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ผู้ลงทุนควรศึกษารายละเอียดของกองทุนอย่างละเอียดถี่ถ้วนก่อนตัดสินใจลงทุน 
หากมีข้อสงสัยหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน 

กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ 
LH GLOBAL EQUITY RMF FUND 
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ชื่อโครงการ (ภาษาไทย) : กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล อคิวิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ  
ชื่อโครงการ  (ภาษาอังกฤษ) : LH GLOBAL EQUITY RMF FUND 
ชื่อย่อ : LHGEQRMF 
อายุโครงการ : ไม่กำหนด 
วันที่ได้รับอนุมัติให้จัดต้ังและจัดการกองทุนรวม : วันท่ี 4 มิถุนายน 2563 
วันที่เสนอขายคร้ังแรก (IPO) : ระหว่างวันท่ี 14 – 22 กันยายน 2563 

 

Q:  ประเภทของกองทุน 

A:   กองทุนรวมที่ลงทุนในหน่วยลงทุนกองทุนต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว (Feeder Fund) และเป็นกองทุนรวม 
เพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) ประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน 

Q:   นโยบายการลงทุน 

A:   กองทุนจะเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศที่มีนโยบายลงทุนในตราสารทุนทั่วโลก (หรือ 
“กองทุนหลัก (Master fund)”) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ซึ่งกองทุน
หลักที ่กองทุนจะลงทุนคือกองทุน T. Rowe Price Funds SICAV – Global Focused Growth Equity Fund 
(“กองทุนหลัก”) ซึ่งกองทุนดังกล่าวได้จดทะเบียนในประเทศลักเซมเบิร์ก และอยู่ภายใต้ UCITS ทั้งนี้ กองทุนจะ
ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนหลักในชนิดหน่วยลงทุน “Class I” สกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐฯ (USD) ซึ่งจัดตั้งและ
จัดการโดย T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l. และบริหารการลงทุนโดย T. Rowe Price 
International Ltd 
กองทุน T. Rowe Price Funds SICAV – Global Focused Growth Equity Fund (กองทุนหลัก) มีนโยบาย
ลงทุนอย่างน้อยร้อยละ 70 ของสินทรัพย์ทั้งหมดในหุ้นและหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับหุ้นบริษัทจดทะเบียน รวมถึง
หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ ใบสำคัญแสดงสิทธิ American Depository Receipts (ADRs), European Depository 
Receipts (EDRs) and Global Depository Receipts (GDRs)   
กองทุนหลักอาจลงทุนในสัญญาซื ้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื ่อเพิ ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน 
(Efficient Portfolio Management) และ ป้องกันความเสี่ยง (Hedging)  
ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงชนิดของหน่วยลงทุน  (Share Class) และ/หรือสกุลเงินที่จะ
ลงทุนอื่นใด ตามความเหมาะสม เพื่อประโยชน์ในการบริหารจัดการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุน โดยถือ
ว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว  ท้ังนี้ การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะคำนึงถึงและรักษาประโยชน์ของ
ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ 
กองทุนไทยอาจลงทุนในสัญญาซื ้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื ่อเพิ ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน 
(Efficient portfolio management) และ/หรือ เพื่อป้องกันความเสี่ยง (Hedging) จากอัตราแลกเปลี่ยน (Foreign 
Exchange Rate Risk) ตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน ซึ่งจะพิจารณาจากสภาวะของตลาดการเงินในขณะนั้น 
และปัจจัยอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น ปัจจัยทางเศรษฐกิจ การเมือง การเงินและการคลัง เป็นต้น เพื่อคาดการณ์ทิศทาง
แนวโน้มของค่าเงิน ในกรณีที่คาดการณ์ว่าค่าเงินดอลล่าร์สหรัฐ (USD) มีแนวโน้มอ่อนค่าลง ผู้จัดการกองทุนอาจ
พิจารณาลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศในสัดส่วนท่ี
ค่อนข้างมาก แต่หากในกรณีที่ค่าเงินดอลล่าร์สหรัฐ (USD) มีแนวโน้มแข็งค่าขึ้น ผู้จัดการกองทุนอาจพิจารณาไม่
ลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ หรืออาจลงทุนใน
สัดส่วนน้อย อย่างไรก็ตามหากผู้จัดการกองทุนพิจารณาว่าการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนอาจไม่เป็นไปเพื่อ
ประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือทำให้ผู้ถือหน่วยลงทุนเสียประโยชน์ที่อาจได้รับ ผู้จัดการกองทุนอาจไม่ป้องกัน
ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนก็ได้ นอกจากนี้การทำธุรกรรมป้องกันความเสี่ยงดังกล่าวอาจมีต้นทุนซึ่งทำให้
ผลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลงจากต้นทุนที่เพ่ิมขึ้น 

ส่วนข้อมูลสรุปรายละเอียดโครงการ 

ประเภทและนโยบายการลงทุน  
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สำหรับการลงทุนในประเทศของกองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพกองทุนอาจลงทุนหรือมีไว้
ซึ่งตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) และตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่
สามารถลงทุนได้ (Non-investment grade) และตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated) 
และหลักทรัพย์ของบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted Securities) รวมถึงอาจทำธุรกรรมการ
ให้ยืมหลักทรัพย์ หรือธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse Repo) และ/หรือ ธุรกรรมประเภทการให้ยืม
หลักทรัพย์ (securities lending) และ/หรือ ทรัพย์สินอื่นหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นตามที่ระบุไว้ในโครงการ 
และ/หรือ ตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนดหรือให้ความเห็นชอบ 

เนื่องจากกองทุนหลักจัดตั้งเป็นกองทุนรวมตราสารทุน ซึ่งกองทุนหลักมีนโยบายลงทุนในตราสารทุนอย่างน้อยร้อย
ละ 70 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ซึ่งไม่ขัดกับระเบียบของ UCITS อย่างไรก็ดี โดยปกติตามเกณฑ์ไทยท่ี
เกี่ยวข้อง กองทุนรวมตราสารทุน ต้องมีการลงทุนในตราสารทุนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ NAV แต่เนื่องจาก
กองทุนไทยมีลักษณะพิเศษเป็นกองทุน Feeder Fund ซึ่งเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ
เพียงกองทุนเดียว (กองทุนหลัก) ประกาศที่ ทน. 87/2558 ได้อนุญาตให้กองทุนไทยสามารถกำหนดประเภท
กองทุนตามชื่อหรือนโยบายการลงทุนของกองทุนหลักได้ ซึ่งในกรณีนี้คือกองทุนรวมตราสารทุน โดย บลจ. ได้
เปิดเผยความแตกต่างระหวา่งเกณฑ์การจัดประเภทกองทุนของต่างประเทศกับของไทยไว้ในหนังสือช้ีชวนส่วน Q&A 
ตามที่หนังสือเวียนท่ี ก.ล.ต.นจ.(ว) 3/2560 กำหนดแล้ว 

 
 

 
Q:  กองทุนรวมนี้เป็นกองทุนรวมที่มีการกำหนดประเภทของผู้ลงทุน หรือมีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุนหรือไม่ ?  

อย่างไร?  
A:  กองทุนรวมนี้เป็นกองทุนสำหรับผู้ลงทุนทั่วไป และไม่มีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน 

Q:  กองทุนรวมนี้มีจำนวนเงินทุนโครงการเท่าใด  

A:  จำนวนเงินทุนโครงการนี้เท่ากับ 1,000 ล้านบาท  และในระหว่างการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก บริษัทจัดการขอ
สงวนสิทธิขายหน่วยลงทุนเกินเงินทุนของโครงการได้ไม่เกินร้อยละ 15 ของเงินทุนโครงการ และหากบริษัทจัดการขาย
หน่วยลงทุนเกินจำนวนเงินทุนของโครงการ (ใช้ green shoe option) แต่ไม่เต็มจำนวนที่เพิ่มอีกร้อยละ 15 ของ
จำนวนเงินทุนของโครงการ (green shoe) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิดำเนินการปิดการเสนอขายหน่วยลงทุน และ
ดำเนินการจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวมก่อนครบกำหนดสิ้นสุดระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรกได้
โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า 

Q: กองทุนนี้เหมาะสมที่จะเป็นทางเลือกสำหรับเงินลงทุนลักษณะใด ควรลงทุนในกองทุนนี้เป็น ระยะเวลาเท่าใด 

A:  เหมาะสมกับผู้ลงทุนที่มุ่งหวังผลตอบแทนจากการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ (Master fund)  
ที่มีนโยบายลงทุนในหุ้นที่หลากหลายซึ่งมีศักยภาพในการเติบโตของรายได้ที่เหนือกว่าค่าเฉลี่ยและมีการเติบโตแบบ
ยั่งยืน โดยกองทุนรวมลงทุนในหุ้นทั่วโลก รวมถึงหุ้นตลาดเกิดใหม่  โดยผู้ลงทุนสามารถยอมรับความเสี่ยงจากการ
ลงทุนในต่างประเทศ อาทิ ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน รวมถึงความผันผวนของมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุน
หลักได้  

 ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพจะไม่ได้รับผลประโยชน์ทางภาษีหากไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการ
ลงทุน และจะต้องคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่เคยได้รับภายในกำหนดเวลา และจะต้องชำระเงินเพิ่มและเบี้ยปรับตาม
ประมวลรัษฎากร (ถ้ามี) 

Q: ปัจจัยใดที่มีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อเงินลงทุนของผู้ลงทุน 

A:  1) การเปลี่ยนแปลงของราคาหรือมูลค่าหน่วยลงทุน หรือผลการดำเนินงานของกองทุนหลักท่ีกองทุนลงทุน 
     2) อัตราแลกเปลี่ยน 
     3) ปัจจัยอื่น ๆ เช่น ภาวะเศรษฐกิจ การเมือง การเงิน ของประเทศท่ีกองทุนหลักไปลงทุน 

ลักษณะท่ีสำคัญของกองทุนรวม  
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Q: กองทุนนี้มีผู้ประกันเงินทุนหรือมุ่งเน้นจะคุ้มครองเงินต้นหรือไม่ อย่างไร 

A:  กองทุนนี้ไม่มีผู้ประกันเงินทุนและไม่คุ้มครองเงินต้น  

Q: กองทุนรวมนี้มีรอบระยะเวลาบัญชีอย่างไร  

A:  ประมาณ 1 ปีนับจากวันท่ีจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม  
 
 
 
Q: กองทุนรวมนี้มีวิธีการขายและรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนอย่างไร  

A:  :  1) วิธีการขายหน่วยลงทุน 

✓ มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อ 2,000 บาท  

✓ การสั่งซื้อหน่วยลงทุนระหว่างการเสนอขายครั้งแรก (IPO): ผู้ลงทุนสามารถสั่งซื้อได้ที่บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุน
การขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ได้รับการแต่งตั ้งจากบริษัทจัดการ ในเวลาตั้งแต่ เวลา 8.30 – 15.30 น.   
โดยวันสุดท้ายของการเสนอขายครั้งแรก บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิรับเงินค่าจองซื้อเป็นเงินโอนเท่านั้นภายในเวลา 
15.30 น. 

✓ การสั่งซื้อหน่วยลงทุนภายหลังการเสนอขายครั้งแรก (หลัง IPO): ผู้ลงทุนสามารถสั่งซื้อได้ที่บริษัทจัดการ หรือ
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ได้รับการแต่งตั้งจาก บริษัทจัดการ ทุกวันทำการขายหน่วยลงทุน 
เวลา 8.30 – 14.00 น.   

✓ ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนจะต้องชำระเงินค่าซื้อครั้งเดียวเต็มจำนวนท่ีสั่งซื้อ โดยชำระเป็น เงินโอน เช็ค ดราฟต์ หรือวิธี
อื่นใดท่ีบริษัทจัดการยอมรับ โดยผู้สั่งซื้อจะต้องลงวันท่ีตามวันท่ีที่สั่งซื้อและขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่ายในนาม “บลจ. 
แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด เพื่อจองซื้อหน่วยลงทุน” โดยระบุชื่อ ที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้สั่งซื้อลงบน
ด้านหลังของเช็คเพื่อความสะดวกในการติดต่อและเพื่อผลประโยชน์ของผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุน 

      2) วิธีรับซ้ือคืน  

✓ มูลค่าขั้นต่ำในการขายคืน 2,000 บาท   

✓ กรณีรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน ผู้ลงทุนสามารถสั่งขายหน่วยลงทุนได้ทุกวันทำการรับซื้อคืน
หน่วยลงทุน โดยผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถส่งคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน ได้ตั้งแต่เวลา 8.30 - 14.00 น. 

ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลง วัน เวลาทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนดังกล่าว ตามที่บริษัท
จัดการเห็นสมควร ซึ ่งเป็นไปเพื่อประโยชน์ของกองทุนรวม โดยจะแจ้งให้ผู ้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า  
โดยประกาศ ณ สำนักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) 

ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะดำเนินการชำระเงินให้ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทำการนับแต่วันถัดจากวันคำนวณ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน 

Q: กรณีใดที่บริษัทจัดการสงวนสิทธิไม่ขายหน่วยลงทุน 

A:  บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการสั่งซื้อหน่วยลงทุน ในกรณีที่บริษัทจัดการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าการสั่งซื้อ
ดังกล่าว มีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุนรวมหรือต่อผู้ถือหน่วยลงทุนหรือต่อช่ือเสียงหรือต่อความรับผิดชอบทาง
กฎหมายของบริษัทจัดการ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า 

  

ข้อกำหนดในการซื้อขายและโอนหน่วยลงทุน 
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Q: กองทุนรวมนี้มีข้อกำหนดเกี่ยวกับการเลื่อนกำหนดเวลาชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุน การไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืน
หน่วยลงทุนตามคำสั่งท่ีรับไว้แล้ว และการหยุดรับคำสั่งซื้อหรือขายคืนหน่วยลงทุนไว้อย่างไร 

A: (1) การเลื่อนกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน  

บริษัทจัดการอาจเลื่อนกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้มีคำสั่งขายคืนหน่วย
ลงทุนของกองทุนเปิดได้ในกรณีดังต่อไปนี้  

(1) บริษัทจัดการพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีที่เข้าเหตุดังต่อไปนี้ โดยได้รับ
ความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว  

(ก) มีเหตุจำเป็นทำให้ไม่สามารถจำหน่าย จ่าย โอนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนเปิดได้อย่าง
สมเหตุสมผล หรือ 

(ข) มีเหตุที่ทำให้กองทุนรวมไม่ได้รับชำระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่ลงทุนไว้ตามกำหนดเวลาปกติซึ่ง
เหตุดังกล่าวอยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการ 

(2) มีคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้วแต่ในช่วงระยะเวลาที่บริษัทจัดการยังไม่ได้ชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน
ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการพบว่าราคารับซื ้อคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวไม่ถูกต้อง และผู ้ดูแล
ผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา โดยราคารับ
ซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องนั้นต่างจากราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ถูกต้องตั้งแต่หนึ่งสตางค์ขึ้นไปและคิด
เป็นอัตราตั้งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนท่ีถูกต้อง 

(3) มีคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลาที่บริษัทจัดการพบว่า ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และ
ผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา โดย
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องนั้นต่างจากราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ถูกต้องตั้งแต่หนึ่งสตางค์ขึ้นไป 
และคิดเป็นอัตราตั้งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนท่ีถูกต้อง 

(2) การไม่ขายหรือไม่รับซ้ือคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งท่ีรับไว้แล้ว  

บริษัทจัดการอาจไม่ขาย ไม่รับซื้อคืน หรือไม่รับสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามคำสั่งซื้อ คำสั่ งขายคืน หรือคำสั่ง
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนท่ีได้รับไว้แล้ว หรืออาจหยุดรับคำสั่งซื้อ คำสั่งขายคืน หรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ ใน
กรณีที่ปรากฏเหตุดังต่อไปนี้ 

(1) ตลาดหลักทรัพย์หรือศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ไม่สามารถเปิดทำการซื้อขายได้ตามปกติ 

(2) บริษัทจัดการพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีดังต่อไปนี้ โดยความเห็นชอบ
ของผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว 

(ก) มีเหตุจำเป็นทำให้ไม่สามารถจำหน่ายจ่าย โอนหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สินของกองทุนเปิดได้อย่าง
สมเหตุสมผล 

(ข) ไม่สามารถคำนวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนเปิดได้อย่างเป็นธรรมและเหมาะสม 

(ค) มีเหตุจำเป็นอื่นใดเพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน 

ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะไม่ขาย ไม่รับซื้อคืน หรือไม่รับสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามคำสั่งซื้อ คำสั่งขายคืน หรือ
คำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่ได้รับมาแล้ว หรือจะหยุดรับคำสั่งซื้อ คำสั่งขายคืน หรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วย
ลงทุนตาม (ก)(ข) หรือ (ค) ได้ไม่เกิน 1 วันทำการ เว้นแต่ได้รับผ่อนผันจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

(3) ในกรณีที่กองทุนรวมมีการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศตามประกาศสำนักงาน ก.ล.ต. ว่า
ด้วยการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศเพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุน และการ
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กำหนดอัตราส่วนการลงทุน เมื่อมีเหตุการณ์ดังต่อไปนี้เกิดขึ้นและก่อให้เกิดผลกระทบต่อกองทุนรวมดังกล่าว
อย่างมีนัยสำคัญ 

(ก) ตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ดังกล่าวไม่สามารถเปิดทำการซื้อขายได้ตามปกติ ทั้งนี้ เฉพาะกรณีที่กองทุนรวม
ได้ลงทุนในหลักทรัพย์ที ่ซื ้อขายในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์แต่ละแห่งเกินกว่าร้อยละสิบของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม 

(ข) มีเหตุการณ์ที่ทำให้ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศได้อย่างเสรี และทำให้ไม่สามารถโอนเงิน
ออกจากประเทศหรือรับโอนเงินจากต่างประเทศได้ตามปกติ 

(ค) มีเหตุที่ทำให้กองทุนรวมไม่ได้รับชำระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่ลงทุนไว้ตามกำหนดเวลาปกติ  
ซึ่งเหตุดังกล่าวอยู่เหนือการควบคุมของบริษัทจัดการและผู้ดูแลผลประโยชน์เห็นชอบด้วยแล้ว 

(4) เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนที่รับไว้แล้ว หรือเป็นการหยุดรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุน แก่ผู้
ลงทุนเฉพาะราย เนื่องจากปรากฏข้อเท็จจริงดังต่อไปนี้ 

(ก) บริษัทจัดการมีเหตุอันควรสงสัยว่าผู้ลงทุนรายนั้น ๆ มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำดังต่อไปนี้ 

1. การกระทำที่เป็นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน ไม่ว่าจะเป็นกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ 

2. การให้การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย หรือ 

3. การกระทำที่เป็นการปฏิบัติตามคำสั่งเกี่ยวกับการยึดหรืออายัดทรัพย์สิน โดยบุคคลผู้มีอำนาจตาม
กฎหมาย 

(ข) บริษัทจัดการไม่สามารถดำเนินการรู้จักลูกค้า และตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าได้ใน
สาระสำคัญ 

(5)  อยู่ในระหว่างดำเนินการเปลี่ยนให้บริษัทจัดการกองทุนรวมรายอื่นเข้าบริหารจัดการกองทุนรวมภายใต้การ
จัดการของตนอันเนื่องมาจากการที่บริษัทจัดการกองทุนรวมรายเดิมไม่สามารถดำรงความเพียงพอของ
เงินกองทุนได้ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการดำรงเงินกองทุน
ของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนรวม การจัดการกองทุนส่วนบุคคล การเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์
และการค้าหลักทรัพย์และการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ที่เป็นหน่วยลงทุน และการเป็นผู้จัดการเงินทุนสัญญาซื้อ
ขายล่วงหน้า ซึ่งให้กระทำได้ไม่เกิน 3 วันทำการ 

(3) การหยุดรับคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุน 
     เพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือในกรณีที่มีความจำเป็นเพื่อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและ

การเงินของประเทศ หรือเพื่อรักษาเสถียรภาพในระบบตลาดการเงิน สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจประกาศ
ให้บริษัทจัดการหยุดรับคำสั่งซื้อ คำสั่งขายคืน หรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดได้เป็นการช่ัวคราว
ตามระยะเวลาที่เห็นสมควร แต่รวมแล้วต้องไม่เกิน 20 วันทำการติดต่อกัน เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ขยายระยะเวลาหยุดรับคำสั่งซื้อ คำสั่งขายคืน หรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกไปได้ 

Q: วิธีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเป็นอย่างไร 

A:  การสับเปลี ่ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switch in) : ผู ้สนใจลงทุนสามารถสับเปลี ่ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switch in)  
ได้ทุกวันทาการ ตามเงื่อนไขการสั่งซื้อหน่วยลงทุนตาม วิธีการ วันเวลา และราคาสั่งซื้อหน่วยลงทุน 

โดยเป็นการสับเปลี่ยนจากหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ (“กองทุนต้นทาง”)  
มาเข้ากองทุนนี้ (“กองทุนปลายทาง”) ทั้งนี้ การสับเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนเปิด ต้องเป็นไปตาม
เงื่อนไขที่ระบุไว้ในโครงการจัดการของทั้งกองทุนเปิดต้นทาง และกองทุนเปิดปลายทาง 
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การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (Switch out) : ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนนี้ไปยัง
กองทุนอื่นภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ โดยส่งคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน และนำส่งหลักฐานการสับเปลี่ยน
หน่วยลงทุนผ่านบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน   กระทำได้ทุกวันทำการขายหน่วย
ลงทุน หรือวันทำการที่บริษัทจัดการเปิดให้ผู้ถือหน่ยลงทุนส่งสั่งคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ ระหว่างเวลาเริ่มทำการ
ถึง 14.00 น.  

 ในกรณีที ่วันทำการสับเปลี่ยนตรงกับวันหยุดทำการ และ/หรือวันที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือ
หน่วยงานอื่นใดที่มีอำนาจตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องมีคำสั่งให้เป็นวันหยุดทำการซื้อขาย แม้อาจเป็นวันที่บริษัทจัดการ
กำหนดให้เป็นวันทำการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนก็ตาม บริษัทจัดการจะเลื่อนวันทำการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเป็นวัน  
ทำการถัดไป 

 ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงวันและเวลาทำการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนดังกล่าว ตามที่บริษัทจัดการ
เห็นสมควร โดยจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยทราบล่วงหน้า โดยประกาศ ณ สำนักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุน
การขายหรือรับซื้อคืน รวมทั้งเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ 

Q: กองทุนรวมนี้กำหนดวิธีการโอนหน่วยลงทุน และข้อจำกัดการโอนไว้อย่างไร 

A:  หน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพไม่สามารถโอนได้ 

ทั้งนี้ การโอนหน่วยลงทุนต้องไม่ทำให้การถือหน่วยลงทุนของบุคคลใด หรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดเกินข้อจำกัดการถือ
หน่วยลงทุนตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี่ยวกับข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุนใน
กองทุนรวมและหน้าที่ของบริษัทจัดการ เว้นแต่เป็นการโอนทางมรดก 

Q: ผู้ถือหน่วยลงทุนจะทราบข้อมูลเกี่ยวกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาขายและรับซื้อคืนหน่วย
ลงทุนได้จากช่องทางใด 

A: ผู้ถือหน่วยสามารถตรวจสอบได้ ในเว็บไซต์ (Website) ของบริษัทจัดการ www.lhfund.co.th หรือที่บริษัทจัดการ  
ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-286-3484  

 

 
 

Q:    กองทุนนี้มีการออก และส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนหรือไม่ อย่างไร  

A:     นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะออก “หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน/ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี” ทุกครั้งที่มีการ
สั่งซื้อหรือขายคืนหน่วยลงทุน เพื่อเป็นการยืนยันจำนวนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน และจะจัดส่งหนังสือ
รับรองสิทธิในหน่วยลงทุน/ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษีให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 15 วันทำการนับแต่วันทำการ
ถัดจากวันที่ปิดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก หรือภายใน 7 วันทำการนับแต่วันถัดจากวันคำนวณมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน ในช่วงการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนภายหลังการเสนอ
ขายครั้งแรก อนึ่งเอกสารหลักฐานต่าง ๆ จะจัดส่งโดยทางไปรษณีย์ หรือให้ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนเป็นผู้
มอบให้แล้วแต่กรณี 

ทั้งนี้ สิทธิในหน่วยลงทุนของผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนจะเกิดขึ้นต่อเมื่อนายทะเบียนหน่วยลงทุนได้ทำการบันทึกรายการ
สั่งซื้อหน่วยลงทุนของผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว 

บริษัทจัดการและ/หรือนายทะเบียนขอสงวนสิทธิเปลี่ยนรูปแบบของเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนจากหนังสือ
รับรองสิทธิในหน่วยลงทุน เป็น “สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน (Fund book)” หรือรูปแบบอื่นใดที่สำนักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.อนุญาต หรือเห็นชอบได้ บริษัทจัดการจะประกาศให้ทราบลว่งหน้าไมน่้อยกว่า 5 วันทำการ ณ 
ที่ทำการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และสถานท่ีติดต่อของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน 

 

  สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุน 

http://www.lhfund.co.th/
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Q:    ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้อาจถูกจำกัดสิทธิในเร่ืองใด ภายใต้เง่ือนไขอย่างไร 

A:    ในกรณีที่บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะไม่นับ
คะแนนเสียงที่เกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกองทุนรวม เว้นแต่การเกิน
ข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุนเป็นกรณีข้อยกเว้นข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุนตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ประกาศกำหนด 

Q:    ผู้ถือหน่วยลงทุน สามารถตรวจสอบแนวทาง และการดำเนินการใช้สิทธิออกเสียงของบริษัทจัดการกองทุนรวม
เพ่ิมเติมได้ที่ใด  

A:   ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบได้ในเว็บไซต ์(website) ของบริษัทจัดการ www.lhfund.co.th 

Q:    ผู้ถือหน่วยสามารถร้องเรียนผ่านช่องทางใด และกองทุนมนีโยบายระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการ
อนุญาโตตุลาการหรือไม่ อย่างไร 

 A:   ผู้ถือหน่วยสามารถร้องเรียนได้ที่  
- บริษัทจัดการที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-286-3484 และ 02-679-2150 
- สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (Help center) โทรศัพท์ 02-263-6000  
- ผู้ดูแลผลประโยชน์ ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ 02-128-2331-6 

        การระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ 

บริษัทจัดการมีนโยบายการระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ  ในกรณีที่บริษัทจัดการฝ่าฝืนหรือไม่
ปฏิบัติตามโครงการจัดการกองทุนรวมนี้  และ/หรือหลักเกณฑ์ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือประกาศ
สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่เกี่ยวข้อง อันมีผลให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุน ผู้ถือหน่วย
ของกองทุนสามารถนำข้อพิพาทเข้าสู่การพิจารณาตามกระบวนการอนุญาโตตุลาการของสำนักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ได้  
 
 
 

  
 

Q: ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทจัดการกองทุนรวม 

A:  ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด มีจำนวนกองทุน ภายใต้การ
บริหารจัดการของบริษัทท้ังหมด 47 กองทุน และมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมเท่ากับ 58,704,645,268.72 บาท 

รายชื่อกรรมการ 
1. คุณรัตน์ พานิชพันธ ์    ประธานกรรมการ 
2. คุณอดุลย์ วินัยแพทย ์    กรรมการ 
3. คุณสุวรรณา พุทธประสาท    กรรมการ 
4. คุณศศิธร พงศธร     กรรมการ 
5. คุณสาวจุฑามาศ สมบุณยะวิโรจน์   กรรมการ 
6. คุณระวีวรรณ วัธนานุกิจ    กรรมการ 
7. คุณจันทนา กาญจนาคม    กรรมการ 
8. คุณมนรัฐ ผดุงสิทธ์ิ    กรรมการ 
9. คุณหลาย กวง-ฮัว    กรรมการ 
 
 

บุคคลที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการของกองทุนรวม 

http://www.lhfund.co.th/


กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ  8 

 

รายชื่อผู้บริหาร 
1. คุณมนรัฐ ผดุงสิทธิ ์    กรรมการผู้อำนวยการ 
2. คุณอนุวัฒน์ อิ่มแสงรัตน์    สายการตลาด 
3. คุณศศิวีณ์ กฤษณะสมิต    สายปฎิบัติการกองทุน 
4. คุณนิศานาถ วงศวสิฐ    สายเทคโนโลยีสารสนเทศ 
5. คุณนรี พฤกษยาภัย    สายการลงทุน 
6. คุณภาวนุช เอี่ยมนวชาต    สายกำกับตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง 
7. คุณวรนนท์ อัศวกิตติเมธิน สายธุรกิจกองทุนรวมโครงสร้างพืน้ฐานและ 

อสังหาริมทรัพย ์
 
Q: รายชื่อคณะกรรมการลงทุน 
A: รายชื่อคณะกรรมการลงทุน 

1.  คุณมนรัฐ ผดุงสิทธิ ์ ประธานกรรมการ  

2.  คุณนรี พฤกษยาภัย  กรรมการ  

3.  คุณสมิทธ์  ศักดิ์กำจร กรรมการ  

4.  คุณอานุภาพ  โฉมศรี กรรมการ  

5.  คุณนันทพร  วัฒนถาวร กรรมการ  

6.  คุณศรสวรรค์ เติมวุฒิกุล กรรมการ  

7.  คุณพิริยพล คงวาณิช กรรมการ  

8.  คุณชาลส์ ตันตกูล กรรมการ  

9.  คุณจิตติพงศ์ มีเพียร  กรรมการ  
   

Q: รายชื่อผู้จัดการกองทุน ประวัติการศึกษา และประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกองทุนรวม 
รวมท้ังหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้จัดการกองทุนดังกล่าว 
A: รายชื่อผู้จัดการกองทุน 

ชื่อ นามสกุล ประวัติการศึกษา ประสบการณ์ทำงาน หน้าท่ีความรับผิดชอบ 
คุณมนรัฐ  ผดุงสิทธ์ิ - ปริญญาโท MBA, SASIN 

Graduate Institute 
- ปริญญาตรี บญัชีบัณฑติ , 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
- ประกาศนียบตัร สมาคมส่งเสริม

สถาบันกรรมการบริษัทไทย DCP   
- รุ่น 154/2554  
- TEPCOT รุ่นที่ 6 
- ผ่าน CFA ระดบั II 

- บลจ.แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกดั  
- บมจ.เอฟดับบลิวดี ประกัน

ชีวิต 
- บลจ.ไอเอ็นจี (ประเทศไทย)  

 
- ตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้า 

แห่งประเทศไทย (AFET)  
- บลจ.วรรณ จำกดั  

 
- บลจ.ไอเอ็นจี (ประเทศไทย) 
- บรรษัทตลาดรองสินเช่ือท่ีอยู่

อาศัย 

- กรรมการผู้อำนวยการ 
- รองประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร

ฝ่ายการลงทุน  
- กรรมการบริหารและประธาน

เจ้าหน้าท่ีลงทุน  
- กรรมการ 
-  
- กรรมการและประธานเจ้าหน้าท่ี

บริหาร 
- ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ 
- กรรมการและกรรมการบริหาร 
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ชื่อ นามสกุล ประวัติการศึกษา ประสบการณ์ทำงาน หน้าท่ีความรับผิดชอบ 
คุณนรี  พฤกษยาภัย - ปริญญาโท สาขา International 

Business, Schiller 
International University 

- ปริญญาตรี บริหารธุกิจ (การเงิน
และการธนาคาร) จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั 

- ผ่าน CFA ระดบั I 

- บลจ.แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกดั 
 

- บลจ.ธนชาต จำกัด 
 

- บลจ.แอสเซทพลสั จำกัด 
 

- บลจ.ไทยพาณิชย์ จำกัด 
 

- บลจ.อเบอรด์ีน จำกัด 

- ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายการ
ลงทุน 

- ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่าย
กองทุนต่างประเทศ 

- ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายตรา
สารหนี้และกองทุนต่างประเทศ 

- ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส  
ฝ่ายตราสารหนี ้

- ผู้จัดการกองทุนอาวุโส   
ฝ่ายตราสารหนี ้

นายสมิทธ์  ศักดิ์กำจร - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ การเงิน 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยมีหานคร 

- ปริญญาตรี บริหารธรุกิจ การเงิน 
มหาวิทยาลยักรุงเทพ 

- ปริญญาตรี วิทยาการจัดการ 
บัญชี มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมธิ
ราช 

- ผ่าน CISA ระดับ I 

- บลจ. แลนด์ แอนด์ เฮา้ส์ 
จำกัด 

- บลจ. ฟิลลิป จำกัด 
- บมจ. ธนาคารกรุงเทพ  

 
 

- บมจ. ไทยประกันชีวิต 

- ผู้จัดการกองทุน 
 

- ผู้จัดการกองทุน 
- เจ้าหน้าท่ีชำนาญการ ฝ่ายค้า

หลักทรัพย์ ธุรกิจจัดการกองทุน
ส่วนบุคคล 

- ผู้จัดการกองทุน ฝ่ายจัดการ
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 

คุณอานุภาพ  โฉมศร ี - ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์การเงิน
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร
ศาสตร์  

- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์การเงิน
มหาวิทยาลยัรามคำแหง เกียรติ
นิยมอันดับ 1 

- ผ่าน CISA ระดับ II 

- บลจ.แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกดั 
- บลจ.แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกดั 
- บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย ์

- ผู้จัดการกองทุน 
- ผู้จัดการฝ่ายบริหารความเสี่ยง 
- เศรษฐกร 

คุณนันทพร วัฒนถาวร - ปริญญาโท การลงทุน 
University of Reading 

- ปริญญาตรี ธุรกจิระหว่าง
ประเทศ มหาวิทยาลัยมหิดล 

- ผ่าน CFA  
- ผ่าน CMT ระดับ I 

- บลจ. แลนด์ แอนด์ เฮา้ส์ 
จำกัด 

- บลจ. ธนชาต จำกัด 

- ผู้จัดการกองทุน 
 

- ผู้ช่วยผู้จัดการกองทุน 

คุณศรสวรรค์ เตมิวุฒิกุล - ปริญญาตรี บริหารธุกิจ 
สาขาวิชาการเงิน 
มหาวิทยาลยัมหิดล 

- ผ่าน CFA ระดบั I 

- บลจ.แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกดั 
- บลจ.เอ็มเอฟซี จำกัด 

(มหาชน) 
- บลจ.เอ็มเอฟซี จำกัด 

(มหาชน) 
- บลจ.แอสเซทพลสั จำกัด 

- ผู้จัดการกองทุน 
- ผู้จัดการกองทุนฝ่ายตราสารทุน 

 
- ผู้ช่วยผู้จัดการกองทุนฝ่ายตรา

สารทุน 
- ผู้ช่วยผู้จัดการกองทุนฝ่ายตรา

สารทุน 
คุณพิริยพล คงวาณิช - ปริญญาโท Master of Science 

in Finance, Thammasat 
University 

- ปริญญาตรี บริหารธรุกิจ, 
Thammasat University 

- ผ่าน CISA ระดับ I 
- ผ่าน CFA ระดบั I 

- -บลจ.แลนด์ แอนด์ เฮา้ส์ 
จำกัด 

- -บลจ.เอ็มเอฟซี จำกัด 
(มหาชน) 

- -หลักทรัพย์บัวหลวง  
- -หลักทรัพย์กสิกรไทย 

- ผู้จัดการกองทุน 
 

- ผู้จัดการกองทุน 
 

- นักวิเคราะหห์ลักทรัพย ์
- วาณิชธนากร 
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ชื่อ นามสกุล ประวัติการศึกษา ประสบการณ์ทำงาน หน้าท่ีความรับผิดชอบ 
คุณชาลส์ ตันตกลู - ปริญญาโท สาขา Finance , 

Washington University in St. 
Louis University 

- ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ สาขา
เคมี จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย 

- ผ่าน CFA ระดบั III 
- FRM Charter Holder 

- บลจ.แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกดั 
 

- บลจ.ไทยพาณิชย์ จำกัด 
 

- NISA Investment Advisor 
LLC 

- ผู้จัดการกองทุนฝ่ายกองทุน
ต่างประเทศ 

- ผู้จัดการกองทุนฝ่ายกองทุน
ต่างประเทศ 

- นักวิเคราะหต์ราสารหนี้และ
อนุพันธ์ 

คุณจิตติพงศ์ มีเพียร - ปริญญาโท (เกียรตินิยมอันดบั 2) 
การเงินและการลงทุน, 
มหาวิทยาลยั University of 
Strathclyde,  

- ปริญญาตรี วิศวกรรมโยธา 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์

- ผ่าน CFA ระดบั I 

- บลจ. แลนด์ แอนด์ เฮา้ส์ 
จำกัด 

- บมจ. ไทยศรี แอร์โก้ 
ประกันภัย  

- บริษัท Accenture Solution 
(ประเทศไทย) จำกัด 

- บมจ. อิตาเลียนไทย ดีเวลอป
เมนต ์

- ผู้จัดการกองทุน  
 

- หัวหน้าส่วน, แผนกลงทุน 
- และบรหิารสินทรัพย ์
- นักวิเคราะห ์

 
- วิศวกรโยธา 

 
คุณพงศ์เทพ สมประสงค์ - ปริญญาโท 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ สาขา
การเงิน 

- ปริญญาตรี Middlesex 
University, สาขา Recording 
Arts 

- ผ่าน CFA Designation 
- ผ่าน FRM Designation 

- บลจ.แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกดั 
- บลจ.ธนชาต จำกัด 
- บลจ.ธนชาต จำกัด 
- ธนาคารกรุงเทพ จำกัด 
- บล. แอพเพิล เวลธ์ จำกัด 

- ผู้จัดการกองทุน 
- ผู้จัดการกองทุน 
- ผู้ช่วยผู้จัดการกองทุน 
- เจ้าหน้าท่ีสินเชื่อรายใหญ่ (SAM) 
- ผู้แนะนำการลงทุน 

 

Q:  รายชื่อผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน นายทะเบียนหน่วยลงทุน และผู้ดูแลผลประโยชน์ 

A:   1) ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ของกองทุนนี้ ได้แก่: 
- ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮา้ส์ จำกดั (มหาชน) 
- บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮา้ส์ จำกัด (มหาชน) 
-  หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนท่ีได้รับแต่งตั้ง (ถ้ามี) 

2)  นายทะเบียนหน่วยลงทุน  
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด 

3)  ผู้ดูแลผลประโยชน์*   
ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)  
(*นอกจากหน้าที่ตามที่กำหนดไว้ในสัญญาแต่งตั ้งผู ้ดูแลผลประโยชน์ยังมีหน้าที่ตามกฎหมายในการรักษา
ผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนด้วย)  

  
 
 

Q:   ช่องทางที่ผู้ลงทุนสามารถทราบข้อมูลเพ่ิมเติมเกี่ยวกับกองทุนรวมนี้  

A:   ผู้ลงทุนสามารถทราบข้อมูลเพิม่เตมิได้ทีส่ำนักงานของบริษัทจัดการ และเว็บไซต์ ของบริษัทจัดการ หรอื 
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน  

 

ช่องทางที่ผู้ลงทุนสามารถทราบข้อมูลเพิ่มเติม 
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ความเสี่ยงจากการดำเนินงานของผู้ออกตราสาร (Business Risk) 

คือความเสี่ยงที่เกิดจากการดำเนินงานของผู้ออกตราสาร หากผลการดำเนินงานหรือฐานะการเงินของผู้ออกตราสาร รวมทั้ง
ความสามารถในการทำกำไรของผู้ออกตราสารเปลี่ยนแปลงไป ซึ่งอาจกระทบต่อราคาซื้อขายของตราสาร 

แนวทางการบริหารความเสี่ยง : ผู้จัดการกองทุนจะพิจารณาคัดเลือกหลักทรัพย์ที่จะลงทุน โดยการวิเคราะห์สถานะทางการเงิน 
ผลการดำเนินงาน การบริหารงาน เพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุน และยังจะทำการติดตามข้อมูลข่าวสารของผู้ออกตราสารอยา่ง
ใกล้ชิดและต่อเนื่อง เพื่อปรับเปลี่ยนแผนการลงทุนอย่างเหมาะสม 

 
ความเสี่ยงจากความสามารถในการชำระหนี้ของผู้ออกตราสาร (Credit Risk) 

คือความเสี่ยงจากการที่บริษัทผู้ออกตราสารไม่สามารถชำระคืนเงินต้น และ/หรือดอกเบี้ยได้ตามที่กำหนด หรือไม่ครบตามจำนวน
ที่ได้สัญญาไว้ 

แนวทางการบริหารความเสี่ยง : บริษัทจัดการจะวิเคราะห์คุณภาพและความสามารถในการชำระหนี้ของผู้ออกตราสาร และ
ทบทวนฐานะทางการเงินและความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารเป็นประจำสม่ำเสมอ หากมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ ก็จะ
พิจารณาปรับเปลี่ยนแผนการลงทุนให้เหมาะสมกับสภาวการณ์ 

 
ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคลอ่งของตราสาร (Liquidity Risk) 

คือความเสี่ยงท่ีเกิดจากการไม่สามารถขายตราสารได้ในช่วงเวลาที่ต้องการหรืออาจไม่ได้ราคาตามที่คาดหวังเอาไว้ 

แนวทางการบริหารความเสี่ยง : บริษัทจัดการจะพิจารณาลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีสภาพคล่องให้สอดคล้องกับประเภทลักษณะ
และนโยบายการลงทุนของกองทุนอย่างเหมาะสม เพื่อให้มีความคล่องตัวในการบริหารกองทุน ทั้งนี้ แนวทางการบริหารความเสีย่ง
จากการขาดสภาพคล่องของตราสาร จะขึ้นอยู่กับการพิจารณาตัดสินใจของบริษัทจัดการโดยคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือ
หน่วยลงทุนเป็นสำคัญ 

 
ความเสี่ยงจากการลงทุนในต่างประเทศ (Country and Political Risk) 

เนื่องจากกองทุนอาจจะลงทุนในตราสารต่างประเทศ กองทุนจึงมีความเสี่ยงของประเทศที่ลงทุน เช่น การเปลี่ยนแปลงของ
ปัจจัยพื้นฐาน สภาวะทางเศรษฐกิจ การเมือง ค่าเงิน และนโยบายต่างประเทศ โดยปัจจัยเหล่านี้อาจมีผลกระทบต่อราคาหน่วย
ลงทุน หรือหลักทรัพย์ที่กองทุนลงทุน 

แนวทางการบริหารความเสี่ยง : บริษัทจัดการจะติดตามและทำการวิเคราะห์ความเสี่ยงทางด้านปัจจัยพื้นฐาน สภาวะทาง
เศรษฐกิจ การเมือง ค่าเงิน และนโยบายต่างประเทศ ของประเทศท่ีลงทุนอย่างสม่ำเสมอ เพ่ือลดความเสี่ยงในส่วนนี้ 

 
ความเสี่ยงจากข้อจำกัดการนำเงินลงทุนกลับประเทศ (Repatriation Risk) 

เนื่องจากกองทุนอาจจะมีการลงทุนในตราสารต่างประเทศ จึงมีความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายต่างประเทศท่ีเกี่ยวกับการ
แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ และการนำเงินลงทุนกลับเข้ามาในประเทศได้ ซึ่งอาจส่งผลให้กองทุนไม่สามารถชำระเงินให้ผู้ถือ
หน่วยลงทุนได้ตามจำนวนหรือเวลาที่กำหนด 

แนวทางการบริหารความเสี่ยง :   บริษัทจัดการจะติดตามสถานการณ์ของประเทศคู่ค้าที่บริษัทจัดการมีการลงทุนไว้อย่างใกล้ชิด 
และสม่ำเสมอ เพ่ือลดความเสี่ยงดังกล่าว 

 

ปัจจัยความเสี่ยงของกองทุน 
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ความเสี่ยงที่เกิดจากการได้รับชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมต่างประเทศล่าช้า 

คือความเสี่ยงท่ีเกิดจากวันหยุดทำการของประเทศที่กองทุนลงทุนหรือประเทศที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนอาจหยุดไม่ตรงกับวันหยุด
ทำการของประเทศไทย ทำให้กองทุนอาจได้รับชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมต่างประเทศที่กองทุนลงทุนล่าช้า 
และส่งผลกระทบต่อการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนในประเทศ 

แนวทางการบริหารความเสี่ยง :  อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการจะดำเนินการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในหนังสือ ช้ีชวน/
รายละเอียดโครงการ 

 
ความเสี่ยงของอัตราแลกเปลี่ยน (Currency Risk) 

เนื่องจากกองทุนอาจจะลงทุนในตราสารต่างประเทศ ซึ่งต้องลงทุนเป็นสกุลเงินต่างประเทศ ทำให้กองทุนมีความเสี่ยงจากการ
เพิ่มขึ้นหรือลดลงของอัตราแลกเปลี่ยนเมื่อเทียบกับสกุลเงินบาท ซึ่งมีผลทำให้ตอบแทนท่ีได้รับมีความผันผวนตาม 

แนวทางการบริหารความเสี่ยง :   กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivative) หรือเครื่องมือป้องกันความเสี่ยงจาก
อัตราแลกเปลี่ยน (hedging) ตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน ซึ่งอาจจะมีต้นทุนที่เพิ่มขึ้นจากการทำธุรกรรมเพื่อป้องกันความ
เสี่ยงดังกล่าว 

 
ความเสี่ยงจากการทำสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า (Derivative) เพ่ือป้องกันความเสี่ยง 

การทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivative) เพื่อป้องกันความเสี่ยง (Hedging) จากอัตราแลกเปลี่ยนอาจทำให้กองทุนเสียโอกาสใน
การได้รับผลตอบแทนท่ีเพิ่มขึ้นหากอัตราแลกเปลี่ยนมีการเปลี่ยนแปลงมีการเปลี่ยนแปลงในทางตรงข้ามกับที่กองทุนคาดการณ์ไว้ 
อย่างไรก็ตาม กองทุนยังคงมีความเสี่ยงจากการที่คู่สัญญาไม่ปฎิบัติตามสัญญาดังกล่าว 

แนวทางการบริหารความเสี่ยง : กองทุนจะเข้าทำธุรกรรมดังกล่าวกับธนาคารที่มีกฎหมายจัดตั้งขึ้น หรือธนาคารพาณิชย์และจะ
วิเคราะห์ฐานะทางการเงินของคุ่สัญญาก่อนทำสัญญา รวมทั้งติดตามวิเคราะห์ความเสี่ยงในฐานการเงินของคู่สัญญาอย่างต่อเนื่อง 
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ส่วนที่ 1 : อัตราส่วนการลงทุนท่ีคำนวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา (single entity limit) 

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV) 

1 ตราสารภาครัฐไทย ไม่จำกัดอัตราส่วน 

2 ตราสารภาครัฐต่างประเทศ  
2.1  กรณีมี credit rating อยู่ใน 2 อันดับแรกขึ้นไป 

 
ไม่จำกัดอัตราส่วน 

2.2  กรณีมี credit rating อยู่ในระดับ investment grade  
แต่ต่ำกว่า 2 อันดับแรก 

ไม่เกิน 35% 

3 หน่วย CIS ตามท่ีระบุในภาคผนวก 3 ส่วนท่ี 2 ข้อ 1.1 หรือข้อ 2.1  ไม่จำกัดอัตราส่วน 

4 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่ผู้รับฝากหรือผู้ออก 
ตราสารมีลักษณะอย่างใดอย่างหน่ึงดังน้ี 
4.1  มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade   
4.2  เป็นธนาคารออมสิน ท้ังนี้ เฉพาะเงินฝากหรือตราสารที่รัฐบาลเป็นประกัน  

ไม่เกิน 20% 
หรือไม่เกิน 10% เมื่อเป็นการลงทุนใน

ต่างประเทศหรือผู้มีภาระผูกพันมี
ภูมิลำเนาอยู่ต่างประเทศ โดยเลือกใช้ 
credit rating แบบ national scale 

5 ตราสารที่มีลักษณะครบถ้วนดังน้ี 
5.1  เป็นตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน SN หรือศุกูก ที่ผู้ออกจัดตั้งขึ้นตาม
กฎหมายไทย หรือสาขาของ ธพ. ต่างประเทศท่ีได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ 
ธพ. ในประเทศไทย 
5.2  เป็นตราสารที่มีลักษณะอย่างใดอย่างหน่ึงดังนี้ 
5.2.1  ผู้ออกเป็นบริษัทจดทะเบียน 
5.2.2  ผู ้ออกมีการเปิดเผยข้อมูลเป็นการทั่วไปโดยมีรายละเอียดตามแบบ 
filing        
5.2.3  ในกรณีที่เป็นตราสารที่มีกำหนดวันชำระหนี้ ≤ 397 วัน นับแต่วันที่ลงทุน 
และไม่ได้มีลักษณะตาม 5.2.1 หรือ 5.2.2 ผู้มีภาระผูกพันตามตราสารดังกล่าวต้อง
เป็น บุคคลดังน้ี 
5.2.3.1  ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน  
5.2.3.2  ธนาคารออมสิน  
5.2.3.3  ธนาคารอาคารสงเคราะห์  
5.2.3.4  ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  
5.2.3.5  บรรษัทตลาดรองสินเชื่อท่ีอยู่อาศัย  
5.2.3.6  ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย  
5.2.3.7  ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย  
5.2.3.8  ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 
5.2.3.9  บล. 
5.3  เสนอขายในประเทศไทย  
5.4  มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade 
5.5  ในกรณีที่เป็นตราสารที่มีกำหนดวันชำระหนี้ > 397 วันนับแต่วันที่ลงทุน 
ต้องขึ้นทะเบียนหรืออยู่ในระบบของregulated market 
 

ไม่เกินอัตราดังน้ี แล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า 

(1) 10% หรือ 
(2) น้ำหนักของตราสารท่ีลงทุน 

ใน benchmark + 5% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สรุปอัตราส่วนการลงทุนของกองทุนรวม  

งง 
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ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV) 

6 

 

ทรัพย์สินดังน้ี 

6.1  ตราสารทุนที่จดทะเบียนซื้อขายในกระดานซื้อขายหลักทรัพย์สำหรับผู้
ลงทุนทั่วไปของ SET หรือของตลาด ซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ (แต่ไม่
รวมถึงตราสารทุนท่ีผู้ออกตราสารอยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขเหตุท่ีอาจทำให้มี
การเพิกถอนการเป็นหลักทรัพย์ซ้ือขายใน SET หรือในตลาดซ้ือขายหลักทรัพย์
ต่างประเทศ)  

6.2  ตราสารทุนที ่ออกโดยบริษัทที ่จัดตั ้งขึ ้นไม่ว่าตามกฎหมายไทยหรือ
กฎหมายต่างประเทศ ซึ ่งหุ ้นของบริษัทดังกล่าวซื ้อขายในกระดานซื้อขาย
หลักทรัพย์สำหรับ ผู้ลงทุนทั่วไปของ SET หรือของตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ 
ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมถึงบริษัทท่ีอยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขเหตุท่ีอาจทำให้มี
การเพิกถอนหุ้นออกจากการซื้อขายใน SET หรือในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์
ต่างประเทศ) 

6.3  หุ้นท่ีอยู่ในระหว่าง IPO เพื่อการจดทะเบียนซ้ือขายตาม 6.1 

6.4  ตราสารที่มีลักษณะครบถ้วนดังน้ี         

6.4.1  เป็นตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน SN หรือศุกูก ท่ีผู้ออกจัดตั้ง
ขึ้นตามกฎหมายไทย และเสนอขายตราสารนั้นในต่างประเทศ 
หรือผู้ออกจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ (แต่ไม่รวมสาขา
ของ ธพ. ต่างประเทศที่ได้ร ับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ ธพ.  
ในประเทศไทย) หรือเป็นตราสาร Basel III  

6.4.2  มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade 

6.4.3  เป็นตราสารที่มีลักษณะอย่างใดอย่างหน่ึง ดังน้ี 
6.4.3.1  ผู้ออกเป็นบริษัทจดทะเบียนใน SET หรือ 
ในตลาดซ้ือขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ 
6.4.3.2  ผู้ออกมีการเปิดเผยข้อมูลเป็นการท่ัวไปโดยมี

รายละเอียดตามแบบ filing 
6.4.3.3  ในกรณีท่ีเป็นตราสารท่ีมีกำหนดวันชำระหน้ี ≤ 397 วัน 

นับแต่วันท่ีลงทุน และไม่ได้ มีลักษณะตาม 6.4.3.1 
หรือ 6.4.3.2 ผู้มีภาระผูกพันตามตราสารดังกล่าวต้อง
เป็น บุคคลดังน้ี 
6.4.3.3.1   บุคคลตามข้อ 5.2.3.1 –  5.2.3.9 
6.4.3.3.2   สถาบันการเงินระหว่างประเทศท่ีประเทศ

ไทยเป็นสมาชิก 
6.4.3.3.3  สถาบันการเงินต่างประเทศที่มีลักษณะ

ทำนองเดียวกับบุคคล ตามข้อ 6.4.3.3.1 
– 6.4.3.3.2        

6.4.4  ในกรณีที่เป็นตราสารที่มีกำหนดวันชำระหนี้ > 397 วัน นับแต่วันท่ี
ลงทุน ต้องขึ้นทะเบียนหรืออยู่ในระบบของ regulated market 

6.5  DW ท่ีม ีissuer rating อยู่ในระดับ investment grade 

6.6  ธุรกรรมดังนี้ ท่ีคู่สัญญามี credit rating อยู่ในระดับ investment grade 
6.6.1  reverse repo 
6.6.2  OTC derivatives 

รวมกันไม่เกินอัตราดังน้ี แล้วแต่อัตราใด 
จะสูงกว่า 

(1) 10% หรือ 

(2) น้ำหนักของทรัพย์สินท่ีลงทุน 
     ใน benchmark + 5% 
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ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV) 

6.7  หน่วย infra หรือหน่วย property ท่ีมีลักษณะครบถ้วนดังน้ี 

6.7.1  จดทะเบียนซ้ือขายหรืออยู่ในระหว่าง IPO เพื่อการจดทะเบียนซ้ือ
ขายในกระดานซื้อขายหลักทรัพย์ สำหรับผู้ลงทุนทั่วไปของ SET 
หรือของตลาดซ้ือขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมถึงหน่วย
ดังกล่าวที่อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขเหตุที่อาจทำให้มีการเพิก
ถอนหน่วยดังกล่าวออกจาก การซื้อขายใน SET หรือในตลาดซ้ือ
ขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ)  

6.7.2  เป็นหน่วยของกองทุนที่ไม่ได้มีลักษณะกระจาย การลงทุนใน
กิจการโครงสร้างพื ้นฐาน อสังหาริมทรัพย์ หรือสิทธิการเช่า 
แล้วแต่กรณี  (diversified fund) ตามแนวทางที ่สำนักงาน
กำหนด 

6.8  หน่วย private equity ท่ีจดทะเบียนซ้ือขายหรืออยู่ใน ระหว่าง IPO เพื่อ
การจดทะเบียนซื้อขายในกระดานซื้อขายหลักทรัพย์สำหรับผู้ลงทุนทั่วไปของ 
SET หรือของตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมถึงหน่วย private 
equity ที่อยู ่ระหว่างดำเนินการแก้ไขเหตุที ่อาจทำให้มีการเพิกถอนหน่วย
ดังกล ่าวออกจากการซื ้อขายใน SET หร ือในตลาดซื ้อขายหลักทรัพย์
ต่างประเทศ) 
6.9  หน่วย CIS ตามท่ีระบุในภาคผนวก 3 ส่วนท่ี 2 ข้อ 1.2 หรือข้อ 2.2 ท่ีจด
ทะเบียนซ้ือขายหรืออยู่ในระหว่าง IPO เพื่อการจดทะเบียนซ้ือขายในกระดาน
ซื ้อขายหลักทรัพย์ สำหรับผู ้ลงทุนทั ่วไปของ SET หรือของตลาดซื ้อขาย
หลักทรัพย์ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมถึงหน่วยดังกล่าวที่อยู่ ระหว่างดำเนินการ
แก้ไขเหตุที่อาจทำให้มีการเพิกถอนหน่วยดังกล่าวออกจากการซื้อขายใน SET 
หรือในตลาด ซ้ือขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ) 

7 หน่วย infra หรือหน่วย property ของกองทุนที่มีลักษณะกระจายการลงทุน
ในกิจการโครงสร้างพื้นฐาน อสังหาริมทรัพย์ หรือสิทธิการเช่า แล้วแต่กรณี 
(diversified fund) ตามแนวทางที่สำนักงานกำหนด และมีลักษณะตาม 6.7.1 

ไม่จำกัดอัตราส่วน 

8 ทรัพย์สินอื่นนอกเหนือจากที่ระบุในข้อ 1 - ข้อ 7 (SIP) รวมกันไม่เกิน 5% 
 

ส่วนที่ 2 : อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามกลุ่มกิจการ (group limit)* 

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV) 

1 การลงทุนในทรัพย์สินของบริษัททุกบริษัทท่ีอยู่ในกลุ่มกิจการเดียวกันหรือการ
เข้าเป็นคู่สัญญาในธุรกรรมทางการเงินกับบริษัทดังกล่าว  
 

ไม่เกินอัตราใดอัตราหนึ่งดังนี ้ แล้วแต่
อัตราใดจะสูงกว่า 
(1) 25% หรือ 
(2) น้ำหนักของทรัพย์สินท่ีลงทุนใน

benchmark + 10%  

* หมายเหต ุ: ในกรณีเป็นทรัพย์สินดังน้ี ไม่มีข้อกำหนดเกี่ยวกับ group limit  
                      1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื่อการดำเนินงานของ MF  
                      2. derivatives on organized exchange 
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ส่วนที่ 3 : อัตราส่วนการลงทุนท่ีคำนวณตามประเภททรัพย์สิน (product limit)** 

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV) 

1 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก B/E หรือ P/N ที่นิติบุคคลตามกฎหมาย
ไทย (ไม่รวมถึงสาขาในต่างประเทศของนิติบุคคลดังกล่าว) เป็นผู้ออก ผู้สั่งจ่าย 
หรือคู่สัญญา ดังน้ี 

1.1  ธนาคารหรือสถาบันการเงินท่ีมีกฎหมายเฉพาะจัดต้ังขึ้น 

1.2  ธพ. 

1.3  บง. 

1.4  บค. 

1.5  บรรษัทตลาดรองสินเชื่อท่ีอยู่อาศัย 

(ไม่รวมถึงทรัพย์สินท่ี MF ได้รับโอนกรรมสิทธิ์มาจากคู่สัญญาตาม reverse 
repo หรือ securities lending หรือ derivatives) 

 

- รวมกันไม่เกิน 45% เฉลี่ยในรอบปีบัญชี 
เว้นแต่เป็น MF ท่ีมีอายุโครงการ < 1 ปี  
ให้เฉลี่ยตามรอบอายุกองทุน 

- อัตราข้างต้นไม่ใช้กับ MF ท่ีอายุกองทุน  
คงเหลือ ≤ 6 เดือน  ท้ังนี้ เฉพาะ MF ท่ีมี
อายุโครงการ ≥ 1 ปี  

 

 

2 

  

ทรัพย์สินดังน้ี 

2.1  B/E หรือ P/N ท่ีมีเงื่อนไขห้ามเปลี่ยนมือแต่ MF ได้ดำเนินการให้มีการรับ
โอนสิทธิเรียกร้องในตราสารได้ ตามวิธีการที่กฎหมายกำหนด หรือมี
เงื่อนไขให้ MF สามารถขายคืนผู้ออกตราสารได้ 2.2  SN (แต่ไม่รวมถึง 
SN ซึ ่งจดทะเบียนกับ TBMA และมีการเสนอขายตามหลักเกณฑ์ ท่ี
กำหนดไว้ในประกาศ คณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยการขออนุญาต 
และการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหน้ีท่ีออกใหม่) 

2.3  เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่มีระยะเวลาการฝากเกิน 12 เดือน  

2.4  total SIP ตามข้อ 5 ของส่วนน้ี 

 

รวมกันไม่เกิน 25% 

 

3 reverse repo ไม่เกิน 25% 

4 securities lending   ไม่เกิน 25% 

5 total SIP ซึ่งได้แก่ ทรัพย์สินตามข้อ 8 ในตอนที่ 1.1 : อัตราส่วนการลงทุน
สำหรับ MF ทั่วไป ของส่วนที่ 1 : อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามผู้ออก
ทรัพย์สินหรือคู่สัญญา (single entity limit)  แต่ไม่รวมถึงตราสารหน้ี ตราสารกึ่ง
หน้ีกึ่งทุน SN ศุกูก หรือตราสาร Basel III ท่ีมีลักษณะครบถ้วนดังน้ี 

5.1  มีลักษณะตาม 6.4.3 และ 6.4.4 ของข้อ 6 ในตอนที่ 1.1 :  อัตราส่วนการ
ลงทุนสำหรับ MF ทั่วไป ของส่วนที่ 1 : อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามผู้
ออกทรัพย์สิน หรือคู่สัญญา (single entity limit) 

5.2  มี credit rating อยู่ในระดับต่ำกว่า investment grade หรือ 
ไม่มี credit rating 

 

รวมกันไม่เกิน 15% 

 

6 derivatives ดังน้ี 

6.1  การเข้าทำธุรกรรม derivatives ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการลดความเสี่ยง 
(hedging) 

 

ไม่เกินมูลค่าความเสี่ยงที่มีอยู่ 
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ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV) 

6.2  การเข้าทำธุรกรรม derivatives ท่ีมิใช่เพื่อการลดความเสี่ยง         

(non-hedging) 

 

global exposure limit 

6.2.1  กรณี MF ไม่มีการลงทุนแบบ
ซับซ้อน 

จำกัด net exposure ท่ีเกิดจากการ
ลงทุนใน derivatives โดยต้องไม่เกิน 
100% ของ NAV 

 

6.2.2  กรณี MF มีการลงทุนแบบซับซ้อน 

จำกัด net exposure ท่ีเกิดจากการ
ลงทุนใน derivatives โดยมูลค่าความ
เสียหายสูงสุด (value-at-risk : VaR) 
ของ MF ต้องเป็นดังน้ี 
(1)  absolute VaR < 20% ของ NAV  
(2)  relative VaR < 2 เท่า ของ VaR 
ของ benchmark 
หมายเหต ุ: “การลงทุนแบบซับซ้อน”   
หมายความว่า  การลงทุนในสัญญาซ้ือ
ขายล่วงหน้าท่ีมีกลยุทธ์แบบซับซ้อน 
(complex strategic investment) 
หรือการลงทุนในสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าท่ี
มีความซับซ้อน (exotic derivatives) 

** หมายเหตุ : สำหรับการลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื่อการดำเนินงานของกองทุนไม่มีข้อกำหนดเกี่ยวกับ product limit 
 

ส่วนที่ 4 : อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที่ลงทุน (concentration limit) 

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน  
1 หุ้นของบริษัทรายใดรายหน่ึง ทุก MF รวมกันภายใต้การจัดการของ บลจ. รายเดียวกันต้องมีจำนวน

หุ้นของบริษัทรวมกัน < 25% ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ
บริษัทนั้น 

2 ตราสารหน้ี ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนตราสาร 
Basel III และศุกูกของผู้ออกรายใดรายหน่ึง 
(ไม่รวมถึงตราสารหน้ีภาครัฐไทยหรือตราสาร
หน้ีภาครัฐต่างประเทศ) 
 

2.1  ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าหนี้สินทางการเงิน ( financial liability)*
ของผู้ออกตราสารรายน้ัน ตามท่ีเปิดเผยไว้ในงบการเงินสำหรับรอบ
ระยะเวลาบัญชีล่าสุด ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู ้ออกตราสารมีหนี้สินทาง
การเงินที ่ออกใหม่ก่อนครบรอบระยะเวลาบัญชีถัดไปและยังไม่
ปรากฏในงบการเงินล่าสุด บลจ. อาจนำมูลค่าหนี้สินทางการเงิน
ดังกล่าวมารวมกับมูลค่าหน้ีสินทางการเงินตามงบการเงินล่าสุดด้วย
ก็ได้โดยข้อมูลหนี ้สินทางการเงินนั ้นจะต้องเป็นข้อมูลที ่มีการ
เผยแพร่เป็นการทั่วไป และในกรณีท่ีผู้ออกตราสารไม่มีหนี้สินทาง
การเงินตามที่เปิดเผยไว้ในงบการเงินสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี
ล่าสุด** ให้ใช้อัตราส่วนไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าการออกและเสนอ
ขายตราสารตามข้อน้ีของผู้ออกรายน้ันเป็นรายครั้ง เว้นแต่ในกรณีท่ี
ผู ้ออกตราสารได้มีการยื ่นแบบ filing ในลักษณะเป็นโครงการ 
(bond issuance program) ให้พิจารณาเป็นรายโครงการ 

2.2  ในกรณีที่กองทุนลงทุนในตราสารตามข้อนี้โดยเป็นตราสารที่ออก
ใหม่และมี credit rating อยู่ในระดับต่ำกว่า investment grade 
หรือไม่มี credit rating ให้ บลจ. ลงทุนเพื ่อกองทุนภายใต้ การ
จัดการของ บลจ. รายเดียวกันรวมกันไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าการ
ออกและเสนอขายตราสารดังกล่าวเป็นรายครั้ง เว้นแต่กรณีท่ีผู้ออก
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ตราสารได้มีการยื ่นแบบ filing ในลักษณะเป็นโครงการ (bond 
issuance program) ให้พิจารณาเป็นรายโครงการ 
(อัตราส่วนตาม 2.2 ไม่ใช้กับกรณีเป็นตราสารที่ออกโดยบุคคลดังนี้  
1. ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน 
2. ธนาคารออมสิน 
3. ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 
4. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
5. บรรษัทตลาดรองสินเชื่อท่ีอยู่อาศัย 
6. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย  
7. ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย  
8. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 
9. บล. 
10. สถาบันการเงินระหว่างประเทศท่ีประเทศไทยเป็นสมาชิก 
11. สถาบันการเงินต่างประเทศท่ีมีลักษณะทำนองเดียวกับบุคคล

ตาม 1. – 9.) 
3 หน่วย CIS ของกองทุนใดกองทุนหน่ึง - ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วย CIS ท้ังหมดของ MF หรือ 

   กองทุน CIS ต่างประเทศ ท่ีออกหน่วยน้ัน   
- อัตราข้างต้นไม่ใช้กับการลงทุนดังน้ี 
(1)  การลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนที ่มีลักษณะครบถ้วนดังน้ี  
โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน            
(1.1)  มีขนาดเล็ก 
(1.2)  จัดต้ังขึ้นใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี 
(1.3)  เสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงกว้าง    

4 หน่วย infra ของกองทุนใดกองทุนหน่ึง ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วย infra ทั้งหมดของกองทุน infra ท่ี
ออกหน่วยน้ัน เว้นแต่เป็นหน่วย infra ของกองทุนท่ีมีลักษณะครบถ้วน
ดังน้ี โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน 
(1)  มีขนาดเล็ก  
(2)  จัดต้ังขึ้นใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี 
(3)  เสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงกว้าง 

5 หน่วย property ของกองทุนใด 
กองทุนหน่ึง 

ไม่เก ิน 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วย  property ทั ้งหมดของกองทุน 
property ที่ออกหน่วยนั้น  เว้นแต่เป็นหน่วย property ของกองทุนท่ี
มีลักษณะครบถ้วนดังน้ี โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน 
(1)  มีขนาดเล็ก  
(2)  จัดต้ังขึ้นใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี 
(3)  เสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงกว้าง 

6 หน่วย private equity ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วย private equity ทั้งหมดของกองทุน 
private equity  

ท้ังนี้ การคำนวณสัดส่วนตามนโยบายการลงทุนและอัตราส่วนการลงทุน ให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยการ
ลงทุนของกองทุน และ/หรือ ท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 
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1. ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากผู้ถือหนว่ยลงทุน 

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุน ร้อยละของมลูค่าหน่วยลงทุน 
1.1  ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end-fee) ไม่เกินร้อยละ 2.50  

(โดยอาจเรียกเก็บจากผูล้งทุนแต่ละกลุ่มหรือแตล่ะ
รายไม่เท่ากัน ขึ้นอยู่กับดลุยพินิจของบริษัทจัดการ) 

1.2  ค่าธรรมเนียมการรบัซื้อคืนหน่วยลงทุน (Back-end fee) ไม่เกินร้อยละ 2.50  
(โดยอาจเรียกเก็บจากผูล้งทุนแต่ละกลุ่มหรือแตล่ะ
รายไม่เท่ากัน ขึ้นอยู่กับดลุยพินิจของบริษัทจัดการ) 

1.3  ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน (Switching fee) 
      - ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนเข้า 
      - ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนออก 

 
ไม่เกินร้อยละ 2.50 
ไม่เกินร้อยละ 2.50 

(บริษัทจัดการอาจยกเว้นไม่เรยีกเก็บค่าธรรมเนียม
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนสำหรับการสับเปลี่ยน
หน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมภายใต้การจดัการ
ของบริษัทจัดการ แต่จะมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม
การขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามอัตราที่บริษัท
จัดการกำหนด 
ทั้งนี้ อาจเรียกเก็บจากผู้ลงทุนแตล่ะกลุม่หรือแต่ละ
รายไม่เท่ากัน ขึ้นอยู่กับดลุยพินิจของบริษัทจัดการ) 

1.4 ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน  อัตราตามที่นายทะเบยีนกำหนด 

2.  ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม 

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวมที่ประมาณการได้ ร้อยละของมลูค่าทรัพย์สินทั้งหมด 
ของกองทุน 

2.1 ค่าธรรมเนียมการจดัการ  (Management Fee) ไม่เกินร้อยละ 2.500 ต่อป ี

2.2 ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ (Trustee Fee) ไม่เกินร้อยละ 0.100 ต่อปี  

2.3 ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหนว่ยลงทุน (Registrar Fee) ไม่เกินร้อยละ 1.000 ต่อป ี

2.4 ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์  จ่ายตามจริง 

2.5 ค่าใช้จ่ายในการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ จ่ายตามจริง แต่ไม่เกิน 0.535 

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวมที่ประมาณการไม่ได้  

2.6 ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ  ไม่เกินร้อยละ 1.400 ต่อป ี

รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด ไม่เกินร้อยละ 5.000 ต่อป ี

หมายเหตุ:   1)  ค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้นเป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใด ในทำนองเดียวกันนี้  และ
ค่าธรรมเนียมในการเรียกเก็บจากกองทุนทั้งหมดข้างต้น  

2)   บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการที่จะปรับเพิ่มอัตราค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายข้างต้นโดยไม่ ถือว่าเป็นการแก้ไขเพิ่มเติม
โครงการจัดการในอัตราไม่เกินร้อยละ 5 ของอัตราค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย 
ทั้งนี้เป็นไปตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดโครงการและตามหลักเกณฑ์ท่ีสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด 

3)   ค่าธรรมเนียมค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม เมื่อรวมกันทั้งหมดแล้ว ต้องไม่เกินอัตราร้อยละ 5.000 ต่อปี ของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม  

ตารางค่าธรรมเนียม เงินตอบแทน และค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้ถือหน่วยลงทุน 



กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ  20 

 

 
 
 
▪ บริษัทจัดการอาจลงทุนในหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อบริษัทจัดการเช่นเดียวกันกับที่บริษัทจัดการลงทุนใน

หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื ่นเพื่อกองทุนรวม โดยบริษัทจัดการจะจัดให้มีระบบงานที่ป้องกันความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 
www.lhfund.co.th 

▪ ผู้ถือหน่วยลงทุนได้รับทราบและตกลงยินยอมให้สิทธิแก่บริษัทจัดการที่จะปฏิบัติการ และดำเนินการ ใด ๆ ตามที่
บริษัทจัดการมีพันธสัญญา หรือข้อตกลงกับรัฐต่างประเทศ หรือหน่วยงานต่างประเทศ หรือมีความจำเป็นต้นปฏิบัติ
ตามกฎหมายหรือข้อบังคับของรัฐต่างประเทศนั้น 

▪ ผู้ลงทุนไม่สามารถนำหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพไปจำหน่าย โอน จำนำ หรือนำไปเป็นหลักประกัน 

▪ ผู้ลงทุนจะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีหากไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการลงทุน มิฉะนั้นผู้ถือหน่วยลงทุนต้องคืนสิทธิ
ประโยชน์ทางภาษีที่เคยได้รับภายในกำหนดเวลาตามเงื่อนไขการลงทุน นอกจากน้ี ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องชำระเงินเพิ่ม
และเบี้ยปรับตามประมวลรัษฎากร 

▪ ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ระบุไว้ในคู่มือการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ 
รวมทั้งสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและขอรับคู่มือการลงทุนได้ที่บริษัทจัดการกองทุนรวม หรือผู้สนับสนุนการขาย
หรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน 

▪ ผู้สนใจลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวนให้เข้าใจก่อนซื้อหน่วยลงทุน และเก็บไว้เป็นข้อมูลเพื่อใช้อ้างอิงใน
อนาคต หากผู้ลงทุนต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม ผู้ลงทุนสามารถขอหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลโค รงการได้ที่บริษัท
หลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด หรือ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน 

▪ การพิจารณาร่างหนังสือชี้ชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้มิได้เป็นการแสดงว่าสำนักงานได้รับรอง
ถึงความถูกต้องของข้อมูลในหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวม หรือได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทุนที่
เสนอขายนั้น 

 

 

คำเตือนเกี่ยวกับการลงทุนในหน่วยลงทุน 

 

http://www.lhfund.co.th/

