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หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคญั 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน  
แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด 
การเข้าร่วมการต่อต้านทุจริต: ได้รับการรับรอง CAC  

  

การลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่การฝากเงิน  

ข้อมูล ณ วันท่ี 21 พฤษภาคม 2563 

ผู้ลงทุนควรศึกษารายละเอียดของกองทุนอย่างละเอียดถี่ถ้วนก่อนตัดสินใจลงทุน 
หากมีข้อสงสัยหรือต้องการข้อมูลเพ่ิมเติม โปรดตดิต่อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน 

คุณกำลังจะลงทุนอะไร? 

กองทุนรวมน้ีเหมาะกับใคร? 

คุณต้องระวังอะไรเป็นพิเศษ? 

สัดส่วนของประเภททรัพย์สินท่ีลงทุน 

ผลการดำเนินงาน 

ค่าธรรมเนียม 

ข้อมูลอ่ืน ๆ                

กองทุนเปิด แอล เอช อิควิตี้ ไชน่า ออพพอร์ทูนิตี้   
LH EQUITY CHINA OPPORTUNITY FUND 

(LHCHINA) 
(ชนิดสะสมมูลค่า : LHCHINA -A) 

กองทุนรวมตราสารทุน 
กองทุนรวมหน่วยลงทุนประเภท Feeder Fund 

กองทุนรวมท่ีเน้นลงทุนแบบมีความเสี่ยงต่างประเทศ 
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   ทำอย่างไรหากยังไม่เข้าใจนโยบาย และความเสี่ยงของกองทุนนี ้

� อ่านหนังสือช้ีชวนฉบับเต็ม  หรือสอบถามผูส้นับสนุนการขายและบริษัทจัดการ 
� อย่าลงทุนหากไม่เข้าใจลักษณะและความเสีย่งของกองทุนรวมน้ีดีพอ 

คุณกำลังจะลงทุนอะไร? 

กองทุนรวมน้ีไม่เหมาะกับใคร 
� ผู้ลงทุนท่ีเนน้การได้รบัผลตอบแทนในจำนวนเงินท่ีแน่นอน หรือรักษาเงินต้นให้อยู่ครบ 
� ผู้ลงทุนท่ีไม่สามารถยอมรับความเส่ียงจากการลงทุนในต่างประเทศได้ อาทิ ความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียน ความผันผวนของ

มูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนหลัก เป็นต้น 

กองทุนรวมน้ีเหมาะกับใคร? 
� ชนิดสะสมมูลค่า (LHCHINA-A) : เหมาะสำหรับผู้ลงทุนประเภทบุคคลธรรมดา เปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนรับรายได้จากส่วนต่าง

จากการลงทุน (Capital Gain) และสะสมผลประโยชน์จากการลงทุน (Total return) 
� ผู้ที่สามารถลงทุนในระยะปานกลางถึงระยะยาว โดยคาดหวังผลตอบแทนในระยะยาวท่ีดีกว่าการลงทุนในตราสารหนี้ทั่วไป 
� ผู้ลงทุนท่ีสามารถรับความผันผวนจากอัตราแลกเปล่ียนได้ เนื่องจากกองทุนนี้จะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศ

ด้วยสกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐฯ (USD) จึงอาจมีความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียน 

o ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ (หรือ “กองทุนหลัก (Master fund)”) โดยเฉล่ียในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ซึ ่งกองทุนหลักที่กองทุนจะลงทุนคือกองทุน UBS (Lux) Equity Fund – China 
Opportunity (USD) class Q-acc (“กองทุนหลัก”) มีนโยบายลงทุนอย่างน้อย 2 ใน 3 ของสินทรัพย์ทั้งหมดในหุ้นและ
มุ่งเน้นหาผลตอบแทนผ่านการลงทุนในตราสารทุนของบริษัทท่ีมีภูมิลำเนา หรือมีธุรกิจหลักอยู่ในประเทศจีน ซ่ึงกองทุนหลัก
ได้จดทะเบียนจัดตั้งในประเทศลักเซมเบิร์ก (Luxembourg) และอยู่ภายใต้ UCITS บริหารและจัดการโดย UBS Fund 
Management (Luxembourg) S.A.  

o กองทุนหลักอาจลงทุนในสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า (Derivatives) เพ่ือป้องกันความเส่ียง (Hedging) และเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
การบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) 

o บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี่ยนแปลงประเภทและลักษณะพิเศษของกองทุนรวมในอนาคตเป็นกองทุนรวมหน่วยลงทุน 
(Fund of Funds) หรือกองทุนรวมที่มีการลงทุนโดยตรงในตราสาร และ/หรือหลักทรัพย์ต่างประเทศ หรือสามารถกลับมา
เป็นกองทุนรวมฟีดเดอร์ (Feeder Fund) ได้ โดยไม่ทำให้ระดับความเสี่ยงของการลงทุน (risk spectrum) เพิ่มขึ้น ทั้งนี้  
ให้เป็นไปตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนซ่ึงขึ้นอยู่กับสถานการณ์ตลาด โดยเป็นไปเพ่ือประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุน 
อนึ่ง บริษัทจัดการจะดำเนินการแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหนา้อย่างน้อย 30 วัน ก่อนดำเนินการเปล่ียนแปลงประเภท
กองทุนดังกล่าว โดยประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน 
(ถ้ามี)   

 คุณสามารถดูข้อมูลข้อมูลกองทุนหลักได้ที่ Website: www.ubs.com/funds. 
กลยุทธ์การบริหารกองทุน:  
กองทุนหลักมีกลยุทธ์การลงทุน เพื่อมุ ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี้วัด (Active Management) และกองทุนเปิด  
แอล เอช อิควิตี้ ไชน่า ออพพอร์ทูนิตี้ มีกลยุทธ์การลงทุน เพื่อมุ่งหวังให้ ผลประกอบการเคลื่อนไหวตามกองทุนหลัก (Passive 
Management) / Index Tracking)  



หน้า 3 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คำเตือนที่สำคัญ: 
 

� เนื่องจากกองทุนไทยจะลงทุนในกองทุนหลักในรูปสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ และอาจจะเข้าทำสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า (Derivatives) 
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือป้องกันความเส่ียงในอัตราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน ท้ังนี้ เนื่องจาก
กองทุนไม่ได้ป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวนผู้ลงทุนอาจจะขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน/ หรือได้รับ
เงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเร่ิมแรกได้ 

� กองทุนมีนโยบายลงทุนในต่างประเทศ จึงมีความเสี่ยงด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และสภาวะตลาด สภาพคล่อง อัตรา
แลกเปล่ียน กฎหมาย และ/หรือข้อจำกัดของประเทศท่ีกองทุนเข้าลงทุน ซ่ึงอาจส่งผลต่อมูลค่าหน่วยลงทุน และ/หรือสภาพคล่อง 

� กองทุนอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ่งตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non – investment grade) และ
ตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเช่ือถือ (Unrated) รวมท้ังตราสารทุนท่ีไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted 
Securities) ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงที่สูงขึ้นมากกว่ากองทุนรวมทั่วไป เช่น ความเสี่ยงจากการผิดนัดชำระหนี้ของผู้ออกตราสาร 
หรือ ความเส่ียงจากการขาดสภาพคล่องของตราสาร เป็นต้น  

� กองทุนหลักที่กองทุนรวมไปลงทุนมีสัดส่วนการลงทุนกระจุกตัวในประเทศจีน ดังนั้น ผู้ลงทุนจึงควรพิจารณาการกระจายความ
เส่ียงของพอร์ตการลงทุนโดยรวมของตนเอง  

� กองทุนหลักอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกันความเสี่ยง (Hedging) และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ 
การบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) ดังนั้น กองทุนหลักจึงมีความเส่ียงมากกว่ากองทุนรวมอื่น 

� กองทุนไทยอาจลงทุนในสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน และอาจลงทุนในตราสารท่ีมีสัญญาซ้ือ
ขายล่วงหน้าแฝง ดังนั้น กองทุนจึงมีความเสี่ยงมากกว่ากองทุนอื่นที่ลงทุนในหลักทรัพย์อ้างอิงโดยตรง เนื่องจากใช้เงินลงทุนใน
จำนวนท่ีน้อยกว่าจึงมีกำไร/ขาดทุนสูงกว่าการลงทุนในหลักทรัพย์อ้างอิงโดยตรง ดังนั้น กองทุนนี้จึงเหมาะสมกับผู้ลงทุนท่ีต้องการ
ผลตอบแทนสูงและสามารถรับความเส่ียงได้สูงกว่าผู้ลงทุนท่ัวไป  

� ในกรณีที่มีแนวโน้มว่าจะมีการขายคืนหน่วยลงทุนเกินกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุนท่ีจำหน่ายได้แล้วท้ังหมด บริษัทจัดการ
อาจใช้ดุลยพินิจในการเลิกกองทุนรวม และอาจยกเลิกคำส่ังซ้ือขายหน่วยลงทุนท่ีได้รับไว้แล้วหรือ หยุดรับคำส่ังดังกล่าวได้ 

� กองทุนหลักมีการจำกัดการไถ่ถอนหน่วยลงทุนของกองทุนหลัก หากในวันท่ีส่งคำส่ังผู้ถอืหน่วยลงทุนของกองทุนหลักไถถ่อนหน่วย
ลงทุนหรือการสับเปล่ียนหน่วยลงทุนอื่นใดออกจากกองทุนหลักท่ีมีมูลค่าเกินกว่า ร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
หลัก  

� ในกรณีนี้กองทุนหลักจะทยอยรับคำส่ังไถ่ถอนหน่วยลงทุนและการสับเปล่ียนหน่วยลงทุนโดยจัดสรรการไถ่ถอนตามสัดส่วนท่ีผู้ถือ
หน่วยลงทุนได้ส่งคำส่ังมาโดยคำส่ังดังกล่าวจะได้รับสิทธิในการจัดสรรก่อนสำหรับรายการไถ่ถอนและการสับเปล่ียนหน่วยลงทุนท่ี
เหลือจากวันท่ีได้ทำรายการซ่ึงปกติจะไม่เกิน 20 วันทำการ 

คุณต้องระวังอะไรเป็นพิเศษ? 
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หมายเหตุ : กองทุนรวมมีการลงทุนกระจุกตัวในหมวด Consumer Discretionary อยู่ท่ีร้อยละ 26.1 และ Financial Services อยู่ท่ี
ร้อยละ 24.5 (ข้อมูล ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2563) 

 

หมายเหตุ : กองทุนรวมมีการลงทุนกระจุกตัวในประเทศจีน 

 

*คุณสามารถดูข้อมลูเพ่ิมเตมิได้ท่ี www.lhfund.co.th  

 แผนภาพแสดงตำแหน่งความเส่ียงของกองทุนรวม 

ปัจจัยความเส่ียงท่ีสำคัญ 
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หมายเหตุ: Factsheet  UBS (Lux) Equity Fund - China Opportunity (USD) 

ณ วันที่ 31 มนีาคม 2563 หรือดูขอ้มูลเพ่ิมเติมได้ที่ Website: www.ubs.com/funds. 

 

 

 

 

สัดส่วนของประเภททรัพยส์ินที่ลงทุน 

รายละเอียดทรัพย์สินท่ีกองทุนหลักลงทุน  
(UBS (Lux) Equity Fund - China Opportunity (USD) (กองทุนหลัก) 
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หมายเหตุ:  
1)  ค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้นเป็นอัตราท่ีรวมภาษีมลูค่าเพ่ิม หรอืภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอ่ืนใด ในทำนองเดียวกันน้ี 
2)  บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการที่จะปรับเพิ่มอัตราค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายข้างต้น โดยได้รับความเห็นชอบจาก 

ผู ้ถือหน่วยลงทุนแล้ว เพิ ่มเติมโครงการจัดการในอัตราไม่เกินร้อยละ 5 ของอัตราค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ ่าย  
ท้ังน้ี เป็นไปตามท่ีระบุไว้ในรายละเอียดโครงการและตามหลักเกณฑ์ท่ีสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด 

3)  ค่าธรรมเนียมค่าใช้จ่ายท่ีเรยีกเก็บจากกองทุนรวม เมื่อรวมกันท้ังหมดแล้ว ต้องไม่เกินอัตราร้อยละ 5.00 ต่อปีของ  
 มูลค่าทรัพย์สินสุทธขิองกองทุนรวม  

  

 * ค่าธรรมเนียมมีผลกระทบต่อผลตอบแทนที่คุณจะได้รับ  
ดังน้ัน คุณควรพิจารณาการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวก่อนการลงทุน * 

ค่าธรรมเนียม 

ค่าธรรมเนียมท่ีเรียกเก็บจากกองทุน 
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  (
%

 ต่
อปี

ขอ
ง N

AV
) 

����              ���� 

����              ���� 

����              ���� 

����              ���� 

สูงสุดไม่เกิน, 2.500% 

เก็บจริง, 1.07% 

สูงสุดไม่เกิน, 5.000% 

  เก็บจริง, 1.36639% 
(ยังไม่รวมค่าใช้จ่าย อื่นๆ ) 

เก็บจริง, 0.02889% 

สูงสุดไม่เกิน, 0.100% 

สูงสุดไม่เกิน,  
1.000% 

เก็บจริง, 0.2675% 

การจัดการ ผู้ดูแล 
ผลประโยชน ์

นายทะเบียน ค่าใช้จ่ายอ่ืน รวมค่าใช้จ่าย 

5.000% 

4.500% 

4.000% 

3.500% 

3.000% 

2.500% 

2.000% 

1.500% 

1.000% 

0.500% 

0.000% 

สูงสุดไม่เกิน,  
1.400% 

ค่าธรรมเนียมท่ีเรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV) 
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รายการ สูงสุดไม่เกิน เก็บจริง 

ค่าธรรมเนียมการขาย 

เสนอขายครั้งแรก (IPO) 

ภายหลังการเสนอขายครั้งแรก  

- ระหว่างวันท่ี 18 มิถุนายน – 31 กรกฎาคม 2563 

- ตั้งแต่วันท่ี 1 สิงหาคม 2563 เป็นต้นไป 

 

2.50% 

 

2.50% 

2.50% 

 

0.50% 

 

0.70% 

1.00% 

ค่าธรรมเนียมการรับซ้ือคืน 2.50% ยกเว้น 

ค่าธรรมเนียมการสับเปล่ียน 

� ค่าธรรมเนียมการสับเปล่ียนเข้า 
 

� ค่าธรรมเนียมการสับเปล่ียนออก 

 

2.50% 
 

2.50% 

 

ยกเว้น 
(แต่ต้องเสียค่าธรรมเนียมการขาย) 

ยกเว้น 
(แต่ต้องเสียค่าธรรมเนยีมการรับซ้ือคืน)

ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน ตามอัตราท่ีนายทะเบียน
กำหนด 

200 บาทต่อรายการ 

 

หมายเหตุ: 

1) ค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้น อาจเรียกเก็บจากผูล้งทุนแต่ละกลุ่มหรอืแต่ละรายไม่เท่ากัน ข้ึนอยู่กับดลุยพินิจของบริษัทจัดการ 

2)   กรณีสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการอาจยกเว้นไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนสำหรับการสับเปลี่ยน
หน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ แต่จะมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายและรับซื้อคืน
หน่วยลงทุนตามอัตราท่ีบริษัทจัดการกำหนด 

3)  ค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้นรวมภาษีมลูค่าเพ่ิม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอ่ืนใดแล้ว 
 

ค่าธรรมเนียมของกองทุนหลัก 

กองทุน UBS (Lux) Equity Fund - China Opportunity (USD)  

ค่าธรรมเนียม อัตราเก็บจริง 

Management fee ร้อยละ 1.12 ต่อปี 

Ongoing charges  ร้อยละ 1.46 ต่อปี 

 

  

ค่าธรรมเนียมท่ีเรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าหน่วยลงทุน) 
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ผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก UBS (Lux) Equity Fund - China Opportunity (USD)  

 

 

 

หมายเหตุ : ข้อมูล ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2563 

 

 * ผลการดำเนินงานในอดีต มิได้เป็นส่ิงยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต * 

ตัวช้ีวัดของกองทุน (Benchmark): 
กองทุนนี้จะเปรียบเทียบกับผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทน 
เป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน 

ประเภทกองทุนรวมเพ่ือใช้เปรียบเทียบผลการดำเนินงาน ณ จุดขาย  
คือ Greater China Equity  

ผลการดำเนินงานในอดีต 
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นโยบายการจ่ายเงินปันผล 
ผู้ดูแลผลประโยชน์ 
วันเสนอขายคร้ังแรก (IPO)  
วันที่จดทะเบียน  
อายุโครงการ 
จำนวนเงินทุนโครงการ 

 

ไม่มี 
ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)  
ระหว่างวันที่ 8 - 16 มิถุนายน 2563 
วันที่ 17 มิถุนายน 2563 (วันทีด่ังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลงได้) 
ไม่กำหนดอายโุครงการ 
1,000 ล้านบาท 

ซื้อและขายคืนหน่วยลงทุน 
 

วันทำการซื้อ  :  
ระหว่างการเสนอขายคร้ังแรก (IPO)* : ระหว่างวันที่ 8 - 16 มิถุนายน 2563 
  ตั้งแต่เวลา 08.30 – 15.30 น. 

ภายหลังการเสนอขายคร้ังแรก  : ทุกวันทำการตั้งแต่เวลา 08.30 – 14.00 น. 
* โดยการเสนอขายคร้ังแรก (IPO) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิรับเงินค่าจองซ้ือเป็น
เงินโอนเท่านั้นภายในเวลา 15.30 น.  
อนึ่ง ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถส่งคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนต้นทาง 
อันได้แก่ กองทุนเปิด แอล เอช ตลาดเงิน (LHMM) และกองทุนเปิด แอล เอช  
ตราสารหนี ้ระยะสั ้น พลัส (LHSTPLUS) เพื ่อซื ้อหน่วยลงทุนของกองทุนนี้ 
(สับเปลี่ยนเข้า หรือการขายหน่วยลงทุนกองทุนต้นทางเพื่อซื้อหน่วยลงทุนของ
กองทุนนี้)  ในช่วงเสนอขายคร้ังแรก (IPO) ได้  
ทั ้งนี ้ บริษัทจัดการอาจกำหนด หรือเปลี ่ยนแปลงรายชื ่อกองทุนต้นทางนี้  
ในภายหลังได้ เว้นแต่บริษัทจัดการจะอนุญาตเป็นอย่างอ่ืน 
มูลค่าข้ันตำ่ของการซ้ือคร้ังแรก : 5,000 บาท 
มูลค่าข้ันตำ่ของการซ้ือคร้ังถัดไป : 5,000 บาท 
วันทำการขายคืน   
วนัทาํการขายคืนอตัโนมติั   : ไม่มี 
วนัทาํการขายคืนปกติ    : ทุกวันทำการตั้งแตเ่วลา 08.30 – 14.00 น. 
มูลค่าข้ันตำ่ของการขายคืน  : 5,000 บาท / 500 หน่วย 
ยอดคงเหลือข้ันต่ำ   : 100 บาท / จำนวนหน่วย ไม่กำหนด 
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน : ภายใน 5 วันทำการ นบัตั้งแตว่ันถัดจากวัน

คำนวณมูลค่าทรัพย์สนิสทุธิ โดยมิให้นับรวม
วันหยุดทำการในต่างประเทศ (ปัจจุบนั T+4 
วันทำการ หลังจากวนัทำรายการขายคืน) 

คุณสามารถตรวจสอบมูลค่าทรัพย์สินรายวันได้ที่: www.lhfund.co.th  
   

รายชื่อผู้จัดการกองทุน 
 

คุณนรี พฤกษยาภัย, (เร่ิมบริหารกองทุน : วันที่จดทะเบียนกองทุน) 
คุณชนากานต์ หังสสูต, (เร่ิมบริหารกองทุน : วันที่จดทะเบียนกองทุน)  

 
 

 

 

 

 

 

   

ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน  ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮา้ส์ จำกัด (มหาชน) 
บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) 
หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทนุที่ได้รับแต่งตัง้ (ถ้ามี)  

ติดต่อสอบถามรับหนังสือชี้ชวน
ร้องเรียน 
 

 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทนุ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด 
ที่อยู่: เลขที่ 11 อาคารคิวเฮ้าส์ สาทร  ชัน้ 14  ถนนสาทรใต ้
        แขวงทุ่งมหาเมฆ  เขตสาทร กรุงเทพมหานคร  10120 
โทรศัพท์ : 0-2286-3484 , 0-2679-2155 
website : www.lhfund.co.th                       
email : Marketing@lhfund.co.th 

   

ข้อมูลอ่ืน ๆ 
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คำอธิบายเพ่ิมเติม 

ปัจจัยความเสี่ยงของกองทุน 
� ความเสี่ยงจากการดำเนินงานของผู้ออกตราสาร (Business Risk) : คือความเสี่ยงที่เกิดจากการดำเนินงานของผู้ออก

ตราสาร หากผลการดำเนินงานหรือฐานะการเงินของผู้ออกตราสาร รวมทั้งความสามารถในการทำกำไรของผู้ออกตรา
สารเปลี่ยนแปลงไป ซ่ึงอาจกระทบต่อราคาซ้ือขายของตราสาร 

� ความเสี่ยงจากความสามารถในการชำระหน้ีของผู้ออกตราสาร (Credit Risk) : คือความเสี่ยงจากการที่บริษทัผู้ออก
ตราสารไม่สามารถชำระคืนเงินต้น และ/หรือดอกเบี้ยได้ตามทีก่ำหนด หรือไม่ครบตามจำนวนที่ได้สัญญาไว ้

� ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องของตราสาร (Liquidity Risk) : คือความเสี่ยงที่เกิดจากการไม่สามารถขายตรา
สารได้ในช่วงเวลาที่ต้องการหรืออาจไม่ได้ราคาตามที่คาดหวังเอาไว้ 

� ความเสี่ยงจากการลงทุนในต่างประเทศ (Country and Political Risk) : เนื่องจากกองทุนหลักมีการลงทุนในตรา
สารต่างประเทศ กองทุนจึงมีความเสี่ยงของประเทศที่ลงทุน กองทุนไทยจึงมีความเสี่ยงในเร่ืองของการเปลี่ยนแปลงของ
ปัจจัยพื้นฐาน สภาวะทางเศรษฐกิจ การเมือง ค่าเงิน และนโยบายต่างประเทศ โดยปัจจัยเหล่านี้อาจมีผลกระทบต่อราคา
หน่วยลงทุน หรือหลักทรัพย์ที ่กองทุนลงทุน หรือผู้ถือหน่วยลงทุนอาจได้รับชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนช้ากว่า
ระยะเวลาที่กำหนด 

� ความเสี่ยงจากข้อจำกัดการนำเงินลงทุนกลับประเทศ (Repatriation Risk) : เนื่องจากกองทุนอาจจะมีการลงทุนใน
ตราสารต่างประเทศ จึงมีความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายต่างประเทศที่เกี ่ยวกับการแลกเปลี ่ยนเงินตรา
ต่างประเทศ และการนำเงินลงทุนกลับเข้ามาในประเทศได้ ซึ่งอาจส่งผลให้กองทุนไม่สามารถชำระเงินให้ผู้ถือหน่วย
ลงทุนได้ตามจำนวนหรือเวลาที่กำหนด  

� ความเสี่ยงที่เกิดจากการได้รับชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมต่างประเทศล่าช้า : คือความเสี่ยงที่เกิด
จากวันหยุดทำการของประเทศที่กองทุนลงทุนหรือประเทศที่เก่ียวข้องกับการลงทุนอาจหยุดไม่ตรงกับวันหยุดทำการของ
ประเทศไทย ทำให้กองทุนอาจได้รับชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมต่างประเทศที่กองทุนลงทุนล่าช้า 
และส่งผลกระทบต่อการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนในประเทศ 

� ความเสี่ยงจากการทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivative) เพื่อป้องกันความเสี่ยง : การทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 
(Derivative) เพื ่อป้องกันความเสี ่ยง (Hedging) จากอัตราแลกเปลี ่ยนอาจทำให้กองทุนเสียโอกาสในการได้รับ
ผลตอบแทนที่เพิ่มขึ้นหากอัตราแลกเปลี่ยนมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางตรงกันข้ามกับที่กองทุนคาดการณ์ไว้ อย่างไร 
ก็ตาม กองทุนยังคงมีความเสี่ยงจากการที่คู่สัญญาไม่ปฏิบัติตามสัญญาดังกล่าว 

� ความเสี่ยงจากความผันผวนของมูลค่าหน่วยลงทุน (Market Risk) หมายถึง ความเสี่ยงที่มูลค่าของหลักทรัพย์ที่
กองทุนรวมลงทุนจะเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นหรือลดลงจากปัจจัยภายนอก เช่น สภาวะเศรษฐกิจการลงทุน ปัจจัยทาง
การเมืองทั้งในและต่างประเทศ เป็นต้น ซึ่งพิจารณาได้จากค่า Standard Deviation (SD) ของกองทุนรวม หากกองทุน
รวมมีค่า SD สูง แสดงว่ากองทุนรวมมีความผันผวนจากการเปลี่ยนแปลงของราคาหลักทรัพย์สูง 
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� ความเสี่ยงจากการกระจุกตัวลงทุนในผู้ออกรายใดรายหนึ่ง (High Issuer Concentration Risk) พิจารณาจากการ
ลงทุนแบบกระจุกตัวในตราสารของผู้ออกตราสาร คู่สัญญา หรือบุคคลอื่นที่มีภาระผูกพันตามตราสารหรือสัญญานั้น รายใด
รายหนึ่งมากกว่า 10%ของ NAV รวมกัน  

ทั้งนี้ การลงทุนแบบกระจุกตัวไม่รวมถึงกรณีการลงทุนในทรัพย์สินดังนี้  

1. ตราสารหนี้ภาครัฐไทย  

2. ตราสารภาครัฐต่างประเทศที่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้  

3. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่ผู้รับฝากหรือผู้ออกตราสารที่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถ
ลงทุนได้  

� ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน (Currency Risk) หมายถึง การเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน
มีผลกระทบต่อมูลค่าของหน่วยลงทุน เช่น กองทุนรวมลงทุนด้วยสกุลเงินดอลลาร์ในช่วงที่เงินบาทอ่อน แต่ขายทำกำไรในช่วงที่
บาทแข็ง กองทุนรวมจะได้เงินบาทกลับมาน้อยลง ในทางกลับกันหากกองทุนรวมลงทุนในช่วงที่บาทแข็งและขายทำกำไร
ในช่วงที่บาทอ่อนก็อาจได้ผลตอบแทนมากขึ้นกว่าเดิมด้วยเช่นกัน ดังนั้น การป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนจึงเป็น
เคร่ืองมือสาคัญในการบริหารความเสี่ยง ซ่ึงทำได้ดังต่อไปนี้  

-ป้องกันความเสี่ยงทั้งหมดหรือเกือบทั้งหมด : ผู้ลงทุนไม่มีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน  

-ป้องกันความเสี่ยงบางส่วน โดยต้องระบุสัดส่วนการป้องกันความเสี่ยงไว้อย่างชัดเจน : ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากอัตรา
แลกเปลี่ยน  

-อาจป้องกันความเสี่ยงตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนรวม : ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน เนื่องจากการ
ป้องกันความเสี่ยงข้ึนอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนรวมในการพิจารณาว่าจะป้องกันความเสี่ยงหรือไม่  

-ไม่ป้องกันความเสี่ยงเลย : ผู้ลงทุนมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน 
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สาระสำคัญของกองทุนต่างประเทศ 
ช่ือกองทุน กองทุน UBS (Lux) Equity Fund – China Opportunity (USD) จดทะเบียน

จัดตั้งในประเทศลักเซมเบิร์ก (Luxembourg) และอยู่ภายใต้ UCITS บริหารและ
จัดการโดย UBS Fund Management (Luxembourg) S.A. 

นโยบายการลงทุน กองทุน UBS (Lux) Equity Fund – China Opportunity (USD) ม ีการลงทุน
อย่างน้อย 2 ใน 3 ของมูลค่าทรัพย์สิน ในตราสารทุนของบริษัทท่ีมีภูมิลำเนา หรือ
มีธุรกิจหลักอยู่ในประเทศจีน 

บริษัทจัดการ (Management Company) UBS Fund Management (Luxembourg) S.A. 
ผู้จัดการกองทุน (Asset Manager) UBS Asset Management (Hong Kong) Limited. 
ผู้ดูแลผลประโยชน์/ ผู้เก็บรักษาทรัพย์สิน UBS Europe SE, Luxembourg Branch 

สกุลเงิน ดอลล่าร์สหรัฐฯ (US Dollar) 

วันท่ีจัดตั้งกองทุน 15 พฤศจิกายน 2539 

วันท่ีจัดตั้งชนิดหน่วยลงทุน 28 กุมภาพันธ์ 2557 

วันทำการซ้ือขายหน่วยลงทุน ทุกวันทำการ 

อายุกองทุน ไม่กำหนด 

นโยบายการจ่ายเงินปันผล ไม่ม ี

Management fee ร้อยละ 1.12 ต่อปี 

Ongoing charges ร้อยละ 1.46 ต่อปี 

ISIN Codes LU0403296170 

แหล่งข้อมูลกองทุนหลัก www.ubs.com/funds. 

 

 

 

 

 

� การลงทุนในหน่วยลงทุนไม่ใช่การฝากเงิน รวมทั้งไม่ได้อยู่ภายใต้ความคุ้มครองของสถาบันคุ้มครองเงินฝาก จึงมีความ
เสี่ยงจากการลงทุนซ่ึงผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับเงินลงทุนคืนเต็มจำนวน 

� ได้รับอนุมัติจัดตัง้ และอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

� การพิจารณาร่างหนังสือชี้ชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้มิได้เป็นการแสดงว่าสำนักงาน ก.ล.ต. ได้
รับรองถึงความถูกต้องของข้อมูลในหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวม หรือ ได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทุน
ที่เสนอขายนั้น ทั้งนี ้ บริษัทจัดการกองทุนรวมได้สอบทานข้อมูลในหนังสือชี ้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ ณ วันที่  
21 พฤษภาคม 2563 แล้วด้วยความระมัดระวังในฐานะผู้รับผิดชอบในการดำเนินการของกองทุนรวมและขอรับรองว่า
ข้อมูลดังกล่าวถูกต้องไม่เป็นเท็จ และไม่ทำให้ผู้อ่ืนสำคัญผิด 
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หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคญั 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน  
แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด 
การเข้าร่วมการต่อต้านทุจริต: ได้รับการรับรอง CAC  

  

การลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่การฝากเงิน  

ข้อมูล ณ วันท่ี 21 พฤษภาคม 2563 

ผู้ลงทุนควรศึกษารายละเอียดของกองทุนอย่างละเอียดถี่ถ้วนก่อนตัดสินใจลงทุน 
หากมีข้อสงสัยหรือต้องการข้อมูลเพ่ิมเติม โปรดตดิต่อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน 

คุณกำลังจะลงทุนอะไร? 

กองทุนรวมน้ีเหมาะกับใคร? 

คุณต้องระวังอะไรเป็นพิเศษ? 

สัดส่วนของประเภททรัพย์สินท่ีลงทุน 

ผลการดำเนินงาน 

ค่าธรรมเนียม 

ข้อมูลอ่ืน ๆ                

กองทุนเปิด แอล เอช อิควิตี้ ไชน่า ออพพอร์ทูนิตี้   
LH EQUITY CHINA OPPORTUNITY FUND 

(LHCHINA) 
(ชนิดจ่ายเงนิปันผล : LHCHINA -D) 

กองทุนรวมตราสารทุน 
กองทุนรวมหน่วยลงทุนประเภท Feeder Fund 

กองทุนรวมท่ีเน้นลงทุนแบบมีความเสี่ยงต่างประเทศ 
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   ทำอย่างไรหากยังไม่เข้าใจนโยบาย และความเสี่ยงของกองทุนนี ้
� อ่านหนังสือช้ีชวนฉบับเต็ม  หรือสอบถามผูส้นับสนุนการขายและบริษัทจัดการ 
� อย่าลงทุนหากไม่เข้าใจลักษณะและความเสีย่งของกองทุนรวมน้ีดีพอ 

คุณกำลังจะลงทุนอะไร? 

กองทุนรวมน้ีไม่เหมาะกับใคร 
� ผู้ลงทุนท่ีเนน้การได้รบัผลตอบแทนในจำนวนเงินท่ีแน่นอน หรือรักษาเงินต้นให้อยู่ครบ 
� ผู้ลงทุนท่ีไม่สามารถยอมรับความเส่ียงจากการลงทุนในต่างประเทศได้ อาทิ ความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียน ความผันผวนของ

มูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนหลัก เป็นต้น 

กองทุนรวมน้ีเหมาะกับใคร? 
� ชนิดจ่ายเงินปันผล (LHCHINA-D) : เหมาะสำหรับผู้ลงทุนประเภทนิติบุคคล/สถาบัน เปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนรับรายได้สม่ำเสมอ

จากเงินปันผล รวมถึงมีสิทธิได้รับสิทธิพิเศษทางภาษี หากปฏิบัติเป็นไปตามเกณฑ์/เงื่อนไขท่ีกรมสรรพากรกำหนด 
� ผู้ที่สามารถลงทุนในระยะปานกลางถึงระยะยาว โดยคาดหวังผลตอบแทนในระยะยาวท่ีดีกว่าการลงทุนในตราสารหนี้ทั่วไป 
� ผู้ลงทุนท่ีสามารถรับความผันผวนจากอัตราแลกเปล่ียนได้ เนื่องจากกองทุนนี้จะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศ

ด้วยสกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐฯ (USD) จึงอาจมีความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียน 

o ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ (หรือ “กองทุนหลัก (Master fund)”) โดยเฉล่ียในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ซึ ่งกองทุนหลักที่กองทุนจะลงทุนคือกองทุน UBS (Lux) Equity Fund – China 
Opportunity (USD) class Q-acc (“กองทุนหลัก”) มีนโยบายลงทุนอย่างน้อย 2 ใน 3 ของสินทรัพย์ทั้งหมดในหุ้นและ
มุ่งเน้นหาผลตอบแทนผ่านการลงทุนในตราสารทุนของบริษัทท่ีมีภูมิลำเนา หรือมีธุรกิจหลักอยู่ในประเทศจีน ซ่ึงกองทุนหลัก
ได้จดทะเบียนจัดตั้งในประเทศลักเซมเบิร์ก (Luxembourg) และอยู่ภายใต้ UCITS บริหารและจัดการโดย UBS Fund 
Management (Luxembourg) S.A.  

o อาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกันความเสี่ยง (Hedging) และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร
การลงทุน (Efficient Portfolio Management) 

o บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี่ยนแปลงประเภทและลักษณะพิเศษของกองทุนรวมในอนาคตเป็นกองทุนรวมหน่วยลงทุน 
(Fund of Funds) หรือกองทุนรวมที่มีการลงทุนโดยตรงในตราสาร และ/หรือหลักทรัพย์ต่างประเทศ หรือสามารถกลับมา
เป็นกองทุนรวมฟีดเดอร์ (Feeder Fund) ได้ โดยไม่ทำให้ระดับความเสี่ยงของการลงทุน (risk spectrum) เพิ่มขึ้น ทั้งนี้  
ให้เป็นไปตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนซ่ึงขึ้นอยู่กับสถานการณ์ตลาด โดยเป็นไปเพ่ือประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุน 
อนึ่ง บริษัทจัดการจะดำเนินการแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน ก่อนดำเนินการเปล่ียนแปลงประเภท
กองทุนดังกล่าว โดยประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน 
(ถ้ามี)   

 คุณสามารถดูข้อมูลข้อมูลกองทุนหลักได้ที่ Website: www.ubs.com/funds. 
กลยุทธ์การบริหารกองทุน:  
กองทุนหลักมีกลยุทธ์การลงทุน เพื่อมุ ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี้วัด (Active Management) และกองทุนเปิด  
แอล เอช อิควิตี้ ไชน่า ออพพอร์ทูนิตี้ มีกลยุทธ์การลงทุน เพื่อมุ่งหวังให้ ผลประกอบการเคลื่อนไหวตามกองทุนหลัก (Passive 
Management) / Index Tracking)  
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คำเตือนที่สำคัญ: 
 

� เนื่องจากกองทุนไทยจะลงทุนในกองทุนหลักในรูปสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ และอาจจะเข้าทำสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า (Derivatives) 
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือป้องกันความเส่ียงในอัตราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน ท้ังนี้ เนื่องจาก
กองทุนไม่ได้ป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวนผู้ลงทุนอาจจะขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน/ หรือได้รับ
เงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเร่ิมแรกได้ 

� กองทุนมีนโยบายลงทุนในต่างประเทศ จึงมีความเสี่ยงด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และสภาวะตลาด สภาพคล่อง อัตรา
แลกเปล่ียน กฎหมาย และ/หรือข้อจำกัดของประเทศท่ีกองทุนเข้าลงทุน ซ่ึงอาจส่งผลต่อมูลค่าหน่วยลงทุน และ/หรือสภาพคล่อง 

� กองทุนอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ่งตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non – investment grade) และ
ตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเช่ือถือ (Unrated) รวมท้ังตราสารทุนท่ีไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted 
Securities) ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงที่สูงขึ้นมากกว่ากองทุนรวมทั่วไป เช่น ความเสี่ยงจากการผิดนัดชำระหนี้ของผู้ออกตราสาร 
หรือ ความเส่ียงจากการขาดสภาพคล่องของตราสาร เป็นต้น  

� กองทุนหลักที่กองทุนรวมไปลงทุนมีสัดส่วนการลงทุนกระจุกตัวในประเทศจีน ดังนั้น ผู้ลงทุนจึงควรพิจารณาการกระจายความ
เส่ียงของพอร์ตการลงทุนโดยรวมของตนเอง  

� กองทุนหลักอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกันความเสี่ยง (Hedging) และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ 
การบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) ดังนั้น กองทุนหลักจึงมีความเส่ียงมากกว่ากองทุนรวมอื่น 

� กองทุนไทยอาจลงทุนในสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน และอาจลงทุนในตราสารท่ีมีสัญญาซ้ือ
ขายล่วงหน้าแฝง ดังนั้น กองทุนจึงมีความเสี่ยงมากกว่ากองทุนอื่นที่ลงทุนในหลักทรัพย์อ้างอิงโดยตรง เนื่องจากใช้เงินลงทุนใน
จำนวนท่ีน้อยกว่าจึงมีกำไร/ขาดทุนสูงกว่าการลงทุนในหลักทรัพย์อ้างอิงโดยตรง ดังนั้น กองทุนนี้จึงเหมาะสมกับผู้ลงทุนท่ีต้องการ
ผลตอบแทนสูงและสามารถรับความเส่ียงได้สูงกว่าผู้ลงทุนท่ัวไป  

� ในกรณีที่มีแนวโน้มว่าจะมีการขายคืนหน่วยลงทุนเกินกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุนท่ีจำหน่ายได้แล้วท้ังหมด บริษัทจัดการ
อาจใช้ดุลยพินิจในการเลิกกองทุนรวม และอาจยกเลิกคำส่ังซ้ือขายหน่วยลงทุนท่ีได้รับไว้แล้วหรือ หยุดรับคำส่ังดังกล่าวได้ 

� กองทุนหลักมีการจำกัดการไถ่ถอนหน่วยลงทุนของกองทุนหลัก หากในวันท่ีส่งคำส่ังผู้ถอืหน่วยลงทุนของกองทุนหลักไถถ่อนหน่วย
ลงทุนหรือการสับเปล่ียนหน่วยลงทุนอื่นใดออกจากกองทุนหลักท่ีมีมูลค่าเกินกว่า ร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
หลัก  

� ในกรณีนี้กองทุนหลักจะทยอยรับคำส่ังไถ่ถอนหน่วยลงทุนและการสับเปล่ียนหน่วยลงทุนโดยจัดสรรการไถ่ถอนตามสัดส่วนท่ีผู้ถือ
หน่วยลงทุนได้ส่งคำส่ังมาโดยคำส่ังดังกล่าวจะได้รับสิทธิในการจัดสรรก่อนสำหรับรายการไถ่ถอนและการสับเปล่ียนหน่วยลงทุนท่ี
เหลือจากวันท่ีได้ทำรายการซ่ึงปกติจะไม่เกิน 20 วันทำการ 

คุณต้องระวังอะไรเป็นพิเศษ? 
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หมายเหตุ : กองทุนรวมมีการลงทุนกระจุกตัวในหมวด Consumer Discretionary อยู่ท่ีร้อยละ 26.1 และ Financial Services อยู่ท่ี
ร้อยละ 24.5 (ข้อมูล ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2563) 

 

หมายเหตุ : กองทุนรวมมีการลงทุนกระจุกตัวในประเทศจีน 

 

*คุณสามารถดูข้อมลูเพ่ิมเตมิได้ท่ี www.lhfund.co.th  

 แผนภาพแสดงตำแหน่งความเส่ียงของกองทุนรวม 

ปัจจัยความเส่ียงท่ีสำคัญ 
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หมายเหตุ: Factsheet  UBS (Lux) Equity Fund - China Opportunity (USD) 

ณ วันที่ 31 มนีาคม 2563 หรือดูขอ้มูลเพ่ิมเติมได้ที่ Website: www.ubs.com/funds. 

 

 

 

 

สัดส่วนของประเภททรัพยส์ินที่ลงทุน 

รายละเอียดทรัพย์สินท่ีกองทุนหลักลงทุน  
(UBS (Lux) Equity Fund - China Opportunity (USD) (กองทุนหลัก) 
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หมายเหตุ:  
1)  ค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้นเป็นอัตราท่ีรวมภาษีมลูค่าเพ่ิม หรอืภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอ่ืนใด ในทำนองเดียวกันน้ี 
2)  บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการที่จะปรับเพิ่มอัตราค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายข้างต้น โดยได้รับความเห็นชอบจาก 

ผู ้ถือหน่วยลงทุนแล้ว เพิ ่มเติมโครงการจัดการในอัตราไม่เกินร้อยละ 5 ของอัตราค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ ่าย  
ท้ังน้ี เป็นไปตามท่ีระบุไว้ในรายละเอียดโครงการและตามหลักเกณฑ์ท่ีสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด 

3)  ค่าธรรมเนียมค่าใช้จ่ายท่ีเรยีกเก็บจากกองทุนรวม เมื่อรวมกันท้ังหมดแล้ว ต้องไม่เกินอัตราร้อยละ 5.00 ต่อปีของ  
 มูลค่าทรัพย์สินสุทธขิองกองทุนรวม  

  

 * ค่าธรรมเนียมมีผลกระทบต่อผลตอบแทนที่คุณจะได้รับ  
ดังน้ัน คุณควรพิจารณาการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวก่อนการลงทุน * 

ค่าธรรมเนียม 

ค่าธรรมเนียมท่ีเรียกเก็บจากกองทุน 

ค่า
ธร

รม
เนี

ยม
ที่เ

รีย
กเ

ก็บ
จร

ิง 
   

  (
%

 ต่
อปี

ขอ
ง N

AV
) 

����              ���� 

����              ���� 

����              ���� 

����              ���� 

สูงสุดไม่เกิน, 2.500% 

เก็บจริง, 1.07% 

สูงสุดไม่เกิน, 5.000% 

  เก็บจริง, 1.36639% 
(ยังไม่รวมค่าใช้จ่าย อื่นๆ ) 

เก็บจริง, 0.02889% 

สูงสุดไม่เกิน, 0.100% 

สูงสุดไม่เกิน,  
1.000% 

เก็บจริง, 0.2675% 

การจัดการ ผู้ดูแล 
ผลประโยชน ์

นายทะเบียน ค่าใช้จ่ายอ่ืน รวมค่าใช้จ่าย 

5.000% 

4.500% 

4.000% 

3.500% 

3.000% 

2.500% 

2.000% 

1.500% 

1.000% 

0.500% 

0.000% 

สูงสุดไม่เกิน,  
1.400% 

ค่าธรรมเนียมท่ีเรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV) 
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รายการ สูงสุดไม่เกิน เก็บจริง 

ค่าธรรมเนียมการขาย 

เสนอขายครั้งแรก (IPO) 

ภายหลังการเสนอขายครั้งแรก  

- ระหว่างวันท่ี 18 มิถุนายน – 31 กรกฎาคม 2563 

- ตั้งแต่วันท่ี 1 สิงหาคม 2563 เป็นต้นไป 

 

2.50% 

 

2.50% 

2.50% 

 

0.50% 

 

0.70% 

1.00% 

ค่าธรรมเนียมการรับซ้ือคืน 2.50% ยกเว้น 

ค่าธรรมเนียมการสับเปล่ียน 

� ค่าธรรมเนียมการสับเปล่ียนเข้า 
 

� ค่าธรรมเนียมการสับเปล่ียนออก 

 

2.50% 
 

2.50% 

 

ยกเว้น 
(แต่ต้องเสียค่าธรรมเนยีมการขาย) 

ยกเว้น 
(แต่ต้องเสียค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน) 

ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน ตามอัตราท่ีนายทะเบียน
กำหนด 

200 บาทต่อรายการ 

 

หมายเหตุ: 

1) ค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้น อาจเรียกเก็บจากผูล้งทุนแต่ละกลุ่มหรอืแต่ละรายไม่เท่ากัน ข้ึนอยู่กับดลุยพินิจของบริษัทจัดการ 

2)   กรณีสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการอาจยกเว้นไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนสำหรับการสับเปลี่ยน
หน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ แต่จะมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายและรับซื้อคืน
หน่วยลงทุนตามอัตราท่ีบริษัทจัดการกำหนด 

3)  ค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้นรวมภาษีมลูค่าเพ่ิม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอ่ืนใดแล้ว 
 

ค่าธรรมเนียมของกองทุนหลัก 

กองทุน UBS (Lux) Equity Fund - China Opportunity (USD)  

ค่าธรรมเนียม อัตราเก็บจริง 

Management fee ร้อยละ 1.12 ต่อปี 

Ongoing charges  ร้อยละ 1.46 ต่อปี 

 

 

ค่าธรรมเนียมท่ีเรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าหน่วยลงทุน) 
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ผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก UBS (Lux) Equity Fund - China Opportunity (USD)  

 

 

หมายเหตุ : ข้อมูล ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2563 

 

 * ผลการดำเนินงานในอดีต มิได้เป็นส่ิงยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต * 

ตัวช้ีวัดของกองทุน (Benchmark): 
กองทุนนี้จะเปรียบเทียบกับผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทน 
เป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน 

ประเภทกองทุนรวมเพ่ือใช้เปรียบเทียบผลการดำเนินงาน ณ จุดขาย  
คือ Greater China Equity  

ผลการดำเนินงานในอดีต 
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นโยบายการจ่ายเงินปันผล 
ผู้ดูแลผลประโยชน์ 
วันเสนอขายคร้ังแรก (IPO)  
วันที่จดทะเบียน  
อายุโครงการ 
จำนวนเงินทุนโครงการ 

 

มี จ่ายไม่เกินปีละ 12 คร้ัง 
ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)  
ระหว่างวันที่ 8 - 16 มิถุนายน 2563 
วันที่ 17 มิถุนายน 2563 (วันทีด่ังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลงได้) 
ไม่กำหนดอายโุครงการ 
1,000 ล้านบาท 

ซื้อและขายคืนหน่วยลงทุน 
 

วันทำการซื้อ  :  
ระหว่างการเสนอขายคร้ังแรก (IPO)* : ระหว่างวันที่ 8 - 16 มิถุนายน 2563 
  ตั้งแต่เวลา 08.30 – 15.30 น. 

ภายหลังการเสนอขายคร้ังแรก  : ทุกวันทำการตั้งแต่เวลา 08.30 – 14.00 น. 
* โดยการเสนอขายคร้ังแรก (IPO) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิรับเงินค่าจองซ้ือเป็น
เงินโอนเท่านั้นภายในเวลา 15.30 น.  
อนึ่ง ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถส่งคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนต้นทาง 
อันได้แก่ กองทุนเปิด แอล เอช ตลาดเงิน (LHMM) และกองทุนเปิด แอล เอช  
ตราสารหนี ้ระยะสั ้น พลัส (LHSTPLUS) เพื ่อซื ้อหน่วยลงทุนของกองทุนนี้ 
(สับเปลี่ยนเข้า หรือการขายหน่วยลงทุนกองทุนต้นทางเพื่อซื้อหน่วยลงทุนของ
กองทุนนี้)  ในช่วงเสนอขายคร้ังแรก (IPO) ได้  
ทั ้งนี ้ บริษัทจัดการอาจกำหนด หรือเปลี ่ยนแปลงรายชื ่อกองทุนต้นทางนี้  
ในภายหลังได้ เว้นแต่บริษัทจัดการจะอนุญาตเป็นอย่างอ่ืน 
มูลค่าข้ันตำ่ของการซ้ือคร้ังแรก : 5,000 บาท 
มูลค่าข้ันตำ่ของการซ้ือคร้ังถัดไป : 5,000 บาท 
วันทำการขายคืน   
วนัทาํการขายคืนอตัโนมติั   : ไม่มี 
วนัทาํการขายคืนปกติ    : ทุกวันทำการตั้งแตเ่วลา 08.30 – 14.00 น. 
มูลค่าข้ันตำ่ของการขายคืน  : 5,000 บาท / 500 หน่วย 
ยอดคงเหลือข้ันต่ำ   : 100 บาท / จำนวนหน่วย ไม่กำหนด 
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน : ภายใน 5 วันทำการ นบัตั้งแตว่ันถัดจากวัน

คำนวณมูลค่าทรัพย์สนิสทุธิ โดยมิให้นับรวม
วันหยุดทำการในต่างประเทศ (ปัจจุบนั T+4 
วันทำการ หลังจากวนัทำรายการขายคืน) 

คุณสามารถตรวจสอบมูลค่าทรัพย์สินรายวันได้ที่: www.lhfund.co.th  
   

รายชื่อผู้จัดการกองทุน 
 

คุณนรี พฤกษยาภัย, (เร่ิมบริหารกองทุน : วันที่จดทะเบียนกองทุน) 
คุณชนากานต์ หังสสูต, (เร่ิมบริหารกองทุน : วันที่จดทะเบียนกองทุน)  

 
 

 

 

 

 

 

   

ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน  ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮา้ส์ จำกัด (มหาชน) 
บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) 
หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทนุที่ได้รับแต่งตัง้ (ถ้ามี)  

ติดต่อสอบถามรับหนังสือชี้ชวน
ร้องเรียน 
 

 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทนุ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด 
ที่อยู่: เลขที่ 11 อาคารคิวเฮ้าส์ สาทร  ชัน้ 14  ถนนสาทรใต ้
        แขวงทุ่งมหาเมฆ  เขตสาทร กรุงเทพมหานคร  10120 
โทรศัพท์ : 0-2286-3484 , 0-2679-2155 
website : www.lhfund.co.th                       
email : Marketing@lhfund.co.th 

   

ข้อมูลอ่ืน ๆ 
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คำอธิบายเพ่ิมเติม 

ปัจจัยความเสี่ยงของกองทุน 
� ความเสี่ยงจากการดำเนินงานของผู้ออกตราสาร (Business Risk) : คือความเสี่ยงที่เกิดจากการดำเนินงานของผู้ออก

ตราสาร หากผลการดำเนินงานหรือฐานะการเงินของผู้ออกตราสาร รวมทั้งความสามารถในการทำกำไรของผู้ออก 
ตราสารเปลี่ยนแปลงไป ซ่ึงอาจกระทบต่อราคาซ้ือขายของตราสาร 

� ความเสี่ยงจากความสามารถในการชำระหนี้ของผู้ออกตราสาร (Credit Risk) : คือความเสี่ยงจากการที่บริษัทผู้ออก
ตราสารไม่สามารถชำระคืนเงินต้น และ/หรือดอกเบี้ยได้ตามที่กำหนด หรือไม่ครบตามจำนวนที่ได้สัญญาไว้ 

� ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องของตราสาร (Liquidity Risk) : คือความเสี่ยงที่เกิดจากการไม่สามารถขาย 
ตราสารได้ในช่วงเวลาที่ต้องการหรืออาจไม่ได้ราคาตามที่คาดหวังเอาไว้ 

� ความเสี่ยงจากการลงทุนในต่างประเทศ (Country and Political Risk) : เนื ่องจากกองทุนหลักมีการลงทุนใน 
ตราสารต่างประเทศ กองทุนจึงมีความเสี่ยงของประเทศที่ลงทุน กองทุนไทยจึงมีความเสี่ยงในเร่ืองของการเปลี่ยนแปลง
ของปัจจัยพื้นฐาน สภาวะทางเศรษฐกิจ การเมือง ค่าเงิน และนโยบายต่างประเทศ โดยปัจจัยเหล่านี้อาจมีผลกระทบต่อ
ราคาหน่วยลงทุน หรือหลักทรัพย์ที่กองทุนลงทุน หรือผู้ถือหน่วยลงทุนอาจได้รับชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนช้ากว่า
ระยะเวลาที่กำหนด 

� ความเสี่ยงจากข้อจำกัดการนำเงินลงทุนกลับประเทศ (Repatriation Risk) : เนื่องจากกองทุนอาจจะมีการลงทุนใน
ตราสารต่างประเทศ จึงมีความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายต่างประเทศที่เกี ่ยวกับการแลกเปลี่ยนเงินตรา
ต่างประเทศ และการนำเงินลงทุนกลับเข้ามาในประเทศได้ ซึ่งอาจส่งผลให้กองทุนไม่สามารถชำระเงินให้ผู้ถือหน่วย
ลงทุนได้ตามจำนวนหรือเวลาที่กำหนด  

� ความเสี่ยงที่เกิดจากการได้รับชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมต่างประเทศล่าช้า : คือความเสี่ยงที่เกิด
จากวันหยุดทำการของประเทศที่กองทุนลงทุนหรือประเทศที่เก่ียวข้องกับการลงทุนอาจหยุดไม่ตรงกับวันหยุดทำการของ
ประเทศไทย ทำให้กองทุนอาจได้รับชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมต่างประเทศที่กองทุนลงทุนล่าช้า 
และส่งผลกระทบต่อการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนในประเทศ 

� ความเสี่ยงจากการทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivative) เพื่อป้องกันความเสี่ยง : การทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 
(Derivative) เพื ่อป้องกันความเสี ่ยง (Hedging) จากอัตราแลกเปลี ่ยนอาจทำให้กองทุนเสียโอกาสในการได้รับ
ผลตอบแทนที่เพิ่มขึ้นหากอัตราแลกเปลี่ยนมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางตรงกันข้ามกับที่กองทุนคาดการณ์ไว้ อย่างไร 
ก็ตาม กองทุนยังคงมีความเสี่ยงจากการที่คู่สัญญาไม่ปฏิบัติตามสัญญาดังกล่าว 

� ความเสี่ยงจากความผันผวนของมูลค่าหน่วยลงทุน (Market Risk) หมายถึง ความเสี่ยงที่มูลค่าของหลักทรัพย์ที่
กองทุนรวมลงทุนจะเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นหรือลดลงจากปัจจัยภายนอก เช่น สภาวะเศรษฐกิจการลงทุน ปัจจัยทาง
การเมืองทั้งในและต่างประเทศ เป็นต้น ซึ่งพิจารณาได้จากค่า Standard Deviation (SD) ของกองทุนรวม หากกองทุน
รวมมีค่า SD สูง แสดงว่ากองทุนรวมมีความผันผวนจากการเปลี่ยนแปลงของราคาหลักทรัพย์สูง 
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� ความเสี่ยงจากการกระจุกตัวลงทุนในผู้ออกรายใดรายหนึ่ง (High Issuer Concentration Risk) พิจารณาจากการ
ลงทุนแบบกระจุกตัวในตราสารของผู้ออกตราสาร คู่สัญญา หรือบุคคลอื่นที่มีภาระผูกพันตามตราสารหรือสัญญานั้น รายใด
รายหนึ่งมากกว่า 10%ของ NAV รวมกัน  

ทั้งนี้ การลงทุนแบบกระจุกตัวไม่รวมถึงกรณีการลงทุนในทรัพย์สินดังนี้  

1. ตราสารหนี้ภาครัฐไทย  

2. ตราสารภาครัฐต่างประเทศที่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้  

3. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่ผู้รับฝากหรือผู้ออกตราสารที่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถ
ลงทุนได้  

� ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน (Currency Risk) หมายถึง การเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน
มีผลกระทบต่อมูลค่าของหน่วยลงทุน เช่น กองทุนรวมลงทุนด้วยสกุลเงินดอลลาร์ในช่วงที่เงินบาทอ่อน แต่ขายทำกำไรในช่วงที่
บาทแข็ง กองทุนรวมจะได้เงินบาทกลับมาน้อยลง ในทางกลับกันหากกองทุนรวมลงทุนในช่วงที่บาทแข็งและขายทำกำไร
ในช่วงที่บาทอ่อนก็อาจได้ผลตอบแทนมากขึ้นกว่าเดิมด้วยเช่นกัน ดังนั้น การป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนจึงเป็น
เคร่ืองมือสาคัญในการบริหารความเสี่ยง ซ่ึงทำได้ดังต่อไปนี้  

-ป้องกันความเสี่ยงทั้งหมดหรือเกือบทั้งหมด : ผู้ลงทุนไม่มีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน  

-ป้องกันความเสี่ยงบางส่วน โดยต้องระบุสัดส่วนการป้องกันความเสี่ยงไว้อย่างชัดเจน : ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากอัตรา
แลกเปลี่ยน  

-อาจป้องกันความเสี่ยงตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนรวม : ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน เนื่องจากการ
ป้องกันความเสี่ยงข้ึนอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนรวมในการพิจารณาว่าจะป้องกันความเสี่ยงหรือไม่  

-ไม่ป้องกันความเสี่ยงเลย : ผู้ลงทุนมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน 
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สาระสำคัญของกองทุนต่างประเทศ 
ช่ือกองทุน กองทุน UBS (Lux) Equity Fund – China Opportunity (USD) จดทะเบียน

จัดตั้งในประเทศลักเซมเบิร์ก (Luxembourg) และอยู่ภายใต้ UCITS บริหารและ
จัดการโดย UBS Fund Management (Luxembourg) S.A. 

นโยบายการลงทุน กองทุน UBS (Lux) Equity Fund – China Opportunity (USD) ม ีการลงทุน
อย่างน้อย 2 ใน 3 ของมูลค่าทรัพย์สิน ในตราสารทุนของบริษัทท่ีมีภูมิลำเนา หรือ
มีธุรกิจหลักอยู่ในประเทศจีน 

บริษัทจัดการ (Management Company) UBS Fund Management (Luxembourg) S.A. 
ผู้จัดการกองทุน (Asset Manager) UBS Asset Management (Hong Kong) Limited. 
ผู้ดูแลผลประโยชน์/ ผู้เก็บรักษาทรัพย์สิน UBS Europe SE, Luxembourg Branch 

สกุลเงิน ดอลล่าร์สหรัฐฯ (US Dollar) 

วันท่ีจัดตั้งกองทุน 15 พฤศจิกายน 2539 

วันท่ีจัดตั้งชนิดหน่วยลงทุน 28 กุมภาพันธ์ 2557 

วันทำการซ้ือขายหน่วยลงทุน ทุกวันทำการ 

อายุกองทุน ไม่กำหนด 

นโยบายการจ่ายเงินปันผล ไม่ม ี

Management fee ร้อยละ 1.12 ต่อปี 

Ongoing charges ร้อยละ 1.46 ต่อปี 

ISIN Codes LU0403296170 

แหล่งข้อมูลกองทุนหลัก www.ubs.com/funds. 

 

 

 

 

 

� การลงทุนในหน่วยลงทุนไม่ใช่การฝากเงิน รวมทั้งไม่ได้อยู่ภายใต้ความคุ้มครองของสถาบันคุ้มครองเงินฝาก จึงมีความ
เสี่ยงจากการลงทุนซ่ึงผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับเงินลงทุนคืนเต็มจำนวน 

� ได้รับอนุมัติจัดตัง้ และอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

� การพิจารณาร่างหนังสือชี้ชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้มิได้เป็นการแสดงว่าสำนักงาน ก.ล.ต. ได้
รับรองถึงความถูกต้องของข้อมูลในหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวม หรือ ได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทุน
ที่เสนอขายนั้น ทั้งนี ้ บริษัทจัดการกองทุนรวมได้สอบทานข้อมูลในหนังสือชี ้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ ณ วันที่  
21 พฤษภาคม 2563 แล้วด้วยความระมัดระวังในฐานะผู้รับผิดชอบในการดำเนินการของกองทุนรวมและขอรับรองว่า
ข้อมูลดังกล่าวถูกต้องไม่เป็นเท็จ และไม่ทำให้ผู้อ่ืนสำคัญผิด 


