มหาชน)
บริษทั ปตท. จากัด (มหาชน)
บริษทั ปตท. สารวจและผลิตปิ โตรเลียม จากัด (มหาชน)
บริษทั สตาร์ ปิ โตรเลียม รีไฟน์นงิ่ จากัด (มหาชน)
บริษทั เอสโซ่ (ประเทศไทย) จากัด
หมวดธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
บริษทั แอสเสท เวิรด์ คอร์ป จากัด (มหาชน)
บริษทั ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั ่น จากัด (มหาชน)
บริษทั ยู ซิต้ี จากัด (มหาชน)
บริษทั เซ็นทรัลพัฒนา จากัด (มหาชน)
หมวดธุรกิจพาณิชย์
บริษทั คอมเซเว่น จากัด (มหาชน)
บริษทั ซีพ ี ออลล์ จากัด (มหาชน)
บริษทั เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั ่น จากัด (มหาชน)
บริษทั เบอร์ล่ี ยุคเกอร์ จากัด (มหาชน)
บริษทั โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จากัด (มหาชน)
หมวดธุรกิจวัสดุก่อสร้าง
บริษทั ปูนซิเมนต์ไทย จากัด(มหาชน)
หมวดธุรกิจสือ่ และสิง่ พิมพ์
บริษทั แพลน บี มีเดีย จากัด (มหาชน)
บริษทั วีจไี อ จากัด (มหาชน)
หมวดธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม
บริษทั คาราบาวกรุ๊ป จากัด (มหาชน)
บริษทั ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั ่นแนล จากัด (มหาชน)
บริษทั โอสถสภา จากัด (มหาชน)
รวมหุ้นสามัญ
รวมเงิ นลงทุน
รายการค้างจ่ายหรือหนี้ สินอืน
่ ๆ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

กองทุนเปิ ด แอล เอช เฟล็กซิเบิล้ เพื่อการเลีย้ งชีพ

อัตราส่วน
(%)

จานวนเงิ นต้น
หรือ จานวนหุ้น/
หน่ วย

มูลค่ายุติธรรม
(บาท)

1.54
1.01
1.96

432,600.00
55,400.00
22,900.00

3,157,980.00
2,077,500.00
4,018,950.00

2.23
4.44
1.54
1.86
1.95
2.86

38,700.00
82,700.00
63,600.00
3,621,100.00
46,800.00
74,800.00

4,566,600.00
9,097,000.00
3,148,200.00
3,802,155.00
4,001,400.00
5,871,800.00

3.46
3.17

123,800.00
202,900.00

7,087,550.00
6,492,800.00

2.43
3.02
2.83
1.50
1.97
7.59
2.32
1.53
1.47

142,530.00
88,100.00
122,000.00
359,900.00
82,500.00
389,100.00
49,100.00
411,500.00
415,200.00

4,988,550.00
6,189,025.00
5,795,000.00
3,077,145.00
4,042,500.00
15,564,000.00
4,750,425.00
3,127,400.00
3,010,200.00

2.30
1.01
0.02
1.96

987,200.00
656,300.00
4,301,851.00
79,300.00

4,718,816.00
2,060,782.00
43,018.51
4,024,475.00

0.91
3.69
1.89
1.04
0.98

45,500.00
124,900.00
119,300.00
56,600.00
136,700.00

1,865,500.00
7,556,450.00
3,877,250.00
2,122,500.00
2,009,490.00

1.02

5,600.00

2,094,400.00

0.50
0.61

164,500.00
161,500.00

1,028,125.00
1,243,550.00

1.01
2.48
0.97
94.87
102.28
-2.28
100.00

17,100.00
205,073.00
54,200.00

2,060,550.00
5,085,810.40
1,978,300.00
194,451,736.91
209,637,442.62
-4,676,215.51
204,961,227.11
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รายชื่อหุ้นที่ลงทุน 10 อันดับแรก พร้อมสัดส่วนการลงทุน
มูลค่า ณ วันที่ 30 พฤศจิ กายน 2563
ลาดับ

ชื่อหลักทรัพย์

ชื่อย่อ

ร้อยละของเงิ นลงทุน

1

บริษทั ปตท. จากัด (มหาชน)

PTT

7.59

2

บริษทั ท่าอากาศยานไทย จากัด (มหาชน)

AOT

6.51

3

ธนาคาร กสิกรไทย จากัด (มหาชน)

KBANK

4.44

4

บริษทั ซี.พี.ออลล์ จากัด (มหาชน)

CPALL

3.69

5

บริษทั พีทที ี โกลบอล เคมิคอล จากัด (มหาชน)

PTTGC

3.46

6

บริษทั อินโดรามา เวนเจอร์ส จากัด (มหาชน)

IVL

3.17

7

บริษทั โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ย่ี จากัด (มหาชน)

GPSC

3.02

8

บริษทั ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จากัด (มหาชน)

TISCO

2.86

9

บริษทั ไทยออยล์ จากัด (มหาชน)

TOP

2.83

10

บริษทั ไมเนอร์ อินเตอร์เนชันแนล
่
จากัด (มหาชน)

MINT

2.48

ข้อมูลการถือหน่ วยลงทุนเกิ น 1 ใน 3
ณ วันที่ 30 พฤศจิ กายน 2563
ชื่อกองทุน
กองทุนเปิ ด แอล เอช เฟล็กซิเบิล้ เพื่อการเลีย้ งชีพ
(LHFLRMF)
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ผู้ถือหน่ วย
สัดส่วน (ร้อยละ)
กลุ่มบุคคลใดบุคคลหนึ่ง
-
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ตารางเปรียบเทียบผลการดาเนิ นงาน
ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤศจิ กายน 2563

ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563
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- เอกสารการวัดผลการดาเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จดั ทาขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดาเนินงานของ
กองทุนรวมของสมาคมบริษทั จัดการลงทุน
- ผลการดาเนินงานในอดีตของกองทุนรวมไม่ได้เป็ นสิง่ ยืนยันถึงผลการดาเนินงานในอนาคต
- การลงทุนมีความเสีย่ ง ผูล้ งทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุน

คาเตือนเกี่ยวกับการลงทุนในหน่ วยลงทุน
o บริษทั จัดการอาจลงทุนในหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สนิ อื่นเพื่อบริษัทจัดการเช่นเดียวกันกับทีบ่ ริษัทจัดการลงทุน
ในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ อื่นเพื่อกองทุนรวม โดยบริษทั จัดการจะจัดให้มรี ะบบงานทีป่ ้ องกันความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์เพื่อให้เกิดความเป็ นธรรมต่อผูถ้ อื หน่วยลงทุน ผูถ้ อื หน่วยลงทุนสามารถสอบถามข้อมูลเพิม่ เติมได้
ที่ www.lhfund.co.th
o ผู้ถือหน่ วยลงทุนได้รบั ทราบและตกลงยินยอมให้สิทธิแก่บริษัทจัดการที่จะปฏิบตั ิการ และดาเนินการใด ๆ
ตามที่บริษัทจัดการมีพนั ธสัญ ญา หรือข้อตกลงกับรัฐต่างประเทศ หรือหน่ วยงานต่างประเทศ หรือมีความ
จาเป็ นต้องปฏิบตั ติ ามกฎหมายและข้อบังคับของรัฐต่างประเทศนัน้
o ผูส้ นใจลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือขี้ชวนให้เข้าใจก่อนซื้อหน่ วยลงทุน และเก็บไว้เป็ นข้อมูลเพื่อใช้อ้างอิง
ในอนาคต หากผูล้ งทุนต้องการทราบข้อมูลเพิม่ เติม ผูล้ งทุนสามารถขอหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงการได้ท่ี
บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จากัด หรือ ผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
o การพิจารณาร่างหนังสือชี้ชวนในการเสนอขายหน่ วยลงทุนของกองทุนรวมนี้มไิ ด้เป็ นการแสดงว่าสานักงาน
ได้รบั รองถึงความถูกต้องของข้อมูลในหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวม หรือได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของ
หน่วยลงทุนทีเ่ สนอขายนัน้

รวบรวมข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563
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