หนังสือชี้ชวน
ส่วนข้อมูลกองทุนรวม (Q&A)

กองทุนเปิด แอล เอช สมาร์ท หุ้นระยะยาว
LH Smart Long Term Equity Fund
(LHSMARTLTF)

(สาหรับรอบระยะเวลาบัญชีปีที่ 5 สิ้ นสุดวันที่ 31 สิ งหาคม 2564)
ผู้ลงทุนควรศึกษารายละเอียดของกองทุนอย่างละเอียดถีถ่ ว้ นก่อนตัดสิ 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 สมาร์ท หุน้ ระยะยาว
: LH Smart Long Term Equity Fund
: LHSMARTLTF
: ไม่กาหนด
: 29 สิงหาคม 2559
: 22 กันยายน 2559
: ทุกวันทาการ
: ทุกวันทาการ

ประเภทและนโยบายการลงทุน
Q: ประเภทของกองทุน
A: กองทุนรวมหุน้ ระยะยาว
Q: นโยบายการลงทุน
A: กองทุนมีนโยบายทีจ่ ะลงทุนในหุน้ สามัญของบริษทั จดทะเบียน ตราสารทุน หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าทีอ่ า้ งอิง
กับผลตอบแทนของหุน้ หรือกลุ่มหุน้ ของบริษทั จดทะเบียน โดยเฉลี่ยในรอบปี บญ
ั ชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 ของมูลค่า
ทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุน โดยจะเลือกพิจารณาลงทุนในหุน้ ทีม่ ปี ั จจัยพืน้ ฐานดี และ/หรือมีแนวโน้มจ่ายเงินปั นผลสูง
เป็ นอันดับแรก
นอกจากนี้กองทุนอาจลงทุนในหลักทรัพย์ และ/หรือตราสารดังต่อไปนี้
- หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์/หน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์/ตราสารอื่นใด
ที่ให้สทิ ธิในการได้มาหรือที่มีผลตอบแทนอ้างอิงกับตราสารดังกล่าวข้างต้น หรือกลุ่มของตราสาร/หน่ วยลงทุ น
ดังกล่าวข้างต้น
- หน่ วยลงทุนของกองทุนรวมโครงสร้างพืน้ ฐาน/ตราสารอื่นใดทีใ่ ห้สทิ ธิในการได้มาหรือที่มผี ลตอบแทนอ้างอิงกับ
ตราสารดังกล่าวข้างต้น
- ตราสารแห่งหนี้ เงินฝากธนาคาร ตราสารกึง่ หนี้กง่ึ ทุน ใบสาคัญแสดงสิทธิ รวมถึงหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นหรือ
การหาดอกผลโดยวิธอี ่นื ตามที่ระบุไว้ในโครงการหรือตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ สานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ประกาศกาหนด
ทัง้ นี้ กองทุนอาจจะพิจารณาลงทุนในหน่วย private equity ตามประกาศสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ไม่เกินร้อย
ละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุน
กองทุนอาจลงทุนหรือมีไว้ซ่งึ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อลดความเสีย่ ง (Hedging) และจะไม่ลงทุนใน
หรือมีไว้ซง่ึ ตราสารทีม่ ลี กั ษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note)
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ทัง้ นี้ ประเภทกองทุ น อาจเปลี่ย นเป็ น กองทุ น รวมตราสารทุ น ทัว่ ไปและขอสงวนสิท ธิ ท่ีจะเปลี่ยนชื่อ กองทุ น ให้
สอดคล้องกัน ซึ่งเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธกี ารทีค่ ณะกรรมการก.ล.ต. หรือสานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการกากับตลาดทุนประกาศกาหนดในอนาคต โดยกองทุนจะนาเงินทีไ่ ด้จากการระดมทุนไป
ลงทุนในหรือมีไว้ซง่ึ หลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ อื่นหรือการหาดอกผลโดยวิธอี ่นื ตามทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
กาหนดหรือให้ความเห็นชอบให้กองทุนลงทุนได้และตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. หรือหน่วยงานอื่นใดทีเ่ กีย่ วข้อง ประกาศเพิม่ เติมในภายหลัง
การเปลีย่ นประเภทกองทุนเป็ นกองทุนรวมตราสารทุนทัวไปและการเปลี
่
่ยนแปลงชื่อกองทุนดังกล่าวข้างต้นให้ถอื ว่า
ได้รบั ความเห็นชอบจากผู้ถือหน่ วยลงทุนแล้ว และบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่ วยลงทุนทุกรายทราบล่วงหน้า
โดยจะปิ ดประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ พร้อมทัง้ ปรับปรุงข้อมูลโครงการจัดการกองทุน รวม กับ
สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เพื่อให้ขอ้ มูลในส่วนต่าง ๆ ของโครงการสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว
โดยกองทุนจะปฎิบตั ติ ามหลักเกณฑ์ทเ่ี กีย่ วข้องกับกองทุนรวมตราสารทุนทัวไปด้
่ วย
อาจมีบางขณะทีบ่ ริษัทจัดการอาจไม่สามารถลงทุนให้เป็ นไปตามสัดส่วนการลงทุนที่กาหนดไว้ได้อนั เนื่องมาจาก
เกิดสภาวการณ์ทไ่ี ม่ปกติหรือมีเหตุจาเป็ น เช่น มีการเปลีย่ นแปลงทางเศรษฐกิจหรือการเมือง อย่างมีนัยสาคัญหรือ
เกิดวิกฤตทางเศรษฐกิจทีม่ นี ัยสาคัญต่อการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ราคาตลาดลดลงอย่างรุนแรง
ในรอบปี บญ
ั ชี ภาวะภัยพิบตั จิ ากธรรมชาติ ภาวะการเกิดจราจล ภาวะสงคราม เป็ นต้น บริษทั จัดการจะรายงานการ
ไม่สามารถลงทุนให้เป็ นไปตามสัดส่วนการลงทุนที่กาหนดไว้ในโครงการตามที่สานักงานคณ ะกรรมการก.ล.ต.
ประกาศกาหนด โดยไม่ถอื ว่าผิดเงือ่ นไขโครงการและถือว่าได้รบั ความเห็นชอบจากผูถ้ อื หน่วยลงทุนแล้ว
ลักษณะที่สาคัญของกองทุนรวม
Q: กองทุนรวมนี้ เป็ นกองทุนรวมที่มีการกาหนดประเภทของผู้ลงทุน หรือมีการแบ่งชนิ ดของหน่ วยลงทุน
หรือไม่ อย่างไร
A: กองทุนรวมนี้เป็ นกองทุนสาหรับผูล้ งทุนทัวไป
่ และไม่มกี ารแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน
Q: กองทุนรวมนี้ มีจานวนเงิ นทุนโครงการเท่าใด
A: จานวนเงินทุนโครงการนี้เท่ากับ 500 ล้านบาท
Q: กองทุนนี้ เหมาะสมที่จะเป็ นทางเลือกสาหรับเงิ นลงทุนลักษณะใด ควรลงทุนในกองทุนนี้ เป็ นระยะเวลา
เท่าใด
A: กองทุ น รวมนี้ เป็ นกองทุ น ส าหรับ ผู้ล งทุ น ทั ว่ ไป เหมาะสมกับ ผู้ ล งทุ น ที่ต้ อ งการออมและลงทุ น ระยะยาว
ที่ต้ อ งการลงทุ น ในตราสารแห่ ง ทุ น ที่จ ดทะเบีย นในประเทศที่มีปั จ จัย พื้น ฐานดี และ/หรือ มีแ นวโน้ ม จ่ า ยเงิน
ปั นผลสูง ทัง้ นี้ ผูล้ งทุนควรลงทุนในกองทุนรวมหุน้ ระยะยาวอย่างน้อย 7 ปี ปฏิทนิ เพื่อได้รบั สิทธิลดหย่อนภาษี
Q: ปัจจัยใดที่มีผลกระทบอย่างมีนัยสาคัญต่อเงิ นลงทุนของผู้ลงทุน
A: ความผันผวนของราคาหลักทรัพย์ทก่ี องทุนลงทุน
Q: กองทุนนี้ มีผ้ปู ระกันเงิ นทุนหรือมุ่งเน้ นจะคุ้มครองเงิ นต้นหรือไม่ อย่างไร
A: กองทุนนี้ไม่มผี ปู้ ระกันเงินทุนและไม่คุม้ ครองเงินต้น
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Q: กองทุนรวมนี้ มีรอบระยะเวลาบัญชีอย่างไร
A: ทุกวันที่ 31 สิงหาคม ของทุกปี
ข้อกาหนดในการซื้อขายและโอนหน่ วยลงทุน
Q: กองทุนรวมนี้ มีวิธีการขายและรับซื้อคืนหน่ วยลงทุนอย่างไร
A: 1) วิธกี ารขายหน่วยลงทุน
✓ ไม่กาหนดมูลค่าขัน้ ต่าของการสั ่งซื้อ
✓ ผู้ลงทุนสามารถสั ่งซื้อได้ท่บี ริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุ นการขายหรือรั บซื้อคืนหน่ วยลงทุนที่ได้รบั การ
แต่งตัง้ จาก บริษทั จัดการ เวลา 8.30-15.30 น.
✓ ผูส้ ั ่งซื้อหน่วยลงทุนจะต้องชาระเงินค่าซื้อครัง้ เดียวเต็มจานวนทีส่ ั ่งซื้อ โดยชาระเป็ น เงินโอน เช็ค ดราฟต์
หรือวิธอี ่นื ใดทีบ่ ริษทั จัดการยอมรับ โดยผูส้ ั ่งซื้อจะต้องลงวันทีต่ ามวันทีท่ ่ีสั ่งซื้อและขีดคร่อมเฉพาะสั ่งจ่าย
ในนาม “บลจ. แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จากัด เพื่อจองซื้อหน่วยลงทุน” โดยระบุช่อื ทีอ่ ยู่และหมายเลขโทรศัพท์
ของผูส้ ั ่งซื้อลงบนด้านหลังของเช็คเพื่อความสะดวกในการติดต่อและเพื่อผลประโยชน์ของผู้สั ่งซื้อหน่ วย
ลงทุน
โดยวันสุดท้ายของการเสนอขายครัง้ แรก บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิรบั เงินค่าจองซื้อเป็ นเงินโอนเท่านัน้
ภายในเวลา 15:30 น.
2) วิธรี บั ซื้อคืน
✓ ไม่กาหนดมูลค่าขัน้ ต่าในการขายคืนและมูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชี
✓ กรณีรบั ซื้อคืนหน่วยลงทุนปกติ ผูล้ งทุนสามารถสั ่งขายหน่วยลงทุนได้ทุกวันทาการ โดยผูถ้ อื หน่วยลงทุน
สามารถส่งคาสั ่งขายคืนหน่วยลงทุน ได้ตงั ้ แต่เวลาเริม่ ทาการถึงเวลา 15:30 น.
ทัง้ นี้ บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิท่จี ะเปลี่ยนแปลงเวลาทาการรับซื้อคืน หน่ วยลงทุนดังกล่าว ตามทีบ่ ริษัท
จัดการเห็นสมควร ซึ่งเป็ นไปเพื่อประโยชน์ของกองทุนรวม โดยจะแจ้งให้ ผถู้ อื หน่ วยลงทุนทราบล่วงหน้า
โดยประกาศ ณ สานักงานของบริษทั จัดการ และ/หรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี)
ทัง้ นี้ บริษทั จัดการจะดาเนินการชาระเงินให้ผขู้ ายคืนหน่ วยลงทุนภายใน 5 วันทาการนับตัง้ แต่วนั ถัดจาก
วันทีท่ ารายการ (ปั จจุบนั T+2)
Q: กรณี ใดที่บริษทั จัดการสงวนสิ ทธิ ไม่ขายหน่ วยลงทุน
A: บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิทจ่ี ะปฏิเสธการสั ่งซื้อหน่ วยลงทุน ในกรณีทบ่ี ริษทั จัดการได้พจิ ารณาแล้วเห็นว่าการ
สั ่งซื้อดังกล่าว มีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุนรวมหรือต่อผู้ถอื หน่ วยลงทุนหรือต่อชื่อเสียงหรือ ต่อความ
รับผิดชอบทางกฎหมายของบริษทั จัดการ โดยไม่จาเป็ นต้องแจ้งให้ผสู้ ั ่งซื้อหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า
Q: กองทุนรวมนี้ มีข้อกาหนดเกี่ยวกับการเลื่อนกาหนดเวลาชาระค่าขายคืนหน่ วยลงทุน การไม่ขายหรือไม่
รับซื้อคืนหน่ วยลงทุนตามคาสังที
่ ่รบั ไว้แล้ว และการหยุดรับคาสังซื
่ ้อหรือขายคืนหน่ วยลงทุนไว้ อย่างไร
A: 1) การเลื่อนกาหนดการชาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน
บริษทั จัดการอาจเลื่อนกาหนดการชาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผถู้ อื หน่วยลงทุนทีไ่ ด้มคี าสั ่งขายคืนหน่วย
ลงทุนของกองทุนเปิ ดได้ในกรณีดงั ต่อไปนี้
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(1) บริษทั จัดการพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็ นกรณีทเ่ี ข้าเหตุดงั ต่อไปนี้ โดยได้รบั
ความเห็นชอบของผูด้ แู ลผลประโยชน์แล้ว
(ก) มีเหตุจาเป็ นทาให้ไม่สามารถจาหน่าย จ่าย โอนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ ของกองทุนเปิ ดได้อย่างสมเหตุสมผล
หรือ
(ข) มีเหตุท่ที าให้กองทุนรวมไม่ได้รบั ชาระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินทีล่ งทุนไว้ตามกาหนดเวลาปกติ ซึ่ง
เหตุดงั กล่าวอยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษทั จัดการ
(2) มีคาสั ่งขายคืนหน่ วยลงทุนไว้แล้วแต่ในช่วงระยะเวลาทีบ่ ริษทั จัดการยังไม่ ได้ชาระเงินค่าขายคืนหน่ วยลงทุน
ให้แก่ผถู้ อื หน่วยลงทุน บริษทั จัดการพบว่าราคารับซื้อคืนหน่ วยลงทุนดังกล่าวไม่ถูกต้อง และผูด้ แู ลผลประโยชน์ยงั
ไม่ได้รบั รองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา โดยราคารับซื้อคืนหน่ วยลงทุนที่
ไม่ถูกต้องนัน้ ต่างจากราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนทีถ่ ูกต้องตัง้ แต่หนึ่งสตางค์ขน้ึ ไปและคิดเป็ นอัตราตัง้ แต่รอ้ ยละ 0.5
ของราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนทีถ่ ูกต้อง
(3) มีคาสั ่งขายคืนหน่ วยลงทุนในช่วงระยะเวลาทีบ่ ริษทั จัดการพบว่า ราคารับซื้อคืนหน่ วยลงทุนไม่ถูกต้อง และ
ผูด้ แู ลผลประโยชน์ยงั ไม่ได้รบั รองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา โดยราคารับ
ซื้อคืนหน่ วยลงทุนทีไ่ ม่ถูกต้องนัน้ ต่างจากราคารับซื้อคืนหน่ วยลงทุนทีถ่ ูกต้องตัง้ แต่หนึ่งสตางค์ขน้ึ ไป และคิดเป็ น
อัตราตัง้ แต่รอ้ ยละ 0.5 ของราคารับซื้อคืนหน่ วยลงทุนทีถ่ ูกต้อง
2) การไม่ขายหรือไม่รบั ซื้อคืนหน่ วยลงทุนตามคาสั ่งทีร่ บั ไว้แล้ว
สับเปลีย่ นหน่วยลงทุนทีไ่ ด้รบั ไว้แล้ว หรืออาจหยุดรับคาสั ่งซื้อ คาสั ่งขายคืน หรือคาสั ่งสับเปลีย่ นหน่ วยลงทุนได้ ใน
กรณีทป่ี รากฏเหตุดงั ต่อไปนี้
(1) ตลาดหลักทรัพย์หรือศูนย์ซ้อื ขายหลักทรัพย์ไม่สามารถเปิ ดทาการซื้อขายได้ตามปกติ
(2) บริษทั จัดการพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็ นกรณีดงั ต่อไปนี้ โดยความเห็นชอบ
ของผูด้ แู ลผลประโยชน์แล้ว
(ก) มีเหตุจาเป็ นทาให้ไม่สามารถจาหน่ายจ่าย โอนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ ของกองทุนเปิ ดได้อย่างสมเหตุสมผล
(ข) ไม่สามารถคานวณมูลค่าทรัพย์สนิ ของกองทุนเปิ ดได้อย่างเป็ นธรรมและเหมาะสม
(ค) มีเหตุจาเป็ นอื่นใดเพื่อคุม้ ครองประโยชน์ของผูถ้ อื หน่วยลงทุน
ทัง้ นี้ บริษัทจัดการจะไม่ขาย ไม่ร ับซื้อคืน หรือไม่รบั สับเปลี่ยนหน่ วยลงทุ นตามคาสั ่งซื้อ คาสั ่งขายคืน หรือ คาสั ่ง
สับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนที่ได้รบั มาแล้ว หรือจะหยุดรับคาสั ่งซื้อ คาสัง่ ขายคืน หรือคาสั ่งสับเปลี่ย นหน่ วยลงทุนตาม
(ก)(ข) หรือ (ค) ได้ไม่เกิน 1 วันทาการ เว้นแต่ได้รบั ผ่อนผันจากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
(3) ในกรณีทก่ี องทุนรวมมีการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ ในต่างประเทศตามประกาศสานักงาน ก.ล.ต. ว่า
ด้วยการลงทุนในหรือมีไว้ซ่งึ หลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ ในต่างประเทศเพื่อเป็ นทรัพย์สนิ ของกองทุน และการกาหนด
อัตราส่วนการลงทุ น เมื่อมีเหตุ การณ์ ดงั ต่อ ไปนี้ เกิดขึ้นและก่ อให้เกิดผลกระทบต่ อกองทุ นรวมดังกล่ าวอย่างมี
นัยสาคัญ
(ก) ตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ดงั กล่าวไม่สามารถเปิ ดทาการซื้อขายได้ตามปกติ ทัง้ นี้ เฉพาะกรณีทก่ี องทุนรวมได้
ลงทุนในหลักทรัพย์ท่ซี ้อื ขายในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์แต่ละแห่งเกินกว่าร้อยละสิบของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของ
กองทุนรวม
(ข) มีเหตุการณ์ท่ที าให้ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเงิน ตราต่างประเทศได้อย่างเสรี และทาให้ไม่สามารถโอนเงินออก
จากประเทศหรือรับโอนเงินจากต่างประเทศได้ตามปกติ
(ค) มีเหตุท่ที าให้กองทุนรวมไม่ได้รบั ชาระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ ทีล่ งทุนไว้ตามกาหนดเวลาปกติ ซึ่ง
เหตุดงั กล่าวอยู่เหนือการควบคุมของบริษทั จัดการและผูด้ แู ลผลประโยชน์เห็นชอบด้วยแล้ว
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(4) เป็ นการไม่ขายหน่ วยลงทุนตามคาสั ่งซื้อหน่ วยลงทุนที่รบั ไว้แล้ว หรือเป็ นการหยุดรับคาสั ่งซื้อหน่ วยลงทุ น
แก่ผลู้ งทุนเฉพาะราย เนื่องจากปรากฏข้อเท็จจริงดังต่อไปนี้
(ก) บริษทั จัดการมีเหตุอนั ควรสงสัยว่าผูล้ งทุนรายนัน้ ๆ มีส่วนเกีย่ วข้องกับการกระทาดังต่อไปนี้
1. การกระทาทีเ่ ป็ นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเกี่ยวกับการป้ องกันและปราบปราม
การฟอกเงิน ไม่ว่าจะเป็ นกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ
2. การให้การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย หรือ
3. การกระทาทีเ่ ป็ นการปฏิบตั ติ ามคาสั ่งเกีย่ วกับการยึดหรืออายัดทรัพย์สนิ โดยบุคคลผูม้ อี านาจตามกฎหมาย
(ข) บริษั ท จัด การไม่ สามารถดาเนิ น การรู้ จ ัก ลู ก ค้า และตรวจสอบเพื่อ ทราบข้อ เท็จ จริง เกี่ย วกับ ลู ก ค้า ได้ใน
สาระสาคัญ
(5) อยู่ในระหว่างดาเนินการเปลี่ยนให้บริษัทจัดการกองทุนรวมรายอื่นเข้าบริหารจัดการกองทุน รวมภายใต้การ
จัดการของตนอันเนื่องมาจากการทีบ่ ริษทั จัดการกองทุนรวมรายเดิมไม่สามารถดารงความเพียงพอของเงินกองทุน
ได้ตามประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการดารงเงินกองทุนของผูป้ ระกอบธุรกิจ
การจัดการกองทุนรวม การจัดการกองทุนส่วนบุคคล การเป็ นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และการค้าหลักทรัพย์และ
การจัดจาหน่ายหลักทรัพย์ทเ่ี ป็ นหน่ วยลงทุน และการเป็ นผูจ้ ดั การเงินทุนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ซึง่ ให้กระทาได้ไม่
เกิน 3 วันทาการ
3) การหยุดรับคาสั ่งซื้อขายหน่วยลงทุน
เพื่อคุม้ ครองประโยชน์ของผู้ถือหน่ วยลงทุน หรือในกรณีท่มี คี วามจาเป็ นเพื่อรัก ษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและ
การเงินของประเทศ หรือเพื่อรักษาเสถียรภาพในระบบตลาดการเงิน สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจประกาศ
ให้บริษทั จัดการหยุดรับคาสั ่งซื้อ คาสั ่งขายคืน หรือคาสั ่งสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนของกองทุนเปิ ดได้เป็ นการชัวคราว
่
ตามระยะเวลาที่เห็นสมควร แต่รวมแล้วต้องไม่เกิน 20 วันท าการติดต่อกัน เว้น แต่ จะได้รบั ความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ขยายระยะเวลาหยุดรับคาสั ่งซื้อ คาสั ่งขายคืน หรือคาสั ่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกไปได้
Q: วิ ธีการสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนเป็ นอย่างไร
A: การสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนเข้า (Switch in) สามารถกระทาได้ตามวันและเวลาขายหน่ วยลงทุ น โดยเป็ นการ
สับเปลี่ยนจากหน่ วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ หรือภายใต้การจัดการของ
บริษัทจัดการอื่น (“กองทุนต้นทาง”) มาเข้ากองทุนนี้ (“กองทุนปลายทาง”) ทัง้ นี้ การสับเปลี่ยนการถือหน่ วย
ลงทุนระหว่างกองทุนเปิ ด ต้องเป็ นไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในโครงการจัดการของทัง้ กองทุนเปิ ดต้นทาง และ
กองทุนเปิ ดปลายทาง
การสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนออก (Switich out) ผูถ้ อื หน่วยลงทุนสามารถสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนจากกองทุนนี้ไป
ยังกองทุนอื่นภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ หรือภายใต้การจั ดการของบริษัทจัดการอื่น (ตามที่บริษัท
จัดการกาหนดให้มกี ารสับเปลี่ยนได้) ได้ตามวันและเวลารับซื้อคืนหน่ วยลงทุนที่ระบุไว้ในโครงการ โดยนาส่ง
หลักฐานการสับเปลีย่ นหน่วยลงทุนล่วงหน้าผ่านบริษทั จัดการหรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
ทัง้ นี้ ผูถ้ อื หน่ วยลงทุนทีถ่ อื ครองหน่วยลงทุนก่อนวันที่ 1 มกราคม 2563 การสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนของกองทุน
รวมหุน้ ระยะยาวออก อาจมีผลให้ผถู้ อื หน่วยลงทุนต้องชาระคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษี ดังนัน้ ผูถ้ อื หน่วยลงทุนมี
หน้าทีต่ อ้ งศึกษา และปฏิบตั ติ ามข้อกาหนดของกฎหมายภาษีอากร
ในกรณีทว่ี นั ดังกล่าวตรงกับวันหยุดทาการ และ/หรือวันที่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือหน่ วยงาน
อื่นใดที่มอี านาจตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องมีคาสั ่งให้เป็ นวันหยุดทาการซื้อขาย แม้อาจเป็ นวันที่บริษัทจัดการ
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กาหนดให้เป็ นทาการสับเปลีย่ นหน่วยลงทุนก็ตาม บริษทั จัดการจะเลื่อนวันทาการสับเปลีย่ นหน่วยลงทุนเป็ นวัน
ทาการถัดไป
ในกรณีทจ่ี านวนผูห้ น่วยลงทุนลดลงจนเป็ นเหตุให้เลิกกองทุนซึง่ เป็ นไปตามทีก่ าหนดไว้ในหนังสือชีช้ วนเรื่องการ
เลิกกองทุ น ผู้ถือหน่ วยลงทุน ที่มีเจตนาในการสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนไปยังกองทุ นรวมหุ้นระยาวอื่น บริษัท
จัดการจะดาเนินการสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนของผูถ้ ือหน่ วยลงทุนที่ได้แสดงเจตนาไว้ไปยังกองทุนรวมหุน้ ระยะ
ยาวอื่นภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ (ถ้ามี) โดยถือว่าได้รบั ความยินยอมจากผูถ้ ือหน่ วยลงทุนแล้ว ทัง้ นี้
ในกรณี บริษัท จัด การไม่ มีก องทุ นรวมหุ้นระยะยาวอื่นภายใต้ก ารจัด การ บริษัท จัด การขอสงวนสิท ธิใ นการ
สับเปลีย่ นหน่วยลงทุนของกองทุนไปยังกองทุนรวมหุน้ ระยะยาวอื่นทีม่ นี โยบายการลงทุนใกล้เคียงกันภายใต้การ
จัดการของบริษทั จัดการอื่นตามทีเ่ ห็นสมควร โดยถือว่าได้รบั ความยินยอมจากผูถ้ อื หน่ วยลงทุนแล้ว หากผูถ้ อื
หน่วยลงทุนมิได้แสดงเจตนาโอนย้ายการลงทุนไปยังกองทุนรวมหุน้ ระยะยาวอื่น บริษทั จัดการจะชาระค่าขายคืน
หน่วยลงทุนตามวิธที ผ่ี ถู้ อื หน่วยลงทุนระบุไว้ในแบบคาขอเปิ ดบัญชี
ทัง้ นี้ บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิทจ่ี ะเปลีย่ นแปลงวันและเวลาทาการสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนดังกล่าว ตามทีบ่ ริษทั
จัดการเห็นสมควร โดยจะแจ้งให้ผถู้ อื หน่ วยทราบล่วงหน้ า โดยประกาศ ณ สานักงานของบริษทั จัดการ และ/หรือ
ผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน รวมทัง้ เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของบริษทั จัดการ
Q: กองทุนรวมนี้ กาหนดวิ ธีการโอนหน่ วยลงทุน และข้อจากัดการโอนไว้อย่างไร
A: หน่วยลงทุนของกองทุนรวมหุน้ ระยะยาวไม่สามารถโอนได้
ทัง้ นี้ การโอนหน่ วยลงทุนต้องไม่ทาให้การถือหน่ วยลงทุนของบุคคลใด หรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดเกินข้อจากัด
การถือหน่ วยลงทุนตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี่ยวกับข้อจากัดการถือหน่ วย
ลงทุนในกองทุนรวมและหน้าทีข่ องบริษทั จัดการ เว้นแต่เป็ นการโอนทางมรดก
Q: ผู้ถือหน่ วยลงทุนจะทราบข้อมูลเกี่ยวกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่ วยลงทุนและราคาขายและรับซื้อ
คืนหน่ วย ลงทุนได้จากช่องทางใด
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 ของผู้ถอื หน่ วยลงทุน
Q: กองทุนนี้ มีการออก และส่งมอบเอกสารแสดงสิ ทธิ ในหน่ วยลงทุนหรือไม่ อย่างไร
A: นายทะเบียนหน่ ว ยลงทุนจะออก “หนังสือรับรองสิทธิในหน่ วยลงทุน /ใบเสร็จรับเงิน/ใบกากับภาษี” ทุกครัง้ ที่มี
การสั ่งซื้อหรือขายคืนหน่ วยลงทุน เพื่อเป็ นการยืนยันจานวนหน่ วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่ วยลงทุน และจะจัดส่ง
หนังสือรับรองสิทธิในหน่ วยลงทุน /ใบเสร็จรับเงิน/ใบกากับภาษีให้แก่ผถู้ อื หน่ วยลงทุนภายใน 15 วันทาการนับ
แต่วนั ทาการถัดจากวันที่ปิดการเสนอขายหน่ วยลงทุนครัง้ แรก หรือภายใน 7 วันทาการนับตัง้ แต่วนั ถัดจากวัน
ทาการซื้อขายหน่วยลงทุนในช่วงการขายและรับซื้อคืนหน่ วยลงทุนภายหลังการเสนอขายครัง้ แรก อนึ่งเอกสาร
หลักฐานต่าง ๆ จะจัดส่งโดยทางไปรษณีย์ หรือให้ผสู้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนเป็ นผูม้ อบให้แล้วแต่กรณี
ทัง้ นี้ สิทธิในหน่ วยลงทุนของผู้สั ่งซื้อหน่ วยลงทุน จะเกิดขึ้นต่อเมื่อนายทะเบียนหน่ วยลงทุนได้ทาการบันทึก
รายการสั ่งซื้อหน่วยลงทุนของผูส้ ั ่งซื้อหน่วยลงทุนในทะเบียนผูถ้ อื หน่วยลงทุนแล้ว
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บริษทั จัดการและ/หรือนายทะเบียนขอสงวนสิทธิเปลีย่ นรูปแบบของเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนจากหนังสือ
รับรองสิทธิในหน่ วยลงทุน เป็ นสมุด บัญชีแสดงสิทธิในหน่ วยลงทุน (Fund book) หรือรูปแบบอื่นที่สานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุ ญาต หรือเห็นชอบได้ บริษทั จัดการจะประกาศให้ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 5 วันทา
การ ณ ทีท่ าการทุกแห่งของบริษทั จัดการ และสถานทีต่ ดิ ต่อของผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
Q: ผู้ถือหน่ วยลงทุนของกองทุนรวมนี้ อาจถูกจากัดสิ ทธิ ในเรื่องใด ภายใต้เงื่อนไขอย่างไร
A: - การลงทุนในกองทุนนี้เพื่อให้ได้รบั สิทธิประโยชน์ทางภาษี ผู้ สั ่งซื้อมีหน้าที่ต้องปฏิบตั ติ ามหลักเกณฑ์เงื่อนไข
และ วิธกี ารทีก่ าหนดในกฎหมายภาษีอากร
- ในกรณีทบ่ี ุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดถือหน่วยลงทุนเกินข้อจากัดการถือหน่วยลงทุน บริษทั จัดการจะไม่
นับคะแนนเสียงทีเ่ กินกว่าหนึ่งในสามของจานวนหน่ วยลงทุนที่จาหน่ ายได้แล้ วทัง้ หมดของกองทุนรวม เว้นแต่
การเกินข้อจากัดการถือหน่ วยลงทุนเป็ นกรณี ข้อยกเว้นข้อจากัดการถือหน่ วยลงทุนตามที่สานั กงาน ก.ล.ต.
ประกาศกาหนด
Q: ผู้ถือหน่ วยลงทุน สามารถตรวจสอบแนวทาง และการดาเนิ นการใช้สิทธิ ออกเสียงของบริ ษัทจัดการ
กองทุนรวมเพิ่ มเติ มได้ที่ใด
A: ผูถ้ อื หน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบได้ในเว็บไซต์ของบริษทั จัดการ www.lhfund.co.th
Q: ผู้ถือหน่ วยสามารถร้องเรียนผ่านช่องทางใด และกองทุนมีนโยบายระงับข้อพิ พาทโดยกระบวนการ
อนุญาโตตุลาการหรือไม่ อย่างไร
A: ผูถ้ อื หน่วยสามารถร้องเรียนได้ท่ี บริษทั จัดการทีห่ มายเลขโทรศัพท์ 02-286-3484 หรือสานักงาน ก.ล.ต. (Help
center) โทรศัพท์ 02-263-6000
การระงับข้อพิ พาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ
บริษทั จัดการมีนโยบายการระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุ ญาโตตุลาการ ในกรณีทบ่ี ริษทั จัดการฝ่ าฝื นหรือไม่
ปฏิบตั ติ ามโครงการจัดการกองทุนรวมนี้ และ/หรือหลักเกณฑ์ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือประกาศ
สานักงาน คณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่เกี่ยวข้อง อันมีผลให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ถือหน่ วยลงทุนของกองทุน ผู้ถือ
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 26 ตุลาคม 2563 บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จากัด มีจานวนกองทุนภายใต้
การบริหารจัดการของบริษทั 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

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
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5. นางสาวจุฑามาศ สมบุณยะวิโรจน์
6. นางระวีวรรณ วัธนานุกจิ
7. นางจันทนา กาญจนาคม
8. นายมนรัฐ ผดุงสิทธิ ์
9. นายหลาย กวง-ฮัว
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

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

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการผูอ้ านวยการ
สายการตลาด
สายการลงทุน
สายปฎิบตั กิ ารกองทุน
สายเทคโนโลยีสารสนเทศ
สายกากับ ตรวจสอบและบริหารความเสีย่ ง
สายธุรกิจกองทุนรวมโครงสร้างพืน้ ฐานและ
อสังหาริมทรัพย์

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

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

ประวัตกิ ารศึกษา

ประสบการณ์ทางาน

หน้าทีค่ วามรับผิดชอบ

-ปริญญาโท MBA, SASIN
Graduate Institute
-ปริญญาตรี บัญชีบณ
ั ฑิต ,
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
-ประกาศนียบัตร สมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษทั ไทย DCP
รุ่น 154/2554
-TEPCOT รุ่นที่ 6

-บลจ.แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จากัด
-บมจ.เอฟดับบลิวดี ประกันชีวติ

-กรรมการผูอ้ านวยการ
-รองประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร
ฝ่ ายการลงทุน
-กรรมการบริหารและประธาน
เจ้าหน้าทีล่ งทุน
-กรรมการ

-บลจ.ไอเอ็นจี (ประเทศไทย)
-ตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่ง
ประเทศไทย (AFET)
-บลจ.วรรณ จากัด
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-กรรมการและประธาน

-ผ่าน CFA ระดับ II

นางสาวนรี พฤกษยาภัย

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

-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

นายอานุภาพ โฉมศรี

นายพงศ์เทพ สมประสงค์

นาวสาวนันทพร วัฒนถาวร

-ปริญญาโท บริหารธุรกิจ การเงิน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
-ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ การเงิน
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
-ปริญญาตรี วิทยาการจัดการ
บัญชี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิ
ราช
-ผ่าน CISA ระดับ I
-ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์การเงิน
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
-ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์การเงิน
มหาวิทยาลัยรามคาแหง เกียรติ
นิยมอันดับ 1
-ผ่าน CISA ระดับ II
-ปริญญาโท
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สาขา
การเงิน
-ปริญญาตรี Middlesex
University, สาขา Recording Arts
-CFA Designation
-FRM Designation
-ปริญญาโท การลงทุน University

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

-บมจ. ไทยประกันชีวติ

เจ้าหน้าทีบ่ ริหาร
-ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ
-กรรมการและ
กรรมการบริหาร
-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 ธุรกิจจัดการ
กองทุนส่วนบุคคล
-ผูจ้ ดั การกองทุน ฝ่ ายจัดการ
กองทุนสารองเลีย้ งชีพ

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

-ผูจ้ ดั การกองทุน
-ผูจ้ ดั การฝ่ ายบริหารความ
เสีย่ 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 เชื่อรายใหญ่
(SAM)
-ผูแ้ นะนาการลงทุน

- บลจ. แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จากัด

- ผูจ้ ดั การกองทุน
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นางสาวศรสวรรค์ เติมวุฒกิ ุล

นายพิรยิ พล คงวาณิช

นายจิตติพงศ์ มีเพียร

นายพีรวิชญ์ ลิม้ เดชาพันธ์

of Reading
- บลจ. ธนชาต จากัด
-ปริญญาตรี ธุรกิจระหว่างประเทศ
มหาวิทยาลัยมหิดล
-ผ่าน CFA
-ผ่าน CMT ระดับ I
-ปริญญาตรี บริหารธุกจิ สาขาวิชา -บลจ.แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จากัด
การเงิน มหาวิทยาลัยมหิดล
-บลจ.เอ็มเอฟซี จากัด (มหาชน)
-ผ่าน CFA ระดับ I
-บลจ.เอ็มเอฟซี จากัด (มหาชน)
-บลจ.แอสเซทพลัส จากัด

-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
Strathclyde,
-ปริญญาตรี วิศวกรรมโยธา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
-ผ่าน CFA ระดับ I
-ปริญญาโท สาขา Financial
Mathematics, University of
Leeds
-ปริญญาตรี บริหารธุกจิ (การเงิน
เอกการลงทุน)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
-FRM
-ผ่าน CFA ระดับ I

-บลจ.แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จากัด
-บลจ.เอ็มเอฟซี จากัด (มหาชน)
-หลักทรัพย์บวั หลวง
-หลักทรัพย์กสิกรไทย

-บลจ. แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จากัด
-บลจ. แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จากัด
-บมจ. ไทยศรี แอร์โก้ ประกันภัย
-บริษทั Accenture Solution
(ประเทศไทย) จากัด
-บมจ. อิตาเลียนไทย ดีเวลอป
เมนต์
-บลจ.แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์
-บลจ.ทหารไทย
-บลจ.แอสเซทพลัส
-บลจ.ทหารไทย
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- ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การกองทุน

-ผูจ้ ดั การกองทุน
-ผูจ้ ดั การกองทุนฝ่ ายตราสาร
ทุน
-ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การกองทุนฝ่ าย
ตราสารทุน
-ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การกองทุนฝ่ าย
ตราสารทุน
-ผูจ้ ดั การกองทุน
-ผูจ้ ดั การกองทุน
-นักวิเคราะห์หลักทรัพย์
-วาณิชธนากร

-ผูจ้ ดั การกองทุน
-ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การกองทุน
-หัวหน้าส่วน แผนกลงทุนและ
บริหารสินทรัพย์
-นักวิเคราะห์
-วิศวกรโยธา
-ผูจ้ ดั การกองทุนตราสารหนี้
-ผูจ้ ดั การกองทุนตราสารหนี้
-ผูจ้ ดั การฝ่ ายบริหารความ
เสีย่ ง
-ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การฝ่ ายบริหาร
ความเสีย่ ง

Q : รายชื่อผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืนหน่ 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)
* นอกจากหน้ า ที่ต ามที่ก าหนดไว้ในสัญ ญาแต่ ง ตัง้ ผู้ดูแ ลผลประโยชน์ ย ัง มีห น้ าที่ต ามกฎหมายในการรัก ษา
ผลประโยชน์ของผูถ้ อื หน่วยลงทุนด้วย
ช่องทางที่ผ้ลู งทุนสามารถทราบข้อมูลเพิ่ มเติ ม
Q: ช่องทางที่ผ้ลู งทุนสามารถทราบข้อมูลเพิ่ มเติ มเกี่ยวกับกองทุนรวมนี้
A: ผู้ลงทุ น สามารถทราบข้อมูล เพิ่ม เติม ได้ท่ีสานัก งานของบริษัท จัดการ และเว็บ ไซต์ของบริษัท จัดการ หรือ
ผูส้ นับสนุนการขาย หรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
ปัจจัยความเสี่ยงของกองทุน
1. ความเสี่ ย งจากการด าเนิ นงานของผู้อ อกตราสาร (Business Risk) : คือ ความเสี่ย งที่เกิ ด จากการ
ดาเนินงานของผูอ้ อกตราสาร หากผลการดาเนินงานหรือ ฐานะการเงินของผูอ้ อกตราสาร รวมทัง้ ความสามารถใน
การทากาไรของผูอ้ อกตราสารเปลีย่ นแปลงไป ซึง่ อาจกระทบต่อราคาซื้อขายของตราสาร
แนวทางการบริหารความเสีย่ ง ผูจ้ ดั การกองทุนจะพิจารณาคัดเลือกหลักทรัพย์ทจ่ี ะลงทุน โดยการวิเคราะห์สถานะ
ทางการเงิน ผลการดาเนินงาน การบริหารงาน เพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุ น และยังจะทาการติดตามข้อมูล
ข่าวสารของผูอ้ อกตราสารอย่างใกล้ชดิ และต่อเนื่อง เพื่อปรับเปลีย่ นแผนการลงทุนอย่างเหมาะสม
2. ความเสี่ยงจากความสามารถในการชาระหนี้ ของผู้ออกตราสาร (Credit Risk) : คือความเสีย่ งจากการที่
บริษัทผู้ออกตราสารไม่สามารถชาระคืนเงิน ต้น และ/หรือดอกเบี้ยได้ตามที่กาหนด หรือไม่ครบตามจานวนที่ได้
สัญญาไว้
แนวทางการบริหารความเสีย่ ง บริษทั จัดการจะวิเคราะห์คุณภาพและความสามารถในการชาระหนี้ของผูอ้ อกตรา
สาร และทบทวนฐานะทางการเงิน และความน่ า เชื่อ ถื อ ของผู้ อ อกตราสารเป็ นประจ าสม่ า เสมอ หากมีก าร
เปลีย่ นแปลงอย่างมีนัยสาคัญ ก็จะพิจารณาปรับเปลีย่ นแผนการลงทุนให้เหมาะสมกับสภาวการณ์
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3. ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาตราสาร (Market Risk) : คือความเสี่ยงทีเ่ กิดจากการเปลี่ยนแปลง
ราคา หรือผลตอบแทนโดยรวมของตราสาร ซึง่ ขึน้ อยู่กบั ปั จจัยต่าง ๆ เช่น แนวโน้มของอัตราดอกเบีย้ ความผันผวน
ของค่าเงิน ปั จจัยพืน้ ฐานทางเศรษฐกิจ ผลประกอบการของบริษทั ผูอ้ อกตราสาร ปริมาณการซื้อขายหุน้ หรือตราสาร
หนี้ เป็ นต้น ซึง่ ส่งผลให้ราคาตราสารทีก่ องทุนได้ลงทุนไว้อาจเพิม่ ขึน้ หรือลดลงได้ตลอดเวลา
แนวทางการบริหารความเสีย่ ง บริษทั จัดการจะวิเคราะห์และวิจยั ปั จจัยต่าง ๆ ทีม่ ผี ลต่อการเปลี่ยนแปลงของราคา
ตราสารอย่างต่อเนื่องและสม่าเสมอ เพื่อนาไปใช้ประกอบการตัดสินใจปรับเปลีย่ นสัดส่วนในการลงทุนในตราสารแต่
ละประเภทให้เหมาะสมกับสภาวการณ์ในช่วงเวลาต่าง ๆ
4. ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องของตราสาร (Liquidity Risk) : คือความเสีย่ งทีเ่ กิดจากการไม่สามารถ
ขายตราสารได้ในช่วงเวลาทีต่ อ้ งการหรืออาจไม่ได้ราคาตามทีค่ าดหวังเอาไว้
แนวทางการบริห ารความเสี่ยง บริษัท จัดการจะพิจารณาลงทุ น ในหลักทรัพ ย์ท่ีมีสภาพคล่องให้สอดคล้องกับ
ประเภทลักษณะและนโยบายการลงทุนของกองทุนอย่างเหมาะสม เพื่อให้มคี วามคล่องตัวในการบริหารกองทุน
ทัง้ นี้ แนวทางการบริหารความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องของตราสาร จะขึ้นอยู่กบั การพิจารณาตัดสินใจของ
บริษทั จัดการโดยคานึงถึงผลประโยชน์สงู สุดของผูถ้ อื หน่วยลงทุนเป็ นสาคัญ
5. ความเสี่ยงจากการทาสัญญาซื้อขายล่วงหน้ า (Derivative) : คือความเสี่ยงทีเ่ กิดจากราคาของหลักทรัพย์
อ้างอิงมีความผันผวน โดยอาจเกิดจากปั จจัยต่าง ๆ เช่นอัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยน หรือปั จจัยทางเศรษฐกิจ
อื่น ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง และอาจมีความเสีย่ งจากการทีค่ ่สู ญ
ั ญาไม่ปฏิบตั ติ ามสัญญา
แนวทางการบริหารความเสีย่ ง กองทุนจะทาธุรกรรมดังกล่าวกับธนาคารทีม่ กี ฏหมายเฉพาะจัดตัง้ ขึน้ หรือธนาคาร
พาณิ ชย์ และจะวิเคราะห์ฐานะการเงิน ของคู่สญ
ั ญาก่อนท าสั ญ ญา รวมทัง้ ติด ตามวิเคราะห์ความเสี่ยงในฐานะ
การเงินของคู่สญ
ั ญาอย่างต่อเนื่อง
สรุปอัตราส่วนการลงทุนของกองทุนรวม

งง
ตอนที่ 1.1 : อัตราส่วนการลงทุนสำหรับกองทุนทั่วไป

ประเภททรัพย์สิน

ข้อ
1

ตราสารภาครัฐไทย

2

ตราสารภาครัฐต่างประเทศ

อัตราส่วน (% ของ NAV)
ไม่จากัดอัตราส่วน

2.1 กรณีมี credit rating อยู่ใน 2 อันดับแรกขึน้ ไป

ไม่จากัดอัตราส่วน

2.2 กรณี มี credit rating อยู่ ใน ระดั บ investment grade
แต่ต่ากว่า 2 อันดับแรก

ไม่เกิน 35%

3

หน่วย CIS ตามทีร่ ะบุในภาคผนวก 3 ส่วนที่ 2 ข้อ 1.1 หรือข้อ
2.1

ไม่จากัดอัตราส่วน

4

เงิน ฝากหรือตราสารเทียบเท่ าเงิน ฝากที่ผู้รบั ฝากหรือผู้ออก
ตราสารมีลกั ษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้

ไม่เกิน 20%

4.1 มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade
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ห รื อ ไม่ เกิ น 1 0 % เมื่ อ เป็ น ก า รล งทุ น ใน
ต่างประเทศหรือ ผู้มีภ าระผูก พัน มีภู มิลาเนาอยู่

ประเภททรัพย์สิน

ข้อ

5

6

4.2 เป็ นธนาคารออมสิน ทัง้ นี้ เฉพาะเงินฝากหรือตราสารที่
รัฐบาลเป็ นประกัน
ตราสารทีม่ ลี กั ษณะครบถ้วนดังนี้
5.1 เป็ นตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้ ก่ึงทุ น SN หรือศุกูก ที่ผู้
ออกจั ด ตั ้ง ขึ้ น ต าม กฎ ห ม ายไท ย ห รื อ ส าขาข อง ธพ .
ต่างประเทศที่ได้รบั อนุ ญาตให้ประกอบธุรกิจ ธพ. ในประเทศ
ไทย
5.2 เป็ นตราสารทีม่ ลี กั ษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้
5.2.1 ผูอ้ อกเป็ นบริษทั จดทะเบียน
5.2.2 ผู้ อ อกมี ก ารเปิ ดเผยข้ อ มู ล เป็ นการทั ว่ ไป โดยมี
รายละเอียดตามแบบ filing
5.2.3 ในกรณีท่เี ป็ นตราสารที่มกี าหนดวันชาระหนี้ ≤ 397 วัน
นับแต่วนั ที่ลงทุน และไม่ได้มลี กั ษณะตาม 5.2.1 หรือ 5.2.2 ผู้มี
ภาระผูกพันตามตราสารดังกล่าวต้องเป็ น บุคคลดังนี้
5.2.3.1 ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบัน
การเงิน
5.2.3.2 ธนาคารออมสิน
5.2.3.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห์
5.2.3.4 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
5.2.3.5 บรรษัทตลาดรองสินเชื่อทีอ่ ยู่อาศัย
5.2.3.6 ธนาคารพัฒ นาวิสาหกิจ ขนาดกลางและขนาดย่อ ม
แห่งประเทศไทย
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 ในกรณี ท่เี ป็ นตราสารที่มีกาหนดวันชาระหนี้ > 397 วัน
นั บ แต่ ว ัน ที่ ล งทุ น ต้ อ งขึ้ น ทะเบี ย นหรื อ อยู่ ใ นระบบของ
regulated market

อัตราส่วน (% ของ NAV)
ต่ า งประเทศ โดยเลื อ กใช้ credit rating แบบ
national scale
ไม่เกินอัตราดังนี้ แล้วแต่อตั ราใดจะสูงกว่า
(1) 10% หรือ
(2) น้าหนักของตราสารทีล่ งทุน
ใน benchmark + 5%

ทรัพย์สนิ ดังนี้
6.1 ตราสารทุ น ที่ จ ดทะเบี ย นซื้ อ ขายในกระดานซื้ อ ขาย
หลักทรัพย์สาหรับผู้ลงทุนทัวไปของ
่
SET หรือของตลาด ซื้อ
ขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมถึงตราสารทุนที่ผอู้ อก
ตราสารอยู่ระหว่างดาเนินการแก้ไขเหตุทอ่ี าจทาให้มกี ารเพิก
ถอนการเป็ นหลักทรัพย์ซ้ือขายใน SET หรือในตลาดซื้อขาย
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รวมกันไม่เกินอัตราดังนี้ แล้วแต่อตั ราใด
จะสูงกว่า
(1) 10% หรือ
(2) น้าหนักของทรัพย์สนิ ทีล่ งทุน
ใน benchmark + 5%

ข้อ

ประเภททรัพย์สิน
หลักทรัพย์ต่างประเทศ)

อัตราส่วน (% ของ NAV)

6.2 ตราสารทุนทีอ่ อกโดยบริษทั ทีจ่ ดั ตัง้ ขึน้ ไม่ว่าตามกฎหมาย
ไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ ซึ่งหุ้ นของบริษัทดังกล่าวซื้อ
ขายในกระดานซื้อขายหลักทรัพ ย์สาหรับ ผู้ลงทุนทัวไปของ
่
SET หรือ ของตลาดซื้อ ขายหลัก ทรัพ ย์ ต่ างประเทศ (แต่ ไม่
รวมถึงบริษัทที่อยู่ระหว่างดาเนิ นการแก้ไขเหตุท่อี าจทาให้มี
การเพิกถอนหุ้นออกจากการซื้อขายใน SET หรือในตลาดซื้อ
ขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ)
6.3 หุ้นที่อยู่ในระหว่าง IPO เพื่อการจดทะเบียนซื้อขายตาม
6.1
6.4 ตราสารทีม่ ลี กั ษณะครบถ้วนดังนี้
6.4.1 เป็ นตราสารหนี้ ตราสารกึง่ หนี้กง่ึ ทุน SN หรือศุ
กูกทีผ่ อู้ อกจัดตัง้ ขึน้ ตามกฎหมายไทย และเสนอ
ขายตราสารนัน้ ในต่างประเทศ หรือผูอ้ อกจัดตัง้
ขึน้ ตามกฎหมายต่างประเทศ (แต่ไม่รวมสาขา
ของ ธพ. ต่างประเทศทีไ่ ด้รบั อนุญาตให้ประกอบ
ธุรกิจ 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 ผู้ อ อกเป็ นบริษั ท จดทะเบีย นใน SET
ห รื อ ใน ต ล า ด ซื้ อ ข า ย ห ลั ก ท รั พ ย์
ต่างประเทศ
6.4.3.2 ผู้ออกมีการเปิ ดเผยข้อมูลเป็ นการทัวไป
่
โดยมีรายละเอียดตามแบบ filing
6.4.3.3 ในกรณีทเ่ี ป็ นตราสารทีม่ กี าหนดวันชาระ
หนี้ ≤ 397 วัน นั บ แต่ วนั ที่ลงทุ น และ
ไม่ ได้ มี ลั ก ษ ณ ะต าม 6.4.3.1 ห รื อ
6.4.3.2 ผู้ มี ภ าระผู ก พั น ตามตราสาร
ดังกล่าวต้องเป็ น บุคคลดังนี้
6.4.3.3.1 บุ คคลตามข้ อ 5.2.3.1 –
5.2.3.9
6.4.3.3.2 สถาบั น การเงิ น ระหว่ า ง
ประเทศทีป่ ระเทศไทยเป็ น
สมาชิก
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ข้อ

ประเภททรัพย์สิน

อัตราส่วน (% ของ NAV)

6.4.3.3.3 สถาบันการเงินต่างประเทศที่
มีลักษณะท านองเดีย วกับ
บุคคล ตามข้อ 6.4.3.3.1 –
6.4.3.3.2
6.4.4 ในกรณีท่เี ป็ นตราสารที่มีกาหนดวันชาระหนี้ > 397
วัน นับแต่วนั ที่ลงทุน ต้องขึ้นทะเบียนหรืออยู่ใน
ระบบของ regulated market
6.5 DW ทีม่ ี issuer rating อยู่ในระดับ investment grade
6.6 ธุรกรรมดังนี้ ทีค่ ่สู ญ
ั ญามี credit rating อยูใ่ นระดับ
investment grade
6.6.1 reverse repo
6.6.2 OTC derivatives
6.7 หน่ วย infra หรือ หน่ วย property ที่มีลัก ษณะครบถ้ว น
ดังนี้
6.7.1 จดทะเบีย นซื้อขายหรืออยู่ในระหว่าง IPO เพื่อ
การจดท ะเบี ย น ซื้ อขายในกระดานซื้ อ ขาย
หลักทรัพ ย์ สาหรับผู้ลงทุนทัวไปของ
่
SET หรือ
ของตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่ างประเทศ (แต่ไม่
รวมถึง หน่ ว ยดัง กล่ า วที่อ ยู่ ร ะหว่ า งด าเนิ น การ
แก้ ไ ขเหตุ ท่ี อ าจท าให้ มี ก ารเพิ ก ถอนห น่ วย
ดัง กล่ า วออกจาก การซื้ อ ขายใน SET หรือ ใน
ตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ)
6.7.2 เป็ นหน่ วยของกองทุนที่ไม่ ได้มีลกั ษณะกระจาย
ก า ร ล ง ทุ น ใน กิ จ ก า ร โ ค ร ง ส ร้ า ง พื้ น ฐ า น
อสังหาริมทรัพ ย์ หรือสิท ธิการเช่า แล้วแต่ ก รณี
(diversified fund) ต าม แนวท างที่ ส านั ก งาน
กาหนด

7

6.8 หน่ ว ย private equity ที่จ ดทะเบีย นซื้ อ ขายหรือ อยู่ ใ น
ระหว่าง IPO เพื่อการจดทะเบีย นซื้อขายในกระดานซื้อขาย
หลักทรัพย์สาหรับผู้ลงทุนทัวไปของ
่
SET หรือของตลาดซื้อขาย
หลักทรัพย์ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมถึงหน่ วย private equity ที่
อยู่ร ะหว่ า งด าเนิ น การแก้ ไ ขเหตุ ท่ีอ าจท าให้มี ก ารเพิก ถอน
หน่ ว ยดังกล่าวออกจากการซื้อขายใน SET หรือในตลาดซื้อ
ขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ)
ทรัพย์สนิ อื่นนอกเหนือจากทีร่ ะบุในข้อ 1 - ข้อ 6 (SIP)
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รวมกันไม่เกิน 5%

ส่วนที่ 2 : อัตราส่วนการลงทุนที่คานวณตามกลุ่มกิ จการ (group limit)*
ข้อ
ประเภททรัพย์สิน
1 การลงทุนในทรัพย์สนิ ของบริษัททุกบริษัทที่อยู่ในกลุ่มกิจการ
เดียวกันหรือการเข้าเป็ นคู่สญ
ั ญาในธุรกรรมทางการเงินกับ
บริษทั ดังกล่าว

อัตราส่วน (% ของ NAV)
ไม่เกินอัตราใดอัตราหนึง่ ดังนี้ แล้วแต่อตั ราใดจะ
สูงกว่า
(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)

เงิน ฝากหรือ ตราสารเทีย บเท่ า เงิ น ฝาก B/E หรือ P/N ที่นิ ติ - รวมกันไม่เกิน 45% เฉลีย่ ในรอบปี บญ
ั ชี
บุคคลตามกฎหมายไทย (ไม่รวมถึงสาขาในต่างประเทศของนิติ เว้นแต่เป็ น MF ทีม่ อี ายุโครงการ < 1 ปี
บุคคลดังกล่าว) 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)
2

ทรัพย์สนิ ดังนี้

รวมกันไม่เกิน 25%

2.1 B/E หรือ P/N ที่ มี เ งื่อ นไขห้ า มเปลี่ ย นมื อ แต่ MF ได้
ดาเนินการให้มกี ารรับโอนสิทธิเรียกร้องในตราสารได้ ตาม
วิธกี ารที่กฎหมายกาหนด หรือมีเงื่อนไขให้ MF สามารถ
ขายคืนผูอ้ อกตราสารได้2.2 SN (แต่ไม่รวมถึง SN ซึ่งจด
ทะเบียนกับ TBMA และมีการเสนอขายตามหลักเกณฑ์ท่ี
กาหนดไว้ในประกาศ คณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วย
การขออนุญาต และการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี้ทอ่ี อก
ใหม่)
2.2 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่มีระยะเวลาการ
ฝากเกิน 12 เดือน
2.3 total SIP ตามข้อ 5 ของส่วนนี้
3

reverse repo

ไม่เกิน 25%
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ประเภททรัพย์สิน

ข้อ

อัตราส่วน (% ของ NAV)

4

securities lending

5

total SIP ซึ่ ง ได้ แ ก่ ทรั พ ย์ สิ น ตามข้ อ 7 ในตอนที่ 1.1 :
อั ต ราส่ ว นการลงทุ น ส าหรับ MF ทั ว่ ไป ของส่ ว นที่ 1 :
อัตราส่วนการลงทุนทีค่ านวณตามผูอ้ อกทรัพย์สนิ หรือคู่สญ
ั ญา
(single entity limit) แต่ไม่ รวมถึงตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้ก่ึง
ทุน SN ศุกูก หรือตราสาร Basel III ทีม่ ลี กั ษณะครบถ้วนดังนี้
5.1 มีลกั ษณะตาม 6.4.3 และ 6.4.4 ของข้อ 6 ในตอนที่ 1.1 :
อัต ราส่ วนการลงทุ น ส าหรับ MF ทัว่ ไป ของส่ วนที่ 1 :
อัตราส่ วนการลงทุ นที่ คานวณตามผู้ออกทรัพย์สิน หรือ
คู่สญ
ั ญา (single entity limit)
5.2 มี credit rating อยู่ในระดับต่ ากว่า investment grade หรือ
ไม่มี credit rating
derivatives ดังนี้
6.1 การเข้าทาธุรกรรม derivatives ทีม่ วี ตั ถุประสงค์เพื่อการ
ลดความเสีย่ ง (hedging)

6

ไม่เกิน 25%
รวมกันไม่เกิน 15%

ไม่เกินมูลค่าความเสีย่ งทีม่ อี ยู่

** หมายเหตุ : สาหรับการลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื่อการดาเนินงานของกองทุน ไม่มีขอ้ กาหนด
เกีย่ วกับ product limit
ส่วนที่ 4 : อัตราส่วนการลงทุนที่คานวณตามความมีส่วนได้เสียในกิ จการที่ลงทุน (concentration limit)
ข้อ

ประเภททรัพย์สิน

อัตราส่วน

1

หุน้ ของบริษทั รายใดรายหนึ่ง

ทุก MF รวมกันภายใต้การจัดการของ บลจ. รายเดียวกันต้องมีจานวน
หุ้นของบริษัทรวมกัน < 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)*
ของผู้ออกตราสารรายนัน้ ตามที่เปิ ดเผยไว้ในงบการเงินสาหรับ
รอบระยะเวลาบัญ ชีล่าสุด ทัง้ นี้ ในกรณี ท่ผี ู้ออกตราสารมี หนี้สิน
ทางการเงินที่ออกใหม่ก่อนครบรอบระยะเวลาบัญชีถดั ไปและยัง
ไม่ ป รากฏในงบการเงิน ล่ า สุ ด บลจ. อาจน ามู ล ค่ า หนี้ สิน ทาง
การเงินดังกล่าวมารวมกับมูลค่าหนี้สนิ ทางการเงินตามงบการเงิน
ล่าสุดด้วยก็ได้โดยข้อมูลหนี้สนิ ทางการเงินนัน้ จะต้องเป็ นข้อมูลที่
มีก ารเผยแพร่ เป็ น การทัว่ ไป และในกรณี ท่ีผู้ อ อกตราสารไม่ มี
หนี้ สิน ทางการเงิน ตามที่เปิ ด เผยไว้ในงบการเงิน ส าหรับ รอบ
ระยะเวลาบัญชีล่าสุด** ให้ใช้อตั ราส่วนไม่เกิน 1 ใน 3ของมูลค่า
การออกและเสนอขายตราสารตามข้อนี้ของผูอ้ อกรายนัน้ เป็ นราย
ครัง้ เว้น แต่ ในกรณี ท่ีผู้ อ อกตราสารได้มีก ารยื่น แบบ filing ใน
ลักษณะเป็ นโครงการ (bond issuance program) ให้พจิ ารณาเป็ น
รายโครงการ
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ข้อ

ประเภททรัพย์สิน

อัตราส่วน
2.2 ในกรณีทก่ี องทุนลงทุนในตราสารตามข้อนี้โดยเป็ นตราสารทีอ่ อก
ใหม่ แ ละมี credit rating อยู่ ใ นระดับ ต่ า กว่ า investment grade
หรือไม่ มี credit rating ให้ บลจ. ลงทุ น เพื่อ กองทุ น ภายใต้ การ
จัดการของ บลจ. รายเดียวกันรวมกันไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่า
การออกและเสนอขายตราสารดังกล่าวเป็ นรายครัง้ เว้นแต่กรณีท่ี
ผู้อ อกตราสารได้มีก ารยื่น แบบ filing ในลัก ษณะเป็ น โครงการ
(bond issuance program) ให้พจิ ารณาเป็ นรายโครงการ
(อัตราส่วนตาม 2.2 ไม่ใช้กับกรณี เป็ นตราสารที่ ออกโดยบุคคล
ดังนี้
1. ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
2. ธนาคารออมสิน
3. ธนาคารอาคารสงเคราะห์
4. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
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) การลงทุน ในหน่ วย CIS ของกองทุ นที่มีลกั ษณะครบถ้วนดังนี้
โดยได้รบั ความเห็นชอบจากสานักงาน
(1.1) มีขนาดเล็ก
(1.2) จัดตัง้ ขึน้ ใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี
(1.3) เสนอขายต่อผูล้ งทุนในวงกว้าง

4

หน่วย infra ของกองทุนใดกองทุนหนึ่ง

ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจานวนหน่ วย infra ทัง้ หมดของกองทุน infra ที่
ออกหน่ ว ยนั ้น เว้ น แต่ เป็ นหน่ ว ย infra ของกองทุ น ที่ มีลัก ษณะ
ครบถ้วนดังนี้ โดยได้รบั ความเห็นชอบจากสานักงาน
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ประเภททรัพย์สิน

ข้อ

อัตราส่วน
(1) มีขนาดเล็ก
(2) จัดตัง้ ขึน้ ใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี
(3) เสนอขายต่อผูล้ งทุนในวงกว้าง

5

หน่วย property ของกองทุนใด
กองทุนหนึ่ง

ไม่ เกิ น 1 ใน 3 ของจ านวนหน่ ว ย property ทัง้ หมดของกองทุ น
property ทีอ่ อกหน่ วยนัน้ เว้นแต่เป็ นหน่ วย property ของกองทุนที่
มีลกั ษณะครบถ้วนดังนี้ โดยได้รบั ความเห็นชอบจากสานักงาน
(1) มีขนาดเล็ก
(2) จัดตัง้ ขึน้ ใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี
(3) เสนอขายต่อผูล้ งทุนในวงกว้าง

6

หน่วย private equity

ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจานวนหน่ วย private equity ทัง้ หมดของกองทุน
private equity

หมายเหตุ :
* หนี้สนิ ทางการเงิน (financial liability) ให้พิจารณาตามมาตรฐานการบัญชีท่ผี ู้ออกตราสารดังกล่าวได้จดั ทางบ
การเงินตามมาตรฐานการบัญชีนัน้ โดยเป็ นมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ กาหนดโดยคณะกรรมการกาหนด
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
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ตารางค่าธรรมเนี ยม เงิ นตอบแทน และค่าใช้จา่ ยทัง้ หมดที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม และผู้ถือหน่ วยลงทุน
สาหรับรอบระยะเวลาตัง้ แต่วนั ที่ 1 กันยายน 2562 ถึงวันที่ 31 สิ งหาคม 2563

1. ค่าใช้จา่ ยที่เรียกเก็บจากผูถ้ ือหน่ วยลงทุน
รายการที่เรียกเก็บ
1.1 ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน
(Front-end-fee)
1.2 ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
(Back-end fee)
1.3 ค่าธรรมเนียมการสับเปลีย่ นหน่วยลงทุน
(Switching fee)
ค่าธรรมเนียมการสับเปลีย่ นเข้า

ค่าธรรมเนียมการสับเปลีย่ นออก
สับเปลีย่ นภายใน บลจ.

สับเปลีย่ นข้าม บลจ.*
1.4 ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน

อัตราตาม
โครงการ
2.68

ร้อยละของมูลค่าซือ้ ขายต่อปี
เรียกเก็บจริง
เรียกเก็บจริง
ปี 2561
ปี 2562
ยกเว้น
ยกเว้น

เรียกเก็บจริง
ปี 2563
ยกเว้น

2.68

ยกเว้น

ยกเว้น

ยกเว้น

2.68

ยกเว้น

ยกเว้น

ยกเว้น

แต่ตอ้ งเสียค่าธรรมเนียม
การขาย (ถ้ามี)

แต่ตอ้ งเสียค่าธรรมเนียม
การขาย (ถ้ามี)

แต่ตอ้ งเสียค่าธรรมเนียม
การขาย (ถ้ามี)

ยกเว้น

ยกเว้น

ยกเว้น

แต่ตอ้ งเสียค่าธรรมเนียม
การรับซื้อคืน (ถ้ามี)

แต่ตอ้ งเสียค่าธรรมเนียม
การรับซื้อคืน (ถ้ามี)

แต่ตอ้ งเสียค่าธรรมเนียม
การรับซื้อคืน (ถ้ามี)

2.68

ตามเงื่อนไข

ตามเงื่อนไข

ตามเงื่อนไข

ตามอัตราทีน่ าย
ทะเบียนกาหนด

ยกเว้น

ยกเว้น

ยกเว้น

2.68

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
*เงื่อนไขค่าธรรมเนียมสับเปลีย่ นออกไปบริษทั จัดการอื่น
(1) มูลค่าหน่วยลงทุนทีท่ ารายการต่ากว่า 50,000 บาท ไม่เรียกเก็บ
(2) มูลค่าหน่วยลงทุนทีท่ ารายการมากกว่าหรือเท่ากับ 50,000 บาท เรียกเก็บในอัตรา 500 บาทต่อรายการ
มีผลเปลีย่ นแปลงตัง้ แต่วนั ที่ 3 พฤษภาคม 2562 เป็ นต้นไป
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2. ค่าใช้จา่ ยที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม
รายการที่เรียกเก็บ

ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินทัง้ หมดของกองทุนต่อปี

ค่าธรรมเนี ยมและค่าใช้จ่ายรวมทัง้ หมด
อัตราตามโครงการ
ที่ประมาณการได้
2.1 ค่าธรรมเนียมการจัดการ
ไม่เกิน 3.21
2.2 ค่าธรรมเนียมผูด้ แู ลผลประโยชน์
ไม่เกิน 0.11
2.3 ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน
ไม่เกิน 0.54
2.4 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ
ไม่เกิน 0.50
- ค่าสอบบัญชี
จ่ายตามจริง
- ค่าจัดตัง้ และจดทะเบียนกองทุน
จ่ายตามจริง
- ค่าใช้จ่ายในการโฆษณา
ประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการขาย
- ค่าใช้จ่ายในการจัดทา จัดพิมพ์
จ่ายตามจริง
รายงานถึงผูถ้ อื หน่วย
- ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการดาเนินโครงการ
จ่ายตามจริง
ค่าธรรมเนี ยมและค่าใช้จ่ายรวมที่ประมาณการไม่ได้
รวมค่าใช้จ่ายทัง้ หมด
ไม่เกิ น 4.28
ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์

จ่ายตามจริง

เรียกเก็บจริง
ปี 2561
0.819
0.015
0.172

เรียกเก็บจริง
ปี 2562
1.337
0.024
0.267

เรียกเก็บจริง
ปี 2563
1.339
0.024
0.268

0.026
0.002

0.022
N/A

0.019
N/A

จ่ายตามจริง แต่ไม่เกิน 0.50
0.026

N/A

N/A

0.033

0.051

0.112

1.093

1.701

1.762

1.300

1.616

3.212

หมายเหตุ : 1) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ รวมภาษีมูลค่าเพิม่ หรือภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอ่นื ใด (ถ้ามี) แต่ยงั ไม่รวมค่า
นายหน้าซื้อ ขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ทีเ่ กิดขึน้ จากการซื้อขายหลักทรัพย์
2) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการที่จะปรับเพิ่มอัตราค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายข้างต้นโดยไม่ถือว่าเป็ นการแก้ไข
เพิ่ม เติมโครงการจัดการในอัต ราไม่เกินร้อ ยละ 5 ของอัตราค่าธรรมเนียมหรือ ค่าใช้จ่าย ทัง้ นี้ เป็ นไปตามที่ระบุไว้ใน
รายละเอียดโครงการและตามหลักเกณฑ์ทส่ี านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนด
3) ค่าธรรมเนียมค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม เมื่อรวมกันทัง้ หมดแล้วต้องไม่เกินอัตราร้อยละ 4.28 ต่อปี ของ
มูลค่าทรัพย์สนิ 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/สั ่งจ่าย/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
2,825,544.62
-

%NAV
1.15
-

-

-

สัดส่วนเงินลงทุนขัน้ สูงต่อมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนสาหรับกลุ่มตราสารตาม (ง) เท่ากับ 15% NAV

รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่ าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงิ นฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้ กึ่งทุน
มูลค่า ณ วันที่ 31 สิ งหาคม 2563
ประเภท
เงินฝากธนาคร

ผูอ้ อก
ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน)

อันดับ
ความน่ าเชื่อถือ
AA+(FITCH)

มูลค่าตาม
ราคาตลาด
2,825,544.62

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

PTR

กองทุนเปิด แอล เอช สมาร์ท หุน้ ระยะยาว

8.7706
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รายงานสถานะการกู้ยืมเงิ น และการก่อภาระผูกพัน
มูลค่า ณ วันที่ 31 สิ งหาคม 2563
รายละเอียดการลงทุน
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ ในประเทศ
เงินฝากธนาคาร
หุน้ สามัญ
หน่วยลงทุน
ประเภทรายการค้างรับค้างจ่ายหรือหนี้สนิ อืน่ ๆ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

มูลค่าตามราคาตลาด
225,112,443.02
2,825,544.62
194,142,652.00
28,144,246.40
20,116,306.67
245,228,749.69

%NAV
91.80
1.15
79.17
11.48
8.20
100.00

รายละเอียดการลงทุนในหลักทรัพย์
มูลค่า ณ วันที่ 31 สิ งหาคม 2563
รายละเอียด

อัตราส่วน จานวนเงิ นต้น
(%)
หรือ จานวนหุ้น/
หน่ วย

เงิ นฝากธนาคาร
ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน)
รวมเงิ นฝากธนาคาร
หุ้นสามัญ
หมวดธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์
บริษทั ท่าอากาศยานไทย จากัด (มหาชน)
บริษทั บีทเี อส กรุ๊ป โฮลดิ้ง จากัด (มหาชน)
บริษทั พริมา มารีน จากัด (มหาชน)
บริษทั เอเชีย เอวิเอชัน่ จากัด (มหาชน)
บริษทั ทางด่วนและรถไฟฟ้ ากรุงเทพ จากัด (มหาชน)
หมวดธุรกิจเงินทุนและหลักทรัพย์
บริษทั เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วสิ เซ็ส จากัด (มหาชน)
บริษทั เมืองไทย แคปปิ ตอล จากัด (มหาชน)
บริษทั ศรีสวัสดิ ์ พาวเวอร์ 1979 จากัด (มหาชน)
หมวดธุรกิจชิ้นส่วนอิเลคทรอนิคส์
บริษทั เค ซี อี อีเล็คโทรนิคส์ จากัด (มหาชน)
บริษทั ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส จากัด (มหาชน)
หมวดธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร
บริษทั เจ มาร์ท จากัด (มหาชน)
บริษทั ซินเน็ค (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
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มูลค่ายุติธรรม
(บาท)

1.15
1.15

2,824,186.84

2,825,544.62
2,825,544.62

4.99
0.99
1.99
1.69
1.99

218,500.00
233,100.00
549,000.00
1,972,000.00
539,700.00

12,236,000.00
2,424,240.00
4,886,100.00
4,141,200.00
4,884,285.00

2.45
2.07
1.96

186,100.00
102,100.00
105,000.00

6,001,725.00
5,079,475.00
4,803,750.00

2.57
0.93

215,200.00
57,600.00

6,294,600.00
2,289,600.00

1.58
2.18

247,400.00
420,700.00

3,884,180.00
5,342,890.00

รายละเอียดการลงทุนในหลักทรัพย์ (ต่อ)
มูลค่า ณ วันที่ 31 สิ งหาคม 2563
รายละเอียด

อัตราส่วน
(%)

หมวดธุรกิจธนาคาร
บริษทั ทิสโก้ไฟแนนเซียลกรุ๊ป จากัด (มหาชน)
หมวดธุรกิจธุรกิจการเงิน
บริษทั ชโย กรุ๊ป จากัด (มหาชน)
หมวดธุรกิจบรรจุภณ
ั ฑ์
บริษทั สหมิตรถังแก๊ส จากัด (มหาชน)
หมวดธุรกิจประกันภัยและประกันชีวติ
บริษทั ทีควิ เอ็ม คอร์ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน)
หมวดธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภค
บริษทั กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จากัด (มหาชน)
บริษทั ซีเค พาวเวอร์ จากัด (มหาชน)
บริษทั ไทยออยล์ จากัด (มหาชน)
บริษทั ปตท. จากัด (มหาชน)
บริษทั ปตท. สารวจและผลิตปิ โตรเลียม จากัด (มหาชน)
บริษทั พีทจี ี เอ็นเนอยี จากัด (มหาชน)
บริษทั สตาร์ ปิ โตรเลียม รีไฟน์นงิ่ จากัด (มหาชน)
หมวดธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
บริษทั แอสเสท เวิรด์ คอร์ป จากัด (มหาชน)
บริษทั ออริจ้นิ พร็อพเพอร์ต้ี จากัด (มหาชน)
บริษทั เอพี (ไทยแลนด์) จก.(มหาชน)
บริษทั เซ็นทรัลพัฒนา จากัด (มหาชน)
หมวดธุรกิจพาณิชย์
บริษทั คอมเซเว่น จากัด (มหาชน)
บริษทั เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน)
บริษทั ดูโฮม จากัด (มหาชน)
บริษทั สยามโกลบอลเฮ้าส์ จากัด (มหาชน)
หมวดธุรกิจวัสดุก่อสร้าง
บริษทั ทิปโก้แอสฟัลท์ จากัด (มหาชน)
บริษทั ปูนซิเมนต์ไทย จากัด(มหาชน)
หมวดธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม
บริษทั คาราบาวกรุ๊ป จากัด (มหาชน)
บริษทั เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จากัด (มหาชน)
บริษทั ไมเนอร์ อินเตอร์เนชันแนล
่
จากัด (มหาชน)
บริษทั อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย์ จากัด (มหาชน)
บริษทั โอสถสภา จากัด (มหาชน)
รวมหุ้นสามัญ
หน่ วยลงทุน
หมวดธุรกิจกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพือ่ การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าเทสโก้ โลตัส รีเทล
ทรัสต์เพือ่ การลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท
ทรัสต์เพือ่ การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ พรีเมีย่ ม โกรท
ทรัสต์เพือ่ การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพือ่ อุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ต้ี
รวมหน่ วยลงทุน
รวมเงิ นลงทุน
รายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอืน่ ๆ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
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จานวนเงิ นต้น
หรือ จานวนหุ้น/
หน่ วย

มูลค่ายุติธรรม
(บาท)

2.00

72,800.00

4,895,800.00

2.06

631,700.00

5,053,600.00

0.92

185,700.00

2,246,970.00

2.55

49,700.00

6,262,200.00

2.85
2.08
0.96
3.93
2.41
2.60
1.01

221,670.00
844,000.00
56,500.00
267,700.00
66,300.00
330,000.00
362,100.00

6,982,605.00
5,106,200.00
2,344,750.00
9,637,200.00
5,900,700.00
6,369,000.00
2,480,385.00

1.00
1.06
2.07
3.00

617,700.00
351,400.00
806,000.00
156,400.00

2,446,092.00
2,600,360.00
5,077,800.00
7,350,800.00

1.46
2.48
2.26
1.01

87,500.00
204,800.00
396,100.00
121,400.00

3,587,500.00
6,092,800.00
5,545,400.00
2,488,700.00

2.48
3.02

245,000.00
20,900.00

6,076,000.00
7,398,600.00

0.92
1.54
3.60
2.05
2.46
79.17

18,700.00
117,100.00
394,600.00
508,200.00
155,400.00

2,262,700.00
3,776,475.00
8,839,040.00
5,031,180.00
6,021,750.00
194,142,652.00

3.37
3.15
2.43
2.53
11.48
91.80
8.20
100.00

461,900.00
320,900.00
399,257.00
415,679.00

8,268,010.00
7,733,690.00
5,948,929.30
6,193,617.10
28,144,246.40
225,112,443.02
20,116,306.67
245,228,749.69

รายชื่อหุ้นที่ลงทุน 10 อันดับแรก พร้อมสัดส่วนการลงทุน
มูลค่า ณ วันที่ 31 สิ งหาคม 2563
ลาดับ

ชื่อหลักทรัพย์

ชื่อย่อ

ร้อยละของเงิ นลงทุน

1

บริษทั ท่าอากาศยานไทย จากัด (มหาชน)

AOT

4.99

2

บริษทั ปตท. จากัด (มหาชน)

PTT

3.93

3

บริษทั ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั ่นแนล จากัด (มหาชน)

MINT

3.60

4

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าเทสโก้ โลตัส รีเทล โกรท

TLGF

3.37

5

ทรัสต์เพือ่ การลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท

CPNREIT

3.15

6

บริษทั ปูนซิเมนต์ไทย จากัด (มหาชน)

SCC

3.02

7

บริษทั เซ็นทรัลพัฒนา จากัด (มหาชน)

CPN

3.00

8

บริษทั กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จากัด (มหาชน)

GULF

2.85

9

บริษทั พีทจี ี เอ็นเนอยี จากัด (มหาชน)

PTG

2.60

10

บริษทั เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จากัด (มหาชน)

KCE

2.57
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ตารางเปรียบเทียบผลการดาเนิ นงาน
กองทุนเปิ ด แอล เอช สมาร์ท หุ้นระยะยาว
ข้อมูล ณ วันที่ 31 สิ งหาคม 2563

ข้อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563
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- เอกสารการวัดผลการดาเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จดั ทาขึน้ ตามมาตรฐานการวัดผลการดาเนินงานของ
กองทุนรวมของสมาคมบริษทั จัดการลงทุน
- ผลการดาเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดาเนินงานทีเ่ กีย่ วข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็ นสิง่
ยืนยันถึงผลการดาเนินงานในอนาคต
- ทาความเข้าใจลักษณะสินค้า เงือ่ นไข ผลตอบแทน และความเสีย่ ง ก่อนตัดสินใจลงทุน

คาเตือนเกี่ยวกับการลงทุนในหน่ วยลงทุน
o บริษัทจัดการอาจลงทุนในหลักทรัพย์ หรือทรัพ ย์สนิ อื่นเพื่อบริษทั จัดการเช่นเดียวกันกับที่บริษัทจัดการ
ลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ อื่นเพื่อกองทุนรวม โดยบริษทั จัดการจะจัดให้มรี ะบบงานทีป่ ้ องกันความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์เพื่อให้เกิดความเป็ นธรรมต่อผูถ้ อื หน่วยลงทุน ผูถ้ อื หน่วยลงทุน สามารถสอบถาม
ข้อมูลเพิม่ เติมได้ท่ี www.lhfund.co.th
o ผูถ้ อื หน่ วยลงทุนได้รบั ทราบและตกลงยินยอมให้สทิ ธิแก่บริษทั จัดการทีจ่ ะปฏิบตั กิ าร และดาเนินการใด ๆ
ตามทีบ่ ริษทั จัดการมีพนั ธสัญญา หรือข้อตกลงกับรัฐต่างประเทศ หรือหน่วยงานต่างประเทศ หรือมีความ
จาเป็ นต้องปฏิบตั ติ ามกฎหมายและข้อบังคับของรัฐต่างประเทศนัน้
o ผูส้ นใจลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวนให้เข้าใจก่อนซื้อหน่ วยลงทุน และเก็บไว้เป็ นข้อมูลเพื่อใช้
อ้างอิงในอนาคต หากผู้ลงทุนต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม ผู้ลงทุนสามารถขอหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูล
โครงการได้ทบ่ี ริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จากัด หรือ ผูส้ นับสนุ นการขายหรือรับ
ซื้อคืน
o การพิจ ารณาร่างหนั งสือ ชี้ช วนในการเสนอขายหน่ ว ยลงทุ น ของกองทุ น รวมนี้ มิได้เป็ น การแสดงว่ า
สานักงานได้รบั รองถึงความถูกต้องของข้อมูลในหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวม หรือได้ประกันราคาหรือ
ผลตอบแทนของหน่วยลงทุนทีเ่ สนอขายนัน้
o ผูล้ งทุนไม่สามารถนาหน่ วยลงทุนของกองทุนเปิ ด แอล เอช สมาร์ท หุน้ ระยะยาว ไปจาหน่ าย โอน จานา
หรือนาไปเป็ นประกัน
o ผูถ้ อื หน่ วยลงทุนของกองทุนรวมหุน้ ระยะยาวจะไม่ได้รบั สิทธิประโยชน์ทางภาษี หากไม่ปฏิบตั ติ ามเงือ่ นไข
การลงทุน และจะต้องคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษีทเ่ี คยได้รบั ภายในกาหนดเวลา มิฉะนัน้ จะต้องชาระเงินเพิม่
และเบีย้ ปรับตามประมวลรัษฎากร (ควรลงทุนอย่างน้อย 7 ปี ปฏิทนิ )
o เมื่อครบกาหนดระยะเวลายกเว้นภาษีเงินได้ฯ ผู้ถือหน่ วยลงทุนที่ลงทุนตัง้ แต่วนั ที่ 1 ม.ค. 2563 จะไม่
สามารถได้รบั สิทธิประโยชน์ทางภาษีอกี ต่อไป และบริษัทจัดการจะดาเนินการเปลี่ยนชื่อกองทุนเพื่อมิให้
เกิดความเข้าใจผิด โดยให้ถอื ว่าได้รบั มติจากผูถ้ อื หน่วยลงทุนแล้ว
o ผูล้ งทุนควรศึกษาเงื่อนไขการลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว รวมทัง้ สอบถามรายละเอียดเพิม่ เติมและ
ขอรับคู่มอื การลงทุนได้ทบ่ี ริษทั จัดการหรือผูส้ นับสนุนการหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
o ผูล้ งทุนควรศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษีท่รี ะบุไว้ในคู่มอื การลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะ
ยาว

รวบรวมข้อมูล วันที่ 31 สิงหาคม 2563
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