หนังสือชีชวน
ส่วนข้อมูลกองทุนรวม (Q&A)

กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล มัลติ แอสเซ็ท
LH GLOBAL MULTI ASSET FUND
(LHGMA)

ผูล้ งทุนควรศึกษารายละเอียดของกองทุนอย่างละเอียดถี'ถ้วนก่อนตัดสิ นใจลงทุน
หากมีข้อสงสัยหรือต้องการข้อมูลเพิ' มเติ ม โปรดติ ดต่อบริ ษทั จัดการหรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

ส่วนข้อมูลสรุปรายละเอียดโครงการ
ชื'อโครงการ (ภาษาไทย)
ชื'อโครงการ (ภาษาอังกฤษ)
ชื'อย่อ
อายุโครงการ
วันที'ได้รบั อนุมตั ิ ให้จดั ตังและจัดการกองทุนรวม

:
:
:
:
:

วันที'เสนอขายครังแรก (IPO)

: ระหว่างวันที5 20 สิงหาคม – 4 กันยายน 2561

กองทุนเปิ ด แอล เอช โกลบอล มัลติ แอสเซ็ท
LH GLOBAL MULTI ASSET FUND
LHGMA
ไม่กําหนด
2 สิงหาคม 2561

ประเภทและนโยบายการลงทุน
Q: ประเภทของกองทุน
A: กองทุนรวมหน่วยลงทุนประเภท Feeder Fund (Feeder Fund)
Q: นโยบายการลงทุน
A: กองทุนจะเน้นลงทุนในหน่ วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ (หรือ “กองทุนหลัก (Master fund)”) โดยเฉลี5ยในรอบ
ปี บญ
ั ชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ ซึ5งกองทุนหลักที5กองทุนจะลงทุนคือกองทุน Investec Global
Multi-Asset Income Fund (“กองทุนหลัก”) มีนโยบายลงทุนในทรัพย์สนิ ที5หลากหลายในตราสารหนี^ ตราสารทุน และ
ตราสารอนุ พนั ธ์ท างการเงินซึ5งมีสินทรัพย์อ้างอิงเป็ นตราสารหนี^ และตราสารทุน ซึ5งกองทุนหลักได้จดทะเบียนใน
ประเทศลักเซมเบิรก์ และอยู่ภายใต้ UCITS ทัง^ นี^ กองทุนจะลงทุนในหน่ วยลงทุนของกองทุนหลักในชนิดหน่ วยลงทุน
“Class I ACC” สกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐฯ (USD) ซึ5งจัดตัง^ และจัดการโดย Investec Asset Management Luxembourg
S.A. และบริหารการลงทุนโดย Investec Asset Management Limited
กองทุน Investec Global Multi-Asset Income Fund มีนโยบายลงทุนในทรัพย์สนิ ที5หลากหลายในตราสารหนี^ ตราสาร
ทุน และตราสารอนุ พนั ธ์ทางการเงินซึ5งมีสนิ ทรัพย์อ้างอิงเป็ นตราสารหนี^ และตราสารทุน โดยปกติกองทุนหลักจะลงทุน
ในตราสารทุนไม่เกินร้อยละ 50 ของมูลค่าทรัพย์สนิ ของกองทุน
ตราสารทีใ5 ห้ดอกเบีย^ คงที5 ทีก5 องทุนถืออยูอ่ าจจะมีรายละเอียดดังนี^
1. ออกโดยบริษ ัท เอกชน สถาบัน การเงิน รัฐ บาล หน่ ว ยงานของรัฐ หรือ องค์ก รระหว่า งประเทศทั 5วโลก ทุ ก ช่ ว ง
ระยะเวลาตราสาร (โดยรวมถึงแต่ไม่จาํ กัดเพียงตลาดเกิดใหม่และตลาด frontier type markets)
2. อาจลงทุนในตราสารหนี^ทม5ี อี ายุเฉลีย5 ของตราสารหนี^ (Duration) เท่าใดก็ได้ และ
3. อันดับความน่าเชื5อถือทีส5 ามารถลงทุนได้ (investment grade) และ/หรือ ตราสารหนี^ทม5ี อี นั ดับความน่าเชื5อถือตํ5ากว่า
ทีส5 ามารถลงทุนได้ (non-investment grade)
กองทุนหลักอาจถือครองหลักทรัพย์ประเภทแปลงสภาพได้ (Contingent Convertible Securities (Cocos)) ได้ไม่เกิน
ร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สนิ ของกองทุน
ส่ ว นที5 เ หลื อ กองทุ น หลั ก อาจลงทุ น ในหลั ก ทรัพ ย์ ท5ี โ อนสิ ท ธิ ไ ด้ (Transferable securities) ตราสารตลาดเงิ น
เงินสดหรือตราสารเทียบเท่าเงินสด สัญญาซือ^ ขายล่วงหน้า เงินฝาก และหน่วยลงทุน CIS
กองทุนหลักอาจใช้สญ
ั ญาซือ^ ขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื5อป้องกันความเสีย5 งและเพื5อเพิม5 ประสิทธิภาพการบริหารใน
การลงทุน และ/หรือ เพื5อวัตถุประสงค์ของการลงทุน
กองทุนเปิ ด แอล เอช โกลบอล มัลติ แอสเซ็ท อาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื^อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื5อป้องกัน
ความเสีย5 ง (Hedging) จากอัตราแลกเปลีย5 น (Foreign Exchange Rate Risk) ตามดุลยพินิจของผูจ้ ดั การกองทุน
บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิเปลีย5 นแปลงประเภทและลักษณะพิเศษของกองทุนรวมในอนาคตเป็ น Fund of Funds หรือ
ลงทุนโดยตรงในต่างประเทศ โดยไม่ทําให้ระดับความเสี5ยงของการลงทุน (risk spectrum) เพิม5 ขึ^น ทัง^ นี^ ให้เป็ นดุลย
พินิจของผูจ้ ดั การกองทุน โดยขึน^ กับสถานการณ์ตลาด และต้องเป็ นไปเพื5อประโยชน์สงู สุดของผูถ้ อื หน่ วยลงทุน
กองทุนเปิ ด แอล เอช โกลบอล มัลติ แอสเซ็ท
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ทัง^ นี^ บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี5ยนแปลงชนิดของหน่ วยลงทุน (Share Class) และ/หรือสกุลเงินที5จะลงทุน
อื5นใด ตามความเหมาะสม เพื5อประโยชน์ในการบริหารจัดการให้เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุน โดยถือว่าได้รบั
ความเห็นชอบจากผูถ้ อื หน่ วยลงทุนแล้ว ทัง^ นี^ การเปลี5ยนแปลงดังกล่าวจะคํานึงถึงและรักษาประโยชน์ของผูถ้ อื หน่ วย
ลงทุนเป็ นสําคัญ
สําหรับการลงทุนในประเทศของกองทุนเปิ ด แอล เอช โกลบอล มัลติ แอสเซ็ท กองทุนอาจเข้าทําธุรกรรมการซื^อโดยมี
สัญญาขายคืน (reverse repo) และ/หรือธุรกรรมประเภทการให้ยมื หลักทรัพย์ (securities lending) รวมถึงอาจลงทุนใน
หรือมีไว้ซ5งึ ตราสารหนี^ท5มี อี นั ดับความน่ าเชื5อถือตํ5ากว่าที5สามารถลงทุนได้ (non–investment grade) และตราสารหนี^ท5ี
ไม่ได้รบั การจัดอันดับความน่ าเชื5อถือ (Unrated) รวมทัง^ ตราสารทุนที5ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted
Securities) นอกจากนี^ อาจพิจารณาลงทุนทัง^ ในและต่างประเทศ ในเงินฝากธนาคาร ตราสารแห่งหนี^ ตราสารกึ5งหนี^ก5ึง
ทุน ใบสําคัญแสดงสิทธิ รวมถึง หลักทรัพย์ และ/หรือทรัพย์สนิ อื5นหรือการหาดอกผลโดยวิธอี 5นื ตามที5ระบุไว้ในโครงการ
และ/หรือตามทีค5 ณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนดหรือให้ความเห็นชอบ ทัง^ นี^
กองทุนจะไม่ลงทุนในตราสารทีม5 สี ญ
ั ญาซือ^ ขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note)

ลักษณะที'สาํ คัญของกองทุนรวม
Q: กองทุนรวมนี เป็ นกองทุนรวมที' มีการกําหนดประเภทของผู้ลงทุน หรือมีการแบ่งชนิ ดของหน่ วยลงทุนหรือไม่?
อย่างไร?
A: กองทุนรวมนี^เป็ นกองทุนสําหรับผูล้ งทุนทั 5วไป โดยกองทุนแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน ดังนี^
o ชนิดขายคืนหน่ วยลงทุนอัตโนมัติ (ชื5อย่อ : LHGMA-R) : เหมาะกับผู้ลงทุนประเภทบุคคลธรรมดา เปิ ดโอกาสให้
ผูล้ งทุนรับรายได้สมํ5าเสมอจากการขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ
o ชนิดสะสมมูลค่า (ชื5อย่อ : LHGMA-A) : เหมาะสําหรับผูล้ งทุนประเภทบุคคลธรรมดา เปิ ดโอกาสให้ผลู้ งทุนรับรายได้
จากส่วนต่างจากการลงทุน (Capital Gain) และสะสมผลประโยชน์จากการลงทุน (Total return)
o ชนิดจ่ายเงินปนั ผล (ชื5อย่อ : LHGMA-D) : เหมาะสําหรับผูล้ งทุนประเภทนิตบิ ุคคล/สถาบัน เปิ ดโอกาสให้ผูล้ งทุนรับ
รายได้สมํ5าเสมอจากเงินป นั ผล รวมถึงมีสิท ธิได้รบั สิท ธิพิเศษทางภาษี หากปฏิบตั ิเป็ นไปตามเกณฑ์/ เงื5อ นไขที5
กรมสรรพากรกําหนด
Q: กองทุนรวมนี มีจาํ นวนเงินทุนโครงการเท่าใด
A: จํานวนเงินทุนโครงการนี^เท่ากับ 2,000 ล้านบาท และในระหว่างการเสนอขายหน่ วยลงทุนครัง^ แรก บริษทั จัดการขอ
สงวนสิทธิขายหน่ วยลงทุนเกินเงินทุนของโครงการได้ไม่เกินร้อยละ 15 ของเงินทุนโครงการ และหากบริษทั จัดการขาย
หน่ วยลงทุนเกินจํานวนเงินทุนของโครงการ (ใช้ green shoe option) แต่ไม่เต็มจํานวนที5เพิม5 อีกร้อยละ 15 ของจํานวน
เงินทุนของโครงการ (green shoe) บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิดําเนินการปิ ดการเสนอขายหน่ วยลงทุน และดําเนินการ
จดทะเบียนกองทรัพย์สนิ เป็ นกองทุนรวมก่อนครบกําหนดสิน^ สุดระยะเวลาเสนอขายหน่ วยลงทุนครัง^ แรกได้โดยไม่ต้อง
แจ้งให้ผถู้ อื หน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า
Q: กองทุนนี เหมาะสมที'จะเป็ นทางเลือกสําหรับเงินลงทุนลักษณะใด ควรลงทุนในกองทุนนี เป็ น ระยะเวลาเท่าใด
A: เพื5อตอบสนองความต้องการของผูล้ งทุนทีม5 ุ่งหวังผลตอบแทนจากการลงทุนในหน่ วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ
(Master fund) ที5ม ีนโยบายลงทุนลงทุนทรัพย์สินที5หลากหลายในตราสารหนี^ ตราสารทุน และตราสารอนุ พนั ธ์ท าง
การเงินในตราสารหนี^ รวมถึงตราสารทุน ที5ออกโดยบริษทั เอกชน สถาบันการเงิน รัฐบาล หน่ วยงานของรัฐหรือองค์กร
ระหว่างประเทศทั 5วโลก โดยผูล้ งทุนสามารถยอมรับความเสีย5 งจากการลงทุนในต่างประเทศ อาทิความเสีย5 งด้านอัตรา
แลกเปลีย5 น รวมถึงความผันผวนของมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนหลักได้
Q: ปัจจัยใดที'มีผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญต่อเงินลงทุนของผู้ลงทุน
A: 1) การเปลีย5 นแปลงของราคาหรือมูลค่าหน่ วยลงทุน หรือผลการดําเนินงานของกองทุนหลักที5กองทุนลงทุน
2) อัตราแลกเปลีย5 น
3) ปจั จัยอื5น ๆ เช่น ภาวะเศรษฐกิจ การเมือง การเงิน ของประเทศทีก5 องทุนหลักไปลงทุน
กองทุนเปิ ด แอล เอช โกลบอล มัลติ แอสเซ็ท
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Q: กองทุนนี มีผ้ปู ระกันเงินทุนหรือมุ่งเน้ นจะคุ้มครองเงินต้นหรือไม่ อย่างไร
A: กองทุนนี^ไม่มผี ปู้ ระกันเงินทุนและไม่คมุ้ ครองเงินต้น
Q: กองทุนรวมนี มีรอบระยะเวลาบัญชีอย่างไร
A: ประมาณ 1 ปี นบั จากวันทีจ5 ดทะเบียนกองทรัพย์สนิ เป็ นกองทุนรวม

ข้อกําหนดในการซือขายและโอนหน่ วยลงทุน
Q: กองทุนรวมนี มีวิธีการขายและรับซือคืนหน่ วยลงทุนอย่างไร
A: 1) วิธกี ารขายหน่วยลงทุน
ข้อกําหนด :
• มูลค่าขัน^ ตํ5าของการสั 5งซือ^ 5,000 บาท
 ช่วงเสนอขายครัง^ แรก (IPO) : ผูล้ งทุนสามารถสั 5งซื^อได้ท5บี ริษทั จัดการ หรือผูส้ นับสนุ นการขายหรือรับซือ^
คืนหน่วยลงทุนทีไ5 ด้รบั การแต่งตัง^ จากบริษทั จัดการ ทุกวันทําการตัง^ แต่ เวลา 8.30-15.30 น.
โดยการเสนอขายครัง^ แรก บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิรบั เงินค่าจองซื^อเป็ นเงินโอนเท่านัน^ ภายในเวลา
15.30 น.
อนึ5ง ผู้ถือหน่ วยลงทุนสามารถส่งคําสั 5งสับเปลี5ยนหน่ วยลงทุนจากกองทุนต้นทาง อันได้แก่ กองทุนเปิ ด
แอล เอช ตลาดเงิน (LHMM) และกองทุนเปิ ด แอล เอช ตราสารหนี^ระยะสัน^ พลัส (LHSTPLUS) เพื5อซื^อ
หน่ วยลงทุนของกองทุนนี^ (สับเปลี5ยนเข้า หรือการขายหน่ วยลงทุนกองทุนต้นทางเพื5อซื^อหน่ วยลงทุนของ
กองทุนนี^) ในช่วงเสนอขายครัง^ แรก (IPO) ได้ ทัง^ นี^ บริษทั จัดการอาจกําหนด หรือเปลี5ยนแปลงรายชื5อ
กองทุนต้นทางนี^ในภายหลังได้ เว้นแต่บริษทั จัดการจะอนุญาตเป็ นอย่างอื5น
 ช่วงภายหลังการเสนอขายครัง^ แรก (Post IPO) : ผูล้ งทุนสามารถสั 5งซื^อได้ท5บี ริษทั จัดการ หรือผูส้ นับสนุ น
การขายหรือ รับซื^อ คืนหน่ วยลงทุนที5ได้รบั การแต่งตัง^ จากบริษทั จัดการ ทุกวันทําการขายหน่ วยลงทุ น
(วันทําการทีบ5 ริษทั จัดการเปิ ดรับคําสั 5งซือ^ หน่วยลงทุน) เวลา 8.30-14.00 น.
 ในการซื^อหน่ วยลงทุน ผูส้ ั 5งซื^อหน่ วยลงทุน/ผูถ้ อื หน่ วยลงทุน จะต้องชําระเงินค่าซื^อครัง^ เดียวเต็มจํานวนที5
สั 5งซื^อ โดยชําระเป็ น เงินโอน เช็ค ดราฟต์ หรือวิธอี 5นื ใดที5บริษทั จัดการยอมรับ โดยผูส้ ั 5งซื^อจะต้องลงวันที5
ตามวันที5ท5ีส ั 5งซื^อ และขีดคร่อ มเฉพาะสั 5งจ่ายในนาม “บลจ. แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จํากัด เพือ จองซือ หน่ วย
ลงทุน” โดยระบุช5อื ที5อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ของผูส้ ั 5งซื^อลงบนด้านหลังของเช็คเพื5อความสะดวกในการ
ติดต่อและเพื5อผลประโยชน์ของผูส้ ั 5งซือ^ หน่วยลงทุน
2) วิธรี บั ซือ^ คืน
 มูลค่าขัน^ ตํ5าในการขายคืนและมูลค่าหน่ วยลงทุนคงเหลือในบัญชี 5,000 บาท
 จํานวนหน่วยลงทุนขัน^ ตํ5าของการสั 5งขายคืนและจํานวนหน่ วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขนั ^ ตํ5า 500 หน่วย
 กรณีรบั ซื^อคืนหน่ วยลงทุนแบบดุลยพินิจของผูล้ งทุน ผูล้ งทุนสามารถสั 5งขายหน่ วยลงทุนได้ทุกวันทําการรับซื^อคืน
หน่วยลงทุน โดยผูถ้ อื หน่วยลงทุนสามารถส่งคําสั 5งขายคืนหน่วยลงทุน ได้ตงั ^ แต่เวลา 8.30 - 14.00 น.
ทัง^ นี^ บริษทั จัดการขอสงวนสิท ธิท5ีจะเปลี5ยนแปลง วัน เวลาทําการรับซื^อ คืนหน่ วยลงทุนดังกล่าว ตามที5บริษทั
จัดการเห็นสมควร ซึ5งเป็ นไปเพื5อประโยชน์ ของกองทุนรวม โดยจะแจ้งให้ผู้ถือหน่ วยลงทุนทราบล่วงหน้ า โดย
ประกาศ ณ สํานักงานของบริษทั จัดการ และ/หรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ^ คืน (ถ้ามี)
ทัง^ นี^ บริษทั จัดการจะดําเนินการชําระเงินให้ผูข้ ายคืนหน่ วยลงทุนภายใน 5 วันทําการนับแต่วนั ถัดจากวันคํานวณ
มูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน
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 กรณีรบั ซือ^ คืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ (สําหรับหน่วยลงทุนชนิดขายคืนหน่ วยลงทุนอัตโนมัต)ิ
บริษทั จัดการจะถือว่าผูถ้ อื หน่ วยลงทุนได้ตกลงสั 5งขายคืนหน่ วยลงทุนและยินยอมให้บริษทั จัดการรับซื^อคืนหน่ วย
ลงทุนอัตโนมัติ (Auto Redemption) โดยจะพิจารณารับซื^อ คืนหน่ วยลงทุนอัตโนมัติไม่เกินปี ละ 12 ครัง^ ซึ5งจะ
พิจารณาจากผลการดําเนินงานสิน^ สุดตามช่วงเวลาที5บริษทั จัดการเห็นสมควรในงวดบัญชีท5จี ะจ่ายเงินค่ารับซื^อคืน
หน่วยลงทุนอัตโนมัตแิ ล้วแต่กรณี
ในการรับซื^อคืนหน่ วยลงทุนดังกล่าว บริษทั จัดการจะใช้ราคารับซื^อคืน ณ สิน^ วันทํารายการรับซื^อคืนหน่ วยลงทุน
อัตโนมัติ โดยบริษทั จัดการจะดําเนินการชําระเงินค่ารับซื^อคืนหน่ วยลงทุนโดยอัตโนมัตภิ ายใน 5 วันทําการนับแต่
วันถัดจากวันคํานวณมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ มูลค่าหน่ วยลงทุน และราคาหน่ วยลงทุน เพื5อนํ าเงินไปซื^อหน่ วยลงทุน
กองทุนเปิ ด แอล เอช ตลาดเงิน
ผูถ้ อื หน่ วยลงทุนจะสามารถดําเนินการขายคืนหรือสับเปลี5ยนหน่ วยลงทุนกองทุนเปิ ด แอล เอช ตลาดเงิน ไปยัง
กองทุนอื5นได้ โดยเป็ นไปตามเงื5อนไขระบุไว้ในหนังสือชีช^ วนของกองทุนเปิ ด แอล เอช ตลาดเงิน
Q: กรณี ใดที'บริษทั จัดการสงวนสิ ทธิ ไม่ขายหน่ วยลงทุน
A: บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิท5ีจะปฏิเสธการสั 5งซื^อหน่ วยลงทุน ในกรณีท5ีบริษทั จัดการได้พจิ ารณาแล้วเห็นว่าการสั 5งซื^อ
ดังกล่าว มีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุนรวมหรือต่อผู้ถอื หน่ วยลงทุนหรือต่อชื5อเสียงหรือต่อความรับผิดชอบทาง
กฎหมายของบริษทั จัดการ โดยไม่จาํ เป็ นต้องแจ้งให้ผสู้ ั 5งซือ^ หน่ วยลงทุนทราบล่วงหน้า
Q: กองทุนรวมนี มีข้อกําหนดเกี'ยวกับการเลื'อนกําหนดเวลาชําระค่าขายคืนหน่ วยลงทุน การไม่ขายหรือไม่รบั ซื อ
คืนหน่ วยลงทุนตามคําสั 'งที'รบั ไว้แล้ว และการหยุดรับคําสั 'งซือหรือขายคืนหน่ วยลงทุนไว้อย่างไร
A: (1) การเลื5อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่ วยลงทุน
บริษทั จัดการอาจเลื5อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่ วยลงทุนคืนแก่ผูถ้ อื หน่ วยลงทุนที5ได้มคี ําสั 5งขายคืนหน่ วย
ลงทุนของกองทุนเปิ ดไว้แล้วได้ ในกรณีดงั ต่อไปนี^
(1.1) บริษทั จัดการโดยความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ เห็นว่ามีเหตุจําเป็ นทําให้ไม่สามารถจําหน่ าย จ่าย
โอนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ ของกองทุนเปิ ดได้อย่างสมเหตุสมผล หรือมีเหตุท5ีทําให้กองทุนรวมไม่ได้รบั
ชําระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที5ลงทุนไว้ตามกําหนดเวลาปกติ ซึ5งเหตุดงั กล่าวอยู่นอกเหนื อ การ
ควบคุมของบริษทั จัดการ
(1.2) มีคาํ สั 5งขายคืนหน่ วยลงทุนไว้แล้วแต่ในช่วงระยะเวลาที5บริษทั จัดการยังไม่ได้ชําระเงินค่าขายคืนหน่ วยลงทุน
ให้แ ก่ ผู้ถือ หน่ ว ยลงทุ น บริษ ัท จัด การพบว่า ราคารับ ซื^อ คืน หน่ ว ยลงทุ น ดัง กล่ า วไม่ถู ก ต้อ ง และผู้ดู แ ล
ผลประโยชน์ยงั ไม่ได้รบั รองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา โดยราคา
รับซือ^ คืนหน่ วยลงทุนที5ไม่ถูกต้องนัน^ ต่างจากราคารับซือ^ คืนหน่ วยลงทุนที5ถูกต้องตัง^ แต่หนึ5งสตางค์ขน^ึ ไปและ
คิดเป็ นอัตราตัง^ แต่รอ้ ยละ 0.5 ของราคารับซือ^ คืนหน่วยลงทุนทีถ5 ูกต้อง
(1.3) มีคําสั 5งขายคืนหน่ วยลงทุนในช่วงระยะเวลาที5บริษทั จัดการพบว่าราคารับซื^อคืนหน่ วยลงทุนไม่ถูกต้อง และ
ผู้ดูแลผลประโยชน์ ยงั ไม่ได้รบั รองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา
โดยราคารับซื^อคืนหน่ วยลงทุนที5ไม่ถูกต้องนัน^ ต่างจากราคารับซื^อคืนหน่ วยลงทุนทีถ5 ูกต้องตัง^ แต่หนึ5งสตางค์
ขึน^ ไป และคิดเป็ นอัตราตัง^ แต่รอ้ ยละ 0.5 ของราคารับซือ^ คืนหน่วยลงทุนทีถ5 ูกต้อง
(2) การไม่ขายหรือไม่รบั ซือ^ คืนหน่วยลงทุนตามคําสั 5งทีร5 บั ไว้แล้ว
บริษ ัท จัด การอาจไม่ขาย ไม่ร บั ซื^อ คืน หรือ ไม่ร บั สับ เปลี5ยนหน่ ว ยลงทุ น ตามคํา สั 5งซื^อ คํา สั 5งขายคืน หรือ คํา สั 5ง
สับเปลี5ยนหน่ วยลงทุนที5ได้รบั ไว้แล้ว หรืออาจหยุดรับคําสั 5งซื^อ คําสั 5งขายคืน หรือคําสั 5งสับเปลี5ยนหน่ วยลงทุนได้ ใน
กรณีทป5ี รากฏเหตุดงั ต่อไปนี^
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(2.1) ตลาดหลักทรัพย์หรือศูนย์ซอ^ื ขายหลักทรัพย์ไม่สามารถเปิ ดทําการซือ^ ขายได้ตามปกติ
(2.2) เมื5อบริษทั จัดการโดยความเห็นชอบของผูด้ แู ลผลประโยชน์เห็นว่ามีเหตุจําเป็ นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่าย
โอนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ ของกองทุนเปิ ดได้อย่างสมเหตุสมผล หรือไม่สามารถคํานวณมูลค่าทรัพย์สนิ
ของกองทุนเปิ ดได้อย่างเป็ นธรรมและเหมาะสม หรือมีเหตุจาํ เป็ นอื5นใดเพื5อคุม้ ครองประโยชน์ของผูถ้ อื หน่ วย
ลงทุน ทัง^ นี^ บริษทั จัดการจะไม่ขาย ไม่รบั ซือ^ คืน หรือไม่รบั สับเปลีย5 นหน่ วยลงทุนตามคําสั 5งซือ^ คําสั 5งขายคืน
หรือคําสั 5งสับเปลี5ยนหน่ วยลงทุนที5ได้รบั มาแล้ว หรือจะหยุดรับคําสั 5งซื^อ คําสั 5งขายคืน หรือคําสั 5งสับเปลี5ยน
หน่วยลงทุนในกรณีน^ีได้ไม่เกิน 1 วันทําการ เว้นแต่ได้รบั ผ่อนผันจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
(2.3) ในกรณีทก5ี องทุนรวมมีการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ ในต่างประเทศตามประกาศสํานักงาน ก.ล.ต.ว่า
ด้วยการลงทุนในหรือมีไว้ซ5งึ หลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ ในต่างประเทศเพื5อเป็ นทรัพย์สนิ ของกองทุน และการ
กําหนดอัตราส่ว นการลงทุ น เมื5อ มีเหตุก ารณ์ ด งั ต่ อ ไปนี^ เ กิดขึ^น และก่อ ให้เ กิด ผลกระทบต่ อ กองทุ น รวม
ดังกล่าวอย่างมีนยั สําคัญ
(ก) ตลาดซื^อขายหลักทรัพย์ดงั กล่าวไม่สามารถเปิ ดทําการซื^อขายได้ตามปกติ ทัง^ นี^ เฉพาะกรณีท5ี
กองทุนรวมได้ลงทุนในหลักทรัพย์ทซ5ี อ^ื ขายในตลาดซือ^ ขายหลักทรัพย์แต่ละแห่งเกินกว่าร้อยละสิบ
ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนรวม
(ข) มีเหตุการณ์ท5ที ําให้ไม่สามารถแลกเปลี5ยนเงินตราต่างประเทศได้อย่างเสรี และทําให้ไม่สามารถ
โอนเงินออกจากประเทศหรือรับโอนเงินจากต่างประเทศได้ตามปกติ
(ค) มีเหตุท5ีทําให้กองทุนรวมไม่ได้รบั ชําระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที5ลงทุนไว้ตามกํ า หนด
เวลาปกติ ซึ5งเหตุดงั กล่าวอยู่เหนือการควบคุมของบริษทั จัดการและผู้ดูแลผลประโยชน์ เห็นชอบ
ด้วยแล้ว
(2.4) เป็ นการไม่ขายหน่ วยลงทุนตามคําสั 5งซื^อหน่ วยลงทุนที5รบั ไว้แล้ว หรือเป็ นการหยุดรับคําสั 5งซื^อหน่ วยลงทุน
แก่ผลู้ งทุนเฉพาะราย เนื5องจากปรากฏข้อเท็จจริงดังต่อไปนี^
(ก) บริษทั จัดการมีเหตุอนั ควรสงสัยว่าผูล้ งทุนรายนัน^ ๆ มีสว่ นเกีย5 วข้องกับการกระทําดังต่อไปนี^
1) การกระทําที5เป็ นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเกี5ยวกับการป้องกัน
และปราบปรามการฟอกเงิน ไม่วา่ จะเป็ นกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ
2) การให้การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย หรือ
3) การกระทําทีเ5 ป็ นการปฏิบตั ติ ามคําสั 5งเกีย5 วกับการยึดหรืออายัดทรัพย์สนิ โดยบุคคลผูม้ อี ํานาจ
ตามกฎหมาย
(ข) บริษทั จัดการไม่สามารถดําเนินการรูจ้ กั ลูกค้า และตรวจสอบเพื5อทราบข้อเท็จจริงเกีย5 วกับลูกค้าได้
ในสาระสําคัญ
(3) การหยุดรับคําสั 5งซือ^ ขายหน่วยลงทุน
เพื5อคุ้มครองประโยชน์ ของผู้ถือหน่ วยลงทุน หรือในกรณีท5ีมคี วามจําเป็ นเพื5อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและ
การเงินของประเทศ หรือเพื5อรักษาเสถียรภาพในระบบตลาดการเงิน สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจประกาศ
ให้บริษทั จัดการหยุดรับคําสั 5งซื^อ คําสั 5งขายคืน หรือคําสั 5งสับเปลี5ยนหน่ วยลงทุนของกองทุนเปิ ดได้เป็ นการชั 5วคราว
ตามระยะเวลาที5เห็นสมควร แต่รวมแล้วต้อ งไม่เกิน 20 วัน ทําการติดต่อ กัน เว้นแต่จะได้รบั ความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ขยายระยะเวลาหยุดรับคําสั 5งซือ^ คําสั 5งขายคืน หรือคําสั 5งสับเปลีย5 นหน่วยลงทุนออกไปได้
Q: วิ ธีการสับเปลี'ยนหน่ วยลงทุนเป็ นอย่างไร
A: การสับเปลีย5 นหน่วยลงทุนเข้า (Switch in)
ผู้สนใจลงทุนสามารถสับเปลี5ยนหน่ วยลงทุนเข้า (Switch in) ได้ทุกวันทําการ ตามเงื5อนไขการสั 5งซื^อหน่ วยลงทุนตาม
วิธกี าร วันเวลา และราคาสั 5งซือ^ หน่วยลงทุน
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โดยเป็ นการสับเปลี5ยนจากหน่ วยลงทุนของกองทุนรวมอื5นภายใต้การจัดการของบริษทั จัดการ (“กองทุนต้นทาง”) มาเข้า
กองทุนนี^ (“กองทุนปลายทาง”) ทัง^ นี^ การสับเปลีย5 นการถือหน่ วยลงทุนระหว่างกองทุนเปิ ด ต้องเป็ นไปตามเงื5อนไขที5ระบุ
ไว้ในโครงการจัดการของทัง^ กองทุนเปิ ดต้นทาง และกองทุนเปิ ดปลายทาง
การสับเปลีย5 นหน่วยลงทุนออก (Switch out): ผูถ้ อื หน่วยลงทุนสามารถสับเปลีย5 นหน่ วยลงทุนจากกองทุนนี^ไปยังกองทุน
อื5นภายใต้การจัดการของบริษทั จัดการ โดยส่งคําสั 5งสับเปลีย5 นหน่ วยลงทุน และนําส่งหลักฐานการสับเปลี5ยนหน่ วยลงทุน
ผ่านบริษทั จัดการหรือผูส้ นับสนุ นการขายหรือรับซื^อคืนหน่ วยลงทุน กระทําได้ทุกวันทําการขายหน่ วยลงทุน หรือวันทํา
การทีบ5 ริษทั จัดการเปิ ดให้ผถู้ อื หน่วยลงทุนส่งสั 5งคําสั 5งสับเปลีย5 นหน่ วยลงทุนได้ ระหว่างเวลาเริม5 ทําการถึง 14.00 น.
ในกรณีท5วี นั ทําการสับเปลี5ยนตรงกับวันหยุดทําการ และ/หรือวันที5สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือหน่ วยงาน
อื5นใดที5มอี ํานาจตามกฎหมายที5เกี5ยวข้องมีคําสั 5งให้เป็ นวันหยุดทําการซื^อขาย แม้อาจเป็ นวันที5บริษทั จัดการกําหนดให้
เป็ นวันทําการสับเปลีย5 นหน่วยลงทุนก็ตาม บริษทั จัดการจะเลื5อนวันทําการสับเปลีย5 นหน่วยลงทุนเป็ นวันทําการถัดไป
ทัง^ นี^ บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิท5จี ะเปลี5ยนแปลงวันและเวลาทําการสับเปลี5ยนหน่ วยลงทุนดังกล่าว ตามที5บริษทั จัดการ
เห็นสมควร โดยจะแจ้งให้ผูถ้ อื หน่ วยทราบล่วงหน้า โดยประกาศ ณ สํานักงานของบริษทั จัดการ และ/หรือผูส้ นับสนุ นการ
ขายหรือรับซือ^ คืน รวมทัง^ เผยแพร่ผา่ นเว็บไซต์ของบริษทั จัดการ
Q: กองทุนรวมนี กําหนดวิ ธีการโอนหน่ วยลงทุน และข้อจํากัดการโอนไว้อย่างไร
A: ข้อจํากัดการโอนหน่ วยลงทุน ผู้ถือหน่ วยลงทุนสามารถโอนหน่ วยลงทุนได้ในกรณี ดงั ต่อไปนี
บริษทั จัดการกองทุนรวมหรือ นายทะเบียนหน่ วยลงทุนจะปฏิเสธการลงทะเบียนการโอนและการจํานํ า หน่ ว ยลงทุ น
ในกรณี ดังนี^
(1) การโอนหน่ วยลงทุน ในกรณีทก5ี ารถือหน่วยลงทุนเกินข้อจํากัดการถือหน่ วยลงทุนตามประกาศคณะกรรมการกํากับ
ตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกีย5 วกับข้อจํากัดการถือ หน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าทีข5 องบริษทั จัดการ
(2) การโอนหน่ วยลงทุน ในกรณีเป็ นกองทุนรวมทีเ5 สนอขายต่อผูล้ งทุนทีม5 ใิ ช่รายย่อย และการโอนหน่ วยลงทุนจะทําให้
ผู้ถือหน่ วยลงทุนไม่เป็ นผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนรายใหญ่ หรือผู้มเี งินลงทุนสูง ตามที5กําหนดในโครงการจัด การ
กองทุนรวม เว้นแต่เป็ นการโอนทางมรดก
(3) การโอนหรือการจํานําหน่ วยลงทุน ในกรณีเป็ นกองทุนรวมเพื5อการเลีย^ งชีพหรือกองทุนรวมหุน้ ระยะยาว
วิ ธีการโอนหน่ วยลงทุน
ผูถ้ อื หน่วยลงทุนทีป5 ระสงค์จะโอนหน่ วยลงทุน จะต้องดําเนินการดังต่อไปนี^
(1) กรอกแบบคําขอโอนหน่ วยลงทุนตามที5บริษทั จัดการหรือนายทะเบียนหน่ วยลงทุนกําหนด พร้อมทัง^ ลงลายมือ ชื5อ
ผู้โอนและผู้รบั โอน และยื5นคําขอโอนหน่ วยลงทุนดังกล่า วพร้อ มเอกสารที5กํา หนดแก่ นายทะเบีย นหน่ วยลงทุ น
ในกรณีท5ผี ูร้ บั โอนยังไม่มบี ญ
ั ชีกองทุนกับบริษทั จัดการ ผูร้ บั โอนจะต้องดําเนินการขอเปิ ดบัญชีกองทุนตามวิธกี ารที5
กําหนดไว้ในโครงการก่อน แล้วผูโ้ อนจึงทําการโอนหน่วยลงทุนให้ผรู้ บั โอนได้
(2) ผู้โ อนจะต้ อ งเสีย ค่ า ธรรมเนี ย มการโอนหน่ ว ยลงทุ น ตามที5ร ะบุ ไ ว้ใ นหนั ง สือ ชี^ช วนส่ ว นข้อ มูล โครงการ เรื5อ ง
“ค่าธรรมเนียมทีเ5 รียกเก็บจากผูส้ ั 5งซือ^ หรือผูถ้ อื หน่ วยลงทุน”
(3) หลังจากที5ได้รบั ค่าธรรมเนียมการโอนหน่ วยลงทุนจากผูโ้ อนแล้ว นายทะเบียนหน่ วยลงทุนจะส่งมอบใบเสร็จรับเงิน
และใบกํากับภาษี พร้อมสําเนาคําขอโอนหน่วยลงทุนให้แก่ผโู้ อนไว้เป็ นหลักฐาน
นายทะเบียนหน่ วยลงทุนจะบันทึกข้อมูลการโอนหน่ วยลงทุนและออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่ วยลงทุนให้ผโู้ อนและ
ผูร้ บั โอนหน่ วยลงทุน ภายใน 15 วันนับแต่วนั ที5นายทะเบียนหน่ วยลงทุนได้รบั คําขอโอนหน่ วยลงทุนถูกต้องสมบูรณ์
ทัง^ นี^ ผูร้ บั โอนหน่ วยลงทุนจะมีสทิ ธิในฐานะผู้ถอื หน่ วยลงทุนของกองทุนรวมตามข้อผูกพันข้อ 13 เรื5อง “สิทธิหน้ าที5
และความรับผิดชอบของผู้ถอื หน่ วยลงทุน” ได้ต่อเมื5อนายทะเบียนหน่ วยลงทุนได้บนั ทึกชื5อผู้รบั โอนหน่ วยลงทุนใน
สมุดทะเบียนผูถ้ อื หน่วยลงทุนเรียบร้อยแล้ว
Q: ผู้ถือ หน่ วยลงทุนจะทราบข้ อมูลเกี'ย วกับมูลค่าทรัพย์สิ นสุทธิ มูลค่ าหน่ วยลงทุนและราคาขายและรับซื อคืน
หน่ วยลงทุนได้จากช่องทางใด
A: ผู้ถือ หน่ วยสามารถตรวจสอบได้ ในเว็ปไซต์ (Website) ของบริษทั จัดการ www.lhfund.co.th หรือ ที5บริษทั จัดการ ที5
หมายเลขโทรศัพท์ 02-286-3484 และ 02-679-2155
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สิ ทธิ ของผูถ้ ือหน่ วยลงทุน
Q: กองทุนนี มีการออก และส่งมอบเอกสารแสดงสิ ทธิ ในหน่ วยลงทุนหรือไม่ อย่างไร
A: นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะออก “หนังสือรับรองสิทธิในหน่ วยลงทุน/ใบเสร็จรับเงิน/ใบกํากับภาษี” ทุกครัง^ ทีม5 กี ารสั 5งซื^อ
หรือขายคืนหน่ วยลงทุน เพื5อเป็ นการยืนยันจํานวนหน่ วยลงทุนให้แก่ผถู้ อื หน่ วยลงทุน และจะจัดส่งหนังสือรับรองสิทธิ
ในหน่ วยลงทุน/ใบเสร็จรับเงิน/ใบกํากับภาษีให้แก่ผูถ้ อื หน่ วยลงทุนภายใน 15 วันทําการนับแต่วนั ทําการถัดจากวันที5
ปิ ดการเสนอขายหน่ วยลงทุนครัง^ แรก หรือภายใน 7 วันทําการนับแต่วนั ถัดจากวันคํานวณมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ มูลค่า
หน่ วยลงทุน และราคาหน่ วยลงทุน ในช่วงการขายและรับซื^อ คืนหน่ วยลงทุนภายหลังการเสนอขายครัง^ แรก อนึ5 ง
เอกสารหลักฐานต่าง ๆ จะจัดส่งโดยทางไปรษณีย์ หรือให้ผสู้ นับสนุนการขายหรือรับซือ^ คืนเป็ นผูม้ อบให้แล้วแต่กรณี
ทัง^ นี^ สิทธิในหน่ วยลงทุนของผูส้ ั 5งซื^อหน่วยลงทุนจะเกิดขึน^ ต่อเมื5อนายทะเบียนหน่วยลงทุนได้ทําการบันทึกรายการ
สั 5งซือ^ หน่ วยลงทุนของผูส้ ั 5งซือ^ หน่วยลงทุนในทะเบียนผูถ้ อื หน่ วยลงทุนแล้ว
บริษทั จัดการและ/หรือนายทะเบียนขอสงวนสิทธิเปลีย5 นรูปแบบของเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนจากหนังสือรับรอง
สิทธิในหน่วยลงทุน เป็ น “สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน (Fund book)” หรือรูปแบบอื5นใดทีส5 าํ นักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.อนุญาต หรือเห็นชอบได้ บริษทั จัดการจะประกาศให้ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 5 วันทําการ ณ
ทีท5 ําการทุกแห่งของบริษทั จัดการ และสถานทีต5 ดิ ต่อของผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ^ คืนหน่ วยลงทุน
Q: ผู้ถือหน่ วยลงทุนของกองทุนรวมนี อาจถูกจํากัดสิ ทธิ ในเรื'องใด ภายใต้เงื'อนไขอย่างไร
A: ในกรณีท5ีบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดถือหน่ วยลงทุนเกินข้อจํากัดการถือหน่ วยลงทุน บริษทั จัดการจะไม่นับ
คะแนนเสียงที5เกินกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหน่ วยลงทุนที5จําหน่ ายได้แล้วทัง^ หมดของกองทุนรวม เว้นแต่การเกิน
ข้อจํากัดการถือ หน่ วยลงทุนเป็ นกรณีข้อยกเว้นข้อจํากัดการถือ หน่ วยลงทุนตามที5สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ประกาศกําหนด
Q: ผู้ถือหน่ วยลงทุน สามารถตรวจสอบแนวทาง และการดําเนิ นการใช้สิทธิ ออกเสี ยงของบริ ษทั จัดการกองทุน
รวมเพิ'มเติ มได้ที'ใด
A: ผูถ้ อื หน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบได้ในเว็ปไซด์ (website) ของบริษทั จัดการ www.lhfund.co.th
Q: ผู้ถือหน่ วยสามารถร้องเรียนผ่านช่องทางใด และกองทุนมีนโยบายระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการ
อนุญาโตตุลาการหรือไม่ อย่างไร
A: ผูถ้ อื หน่ วยสามารถร้องเรียนได้ท5ี บริษทั จัดการที5หมายเลขโทรศัพท์ 02-286-3484 และ 02-679-2150 หรือสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. (Help center) โทรศัพท์ 02-263-6000
การระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ
บริษทั จัดการมีนโยบายการระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุ ญาโตตุลาการ ในกรณีท5ีบริษทั จัดการฝ่าฝื นหรือไม่
ปฏิบตั ติ ามโครงการจัดการกองทุนรวมนี^ และ/หรือหลักเกณฑ์ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือประกาศ
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที5เกี5ยวข้อง อันมีผลให้เกิดความเสียหายแก่ผูถ้ อื หน่ วยลงทุนของกองทุน ผูถ้ อื หน่ วย
ของกองทุนสามารถนํ าข้อพิพาทเข้าสู่การพิจารณาตามกระบวนการอนุ ญาโตตุลาการของสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ได้

กองทุนเปิ ด แอล เอช โกลบอล มัลติ แอสเซ็ท
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บุคคลที'เกี'ยวข้องกับการดําเนิ นการของกองทุนรวม
Q: ข้อมูลเกี'ยวกับบริษทั จัดการกองทุนรวม
A: ข้อมูลเกีย5 วกับบริษทั จัดการ สรุปได้ดงั นี^
บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จํากัด
เลขที5 11 อาคารคิวเฮ้าส์สาทร ชัน^ 14 ถนนสาทรใต้
แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทร. 02-286-3484 และ 02-679-2150

ที'อยู่

จํานวนกองทุนรวมทังหมด
ภายใต้การบริหารจัดการ

38 กองทุน (ณ วันที5 18 กรกฎาคม 2561)

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ภายใต้การ
บริหารจัดการ

56,260,334,089.51 บาท (ณ วันที5 18 กรกฎาคม 2561)

รายชื'อกรรมการบริษทั
1. นายรัตน์ พานิชพันธ์
2. นายอดุลย์ วินัยแพทย์
3. นางสุวรรณา พุทธประสาท
4. นางศศิธร พงศธร
5. นางระวีวรรณ วัธนานุ กจิ
6. นายหลาย กวง-ฮัว
7. นางสาวจุฑามาศ สมบุณยะวิโรจน์
8. นางจันทนา กาญจนาคม
9. นายมนรัฐ ผดุงสิทธิ 
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

รายชื'อผูบ้ ริหารบริษทั
นางจันทนา กาญจนาคม
นายมนรัฐ ผดุงสิทธิ 
นายอนุ วฒ
ั น์ อิม5 แสงรัตน์
นางสาวศศิวณ
ี ์ กฤษณะสมิต
นางสาวนิศานาถ วงศวสิฐ
นางสุดาริน ธรรมรักษ์
นางสาวมนชญา รัชตกุล

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

กรรมการผูอ้ าํ นวยการ
กรรมการผูจ้ ดั การ
ฝา่ ยการตลาดกองทุนส่วนบุคคล
ฝา่ ยงานทะเบียน
ฝา่ ยเทคโนโลยีสารสนเทศ
ฝา่ ยเครือข่ายธนาคารและสถาบัน
ฝา่ ยการลงทุนกองทุนรวมและกองทุนส่วนบุคคล

Q: รายชื'อคณะกรรมการลงทุน
A: รายชื5อคณะกรรมการลงทุน แสดงได้ดงั นี^
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

รายชื'อคณะกรรมการลงทุน
นายมนรัฐ ผดุงสิทธิ 
นางสาวมนชญา รัชตกุล
นายวิรตั น์ วิทยศรีธาดา
นายอานุภาพ โฉมศรี
นางสาวพรเพ็ญ ชุลปี ระเสริฐ
นายสมิทธ์ ศักดิกํ าจร
นางสาวนภาพรรณ จึงจินต์เจริญ
นางสาวเบญจพร เลิศเศรษฐศาสตร์

กองทุนเปิ ด แอล เอช โกลบอล มัลติ แอสเซ็ท

รองประธานกรรมการ
ผูจ้ ดั การกองทุน
ผูจ้ ดั การกองทุน
ผูจ้ ดั การกองทุน
ผูจ้ ดั การกองทุน
ผูจ้ ดั การกองทุน
ผูจ้ ดั การกองทุน
ผูจ้ ดั การกองทุน
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Q: รายชื'อผู้จดั การกองทุน ประวัติการศึกษา และประสบการณ์ การทํางานที'เกี'ยวข้องกับการบริหารจัดการกองทุนรวม
รวมทังหน้ าที'ความรับผิดชอบของผู้จดั การกองทุนดังกล่าว
A: รายชื5อผูจ้ ดั การกองทุน แสดงได้ดงั นี^
ชื'อ นามสกุล
นางจันทนา กาญจนาคม

นายมนรัฐ ผดุงสิทธิ 

น.ส. มนชญา รัชตกุล

นายสมิทธ์ ศักดิกํ าจร

นายอานุภาพ โฉมศรี

ประวัติการศึกษา

ประสบการณ์ทาํ งาน

หน้ าที'ความรับผิดชอบ

-ปริญญาโท Campbell University North
Carolina, US บริหารธุรกิจ
-ปริญญาตรีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปริญญาวิทยาศาสตร์บณ
ั ฑิต
-CFA ระดับ II สมาคมนักวิเคราะห์
หลักทรัพย์ และประกาศนียบัตร สมาคม
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย DCP
รุน่ 154/2554
-ปริญญาโท MBA, SASIN Graduate
Institute
-ปริญญาตรี บัญชีบณ
ั ฑิต , จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย

-บลจ.แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จํากัด
-บลจ.กรุงศรี จํากัด

-กรรมการผูอ้ าํ นวยการ
-ดูแลการบริหารงานธุรกิจ
กองทุนสํารองเลีย^ งชีพ

-บลจ.แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จํากัด
-บมจ.เอฟดับบลิวดี ประกันชีวติ
-บลจ.ยูโอบี (ประเทศไทย) จํากัด
-ตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่ง
ประเทศไทย (AFET)
-บลจ.วรรณ จํากัด
-บลจ. ยูโอบี (ประเทศไทย) จํากัด

-ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (การจัดการ
ทัวไป)
5 Western Illinois University, US
-ปริญญาตรี บัญชีบณ
ั ฑิต
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
-CISA

-บลจ.แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จํากัด

-กรรมการผูจ้ ดั การ
-รองประธานเจ้าหน้าทีบ5 ริหาร
ฝา่ ยการลงทุน
-กรรมการบริหารและประธาน
เจ้าหน้าทีล5 งทุน
-กรรมการ
-กรรมการและประธาน
เจ้าหน้าทีบ5 ริหาร
-ผูช้ ว่ ยกรรมการผูจ้ ดั การ
-ผูช้ ว่ ยกรรมการผูจ้ ดั การ
สายการลงทุน
-ผูจ้ ดั การกองทุนอาวุโส
-ผูจ้ ดั การกองทุนอาวุโส
(ผูช้ ว่ ยกรรมการผูจ้ ดั การ)
-ผูจ้ ดั การกองทุนอาวุโส
(ผูอ้ าํ นวยการ)
-ผูช้ ว่ ยผูอ้ าํ นวยการ

-ปริญญาโท บริหารธุรกิจ การเงิน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
-ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ การเงิน
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
-ปริญญาตรี วิทยาการจัดการ บัญชี
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช
-CISA ระดับ I
-ปริญญาโท สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร
ศาสตร์ เศรษฐศาสตร์การเงิน
-ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรามคําแหง
เศรษฐศาสตร์การเงิน เกียรตินิยม
อันดับ 1

กองทุนเปิ ด แอล เอช โกลบอล มัลติ แอสเซ็ท

-บลจ.ธนชาต จํากัด
-บลจ.เมย์แบงก์ (ประเทศไทย)
จํากัด
-บลจ.ไอเอ็นจี (ประเทศไทย)
จํากัด
-บล.เคจีไอ (ประเทศไทย) จํากัด
(มหาชน)
-บล.ธนชาต จํากัด (มหาชน)
-บล.เอกธํารง เคจีไอ จํากัด
-บล.ธนชาต จํากัด (มหาชน)
-ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)

-บลจ.แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จํากัด
-บลจ.ฟิลลิป จํากัด
-บมจ.ธนาคารกรุงเทพ
-บมจ. ไทยประกันชีวติ

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

-ผูช้ ว่ ยผูอ้ าํ นวยการ
-ผูช้ ว่ ยผูอ้ าํ นวยการ
-ผูช้ ว่ ยผูอ้ าํ นวยการ
-จนท.วิเคราะห์หลักทรัพย์
อาวุโส
-Auditor Officer 7
-ผูจ้ ดั การกองทุน
-ผูจ้ ดั การกองทุน
-เจ้าหน้าทีช5 าํ นาญการ ฝา่ ยค้า
หลักทรัพย์ ธุรกิจจัดการ
กองทุนส่วนบุคคล
-ผูจ้ ดั การกองทุน ฝา่ ยจัดการ
กองทุนสํารองเลีย^ งชีพ
-ผูจ้ ดั การกองทุน
-ผูจ้ ดั การฝา่ ยบริหารความ
เสีย5 ง
-เศรษฐกร
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ชื'อ นามสกุล
น.ส. พรเพ็ญ ชุลปี ระเสริฐ

ประวัติการศึกษา

-ปริญญาโท Information Systems &
Management, London School of
Economics, UK
-ปริญญาโท Finance, Imperial College,
U.K.
-ปริญญาตรี Economics &
Accountancy, City University, UK
-ปริญญาโท การเงิน Shanghai
น.ส. นภาพรรณ จึงจินต์เจริญ
University of finance and economics
-ปริญญาตรี การเงิน จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
-CISA ระดับ I
น.ส. เบญจพร เลิศเศรษฐศาสตร์ -ปริญญาโท การเงิน, Warwick Business
School
-ปริญญาโท การบริหารการเงิน,
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
-ปริญญาตรี บัญชีบณ
ั ฑิต,
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
-CFA
FRM

ประสบการณ์ทาํ งาน

หน้ าที'ความรับผิดชอบ

-บลจ.แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จํากัด
-บลจ.วรรณ จํากัด
-บลจ.ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล จํากัด
-บลจ.ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล จํากัด

-ผูจ้ ดั การกองทุน
-ผูจ้ ดั การกองทุน
-ผูจ้ ดั การกองทุน
-ผูช้ ว่ ยผูจ้ ดั การกองทุน

-บลจ.แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จํากัด
-บลจ.แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จํากัด
-บลจ.วรรณ จํากัด

-ผูจ้ ดั การกองทุน
-ผูช้ ว่ ยผูจ้ ดั การกองทุน
-ผูช้ ว่ ยผูจ้ ดั การกองทุน

-บลจ.แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จํากัด
-บลจ.ยูโอบี (ประเทศไทย) จํากัด
-บลจ.ยูโอบี (ประเทศไทย) จํากัด
-บมจ.ธนาคารกสิกรไทย

-ผูจ้ ดั การกองทุน
-ผูจ้ ดั การกองทุน
-ผูช้ ว่ ยผูจ้ ดั การกองทุน
-นักวิเคราะห์

Q: รายชื'อผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือคืนหน่ วยลงทุน นายทะเบียนหน่ วยลงทุน และผู้ดแู ลผลประโยชน์
A: 1) ผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ^ คืนหน่ วยลงทุน ของกองทุนนี^ ได้แก่:
- ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จํากัด (มหาชน)
- บริษทั หลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จํากัด (มหาชน)
- หรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ^ คืนหน่วยลงทุนทีไ5 ด้รบั แต่งตัง^ (ถ้ามี)
2) นายทะเบียนหน่วยลงทุน
บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จํากัด
3) ผูด้ แู ลผลประโยชน์*
ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน)
(*นอกจากหน้ า ที5ต ามที5กํ า หนดไว้ใ นสัญ ญาแต่ ง ตัง^ ผู้ดู แ ลผลประโยชน์ ย งั มีห น้ า ที5ต ามกฎหมายในการรัก ษา
ผลประโยชน์ของผูถ้ อื หน่วยลงทุนด้วย)

ช่องทางที'ผล้ ู งทุนสามารถทราบข้อมูลเพิ' มเติ ม
Q: ช่องทางที'ผ้ลู งทุนสามารถทราบข้อมูลเพิ'มเติ มเกี'ยวกับกองทุนรวมนี
A: ผูล้ งทุนสามารถทราบข้อมูลเพิม5 เติมได้ทส5ี าํ นักงานของบริษทั จัดการ และเว็บไซต์ ของบริษทั จัดการ หรือ
ผูส้ นับสนุ นการขายหรือรับซือ^ คืนหน่วยลงทุน

กองทุนเปิ ด แอล เอช โกลบอล มัลติ แอสเซ็ท
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ปัจจัยความเสี'ยงของกองทุน
ความเสี'ยงจากการดําเนิ นงานของผู้ออกตราสาร (Business Risk)
คือ ความเสี5ยงที5เกิดจากการดําเนิ นงานของผู้ออกตราสาร หากผลการดําเนิ นงานหรือ ฐานะการเงินของผู้อ อกตราสาร รวมทัง^
ความสามารถในการทํากําไรของผูอ้ อกตราสารเปลี5ยนแปลงไป ซึง5 อาจกระทบต่อราคาซือ^ ขายของตราสาร
แนวทางการบริหารความเสีย5 ง: ผูจ้ ดั การกองทุนจะพิจารณาคัดเลือกหลักทรัพย์ท5จี ะลงทุน โดยการวิเคราะห์สถานะทางการเงิน ผล
การดําเนินงาน การบริหารงาน เพื5อประกอบการตัดสินใจลงทุน และยังจะทําการติดตามข้อมูลข่าวสารของผู้ออกตราสารอย่าง
ใกล้ชดิ และต่อเนื5อง เพื5อปรับเปลีย5 นแผนการลงทุนอย่างเหมาะสม
ความเสี'ยงจากความสามารถในการชําระหนี ของผู้ออกตราสาร (Credit Risk)
คือความเสีย5 งจากการทีบ5 ริษทั ผูอ้ อกตราสารไม่สามารถชําระคืนเงินต้น และ/หรือดอกเบีย^ ได้ตามที5กําหนด หรือไม่ครบตามจํานวนที5
ได้สญ
ั ญาไว้
แนวทางการบริหารความเสีย5 ง: บริษทั จัดการจะวิเคราะห์คุณภาพและความสามารถในการชําระหนี^ของผูอ้ อกตราสาร และทบทวน
ฐานะทางการเงินและความน่ าเชื5อถือของผูอ้ อกตราสารเป็ นประจําสมํ5าเสมอ หากมีการเปลี5ยนแปลงอย่างมีนัยสําคัญ ก็จะพิจารณา
ปรับเปลีย5 นแผนการลงทุนให้เหมาะสมกับสภาวการณ์
ความเสี'ยงจากการขาดสภาพคล่องของตราสาร (Liquidity Risk)
คือความเสีย5 งทีเ5 กิดจากการไม่สามารถขายตราสารได้ในช่วงเวลาทีต5 อ้ งการหรืออาจไม่ได้ราคาตามทีค5 าดหวังเอาไว้
แนวทางการบริหารความเสี5ยง : บริษทั จัดการจะพิจารณาลงทุนในหลักทรัพย์ท5มี สี ภาพคล่องให้สอดคล้องกับประเภทลักษณะและ
นโยบายการลงทุนของกองทุนอย่างเหมาะสม เพื5อให้มคี วามคล่องตัวในการบริหารกองทุน ทัง^ นี^ แนวทางการบริหารความเสีย5 งจาก
การขาดสภาพคล่องของตราสาร จะขึน^ อยู่กบั การพิจารณาตัดสินใจของบริษทั จัดการโดยคํานึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของผูถ้ อื หน่ วย
ลงทุนเป็ นสําคัญ
ความเสี'ยงจากการลงทุนในต่างประเทศ (Country and Political Risk)
เนื5 อ งจากกองทุ นอาจจะลงทุ น ในตราสารต่ า งประเทศ กองทุนจึงมีค วามเสี5ย งของประเทศที5ล งทุ น เช่น การเปลี5ย นแปลงของ
ปจั จัยพืน^ ฐาน สภาวะทางเศรษฐกิจ การเมือง ค่าเงิน และนโยบายต่างประเทศ โดยปจั จัยเหล่านี^อาจมีผลกระทบต่อราคาหน่ วยลงทุน
หรือหลักทรัพย์ทก5ี องทุนลงทุน
แนวทางการบริหารความเสีย5 ง : บริษทั จัดการจะติดตามและทําการวิเคราะห์ความเสีย5 งทางด้านปจั จัยพืน^ ฐาน สภาวะทางเศรษฐกิจ
การเมือง ค่าเงิน และนโยบายต่างประเทศ ของประเทศทีล5 งทุนอย่างสมํ5าเสมอ เพื5อลดความเสีย5 งในส่วนนี^
ความเสี'ยงจากข้อจํากัดการนํ าเงินลงทุนกลับประเทศ (Repatriation Risk)
เนื5องจากกองทุนอาจจะมีการลงทุนในตราสารต่างประเทศ จึงมีความเสีย5 งจากการเปลี5ยนแปลงนโยบายต่างประเทศที5เกี5ยวกับการ
แลกเปลี5ยนเงินตราต่างประเทศ และการนํ าเงินลงทุนกลับเข้ามาในประเทศได้ ซึ5งอาจส่งผลให้กองทุนไม่สามารถชําระเงินให้ผู้ถือ
หน่วยลงทุนได้ตามจํานวนหรือเวลาทีก5 ําหนด
แนวทางการบริหารความเสีย5 ง บริษทั จัดการจะติดตามสถานการณ์ของประเทศคู่คา้ ที5บริษทั จัดการมีการลงทุนไว้อย่างใกล้ชดิ และ
สมํ5าเสมอ เพื5อลดความเสีย5 งดังกล่าว
กองทุนเปิ ด แอล เอช โกลบอล มัลติ แอสเซ็ท
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ความเสี'ยงที'เกิ ดจากการได้รบั ชําระเงินค่าขายคืนหน่ วยลงทุนจากกองทุนรวมต่างประเทศล่าช้า
คือความเสีย5 งทีเ5 กิดจากวันหยุดทําการของประเทศที5กองทุนลงทุนหรือประเทศทีเ5 กีย5 วข้องกับการลงทุนอาจหยุดไม่ตรงกับวันหยุดทํา
การของประเทศไทย ทําให้กองทุนอาจได้รบั ชําระเงินค่าขายคืนหน่ วยลงทุนจากกองทุนรวมต่างประเทศที5กองทุนลงทุนล่าช้า และ
ส่งผลกระทบต่อการชําระเงินค่าขายคืนหน่ วยลงทุนให้กบั ผูถ้ อื หน่วยลงทุนในประเทศ
แนวทางการบริหารความเสีย5 ง อย่างไรก็ตาม บริษทั จัดการจะดําเนินการให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ท5ีกําหนดไว้ในหนังสือ ชี^ชวน/
รายละเอียดโครงการ
ความเสี'ยงของอัตราแลกเปลี'ยน (Currency Risk)
เนื5องจากกองทุนอาจจะลงทุนในตราสารต่างประเทศ ซึง5 ต้องลงทุนเป็ นสกุลเงินต่างประเทศ ทําให้กองทุนมีความเสีย5 งจากการเพิม5 ขึน^
หรือลดลงของอัตราแลกเปลีย5 นเมื5อเทียบกับสกุลเงินบาท ซึง5 มีผลทําให้ตอบแทนทีไ5 ด้รบั มีความผันผวนตาม
แนวทางการบริหารความเสีย5 ง กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื^อขายล่วงหน้า (Derivative) หรือเครื5องมือป้องกันความเสีย5 งจากอัตรา
แลกเปลี5ยน (hedging) ตามดุลยพินิจของผู้จดั การกองทุน ซึ5งอาจจะมีต้นทุนที5เพิม5 ขึ^นจากการทําธุรกรรมเพื5อ ป้องกันความเสี5ยง
ดังกล่าว
ความเสี'ยงจากการทําสัญญาซือขายล่วงหน้ า (Derivative) เพื'อป้ องกันความเสี'ยง
การทําสัญญาซื^อขายล่วงหน้า (Derivative) เพื5อป้องกันความเสีย5 ง (Hedgind) จากอัตราแลกเปลี5ยนอาจทําให้กองทุนเสียโอกาสใน
การได้รบั ผลตอบแทนที5เพิม5 ขึน^ หากอัตราแลกเปลี5ยนมีการเปลี5ยนแปลงมีการเปลี5ยนแปลงในทางตรงข้ามกับที5กองทุนคาดการณ์ไว้
อย่างไรก็ตาม กองทุนยังคงมีความเสีย5 งจากการทีค5 สู่ ญ
ั ญาไม่ปฎิบตั ติ ามสัญญาดังกล่าว
แนวทางการบริหารความเสี5ยง : กองทุนจะเข้าทําธุรกรรมดังกล่าวกับธนาคารที5มกี ฎหมายจัดตัง^ ขึ^น หรือธนาคารพาณิชย์และจะ
วิเคราะห์ฐานะทางการเงินของคุส่ ญ
ั ญาก่อนทําสัญญา รวมทัง^ ติดตามวิเคราะห์ความเสีย5 งในฐานการเงินของคูส่ ญ
ั ญาอย่างต่อเนื5อง
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สรุปอัตราส่วนการลงทุนของกองทุน
อัตราส่วนการลงทุนสําหรับกองทุนทั 'วไป
ข้อ
ประเภททรัพย์สิน
1 ตราสารภาครัฐไทย
2 ตราสารภาครัฐต่างประเทศ
2.1 กรณีมี credit rating อยูใ่ น 2 อันดับแรกขึน^ ไป
2.2 กรณีมี credit rating อยูใ่ นระดับ investment grade
แต่ต5าํ กว่า 2 อันดับแรก
3 หน่วย CIS
4 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากทีผ5 รู้ บั ฝากหรือผูอ้ อกตราสาร
มีลกั ษณะอย่างใดอย่างหนึ5งดังนี^
4.1 มี credit rating อยูใ่ นระดับ investment grade
4.2 เป็นธนาคารออมสิน ทัง^ นี^ เฉพาะเงินฝากหรือตราสารทีร5 ฐั บาล
เป็นประกัน
5 ตราสารทีม5 ลี กั ษณะครบถ้วนดังนี^
5.1 เป็นตราสารหนี^ ตราสารกึง5 หนี^กง5ึ ทุน หรือศุกูก ทีผ5 อู้ อกจัดตัง^ ขึน^
ตามกฎหมายไทย หรือสาขาของ ธพ. ต่างประเทศทีไ5 ด้รบั อนุ ญาตให้
ประกอบธุรกิจ ธพ. ในประเทศไทย
5.2 เป็นตราสารทีม5 ลี กั ษณะอย่างใดอย่างหนึ5งดังนี^
5.2.1 ผูอ้ อกเป็นบริษทั จดทะเบียน
5.2.2 ผูอ้ อกมีการเปิดเผยข้อมูลเป็นการทัวไปโดยมี
5
รายละเอียดตามแบบ filing
5.2.3 ในกรณีทเ5ี ป็นตราสารทีม5 กี ําหนดวันชําระหนี^ ≤ 397 วัน
นับแต่วนั ทีล5 งทุน และไม่ได้มลี กั ษณะตาม 5.2.1 หรือ 5.2.2 ผูม้ ภี าระ
ผูกพันตามตราสารดังกล่าวต้องเป็ นบุคคลดังนี^
5.2.3.1 ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
5.2.3.2 ธนาคารออมสิน
5.2.3.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห์
5.2.3.4 ธนาคารเพือ5 การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
5.2.3.5 บรรษัทตลาดรองสินเชื5อทีอ5 ยูอ่ าศัย
5.2.3.6 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่ง
ประเทศไทย
5.2.3.7 ธนาคารเพือ5 การส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย
5.2.3.8 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
5.2.3.9 บล.
5.3 เสนอขายในประเทศไทย
5.4 มี credit rating อยูใ่ นระดับ investment grade
5.5 ในกรณีทเ5ี ป็นตราสารทีม5 กี ําหนดวันชําระหนี^ > 397 วันนับแต่วนั ที5
ลงทุน ต้องขึน^ ทะเบียนหรืออยูใ่ นระบบของ regulated market
6 ทรัพย์สนิ ดังนี^
6.1 ตราสารทุนที5จ ดทะเบียนซื^อขายในกระดานซื^อขายหลัก ทรัพ ย์
สํา หรับ ผู้ล งทุ น ทัว5 ไปของ SET หรือ ของตลาดซื^อ ขายหลัก ทรัพ ย์
กองทุนเปิ ด แอล เอช โกลบอล มัลติ แอสเซ็ท

อัตราส่วน (% ของ NAV)
ไม่จาํ กัดอัตราส่วน
ไม่จาํ กัดอัตราส่วน
ไม่เกิน 35%
ไม่จาํ กัดอัตราส่วน
ไม่เกิน 20% (หรือไม่เกิน 10% เมื5อเป็นการลงทุน
ในต่างประเทศหรือผูม้ ภี าระผูกพันมีภูมลิ าํ เนาอยู่
ต่างประเทศ โดยเลือกใช้ credit rating แบบ
national scale ตามทีส5 าํ นักงานกําหนด)
ไม่เกินอัตราดังนี^ แล้วแต่อตั ราใดจะสูงกว่า
(1) 10% หรือ
(2) นํ^าหนักของตราสารทีล5 งทุนใน
benchmark+5%

รวมกันไม่เกินอัตราดังนี^ แล้วแต่อตั ราใดจะสูงกว่า
(1) 10% หรือ
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ข้อ

ประเภททรัพย์สิน
ต่า งประเทศ (แต่ไ ม่ร วมถึง ตราสารทุ น ที5ผู้อ อกตราสารอยู่ ร ะหว่ า ง
ดําเนินการแก้ไขเหตุท5อี าจทําให้มกี ารเพิกถอนการเป็ นหลักทรัพย์ซอ^ื
ขายใน SET หรือในตลาดซือ^ ขายหลักทรัพย์ตา่ งประเทศ)
6.2 ตราสารทุนทีอ5 อกโดยบริษทั ทีจ5 ดั ตัง^ ขึน^ ไม่วา่ ตามกฎหมายไทยหรือ
กฎหมายต่างประเทศ ซึง5 หุน้ ของบริษทั ดังกล่าวซื^อขายในกระดานซื^อ
ขายหลักทรัพย์สําหรับผูล้ งทุนทัวไปของ
5
SET หรือของตลาดซื^อขาย
หลักทรัพย์ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมถึงบริษทั ที5อยู่ร ะหว่างดํา เนิ น การ
แก้ไ ขเหตุท5ีอาจทําให้มีก ารเพิกถอนหุ้นออกจากการซื^อขายใน SET
หรือในตลาดซือ^ ขายหลักทรัพย์ตา่ งประเทศ)
6.3 หุน้ ทีอ5 ยูใ่ นระหว่าง IPO เพือ5 การจดทะเบียนซือ^ ขายตาม 6.1
6.4 ตราสารทีม5 ลี กั ษณะครบถ้วนดังนี^
6.4.1 เป็ นตราสารหนี^ ตราสารกึง5 หนี^กง5ึ ทุน หรือศุกูกทีผ5 อู้ อก
จัดตัง^ ขึน^ ตามกฎหมายไทย และเสนอขายตราสารนัน^ ในต่างประเทศ
หรือผูอ้ อกจัดตัง^ ขึน^ ตามกฎหมายต่างประเทศ (แต่ไม่รวมสาขาของ ธพ.
ต่างประเทศทีไ5 ด้รบั อนุ ญาตให้ประกอบธุรกิจ ธพ. ในประเทศไทย) หรือ
เป็นตราสาร Basel III
6.4.2 มี credit rating อยูใ่ นระดับ investment grade
6.4.3 เป็ นตราสารทีม5 ลี กั ษณะอย่างใดอย่างหนึ5งดังนี^
6.4.3.1 ผูอ้ อกเป็นบริษทั จดทะเบียนใน SET หรือใน
ตลาดซือ^ ขายหลักทรัพย์ตา่ งประเทศ
6.4.3.2 ผูอ้ อกมีการเปิดเผยข้อมูลเป็ นการทัวไปโดยมี
5
รายละเอียดตามแบบ filing
6.4.3.3 ในกรณีทเ5ี ป็นตราสารทีม5 กี ําหนดวันชําระหนี^ ≤
397 วัน นับแต่วนั ทีล5 งทุน และไม่ได้มลี กั ษณะตาม 6.4.3.1 หรือ
6.4.3.2 ผูม้ ภี าระผูกพันตามตราสารดังกล่าวต้องเป็นบุคคลดังนี^
6.4.3.3.1 บุคคลตามข้อ 5.2.3.1 - 5.2.3.9
6.4.3.3.2 สถาบันการเงินระหว่างประเทศทีป5 ระเทศไทย
เป็นสมาชิก
6.4.3.3.3 สถาบันการเงินต่างประเทศทีม5 ลี กั ษณะทํานอง
เดียวกับบุคคลตามข้อ 6.4.3.3.1 – 6.4.3.3.2
6.4.5 ในกรณีทเ5ี ป็ นตราสารทีม5 กี ําหนดวันชําระหนี^ > 397 วันนับแต่
วันทีล5 งทุน ต้องขึน^ ทะเบียนหรืออยูใ่ นระบบของ regulated market
6.5 DW ทีม5 ี issuer rating อยูใ่ นระดับ investment grade
6.6 ธุรกรรมดังนี^ ทีค5 สู่ ญ
ั ญามี credit rating อยูใ่ นระดับ investment
grade
6.6.1 reverse repo
6.6.2 OTC derivatives
6.7 หน่วย infra หรือหน่วย property ทีม5 ลี กั ษณะครบถ้วนดังนี^
6.7.1 จดทะเบียนซือ^ ขายหรืออยูใ่ นระหว่าง IPO เพือ5 การจด
ทะเบียนซือ^ ขายในกระดานซือ^ ขายหลักทรัพย์สาํ หรับผูล้ งทุนทัวไปของ
5
SET หรือของตลาดซือ^ ขายหลักทรัพย์ตา่ งประเทศ (แต่ไม่รวมถึงหน่วย
ดังกล่าวทีอ5 ยูร่ ะหว่างดําเนินการแก้ไขเหตุทอ5ี าจทําให้มกี ารเพิกถอน
หน่วยดังกล่าวออกจากการซือ^ ขายใน SET หรือในตลาดซือ^ ขาย
หลักทรัพย์ตา่ งประเทศ)

กองทุนเปิ ด แอล เอช โกลบอล มัลติ แอสเซ็ท

อัตราส่วน (% ของ NAV)
(2) นํ^าหนักของทรัพย์สนิ ทีล5 งทุนใน benchmark
+ 5%
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ข้อ

7

8

ประเภททรัพย์สิน
6.7.2 เป็ นหน่วยของกองทุนทีไ5 ม่ได้มลี กั ษณะกระจาย
การลงทุนในกิจการโครงสร้างพืน^ ฐาน อสังหาริมทรัพย์ หรือสิทธิ
การเช่า แล้วแต่กรณี (diversified fund) ตามแนวทางทีส5 าํ นักงาน
กําหนด
หน่วย infra หรือหน่วย property ของกองทุนทีม5 ลี กั ษณะกระจายการ
ลงทุนในกิจการโครงสร้างพืน^ ฐาน อสังหาริมทรัพย์ หรือสิทธิการเช่า
แล้วแต่กรณี (diversified fund) ตามแนวทางทีส5 าํ นักงานกําหนด และมี
ลักษณะตาม 6.7.1
ทรัพย์สนิ อื5นนอกเหนือจากทีร5 ะบุในข้อ 1 - ข้อ 7 (SIP)

อัตราส่วนการลงทุนที'คาํ นวณตามกลุ่มกิ จการ (group limit)*
ข้อ
ประเภททรัพย์สิน
1 การลงทุนในทรัพย์สนิ ของบริษทั ทุกบริษทั ทีอ5 ยูใ่ นกลุม่ กิจการ
เดียวกัน หรือการเข้าเป็นคูส่ ญ
ั ญาในธุรกรรมทางการเงินกับบริษทั ดังกล่าว

อัตราส่วน (% ของ NAV)

ไม่จาํ กัดอัตราส่วน

รวมกันไม่เกิน 5%
อัตราส่วน (% ของ NAV)
ไม่เกินอัตราใดอัตราหนึ5งดังนี^ แล้วแต่อตั ราใดจะ
สูงกว่า
(1) 25% หรือ
(2) นํ^าหนักของทรัพย์สนิ ทีล5 งทุนใน
benchmark + 10%

* หมายเหตุ : ในกรณีเป็ นทรัพย์สนิ ดังนี^ ไม่มขี อ้ กําหนดเกีย5 วกับ group limit
1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพือ5 การดําเนินงานของกองทุน
2. derivatives on organized exchange

อัตราส่วนการลงทุนที'คาํ นวณตามประเภททรัพย์สิน (product limit)**
ข้อ
ประเภททรัพย์สิน
อัตราส่วน (% ของ NAV)
1
เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก B/E หรือ P/N ทีน5 ิตบิ ุคคลตามกฎหมาย - รวมกันไม่เกิน 45% เฉลีย5 ในรอบปี บญ
ั ชี เว้น
ไทย (ไม่รวมถึงสาขาในต่างประเทศของนิตบิ ุคคลดังกล่าว) เป็นผูอ้ อก ผูส้ งจ่
ั 5 าย แต่เป็นกองทุนรวมทีม5 อี ายุโครงการ
หรือคูส่ ญ
ั ญา ดังนี^
< 1 ปี ให้เฉลีย5 ตามรอบอายุกองทุน
1.1 ธนาคารหรือสถาบันการเงินทีม5 กี ฎหมายเฉพาะจัดตัง^ ขึน^
- อัตราข้างต้นไม่ใช้กบั กองทุนรวมทีอ5 ายุ
1.2 ธพ.
กองทุนคงเหลือ ≤ 6 เดือน ทัง^ นี^ เฉพาะ
1.3 บง.
กองทุนรวมทีม5 อี ายุโครงการ ≥ 1 ปี
1.4 บค.
1.5 บรรษัทตลาดรองสินเชื5อทีอ5 ยูอ่ าศัย
(ไม่รวมถึงทรัพย์สนิ ทีก5 องทุนได้รบั โอนกรรมสิทธิ มาจากคูส่ ญ
ั ญาตาม reverse
repo หรือ securities lending หรือ derivatives)
2
ทรัพย์สนิ ดังนี^
รวมกันไม่เกิน 25%
2.1 B/E หรือ P/N ทีม5 เี งื5อนไขห้ามเปลีย5 นมือแต่กองทุนได้ดาํ เนินการให้มกี าร
รับโอนสิทธิเรียกร้องในตราสารได้ตามวิธกี ารทีก5 ฎหมายกําหนด หรือมีเงื5อนไข
ให้กองทุนรวมสามารถขายคืน
ผูอ้ อกตราสารได้
2.2 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากทีม5 รี ะยะเวลาการฝากเกิน 12 เดือน
2.3 total SIP ตามข้อ 5 ของส่วนนี^
(ข้อนี^ไม่ใช้กบั การลงทุนของกองทุนรวมปิด และกองทุน buy & hold ทีล5 งทุน
ใน B/E P/N เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ทีม5 อี ายุไม่เกินอายุกองทุน
หรือรอบการลงทุนของกองทุน หรือมีการลงทุนใน derivatives เพือ5 ให้
ทรัพย์สนิ ดังกล่าวมีอายุสอดคล้องกับอายุกองทุน)
กองทุนเปิ ด แอล เอช โกลบอล มัลติ แอสเซ็ท

15

ข้อ
3
4
5

ประเภททรัพย์สิน

อัตราส่วน (% ของ NAV)
ไม่เกิน 25%
ไม่เกิน 25%
รวมกันไม่เกิน 15%

reverse repo
securities lending
total SIP ซึง5 ได้แก่ ทรัพย์สนิ ตามข้อ 8 ในตอนที5 1.1 : อัตราส่วน
การลงทุนสําหรับกองทุนทัวไป
5 ของส่วนที5 1 : อัตราส่วนการลงทุน
ทีค5 าํ นวณตามผูอ้ อกทรัพย์สนิ หรือคู่สญ
ั ญา (single entity limit)
แต่ไม่รวมถึงตราสารหนี^ ตราสารกึง5 หนี^กง5ึ ทุน ศุกูก หรือตราสาร Basel
III ทีม5 ลี กั ษณะครบถ้วนดังนี^
5.1 มีลกั ษณะตาม 6.4.3 และ 6.4.4 ของข้อ 6 ในตอนที5 1.1 : อัตราส่วนการ
ลงทุนสําหรับกองทุนทัวไป
5 ของส่วนที5 1 : อัตราส่วน
การลงทุนทีค5 าํ นวณตามผูอ้ อกทรัพย์สนิ หรือคูส่ ญ
ั ญา (single entity limit)
5.2 มี credit rating อยูใ่ นระดับตํ5ากว่า investment grade หรือไม่มี credit rating
6
derivatives ดังนี^
6.1 การเข้าทําธุรกรรม derivatives ทีม5 วี ตั ถุประสงค์เพื5อการลดความเสีย5 ง
ไม่เกินมูลค่าความเสีย5 งทีม5 อี ยู่
(hedging)
** หมายเหตุ : สําหรับการลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพือ5 การดําเนินงานของกองทุนไม่มขี อ้ กําหนดเกีย5 วกับ product limit

ข้อ
1

2

อัตราส่วนการลงทุนที'คาํ นวณตามความมีส่วนได้เสียในกิ จการที'ลงทุน (concentration limit)
ประเภททรัพย์สิน
อัตราส่วน
หุน้ ของบริษทั รายใดรายหนึ5ง
ทุกกองทุนรวม รวมกันภายใต้การจัดการของบริษทั จัดการราย
เดียวกันต้องมีจาํ นวนหุน้ ของบริษทั รวมกัน < 25% ของจํานวน
สิทธิออกเสียงทัง^ หมดของบริษทั นัน^ (ไม่นบั รวมการถือหุน้ ของ
กองทุนรวมวายุภกั ษ์)
ตราสารหนี^ ตราสารกึง5 หนี^กง5ึ ทุน ตราสาร Basel III และศุกูก
2.1 ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าหนี^สนิ ทางการเงิน (financial
ของผูอ้ อกรายใดรายหนึ5ง
liability)1ของผูอ้ อกตราสารรายนัน^ ตามทีเ5 ปิดเผยไว้ในงบการเงิน
(ไม่รวมถึงตราสารหนี^ภาครัฐไทยหรือตราสารหนี^ภาครัฐ
สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีลา่ สุด โดยไม่ให้นบั รวมมูลค่าหนี^สนิ
ต่างประเทศ)
ดังกล่าวของเจ้าหนี^ทม5ี คี วามเกีย5 วข้องกับผูอ้ อก เช่น เงินกูย้ มื จาก
กิจการทีเ5 กีย5 วข้องกัน เป็นต้น
ทัง^ นี^ ในกรณีทผ5ี อู้ อกตราสารไม่มหี นี^สนิ ทางการเงินตามทีเ5 ปิดเผย
ไว้ในงบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีลา่ สุดให้ใช้อตั ราส่วน
ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าการออกและเสนอขายตราสารตามข้อนี^
ของผูอ้ อกรายนัน^ เป็นรายครัง^ เว้นแต่ในกรณีทผ5ี อู้ อกตราสารได้มี
การยืน5 แบบ filing ในลักษณะเป็ นโครงการ (bond issuance
program) ให้พจิ ารณาเป็นรายโครงการ
2.2 ในกรณีทก5ี องทุนลงทุนในตราสารตามข้อนี^โดยเป็นตราสารที5
ออกใหม่และมี credit rating อยูใ่ นระดับตํ5ากว่า investment
grade หรือไม่มี credit rating ให้บริษทั จัดการ ลงทุนเพือ5 กองทุน
ภายใต้การจัดการของบริษทั จัดการรายเดียวกันรวมกันไม่เกิน 1
ใน 3 ของมูลค่าการออกและเสนอขายตราสารดังกล่าวเป็นราย
ครัง^ เว้นแต่กรณีทผ5ี อู้ อกตราสารได้มกี ารยืน5 แบบ filing ใน
ลักษณะเป็นโครงการ (bond issuance program) ให้พจิ ารณา
เป็นรายโครงการ

กองทุนเปิ ด แอล เอช โกลบอล มัลติ แอสเซ็ท
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ข้อ

ประเภททรัพย์สิน

3

หน่วย CIS ของกองทุนใดกองทุนหนึ5ง

4

หน่วย infra ของกองทุนใดกองทุนหนึ5ง

5

หน่วย property ของกองทุนใดกองทุนหนึ5ง

อัตราส่วน
(อัตราส่วนตาม 2.2 ไม่ใช้กบั กรณีเป็ นตราสารทีอ5 อกโดยบุคคล
ดังนี^
1. ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบัน
การเงิน
2. ธนาคารออมสิน
3. ธนาคารอาคารสงเคราะห์
4. ธนาคารเพือ5 การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
5. บรรษัทตลาดรองสินเชื5อทีอ5 ยูอ่ าศัย
6. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่ง
ประเทศไทย
7. ธนาคารเพื5อการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย
8. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
9. บล.
10. สถาบันการเงินระหว่างประเทศทีป5 ระเทศไทยเป็ น
สมาชิก
11. สถาบันการเงินต่างประเทศทีม5 ลี กั ษณะทํานองเดียวกับ
บุคคลตาม 1. - 9.)
ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหน่ วย CIS ทัง^ หมดของกองทุน หรือ
กองทุน CIS ที5ออกหน่ วยนัน^
- อัตราข้างต้นไม่ใช้กบั การลงทุนในกรณีดงั นี^
(1) การลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนทีม5 ลี กั ษณะครบถ้วนดังนี^ โดย
ได้รบั ความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
(1.1) มีขนาดเล็ก
(1.2) จัดตัง^ ขึน^ ใหม่ โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี
(1.3) เสนอขายต่อผูล้ งทุนในวงกว้าง
ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วย infra ทัง^ หมดของกองทุน infra
ทีอ5 อกหน่วยนัน^ เว้นแต่เป็ นหน่วย infra ของกองทุนทีม5 ลี กั ษณะ
ครบถ้วนดังนี^ โดยได้รบั ความเห็นชอบจากสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.
(1) มีขนาดเล็ก
(2) จัดตัง^ ขึน^ ใหม่ โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี
(3) เสนอขายต่อผูล้ งทุนในวงกว้าง
ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วย property ทัง^ หมดของกองทุน
property ทีอ5 อกหน่วยนัน^ เว้นแต่เป็ นหน่วย property ของกองทุน
ทีม5 ลี กั ษณะครบถ้วนดังนี^ โดยได้รบั ความเห็นชอบจากสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.
(1) มีขนาดเล็ก
(2) จัดตัง^ ขึน^ ใหม่ โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี
(3) เสนอขายต่อผูล้ งทุนในวงกว้าง

ทัง^ นี^ การคํานวณสัดส่วนตามนโยบายการลงทุนและอัตราส่วนการลงทุน ให้เป็ นไปตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วย
การลงทุนของกองทุน และ/หรือ ทีแ5 ก้ไขเพิม5 เติม
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ตารางค่าธรรมเนี ยม เงิ นตอบแทน และค่าใช้จา่ ยทังหมดที' เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้ถือหน่ วยลงทุน
1.ค่าใช้จ่ายที'เรียกเก็บจากผู้ถือหน่ วยลงทุน
ค่าธรรมเนี ยมและค่าใช้จ่ายที'เรียกเก็บจากผู้ถือหน่ วยลงทุน
1.1 ค่าธรรมเนียมการขายหน่ วยลงทุน (Front-end-fee)

ร้อยละของมูลค่าหน่ วยลงทุน
ไม่เกินร้อยละ 2.50
(โดยอาจเรียกเก็บจากผูล้ งทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่ละรายไม่
เท่ากัน ขึน^ อยู่กบั ดุลยพินิจของบริษทั จัดการ)

1.2 ค่าธรรมเนียมการรับซือ^ คืนหน่วยลงทุน (Back-end fee)

ไม่เกินร้อยละ2.50
(โดยอาจเรียกเก็บจากผูล้ งทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่ละรายไม่
เท่ากัน ขึน^ อยู่กบั ดุลยพินิจของบริษทั จัดการ)

1.3 ค่าธรรมเนียมการสับเปลีย5 นหน่วยลงทุน (Switching fee)
- ค่าธรรมเนียมการสับเปลีย5 นเข้า
- ค่าธรรมเนียมการสับเปลีย5 นออก

ไม่เกินร้อยละ 2.50
ไม่เกินร้อยละ 2.50
(บริษทั จัดการอาจยกเว้นไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการ
สับเปลีย5 นหน่ วยลงทุนสําหรับการสับเปลีย5 นหน่ วยลงทุน
ระหว่างกองทุนรวมภายใต้การจัดการของบริษทั จัดการ
แต่จะมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายและรับซื^อคืน
หน่ วยลงทุนตามอัตราทีบ5 ริษทั จัดการกําหนด
ทัง^ นี^ อาจเรียกเก็บจากผูล้ งทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่ละรายไม่
เท่ากัน ขึน^ อยู่กบั ดุลยพินิจของบริษทั จัดการ)

1.4 ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน
2. ค่าใช้จ่ายที'เรียกเก็บจากกองทุนรวม
ค่าธรรมเนี ยมและค่าใช้จ่ายรวมที'ประมาณการได้
2.1 ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee)
2.2 ค่าธรรมเนียมผูด้ ูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee)
2.3 ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่ วยลงทุน (Registrar Fee)
2.4 ค่าใช้จา่ ยในการซือ^ ขายหลักทรัพย์
2.5 ค่าใช้จา่ ยในการโฆษณา ประชาสัมพันธ์
ค่าธรรมเนี ยมและค่าใช้จ่ายรวมที'ประมาณการไม่ได้
2.6 ค่าใช้จา่ ยอื5น ๆ
รวมค่าใช้จ่ายทังหมด

อัตราตามทีน5 ายทะเบียนกําหนด

ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินทังหมด
ของกองทุน
ไม่เกินร้อยละ 2.500 ต่อปี
ไม่เกินร้อยละ 0.100 ต่อปี
ไม่เกินร้อยละ 0.500 ต่อปี
จ่ายตามจริง
จ่ายตามจริง แต่ไม่เกิน 0.535
ไม่เกินร้อยละ 1.900 ต่อปี
ไม่เกิ นร้อยละ 5.000 ต่อปี

หมายเหตุ: 1) ค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้นเป็ นอัตราทีร5 วมภาษีมลู ค่าเพิม5 หรือภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอน5ื ใด ในทํานองเดียวกันนี^
และค่าธรรมเนียมในการเรียกเก็บจากกองทุนทัง^ หมดข้างต้น
2) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการทีจ5 ะปรับเพิม5 อัตราค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายข้างต้นโดยไม่ถอื ว่าเป็ นการแก้ไข
เพิม5 เติมโครงการจัดการในอัตราไม่เกินร้อยละ 5 ของอัตราค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย
ทัง^ นี^เป็ นไปตามทีร5 ะบุไว้ในรายละเอียดโครงการและตามหลักเกณฑ์ทส5ี าํ นักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด
3) ค่าธรรมเนียมค่าใช้จ่ายทีเ5 รียกเก็บจากกองทุนรวม เมือ5 รวมกันทัง^ หมดแล้ว ต้องไม่เกิ นอัตราร้อยละ 5.000 ต่อปี
ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ของกองทุนรวม
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คําเตือนเกี'ยวกับการลงทุนในหน่ วยลงทุน


บริ ษัทจัดการอาจลงทุนในหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื'นเพื'อบริ ษัทจัดการเช่ นเดียวกันกับที' บริ ษทั
จัดการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื'นเพื'อกองทุนรวม โดยบริ ษทั จัดการจะจัดให้มีระบบงานที'
ป้ องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพื'อให้เกิ ดความเป็ นธรรมต่อผู้ถือหน่ วยลงทุน ผู้ถือหน่ วย
ลงทุนสามารถสอบถามข้อมูลเพิ' มเติ มได้ที' www.lhfund.co.th



ผู้ถื อ หน่ วยลงทุ น ได้ ร ับ ทราบและตกลงยิ น ยอมให้ สิ ท ธิ แ ก่ บ ริ ษัท จัด การที' จ ะปฏิ บัติ ก าร และ
ดําเนิ นการใด ๆ ตามที' บริ ษทั จัดการมีพนั ธสัญญา หรือข้อตกลงกับรัฐต่างประเทศ หรือหน่ วยงาน
ต่างประเทศ หรือมีความจําเป็ นต้นปฏิ บตั ิ ตามกฎหมายหรือข้อบังคับของรัฐต่างประเทศนัน



ผู้สนใจลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี ชวนให้เข้าใจก่อนซือหน่ วยลงทุน และเก็บไว้เป็ นข้อมูล
เพื'อใช้อ้างอิ งในอนาคต หากผู้ลงทุนต้องการทราบข้อมูลเพิ' มเติ ม ผู้ลงทุนสามารถขอหนังสือชีชวน
ส่วนข้อมูลโครงการได้ที'บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จํากัด หรือ ผู้สนับสนุน
การขายหรือรับซือคืน
การพิ จารณาร่างหนังสือชีชวนในการเสนอขายหน่ วยลงทุนของกองทุนรวมนี มิ ได้เป็ นการแสดงว่า
สํานักงานได้รบั รองถึงความถูกต้องของข้อมูลในหนังสือชี ชวนของกองทุนรวม หรือได้ประกันราคา
หรือผลตอบแทนของหน่ วยลงทุนที'เสนอขายนัน
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