หนังสือชี้ชวน
ส่วนข้อมูลกองทุนรวม (Q&A)
กองทุนเปิด แอล เอช หุ้นปันผล
LH EQUITY DIVIDEND FUND
(LHEQD)

(สำหรับรอบระยะเวลำบัญชีปีที่ 9 สิ้ นสุดวันที่ 31 สิ งหำคม 2564)

ผู้ลงทุนควรศึกษำรำยละเอียดของกองทุนอย่ำงละเอียดถีถ่ ้วนก่อนตัดสิ นใจลงทุนหำกมีข้อสงสัยหรือ
ต้องกำรข้อมูลเพิ่มเติ ม โปรดติ ดต่อบริษทั จัดกำรหรือผู้สนับสนุนกำรขำยหรือรับซื้อคืน

ส่วนข้อมูลสรุปรำยละเอียดโครงกำร
ชื่อโครงกำร (ภำษำไทย)
ชื่อโครงกำร (ภำษำอังกฤษ)
ชื่อย่อ
อำยุโครงกำร
วันที่ได้รบั อนุมตั ิ ให้จดั ตัง้ และจัดกำรกองทุนรวม
วันที่จดทะเบียน
วันที่เปิ ดเสนอซื้อหน่ วยลงทุน
วันที่เปิ ดเสนอขำยหน่ วยลงทุน

: กองทุนเปิ ด แอล เอช หุน้ ปั นผล
: LH EQUITY DIVIDEND FUND
: LHEQD
: ไม่กำหนด
: 31 กรกฎำคม 2555
: 27 กันยำยน 2555
: ทุกวันทำกำร
: ทุกวันทำกำร

ประเภทและนโยบำยกำรลงทุน และประมำณกำรอัตรำผลตอบแทน
Q: ประเภทของกองทุน
A: กองทุนรวมตรำสำรแห่งทุน ประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
Q: นโยบำยกำรลงทุน
A: กองทุนจะนำเงินลงทุนทีร่ ะดมได้ไปลงทุนในตรำสำรทุนของบริษทั ที่จดทะเบียนในตลำดหลักทรั พย์แห่งประเทศไทย
โดยจะเน้นลงทุนในหุ้นที่มปี ระวัติกำรจ่ำยเงินปั นผล และมีแนวโน้มกำรจ่ำยเงินปั นผลทีด่ ี โดยเฉลี่ยในรอบปี บญ
ั ชีไม่น้อย
กว่ำร้อยละ 80 ของมูลค่ำทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนรวม โดยมีหลักเกณฑ์กำรคัดเลือกหลักทรัพย์ดงั นี้
1. ประวัตกิ ำรจ่ำยเงินปั นผลในอดีต ประมำณ 1-5 ปี ยอ้ นหลัง และ
2. ผลประกอบกำรในปั จจุบนั และในอนำคต โดยพิจำรณำจำกแนวโน้มกำรเติบโตของยอดขำย หรือรำยได้ หรือกำไร
และ
3. แนวโน้มกำรจ่ำยเงินปั นผลในอนำคต
โดยจะมีกำรพิจำรณำเลือกลงทุนให้สอดคล้องตำมเกณฑ์ทก่ี ำหนด และพิจำรณำปรับหลักทรัพย์ทล่ี งทุนให้สอดคล้อง
กับสภำวะเศรษฐกิจของประเทศ รวมทัง้ วิเครำะห์ผลกำรดำเนินงำนหรือฐำนะทำงกำรเงินของบริษัทที่ลงทุน อย่ำง
น้อยละปี 1 ครัง้
สำหรับเงินทุนส่วนทีเ่ หลือจะนำไปลงทุนในเงินฝำกธนำคำร ตรำสำรแห่งหนี้ ตรำสำรกึง่ หนี้กง่ึ ทุน ใบสำคัญแสดงสิทธิ
รวมถึงหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ อื่นหรือกำรหำดอกผลโดยวิธอี ่นื ตำมทีค่ ณะกรรมกำร ก.ล.ต. หรือสำนักงำนประกำศ
กำหนด
กองทุนจะไม่ลงทุนในหรือมีไว้ซง่ึ หลักทรัพย์หรือตรำสำรทีเ่ สนอขำยในต่ำงประเทศ ตรำสำรทุนของบริษทั ทีไ่ ม่ได้จด
ทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ฯ (Unlisted securities) ตรำสำรทีม่ ลี กั ษณะของสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำแฝง (Structured
Notes) สัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำ (Derivatives) รวมถึงตรำสำรหนี้ทม่ี อี นั ดับควำมน่ ำเชื่อถือต่ำกว่ำทีส่ ำมำรถลงทุนได้
(non - investment grade) และตรำสำรหนี้ ท่ีไม่ ได้รบั กำรจัด อัน ดับ ควำมน่ ำ เชื่อ ถือ (Unrated Securities) ทัง้ นี้
กองทุ น อำจมีไว้ซ่ึงตรำสำรหนี้ ท่ีมีอ ัน ดับ ควำมน่ ำเชื่อ ถือต่ ำกว่ำที่สำมำรถลงทุ น ได้ (non – investment grade)
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เฉพำะกรณี ท่ตี รำสำรหนี้ นั น้ ได้รบั กำรจัด อันดับ ควำมน่ ำเชื่อถือที่สำมำรถลงทุน ได้ (Investment grade) ขณะที่
กองทุนลงทุนเท่ำนัน้
ผลตอบแทนที่ผ้ลู งทุนจะได้จำกเงิ นลงทุน
ผูง้ ทุนมีโอกำสทีจ่ ะได้รบั กำไรจำกมูลค่ำหน่ วยลงทุนทีเ่ พิม่ ขึน้ ในกรณีทร่ี ำคำหลักทรัพย์ทก่ี องทุนลงทุนปรับตัวสูงขึน้ และ
เปิ ดโอกำสให้ผู้ลงทุนได้รบั รำยได้จำกเงินปั นผล โดยกองทุนจะพิจำรณำจ่ำยเงินปั นผลไม่เกินปี ละ 12 ครัง้ โดยพิจำรณำ
จำกผลกำรดำเนินงำนสิน้ สุดตำมช่วงเวลำทีบ่ ริษทั จัดกำรเห็นสมควร จำกกำไรสะสม หรือกำไรสุทธิในงวดบัญชีทจ่ี ะจ่ำยเงิน
ปั นผล แล้วแต่กรณี และกำรจ่ำยเงินปั นผลดังกล่ำวจะไม่ทำให้กองทุนรวมมีผลขำดทุนสะสมเพิม่ ขึ้นในงวดทีม่ กี ำรจ่ำยเงิน
ปั นผลนัน้
ทัง้ นี้ บริษทั จัดกำรจะถือปฏิบตั ติ ำมหลักเกณฑ์และวิธกี ำรทีส่ ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ประกำศ กำหนด และตำมที่
บริษทั จัดกำรเห็นสมควร
ลักษณะที่สำคัญของกองทุนรวม
Q: กองทุนรวมนี้ เป็ นกองทุนรวมที่มีกำรกำหนดประเภทของผู้ลงทุน หรือมีกำรแบ่งชนิ ดของหน่ วยลงทุนหรือไม่
อย่ำงไร
A: กองทุนรวมนี้เป็ นกองทุนสำหรับผูล้ งทุนทัวไป
่ มีกำรแบ่งชนิดของหน่วยลงทุนเป็ น 3 ชนิด ได้แก่
1)ชนิดขำยคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ (ชื่อย่อ : LHEQD-R)
2)ชนิดจ่ำยเงินปั นผล (ชื่อย่อ : LHEQD-D)
3)ชนิดสะสมมูลค่ำ (ชื่อย่อ : LHEQD-A)
ทัง้ นี้ ผูล้ งทุนบุคคลธรรมดำ และผูล้ งทุนนิตบิ ุคคล/สถำบัน สำมำรถลงทุนได้ในหน่ วยลงทุ นทุกชนิดตำมเงื่อนไขที่
กองทุนกำหนด
Q: กองทุนรวมนี้ มีจำนวนเงิ นทุนโครงกำรเท่ำใด
A: จำนวนเงินทุนโครงกำรนี้เท่ำกับ 1,000 ล้ำนบำท
Q: กองทุนนี้ เหมำะสมที่จะเป็ นทำงเลือกสำหรับเงิ นลงทุนลักษณะใด ควรลงทุนในกองทุนนี้ เป็ นระยะเวลำเท่ำใด
A: กองทุ น นี้ เหมำะแก่ ผู้ลงทุ น ประเภทบุ ค คลธรรมดำ และนิ ติบุ ค คล/สถำบัน ที่ต้ องกำรแสวงหำโอกำสในกำรสร้ำง
ผลตอบแทนจำกกำรลงทุนในตรำสำรทุน โดยสำมำรถรับควำมผันผวนในระยะสัน้ และควำมเสี่ยงในระดับที่สูงได้ เพื่อ
โอกำสได้รบั ผลตอบแทนทีด่ ใี นระยะปำนกลำงถึงระยะยำว โดยกองทุนแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน ดังนี้
o ชนิดขำยคืนหน่ วยลงทุนอัตโนมัติ (ชื่อย่อ : LHEQD-R) : เหมำะกับผู้ลงทุนประเภทบุคคลธรรมดำ เปิ ดโอกำสให้ผู้
ลงทุนรับรำยได้สม่ำเสมอจำกกำรขำยคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ
o ชนิดสะสมมูลค่ำ (ชื่อย่อ : LHEQD-A) : เหมำะสำหรับผูล้ งทุนประเภทบุคคลธรรมดำ เปิ ดโอกำสให้ผลู้ งทุนรับรำยได้
จำกส่วนต่ำงจำกกำรลงทุน (Capital Gain) และสะสมผลประโยชน์จำกกำรลงทุน (Total return)
o ชนิดจ่ำยเงินปั นผล (ชื่อย่อ : LHEQD-D) : เหมำะสำหรับผูล้ งทุนประเภทนิติบุคคล/สถำบัน เปิ ดโอกำสให้ผู้ลงทุนรับ
รำยได้สม่ ำเสมอจำกเงินปั นผล รวมถึงมีสิทธิได้รบั สิทธิพิเศษทำงภำษี หำกปฏิบ ัติเป็ นไปตำมเกณฑ์/เงื่อนไขที่
กรมสรรพำกรกำหนด
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Q: ปัจจัยใดที่มีผลกระทบอย่ำงมีนัยสำคัญต่อเงิ นลงทุนของผู้ลงทุน
A: 1) ควำมผันผวนของรำคำหุน้ ในตลำดหลักทรัพย์ฯ
2) กำรขำดสภำพคล่องของตรำสำร
Q: กองทุนนี้ มีผ้ปู ระกันเงิ นทุนหรือมุ่งเน้ นจะคุ้มครองเงิ นต้นหรือไม่ อย่ำงไร
A: กองทุนนี้ไม่มผี ปู้ ระกันเงินทุนและไม่คุม้ ครองเงินต้น
Q: กองทุนรวมนี้ มีรอบระยะเวลำบัญชีอย่ำงไร
A: วันที่ 31 สิงหำคม ของทุกปี

ข้อกำหนดในกำรซื้อขำยและโอนหน่ วยลงทุน
Q: กองทุนรวมนี้ มีวิธีกำรขำยและรับซื้อคืนหน่ วยลงทุนอย่ำงไร
A: 1) วิธกี ำรขำยหน่วยลงทุน
✓ ไม่กำหนดมูลค่ำขัน้ ต่ำของกำรสั ่งซื้อ
✓ ผูล้ งทุนสำมำรถสั ่งซื้อได้ทบ่ี ริษทั จัดกำร หรือผูส้ นับสนุนกำรขำยหรือรับซื้อคืนหน่ วยลงทุนทีไ่ ด้รบั กำรแต่ งตัง้ จำก
บริษทั จัดกำร เวลำ 8.30-15.30 น.
✓ ผูส้ ั ่งซื้อหน่วยลงทุนจะต้องชำระเงินค่ำซื้อครัง้ เดียวเต็มจำนวนทีส่ ั ่งซื้อ โดยชำระเป็ น เงินโอน เช็ค ดรำฟต์ หรือวิธี
อื่นใดทีบ่ ริษทั จัดกำรยอมรับ โดยผูส้ ั ่งซื้อจะต้องลงวันทีต่ ำมวันทีท่ ส่ี ัง่ ซื้อและขีดคร่อมเฉพำะสั ่งจ่ ำยในนำม “บลจ.
แลนด์ แอนด์ เฮ้ำส์ จำกัด เพื่อจองซื้อหน่ วยลงทุน” โดยระบุช่อื ที่อยู่และหมำยเลขโทรศัพท์ของผู้สั ่งซื้อลงบน
ด้ำนหลังของเช็คเพื่อควำมสะดวกในกำรติดต่อและเพื่อผลประโยชน์ของผูส้ ั ่งซื้อหน่วยลงทุน
2) วิธรี บั ซื้อคืน
✓ ไม่กำหนดมูลค่ำขัน้ ต่ำในกำรขำยคืนและมูลค่ำหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชี
✓ กรณีรบั ซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ (สำหรับหน่วยลงทุนชนิดขำยคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัต)ิ
บริษัทจัดกำรจะรับซื้อคืนหน่ วยลงทุนอัตโนมัติ (Auto Redemption) ไม่เกินปี ละ 12 ครัง้ เพื่อจ่ำยผลประโยชน์
ให้กบั ผูล้ งทุน โดยบริษทั จัดกำรจะนำเงินค่ำรับซื้อคืนหน่ วยลงทุนอัตโนมัตทิ งั ้ หมดไปซื้อหน่วยลงทุนของกองทุน
เปิ ด แอล เอช ตลำดเงิน โดยจำนวนหน่ วยลงทุ นของกองทุ นเปิ ด แอล เอช ตลำดเงิน ที่ผู้ลงทุ น จะได้รบั จะ
คำนวณโดยรำคำขำยหน่ วยลงทุนของกองทุนเปิ ด แอล เอช ตลำดเงิน ภำยใน 5 วันทำกำรนับแต่วนั ที่บริษัท
จัดกำรดำเนินกำรรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนอัตโนมัติ หรือ
✓ กรณีรบั ซื้อคืนหน่ วยลงทุนปกติ (สำหรับหน่ วยลงทุนชนิดขำยคืนหน่ วยลงทุนอัต โนมัติ ชนิดจ่ำยเงินปั นผล และ
ชนิดสะสมมูลค่ำ)
ผูล้ งทุนสำมำรถสั ่งขำยคืนหน่วยลงทุนได้ทุกวันทำกำร โดยผูถ้ อื หน่ วยลงทุนสำมำรถส่งคำสั ่งขำยคืนหน่วยลงทุน
ได้ตงั ้ แต่เวลำเริม่ ทำกำรถึงเวลำ 15:30 น.
ทัง้ นี้ บริษทั จัดกำรขอสงวนสิทธิทจ่ี ะเปลี่ยนแปลงเวลำทำกำรรับซื้อคืนหน่ วยลงทุนดังกล่ำ ว ตำมทีบ่ ริษทั จัดกำร
เห็นสมควร ซึ่งเป็ นไปเพื่อประโยชน์ของกองทุนรวม โดยจะแจ้งให้ผถู้ ื อหน่ วยลงทุนทรำบล่วงหน้ำ โดยประกำศ
ณ สำนักงำนของบริษทั จัดกำร และ/หรือผูส้ นับสนุนกำรขำยหรือรับซื้อคืน (ถ้ำมี)
ทัง้ นี้ บริษทั จัดกำรจะดำเนินกำรชำระเงินให้ผขู้ ำยคืนหน่วยลงทุนภำยใน 5 วันทำกำรนับตัง้ แต่วนั ถัดจำกวันทีท่ ำ
รำยกำร
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Q: กรณี ใดที่บริษทั จัดกำรสงวนสิ ทธิ ไม่ขำยหน่ วยลงทุน
A: บริษทั จัดกำรขอสงวนสิทธิท่จี ะปฏิเสธกำรสั ่งซื้อหน่ วยลงทุน ในกรณีท่บี ริษทั จัดกำรได้พจิ ำรณำแล้วเห็นว่ำกำรสั ่งซื้อ
ดังกล่ำว มีผลกระทบต่อกำรลงทุนของกองทุนรวมหรือต่อผูถ้ อื หน่วยลงทุนหรือต่อชื่อเสียงหรือต่อควำมรับผิดชอบทำง
กฎหมำยของบริษทั จัดกำร โดยไม่จำเป็ นต้องแจ้งให้ผสู้ ั ่งซื้อหน่วยลงทุนทรำบล่วงหน้ำ
Q: กองทุนรวมนี้ มีข้อกำหนดเกี่ยวกับกำรเลื่อนกำหนดเวลำชำระค่ำขำยคืนหน่ วยลงทุน กำรไม่ขำยหรือไม่รบั ซื้อ
คืน หน่ วยลงทุนตำมคำสังที
่ ่รบั ไว้แล้ว และกำรหยุดรับคำสังซื
่ ้อหรือขำยคืนหน่ วยลงทุนไว้อย่ำงไร
A: 1) กำรเลื่อนกำหนดกำรชำระเงินค่ำขำยคืนหน่วยลงทุน
บริษัทจัดกำรอำจเลื่อนกำหนดกำรชำระเงินค่ำขำยคืน หน่ วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่ วยลงทุนที่ได้มคี ำสั ่งขำยคืนหน่ วย
ลงทุนของกองทุนเปิ ดไว้แล้วได้ ในกรณีดงั ต่อไปนี้
(1) บริษัทจัดกำรโดยควำมเห็นชอบของผูด้ ูแลผลประโยชน์เห็นว่ำมีเหตุจำเป็ นทำให้ไม่สำมำรถจำหน่ ำย จ่ำย โอน
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ ของกองทุนเปิ ดได้อย่ำงสมเหตุสมผล หรือมีเหตุทท่ี ำให้กองทุนรวมไม่ได้รบั ชำระเงินจำก
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่ลงทุนไว้ตำมกำหนดเวลำปกติ ซึ่งเหตุดงั กล่ำวอยู่นอกเหนือกำรควบคุมของบริษัท
จัดกำร
(2) มีคำสั ่งขำยคืนหน่วยลงทุนไว้แล้วแต่ในช่วงระยะเวลำทีบ่ ริษทั จัดกำรยังไม่ได้ชำระเงินค่ำขำยคืนหน่วยลงทุนให้แก่
ผู้ถือหน่ วยลงทุน บริษัทจัดกำรพบว่ำรำคำรับซื้อคืนหน่ วยลงทุนดังกล่ำวไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยงั
ไม่ได้รบั รองข้อมูลในรำยงำนกำรแก้ไขรำคำย้อนหลังและรำยงำนกำรชดเชยรำคำ โดยรำคำรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
ทีไ่ ม่ถูกต้องนัน้ ต่ำงจำกรำคำรับซื้อคืนหน่ วยลงทุนทีถ่ ูกต้องตัง้ แต่หนึ่งสตำงค์ขน้ึ ไปและคิดเป็ นอัตรำตัง้ แต่รอ้ ยละ
0.5 ของรำคำรับซื้อคืนหน่วยลงทุนทีถ่ ูกต้อง
(3) มีคำสั ่งขำยคืนหน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลำทีบ่ ริษทั จัดกำรพบว่ำรำคำรับซื้อคืนหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และผูด้ แู ล
ผลประโยชน์ยงั ไม่ได้รบั รองข้อมูลในรำยงำนกำรแก้ไขรำคำย้อนหลังและรำยงำนกำรชดเชยรำคำ โดยรำคำรับซื้อ
คืนหน่ วยลงทุนทีไ่ ม่ถูกต้องนัน้ ต่ำงจำกรำคำรับซื้อคืนหน่ วยลงทุนที่ถูกต้องตัง้ แต่หนึ่งสตำงค์ข้นึ ไป และคิดเป็ น
อัตรำตัง้ แต่รอ้ ยละ 0.5 ของรำคำรับซื้อคืนหน่วยลงทุนทีถ่ ูกต้อง
2) กำรไม่ขำยหรือไม่รบั ซื้อคืนหน่วยลงทุนตำมคำสั ่งทีร่ บั ไว้แล้ว
บริษัท จัดกำรอำจไม่ ขำย ไม่ รบั ซื้อคืน หรือ ไม่ รบั สับ เปลี่ย นหน่ วยลงทุ นตำมคำสั ่งซื้อ ค ำสั ่งขำยคืน หรือค ำสั ่ง
สับเปลีย่ นหน่วยลงทุนทีไ่ ด้รบั ไว้แล้ว หรืออำจหยุดรับคำสั ่งซื้อ คำสั ่งขำยคืน หรือคำสั ่งสับเปลีย่ นหน่วยลงทุนได้ ใน
กรณีทป่ี รำกฏเหตุดงั ต่อไปนี้
(1) ตลำดหลักทรัพย์หรือศูนย์ซ้อื ขำยหลักทรัพย์ไม่สำมำรถเปิ ดทำกำรซื้อขำยได้ตำมปกติ
(2) เมื่อบริษทั จัดกำรโดยควำมเห็นชอบของผูด้ แู ลผลประโยชน์เห็นว่ำมีเหตุจำเป็ นทำให้ไม่สำมำรถจำหน่ำย
จ่ำย โอนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ ของกองทุนเปิ ดได้อย่ำงสมเหตุสมผล หรือไม่สำมำรถคำนวณมูลค่ำ
ทรัพย์สนิ ของกองทุนเปิ ดได้อย่ำงเป็ นธรรมและเหมำะสม หรือมีเหตุจำเป็ นอื่นใดเพื่อคุม้ ครองประโยชน์
ของผูถ้ ือหน่ วยลงทุน ทัง้ นี้ บริษัทจัดกำรจะไม่ขำย ไม่รบั ซื้อคืน หรือไม่รบั สับเปลี่ยนหน่ วยลงทุ นตำม
คำสั ่งซื้อ คำสั ่งขำยคืน หรือคำสั ่งสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุน ที่ได้รบั มำแล้ว หรือจะหยุดรับคำสั ่งซื้อ คำสั ่ง
ขำยคืน หรือคำสั ่งสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุ นในกรณี น้ีได้ไม่เกิน 1 วันท ำกำร เว้นแต่ได้รบั ผ่อนผันจำก
สำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต.
(3) ในกรณี ท่กี องทุน รวมมีกำรลงทุนในหลักทรัพ ย์หรือทรัพย์สิน ในต่ำ งประเทศตำมประกำศสำนัก งำน
ก.ล.ต.ว่ำด้วยกำรลงทุนในหรือมีไว้ซ่ึงหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ ในต่ำงประเทศเพื่อเป็ นทรัพ ย์สนิ ของ
กองทุน และกำรกำหนดอัตรำส่วนกำรลงทุน เมื่อมีเหตุกำรณ์ดงั ต่อไปนี้เกิดขึน้ และก่อให้เกิดผลกระทบ
ต่อกองทุนรวมดังกล่ำวอย่ำงมีนัยสำคัญ
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(ก) ตลำดซื้อขำยหลักทรัพ ย์ดงั กล่ำวไม่สำมำรถเปิ ดทำกำรซื้อขำยได้ตำมปกติ ทัง้ นี้ เฉพำะกรณี ท่ี
กองทุนรวมได้ลงทุนในหลักทรัพย์ทซ่ี ้อื ขำยในตลำดซื้อขำยหลักทรัพย์แต่ละแห่งเกินกว่ำร้อยละสิบ
ของมูลค่ำทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนรวม
(ข) มีเหตุกำรณ์ท่ที ำให้ไม่ สำมำรถแลกเปลี่ยนเงินตรำต่ำงประเทศได้อย่ำงเสรี และทำให้ไม่สำมำรถ
โอนเงินออกจำกประเทศหรือรับโอนเงินจำกต่ำงประเทศได้ตำมปกติ
(ค) มีเหตุทท่ี ำให้กองทุนรวมไม่ได้รบั ชำระเงินจำกหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ ทีล่ งทุนไว้ตำมกำหนดเวลำ
ปกติ ซึ่งเหตุดงั กล่ำวอยู่เหนือกำรควบคุมของบริษัทจัดกำรและผูด้ ูแลผลประโยชน์เห็นชอบด้วย
แล้ว
(ง) ในกรณีท่กี องทุนรวมลงทุนหรือมีไว้ซ่งึ หน่ วยลงทุนของกองทุนรวมต่ำงประเทศและกองทุนรวม
ต่ำงประเทศนัน้ หยุดรับคำสั ่งซื้อหรือขำยคืนหน่ วยลงทุนหรือไม่ขำยหรือไม่รบั ซื้อคืนหน่ วยลงทุน
ตำมคำสั ่งซื้อหรือคำสั ่งขำยคืนหน่วยลงทุนทีร่ บั ไว้แล้ว
(4) เป็ นกำรไม่ขำยหน่ วยลงทุนตำมคำสั ่งซื้อหน่ วยลงทุนที่รบั ไว้แล้ว หรือเป็ นกำรหยุดรับคำสั ่งซื้อหน่ วย
ลงทุน แก่ผลู้ งทุนเฉพำะรำย เนื่องจำกปรำกฏข้อเท็จจริงดังต่อไปนี้
(ก) บริษทั จัดกำรมีเหตุอนั ควรสงสัยว่ำผูล้ งทุนรำยนัน้ ๆ มีส่วนเกีย่ วข้องกับกำรกระทำดังต่อไปนี้
1. กำรกระทำที่เป็ นควำมผิดมูลฐำนหรือควำมผิดฐำนฟอกเงินตำมกฎหมำยเกี่ยวกับกำรป้ องกัน
และปรำบปรำมกำรฟอกเงิน ไม่ว่ำจะเป็ นกฎหมำยไทยหรือกฎหมำยต่ำงประเทศ
2. กำรให้กำรสนับสนุนทำงกำรเงินแก่กำรก่อกำรร้ำย หรือ
3. กำรกระทำทีเ่ ป็ นกำรปฏิบตั ติ ำมคำสั ่งเกีย่ วกับกำรยึดหรืออำยัดทรัพย์สนิ โดยบุคคลผูม้ อี ำนำจ
ตำมกฎหมำย
(ข) บริษทั จัดกำรไม่สำมำรถดำเนินกำรรูจ้ กั ลูกค้ำ และตรวจสอบเพื่อทรำบข้อเท็จจริงเกีย่ วกับลูกค้ำได้
ในสำระสำคัญ
3) กำรหยุดรับคำสั ่งซื้อขำยหน่วยลงทุน
เพื่อคุม้ ครองประโยชน์ของผู้ถือหน่ วยลงทุน หรือในกรณีท่มี คี วำมจำเป็ นเพื่อรักษำเสถียรภำพทำงเศรษฐกิจและ
กำรเงินของประเทศ หรือเพื่อรักษำเสถียรภำพในระบบตลำดกำรเงิน สำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. อำจประกำศ
ให้บริษทั จัดกำรหยุดรับคำสั ่งซื้อ คำสั ่งขำยคืน หรือคำสั ่งสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนของกองทุนเปิ ดได้เป็ นกำรชัวครำว
่
ตำมระยะเวลำที่เห็นสมควร แต่รวมแล้ว ต้องไม่เกิน 20 วันท ำกำรติดต่อกัน เว้นแต่จะได้รบั ควำมเห็นชอบจำก
คณะกรรมกำร ก.ล.ต. ให้ขยำยระยะเวลำหยุดรับคำสั ่งซื้อ คำสั ่งขำยคืน หรือคำสั ่งสับเปลีย่ นหน่วยลงทุนออกไปได้
Q: วิ ธีกำรสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนเป็ นอย่ำงไร
A: กำรสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนเข้ำ (Switch in) สำมำรถกระทำได้ทุกวันทำกำรตำมที่บริษัทจัดกำรกำหนด ระหว่ำงเวลำ
เริม่ ทำกำรถึง 15.30 น. โดยเป็ นกำรสับเปลีย่ นจำกหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นภำยใต้กำรจัดกำรของบริษทั จัดกำร
(“กองทุนต้นทำง”) มำเข้ำกองทุนนี้ (“กองทุนปลำยทำง”) ทัง้ นี้ กำรสับเปลี่ยนกำรถือหน่ วยลงทุนระหว่ำงกองทุนเปิ ด
ต้องเป็ นไปตำมเงือ่ นไขทีร่ ะบุไว้ในโครงกำรจัดกำรของทัง้ กองทุนเปิ ดต้นทำง และกองทุนเปิ ดปลำยทำง
กำรสับ เปลี่ย นหน่ วยลงทุ นออก (Switch out) ผู้ถือหน่ วยลงทุ น สำมำรถสับ เปลี่ยนหน่ วยลงทุ น จำกกองทุ น นี้ ไปยัง
กองทุนอื่นภำยใต้กำรจัดกำรของบริษัทจัดกำร โดยส่งคำสั ่งสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุน และนำส่งหลักฐำนกำรสับเปลี่ยน
หน่วยลงทุนผ่ำนบริษทั จัดกำรหรือผูส้ นับสนุนกำรขำยหรือรับซื้อคืนหน่ วยลงทุน
ในกรณีทว่ี นั ดังกล่ำวตรงกับวันหยุดทำกำร และ/หรือวันทีส่ ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. และ/หรือหน่วยงำนอื่นใดทีม่ ี
อำนำจตำมกฎหมำยทีเ่ กีย่ วข้องมีคำสั ่งให้เป็ นวันหยุดทำกำรซื้อขำย แม้อำจเป็ นวันทีบ่ ริษทั จัดกำรกำหนดให้เป็ นทำกำร
สับเปลีย่ นหน่วยลงทุนก็ตำม บริษทั จัดกำรจะเลื่อนวันทำกำรสับเปลีย่ นหน่วยลงทุนเป็ นวันทำกำรถัดไป
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Q: กองทุนรวมนี้ กำหนดวิ ธีกำรโอนหน่ วยลงทุน และข้อจำกัดกำรโอนไว้อย่ำงไร
A: ข้อจำกัดกำรโอนหน่ วยลงทุน ผูถ้ อื หน่วยลงทุนสำมำรถโอนหน่วยลงทุนได้ในกรณีดงั ต่อไปนี้
(1) กำรโอนหน่วยลงทุนให้บดิ ำ มำรดำ บุตร และคู่สมรสของผูถ้ อื หน่วยลงทุน
(2) กำรโอนหน่วยลงทุนตำมคำสั ่งศำล หรือโดยผลของกฎหมำย
(3) กำรโอนหน่วยลงทุนในกรณีพเิ ศษอื่นๆ ทีบ่ ริษทั จัดกำรเห็นสมควรและอนุมตั ใิ ห้โอนได้
ทัง้ นี้ กำรโอนหน่วยลงทุนต้องไม่ทำให้กำรถือหน่วยลงทุนของบุคคลใด หรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดเกินข้อจำกัด
กำรถือหน่วยลงทุนตำมประกำศคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุนว่ำด้วยหลักเกณฑ์เกีย่ วกับข้อจำกัดกำรถือหน่วยลงทุนใน
กองทุนรวมและหน้ำทีข่ องบริษทั จัดกำร เว้นแต่เป็ นกำรโอนทำงมรดก
วิ ธีกำรโอนหน่ วยลงทุน
ผูถ้ อื หน่วยลงทุนทีป่ ระสงค์จะโอนหน่วยลงทุน จะต้องดำเนินกำรดังต่อไปนี้
(1) กรอกแบบคำขอโอนหน่ วยลงทุนตำมทีบ่ ริษทั จัดกำรหรือนำยทะเบียนหน่วยลงทุนกำหนด พร้อมทัง้ ลงลำยมือ
ชื่อผู้โอนและผู้รบั โอน และยื่น คำขอโอนหน่ วยลงทุนดังกล่ำวพร้อมเอกสำรที่กำหนดแก่นำยทะเบียนหน่ วย
ลงทุน ในกรณีทผ่ี รู้ บั โอนยังไม่มบี ญ
ั ชีกองทุนกับบริษทั จัดกำร ผูร้ บั โอนจะต้องดำเนิ นกำรขอเปิ ดบัญชีกองทุน
ตำมวิธกี ำรทีก่ ำหนดไว้ในโครงกำรก่อน แล้วผูโ้ อนจึงทำกำรโอนหน่วยลงทุนให้ผรู้ บั โอนได้
(2) ผูโ้ อนจะต้องเสียค่ำธรรมเนียมกำรโอนหน่ วยลงทุนตำมที่ระบุไว้ในข้อ 15.3 เรื่อง “ค่ำธรรมเนียมที่เรียกเก็บ
จำกผูส้ ั ่งซื้อหรือผูถ้ อื หน่วยลงทุน”
(3) หลัง จำกที่ ได้รบั ค่ ำ ธรรมเนี ย มกำรโอนหน่ ว ยลงทุ น จำกผู้โอนแล้ว นำยทะเบีย นหน่ ว ยลงทุ น จะส่ งมอบ
ใบเสร็จรับเงิน และใบกำกับภำษี พร้อมสำเนำคำขอโอนหน่วยลงทุนให้แก่ผโู้ อนไว้เป็ นหลักฐำน
นำยทะเบียนหน่วยลงทุนจะบันทึกข้อมูลกำรโอนหน่วยลงทุนและออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้ผโู้ อนและ
ผูร้ บั โอนหน่วยลงทุน ภำยใน 15 วันนับแต่วนั ทีน่ ำยทะเบียนหน่วยลงทุนได้รบั คำขอโอนหน่วยลงทุนถูกต้องสมบูรณ์
ทัง้ นี้ ผูร้ บั โอนหน่ วยลงทุนจะมีสทิ ธิในฐำนะผูถ้ อื หน่ วยลงทุนของกองทุนรวมตำมข้อผูกพันข้อ 13 เรื่อง “สิทธิหน้ำที่
และควำมรับผิดชอบของผูถ้ อื หน่ วยลงทุน ” ได้ต่อเมื่อนำยทะเบียนหน่ วยลงทุนได้บนั ทึกชื่อผูร้ บั โอนหน่วยลงทุนใน
สมุดทะเบียนผูถ้ อื หน่วยลงทุนเรียบร้อยแล้ว
Q: ผู้ถือหน่ วยลงทุนจะทรำบข้อมูลเกี่ยวกับมูลค่ ำทรัพย์สินสุทธิ มูลค่ำหน่ วยลงทุนและรำคำขำยและรับซื้อคืน
หน่ วยลงทุนได้จำกช่องทำงใด
A: ผูถ้ อื หน่วยสำมำรถตรวจสอบได้ ในเว็บไซต์ของบริษทั จัดกำร www.lhfund.co.th หรือทีบ่ ริษทั จัดกำร ทีห่ มำยเลข
โทรศัพท์ 02-286-3484
สิ ทธิ ของผู้ถอื หน่ วยลงทุน
Q: กองทุนนี้ มีกำรออก และส่งมอบเอกสำรแสดงสิ ทธิ ในหน่ วยลงทุนหรือไม่ อย่ำงไร
A: นำยทะเบียนหน่ วยลงทุนจะออก “เอกสำรแสดงสิทธิในหน่ วยลงทุน/ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภำษี” ทุกครัง้ ทีม่ กี ำรสั ่งซื้อ
หรือขำยคืนหน่วยลงทุน เพื่อเป็ นกำรยืนยันจำนวนหน่วยลงทุนให้แก่ผถู้ อื หน่วยลงทุน และจะจัดส่งเอกสำรแสดงสิทธิใน
หน่ วยลงทุน/ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภำษีให้แก่ผถู้ อื หน่ วยลงทุนภำยใน 15 วันทำกำรนับแต่วนั ทำกำรถัดจำกวันทีป่ ิ ด
กำรเสนอขำยหน่ วยลงทุนครัง้ แรก หรือภำยใน 7 วันทำกำรนับแต่วนั ทำกำรถัดจำกวัน ทีซ่ ้อื ขำยหน่ วยลงทุนในช่วงกำร
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ขำยและรับซื้อคืนหน่ วยลงทุนภำยหลังกำรเสนอขำยครัง้ แรก อนึ่งเอกสำรหลักฐำนต่ำงๆ จะจัดส่งโดยทำงไปรษณีย์
หรือให้ผสู้ นับสนุนกำรขำยหรือรับซื้อคืนเป็ นผูม้ อบให้แล้วแต่กรณี
ทัง้ นี้ สิทธิในหน่ วยลงทุนของผู้สั ่งซื้อหน่ วยลงทุนจะเกิดขึ้นต่อเมื่อนำยทะเบียนหน่ วยลงทุนได้ ทำกำรบันทึกรำยกำร
สั ่งซื้อ หน่วยลงทุนของผูส้ ั ่งซื้อหน่วยลงทุนในทะเบียนผูถ้ อื หน่วยลงทุนแล้ว
Q: ผู้ถือหน่ วยลงทุนของกองทุนรวมนี้ อำจถูกจำกัดสิ ทธิ ในเรื่องใด ภำยใต้เงื่อนไขอย่ำงไร
A: ในกรณีทบ่ี ุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดถือหน่ วยลงทุนเกินกว่ำหนึ่งในสำมของจำนวนหน่ วยลงทุนที่จำหน่ ำยได้
แล้วทัง้ หมด บริษัทจัดกำรกองทุนรวมต้องไม่นับคะแนนเสียงของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันนัน้ ในส่วนที่เกินกว่ำ
หนึ่งในสำมของจำนวนหน่วยลงทุนทีจ่ ำหน่ำยได้แล้วทัง้ หมด
ทัง้ นี้ บริษทั จัดกำรจะไม่จ่ำยเงินปั นผลให้แก่ผถู้ อื หน่วยลงทุนในส่วนทีเ่ กินข้อจำกัดกำรถือหน่วยลงทุน เว้นแต่เป็ นกรณี
ทีไ่ ด้รบั ยกเว้น ตำมประกำศคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุน ว่ำด้วยหลักเกณฑ์เกี่ยวกับ ข้อจำกัดกำรถือหน่ วยลงทุนใน
กองทุนรวมและหน้ำทีข่ องบริษทั จัดกำร โดยบริษทั จัดกำรจะจัดทำบัญชีและแยกเงินทีไ่ ม่อำจจ่ำยเป็ นเงินปั นผลออกจำก
บัญชีและทรัพย์สนิ ของกองทุนรวม และไม่นำเงินดังกล่ำวมำรวมคำนวณเป็ นมูลค่ำทรัพย์สนิ ของกองทุนรวม และจะส่ง
เงินดังกล่ำวให้เป็ นรำยได้ของแผ่นดิน
Q: ผู้ถือหน่ วยลงทุน สำมำรถตรวจสอบแนวทำง และกำรดำเนิ นกำรใช้สิทธิ ออกเสียงของบริ ษัทจัดกำรกองทุน
รวม เพิ่ มเติ มได้ที่ใด
A: ผูถ้ อื หน่วยลงทุนสำมำรถตรวจสอบได้ในเว็บไซต์ของบริษทั จัดกำร www.lhfund.co.th
Q: ผู้ถือหน่ วยสำมำรถร้องเรียนผ่ำนช่องทำงใด และกองทุนมีนโยบำยระงับข้อพิ พำทโดยกระบวนกำร
อนุญำโตตุลำกำรหรือไม่ อย่ำงไร
A: ผู้ถือ หน่ วยสำมำรถร้องเรีย นได้ท่ี บริษัท จัดกำรที่ห มำยเลขโทรศัพ ท์ 02-286-3484 หรือสำนั กงำน ก.ล.ต. (Help
center) โทรศัพท์ 02-263-6000
กำรระงับข้อพิพำทโดยกระบวนกำรอนุญำโตตุลำกำร
บริษัทจัดกำรมีนโยบำยกำรระงับข้อพิพำทโดยกระบวนกำรอนุ ญำโตตุลำกำร ในกรณีท่บี ริษัทจัดกำรฝ่ ำฝื นหรือไม่
ปฏิบ ัติต ำมโครงกำรจัดกำรกองทุ นรวมนี้ และ/หรือหลัก เกณฑ์ต ำมประกำศคณะกรรมกำร ก.ล.ต. และ/หรือประกำศ
สำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ทีเ่ กี่ยวข้อง อันมีผลให้เกิดควำมเสียหำยแก่ผถู้ อื หน่ วยลงทุนของกองทุน ผูถ้ อื หน่ วยของ
กองทุนสำมำรถนำข้อพิพำทเข้ำสู่กำรพิจำรณำตำมกระบวนกำรอนุญำโตตุลำกำรของสำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ได้
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บุคคลที่เกี่ยวข้องกับกำรดำเนิ นกำรของกองทุนรวม
Q: ข้อมูลเกี่ยวกับบริษทั จัดกำรกองทุนรวม
A: ณ วันที่ 26 ตุลำคม 2563 บริษทั หลักทรัพย์จดั กำรกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้ำส์ จำกัด มีจำนวนกองทุนภำยใต้กำร
บริหำรจัดกำรของบริษทั ทัง้ หมด 51 กองทุน และมีมลู ค่ำสินสุทธิของกองทุนรวมเท่ำกับ 56,167,625,300.00 บำท
รำยชื่อกรรมกำร
1. นำยรัตน์ พำนิชพันธ์
2. นำยอดุลย์ วินัยแพทย์
3. นำงสุวรรณำ พุทธประสำท
4. นำงศศิธร พงศธร
5. นำงสำวจุฑำมำศ สมบุณยะวิโรจน์
6. นำงระวีวรรณ วัธนำนุกจิ
7. นำงจันทนำ กำญจนำคม
8. นำยมนรัฐ ผดุงสิทธิ ์
9. นำยหลำย กวง-ฮัว

ประธำนกรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร

รำยชื่อผู้บริหำร
1. นำยมนรัฐ ผดุงสิทธิ ์
2. นำยอนุวฒ
ั น์ อิม่ แสงรัตน์
3. นำงสำวนรี พฤกษยำภัย
4. นำงสำวศศิวณ
ี ์ กฤษณะสมิต
5. นำงสำวนิศำนำถ วงศวสิฐ
6. นำงสำวภำวนุช เอีย่ มนวชำต
7. นำยวรนนท์ อัศวกิตติเมธิน

กรรมกำรผูอ้ ำนวยกำร
สำยกำรตลำด
สำยกำรลงทุน
สำยปฎิบตั กิ ำรกองทุน
สำยเทคโนโลยีสำรสนเทศ
สำยกำกับ ตรวจสอบและบริหำรควำมเสีย่ ง
สำยธุรกิจกองทุนรวมโครงสร้ำงพืน้ ฐำนและอสังหำริมทรัพย์

Q: รำยชื่อคณะกรรมกำรลงทุน
A: รำยชื่อคณะกรรมกำรลงทุน
1. นำยมนรัฐ ผดุงสิทธิ ์
2. นำงสำวนรี พฤกษยำภัย
3. นำยสมิทธ์ ศักดิ ์กำจร
4. นำยอำนุภำพ โฉมศรี
5. นำงสำวนันทพร วัฒนถำวร
6. นำงสำวศรสวรรค์ เติมวุฒกิ ุล
7. นำยพิรยิ พล คงวำณิช
8. นำยจิตติพงศ์ มีเพียร

ประธำนกรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
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Q: รำยชื่ อ ผู้จดั กำรกองทุ น ประวัติ กำรศึ กษำ และประสบกำรณ์ ก ำรท ำงำนที่ เกี่ ย วข้อ งกับกำรบริ ห ำรจัดกำร
กองทุนรวม รวมทัง้ หน้ ำที่ควำมรับผิดชอบของผู้จดั กำรกองทุนดังกล่ำว
A: รำยชื่อผูจ้ ดั กำรกองทุน
ชื่อ นำมสกุล

ประวัตกิ ำรศึกษำ

นำยมนรัฐ ผดุงสิทธิ ์

-ปริญญำโท MBA, SASIN
Graduate Institute
-ปริญญำตรี บัญชีบณ
ั ฑิต ,
จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย
-ประกำศนียบัตร สมำคมส่งเสริม
สถำบันกรรมกำรบริษทั ไทย DCP
รุ่น 154/2554
-TEPCOT รุ่นที่ 6
-ผ่ำน CFA ระดับ II

นำงสำวนรี พฤกษยำภัย

-ปริญญำโท สำขำ International
Business, Schiller International
University
-ปริญญำตรี บริหำรธุกจิ (กำรเงิน
และกำรธนำคำร) จุฬำลงกรณ์
มหำวิทยำลัย
-ผ่ำน CFA ระดับ I

นำยสมิทธ์ ศักดิ ์กำจร

-ปริญญำโท บริหำรธุรกิจ กำรเงิน
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีมหำนคร
-ปริญญำตรี บริหำรธุรกิจ กำรเงิน
มหำวิทยำลัยกรุงเทพ
-ปริญญำตรี วิทยำกำรจัดกำร
บัญชี มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมธิ
รำช
-ผ่ำน CISA ระดับ I

ประสบกำรณ์ทำงำน

หน้ำทีค่ วำมรับผิดชอบ

-บลจ.แลนด์ แอนด์ เฮ้ำส์ จำกัด -กรรมกำรผูอ้ ำนวยกำร
-บมจ.เอฟดับบลิวดี ประกันชีวติ -รองประธำนเจ้ำหน้ำทีบ่ ริหำร
ฝ่ ำยกำรลงทุน
-บลจ.ไอเอ็นจี (ประเทศไทย)
-กรรมกำรบริหำรและประธำน
เจ้ำหน้ำทีล่ งทุน
-ตลำดสินค้ำเกษตรล่วงหน้ำแห่ง -กรรมกำร
ประเทศไทย (AFET)
-บลจ.วรรณ จำกัด
-กรรมกำรและประธำนเจ้ำหน้ำที่
บริหำร
-บลจ.ไอเอ็นจี (ประเทศไทย)
-ผูช้ ่วยกรรมกำรผูจ้ ดั กำร
-บรรษัทตลำดรองสินเชื่อทีอ่ ยู่
-กรรมกำรและกรรมกำรบริหำร
อำศัย
-บลจ.แลนด์ แอนด์ เฮ้ำส์ จำกัด -ผูช้ ่วยกรรมกำรผูจ้ ดั กำร สำย
กำรลงทุน
-บลจ.ธนชำต จำกัด
-ผูอ้ ำนวยกำรฝ่ ำยอำวุโส ฝ่ ำย
กองทุนต่ำงประเทศ
-บลจ.แอสเซทพลัส จำกัด
-ผูอ้ ำนวยกำรฝ่ ำยอำวุโส ฝ่ ำย
ตรำสำรหนี้และกองทุน
ต่ำงประเทศ
-บลจ.ไทยพำณิชย์ จำกัด
-ผูอ้ ำนวยกำรฝ่ ำยอำวุโส ฝ่ ำย
ตรำสำรหนี้
-บลจ.อเบอร์ดนี จำกัด
-ผูจ้ ดั กำรกองทุนอำวุโส ฝ่ ำย
ตรำสำรหนี้
-บลจ. แลนด์ แอนด์ เฮ้ำส์ จำกัด -ผูจ้ ดั กำรกองทุน
-บลจ. ฟิ ลลิป จำกัด
-ผูจ้ ดั กำรกองทุน
-บมจ. ธนำคำรกรุงเทพ
-เจ้ำหน้ำทีช่ ำนำญกำร ฝ่ ำยค้ำ
หลักทรัพย์ ธุรกิจจัดกำรกองทุน
ส่วนบุคคล
-บมจ. ไทยประกันชีวติ
-ผูจ้ ดั กำรกองทุน ฝ่ ำยจัดกำร
กองทุนสำรองเลีย้ งชีพ
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นำยอำนุภำพ โฉมศรี

นำยพงศ์เทพ สมประสงค์

นำวสำวนันทพร วัฒนถำวร

นำงสำวศรสวรรค์ เติมวุฒกิ ุล

นำยพิรยิ พล คงวำณิช

นำยจิตติพงศ์ มีเพียร

-ปริญญำโท เศรษฐศำสตร์
กำรเงินสถำบันบัณฑิตพัฒนบริ
หำรศำสตร์
-ปริญญำตรี เศรษฐศำสตร์
กำรเงินมหำวิทยำลัยรำมคำแหง
เกียรตินิยมอันดับ 1
-ผ่ำน CISA ระดับ II
-ปริญญำโท
มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ สำขำ
กำรเงิน
-ปริญญำตรี Middlesex
University, สำขำ Recording
Arts
-CFA Designation
-FRM Designation
-ปริญญำโท กำรลงทุน
University of Reading
-ปริญญำตรี ธุรกิจระหว่ำง
ประเทศ มหำวิทยำลัยมหิดล
-ผ่ำน CFA
-ผ่ำน CMT ระดับ I
-ปริญญำตรี บริหำรธุกจิ
สำขำวิชำกำรเงิน
มหำวิทยำลัยมหิดล
-ผ่ำน CFA ระดับ I

-ปริญญำโท Master of Science
in Finance, Thammasat
University
-ปริญญำตรี บริหำรธุรกิจ,
Thammasat University
-ผ่ำน CISA ระดับ I
-ผ่ำน CFA ระดับ I
-ปริญญำโท (เกียรตินยิ มอันดับ
2) กำรเงินและกำรลงทุน,
มหำวิทยำลัย University of

-บลจ.แลนด์ แอนด์ เฮ้ำส์ จำกัด
-บลจ.แลนด์ แอนด์ เฮ้ำส์ จำกัด
-บมจ.ธนำคำรไทยพำณิชย์

-ผูจ้ ดั กำรกองทุน
-ผูจ้ ดั กำรฝ่ ำยบริหำรควำมเสีย่ ง
-เศรษฐกร

-บลจ.แลนด์ แอนด์ เฮ้ำส์ จำกัด
-บลจ.ธนชำต จำกัด
-บลจ.ธนชำต จำกัด
-ธนำคำรกรุงเทพ จำกัด

-ผูจ้ ดั กำรกองทุน
-ผูจ้ ดั กำรกองทุน
-ผูช้ ่วยผูจ้ ดั กำรกองทุน
-เจ้ำหน้ำทีส่ นิ เชื่อรำยใหญ่
(SAM)
-ผูแ้ นะนำกำรลงทุน

-บล. แอพเพิล เวลธ์ จำกัด

- บลจ. แลนด์ แอนด์ เฮ้ำส์
จำกัด
- บลจ. ธนชำต จำกัด

- ผูจ้ ดั กำรกองทุน
- ผูช้ ่วยผูจ้ ดั กำรกองทุน

-บลจ.แลนด์ แอนด์ เฮ้ำส์ จำกัด -ผูจ้ ดั กำรกองทุน
-บลจ.เอ็มเอฟซี จำกัด (มหำชน) -ผูจ้ ดั กำรกองทุนฝ่ ำยตรำสำรทุน
-ผูช้ ่วยผูจ้ ดั กำรกองทุนฝ่ ำยตรำ
-บลจ.เอ็มเอฟซี จำกัด (มหำชน) สำรทุน
-บลจ.แอสเซทพลัส จำกัด
-ผูช้ ่วยผูจ้ ดั กำรกองทุนฝ่ ำยตรำ
สำรทุน
-บลจ.แลนด์ แอนด์ เฮ้ำส์ จำกัด -ผูจ้ ดั กำรกองทุน
-บลจ.เอ็มเอฟซี จำกัด (มหำชน) -ผูจ้ ดั กำรกองทุน
-หลักทรัพย์บวั หลวง
-นักวิเครำะห์หลักทรัพย์
-หลักทรัพย์กสิกรไทย
-วำณิชธนำกร

-บลจ. แลนด์ แอนด์ เฮ้ำส์ จำกัด -ผูจ้ ดั กำรกองทุน
-บลจ. แลนด์ แอนด์ เฮ้ำส์ จำกัด -ผูช้ ่วยผูจ้ ดั กำรกองทุน
-บมจ. ไทยศรี แอร์โก้
-หัวหน้ำส่วน แผนกลงทุนและ
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Strathclyde,
-ปริญญำตรี วิศวกรรมโยธำ
มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์
-ผ่ำน CFA ระดับ I
นำยพีรวิชญ์ ลิม้ เดชำพันธ์

ประกันภัย
-บริษทั Accenture Solution
(ประเทศไทย) จำกัด
-บมจ. อิตำเลียนไทย ดีเวลอป
เมนต์
-ปริญญำโท สำขำ Financial
-บลจ.แลนด์ แอนด์ เฮ้ำส์
Mathematics, University of
-บลจ.ทหำรไทย
Leeds
-บลจ.แอสเซทพลัส
-ปริญญำตรี บริหำรธุกจิ (กำรเงิน -บลจ.ทหำรไทย
เอกกำรลงทุน)
มหำวิทยำลัยอัสสัมชัญ
-FRM
-ผ่ำน CFA ระดับ I

บริหำรสินทรัพย์
-นักวิเครำะห์
-วิศวกรโยธำ
-ผูจ้ ดั กำรกองทุนตรำสำรหนี้
-ผูจ้ ดั กำรกองทุนตรำสำรหนี้
-ผูจ้ ดั กำรฝ่ ำยบริหำรควำมเสีย่ ง
-ผูช้ ่วยผูจ้ ดั กำรฝ่ ำยบริหำรควำม
เสีย่ ง

Q: รำยชื่อผู้สนับสนุนกำรขำยหรือรับซื้อคืนหน่ วยลงทุน นำยทะเบียนหน่ วยลงทุน และผู้ดแู ลผลประโยชน์
A: 1) ผูส้ นับสนุนกำรขำยหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
ธนำคำรแลนด์ แอนด์ เฮ้ำส์ จำกัด (มหำชน)
บริษทั หลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้ำส์ จำกัด (มหำชน)
หรือผูส้ นับสนุนกำรขำยหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนทีบ่ ริษทั จัดกำรแต่งตัง้ ขึน้ (ถ้ำมี)
2) นำยทะเบียนหน่วยลงทุน
บริษทั หลักทรัพย์จดั กำรกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้ำส์ จำกัด
3) ผูด้ แู ลผลประโยชน์
ธนำคำรกสิกรไทย จำกัด (มหำชน)
* นอกจำกหน้ ำที่ต ำมที่ก ำหนดไว้ในสัญ ญำแต่ งตัง้ ผู้ดูแลผลประโยชน์ ย ังมีห น้ ำที่ต ำมกฎหมำยในกำรรัก ษำ
ผลประโยชน์ของผูถ้ อื หน่วยลงทุนด้วย
ช่องทำงที่ผ้ลู งทุนสำมำรถทรำบข้อมูลเพิ่ มเติ ม
Q: ช่องทำงที่ผ้ลู งทุนสำมำรถทรำบข้อมูลเพิ่ มเติ มเกี่ยวกับกองทุนรวมนี้
A: ผูล้ งทุนสำมำรถทรำบข้อมูลเพิม่ เติมได้ทส่ี ำนักงำนของบริษทั จัดกำร และเว็บไซต์ของบริษทั จัดกำร หรือผูส้ นับสนุนกำร
ขำยหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

-11-

ปัจจัยควำมเสี่ยงของกองทุน
1. ควำมเสี่ยงจำกกำรดำเนิ นงำนของผู้ออกตรำสำร (Business Risk) ได้แก่ ควำมเสีย่ งทีเ่ กิดจำกกำรดำเนินงำนของ
บริษัท ผู้อ อกตรำสำร อัน เนื่ อ งมำจำกผลกำรด ำเนิ น งำนหรือ ฐำนะกำรเงิน ของผู้อ อกตรำสำร ที่ไ ด้ ร ับ ผลกระทบจำก
ควำมสำมำรถทำกำไรของบริษทั รวมทัง้ ควำมสำมำรถในกำรทำกำไรและนโยบำยกำรจ่ำยเงินปั นผลของผูอ้ อกตรำสำร ซึ่ง
อำจมีผลกระทบต่อรำคำซื้อขำยของตรำสำร
แนวทำงกำรบริหำรควำมเสี่ยง บริษทั จัดกำรจะพิจำรณำคัดเลือกหลักทรัพย์ทล่ี งทุน โดยกำรวิเครำะห์ขอ้ มูลเกีย่ วกับผล
กำรดำเนินงำนหรือฐำนะกำรเงินของบริษัทผู้ออกตรำสำร เพื่อประกอบกำรตัดสินใจลงทุน และติดตำมข้อมูลข่ำวสำรที่
เกีย่ วข้องกับบริษทั ผูอ้ อกตรำสำรอย่ำงใกล้ชดิ และสม่ำเสมอ หำกมีกำรเปลีย่ นแปลงผลกำรดำเนินงำนหรือฐำนะทำงกำรเงิน
ของบริษทั ผูอ้ อกตรำสำรอย่ำงมีนัยสำคัญก็พจิ ำรณำปรับเปลีย่ นแผนกำรลงทุนในอย่ำงเหมำะสม
2. ควำมเสี่ยงจำกควำมสำมำรถในกำรชำระหนี้ ของผู้ออกตรำสำร (Credit Risk) ได้แก่ ควำมเสีย่ งจำกกำรทีบ่ ริษทั ผู้
ออกตรำสำรไม่สำมำรถชำระเงินต้นและ/หรือ ดอกเบี้ยได้ตำมทีก่ ำหนดหรือชำระไม่ครบตำมจำนวนที่ได้สญ
ั ญำไว้ หำกมี
เหตุกำรณ์ดงั กล่ำวเกิดขึน้ จะส่งผลให้ตรำสำรทีล่ งทุนอำจมีมลู ค่ำลดลงอย่ำงมำก
แนวทำงกำรบริ หำรควำมเสี่ยง บริษัทจัดกำรจะวิเครำะห์คุณภำพและควำมสำมำรถในกำรชำระหนี้ของผู้ออกตรำสำร
และทบทวนฐำนะทำงกำรเงินและควำมน่ ำเชื่อถือของผู้ออกตรำสำรเป็ นประจำสม่ำเสมอ หำกมีกำรเปลี่ยนแปลงอย่ำ งมี
นัยสำคัญ ก็จะพิจำรณำปรับเปลีย่ นแผนกำรลงทุนให้เหมำะสมกับสภำวกำรณ์
3. ควำมเสี่ยงทำงตลำด ( Market Risk ) เป็ นควำมเสีย่ งจำกควำมผันผวนของรำคำตรำสำร ที่เกิดจำกกำรเปลี่ยนแปลง
ในสถำนะกำรณ์ ทำงเศรษฐกิจ สังคม และกำรเมืองของประเทศ ซึ่งเป็ นควำมเสี่ยงที่บริษัทผู้ออกตรำสำรไม่สำมำรถจะ
ควบคุมได้
แนวทำงกำรบริ หำรควำมเสี่ยง บริษทั จัดกำรจะจัดให้มเี ครื่องมือสำหรับวัดระดับควำมผันผวนของตรำสำรที่ลงทุนอัน
เนื่องมำจำกปั จจัยต่ำงๆ อย่ำงต่อเนื่องและสม่ำเสมอ เพื่อนำไปใช้ประกอบกำรตัดสินใจลงทุนให้เหมำะสมกับสภำวกำรณ์
4. ควำมเสี่ยงจำกกำรขำดสภำพคล่องของตรำสำร (Liquidity Risk) ด้วยสภำพและขนำดของตลำดหุน้ ของประเทศ
ไทยในปั จจุบนั ซึ่ง เป็ นตลำดทีก่ ำลังพัฒนำ หุ้นต่ำงๆ ที่กองทุ นลงทุนอำจขำดสภำพคล่อง โดยกำรซื้อขำยเปลี่ยนมือของ
ตรำสำรมีจำนวนครัง้ และปริมำณน้อย ซึ่งอำจขำยตรำสำรไม่ได้ในช่วงเวลำที่ต้องกำรหรือ อำจไม่ได้รำคำตำมที่คำดหวัง
เอำไว้
แนวทำงกำรบริหำรควำมเสี่ยง บริษทั จัดกำรจะพิจำรณำลงทุนในตรำสำรทีม่ คี ุณภำพและมีสภำพคล่องให้สอดคล้องกับ
ประเภทลักษณะและนโยบำยกำรลงทุนของกองทุนอย่ำงเหมำะสม เพื่อให้มคี วำมคล่องตัวในกำรบริหำรกองทุน ทัง้ นี้ แนว
ทำงกำรบริหำรควำมเสี่ย งจำกกำรขำดสภำพคล่องของตรำสำร จะขึ้นอยู่ กบั กำรพิจำรณำตัดสินใจของบริษัทจัดกำรโดย
คำนึงถึงผลประโยชน์สงู สุดของผูถ้ อื หน่วยลงทุนเป็ นสำคัญ
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สรุปอัตรำส่วนกำรลงทุนของกองทุนรวม

งง
ประเภททรัพย์สิน

ข้อ
1

ตรำสำรภำครัฐไทย

2

ตรำสำรภำครัฐต่ำงประเทศ

อัตรำส่วน (% ของ NAV)
ไม่จำกัดอัตรำส่วน

2.1 กรณีมี credit rating อยู่ใน 2 อันดับแรกขึน้ ไป

ไม่จำกัดอัตรำส่วน

2.2 กรณีมี credit rating อยู่ในระดับ investment grade
แต่ต่ำกว่ำ 2 อันดับแรก

ไม่เกิน 35%

3

หน่วย CIS ตำมทีร่ ะบุในภำคผนวก 3 ส่วนที่ 2 ข้อ 1.1 หรือข้อ 2.1

ไม่เกิน 10%

4

เงินฝำกหรือตรำสำรเทียบเท่ำเงินฝำกทีผ่ รู้ บั ฝำกหรือผูอ้ อก
ตรำสำรมีลกั ษณะอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งดังนี้

ไม่เกิน 20%

4.2 เป็ นธนำคำรออมสิน ทัง้ นี้ เฉพำะเงินฝำกหรือตรำสำรทีร่ ฐั บำล
เป็ นประกัน

หรือไม่เกิน 10% เมื่อเป็ นกำรลงทุนใน
ต่ำงประเทศหรือผูม้ ภี ำระผูกพันมีภูมลิ ำเนำอยู่
ต่ำงประเทศ โดยเลือกใช้ credit rating แบบ
national scale

ตรำสำรทีม่ ลี กั ษณะครบถ้วนดังนี้

ไม่เกินอัตรำดังนี้ แล้วแต่อตั รำใดจะสูงกว่ำ

5.1 เป็ น ตรำสำรหนี้ ตรำสำรกึ่งหนี้ ก่ึงทุ น SN หรือศุ กู ก ที่ผู้อ อก
จัดตัง้ ขึน้ ตำมกฎหมำยไทย หรือสำขำของ ธพ. ต่ำงประเทศที่ได้รบั
อนุญำตให้ประกอบธุรกิจ ธพ. ในประเทศไทย

(1) 10% หรือ

4.1 มี credit rating อยูใ่ นระดับ investment grade

5

5.2 เป็ นตรำสำรทีม่ ลี กั ษณะอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งดังนี้
5.2.1 ผูอ้ อกเป็ นบริษทั จดทะเบียน
5.2.2 ผูอ้ อกมีกำรเปิ ดเผยข้อมูลเป็ นกำรทัวไปโดยมี
่
รำยละเอียดตำม
แบบ filing
5.2.3 ในกรณี ท่ี เป็ นตรำสำรที่ มี ก ำหนดวัน ช ำระหนี้ ≤ 397 วัน
นับแต่วนั ที่ลงทุน และไม่ได้มีลกั ษณะตำม 5.2.1 หรือ 5.2.2 ผู้มีภำระ
ผูกพันตำมตรำสำรดังกล่ำวต้องเป็ น บุคคลดังนี้
5.2.3.1 ธพ. บง. หรือ บค. ตำมกฎหมำยว่ ำ ด้ว ยธุ ร กิจ สถำบัน
กำรเงิน
5.2.3.2 ธนำคำรออมสิน
5.2.3.3 ธนำคำรอำคำรสงเครำะห์
5.2.3.4 ธนำคำรเพื่อกำรเกษตรและสหกรณ์กำรเกษตร
5.2.3.5 บรรษัทตลำดรองสินเชื่อทีอ่ ยู่อำศัย
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(2) น้ำหนักของตรำสำรทีล่ งทุน
ใน benchmark + 5%

ประเภททรัพย์สิน

ข้อ

อัตรำส่วน (% ของ NAV)

5.2.3.6 ธนำคำรพัฒ นำวิสำหกิจ ขนำดกลำงและขนำดย่ อ มแห่ ง
ประเทศไทย
5.2.3.7 ธนำคำรเพื่อกำรส่งออกและนำเข้ำแห่งประเทศไทย
5.2.3.8 ธนำคำรอิสลำมแห่งประเทศไทย
5.2.3.9 บล.
5.3 เสนอขำยในประเทศไทย
5.4 มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade
5.5 ในกรณีท่เี ป็ นตรำสำรที่มกี ำหนดวันชำระหนี้ > 397 วันนับแต่
วันทีล่ งทุน ต้องขึน้ ทะเบียนหรืออยู่ในระบบของregulated market
6

ทรัพย์สนิ ดังนี้
6.1 ตรำสำรทุนทีจ่ ดทะเบียนซื้อขำยในกระดำนซื้อขำยหลักทรัพย์
สำหรับผูล้ งทุนทัวไปของ
่
SET หรือของตลำด ซื้อขำยหลักทรัพย์
ต่ำงประเทศ (แต่ไม่รวมถึงตรำสำรทุนทีผ่ อู้ อกตรำสำรอยู่ระหว่ำง
ดำเนินกำรแก้ไขเหตุทอ่ี ำจทำให้มกี ำรเพิกถอนกำรเป็ นหลักทรัพย์ซ้อื
ขำยใน SET หรือในตลำดซื้อขำยหลักทรัพย์ต่ำงประเทศ)
6.2 ตรำสำรทุนทีอ่ อกโดยบริษทั ทีจ่ ดั ตัง้ ขึน้ ไม่ว่ำตำมกฎหมำยไทย
หรือกฎหมำยต่ำงประเทศ ซึง่ หุน้ ของบริษทั ดังกล่ำวซื้อขำยใน
กระดำนซื้อขำยหลักทรัพย์สำหรับ ผูล้ งทุนทัวไปของ
่
SET หรือของ
ตลำดซื้อขำยหลักทรัพย์ ต่ำงประเทศ (แต่ไม่รวมถึงบริษทั ทีอ่ ยู่
ระหว่ำงดำเนินกำรแก้ไขเหตุทอ่ี ำจทำให้มกี ำรเพิกถอนหุน้ ออกจำก
กำรซื้อขำยใน SET หรือในตลำดซื้อขำยหลักทรัพย์ต่ำงประเทศ)
6.3 หุน้ ทีอ่ ยู่ในระหว่ำง IPO เพื่อกำรจดทะเบียนซื้อขำยตำม 6.1
6.4 ตรำสำรทีม่ ลี กั ษณะครบถ้วนดังนี้
6.4.1 เป็ นตรำสำรหนี้ ตรำสำรกึง่ หนี้กง่ึ ทุน SN หรือศุกูก ทีผ่ ู้
ออกจัดตัง้ ขึน้ ตำมกฎหมำยไทย และเสนอขำยตรำสำร
นัน้ ในต่ำงประเทศ หรือผูอ้ อกจัดตัง้ ขึน้ ตำมกฎหมำย
ต่ำงประเทศ (แต่ไม่รวมสำขำของ ธพ. ต่ำงประเทศที่
ได้รบั อนุญำตให้ประกอบธุรกิจ ธพ.
ในประเทศไทย) หรือเป็ นตรำสำร Basel III
6.4.2 มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade
6.4.3 เป็ นตรำสำรทีม่ ลี กั ษณะอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งดังนี้
6.4.3.1 ผูอ้ อกเป็ นบริษทั จดทะเบียนใน SET หรือ
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รวมกันไม่เกินอัตรำดังนี้ แล้วแต่อตั รำใด
จะสูงกว่ำ
(1) 10% หรือ
(2) น้ำหนักของทรัพย์สนิ ทีล่ งทุน
ใน benchmark + 5%

ข้อ

ประเภททรัพย์สิน

อัตรำส่วน (% ของ NAV)

ในตลำดซื้อขำยหลักทรัพย์ต่ำงประเทศ
6.4.3.2 ผูอ้ อกมีกำรเปิ ดเผยข้อมูลเป็ นกำรทัวไปโดยมี
่
รำยละเอียดตำมแบบ filing
6.4.3.3 ในกรณีทเ่ี ป็ นตรำสำรทีม่ กี ำหนดวันชำระหนี้ ≤
397 วัน นับแต่วนั ทีล่ งทุน และไม่ได้ มี
ลักษณะตำม 6.4.3.1 หรือ 6.4.3.2 ผูม้ ภี ำระ
ผูกพันตำมตรำสำรดังกล่ำวต้องเป็ น บุคคล
ดังนี้
6.4.3.3.1 บุคคลตำมข้อ 5.2.3.1 – 5.2.3.9
6.4.3.3.2 สถำบันกำรเงินระหว่ำงประเทศที่
ประเทศไทยเป็ นสมำชิก
6.4.3.3.3 สถำบันกำรเงินต่ำงประเทศทีม่ ี
ลักษณะทำนองเดียวกับบุคคล
ตำมข้อ 6.4.3.3.1 – 6.4.3.3.2
6.4.4 ในกรณีทเ่ี ป็ นตรำสำรทีม่ กี ำหนดวันชำระหนี้ > 397 วัน นับ
แต่วนั ทีล่ งทุน ต้องขึน้ ทะเบียนหรืออยู่ในระบบของ
regulated market
6.5 DW ทีม่ ี issuer rating อยู่ในระดับ investment grade
6.6 ธุรกรรมดังนี้ ทีค่ ่สู ญ
ั ญำมี credit rating อยูใ่ นระดับ 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 จดทะเบียนซื้อขำยหรืออยู่ในระหว่ำง IPO เพื่อกำรจด
ทะเบียนซื้อขำยในกระดำนซื้อขำยหลักทรัพย์ สำหรับผู้
ลงทุนทัวไปของ
่
SET หรือของตลำดซื้อขำยหลักทรัพย์
ต่ำงประเทศ (แต่ไม่รวมถึงหน่วยดังกล่ำวทีอ่ ยู่ระหว่ำง
ดำเนินกำรแก้ไขเหตุทอ่ี ำจทำให้มกี ำรเพิกถอนหน่วย
ดังกล่ำวออกจำก กำรซื้อขำยใน SET หรือในตลำดซื้อ
ขำยหลักทรัพย์ต่ำงประเทศ)
6.7.2 เป็ นหน่วยของกองทุนทีไ่ ม่ได้มลี กั ษณะกระจำย กำร
ลงทุนในกิจกำรโครงสร้ำงพืน้ ฐำน อสังหำริมทรัพย์ หรือ
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ประเภททรัพย์สิน

ข้อ

อัตรำส่วน (% ของ NAV)

สิทธิกำรเช่ำ แล้วแต่กรณี (diversified fund) ตำม
แนวทำงทีส่ ำนักงำนกำหนด
7

ทรัพย์สนิ อื่นนอกเหนือจำกทีร่ ะบุในข้อ 1 - ข้อ 6 (SIP)

รวมกันไม่เกิน 5%

ส่วนที่ 2 : อัตรำส่วนกำรลงทุนที่คำนวณตำมกลุ่มกิ จกำร (group limit)*
ประเภททรัพย์สิน

ข้อ
1

อัตรำส่วน (% ของ NAV)

กำรลงทุ น ในทรัพ ย์ สิน ของบริษั ท ทุ ก บริษั ท ที่ อ ยู่ ใ นกลุ่ ม กิ จ กำร
เดียวกันหรือกำรเข้ำ เป็ นคู่สญ
ั ญำในธุรกรรมทำงกำรเงินกับบริษัท
ดังกล่ำว

ไม่เกินอัตรำใดอัตรำหนึ่งดังนี้ แล้วแต่อตั รำใดจะ
สูงกว่ำ
(1) 25% หรือ
(2) น้ำหนักของทรัพย์สนิ ทีล่ งทุนในbenchmark
+ 10%

* หมำยเหตุ : ในกรณีเป็ นทรัพย์สนิ ดังนี้ ไม่มขี อ้ กำหนดเกีย่ วกับ group limit
1. เงินฝำกหรือตรำสำรเทียบเท่ำเงินฝำกเพื่อกำรดำเนินงำนของ MF
2. derivatives on organized exchange
ส่วนที่ 3 : อัตรำส่วนกำรลงทุนที่คำนวณตำมประเภททรัพย์สิน (product limit)**
ประเภททรัพย์สิน

ข้อ
1

อัตรำส่วน (% ของ NAV)

เงินฝำกหรือตรำสำรเทียบเท่ำเงินฝำก B/E หรือ P/N ทีน่ ิตบิ ุคคลตำม - รวมกันไม่เกิน 45% เฉลีย่ ในรอบปี บญ
ั ชี
กฎหมำยไทย (ไม่รวมถึงสำขำในต่ำงประเทศของนิตบิ ุคคลดังกล่ำว) เว้นแต่เป็ น MF ทีม่ อี ำยุโครงกำร < 1 ปี
เป็ นผูอ้ อก ผูส้ ั ่งจ่ำย หรือคู่สญ
ั ญำ ดังนี้
ให้เฉลีย่ ตำมรอบอำยุกองทุน
1.1 ธนำคำรหรือสถำบันกำรเงินทีม่ กี ฎหมำยเฉพำะจัดตัง้ ขึน้
1.2 ธพ.
1.3 บง.
1.4 บค.
1.5 บรรษัทตลำดรองสินเชื่อทีอ่ ยู่อำศัย
(ไม่รวมถึงทรัพย์สนิ ที่ MF ได้รบั โอนกรรมสิทธิมำจำกคู
์
่สญ
ั ญำตำม
reverse repo หรือ securities lending หรือ derivatives)
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- อัตรำข้ำงต้นไม่ใช้กบั MF ทีอ่ ำยุกองทุน
คงเหลือ ≤ 6 เดือน ทัง้ นี้ เฉพำะ MF ทีม่ ี
อำยุโครงกำร ≥ 1 ปี

ประเภททรัพย์สิน

ข้อ
2

อัตรำส่วน (% ของ NAV)

ทรัพย์สนิ ดังนี้

รวมกันไม่เกิน 25%

2.1 B/E หรือ P/N ที่มเี งื่อนไขห้ำมเปลี่ยนมือแต่ MF ได้ดำเนินกำร
ให้ มี ก ำรรับ โอนสิ ท ธิ เ รีย กร้อ งในตรำสำรได้ ตำมวิธี ก ำรที่
กฎหมำยกำหนด หรือมีเงื่อนไขให้ MF สำมำรถขำยคืนผู้ออก
ตรำสำรได้2.2 SN (แต่ไม่รวมถึง SN ซึง่ จดทะเบียนกับ TBMA
และมีก ำรเสนอขำยตำมหลัก เกณฑ์ ท่ี ก ำหนดไว้ใ นประกำศ
คณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุ นว่ ำด้ วยกำรขออนุ ญ ำต และกำร
อนุญำตให้เสนอขำยตรำสำรหนี้ทอ่ี อกใหม่)
2.2 เงินฝำกหรือตรำสำรเทียบเท่ำเงินฝำกทีม่ รี ะยะเวลำกำรฝำกเกิน
12 เดือน
2.3 total SIP ตำมข้อ 5 ของส่วนนี้
3

reverse repo

ไม่เกิน 25%

4

securities lending

ไม่เกิน 25%

5

total SIP ซึ่งได้แก่ ทรัพ ย์สินตำมข้อ 7 ในตอนที่ 1.1 : อัต รำส่ วน
กำรลงทุ นสำหรับ MF ทัวไป
่ ของส่วนที่ 1 : อัตรำส่วนกำรลงทุนที่
คำนวณตำมผู้ออกทรัพย์สนิ หรือคู่สญ
ั ญำ (single entity limit) แต่ไม่
รวมถึงตรำสำรหนี้ ตรำสำรกึง่ หนี้กง่ึ ทุน SN ศุกูก หรือตรำสำร Basel III
ทีม่ ลี กั ษณะครบถ้วนดังนี้

รวมกันไม่เกิน 15%

5.1 มี ลัก ษณะตำม 6.4.3 และ 6.4.4 ของข้ อ 6 ในตอนที่ 1.1 :
อัตรำส่วนกำรลงทุนสำหรับ MF ทัวไป
่ ของส่วนที่ 1 :อัตรำส่วน
กำรลงทุ นที่คำนวณตำมผู้ออกทรัพย์สิน หรือคู่สญ
ั ญำ (single
entity limit)
5.2 มี credit rating อยู่ ในระดั บ ต่ ำกว่ ำ investment grade หรื อ
ไม่มี credit rating
6

หน่วย CIS

ไม่เกิน 20%

** หมำยเหตุ : สำหรับกำรลงทุนในเงินฝำกหรือตรำสำรเทียบเท่ำเงินฝำกเพื่อกำรดำเนินงำนของกองทุน ไม่มขี อ้ กำหนดเกี่ยวกับ
product limit
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ส่วนที่ 4 : อัตรำส่วนกำรลงทุนที่คำนวณตำมควำมมีส่วนได้เสียในกิ จกำรที่ลงทุน (concentration limit)
ข้อ

ประเภททรัพย์สิน

อัตรำส่วน

1

หุน้ ของบริษทั รำยใดรำยหนึ่ง

ทุก MF รวมกันภำยใต้กำรจัดกำรของ บลจ. รำยเดียวกันต้องมีจำนวนหุน้ ของ
บริษทั รวมกัน < 25% ของจำนวนสิทธิออกเสียงทัง้ หมดของบริษทั นัน้

2

ตรำสำรหนี้ ตรำสำรกึง่ หนี้กง่ึ ทุนตรำสำร
Basel III และศุกูกของผูอ้ อกรำยใดรำย
หนึ่ง (ไม่รวมถึงตรำสำรหนี้ภำครัฐไทย
หรือตรำสำรหนี้ภำครัฐต่ำงประเทศ)

2.1 ไม่ เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่ ำหนี้ สิน ทำงกำรเงิน (financial liability)*ของ
ผู้ อ อกตรำสำรรำยนั ้น ตำมที่ เ ปิ ดเผยไว้ ใ นงบกำรเงิน ส ำหรับ รอบ
ระยะเวลำบัญชีล่ำสุด ทัง้ นี้ ในกรณีทผ่ี อู้ อกตรำสำรมีหนี้สนิ ทำงกำรเงินที่
ออกใหม่ ก่ อ นครบรอบระยะเวลำบัญ ชีถัด ไปและยัง ไม่ ป รำกฏในงบ
กำรเงินล่ำสุด บลจ. อำจนำมูลค่ำหนี้สนิ ทำงกำรเงินดังกล่ำวมำรวมกับ
มูลค่ำหนี้สนิ ทำงกำรเงินตำมงบกำรเงินล่ำสุดด้วยก็ได้โดยข้อมูลหนี้สนิ
ทำงกำรเงินนัน้ จะต้องเป็ นข้อมูลที่มีกำรเผยแพร่เป็ นกำรทัวไป
่ และใน
กรณี ท่ีผู้อ อกตรำสำรไม่ มีห นี้ สิน ทำงกำรเงิน ตำมที่เปิ ดเผยไว้ใ นงบ
กำรเงินสำหรับรอบระยะเวลำบัญชีล่ำสุด** ให้ใช้อตั รำส่วนไม่เกิน 1 ใน
3ของมูลค่ำกำรออกและเสนอขำยตรำสำรตำมข้อนี้ของผูอ้ อกรำยนัน้ เป็ น
รำยครัง้ เว้นแต่ในกรณีทผ่ี อู้ อกตรำสำรได้มกี ำรยื่นแบบ filing ในลักษณะ
เป็ นโครงกำร (bond issuance program) ให้พจิ ำรณำเป็ นรำยโครงกำร
2.2 ในกรณีท่กี องทุนลงทุนในตรำสำรตำมข้อนี้โดยเป็ นตรำสำรที่ออกใหม่
และมี credit rating อยู่ ใ นระดับ ต่ ำ กว่ ำ investment grade หรือ ไม่ มี
credit rating ให้ บลจ. ลงทุนเพื่อกองทุนภำยใต้ กำรจัดกำรของ บลจ.
รำยเดียวกันรวมกันไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่ำกำรออกและเสนอขำยตรำ
สำรดังกล่ำวเป็ นรำยครัง้ เว้นแต่กรณีท่ีผู้ออกตรำสำรได้มกี ำรยื่นแบบ
filing ในลักษณะเป็ นโครงกำร (bond issuance program) ให้พิจำรณำ
เป็ นรำยโครงกำร
(อัตรำส่วนตำม 2.2 ไม่ใช้กบั กรณีเป็ นตรำสำรทีอ่ อกโดยบุคคลดังนี้
1. ธพ. บง. หรือ บค. ตำมกฎหมำยว่ำด้วยธุรกิจสถำบันกำรเงิน
2. ธนำคำรออมสิน
3. ธนำคำรอำคำรสงเครำะห์
4. ธนำคำรเพื่อกำรเกษตรและสหกรณ์กำรเกษตร
5. บรรษัทตลำดรองสินเชื่อทีอ่ ยู่อำศัย
6. ธนำคำรพัฒนำวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อมแห่งประเทศไทย
7. ธนำคำรเพื่อกำรส่งออกและนำเข้ำแห่งประเทศไทย
8. ธนำคำรอิสลำมแห่งประเทศไทย
9. บล.
10. สถำบันกำรเงินระหว่ำงประเทศทีป่ ระเทศไทยเป็ นสมำชิก
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11. สถำบันกำรเงินต่ำงประเทศทีม่ ลี กั ษณะทำนองเดียวกับบุคคลตำม 1.
- 9.)
3

หน่วย CIS ของกองทุนใดกองทุนหนึ่ง

- ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วย CIS ทัง้ หมดของ MF หรือ
กองทุน CIS ต่ำงประเทศ ทีอ่ อกหน่วยนัน้
- อัตรำข้ำงต้นไม่ใช้กบั กำรลงทุนดังนี้
(1) กำรลงทุ น ในหน่ วย CIS ของกองทุ น ที่ มี ลั ก ษณะครบถ้ ว นดั ง นี้
โดยได้รบั ควำมเห็นชอบจำกสำนักงำน
(1.1) มีขนำดเล็ก
(1.2) จัดตัง้ ขึน้ ใหม่โดยมีอำยุไม่เกิน 2 ปี
(1.3) เสนอขำยต่อผูล้ งทุนในวงกว้ำง

หมำยเหตุ :
* หนี้สนิ ทำงกำรเงิน (financial liability) ให้พจิ ำรณำตำมมำตรฐำนกำรบัญชีท่ผี ูอ้ อกตรำสำรดังกล่ำวได้จดั ทำงบกำรเงิน
ตำมมำตรฐำนกำรบัญชีนัน้ โดยเป็ นมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินทีก่ ำหนดโดยคณะกรรมกำรกำหนดมำตรฐำนกำร
บัญ ชีต ำมกฎหมำยว่ ำ ด้ว ยวิช ำชีพ บัญ ชี หรือ มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ที่เป็ นที่ย อมรับ ในระดับ สำกล เช่ น
International Financial Reporting Standards (IFRS)หรื อ United States Generally Accepted Accounting Principle
(US GAAP) เป็ นต้น
** รวมถึงกรณียงั ไม่ครบกำหนดกำรจัดทำงบกำรเงินในครัง้ แรกของผูอ้ อกตรำสำร
ทัง้ นี้ กำรคำนวณสัดส่วนตำมนโยบำยกำรลงทุนและอัตรำส่วนกำรลงทุน ให้เป็ นไปตำมประกำศคณะกรรมกำรกำกับตลำด
ทุนว่ำด้วยกำรลงทุนของกองทุน และ/หรือ ทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติม
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ตำรำงค่ำธรรมเนี ยม เงิ นตอบแทน และค่ำใช้จ่ำยทัง้ หมดที่เรียกเก็บจำกกองทุนรวม และผู้ถือหน่ วยลงทุน
สำหรับรอบระยะเวลำตัง้ แต่วนั ที่ 1 กันยำยน 2562 ถึงวันที่ 31 สิ งหำคม 2563
1. ค่ำใช้จำ่ ยที่เรียกเก็บจำกผูถ้ ือหน่ วยลงทุน
รำยกำรที่เรียกเก็บ

อัตรำตำมโครงกำร

1.1
ค่ำธรรมเนียมกำรขำยหน่วยลงทุน
(Front-end-fee)
1.2 ค่ำธรรมเนียมกำรรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
(Back-end fee)
1.3
ค่ำธรรมเนียมกำรสับเปลีย่ นหน่วย
ลงทุน (Switching fee)
ค่ำธรรมเนียมกำรสับเปลีย่ นเข้ำ

ไม่มี

ค่ำธรรมเนียมกำรสับเปลีย่ นออก
1.4 ค่ำธรรมเนียมกำรโอนหน่วยลงทุน

ร้อยละของมูลค่ำซือ้ ขำยต่อปี
เรียกเก็บจริง
เรียกเก็บจริง
ปี 2561
ปี 2562
ไม่มี
ไม่มี

เรียกเก็บจริง
ปี 2563
ไม่มี

0.38

ยกเว้น

ยกเว้น

ยกเว้น

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

0.38

ยกเว้น

ยกเว้น

ยกเว้น

อัตรำตำมทีน่ ำย
ทะเบียนเรียกเก็บ

200 บำท
ต่อรำยกำร

200 บำท
ต่อรำยกำร

200 บำท
ต่อรำยกำร

หมำยเหตุ : 1) ค่ำธรรมเนียมดังกล่ำวข้ำงต้นเป็ นอัตรำทีร่ วมภำษีมลู ค่ำเพิม่ ภำษีธุรกิจเฉพำะ หรือภำษีอ่นื ใดในทำนองเดียวกัน (ถ้ำมี)
2) อำจเรียกเก็บจำกผูล้ งทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่ละรำยไม่เท่ำกัน ขึน้ อยู่กบั ดุลยพินิจของบริษทั จัดกำร
3) กรณีสบั เปลี่ยนหน่วยลงทุน บริษทั จัดกำรอำจยกเว้นไม่เรียกเก็บค่ำธรรมเนียมกำรสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนสำหรับกำร สับเปลีย่ น
หน่วยลงทุนระหว่ำงกองทุนรวมภำยใต้กำรจัดกำรของบริษทั จัดกำร แต่จะมีกำรเรียกเก็บค่ำธรรมเนียมกำรขำยและรับซื้อคืน
หน่วยลงทุนตำมอัตรำทีบ่ ริษทั จัดกำรกำหนด

-20-

2. ค่ำใช้จ่ำยที่เรียกเก็บจำกกองทุนรวม
ร้อยละของมูลค่ำทรัพย์สินทัง้ หมดของกองทุนต่อปี

รำยกำรที่เรียกเก็บ
ค่ำธรรมเนี ยมและค่ำใช้จ่ำยรวมทัง้ หมดที่
ประมำณกำรได้

อัตรำตำม
โครงกำร

เรียกเก็บจริง
ปี 2561

เรียกเก็บจริง
ปี 2562

เรียกเก็บจริง
ปี 2563

2.1 ค่ำธรรมเนียมกำรจัดกำร
ไม่เกิน 1.88
2.2 ค่ำธรรมเนียมผูด้ แู ลผลประโยชน์
ไม่เกิน 0.11
2.3 ค่ำธรรมเนียมนำยทะเบียนหน่วยลงทุน
ไม่เกิน 0.81,0.94
2.4 ค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ
ไม่เกิน 0.28
- ค่ำสอบบัญชี
จ่ำยตำมจริง
- ค่ำจัดตัง้ และจดทะเบียนกองทุน
จ่ำยตำมจริง
- ค่ำใช้จ่ำยในกำรโฆษณำ
ประชำสัมพันธ์และส่งเสริมกำรขำย
- ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดทำ จัดพิมพ์
จ่ำยตำมจริง
รำยงำนถึงผูถ้ อื หน่วย
- ค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ ในกำรดำเนิน
จ่ำยตำมจริง
โครงกำร
ค่ำธรรมเนี ยมและค่ำใช้จ่ำยรวมที่ประมำณกำรไม่ได้
รวมค่ำใช้จ่ำยทัง้ หมด
ไม่เกิ น 3.21

1.437
0.032
0.802

1.605
0.032
0.803

1.607
0.032
0.804

0.032
N/A

0.018
N/A

0.021
N/A

ค่ำใช้จ่ำยในกำรซื้อขำยหลักทรัพย์

จ่ำยตำมจริง แต่ไม่เกิน 0.535

จ่ำยตำมจริง

N/A

N/A

N/A

0.013

0.018

0.032

2.317

2.476

2.496

1.523

1.766

1.930

หมำยเหตุ : 1) ค่ำธรรมเนียมและค่ำใช้จ่ำยต่ำง ๆ รวมภำษีมูล ค่ำเพิม่ หรือภำษีธุรกิจเฉพำะ หรือภำษีอ่นื ใด (ถ้ำมี) แต่ยงั ไม่รวมค่ำ นำยหน้ำ
ซื้อขำยหลักทรัพย์และค่ำธรรมเนียมต่ำง ๆ ทีเ่ กิดขึน้ จำกกำรซื้อขำยหลักทรัพย์
2) บริษัท จัดกำรขอสงวนสิท ธิในกำรที่จะปรับเพิ่ม อัตรำค่ำธรรมเนียมหรือค่ำใช้จ่ำยข้ำงต้นโดยไม่ถือว่ำเป็ นกำรแก้ ไข เพิม่ เติม
โครงกำรจัดกำรในอัตรำไม่เกินร้อยละ 5 ของอัตรำค่ำธรรมเนียมหรือค่ำใช้จ่ำย ทัง้ นี้ เป็ นไปตำมที่ระบุไว้ในรำยละเอียดโครงกำร
และตำมหลักเกณฑ์ทส่ี ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. กำหนด
3) ค่ำธรรมเนี ย มค่ำใช้จ่ำยที่เรียกเก็บจำกกองทุ นรวม เมื่อ รวมกันทัง้ หมดแล้วต้ อ งไม่ เกินอัต รำร้อ ยละ 3.21 ต่อ ปี ของมูลค่ ำ
ทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนรวม
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รำยงำนสรุปเงิ นลงทุนในตรำสำรแห่งหนี้ เงิ นฝำก หรือตรำสำรกึ่งหนี้ กึ่งทุน
มูลค่ำ ณ วันที่ 31 สิ งหำคม 2563
กลุม่ ของตราสารการลงทุน

มูลค่าตามราคาตลาด

(ก)

ตราสารภาครัฐไทย/ตราสารภาครัฐต่างประเทศ

(ข)

ตราสารทีธ่ นาคารทีม่ กี ฎหมายเฉพาะจัดตัง้ ขึน้ ธนาคารพาณิชย์

%NAV

14,735,604.60

7.55

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

สัดส่วนเงินลงทุนขัน้ สูงต่อมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนสาหรับกลุ่มตราสารตาม (ง) เท่ากับ 0% NAV

รำยละเอียดตัวตรำสำรและอันดับควำมน่ ำเชื่อถือของตรำสำรแห่งหนี้ เงิ นฝำก หรือตรำสำรกึ่งหนี้ กึ่งทุน
มูลค่ำ ณ วันที่ 31 สิ งหำคม 2563

ประเภท
เงินฝากธนาคาร

ผูอ้ อก
ธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน)

อันดับ

มูลค่าตาม

ความน่ าเชื่อถือ

ราคาตลาด

AA+(FITCH)

14,735,604.60

อัตรำส่วนหมุนเวียนกำรลงทุนของกองทุน (Portfolio Turnover Ratio: PTR)
มูลค่ำ ณ วันที่ 31 สิ งหำคม 2563

ชื่อกองทุน

PTR

กองทุนเปิด แอล เอช หุน้ ปันผล

4.9541
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รำยงำนสถำนะกำรกู้ยืมเงิ น และกำรก่อภำระผูกพัน
มูลค่ำ ณ วันที่ 31 สิ งหำคม 2563
รายละเอียดการลงทุน
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ ในประเทศ
เงินฝากธนาคาร
หุน้ สามัญ
ประเภทรายการค้างรับค้างจ่ายหรือหนี้สนิ อืน่ ๆ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

มูลค่าตามราคาตลาด
190,242,901.60
14,735,604.60
175,507,297.00
4,951,472.92
195,194,374.52

%NAV
97.46
7.55
89.91
2.54
100.00

รำยละเอียดกำรลงทุนในหลักทรัพย์
มูลค่ำ ณ วันที่ 31 สิ งหำคม 2563
อัตราส่วน จานวนเงิ นต้น มูลค่ายุติธรรม
(%)
หรือ จานวนหุ้น/
(บาท)
หน่ วย

รายละเอียด

เงิ นฝากธนาคาร
ธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน)
รวมเงิ นฝากธนาคาร
หุ้นสามัญ
หมวดธุรกิจการท่องเทีย่ วและสันทนาการ
บริษทั ดิ เอราวัณ กรุ๊ป จากัด (มหาชน)
หมวดธุรกิจการแพทย์
บริษทั กรุงเทพดุสติ เวชการ จากัด(มหาชน)
บริษทั บางกอก เชน ฮอสปิ ทอล จากัด (มหาชน)
บริษทั โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จากัด (มหาชน)
หมวดธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์
บริษทั ท่าอากาศยานไทย จากัด (มหาชน)
บริษทั พริมา มารีน 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 บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จากัด (มหาชน)
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7.55
7.55

14,730,202.43

14,735,604.60
14,735,604.60

1.51

877,200.00

2,947,392.00

1.87
1.55
0.51

175,500.00
194,500.00
385,300.00

3,650,400.00
3,034,200.00
1,001,780.00

4.13
1.48
3.07

143,800.00
324,200.00
661,600.00

8,052,800.00
2,885,380.00
5,987,480.00

2.55
1.55
2.51
1.28
2.03

154,300.00
98,500.00
98,300.00
54,400.00
170,000.00

4,976,175.00
3,028,875.00
4,890,425.00
2,488,800.00
3,961,000.00

รำยละเอียดกำรลงทุนในหลักทรัพย์ (ต่อ)
มูลค่ำ ณ วันที่ 31 สิ งหำคม 2563
อัตราส่วน จานวนเงิ นต้น มูลค่ายุติธรรม
(%)
หรือ จานวนหุ้น/
(บาท)
หน่ วย

รายละเอียด

หมวดธุรกิจชิ้นส่วนอิเลคทรอนิคส์
บริษทั เค ซี อี อีเล็คโทรนิคส์ จากัด (มหาชน)
บริษทั เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
บริษทั ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส จากัด (มหาชน)
หมวดธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร
บริษทั เจ มาร์ท จากัด (มหาชน)
บริษทั อินทัช โฮลดิ้งส์ จากัด (มหาชน)
บริษทั แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วสิ จากัด (มหาชน)
หมวดธุรกิจธนาคาร
ธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน)
ธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน)
ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน)
บริษทั ทิสโก้ไฟแนนเซียลกรุ๊ป จากัด (มหาชน)
บริษทั ทุนธนชาต จากัด (มหาชน)
หมวดธุรกิจธุรกิจการเงิน
บริษทั ชโย กรุ๊ป จากัด (มหาชน)
หมวดธุรกิจประกันภัยและประกันชีวติ
บริษทั ทีควิ เอ็ม คอร์ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน)
หมวดธุรกิจปิ โตรเคมีและเคมีภณ
ั ฑ์
บริษทั พีทที ี โกลบอล เคมิคอล จากัด (มหาชน)
หมวดธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภค
บริษทั กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จากัด (มหาชน)
บริษทั โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ย่ี จากัด (มหาชน)
บริษทั ซีเค พาวเวอร์ จากัด (มหาชน)
บริษทั ปตท. จากัด (มหาชน)
บริษทั ปตท. สารวจและผลิตปิ โตรเลียม จากัด (มหาชน)
บริษทั พลังงานบริสทุ ธิ ์ จากัด (มหาชน)
บริษทั พีทจี ี เอ็นเนอยี จากัด (มหาชน)
บริษทั เอสโซ่ (ประเทศไทย) จากัด
หมวดธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
บริษทั แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จากัด (มหาชน)
บริษทั เอพี (ไทยแลนด์) จก.(มหาชน)
หมวดธุรกิจพาณิชย์
บริษทั คอมเซเว่น จากัด (มหาชน)
บริษทั ซีพ ี ออลล์ จากัด (มหาชน)
บริษทั เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน)
บริษทั ดูโฮม จากัด (มหาชน)
บริษทั สยามโกลบอลเฮ้าส์ จากัด (มหาชน)
บริษทั โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จากัด (มหาชน)
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2.16
0.50
1.10

143,900.00
8,500.00
53,900.00

4,209,075.00
981,750.00
2,142,525.00

1.03
0.76
4.49

128,200.00
27,100.00
47,900.00

2,012,740.00
1,476,950.00
8,765,700.00

3.45
1.52
2.46
2.47
1.00

63,300.00
35,200.00
66,200.00
71,600.00
60,700.00

6,741,450.00
2,965,600.00
4,799,500.00
4,815,100.00
1,957,575.00

1.06

258,700.00

2,069,600.00

1.58

24,400.00

3,074,400.00

2.38

100,300.00

4,638,875.00

1.84
1.49
3.42
4.08
1.04
1.34
2.14
0.34

114,070.00
45,300.00
1,104,000.00
221,200.00
22,700.00
62,200.00
216,800.00
100,000.00

3,593,205.00
2,899,200.00
6,679,200.00
7,963,200.00
2,020,300.00
2,612,400.00
4,184,240.00
660,000.00

0.79
2.51

209,500.00
778,800.00

1,550,300.00
4,906,440.00

1.04
3.16
1.00
1.38
1.31
1.50

49,700.00
97,200.00
65,500.00
192,700.00
125,000.00
197,100.00

2,037,700.00
6,172,200.00
1,948,625.00
2,697,800.00
2,562,500.00
2,936,790.00

รำยละเอียดกำรลงทุนในหลักทรัพย์ (ต่อ)
มูลค่ำ ณ วันที่ 31 สิ งหำคม 2563
อัตราส่วน จานวนเงิ นต้น มูลค่ายุติธรรม
(%)
หรือ จานวนหุ้น/
(บาท)
หน่ วย

รายละเอียด

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
รวมเงิ นลงทุน
รายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอืน่ ๆ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

2.05
2.10

161,300.00
11,600.00

4,000,240.00
4,106,400.00

0.43
1.50
1.02
0.70
3.74
89.91
97.46
2.54
100.00

7,000.00
90,500.00
88,600.00
138,800.00
188,300.00

847,000.00
2,918,625.00
1,984,640.00
1,374,120.00
7,296,625.00
175,507,297.00
190,242,901.60
4,951,472.92
195,194,374.52

รำยชื่อหุ้นที่ลงทุน 10 อันดับแรก พร้อมสัดส่วนกำรลงทุน
มูลค่ำ ณ วันที่ 31 สิ งหำคม 2563
ลาดับ

ชื่อหลักทรัพย์

ชื่อย่อ

ร้อยละของเงิ นลงทุน

ADVANC

4.49

1

บริษทั แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วสิ จากัด (มหาชน)

2

บริษทั ท่าอากาศยานไทย จากัด (มหาชน)

AOT

4.13

3

บริษทั ปตท. จากัด (มหาชน)

PTT

4.08

4

บริษทั โอสถสภา จากัด (มหาชน)

OSP

3.74

5

ธนาคาร กรุงเทพ จากัด (มหาชน)

BBL

3.45

6

บริษทั ซีเค พาวเวอร์ จากัด (มหาชน)

CKP

3.42

7

บริษทั ซี.พี.ออลล์ จากัด (มหาชน)

CPALL

3.16

8

บริษทั ทางด่วนและรถไฟฟ้ ากรุงเทพ จากัด (มหาชน)

BEM

3.07

9

บริษทั เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วสิ เซ็ส จากัด (มหาชน)

JMT

2.55

10

บริษทั เอพี (ไทยแลนด์) จากัด (มหาชน)

AP

2.51
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ตำรำงเปรียบเทียบผลกำรดำเนิ นงำน
กองทุนเปิ ด แอล เอช หุ้นปันผล ชนิ ดสะสมมูลค่ำ
ข้อมูล ณ วันที่ 31 สิ งหำคม 2563

ข้อมูล ณ วันที่ 31 สิงหำคม 2563
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ตำรำงเปรียบเทียบผลกำรดำเนิ นงำน
กองทุนเปิ ด แอล เอช หุ้นปันผล ชนิ ดจ่ำยเงิ นปันผล
ข้อมูล ณ วันที่ 31 สิ งหำคม 2563

ข้อมูล ณ วันที่ 31 สิงหำคม 2563
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ตำรำงเปรียบเทียบผลกำรดำเนิ นงำน
กองทุนเปิ ด แอล เอช หุ้นปันผล ชนิ ดรับซือ้ คืนหน่ วยลงทุนอัตโนมัติ
ข้อมูล ณ วันที่ 31 สิ งหำคม 2563

ข้อมูล ณ วันที่ 31 สิงหำคม 2563
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- เอกสำรกำรวัดผลกำรดำเนินงำนของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จดั ทำขึน้ ตำมมำตรฐำนกำรวัดผลกำรดำเนินงำน
ของกองทุนรวมของสมำคมบริษทั จัดกำรลงทุน
- ผลกำรดำเนินงำนในอดีต/ผลกำรเปรียบเทียบผลกำรดำเนินงำนที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลำดทุน มิได้
เป็ นสิง่ ยืนยันถึงผลกำรดำเนินงำนในอนำคต
- ทำควำมเข้ำใจลักษณะสินค้ำ เงือ่ นไข ผลตอบแทน และควำมเสีย่ ง ก่อนตัดสินใจลงทุน

ข้อมูลกำรถือหน่ วยลงทุนเกิ น 1 ใน 3
ณ วันที่ 31 สิ งหำคม 2563
ชื่อกองทุน
กองทุนเปิ ด แอล เอช หุน้ ปั นผล
(LHEQD)

ผู้ถือหน่ วย
กลุ่มบุคคลใดบุคคลหนึ่ง

สัดส่วน(ร้อยละ)
55.7647

คำเตือนเกี่ยวกับกำรลงทุนในหน่ วยลงทุน
o บริษทั จัดกำรอำจลงทุนในหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สนิ อื่นเพื่อบริษทั จัดกำรเช่นเดียวกันกับทีบ่ ริษทั จัดกำรลงทุนใน
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ อื่นเพื่อกองทุนรวม โดยบริษัทจัดกำรจะจัดให้มีระบบงำนที่ป้องกันควำมขัดแย้งทำง
ผลประโยชน์เพื่อให้เกิดควำมเป็ นธรรมต่อผูถ้ อื หน่ วยลงทุน ผูถ้ อื หน่วยลงทุนสำมำรถสอบถำมข้อมูลเพิม่ เติมได้ท่ี
www.lhfund.co.th
o ผูถ้ อื หน่ วยลงทุนได้รบั ทรำบและตกลงยินยอมให้สทิ ธิแก่บริษทั จัดกำรทีจ่ ะปฏิบตั กิ ำร และดำเนินกำรใด ๆ ตำมที่
บริษัทจัดกำรมีพนั ธสัญญำ หรือข้อตกลงกับรัฐต่ ำงประเทศ หรือหน่ วยงำนต่ำงประเทศ หรือ มีควำมจำเป็ นต้อง
ปฏิบตั ติ ำมกฎหมำยและข้อบังคับของรัฐต่ำงประเทศนัน้
o ณ วันที่ 31 สิงหำคม 2563 กองทุนเปิ ด แอล เอช หุน้ ปั นผล มีกำรกระจุกตัวของกำรถือหน่ วยลงทุนของบุคคล
หรือกลุ่มบุคคลใด เกิน 1 ใน 3 ของจำนวนหน่ วยลงทุนทีจ่ ำหน่ำยได้แล้วทัง้ หมด ผูล้ งทุนสำมำรถตรวจสอบข้อมูล
ได้ทเ่ี ว็บไซต์ของบริษทั จัดกำร
o ผูส้ นใจลงทุนควรศึกษำข้อมูลในหนังสือ ขีช้ วนให้เข้ำใจก่อนซื้อหน่วยลงทุน และเก็บไว้เป็ นข้อมูลเพื่อใช้อ้ำงอิงใน
อนำคต หำกผูล้ งทุนต้องกำรทรำบข้อมูลเพิม่ เติม ผูล้ งทุนสำมำรถขอหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงกำรได้ทบ่ี ริษทั
หลักทรัพย์จดั กำรกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้ำส์ จำกัด หรือ ผูส้ นับสนุนกำรขำยหรือรับซื้อคืน
o กำรพิจำรณำร่ำงหนังสือชีช้ วนในกำรเสนอขำยหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้มไิ ด้เป็ นกำรแสดงว่ำสำนักงำนได้รบั
รองถึงควำมถูกต้องของข้อมูลในหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวม หรือได้ประกันรำคำหรือผลตอบแทนของหน่ วย
ลงทุนทีเ่ สนอขำยนัน้
รวบรวมข้อมูล วันที่ 31 สิงหำคม 2563
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