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 กองทุนน้ีลงทุนกระจกุตวัในหมวด Information Technology จึงมีควำมเส่ียงท่ีผู้ลงทุนอำจสูญเสียเงินลงทุนจ ำนวนมำก 
 

ผู้ลงทุนควรศึกษำรำยละเอียดของกองทุนอย่ำงละเอียดถ่ีถ้วนก่อนตดัสินใจลงทุน 
หำกมีขอ้สงสยัหรือต้องกำรขอ้มูลเพ่ิมเติม โปรดติดต่อบริษทัจดักำรหรือผู้สนับสนุนกำรขำยหรือรบัซื้อคืน 
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Q:  ประเภทของกองทุน 
A:   กองทุนรวมหน่วยลงทุนประเภท Feeder Fund (Feeder Fund) 
 
Q:   นโยบำยกำรลงทุน 

    A:   กองทุนจะเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่ำงประเทศ (หรอื “กองทุนหลกั (Master fund)”) โดยเฉลีย่
ในรอบปีบญัชไีม่น้อยกว่ำรอ้ยละ 80 ของมูลค่ำทรพัยส์นิสุทธ ิซึ่งกองทุนหลกัทีก่องทุนจะลงทุนคอืกองทุน AXA 
World Funds-Framlington Digital Economy (“กองทุนหลัก”) ซึ่งกองทุนดังกล่ำวได้จดทะเบียนในประเทศ
ลกัเซมเบริ์ก และอยู่ภำยใต้ UCITS ทัง้นี้ กองทุนจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนหลกัในชนิดหน่วยลงทุน 
“Class I” สกุลเงนิดอลล่ำรส์หรฐัฯ (USD) ซึง่บรหิำรกำรลงทุนโดย AXA Funds Management S.A. 
กองทุน AXA World Funds-Framlington Digital Economy (“กองทุนหลกั”)  มวีตัถุประสงคล์งทุนในตรำสำรทนุ
ทัว่โลก โดยลงทุนอย่ำงน้อย 2 ใน 3 ในตรำสำรทุนหรอืตรำสำรทุนที่เกี่ยวขอ้ง (Equity-related) ของบรษิัทที่
ด ำเนินธุรกจิเกี่ยวกบัเทคโนโลยทีำงดจิติอลตัง้แต่เริม่ต้นจนจบกระบวนกำร (Value Chain) ซึ่งหมำยถงึ ตัง้แต่
กำรคน้พบสนิคำ้และบรกิำร ตลอดจนกำรตดัสนิใจ กำรจ่ำยเงนิ และกำรส่งมอบ รวมถงึเทคโนโลยทีำงดจิติอลที่
อ ำนวยควำมสะดวก กำรใหข้อ้มลู และกำรวเิครำะหเ์พื่อส่งเสรมิเทคโนโลยทีำงดจิติอลใหด้ขีึน้   
ทัง้นี้ บรษิทัจดักำรขอสงวนสทิธใินกำรเปลีย่นแปลงชนิดของหน่วยลงทุน  (Share Class) และ/หรอืสกุลเงนิทีจ่ะ
ลงทุนอื่นใด ตำมควำมเหมำะสม เพื่อประโยชน์ในกำรบรหิำรจดักำรใหเ้ป็นไปตำมวตัถุประสงคข์องกองทุน โดย
ถือว่ำได้รบัควำมเห็นชอบจำกผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว  ทัง้นี้ กำรเปลี่ยนแปลงดงักล่ำวจะค ำนึงถึงและรักษำ
ประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนเป็นส ำคญั 
ส ำหรบักำรลงทุนในประเทศของกองทุนเปิด แอล เอช ดจิติอล อโีคโนม ีกองทุนอำจเขำ้ท ำธุรกรรมกำรซื้อโดยมี
สญัญำขำยคนื (reverse repo) และ/หรอืธุรกรรมประเภทกำรใหย้มืหลกัทรพัย ์(securities lending) รวมถงึอำจ

ส่วนข้อมูลสรปุรำยละเอียดโครงกำร 

ประเภทและนโยบำยกำรลงทุน  
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ลงทุนในหรอืมไีว้ซึ่งตรำสำรหนี้ที่มอีนัดบัควำมน่ำเชื่อถือต ่ำกว่ำทีส่ำมำรถลงทุนได้ (non–investment grade) 
และตรำสำรหนี้ทีไ่ม่ไดร้บักำรจดัอนัดบัควำมน่ำเชื่อถอื (Unrated) รวมทัง้ตรำสำรทุนทีไ่ม่ไดจ้ดทะเบยีนในตลำด
หลกัทรพัย ์(Unlisted Securities) นอกจำกนี้ อำจพจิำรณำลงทุนทัง้ในและต่ำงประเทศ ในเงนิฝำกธนำคำร ตรำ
สำรแห่งหนี้ ตรำสำรกึ่งหนี้กึ่งทุน ใบส ำคญัแสดงสทิธ ิรวมถงึ หลกัทรพัย ์และ/หรอืทรพัย์สนิอื่นหรอืกำรหำดอก
ผลโดยวธิอีื่นตำมที่ระบุไว้ในโครงกำร และ/หรอืตำมที่คณะกรรมกำร ก.ล.ต. หรือ ส ำนักงำนคณะกรรมกำร 
ก.ล.ต. ประกำศก ำหนดหรอืใหค้วำมเหน็ชอบ ทัง้นี้ กองทุนจะไม่ลงทุนในตรำสำรทีม่สีญัญำซื้อขำยล่วงหน้ำแฝง 
(Structured Note) 

 
 กองทุนเปิด แอล เอช ดจิติอล อโีคโนม ีจะลงทุนในกองทุน AXA World Funds-Framlington Digital Economy 
ในรูปสกุลเงนิดอลล่ำร์สหรฐั (USD) ซึ่งอำจมคีวำมเสีย่งจำกอตัรำแลกเปลี่ยน (Foreign Exchange Rate Risk) 
ดงันัน้ กองทุนจงึอำจลงทุนหรอืมไีวซ้ึง่สญัญำซื้อขำยล่วงหน้ำ (Derivative) โดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อป้องกนัควำม
เสีย่ง (Hedging) ตำมดุลยพนิิจของผูจ้ดักำรกองทุน ซึง่จะพจิำรณำจำกสภำวะของตลำดกำรเงนิในขณะนัน้ และ
ปัจจยัอื่นที่เกี่ยวขอ้ง เช่น ปัจจยัทำงเศรษฐกิจ กำรเมอืง กำรเงนิและกำรคลงั เป็นต้น เพื่อคำดกำรณ์ทศิทำง
แนวโน้มของค่ำเงนิ ในกรณีทีค่ำดกำรณ์ว่ำค่ำเงนิดอลล่ำร์สหรฐั (USD) มแีนวโน้มอ่อนค่ำลง ผูจ้ดักำรกองทุน
อำจพจิำรณำลงทุนในสญัญำซื้อขำยล่วงหน้ำเพื่อป้องกนัควำมเสีย่งดำ้นอตัรำแลกเปลีย่นเงนิตรำต่ำงประเทศใน
สดัส่วนทีค่่อนขำ้งมำก แต่หำกในกรณีทีค่่ำเงนิดอลล่ำร์สหรฐั (USD) มแีนวโน้มแขง็ค่ำขึน้ ผูจ้ดักำรกองทุนอำจ
พจิำรณำไม่ลงทุนในสญัญำซื้อขำยล่วงหน้ำเพื่อป้องกนัควำมเสี่ยงด้ำนอตัรำแลกเปลี่ยนเงนิตรำต่ำงประเทศ 
หรืออำจลงทุนในสัดส่วนน้อย อย่ำงไรก็ตำมหำกผู้จดักำรกองทุนพิจำรณำว่ำกำรป้องกันควำมเสี่ยงอตัรำ
แลกเปลี่ยนอำจไม่เป็นไปเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน หรอืท ำให้ผู้ถือหน่วยลงทุนเสยีประโยชน์ทีอ่ำจ
ได้รบั ผู้จดักำรกองทุนอำจไม่ป้องกนัควำมเสี่ยงจำกอตัรำแลกเปลี่ยนก็ได้ นอกจำกนี้กำรท ำธุรกรรมป้องกนั
ควำมเสีย่งดงักล่ำวอำจมตีน้ทุนซึง่ท ำใหผ้ลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลงจำกตน้ทุนทีเ่พิม่ขึน้ 

ผลตอบแทนท่ีผู้ลงทุนจะได้จำกเงินลงทุน 
ผู้ลงทุนมีโอกำสที่จะได้รบัก ำไรจำกมูลค่ำหน่วยลงทุนที่เพิ่มขึ้น ในกรณีที่รำคำหลกัทรพัย์ที่กองทุนลงทุน
ปรบัตวัสงูขึน้ และเปิดโอกำสใหผู้ล้งทุนไดร้บัรำยไดจ้ำกเงนิปันผล โดยกองทุนจะพจิำรณำจ่ำยเงนิปันผลไม่เกนิ
ปีละ 12 ครัง้ โดยพจิำรณำจำกผลกำรด ำเนินงำนสิน้สุดตำมช่วงเวลำทีบ่รษิทัจดักำรเหน็สมควร จำกก ำไรสะสม 
หรอืก ำไรสุทธใินงวดบญัชทีีจ่ะจ่ำยเงนิปันผล แล้วแต่กรณี และกำรจ่ำยเงนิปันผลดังกล่ำวจะไม่ท ำใหก้องทุน
รวมมผีลขำดทุนสะสมเพิม่ขึน้ในงวดทีม่กีำรจ่ำยเงนิปันผลนัน้          
 
ทัง้นี้ บรษิทัจดักำรจะถอืปฏบิตัติำมหลกัเกณฑ์และวธิกีำรทีส่ ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ประกำศ ก ำหนด 
และตำมทีบ่รษิทัจดักำรเหน็สมควร 
 

 

 
 
Q:  กองทุนรวมน้ีเป็นกองทุนรวมท่ีมีกำรก ำหนดประเภทของผู้ลงทุน หรือมีกำรแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน

หรือไม่?  อย่ำงไร?  
A:  กองทุนรวมนี้เป็นกองทุนส ำหรบัผูล้งทุนทัว่ไป โดยกองทุนแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน ดงันี้ 

o ชนิดขำยคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ(ชื่อย่อ : LHDIGITAL-R) : เหมำะกบัผูล้งทุนประเภทบุคคลธรรมดำ เปิด
โอกำสใหผู้ล้งทุนรบัรำยไดส้ม ่ำเสมอจำกกำรขำยคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ 

ลกัษณะท่ีส ำคญัของกองทุนรวม  
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o ชนิดสะสมมูลค่ำ (ชื่อย่อ : LHDIGITAL-A) : เหมำะส ำหรบัผู้ลงทุนประเภทบุคคลธรรมดำ เปิดโอกำสให้ผู้
ลงทุนรบัรำยได้จำกส่วนต่ำงจำกกำรลงทุน (Capital Gain) และสะสมผลประโยชน์จำกกำรลงทุน (Total 
return) 

o ชนิดจ่ำยเงนิปันผล (ชื่อย่อ : LHDIGITAL-D) : เหมำะส ำหรบัผูล้งทุนประเภทนิตบิุคคล/สถำบนั เปิดโอกำสให้
ผู้ลงทุนรบัรำยได้สม ่ำเสมอจำกเงินปันผล รวมถึงมีสทิธไิด้รบัสทิธพิเิศษทำงภำษี หำกปฏิบตัิเป็นไปตำม
เกณฑ/์เงือ่นไขทีก่รมสรรพำกรก ำหนด 

 
Q:  กองทุนรวมน้ีมีจ ำนวนเงินทุนโครงกำรเท่ำใด  
A:  จ ำนวนเงนิทุนโครงกำรนี้เท่ำกบั 1,000 ลำ้นบำท  
 
Q: กองทุนน้ีเหมำะสมท่ีจะเป็นทำงเลือกส ำหรบัเงินลงทุนลกัษณะใด ควรลงทุนในกองทุนน้ีเป็น ระยะเวลำ

เท่ำใด 

A:   เพื่อตอบสนองควำมต้องกำรของผู้ลงทุนที่มุ่งหวงัผลตอบแทนจำกกำรลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวม
ต่ำงประเทศ (หรือ “กองทุนหลกั” (Master fund)) ที่มีนโยบำยกำรลงทุนตรำสำรทุนทัว่โลกที่ด ำเนินธุรกิจ
เกี่ยวกบัเทคโนโลยทีำงดจิติอล และบรษิัทที่เกี่ยวขอ้งกบัเทคโนโลยทีำงดจิติอล โดยผู้ลงทุนสำมำรถยอมรบั
ควำมเสีย่งจำกกำรลงทุนในต่ำงประเทศ อำท ิควำมเสีย่งดำ้นอตัรำแลกเปลี่ยน รวมถงึควำมผนัผวนของมลูค่ำ
หน่วยลงทุนของกองทุนหลกัได ้

 
Q: ปัจจยัใดท่ีมีผลกระทบอย่ำงมีนัยส ำคญัต่อเงินลงทุนของผู้ลงทุน 
A:  1) กำรเปลีย่นแปลงของรำคำหรอืมลูค่ำหน่วยลงทุน หรอืผลกำรด ำเนินงำนของกองทุนหลกัทีก่องทุนลงทุน 
     2) อตัรำแลกเปลีย่น 
     3) ปัจจยัอื่น ๆ เช่น ภำวะเศรษฐกจิ กำรเมอืง กำรเงนิ ของประเทศทีก่องทุนหลกัไปลงทุน 
 
Q: กองทุนน้ีมีผู้ประกนัเงินทุนหรือมุ่งเน้นจะคุ้มครองเงินต้นหรือไม่ อย่ำงไร 
A:  กองทุนน้ีไม่มผีูป้ระกนัเงนิทุนและไม่คุม้ครองเงนิตน้  
 
Q: กองทุนรวมน้ีมีรอบระยะเวลำบญัชีอย่ำงไร  
A: 28 กุมภำพนัธ ์ของทุกปี  
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Q: กองทุนรวมต่ำงประเทศนัน้มีนโยบำยกำรลงทุน ปัจจยัเส่ียงท่ีส ำคญั และผลกำรด ำเนินงำนอย่ำงไร 
A: ลกัษณะส ำคญัของกองทุน AXA World Funds-Framlington Digital Economy 
ชื่อกองทุน AXA World Funds-Framlington Digital Economy ช นิ ด

หน่วยลงทุน “Class I” สกุลเงินดอลล่ำร์สหรฐัฯ (USD) จด
ทะเบียนจัดตัง้ ในประเทศลักเซมเบิร์ก (Luxembourg) 
ภำยใต้กฎหมำยของประเทศลักเซมเบิร์กและ UCITS 
บรหิำรกำรลงทุนโดย AXA Funds Management S.A. 

วตัถุประสงคก์ำรลงทุน กองทุน AXA World Funds-Framlington Digital Economy 
มวีตัถุประสงคเ์พื่อแสวงหำผลตอบแทนจำกกำรลงทุนในตรำ
สำรทุนในระยะยำว โดยกองทุนจะลงทุนในสกุลเงนิดอลล่ำร์
สหรฐัฯ (USD)  

นโยบำยกำรลงทุน กองทุน AXA World Funds-Framlington Digital Economy 
(“กองทุนหลกั”)  มวีตัถุประสงค์ลงทุนในตรำสำรทุนทัว่โลก 
โดยลงทุนอย่ำงน้อย 2 ใน 3 ในตรำสำรทุนหรอืตรำสำรทุนที่
เกีย่วขอ้ง (Equity-related) ของบรษิทัทีด่ ำเนินธุรกจิเกีย่วกบั
เทคโนโลยีทำงดิจิตอลตัง้แต่เริ่มต้นจนจบกระบวนกำร 
(Value Chain) ซึ่งหมำยถึง ตัง้แต่กำรค้นพบสินค้ำและ
บรกิำร ตลอดจนกำรตดัสนิใจ กำรจ่ำยเงนิ และกำรส่งมอบ 
รวมถงึเทคโนโลยทีำงดจิติอลทีอ่ ำนวยควำมสะดวก กำรให้
ขอ้มูล และกำรวเิครำะห์เพื่อส่งเสรมิเทคโนโลยทีำงดจิติอล
ใหด้ขีึน้ 

โดยผู้จดักำรกองทุนจะใช้กลยุทธ์วิเครำะห์ด้ำนเศรษฐกิจ
มหำภำค และภำคอุตสำหกรรมและคัดเลือก บริษัท ที่มี
คุณภำพสูงซึ่งโดยทัว่ไปจะประกอบด้วยทีมผู้บริหำรที่มี
ประสทิธภิำพรูปแบบธุรกจิทีแ่ขง็แกร่งและสภำพแวดลอ้มใน
กำรแข่งขนัที่ดีและเศรษฐกิจดิจิทัลที่ขยำยตัวคำดว่ำจะมี
ผลกระทบเชงิบวกอย่ำงมนีัยส ำคญัต่อผลลพัธ์ทำงกำรเงิน
ในช่วงกลำง เป็นระยะยำว 

นอกจำกนี้ กองทุนอำจลงทุนในตรำสำรตลำดเงินใน
อตัรำส่วนไม่เกินร้อยละ 10 ของสนิทรพัย์สุทธ ิซึ่งเป็นตำม
กฎ UCITS และ / หรอื UCIs 

บรษิทัจดักำร 
(Asset Management Company) 

AXA Funds Management S.A., 
Registered office 49, Avenue J.F. Kennedy 
L-1855 Luxembourg, LUXEMBOURG 

ผูด้แูลผลประโยชน์/ผูเ้กบ็รกัษำทรพัยส์นิ State Street Bank Luxembourg S.C.A. 
49, Avenue J.F. Kennedy L-1855 Luxembourg 

สกุลเงนิ ดอลล่ำรส์หรฐัฯ (US Dollar) 
วนัทีจ่ดัตัง้กองทุน 24 ตุลำคม 2560 
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วนัท ำกำรซื้อขำยหน่วยลงทุน ทุกวนัท ำกำร 
อำยุกองทุน ไม่ก ำหนด 
นโยบำยกำรจ่ำยเงนิปันผล ไม่ม ี
ค่ำธรรมเนียม 
ค่ำธรรมเนียม Maximum management Fee 
ค่ำธรรมเนียม Ongoing charges 
ค่ำธรรมเนียม Applied Service Fee 

 
ไม่เกนิรอ้ยละ 0.60 ต่อปี 
ไม่เกนิรอ้ยละ 0.78 ต่อปี 
ไม่เกนิรอ้ยละ 0.50 ต่อปี 

ISIN Codes LU1694772994 
แหล่งขอ้มลูกองทุนหลกั www.axa-im.com. 

 

ควำมเส่ียงจำกกำรปฏิบติักำรของกองทุน 

1. General Risks 

• กำรจดักำรหลกัประกนั (Collateral management) 
ควำมเสีย่งทีคู่่สญัญำอำจผดินัดช ำระหนี้ ทีเ่กดิขึน้จำกกำรกำรท ำธุรกกรมซื้อขำยกนัเอง แต่กำรท ำธุรกรรมซื้อโดยมี
สญัญำขำยคนืจะถูกท ำใหน้้อยลงจำกกำรยำ้ย หรอื กำรวำงหลกัประกนั เพื่อประโยชน์ของกองทุนย่อย แต่อย่ำงไรก็
ตำม กำรท ำธุรกรรมอำจไม่มกีำรวำงหลงัประกนัเตม็จ ำนวน หำกคู่สญัญำมกีำรผดินัดช ำระหนี้จรงิ กองทุนย่อยอำจ
รบัรูค้วำมขำดทุนจำกกำรตัง้รำคำทีไ่ม่แม่นย ำหรอืกำรตดิตำมของหลกัประกนั หรอื กำรปรบัตวัลดลงในมูลค่ำของ
กำรลงทุน เป็นตตน้ ดงันัน้ อำจท ำใหจ้ ำนวนหลกัประกนัทีส่ำมำรถคนืกองทุนย่อยใหแ้ก่คู่สญัญำลดลง หรอืมผีลขำด
แก่กองทุนย่อย 

• ควำมเส่ียงจำกกำรท ำธรุกรรมอนุพนัธ ์(Derivative transactions risk) 
กองทุนย่อยแต่ละกอง อำจเกี่ยวขอ้งกบักำรท ำธุรกรรมดำ้นอนุพนัธ์ เนื่องจำกเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์กำรลงทุน
ของกองเพื่อกำรป้องกนัควำมเสี่ยงและวตัุประสงค์เพื่อ effient portfolio management นอกจำกนี้ กำรใช้ตรำสำร
อนุพนัธอ์ำจเกีย่วขอ้งกบั economic leverage อย่ำงมนีัยส ำคญั และในบำงกรณีอำจเกดิควำมเสีย่งทีจ่ะขำดทนุอยำ่ง
มีนัยส ำคญั โดยกองทุนต่ำงประเทศมคีวำมสำมำรถในกำรใช้กลยุทธ์ดงักล่ำวอำจถูกจ ำกัดด้วยภำวะตลำดและ
สดัส่วนทีถู่กก ำหนด ซึง่อำจไม่มกีำรรบัประกนัว่ำกลยุทธด์งักล่ำวจะมส่ีวนท ำใหไ้ดผ้ลตอบแทนทีค่ำดหวงัไว ้

• ควำมเส่ียงจำกกำรขำดทุนเงินต้น (Derivative transactions risk) 
จะไม่มกีำรรบัประกนัใด ๆ แก่นักลงทุนเนื่องจำกกำรชดเชยของกำรลงทุนเริม่แรกหรอืครัง้ต่อ ๆ ไปในกองทุนย่อย 
ทีน่อกเหนือจำกทีร่ะบุถงึใน prospectus อย่ำงชดัเจนเกีย่วกบักำรรบัประกนัเงนิต้น ณ วนัทีท่ีก่ ำหนดไว ้และ ขึน้อยู่
กบัขอ้ตกลง กำรขำดทุนเงนิต้นอำจะเกิดจำกกำรมส่ีวนเปิดควำมเสี่ยงโดยตรง , ส่วนเปิดควำมเสี่ยงกบัคู่ค้ำ หรอื 
ส่วนเปิดควำมเสีย่งทำงออ้ม 

• ควำมเส่ียงด้ำนกำรจดักำร (Management risk) 
ส ำหรบักองทุนย่อยใด ๆ กต็ำม จะมคีวำมเสีย่งทีเ่ทคนิคกำรลงทุน หรอื กลยุทธก์ำรลงทุน จะไม่ส ำเรจ็หรอือำจท ำให้
เกิดผลขำดทุนแก่กองทุนย่อยนัน้ ๆ ผู้ถือหน่วยจะไม่มสีิทธิ ์หรือ อ ำนำจ ในกำรเข้ำไปมส่ีวนร่วมในกำรบรหิำร
จดักำรในธุรกรรมรำยวนั หรอื ควบคุมกจิกำรของกองทุนย่อย และไม่มโีอกำสในกำรประเมนิกำรลงทุนเฉพำะทำง
ซึง่ท ำโดยกองทุนย่อยหรอืตำมเงือ่นไขของกองทุนใด ๆ กต็ำม 
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2. ควำมเส่ียงจำกตลำดเกิดใหม ่(Emerging markets risk) 
โดยทัว่ไปกลุ่มเศรษฐกจิตลำดเกดิใหม่ (Emerging Market) ค่อนขำ้งมคีวำมผนัผวนของรำคำและอตัรำแลกเปลีย่น 
รวมไปถงึควำมไม่แน่นอนทำงกำรเมอืงและสงัคมทีอ่ำจส่งผลกระทบในทำงลบได ้รวมไปถงึหลกัทรพัย์ในตลำดเกดิ
ใหม่อำจมสีภำพคล่องน้อยและมคีวำมผนัผวนมำกกว่ำเมื่อเทยีบกับระบบเศรษฐกิจที่พฒันำแล้ว โดยมูลค่ำและ
ปรมิำณซื้อขำยของหลกัทรพัย์อำจถูกจ ำกดัหรอืกระจุกตวัอยู่ในบำงกลุ่ม บำงธุรกจิ อำจส่งผลกระทบต่อระยะเวลำ
และรำคำของกำรไดม้ำหรอืกำรจ ำหน่ำยหลกัทรพัยข์องกองทุนได ้

3. ควำมเส่ียงจำกกำรลงทุนทัว่โลก (Global investments risk) 
กำรลงทุนในตรำสำรต่ำงประเทศ ที่มสีกุลเงนิที่แตกต่ำงไปจำดสกุลเงนิอ้ำงอิงของกองทุนย่อยอำจมคีวำมเสี่ยง
อย่ำงมนีัยส ำคญัอกีอย่ำงหนึ่งทีเ่กี่ยวขอ้ง คอืควำมเสีย่งทีไ่ม่เกี่ยวขอ้งกบักำรลงทุนในตรำสำรทีม่สีกุลเงนิเดยีวกบั
กองทุนย่อย ดงันัน้ หำกกองทุนย่อยไม่มกีำรป้องกนัควำมเสี่ยงใน share class ที่ลงทุนในสกุลเงนิที่ต่ำงไปจำก
สกุลเงนิของกองทุนย่อยนักลงทุนจะมส่ีวนเปิดควำมเสีย่งของอตัรำแลกเปลี่ยนต่ำงประเทศในระดบั share class 
เมื่อมลูค่ำของshare ดงักล่ำวนัน้จะขึน้อยู่กบั อตัรำแลกเปลีย่น spot ระหว่ำง 2 สกุลเงนิ  
4. ควำมเส่ียงจำกกำรลงทุนในหุ้นท่ีเป็นบริษทัขนำดเลก็ (Investments in small and micro 
capitalisation universe risk) 
กำรลงทุนในหุน้ทีเ่ป็นบรษิทัขนำดเลก็อำจควำมเสีย่งจำกควำมผนัผวนของรำคำและสภำพคล่องมำกกว่ำหุน้ที่เป็น
บรษิทัขนำดใหญ่ 
5. ควำมเส่ียงจำกกำรลงทุนในหุ้นมีควำมเฉพำะในอสุำหกรรมใดอสุำหกรรมหน่ึง (Investments in 
specific sectors or asset classes risk) 
กำรลงทุนในหุน้ทีม่คีวำมเฉพำะในอุสำหกรรมใดอุสำหกรรมหนึ่งอำจควำมเสีย่งจำกอุสำหกรรมทีล่งทุนในกรณีที่
อุสำหกรรมนัน้มคีวำมตอ้งกำรลดลงอำจจะส่งผลกระทบท ำใหร้ำคำมคีวำมผนัผวนและสภำพคล่องลดลง 
 
 

ผลกำรด ำเนินงำนของกองทนุหลกั 
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ควำมผนัผวนของผลกำรด ำเนินงำน 

 
 
หมำยเหตุ 
1. ขอ้มลูจำก Factsheet Axa World Funds Sicav - Framlington Digital Economy ณ วนัที ่28 กุมภำพนัธ ์2563 
2. ผลกำรด ำเนินงำนในอดตี มไิดเ้ป็นสิง่ยนืยนัถงึผลกำรด ำเนินงำนในอนำคต 
 
 
 
 
 
Q: กองทุนรวมน้ีมีวิธีกำรขำยและรบัซื้อคืนหน่วยลงทุนอย่ำงไร  
A:  1) วธิกีำรขำยหน่วยลงทุน 

ข้อก ำหนด : 

• มลูค่ำขัน้ต ่ำของกำรสัง่ซื้อ 5,000 บำท  

✓ ช่วงเสนอขำยครัง้แรก (IPO) : ผูล้งทุนสำมำรถสัง่ซื้อไดท้ีบ่รษิทัจดักำร หรอืผูส้นับสนุนกำรขำยหรอื
รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนทีไ่ดร้บักำรแต่งตัง้จำกบรษิทัจดักำร ทุกวนัท ำกำร เวลำ 8.30-15.30 น.   

โดยวนัสุดทำ้ยของกำรเสนอขำยครัง้แรก บรษิทัจดักำรขอสงวนสทิธริบัเงนิค่ำจองซื้อเป็นเงินโอน
เท่ำนัน้ภำยในเวลำ 15.30 น. 

อนึ่ง ผูถ้อืหน่วยลงทุนสำมำรถส่งค ำสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนจำกกองทุนตน้ทำง อนัไดแ้ก่ กองทุน
เปิด แอล เอช ตลำดเงิน (LHMM) และกองทุนเปิด แอล เอช ตรำสำรหนี้ ระยะสัน้  พลัส 
(LHSTPLUS) เพื่อซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนนี้ (สบัเปลี่ยนเขำ้ หรอืกำรขำยหน่วยลงทุนกองทุน
ต้นทำงเพื่อซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนนี้)  ในช่วงเสนอขำยครัง้แรก (IPO) ได ้ทัง้นี้ บรษิทัจดักำร
อำจก ำหนด หรอืเปลีย่นแปลงรำยชื่อกองทุนตน้ทำงนี้ในภำยหลงัได ้เวน้แต่บรษิทัจดักำรจะอนุญำต
เป็นอย่ำงอื่น 

✓ ช่วงภำยหลงักำรเสนอขำยครัง้แรก (Post IPO) : ผู้ลงทุนสำมำรถสัง่ซื้อได้ที่บริษัทจดักำร หรือ
ผูส้นับสนุนกำรขำยหรอืรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนทีไ่ดร้บักำรแต่งตัง้จำกบรษิทัจดักำร ทุกวนัท ำกำรขำย
หน่วยลงทุน (วนัท ำกำรทีบ่รษิทัจดักำรเปิดรบัค ำสัง่ซื้อหน่วยลงทุน) เวลำ 8.30-14.00 น.   

✓ ในกำรซื้อหน่วยลงทุน ผู้สัง่ซื้อหน่วยลงทุน/ผูถ้ือหน่วยลงทุน จะต้องช ำระเงนิค่ำซื้อครัง้เดยีวเตม็
จ ำนวนทีส่ัง่ซื้อ โดยช ำระเป็น เงนิโอน เชค็ ดรำฟต ์หรอืวธิอีื่นใดทีบ่รษิทัจดักำรยอมรบั โดยผูส้ัง่ซื้อ
จะต้องลงวนัที่ตำมวนัทีท่ีส่ ัง่ซื้อและขดีคร่อมเฉพำะสัง่จ่ำยในนำม “บลจ. แลนด์ แอนด์ เฮา้ส ์จ ากดั 
เพือ่จองซื้อหน่วยลงทุน” โดยระบุชื่อ ทีอ่ยู่และหมำยเลขโทรศพัทข์องผูส้ัง่ซื้อลงบนดำ้นหลงัของเชค็
เพื่อควำมสะดวกในกำรตดิต่อและเพื่อผลประโยชน์ของผูส้ัง่ซื้อหน่วยลงทุน 

ข้อก ำหนดในกำรซ้ือขำยและโอนหน่วยลงทุน 
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  2) วธิรีบัซื้อคนื  

✓ มลูค่ำขัน้ต ่ำในกำรขำยคนื 5,000 บำท   

✓ มลูค่ำคงเหลอืในบญัช ี100 บำท 

✓ จ ำนวนหน่วยลงทุนขัน้ต ่ำของกำรสัง่ขำยคนื 500 หน่วย 

✓ จ ำนวนหน่วยลงทุนคงเหลอืในบญัชขี ัน้ต ่ำ ไม่ก ำหนด 

✓ กรณีรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนแบบดุลยพนิิจของผูล้งทุน ผูล้งทุนสำมำรถสัง่ขำยหน่วยลงทุนไดทุ้กวนัท ำกำร
รบัซื้อคืนหน่วยลงทุน โดยผู้ถือหน่วยลงทุนสำมำรถส่งค ำสัง่ขำยคืนหน่วยลงทุน ได้ตัง้แต่เวลำ  8.30 - 
14.00 น. 

ทัง้นี้ บรษิัทจดักำรขอสงวนสทิธทิี่จะเปลี่ยนแปลง วนั เวลำท ำกำรรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนดงักล่ำว ตำมที่
บรษิัทจดักำรเห็นสมควร ซึ่งเป็นไปเพื่อประโยชน์ของกองทุนรวม โดยจะแจ้งใหผู้้ถอืหน่วยลงทุนทรำบ
ล่วงหน้ำ โดยประกำศ ณ ส ำนักงำนของบรษิทัจดักำร และ/หรอืผูส้นับสนุนกำรขำยหรอืรบัซื้อคนื (ถำ้ม)ี 

ทัง้นี้ บรษิทัจดักำรจะด ำเนินกำรช ำระเงนิใหผู้ข้ำยคนืหน่วยลงทุนภำยใน 5 วนัท ำกำรนับแต่วนัถดัจำกวนั
ค ำนวณมลูค่ำทรพัยส์นิสุทธ ิมลูค่ำหน่วยลงทุน และรำคำหน่วยลงทุน  

✓ กรณีรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ(ส ำหรบัหน่วยลงทุนชนิดขำยคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั)ิ 
บรษิทัจดักำรจะถอืว่ำผูถ้อืหน่วยลงทุนไดต้กลงสัง่ขำยคนืหน่วยลงทุนและยนิยอมใหบ้รษิทัจดักำรรบัซื้อคนื
หน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ(Auto Redemption) โดยจะพจิำรณำรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตัไิม่เกนิปีละ 12 
ครัง้ ซึ่งจะพจิำรณำจำกผลกำรด ำเนินงำนสิน้สุดตำมช่วงเวลำทีบ่รษิทัจัดกำรเหน็สมควรในงวดบญัชทีี่จะ
จ่ำยเงนิค่ำรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตัแิลว้แต่กรณี 

ในกำรรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนดงักล่ำว บรษิทัจดักำรจะใชร้ำคำรบัซื้อคนื ณ สิน้วนัท ำรำยกำรรบัซื้อคนืหน่วย
ลงทุนอตัโนมตั ิโดยบรษิทัจดักำรจะด ำเนินกำรช ำระเงนิค่ำรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนโดยอตัโนมตัภิำยใน 5 วนั
ท ำกำรนับแต่วนัถดัจำกวนัค ำนวณมูลค่ำทรพัย์สนิสุทธ ิมูลค่ำหน่วยลงทุน และรำคำหน่วยลงทุน เพื่อน ำ
เงนิไปซื้อหน่วยลงทุนกองทุนเปิด แอล เอช ตลำดเงนิ   

ผูถ้อืหน่วยลงทุนจะสำมำรถด ำเนินกำรขำยคนืหรอืสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนกองทุนเปิด แอล เอช ตลำดเงนิ  
ไปยงักองทุนอื่นได ้โดยเป็นไปตำมเงือ่นไขระบุไวใ้นหนังสอืชีช้วนของกองทุนเปิด แอล เอช ตลำดเงนิ 

Q: กรณีใดท่ีบริษทัจดักำรสงวนสิทธิไม่ขำยหน่วยลงทุน 
A:  บรษิทัจดักำรขอสงวนสทิธทิีจ่ะปฏเิสธกำรสัง่ซื้อหน่วยลงทุน ในกรณีทีบ่รษิทัจดักำรไดพ้จิำรณำแล้วเหน็ว่ำกำร

สัง่ซื้อดงักล่ำว มผีลกระทบต่อกำรลงทุนของกองทุนรวมหรอืต่อผู้ถอืหน่วยลงทุนหรอืต่อชื่อเสยีงหรอืต่อควำม
รบัผดิชอบทำงกฎหมำยของบรษิทัจดักำร โดยไม่จ ำเป็นตอ้งแจง้ใหผู้ส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุนทรำบล่วงหน้ำ 

 
Q: กองทุนรวมน้ีมีข้อก ำหนดเก่ียวกบักำรเลื่อนก ำหนดเวลำช ำระค่ำขำยคืนหน่วยลงทุน กำรไม่ขำยหรือไม่

รบัซื้อคืนหน่วยลงทุนตำมค ำสัง่ท่ีรบัไว้แล้ว และกำรหยุดรบัค ำสัง่ซื้อหรือขำยคืนหน่วยลงทุนไว้อย่ำงไร 

A: (1) กำรเลื่อนก ำหนดกำรช ำระเงนิค่ำขำยคนืหน่วยลงทุน  
บรษิทัจดักำรอำจเลื่อนก ำหนดกำรช ำระเงนิค่ำขำยคนืหน่วยลงทุนคนืแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนทีไ่ดม้คี ำสัง่ขำยคนื
หน่วยลงทุนของกองทุนเปิดไวแ้ลว้ได ้ในกรณีดงัต่อไปนี้  



กองทุนเปิด แอล เอช ดจิติอล อโีคโนม ี  9 

 

(1.1) บรษิทัจดักำรโดยควำมเหน็ชอบของผูดู้แลผลประโยชน์เหน็ว่ำมเีหตุจ ำเป็นท ำใหไ้ม่สำมำรถจ ำหน่ำย 
จ่ำย โอนหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิของกองทุนเปิดไดอ้ย่ำงสมเหตุสมผล หรอืมเีหตุทีท่ ำใหก้องทุนรวม
ไม่ได้รบัช ำระเงนิจำกหลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สนิทีล่งทุนไวต้ำมก ำหนดเวลำปกติ ซึ่งเหตุดงักล่ำวอยู่
นอกเหนือกำรควบคุมของบรษิทัจดักำร 

(1.2) มีค ำสัง่ขำยคืนหน่วยลงทุนไว้แล้วแต่ในช่วงระยะเวลำที่บรษิัทจดักำรยงัไม่ได้ช ำระเงนิค่ำขำยคนื
หน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน บรษิทัจดักำรพบว่ำรำคำรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนดงักล่ำวไม่ถูกต้อง 
และผู้ดูแลผลประโยชน์ยงัไม่ได้รบัรองข้อมูลในรำยงำนกำรแก้ไขรำคำย้อนหลงัและรำยงำนกำร
ชดเชยรำคำ โดยรำคำรบัซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องนัน้ต่ำงจำกรำคำรบัซื้อคืนหน่วยลงทุนที่
ถูกต้องตัง้แต่หนึ่งสตำงค์ขึน้ไปและคดิเป็นอตัรำตัง้แต่ร้อยละ 0.5 ของรำคำรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนที่
ถูกตอ้ง 

(1.3) มคี ำสัง่ขำยคืนหน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลำที่บริษัทจัดกำรพบว่ำรำคำรับซื้อคืนหน่วยลงทุนไม่
ถูกต้อง และผูดู้แลผลประโยชน์ยงัไม่ไดร้บัรองขอ้มลูในรำยงำนกำรแก้ไขรำคำยอ้นหลงัและรำยงำน
กำรชดเชยรำคำ โดยรำคำรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนทีไ่ม่ถูกตอ้งนัน้ต่ำงจำกรำคำรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนที่
ถูกต้องตัง้แต่หนึ่งสตำงค์ขึน้ไป และคดิเป็นอตัรำตัง้แต่รอ้ยละ 0.5 ของรำคำรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนที่
ถูกตอ้ง 

(2) กำรไม่ขำยหรอืไม่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนตำมค ำสัง่ทีร่บัไวแ้ลว้  
บรษิทัจดักำรอำจไม่ขำย ไม่รบัซื้อคนื หรอืไม่รบัสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนตำมค ำสัง่ซื้อ ค ำสัง่ขำยคนื หรอืค ำสัง่
สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่ได้รบัไว้แล้ว หรืออำจหยุดรบัค ำสัง่ซื้อ ค ำสัง่ขำยคนื หรือค ำสัง่สบัเปลี่ยนหน่วย
ลงทุนได ้ในกรณีทีป่รำกฏเหตุดงัต่อไปนี้ 

(2.1) ตลำดหลกัทรพัยห์รอืศูนยซ์ื้อขำยหลกัทรพัยไ์ม่สำมำรถเปิดท ำกำรซื้อขำยไดต้ำมปกติ 
(2.2)   เมื่อบริษัทจดักำรโดยควำมเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์เห็นว่ำมเีหตุจ ำเป็นท ำให้ไม่สำมำรถ

จ ำหน่ำย จ่ำย โอนหลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สนิของกองทุนเปิดได้อย่ำงสมเหตุสมผล หรอืไม่สำมำรถ
ค ำนวณมูลค่ำทรพัย์สนิของกองทุนเปิดได้อย่ำงเป็นธรรมและเหมำะสม หรอืมเีหตุจ ำเป็นอื่นใดเพื่อ
คุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน ทัง้นี้ บริษัทจัดกำรจะไม่ขำย ไม่รับซื้อคืน หรือไม่รับ
สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนตำมค ำสัง่ซื้อ ค ำสัง่ขำยคนื หรอืค ำสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่ ได้รบัมำแล้ว 
หรอืจะหยุดรบัค ำสัง่ซื้อ ค ำสัง่ขำยคนื หรอืค ำสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนในกรณีนี้ได้ไม่ เกิน 1 วนัท ำ
กำร เวน้แต่ไดร้บัผ่อนผนัจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. 

(2.3) ในกรณีที่กองทุนรวมมกีำรลงทุนในหลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สนิในต่ำงประเทศตำมประกำศส ำนักงำน 
ก.ล.ต.ว่ำดว้ยกำรลงทุนในหรอืมไีวซ้ึ่งหลกัทรพัยห์รอืทรพัย์สนิในต่ำงประเทศเพื่อเป็นทรพัย์สนิของ
กองทุน และกำรก ำหนดอัตรำส่วนกำรลงทุน เมื่อมีเหตุกำรณ์ดังต่อไปนี้เกิดขึ้นและก่อให้เกิด
ผลกระทบต่อกองทุนรวมดงักล่ำวอย่ำงมนีัยส ำคญั 

(ก) ตลำดซื้อขำยหลกัทรพัย์ดงักล่ำวไม่สำมำรถเปิดท ำกำรซื้อขำยได้ตำมปกติ ทัง้นี้ เฉพำะ
กรณีทีก่องทุนรวมไดล้งทุนในหลกัทรพัยท์ีซ่ื้อขำยในตลำดซื้อขำยหลกัทรพัยแ์ต่ละแห่งเกนิ
กว่ำรอ้ยละสบิของมลูค่ำทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุนรวม 

(ข) มเีหตุกำรณ์ที่ท ำให้ไม่สำมำรถแลกเปลี่ยนเงนิตรำต่ำงประเทศได้อย่ำงเสร ีและท ำให้ไม่
สำมำรถโอนเงนิออกจำกประเทศหรอืรบัโอนเงนิจำกต่ำงประเทศไดต้ำมปกติ 
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(ค) มีเหตุที่ท ำให้กองทุนรวมไม่ได้รบัช ำระเงินจำกหลกัทรพัย์หรือทรพัย์สินที่ลงทุนไว้ตำม
ก ำหนด เวลำปกติ ซึ่งเหตุดังกล่ำวอยู่เหนือกำรควบคุมของบริษัทจัดกำรและผู้ดูแล
ผลประโยชน์เหน็ชอบดว้ยแลว้ 

(2.4) เป็นกำรไม่ขำยหน่วยลงทุนตำมค ำสัง่ซื้อหน่วยลงทุนทีร่บัไวแ้ล้ว หรอืเป็นกำรหยุดรบัค ำสัง่ซื้อหน่วย
ลงทุน แก่ผูล้งทุนเฉพำะรำย เนื่องจำกปรำกฏขอ้เทจ็จรงิดงัต่อไปนี้ 

(ก) บริษัทจัดกำรมีเหตุอันควรสงสัยว่ำผู้ลงทุนรำยนัน้ ๆ มีส่วนเกี่ยวข้องกับกำรกระท ำ
ดงัต่อไปนี้ 
1) กำรกระท ำทีเ่ป็นควำมผดิมูลฐำนหรอืควำมผดิฐำนฟอกเงนิตำมกฎหมำยเกี่ยวกบักำร

ป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน ไม่ว่ำจะเป็นกฎหมำยไทยหรือกฎหมำย
ต่ำงประเทศ 

2) กำรใหก้ำรสนับสนุนทำงกำรเงนิแก่กำรก่อกำรรำ้ย หรอื 
3) กำรกระท ำทีเ่ป็นกำรปฏบิตัติำมค ำสัง่เกีย่วกบักำรยดึหรอือำยดัทรพัย์สนิ โดยบุคคลผูม้ี

อ ำนำจตำมกฎหมำย 
(ข) บรษิทัจดักำรไม่สำมำรถด ำเนินกำรรูจ้กัลูกคำ้ และตรวจสอบเพื่อทรำบขอ้เทจ็จรงิเกีย่วกบั

ลูกคำ้ไดใ้นสำระส ำคญั 

(3) กำรหยุดรบัค ำสัง่ซื้อขำยหน่วยลงทุน 
     เพื่อคุม้ครองประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุน หรอืในกรณีทีม่คีวำมจ ำเป็นเพื่อรกัษำเสถยีรภำพทำงเศรษฐกจิ

และกำรเงนิของประเทศ หรอืเพื่อรกัษำเสถยีรภำพในระบบตลำดกำรเงนิ ส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. 
อำจประกำศใหบ้รษิทัจดักำรหยุดรบัค ำสัง่ซื้อ ค ำสัง่ขำยคนื หรอืค ำสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด
ได้เป็นกำรชัว่ครำวตำมระยะเวลำที่เห็นสมควร แต่รวมแล้วต้องไม่เกิน 20 วนัท ำกำรติดต่อกนั เว้นแต่จะ
ไดร้บัควำมเหน็ชอบจำกคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ใหข้ยำยระยะเวลำหยุดรบัค ำสัง่ซื้อ ค ำสัง่ขำยคนื หรอืค ำสัง่
สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนออกไปได ้

Q: วิธีกำรสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนเป็นอย่ำงไร 

A:  กำรสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนเขำ้ (Switch in) สำมำรถกระท ำได้ทุกวนัท ำกำรขำยหน่วยลงทุน หรอืวนัท ำกำรที่
บรษิทัจดักำรเปิดใหผู้ถ้อืหน่ยลงทุนส่งสัง่ค ำสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนได ้ระหว่ำงเวลำเริม่ท ำกำรถงึ 14.00 น.  

โดยเป็นกำรสบัเปลีย่นจำกหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นภำยใตก้ำรจดักำรของบรษิทัจดักำร (“กองทุนตน้ทำง”) 
มำเขำ้กองทุนนี้ (“กองทุนปลำยทำง”) ทัง้นี้ กำรสบัเปลี่ยนกำรถอืหน่วยลงทุนระหว่ำงกองทุนเปิด ต้องเป็นไป
ตำมเงือ่นไขทีร่ะบุไวใ้นโครงกำรจดักำรของทัง้กองทุนเปิดตน้ทำง และกองทุนเปิดปลำยทำง 

กำรสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (Switch out): ผูถ้อืหน่วยลงทุนสำมำรถสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนจำกกองทุนนี้ไป
ยงักองทุนอื่นภำยใต้กำรจดักำรของบรษิัทจดักำรโดยส่งค ำสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน และน ำส่งหลกัฐำนกำร
สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่ำนบรษิทัจดักำรหรอืผู้สนับสนุนกำรขำยหรอืรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน  กระท ำไดทุ้กวนัท ำ
กำรขำยหน่วยลงทุน หรอืวนัท ำกำรที่บรษิทัจดักำรเปิดใหผู้้ถอืหน่ยลงทุนส่งสัง่ค ำสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ 
ระหว่ำงเวลำเริม่ท ำกำรถงึ 14.00 น.  

 ในกรณีทีว่นัดงักล่ำวตรงกบัวนัหยุดท ำกำร และ/หรอืวนัทีส่ ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. และ/หรอืหน่วยงำน
อื่นใดที่ม ีอ ำนำจตำมกฎหมำยทีเ่กี่ยวขอ้งมคี ำสัง่ใหเ้ป็นวนัหยุดท ำกำรซื้อขำย แม้อำจเป็นวนัที่บรษิัทจดักำร
ก ำหนดใหเ้ป็นวนัท ำกำรสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนกต็ำม บรษิทัจดักำรจะเลื่อนวนัท ำกำรสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนเป็น
วนัท ำกำรถดัไป 
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 ทัง้นี้ บรษิทัจดักำรขอสงวนสทิธทิีจ่ะเปลี่ยนแปลงวนัและเวลำท ำกำรสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนดงักล่ำว ตำมทีบ่รษิทั
จดักำรเหน็สมควร โดยจะแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยทรำบล่วงหน้ำ โดยประกำศ ณ ส ำนักงำนของบรษิทัจดักำร และ/หรอื
ผูส้นับสนุนกำรขำยหรอืรบัซื้อคนื รวมทัง้เผยแพร่ผ่ำนเวบ็ไซตข์องบรษิทัจดักำร 

 
Q:  กองทุนรวมน้ีก ำหนดวิธีกำรโอนหน่วยลงทุน และข้อจ ำกดักำรโอนไว้อย่ำงไร 

A:  ขอ้จ ำกดักำรโอนหน่วยลงทุน ผูถ้อืหน่วยลงทุนสำมำรถโอนหน่วยลงทุนไดใ้นกรณีดงัต่อไปนี้ 

บรษิัทจดักำรกองทุนรวมหรอืนำยทะเบยีนหน่วยลงทุนจะปฏิเสธกำรลงทะเบยีนกำรโอนและกำรจ ำน ำหน่วย
ลงทุนในกรณี ดงันี้ 
(1)  กำรโอนหน่วยลงทุน ในกรณีที่กำรถือหน่วยลงทุนเกินข้อจ ำกัดกำรถือหน่วยลงทุนตำมประกำศ

คณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุนว่ำด้วยหลกัเกณฑ์เกี่ยวกบัขอ้จ ำกดักำรถือ หน่วยลงทุนในกองทุนรวมและ
หน้ำทีข่องบรษิทัจดักำร 

(2)  กำรโอนหน่วยลงทุน ในกรณีเป็นกองทุนรวมทีเ่สนอขำยต่อผูล้งทุนทีม่ใิช่รำยย่อย และกำรโอนหน่วยลงทุน
จะท ำให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่เป็นผู้ลงทุนสถำบนั ผู้ลงทุนรำยใหญ่ หรอืผู้มเีงนิลงทุนสูง ตำมที่ก ำหนดใน
โครงกำรจดักำรกองทุนรวม เวน้แต่เป็นกำรโอนทำงมรดก 

(3)  กำรโอนหรอืกำรจ ำน ำหน่วยลงทุน ในกรณีเป็นกองทุนรวมเพื่อกำรเลีย้งชพีหรอืกองทุนรวมหุน้ระยะยำว 
 
วิธีกำรโอนหน่วยลงทุน 
ผูถ้อืหน่วยลงทุนทีป่ระสงคจ์ะโอนหน่วยลงทุน จะตอ้งด ำเนินกำรดงัต่อไปนี้ 

(1) กรอกแบบค ำขอโอนหน่วยลงทุนตำมที่บรษิัทจดักำรหรือนำยทะเบยีนหน่วยลงทุนก ำหนด พร้อมทัง้ลง
ลำยมอืชื่อผูโ้อนและผูร้บัโอน และยื่นค ำขอโอนหน่วยลงทุนดงักล่ำวพรอ้มเอกสำรทีก่ ำหนดแก่นำยทะเบยีน
หน่วยลงทุน ในกรณีทีผู่ร้บัโอนยงัไม่มบีญัชกีองทุนกบับรษิทัจดักำร ผูร้บัโอนจะตอ้งด ำเนินกำรขอเปิดบญัชี
กองทุนตำมวธิกีำรทีก่ ำหนดไวใ้นโครงกำรก่อน แลว้ผูโ้อนจงึท ำกำรโอนหน่วยลงทุนใหผู้ร้บัโอนได้ 

(2) ผูโ้อนจะต้องเสยีค่ำธรรมเนียมกำรโอนหน่วยลงทุนตำมทีร่ะบุไวใ้นหนังสอืชี้ชวนส่วนขอ้มูลโครงกำร เรื่อง 
“ค่ำธรรมเนียมทีเ่รยีกเกบ็จำกผูส้ัง่ซื้อหรอืผูถ้ือหน่วยลงทุน” 

(3) หลงัจำกที่ได้รบัค่ำธรรมเนียมกำรโอนหน่วยลงทุนจำกผู้โอนแล้ว นำยทะเบียนหน่วยลงทุนจะส่งมอบ
ใบเสรจ็รบัเงนิ และใบก ำกบัภำษ ีพรอ้มส ำเนำค ำขอโอนหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูโ้อนไวเ้ป็นหลกัฐำน 

นำยทะเบยีนหน่วยลงทุนจะบนัทกึขอ้มลูกำรโอนหน่วยลงทุนและออกหนังสอืรบัรองสทิธใินหน่วยลงทุนใหผู้้
โอนและผูร้บัโอนหน่วยลงทุน ภำยใน 15 วนันับแต่วนัทีน่ำยทะเบยีนหน่วยลงทุนไดร้บัค ำขอโอนหน่วยลงทุน
ถูกต้องสมบูรณ์ ทัง้นี้ ผูร้บัโอนหน่วยลงทุนจะมสีทิธใินฐำนะผูถ้อืหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตำมขอ้ผูกพนั
ขอ้ 13 เรื่อง “สทิธหิน้ำที่และควำมรบัผดิชอบของผูถ้ือหน่วยลงทุน” ได้ต่อเมื่อนำยทะเบยีนหน่วยลงทุนได้
บนัทกึชื่อผูร้บัโอนหน่วยลงทุนในสมุดทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุนเรยีบรอ้ยแลว้ 

 
Q: ผู้ถือหน่วยลงทุนจะทรำบข้อมูลเก่ียวกบัมูลค่ำทรพัยสิ์นสุทธิ มูลค่ำหน่วยลงทุนและรำคำขำยและรบัซื้อ

คืนหน่วยลงทุนได้จำกช่องทำงใด 

A: ผูถ้อืหน่วยสำมำรถตรวจสอบได ้ในเวป็ไซต์ (website) ของบรษิทัจดักำร www.lhfund.co.th หรอืทีบ่รษิทัจดักำร 
ทีห่มำยเลขโทรศพัท ์02-286-3484 และ 02-679-2155 

 

http://www.lhfund.co.th/
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Q:     กองทุนน้ีมีกำรออก และส่งมอบเอกสำรแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนหรือไม่ อย่ำงไร  
A:    นำยทะเบยีนหน่วยลงทุนจะออก “หนังสอืรบัรองสทิธใินหน่วยลงทุน/ใบเสรจ็รบัเงนิ/ใบก ำกบัภำษ”ี ทุกครัง้ทีม่ ี

กำรสัง่ซื้อหรอืขำยคนืหน่วยลงทุน เพื่อเป็นกำรยนืยนัจ ำนวนหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน และจะจดัส่ง
หนังสอืรบัรองสทิธใินหน่วยลงทุน/ใบเสรจ็รบัเงนิ/ใบก ำกบัภำษใีหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนภำยใน 15 วนัท ำกำรนับ
แต่วนัท ำกำรถดัจำกวนัทีปิ่ดกำรเสนอขำยหน่วยลงทุนครัง้แรก หรอืภำยใน 7 วนัท ำกำรนับแต่วนัถดัจำกวนั
ค ำนวณมลูค่ำทรพัยส์นิสุทธ ิมลูค่ำหน่วยลงทุน และรำคำหน่วยลงทุน ในช่วงกำรขำยและรบัซื้อคนืหน่วยลงทนุ
ภำยหลงักำรเสนอขำยครัง้แรก อนึ่งเอกสำรหลกัฐำนต่ำง ๆ จะจดัส่งโดยทำงไปรษณีย ์หรอืให้ผูส้นับสนุนกำร
ขำยหรอืรบัซื้อคนืเป็นผูม้อบใหแ้ลว้แต่กรณี 

ทัง้นี้ สทิธใินหน่วยลงทุนของผูส้ัง่ซื้อหน่วยลงทุนจะเกดิขึน้ต่อเมือ่นำยทะเบยีนหน่วยลงทุนไดท้ ำกำรบนัทกึ
รำยกำรสัง่ซื้อหน่วยลงทุนของผูส้ัง่ซื้อหน่วยลงทุนในทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุนแลว้ 

บรษิทัจดักำรและ/หรอืนำยทะเบยีนขอสงวนสทิธเิปลีย่นรปูแบบของเอกสำรแสดงสทิธใินหน่วยลงทุนจำก
หนังสอืรบัรองสทิธใินหน่วยลงทนุ เป็น “สมุดบญัชแีสดงสทิธใินหน่วยลงทุน (Fund book)” หรอืรปูแบบอื่นใดที่
ส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต.อนุญำต หรอืเหน็ชอบได ้บรษิทัจดักำรจะประกำศใหท้รำบล่วงหน้ำไม่น้อย
กว่ำ 5 วนัท ำกำร ณ ทีท่ ำกำรทกุแห่งของบรษิทัจดักำร และสถำนทีต่ดิต่อของผูส้นับสนุนกำรขำยหรอืรบัซื้อ
คนืหน่วยลงทุน 

Q:    ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมน้ีอำจถกูจ ำกดัสิทธิในเร่ืองใด ภำยใต้เง่ือนไขอย่ำงไร 
A:     ในกรณีทีบุ่คคลใดหรอืกลุ่มบุคคลเดียวกนัใดถอืหน่วยลงทุนเกนิขอ้จ ำกดักำรถอืหน่วยลงทุน บรษิทัจดักำรจะ

ไม่นับคะแนนเสยีงทีเ่กนิกว่ำ 1 ใน 3 ของจ ำนวนหน่วยลงทุนทีจ่ ำหน่ำยไดแ้ลว้ทัง้หมดของกองทุนรวม เวน้แต่
กำรเกินข้อจ ำกัดกำรถือหน่วยลงทุนเป็นกรณีข้อยกเว้นข้อจ ำกัดกำรถือหน่วยลงทุนตำมที่ส ำนักงำน
คณะกรรมกำร ก.ล.ต. ประกำศก ำหนด 

Q:    ผู้ถือหน่วยลงทุน สำมำรถตรวจสอบแนวทำง และกำรด ำเนินกำรใช้สิทธิออกเสียงของบริษทัจดักำร
กองทุนรวมเพ่ิมเติมได้ท่ีใด  

A:   ผูถ้อืหน่วยลงทุนสำมำรถตรวจสอบไดใ้นเวป็ไซต ์(website) ของบรษิทัจดักำร www.lhfund.co.th 

Q:    ผู้ถือหน่วยสำมำรถร้องเรียนผ่ำนช่องทำงใด และกองทุนมีนโยบำยระงบัข้อพิพำทโดยกระบวนกำร
อนุญำโตตุลำกำรหรือไม่ อยำ่งไร 

 A:   ผู้ถือหน่วยสำมำรถร้องเรยีนได้ที่ บรษิัทจดักำรที่หมำยเลขโทรศพัท์ 02-286-3484 และ 02-679-2150 หรอื
ส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. (Help center) โทรศพัท ์02-263-6000  

        กำรระงบัขอ้พพิำทโดยกระบวนกำรอนุญำโตตุลำกำร 
บรษิัทจดักำรมนีโยบำยกำรระงบัขอ้พพิำทโดยกระบวนกำรอนุญำโตตุลำกำร ในกรณีที่บรษิัทจดักำรฝ่ำฝืน
หรอืไม่ปฏบิตัติำมโครงกำรจดักำรกองทุนรวมนี้ และ/หรอืหลกัเกณฑต์ำมประกำศคณะกรรมกำร ก.ล.ต. และ/
หรอืประกำศส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ทีเ่กีย่วขอ้ง อนัมผีลใหเ้กดิควำมเสยีหำยแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนของ
กองทุน ผูถ้อืหน่วยของกองทุนสำมำรถน ำขอ้พพิำทเขำ้สู่กำรพจิำรณำตำมกระบวนกำรอนุญำโตตุลำกำรของ
ส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ได ้ 

  สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุน 

http://www.lhfund.co.th/
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Q: ข้อมูลเก่ียวกบับริษทัจดักำรกองทุนรวม 
A:  ณ วนัที่ 28 กุมภำพนัธ์ 2563 บริษัทหลกัทรพัย์จดักำรกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้ำส์ จ ำกัด มีจ ำนวนกองทุน       

ภำยใต้กำรบริหำรจัดกำรของบริษัททัง้หมด 45 กองทุน และมีมูลค่ำสินสุทธิของกองทุนรวมเท่ำกับ 
64,399,101,566.01 บำท 

รำยชื่อกรรมกำร 
1. นำยรตัน์ พำนิชพนัธ ์    ประธำนกรรมกำร 
2. นำยอดุลย ์วนิัยแพทย ์    กรรมกำร 
3. นำงสุวรรณำ พุทธประสำท   กรรมกำร 
4. นำงศศธิร พงศธร     กรรมกำร 
5. นำงสำวจุฑำมำศ สมบุณยะวโิรจน์   กรรมกำร 
6. นำงระววีรรณ วธันำนุกจิ    กรรมกำร 
7. นำงจนัทนำ กำญจนำคม    กรรมกำร 
8. นำยมนรฐั ผดุงสทิธิ ์    กรรมกำร 
9. นำยหลำย กวง-ฮวั    กรรมกำร 
 
รำยช่ือผู้บริหำร 
1. นำยมนรฐั ผดุงสทิธิ ์    กรรมกำรผูอ้ ำนวยกำร 
2. นำยอนุวฒัน์ อิม่แสงรตัน์    สำยกำรตลำด 
3. นำงสำวศศวิณ์ี กฤษณะสมติ   สำยปฎบิตักิำรกองทุน 
4. นำงสำวนิศำนำถ วงศวสฐิ   สำยเทคโนโลยสีำรสนเทศ 
5. นำงสำวนร ีพฤกษยำภยั    สำยกำรลงทุน 
6. นำงสำวภำวนุช เอีย่มนวชำต   สำยก ำกบัตรวจสอบและบรหิำรควำมเสีย่ง 
7. นำยวรนนท ์อศัวกติตเิมธนิ สำยธุรกจิกองทุนรวมโครงสรำ้งพืน้ฐำนและ 

อสงัหำรมิทรพัย ์
 
Q: รำยชื่อคณะกรรมกำรลงทุน 
A: รำยชื่อคณะกรรมกำรลงทุน 
1.  นำยมนรฐั ผดุงสทิธิ ์ ประธำนกรรมกำร  
2.  นำงสำวนร ีพฤกษยำภยั  กรรมกำร  
3.  นำยสมทิธ ์ ศกัดิก์ ำจร กรรมกำร  
4.  นำยอำนุภำพ  โฉมศร ี กรรมกำร  
5.  นำงสำวนันทพร  วฒันถำวร กรรมกำร  
6.  นำงสำวชนำกำนต ์ หงัสสตู กรรมกำร  
7.  นำงสำวอำทติยำ  พริยิโสภำกุล กรรมกำร  
8.  นำงสำวศรสวรรค ์เตมิวุฒกิุล กรรมกำร  
9.  นำยพริยิพล คงวำณิช กรรมกำร  
10. นำยชำลส ์ตนัตกูล กรรมกำร  
   

บุคคลท่ีเก่ียวข้องกบักำรด ำเนินกำรของกองทุนรวม 
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Q: รำยช่ือผู้จดักำรกองทุน ประวติักำรศึกษำ และประสบกำรณ์กำรท ำงำนท่ีเก่ียวข้องกบักำรบริหำรจดักำร
กองทุนรวม รวมทัง้หน้ำท่ีควำมรบัผิดชอบของผู้จดักำรกองทุนดงักล่ำว 
A: รำยชื่อผู้จดักำรกองทุน 
 

ชื่อ นำมสกุล ประวตักิำรศกึษำ ประสบกำรณ์ท ำงำน หน้ำทีค่วำมรบัผดิชอบ 

นำยมนรฐั  ผดุงสทิธิ ์ -ปรญิญำโท MBA, SASIN 

Graduate Institute 

-ปรญิญำตร ีบญัชบีณัฑติ , 

จุฬำลงกรณ์มหำวทิยำลยั  

-ประกำศนียบตัร สมำคมส่งเสรมิ

สถำบนักรรมกำรบรษิทัไทย DCP   

รุ่น 154/2554  

-TEPCOT รุ่นที ่6 

-ผ่ำน CFA ระดบั II 

 

-บลจ.แลนด ์แอนด ์เฮำ้ส์ จ ำกดั  

-บมจ.เอฟดบับลวิด ีประกนัชวีติ 

 

-บลจ.ไอเอน็จ ี(ประเทศไทย)  

 

-ตลำดสนิคำ้เกษตรล่วงหน้ำแห่ง

ประเทศไทย (AFET)  

-บลจ.วรรณ จ ำกดั  

 

-บลจ.ไอเอน็จ ี(ประเทศไทย) 

-บรรษทัตลำดรองสนิเชื่อทีอ่ยู่อำศยั 

-กรรมกำรผูอ้ ำนวยกำร 

-รองประธำนเจำ้หน้ำทีบ่รหิำร

ฝ่ำยกำรลงทุน  

-กรรมกำรบรหิำรและประธำน

เจำ้หน้ำทีล่งทุน  

-กรรมกำร 

 

-กรรมกำรและประธำนเจำ้หน้ำที่

บรหิำร 

-ผูช้่วยกรรมกำรผูจ้ดักำร 

-กรรมกำรและกรรมกำรบรหิำร 

นำงสำวนร ี พฤกษยำภยั -ปรญิญำโท สำขำ International 

Business, Schiller International 

University 

-ปรญิญำตร ีบรหิำรธุกจิ (กำรเงนิ

และกำรธนำคำร) จุฬำลงกรณ์

มหำวทิยำลยั 

-ผ่ำน CFA ระดบั I 

-บลจ.แลนด ์แอนด ์เฮำ้ส์ จ ำกดั 

 

-บลจ.ธนชำต จ ำกดั 

 

-บลจ.แอสเซทพลสั จ ำกดั 

 

-บลจ.ไทยพำณิชย ์จ ำกดั 

 

-บลจ.อเบอรด์นี จ ำกดั 

-ผูช้่วยกรรมกำรผูจ้ดักำร สำยกำร

ลงทุน 

-ผูอ้ ำนวยกำรฝ่ำยอำวุโส ฝ่ำย

กองทุนต่ำงประเทศ 

-ผูอ้ ำนวยกำรฝ่ำยอำวุโส ฝ่ำยตรำ

สำรหนี้และกองทุนต่ำงประเทศ 

-ผูอ้ ำนวยกำรฝ่ำยอำวุโส ฝ่ำยตรำ

สำรหนี้ 

-ผูจ้ดักำรกองทุนอำวุโส  ฝ่ำยตรำ

สำรหนี้ 

นำยสมทิธ ์ ศกัดิก์ ำจร -ปรญิญำโท บรหิำรธุรกจิ กำรเงนิ 

มหำวทิยำลยัเทคโนโลยมีหำนคร 

-ปรญิญำตร ีบรหิำรธุรกจิ กำรเงนิ 

มหำวทิยำลยักรุงเทพ 

-ปรญิญำตร ีวทิยำกำรจดักำร บญัช ี

มหำวทิยำลยัสุโขทยัธรรมธริำช 

-ผ่ำน CISA ระดบั I 

-บลจ. แลนด ์แอนด ์เฮำ้ส ์จ ำกดั 

-บลจ. ฟิลลปิ จ ำกดั 

-บมจ. ธนำคำรกรุงเทพ  

 

 

-บมจ. ไทยประกนัชวีติ 

-ผูจ้ดักำรกองทุน 

-ผูจ้ดักำรกองทุน 

-เจำ้หน้ำทีช่ ำนำญกำร ฝ่ำยคำ้

หลกัทรพัย ์ธุรกจิจดักำรกองทุน

ส่วนบุคคล 

-ผูจ้ดักำรกองทุน ฝ่ำยจดักำร

กองทุนส ำรองเลีย้งชพี 

นำยอำนุภำพ  โฉมศร ี -ปรญิญำโท เศรษฐศำสตรก์ำรเงนิ

สถำบนับณัฑติพฒันบรหิำรศำสตร์  

-บลจ.แลนด ์แอนด ์เฮำ้ส์ จ ำกดั 

-บลจ.แลนด ์แอนด ์เฮำ้ส์ จ ำกดั 

-บมจ.ธนำคำรไทยพำณิชย์ 

-ผูจ้ดักำรกองทุน 

-ผูจ้ดักำรฝ่ำยบรหิำรควำมเสีย่ง 

-เศรษฐกร 
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-ปรญิญำตร ีเศรษฐศำสตร์กำรเงนิ

มหำวทิยำลยัรำมค ำแหง เกยีรติ

นิยมอนัดบั 1 

-ผ่ำน CISA ระดบั II 

นำงสำวอำทติยำ พริยิโสภำกุล -ปรญิญำโท วท.ม. สำขำวชิำ

กำรเงนิ จุฬำลงกรณ์มหำวทิยำลยั 

-ปรญิญำตร ีบรหิำรธุกจิ (กำรเงนิ

และกำรธนำคำร) 

มหำวทิยำลยัธรรมศำสตร์ 

-ผ่ำน CFA ระดบั II 

- บลจ. แลนด ์แอนด ์เฮำ้ส์ 

- บมจ. ทหำรไทย 

- บมจ. ซูมโิตโม มติซุย แบงกิง้ คอร์

ปอเรชัน่ สำขำกรุงเทพ 

- ธนำคำรแห่งประเทศไทย 

- บลจ.ไทยพำณิชย ์จ ำกดั 

- บมจ. ทหำรไทย 

- บมจ. ซบีรีชิำรด์ แอลลสิ (ประเทศ

ไทย) 

- ผูจ้ดักำรกองทุน 

- ทีป่รกึษำกำรลงทุน 

- วเิครำะหส์นิเชื่อ 

 

- กลยุทธ,์ ฝ่ำยบรหิำรเงนิส ำรอง 

- ผูช้่วยผูจ้ดักำรกองทุน 

- วเิครำะหส์นิเชื่อ 

- ประเมนิอสงัหำรมิทรพัย์ 

นาวสาวนันทพร วฒันถาวร -ปรญิญำโท กำรลงทุน University 

of Reading 

-ปรญิญำตร ีธุรกจิระหว่ำงประเทศ 

มหำวทิยำลยัมหดิล 

-ผ่ำน CFA  

-ผ่ำน CMT ระดบั I 

- บลจ. แลนด ์แอนด ์เฮำ้ส ์จ ำกดั 

- บลจ. ธนชำต จ ำกดั 

- ผูจ้ดักำรกองทุน 

- ผูช้่วยผูจ้ดักำรกองทุน 

นางสาวศรสวรรค์ เติมวุฒิกลุ -ปรญิญำตร ีบรหิำรธุกจิ สำขำวชิำ

กำรเงนิ มหำวทิยำลยัมหดิล 

-ผ่ำน CFA ระดบั I 

-บลจ.แลนด ์แอนด ์เฮำ้ส์ จ ำกดั 

-บลจ.เอม็เอฟซ ีจ ำกดั (มหำชน) 

-บลจ.เอม็เอฟซ ีจ ำกดั (มหำชน) 

 

-บลจ.แอสเซทพลสั จ ำกดั 

-ผูจ้ดักำรกองทุน 

-ผูจ้ดักำรกองทุนฝ่ำยตรำสำรทุน 

-ผูช้่วยผูจ้ดักำรกองทุนฝ่ำยตรำ

สำรทุน 

-ผูช้่วยผูจ้ดักำรกองทุนฝ่ำยตรำ

สำรทุน 

นายพิริยพล คงวาณิช -ปรญิญำโท Master of Science in 

Finance, Thammasat University 

-ปรญิญำตร ีบรหิำรธุรกจิ, 

Thammasat University 

-ผ่ำน CISA ระดบั I 

-ผ่ำน CFA ระดบั I 

 

-บลจ.แลนด ์แอนด ์เฮำ้ส์ จ ำกดั 

-บลจ.เอม็เอฟซ ีจ ำกดั (มหำชน) 

-หลกัทรพัยบ์วัหลวง  

-หลกัทรพัยก์สกิรไทย 

-ผูจ้ดักำรกองทุน 

-ผูจ้ดักำรกองทุน 

-นักวเิครำะห์หลกัทรพัย์ 

-วำณิชธนำกร 

นางสาวชนากานต์  หงัสสตู -ปรญิญำโท กำรเงนิ University of 

Warwick 

-บลจ. แลนด ์แอนด ์เฮำ้ส ์จ ำกดั 

-Consultant 

-Senior Consultant 

-ผูจ้ดักำรกองทุน 

- BDO Advisory Limited 

- Valuation and Business 

modeling, EY 
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-ป.ตร ีเศรษฐศำสตร์ ภำค

ภำษำองักฤษ 

มหำวทิยำลยัธรรมศำสตร์ 

-ผ่ำน CFA ระดบั II 

นายชาลส์ ตนัตกลู -ปรญิญำโท สำขำ Finance , 

Washington University in St. 

Louis University 

-ปรญิญำตร ีวทิยำศำสตร ์สำขำเคม ี

จุฬำลงกรณ์มหำวทิยำลยั 

- ผ่ำน CFA ระดบั III 

- FRM Charter Holder 

- บลจ.แลนด ์แอนด ์เฮำ้ส ์จ ำกดั 

 

- บลจ.ไทยพำณิชย ์จ ำกดั 

 

- NISA Investment Advisor LLC 

- ผูจ้ดักำรกองทุนฝ่ำยกองทุน

ต่ำงประเทศ 

- ผูจ้ดักำรกองทุนฝ่ำยกองทุน

ต่ำงประเทศ 

- นักวเิครำะหต์รำสำรหนี้และ

อนุพนัธ์ 

 
Q: รำยชื่อผู้สนับสนุนกำรขำยหรือรบัซื้อคืนหน่วยลงทุน  นำยทะเบียนหน่วยลงทุน และผู้ดแูลผลประโยชน์ 
A:   1) ผูส้นับสนุนกำรขำยหรอืรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน 
         ธนำคำรแลนด ์แอนด ์เฮำ้ส ์จ ำกดั (มหำชน) 
         บรษิทัหลกัทรพัย ์แลนด ์แอนด ์เฮำ้ส ์จ ำกดั (มหำชน) 
         หรอืผูส้นับสนุนกำรขำยหรอืรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนทีบ่รษิทัจดักำรแต่งตัง้ขึน้ (ถำ้ม)ี 
       
     2) นำยทะเบยีนหน่วยลงทุน  
         บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดักำรกองทุน แลนด ์แอนด ์เฮำ้ส ์จ ำกดั 
  
     3) ผูด้แูลผลประโยชน์   
         ธนำคำรไทยพำณิชย ์จ ำกดั (มหำชน)  
         * นอกจำกหน้ำทีต่ำมทีก่ ำหนดไวใ้นสญัญำแต่งตัง้ผู้ดูแลผลประโยชน์ยงัมหีน้ำทีต่ำมกฎหมำยในกำรรกัษำ    

ผลประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนดว้ย 
  

  
 
 
Q:  ช่องทำงท่ีผู้ลงทุนสำมำรถทรำบข้อมูลเพ่ิมเติมเก่ียวกบักองทุนรวมน้ี  
A:  ผูล้งทุนสำมำรถทรำบขอ้มลูเพิม่เตมิไดท้ีส่ ำนักงำนของบรษิทัจดักำร และเวบ็ไซต ์ของบรษิทัจดักำร หรอื
ผูส้นับสนุนกำรขำยหรอืรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน  
 
 
 
 
 
 

ช่องทำงท่ีผู้ลงทุนสำมำรถทรำบข้อมูลเพ่ิมเติม 
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ควำมเส่ียงจำกกำรด ำเนินงำนของผู้ออกตรำสำร (Business Risk) 

คอืควำมเสี่ยงที่เกิดจำกกำรด ำเนินงำนของผู้ออกตรำสำร หำกผลกำรด ำเนินงำนหรือฐำนะกำรเงนิของผู้ออกตรำสำร 
รวมทัง้ควำมสำมำรถในกำรท ำก ำไรของผูอ้อกตรำสำรเปลีย่นแปลงไป ซึง่อำจกระทบต่อรำคำซื้อขำยของตรำสำร 

แนวทำงกำรบรหิำรควำมเสีย่ง: ผูจ้ดักำรกองทุนจะพจิำรณำคดัเลอืกหลกัทรพัย์ทีจ่ะลงทุน โดยกำรวเิครำะห์สถำนะทำง
กำรเงนิ ผลกำรด ำเนินงำน กำรบรหิำรงำน เพื่อประกอบกำรตดัสนิใจลงทุน และยงัจะท ำกำรตดิตำมขอ้มูลข่ำวสำรของผู้
ออกตรำสำรอย่ำงใกลช้ดิและต่อเนื่อง เพื่อปรบัเปลีย่นแผนกำรลงทุนอย่ำงเหมำะสม 

 
                        ควำมเส่ียงจำกควำมสำมำรถในกำรช ำระหน้ีของผู้ออกตรำสำร (Credit Risk) 

คอืควำมเสีย่งจำกกำรทีบ่รษิทัผูอ้อกตรำสำรไม่สำมำรถช ำระคนืเงนิตน้ และ/หรอืดอกเบีย้ไดต้ำมทีก่ ำหนด หรอืไม่ครบตำม
จ ำนวนทีไ่ดส้ญัญำไว ้
แนวทำงกำรบรหิำรควำมเสีย่ง: บรษิทัจดักำรจะวเิครำะหค์ุณภำพและควำมสำมำรถในกำรช ำระหนี้ของผูอ้อกตรำสำร และ
ทบทวนฐำนะทำงกำรเงินและควำมน่ำเชื่อถือของผู้ออกตรำสำรเป็นประจ ำสม ่ำเสมอ หำกมีกำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงมี
นัยส ำคญั กจ็ะพจิำรณำปรบัเปลีย่นแผนกำรลงทุนใหเ้หมำะสมกบัสภำวกำรณ์ 

 
ควำมเส่ียงจำกกำรขำดสภำพคล่องของตรำสำร (Liquidity Risk) 

คอืควำมเสีย่งทีเ่กดิจำกกำรไม่สำมำรถขำยตรำสำรไดใ้นช่วงเวลำทีต่อ้งกำรหรอือำจไม่ไดร้ำคำตำมทีค่ำดหวงัเอำไว้ 
แนวทำงกำรบรหิำรควำมเสี่ยง : บริษัทจดักำรจะพจิำรณำลงทุนในหลกัทรพัย์ที่มสีภำพคล่องให้สอดคล้องกับประเภท
ลกัษณะและนโยบำยกำรลงทุนของกองทุนอย่ำงเหมำะสม เพื่อใหม้คีวำมคล่องตวัในกำรบรหิำรกองทุน ทัง้นี้ แนวทำงกำร
บรหิำรควำมเสี่ยงจำกกำรขำดสภำพคล่องของตรำสำร จะขึ้นอยู่กบักำรพจิำรณำตดัสนิใจของบรษิทัจดักำรโดยค ำนึงถงึ
ผลประโยชน์สงูสุดของผูถ้อืหน่วยลงทุนเป็นส ำคญั 

 
ควำมเส่ียงจำกกำรลงทุนในต่ำงประเทศ (Country and Political Risk) 

เน่ืองจำกกองทุนอำจจะลงทุนในตรำสำรต่ำงประเทศ กองทุนจงึมคีวำมเสีย่งของประเทศทีล่งทุน เช่น กำรเปลีย่นแปลงของ
ปัจจยัพืน้ฐำน สภำวะทำงเศรษฐกจิ กำรเมอืง ค่ำเงนิ และนโยบำยต่ำงประเทศ โดยปัจจยัเหล่ำนี้อำจมผีลกระทบต่อรำคำ
หน่วยลงทุน หรอืหลกัทรพัยท์ีก่องทุนลงทุน 
แนวทำงกำรบรหิำรควำมเสีย่ง : บรษิทัจดักำรจะตดิตำมและท ำกำรวเิครำะหค์วำมเสีย่งทำงดำ้นปัจจยัพืน้ฐำน สภำวะทำง
เศรษฐกจิ กำรเมอืง ค่ำเงนิ และนโยบำยต่ำงประเทศ ของประเทศทีล่งทุนอย่ำงสม ่ำเสมอ เพื่อลดควำมเสีย่งในส่วนนี้ 

 
ควำมเส่ียงจำกขอ้จ ำกดักำรน ำเงินลงทุนกลบัประเทศ (Repatriation Risk) 

เนื่องจำกกองทุนอำจจะมกีำรลงทุนในตรำสำรต่ำงประเทศ จงึมคีวำมเสี่ยงจำกกำรเปลี่ยนแปลงนโยบำยต่ำงประเทศที่
เกี่ยวกับกำรแลกเปลี่ยนเงนิตรำต่ำงประเทศ และกำรน ำเงนิลงทุนกลบัเขำ้มำในประเทศได้ ซึ่งอำจส่งผลให้กองทุนไม่
สำมำรถช ำระเงนิใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนไดต้ำมจ ำนวนหรอืเวลำทีก่ ำหนด 

ปัจจยัควำมเส่ียงของกองทุน  
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แนวทำงกำรบรหิำรควำมเสี่ยง  บรษิัทจดักำรจะตดิตำมสถำนกำรณ์ของประเทศคู่คำ้ทีบ่รษิทัจดักำรมกีำรลงทุนไวอ้ย่ำง
ใกลช้ดิ และสม ่ำเสมอ เพื่อลดควำมเสีย่งดงักล่ำว 

 
ควำมเส่ียงท่ีเกิดจำกกำรได้รบัช ำระเงินค่ำขำยคืนหน่วยลงทุนจำกกองทุนรวมต่ำงประเทศล่ำช้ำ 

คอืควำมเสีย่งทีเ่กดิจำกวนัหยุดท ำกำรของประเทศทีก่องทุนลงทุนหรอืประเทศทีเ่กี่ยวขอ้งกบักำรลงทุนอำจหยุดไม่ตรงกบั
วนัหยุดท ำกำรของประเทศไทย ท ำให้กองทุนอำจได้รบัช ำระเงนิค่ำขำยคนืหน่วยลงทุนจำกกองทุนรวมต่ำงประเทศที่
กองทุนลงทุนล่ำชำ้ และส่งผลกระทบต่อกำรช ำระเงนิค่ำขำยคนืหน่วยลงทุนใหก้บัผูถ้อืหน่วยลงทุนในประเทศ 
แนวทำงกำรบรหิำรควำมเสีย่ง  อย่ำงไรกต็ำม บรษิทัจดักำรจะด ำเนินกำรใหเ้ป็นไปตำมหลกัเกณฑท์ีก่ ำหนดไวใ้นหนังสอื ชี้
ชวน/รำยละเอยีดโครงกำร 

 
ควำมเส่ียงของอตัรำแลกเปล่ียน (Currency Risk) 

เนื่องจำกกองทุนอำจจะลงทุนในตรำสำรต่ำงประเทศ ซึ่งต้องลงทุนเป็นสกุลเงนิต่ำงประเทศ ท ำใหก้องทุนมคีวำมเสีย่งจำก
กำรเพิม่ขึน้หรอืลดลงของอตัรำแลกเปลีย่นเมื่อเทยีบกบัสกุลเงนิบำท ซึง่มผีลท ำใหต้อบแทนทีไ่ดร้บัมคีวำมผนัผวนตำม 
แนวทำงกำรบรหิำรควำมเสีย่ง  กองทุนอำจลงทุนในสญัญำซื้อขำยล่วงหน้ำ (Derivative) หรอืเครื่องมอืป้องกนัควำมเสีย่ง
จำกอตัรำแลกเปลี่ยน (hedging) ตำมดุลยพนิิจของผู้จดักำรกองทุน ซึ่งอำจจะมตี้นทุนที่เพิม่ขึ้นจำกกำรท ำธุรกรรมเพื่อ
ป้องกนัควำมเสีย่งดงักล่ำว 

 
ควำมเส่ียงจำกกำรท ำสญัญำซื้อขำยลว่งหน้ำ (Derivative) เพื่อป้องกนัควำมเส่ียง 

กำรท ำสญัญำซื้อขำยล่วงหน้ำ (Derivative) เพื่อป้องกนัควำมเสีย่ง (Hedgind) จำกอตัรำแลกเปลี่ยนอำจท ำใหก้องทุนเสยี
โอกำสในกำรได้รบัผลตอบแทนทีเ่พิม่ขึน้หำกอตัรำแลกเปลี่ยนมกีำรเปลี่ยนแปลงมกีำรเปลี่ยนแปลงในทำงตรงขำ้มกบัที่
กองทุนคำดกำรณ์ไว ้อย่ำงไรกต็ำม กองทุนยงัคงมคีวำมเสีย่งจำกกำรทีคู่่สญัญำไม่ปฎบิตัติำมสญัญำดงักล่ำว 
แนวทำงกำรบรหิำรควำมเสีย่ง : กองทุนจะเขำ้ท ำธุรกรรมดงักล่ำวกบัธนำคำรทีม่กีฎหมำยจดัตัง้ขึน้ หรอืธนำคำรพำณิชย์
และจะวเิครำะหฐ์ำนะทำงกำรเงนิของคุ่สญัญำก่อนท ำสญัญำ รวมทัง้ตดิตำมวเิครำะหค์วำมเสีย่งในฐำนกำรเงนิของคู่สญัญำ
อย่ำงต่อเนื่อง 

 

 
ส่วนท่ี 1 : อตัรำส่วนกำรลงทนุท่ีค ำนวณตำมผูอ้อกทรพัยสิ์นหรือคู่สญัญำ (single entity limit) 

หมำยเหตุ : ในกรณีเป็นทรพัยส์นิดงันี้ ไม่มขีอ้ก ำหนดเกีย่วกบั single entity limit ของผูร้บัฝำก ผูอ้อกตรำสำรหรอื
คู่สญัญำ แลว้แต่กรณี 

1. เงนิฝำกหรอืตรำสำรเทยีบเทำ่เงนิฝำกเพื่อกำรด ำเนินงำนของ MF 

2. derivatives on organized exchange 

 

 

 

สรปุอตัรำส่วนกำรลงทุนของกองทุนรวม  

งง 
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ตอนท่ี 1.1 : อตัรำส่วนกำรลงทุนส ำหรบักองทุนทัว่ไป 

ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัรำส่วน (% ของ NAV) 
1 ตรำสำรภำครฐัไทย ไม่จ ำกดัอตัรำส่วน 
2 
 
 

ตรำสำรภำครฐัต่ำงประเทศ  
2.1  กรณีม ีcredit rating อยูใ่น 2 อนัดบัแรกขึน้ไป 

 
ไม่จ ำกดัอตัรำส่วน 

2.2  กรณีม ีcredit rating อยูใ่นระดบั investment grade แต่ต ่ำกว่ำ 2 
อนัดบัแรก 

ไม่เกนิ 35% 
 

3 หน่วย CIS   ไม่จ ำกดัอตัรำส่วน 
4 
 

 

เงนิฝำกหรอืตรำสำรเทยีบเท่ำเงนิฝำกทีผู่ร้บัฝำกหรอืผูอ้อกตรำสำรมี
ลกัษณะอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งดงันี้ 
4.1  ม ีcredit rating อยู่ในระดบั investment grade 
4.2  เป็นธนำคำรออมสนิ ทัง้นี้ เฉพำะเงนิฝำกหรอืตรำสำรทีร่ฐับำลเป็น
ประกนั  

ไม่เกนิ 20%  
 

5 ตรำสำรทีม่ลีกัษณะครบถว้นดงันี้ 
5.1  เป็นตรำสำรหนี้ หรอื ตรำสำรกึง่หนี้กึง่ทุน หรอื ศุกูก 
       ทีผู่อ้อกจดัตัง้ขึน้ตำมกฎหมำยไทย หรอืสำขำของ ธพ.    
       ต่ำงประเทศทีไ่ดร้บัอนุญำตใหป้ระกอบธุรกจิ ธพ.  
       ในประเทศไทย 
5.2  เป็นตรำสำรทีม่ลีกัษณะอยำ่งใดอย่ำงหนึ่งดงันี้ 
       5.2.1  ผูอ้อกเป็นบรษิทัจดทะเบยีน 
       5.2.2  ผูอ้อกมกีำรเปิดเผยขอ้มลูเป็นกำรทัว่ไปโดยม ี
                  รำยละเอยีดตำมแบบ filing 
       5.2.3  ในกรณีทีเ่ป็นตรำสำรทีม่กี ำหนดวนัช ำระหนี้ < 397  วนั  
                  นับแต่วนัทีล่งทุน และไมไ่ดม้ลีกัษณะตำม 5.2.1 หรอื  
                  5.2.2 ผูม้ภีำระผกูพนัตำมตรำสำรดงักล่ำวตอ้งเป็น 
                  บุคคลดงันี้ 
                 5.2.3.1  ธพ. บง. หรอื บค. ตำมกฎหมำยว่ำดว้ย 
                            ธุรกจิสถำบนักำรเงนิ  
                 5.2.3.2  ธนำคำรออมสนิ  
                 5.2.3.3  ธนำคำรอำคำรสงเครำะห ์ 
                 5.2.3.4  ธนำคำรเพื่อกำรเกษตรและสหกรณ์กำร   เกษตร  
                 5.2.3.5  บรรษทัตลำดรองสนิเชื่อทีอ่ยู่อำศยั  
                 5.2.3.6  ธนำคำรพฒันำวสิำหกจิขนำดกลำงและ 
                            ขนำดย่อมแห่งประเทศไทย  

           5.2.3.7   ธนำคำรเพื่อกำรส่งออกและน ำเขำ้ 
                            แหง่ประเทศไทย  
                 5.2.3.8  ธนำคำรอสิลำมแห่งประเทศไทย 
                 5.2.3.9  บล. 
5.3  เสนอขำยในประเทศไทย  
5.4  ม ีcredit rating อยู่ในระดบั investment grade 
5.5  ในกรณีทีเ่ป็นตรำสำรทีม่กี ำหนดวนัช ำระหนี้ > 397 วนั นับแต่วนัที่
ลงทุน ตอ้งขึน้ทะเบยีนหรอือยู่ในระบบของ regulated market 

ไม่เกนิอตัรำดงันี้ แลว้แต่อตัรำใดจะ
สงูกว่ำ 
(1) 10% หรอื 
(2) น ้ำหนักของตรำสำรทีล่งทุน 

ใน benchmark + 5% 
  

6 ทรพัยส์นิดงันี้  ไม่เกนิอตัรำดงันี้ แลว้แต่อตัรำใดจะ
สงูกว่ำ 
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ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัรำส่วน (% ของ NAV) 
6.1  ตรำสำรทุนที่จดทะเบียนซื้อขำยในกระดำนซื้อขำยหลกัทรพัย์

ส ำหรบัผู้ลงทุนทัว่ไปของ SET หรอืของตลำดซื้อขำยหลกัทรพัย์
ต่ำงประเทศ (แต่ไม่รวมถงึตรำสำรทุนทีผู่อ้อกตรำสำรอยู่ระหว่ำง
ด ำเนินกำรแกไ้ขเหตุทีอ่ำจท ำใหม้กีำรเพกิถอนกำรเป็นหลกัทรพัย์
ซื้อขำยใน SET หรอืในตลำดซื้อขำยหลกัทรพัยต์่ำงประเทศ)  

6.2  ตรำสำรทุนที่ออกโดยบริษัทที่จดัตัง้ขึ้นไม่ว่ำตำมกฎหมำยไทย
หรือกฎหมำยต่ำงประเทศ ซึ่งหุ้นของบริษัทดงักล่ำวซื้อขำยใน
กระดำนซื้อขำยหลกัทรพัย์ส ำหรบัผู้ลงทุนทัว่ไปของ SET หรือ
ของตลำดซื้อขำยหลกัทรพัยต์่ำงประเทศ (แต่ไม่รวมถงึบรษิทัทีอ่ยู่
ระหว่ำงด ำเนินกำรแก้ไขเหตุที่อำจท ำให้มีกำรเพิกถอนหุ้นออก
จำกกำรซื้ อขำยใน SET หรือในตลำดซื้ อขำยหลักทรัพย์
ต่ำงประเทศ) 

6.3  หุน้ทีอ่ยูใ่นระหว่ำง IPO เพือ่กำรจดทะเบยีนซื้อขำยตำม 6.1 
6.4  ตรำสำรทีม่ลีกัษณะครบถว้นดงันี้  
       6.4.1  เป็นตรำสำรหนี้ หรอื ตรำสำรกึง่หนี้กึง่ทุน  
                 ทีผู่อ้อกจดัตัง้ขึน้ตำมกฎหมำยไทย และเสนอขำย 
                 ตรำสำรนัน้ในต่ำงประเทศ หรอืผูอ้อกจดัตัง้ขึน้ 
                 ตำมกฎหมำยต่ำงประเทศ (แต่ไม่รวมสำขำของ ธพ.  
                 ต่ำงประเทศทีไ่ดร้บัอนุญำตใหป้ระกอบธุรกจิ ธพ.                   
                 ในประเทศไทย) หรอืเป็นตรำสำร Basel III 
       6.4.2  ม ีcredit rating อยูใ่นระดบั investment grade 
       6.4.3  เป็นตรำสำรทีม่ลีกัษณะอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งดงันี้ 
                 6.4.3.1  ผูอ้อกเป็นบรษิทัจดทะเบยีนใน SET หรอื 
                             ในตลำดซื้อขำยหลกัทรพัยต์่ำงประเทศ 
                 6.4.3.2  ผูอ้อกมกีำรเปิดเผยขอ้มลูเป็นกำรทัว่ไปโดยม ี
                             รำยละเอยีดตำมแบบ filing 
                 6.4.3.3  ในกรณีทีเ่ป็นตรำสำรทีม่กี ำหนดวนัช ำระหนี้  
                             < 397 วนั นับแต่วนัทีล่งทุน และไม่ได ้
                             มลีกัษณะตำม 6.4.3.1 หรอื 6.4.3.2   
                             ผูม้ภีำระผกูพนัตำมตรำสำรดงักล่ำวตอ้ง 
                             เป็นบคุคล ดงันี้ 
                             6.4.3.3.1  บุคคลตำมขอ้  5.2.3.1 –  5.2.3.9 
                             6.4.3.3.2  สถำบนักำรเงนิระหว่ำงประเทศ 
                                            ทีป่ระเทศไทยเป็นสมำชกิ 
                             6.4.3.3.3  สถำบนักำรเงนิต่ำงประเทศ 
                                            ทีม่ลีกัษณะท ำนองเดยีวกบั 
                                            บุคคลตำมขอ้ 6.4.3.3.1 –  
                                            6.4.3.3.2 
       6.4.4  ในกรณีทีเ่ป็นตรำสำรทีม่กี ำหนดวนัช ำระหนี้ > 397 วนั  
                นับแตว่นัทีล่งทุน ตอ้งขึน้ทะเบยีนหรอือยูใ่นระบบของ                   
                regulated market 
6.5  DW ทีม่ ีissuer rating อยูใ่นระดบั investment grade 
6.6  ธุรกรรมดงันี้ ทีคู่่สญัญำม ีcredit rating อยู่ในระดบั  
       investment grade 
       6.6.1  reverse repo 
       6.6.2  OTC derivatives 

(1) 10%  
(2) น ้ำหนักของทรพัยส์นิทีล่งทนุใน 
benchmark + 5% 
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ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัรำส่วน (% ของ NAV) 
7 ทรพัยส์นิอื่นนอกเหนือจำกทีร่ะบุในขอ้ 1 - ขอ้ 6 (SIP) ไม่เกนิ 5% 

ส่วนท่ี 2 : อตัรำส่วนกำรลงทุนท่ีค ำนวณตำมกลุ่มกิจกำร (group limit) 
ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัรำส่วน (% ของ NAV) 
1 กำรลงทุนในทรพัยส์นิของบรษิทัทุกบรษิทัทีอ่ยูใ่นกลุ่มกจิกำรเดยีว       

กนัหรอืกำรเขำ้เป็นคู่สญัญำในธรุกรรมทำงกำรเงนิกบับรษิทั ดงักล่ำว  
 

ไม่เกนิอตัรำใดอตัรำหนึ่งดงันี้ แลว้แต่     
อตัรำใดจะสงูกว่ำ 
(1)  25% หรอื 
(2) น ้ำหนักของทรพัยส์นิทีล่งทนุ 
ใน benchmark + 10%  

หมำยเหตุ : ในกรณีเป็นทรพัยส์นิดงันี้ ไม่มขีอ้ก ำหนดเกีย่วกบั group limit  
                1. เงนิฝำกหรอืตรำสำรเทยีบเท่ำเงนิฝำกเพื่อกำรด ำเนินงำนของ MF  
                2. derivatives on organized exchange 
 
 
ส่วนท่ี 3 : อตัรำส่วนกำรลงทนุท่ีค ำนวณตำมประเภททรพัยสิ์น (product limit)  

ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัรำส่วน (% ของ NAV) 
1 เงนิฝำกหรอืตรำสำรเทยีบเท่ำเงนิฝำก B/E หรอื P/N ทีน่ิตบิุคคลตำม

กฎหมำยไทย (ไม่รวมถงึสำขำในต่ำงประเทศของนิตบิคุคลดงักล่ำว) เป็น
ผูอ้อก ผูส้ ัง่จ่ำย หรอืคู่สญัญำ ดงันี้ 
1.1  ธนำคำรหรอืสถำบนักำรเงนิทีม่กีฎหมำยเฉพำะจดัตัง้ขึน้ 
1.2  ธพ. 
1.3  บง. 
1.4  บค. 
1.5  บรรษทัตลำดรองสนิเชื่อทีอ่ยู่อำศยั 
(ไม่รวมถงึทรพัยส์นิทีก่องทุนไดร้บัโอนกรรมสทิธิม์ำจำกคู่สญัญำตำม 
reverse repo หรอื securities lending หรอื derivatives) 

- รวมกนัไม่เกนิ 45% เฉลีย่ในรอบปี
บญัช ีเวน้แต่เป็นกองทุนรวมทีม่อีำยุ
โครงกำร < 1 ปี ใหเ้ฉลีย่ตำมรอบ 
อำยุกองทุน 
- อตัรำขำ้งตน้ไม่ใชก้บักองทุนรวมที่
อำยุกองทุนคงเหลอื ≤ 6 เดอืน ทัง้นี้ 
เฉพำะกองทุนรวมทีม่อีำยโุครงกำร ≥ 
1 ปี  
      
 
 
 

2 ทรพัยส์นิดงันี้ 
2.1  B/E หรอื P/N ทีม่เีงือ่นไขหำ้มเปลีย่นมอืแต่กองทุนไดด้ ำเนินกำรให้
มกีำรรบัโอนสทิธเิรยีกรอ้งในตรำสำรไดต้ำมวธิกีำรทีก่ฎหมำยก ำหนด 
หรอืมเีงือ่นไขใหก้องทุนรวมสำมำรถขำยคนื 
ผูอ้อกตรำสำรได ้
2.2  เงนิฝำกหรอืตรำสำรเทยีบเท่ำเงนิฝำกทีม่รีะยะเวลำกำรฝำกเกนิ 12 
เดอืน  
2.3  total SIP ตำมขอ้ 5 ของส่วนน้ี 
(ขอ้น้ีไม่ใชก้บักำรลงทุนของกองทุนรวมปิด และกองทุน  buy & hold ที่
ลงทุนใน B/E P/N เงนิฝำกหรอืตรำสำรเทยีบเท่ำเงนิฝำก ทีม่อีำยุไม่เกนิ

รวมกนัไม่เกนิ 25% 
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ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัรำส่วน (% ของ NAV) 
อำยุกองทุนหรอืรอบกำรลงทุนของกองทุน หรอืมกีำรลงทุนใน 
derivatives เพื่อใหท้รพัยส์นิดงักล่ำวมอีำยุสอดคลอ้งกบัอำยุกองทุน) 

3 reverse repo ไม่เกนิ 25% 
4 securities lending   ไม่เกนิ 25% 
5 total SIP ซึง่ไดแ้ก่ ทรพัยส์นิตำมขอ้ 8 ในตอนที ่1.1 : อตัรำส่วนกำร

ลงทุนส ำหรบักองทุนทัว่ไป ของส่วนที ่1 : อตัรำส่วนกำรลงทุนทีค่ ำนวณ
ตำมผูอ้อกทรพัยส์นิหรอืคู่สญัญำ (single entity limit)   
แต่ไม่รวมถงึตรำสำรหนี้ ตรำสำรกึง่หนี้กึง่ทุน ศุกูก หรอืตรำสำร Basel III 
ทีม่ลีกัษณะครบถว้นดงันี้ 
5.1  มลีกัษณะตำม 6.4.3 และ 6.4.4 ของขอ้ 6 ในตอนที ่1.1 : 
อตัรำส่วนกำรลงทุนส ำหรบักองทุนทัว่ไป ของส่วนที ่1 : อตัรำส่วนกำร
ลงทุนทีค่ ำนวณตำมผูอ้อกทรพัยส์นิหรอืคู่สญัญำ (single entity limit) 
5.2  ม ีcredit rating อยูใ่นระดบัต ่ำกว่ำ investment grade หรอืไมม่ ีcredit 
rating 

รวมกนัไม่เกนิ 15% 
 

6 derivatives ดงันี้ 
6.1  กำรเขำ้ท ำธุรกรรม derivatives ทีม่วีตัถุประสงคเ์พื่อกำรลดควำม
เสีย่ง (hedging) 

ไม่เกนิมลูค่ำควำมเสีย่งทีม่อียู ่ 

หมำยเหตุ : ส ำหรบักำรลงทุนในเงินฝำกหรือตรำสำรเทียบเท่ำเงินฝำกเพื่อกำรด ำเนินงำนของ  MF ไม่มีข้อก ำหนด
เกีย่วกบั product limit 
 

ส่วนท่ี 4 : อตัรำส่วนกำรลงทุนท่ีค ำนวณตำมควำมมีส่วนได้เสียในกิจกำรท่ีลงทุน (concentration limit) 
ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัรำส่วน  
 1 หุน้ของบรษิทัรำยใดรำยหนึ่ง 1.1  กรณีทีเ่ป็นกำรลงทุนของ MF (ทีม่ใิช่กองทุนรวม

วำยุภกัษ์) ทุก MF รวมกนัภำยใตก้ำรจดักำรของ 
บลจ. รำยเดยีวกนัตอ้งมจี ำนวนหุน้ของบรษิทัรวมกนั 
< 25% ของจ ำนวนสทิธอิอกเสยีงทัง้หมดของบรษิทั
นัน้  

  
2 ตรำสำรหนี้ ตรำสำรกึง่หนี้กึง่ทุน ตรำสำร Basel III ของผู้

ออกรำยใดรำยหนึ่ง (ไม่รวมถงึตรำสำรหนี้ภำครฐัไทยหรอื
ตรำสำรหนี้ภำครฐัต่ำงประเทศ) 

2.1  ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่ำหนี้สินทำงกำรเงิน 
(financial liability) ของผู้ออกตรำสำรรำยนัน้ 
ตำมที่เปิดเผยไว้ในงบกำรเงินส ำหรับรอบ
ระยะเวลำบญัชล่ีำสุด โดยไม่ให้นับรวมมูลค่ำ
หนี้สินดงักล่ำวของเจ้ำหนี้ที่มีควำมเกี่ยวข้อง
กบัผู้ออก เช่น เงนิกู้ยมืจำกกจิกำรที่เกี่ยวขอ้ง
กนั เป็นตน้ 
ทัง้นี้ ในกรณีที่ผู้ออกตรำสำรไม่มีหนี้สินทำง
กำรเงินตำมที่เปิดเผยไว้ในงบกำรเงนิส ำหรบั
รอบระยะเวลำบญัชีล่ำสุด ให้ใช้อตัรำส่วนไม่
เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่ำกำรออกและเสนอขำย
ตรำสำรตำมข้อนี้ของผู้ออกรำยนัน้เป็นรำย
ครัง้  เวน้แต่ในกรณีทีผู่อ้อกตรำสำรไดม้กีำรยื่น
แบบ filing ในลักษณะเป็นโครงกำร (bond 
issuance program)  ใ ห้พิ จ ำ รณำ เ ป็นรำย
โครงกำร 
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ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัรำส่วน  
  2.2  ในกรณีทีก่องทุนลงทุนในตรำสำรตำมขอ้น้ีโดย

เป็นตรำสำรทีอ่อกใหม่และม ีcredit rating อยู่
ในระดบัต ่ำกว่ำ investment grade หรอืไมม่ ี
credit rating ให ้บลจ. ลงทุนเพือ่กองทุน
ภำยใต ้กำรจดักำรของ บลจ. รำยเดยีวกนั
รวมกนัไม่เกนิ 1 ใน 3 ของมลูค่ำกำรออกและ
เสนอขำยตรำสำรดงักล่ำวเป็นรำยครัง้ เวน้แต่
กรณีทีผู่อ้อกตรำสำรไดม้กีำรยื่นแบบ filing ใน
ลกัษณะเป็นโครงกำร (bond issuance 
program) ใหพ้จิำรณำเป็นรำยโครงกำร 
(อตัรำส่วนตำม 2.2 ไม่ใชก้บักรณีเป็นตรำสำร
ทีอ่อกโดยบุคคลดงันี้  
1. ธพ. บง. หรอื บค. ตำมกฎหมำยว่ำดว้ย
ธุรกจิสถำบนักำรเงนิ 
2. ธนำคำรออมสนิ 
3. ธนำคำรอำคำรสงเครำะห ์
4. ธนำคำรเพื่อกำรเกษตรและสหกรณ์
กำรเกษตร 
5. บรรษทัตลำดรองสนิเชื่อทีอ่ยูอ่ำศยั 
6. ธนำคำรพฒันำวสิำหกจิขนำดกลำงและ
ขนำดย่อมแหง่ประเทศไทย  
7. ธนำคำรเพื่อกำรส่งออกและน ำเข้ำแห่ง
ประเทศไทย  
8. ธนำคำรอสิลำมแห่งประเทศไทย 
9. บล. 
10. สถำบนักำรเงนิระหว่ำงประเทศที่ประเทศ
ไทยเป็นสมำชกิ 
11. สถำบันกำรเงินต่ำงประเทศที่มีลักษณะ
ท ำนองเดยีวกบับุคคลตำม 1.–9.) 

3 หน่วย CIS ของกองทุนใดกองทุนหนึ่ง -  ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจ ำนวนหน่วย CIS ทัง้หมด
ของ MF หรอื  กองทุน CIS ต่ำงประเทศ ทีอ่อก
หน่วยนัน้ 

-  อตัรำขำ้งตน้ไม่ใชก้บักำรลงทุน ดงันี้ 
(1)  กำรลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนที่มี
ลกัษณะครบถ้วน ดงันี้ โดยไดร้บัควำมเหน็ชอบ
จำกส ำนักงำน  
(1.1)  มขีนำดเลก็ 
(1.2)  จดัตัง้ขึน้ใหม่โดยมอีำยุไม่เกนิ 2 ปี 
(1.3)  เสนอขำยต่อผูล้งทุนในวงกวำ้ง 

4 
 

หน่วย infra ของกองทุนใดกองทุนหนึ่ง 
 

ไม่เกนิ 1 ใน 3 ของจ ำนวนหน่วย infra ทัง้หมดของ
กองทุน infra ทีอ่อกหน่วยนัน้  เวน้แต่เป็นหน่วย infra 
ของกองทุนทีม่ลีกัษณะครบถว้นดงันี้ โดยไดร้บัควำม
เหน็ชอบจำกส ำนักงำน 
(1)  มขีนำดเลก็  
(2)  จดัตัง้ขึน้ใหมโ่ดยมอีำยุไม่เกนิ 2 ปี 
(3)  เสนอขำยต่อผูล้งทุนในวงกวำ้ง 

 5 
 

หน่วย property ของกองทุนใดกองทุนหนึ่ง ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจ ำนวนหน่วย property ทัง้หมด
ของกองทุน property ที่ออกหน่วยนั ้น เว้นแต่เป็น
หน่วย property ของกองทุนทีม่ลีกัษณะครบถ้วนดงันี้ 
โดยไดร้บัควำมเหน็ชอบจำกส ำนักงำน 
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ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัรำส่วน  
(1)  มขีนำดเลก็  
(2)  จดัตัง้ขึน้ใหม่โดยมอีำยุไม่เกนิ 2 ปี 
(3)  เสนอขำยต่อผูล้งทุนในวงกวำ้ง 

ทัง้นี้ กำรค ำนวณสดัส่วนตำมนโยบำยกำรลงทุนและอตัรำส่วนกำรลงทุน ใหเ้ป็นไปตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกบั
ตลำดทุนว่ำดว้ยกำรลงทุนของกองทุน และ/หรอื ทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ 
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ค่ำใช้จ่ำยท่ีเรียกเกบ็จำกกองทุนรวม 

 
ค่ำใชจ้่ำยในกำรซื้อขำยหลกัทรพัย ์ จ่ำยตำมจรงิ N/A N/A 0.017 

หมำยเหตุ :1) ค่ำธรรมเนียมและค่ำใชจ้่ำยต่ำง ๆ รวมภำษีมูลค่ำเพิม่ หรอืภำษีธุรกจิเฉพำะ หรอืภำษีอื่นใด (ถ้ำม)ี แต่ยงัไม่รวมค่ำ 
นำยหน้ำซื้อ ขำยหลกัทรพัยแ์ละค่ำธรรมเนียมต่ำง ๆ ทีเ่กดิขึน้จำกกำรซื้อขำยหลกัทรพัย์ 

       2) บรษิัทจดักำรขอสงวนสทิธิในกำรที่จะปรบัเพิม่อตัรำค่ำธรรมเนียมหรอืค่ำใชจ้่ำยข้ำงต้นโดยไม่ถือว่ำเป็นกำรแก้ไข 
เพิม่เติมโครงกำรจดักำรในอัตรำไม่เกินร้อยละ 5 ของอตัรำค่ำธรรมเนียมหรอืค่ำใช้จ่ำย ทัง้นี้ เป็นไปตำมที่ระบุไว้ใน
รำยละเอยีดโครงกำรและตำมหลกัเกณฑท์ีส่ ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ก ำหนด 

      3) ค่ำธรรมเนียมค่ำใช้จ่ำยที่เรยีกเก็บจำกกองทุนรวม เมื่อรวมกนัทัง้หมดแล้วต้องไม่เกินอตัรำร้อยละ 5.00 ต่อปี ของ
มลูค่ำทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุนรวม  

 
 

 

 
 

รำยกำรท่ีเรียกเกบ็ ร้อยละของมูลค่ำทรพัยสิ์นทัง้หมดของกองทุนต่อปี 

1. ค่ำธรรมเนียมและค่ำใช้จ่ำยรวมทัง้หมด      
ท่ีประมำณกำรได ้

อตัรำตำม
โครงกำร 

 

เรียกเกบ็จริง 
ปี 2561 

เรียกเกบ็จริง 
ปี 2562 

เรียกเกบ็จริง 
ปี 2563 

• ค่ำธรรมเนียมกำรจดักำร ไม่เกนิ 2.50 N/A 1.115 1.341 

• ค่ำธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน์ ไม่เกนิ 0.10 N/A 0.030 0.032 

• ค่ำธรรมเนียมนำยทะเบยีนหน่วยลงทุน ไม่เกนิ 0.50 N/A 0.247 0.268 

• ค่ำใชจ้่ำยอื่นๆ ไม่เกนิ 1.90    

- ค่ำสอบบญัช ี จ่ำยตำมจรงิ N/A 0.024 0.030 
- ค่ำจดัตัง้และจดทะเบยีนกองทุน จ่ำยตำมจรงิ N/A 0.016 0.021 
- ค่ำใชจ้่ำยในกำรโฆษณำ 

ประชำสมัพนัธแ์ละส่งเสรมิกำรขำย 
จ่ำยตำมจรงิ แต่ไม่เกนิ 0.535 

- ค่ำใชจ้่ำยในกำรจดัท ำ จดัพมิพ์
รำยงำนถงึผูถ้อืหน่วย 

จ่ำยตำมจรงิ N/A N/A N/A 

- ค่ำใชจ้่ำยอื่นๆ ในกำรด ำเนิน
โครงกำร 

จ่ำยตำมจรงิ N/A 0.014 0.016 

2. ค่ำธรรมเนียมและค่ำใช้จ่ำยรวมท่ีประมำณกำรไม่ได้    
รวมค่ำใช้จ่ำยทัง้หมด ไม่เกิน 5.00 N/A 1.446 1.708 

ตำรำงค่ำธรรมเนียม เงินตอบแทน และค่ำใช้จ่ำยทัง้หมดท่ีเรียกเกบ็จำกกองทุนรวม และผู้ถือหน่วยลงทุน 
ส ำหรบัรอบระยะเวลำตัง้แต่วนัท่ี 1 มีนำคม 2562 ถึงวนัท่ี 29 กมุภำพนัธ ์2563 
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ค่ำใช้จ่ำยท่ีเรียกเกบ็จำกผู้ถอืหน่วยลงทุน 

รำยกำรท่ีเรียกเกบ็ ร้อยละของมูลคำ่ซื้อขำย 
อตัรำตำม 
โครงกำร 

เรียกเกบ็จริง 
ปี 2561 

เรียกเกบ็จริง 
ปี 2562 

เรียกเกบ็จริง 
ปี 2563 

• ค่ำธรรมเนียมกำรขำยหน่วยลงทุน  
(Front-end-fee) 

ไม่เกนิ 2.50 N/A 1.50 1.00 

• ค่ำธรรมเนียมกำรรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน  
(Back-end fee) 

ไม่เกนิ 2.50 N/A ยกเวน้ ยกเวน้ 

• ค่ำธรรมเนียมกำรสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน 
(Switching fee) 
- ค่ำธรรมเนียมกำรสบัเปลีย่นเขำ้ 

           
 
 

- ค่ำธรรมเนียมกำรสบัเปลีย่นออก 
 

 
 

ไม่เกนิ 2.50 

 
 
 

ไม่เกนิ 2.50 

 
 

N/A 
 
 
 

N/A 

 
 

ยกเวน้ 
แต่ตอ้งเสยีค่ำธรรมเนียม

กำรขำย (ถำ้ม)ี 

 
ยกเวน้ 

แต่ตอ้งเสยีค่ำธรรมเนียม
กำรรบัซื้อคนื (ถำ้ม)ี 

 

 
 

ยกเวน้ 
แต่ตอ้งเสยีค่ำธรรมเนียม

กำรขำย (ถำ้ม)ี 

 
ยกเวน้ 

แต่ตอ้งเสยีค่ำธรรมเนียม
กำรรบัซื้อคนื (ถำ้ม)ี 

 

• ค่ำธรรมเนียมกำรโอนหน่วยลงทนุ 
อตัรำตำมทีน่ำย
ทะเบยีนเรยีกเกบ็ 

N/A 200 บำท        
ต่อรำยกำร 

200 บำท        
ต่อรำยกำร 

 
หมำยเหตุ : 1) ค่ำธรรมเนียมดงักล่ำวขำ้งต้นเป็นอตัรำทีร่วมภำษมีลูค่ำเพิม่ ภำษธีุรกจิเฉพำะ หรอืภำษอีื่นใดในท ำนองเดยีวกนั (ถ้ำม)ี 

  2) อำจเรยีกเกบ็จำกผูล้งทุนแต่ละกลุ่มหรอืแต่ละรำยไม่เท่ำกนั ขึน้อยู่กบัดุลยพนิิจของบรษิทัจดักำร 
  3) กรณีสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน บรษิทัจดักำรอำจยกเวน้ไม่เรยีกเกบ็ค่ำธรรมเนียมกำรสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนส ำหรบักำร 

สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนระหว่ำงกองทุนรวมภำยใตก้ำรจดักำรของบรษิทัจดักำร แต่จะมกีำรเรยีกเกบ็ค่ำธรรมเนียมกำรขำย
และรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนตำมอตัรำทีบ่รษิทัจดักำรก ำหนด 
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กลุม่ของตราสารการลงทนุ มลูค่าตามราคาตลาด %NAV

(ก) ตราสารภาครฐัไทย/ตราสารภาครฐัต่างประเทศ 20,706,352.19             10.52         

(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มกีฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ ธนาคารพาณชิย์ - -            

หรอืบรษิทัเงนิทุนเป็นผูอ้อก/สัง่จ่าย/รบัอาวลั/ค า้ประกนั

(ค) ตราสารที่มอีนัดบัความน่าเชือ่ถอือยู่ในอนัดบัที่สามารถ -                             -            

ลงทุนได ้(Investment grade)

(ง) ตราสารที่มอีนัดบัความน่าเชือ่ถอือยู่ในอนัดบัต ่ากว่าอนัดบัที่ -                             -            

สามารถลงทุนได ้(Investment grade) หรอืไมม่ ีRating

ประเภท ผู้ออก อนัดบั มลูค่าตาม

ความน่าเช่ือถอื ราคาตลาด

เงนิฝาก ธนาคารไทยพาณชิย์ จ ากดั (มหาชน) AA+(FITCH) 20,706,352.19              

ช่ือกองทนุ PTR

กองทุนเปิด แอล เอช ดจิติอล อีโคโนมี 0.0049

รำยงำนสรปุเงินลงทุน 
มูลค่ำ ณ วนัท่ี 29 กมุภำพนัธ ์2563 

 

รำยละเอียดตวัตรำสำรและอนัดบัควำมน่ำเช่ือถือของตรำสำรแห่งหน้ี เงินฝำก หรือตรำสำรก่ึงหน้ีก่ึงทุน 
มูลค่ำ ณ วนัท่ี 29 กมุภำพนัธ ์2563 

 

อตัรำส่วนหมุนเวยีนกำรลงทนุของกองทุน (Portfolio Turnover Ratio : PTR) 
มูลค่ำ ณ วนัท่ี 29 กมุภำพนัธ ์2563 

 

สดัส่วนเงินลงทนุขัน้สูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทนุส าหรับกลุ่มตราสารตาม (ง) เท่ากบั 15% NAV 
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รายละเอียดการลงทนุ มลูค่าตามราคาตลาด %NAV

หลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สนิในประเทศ 23,233,310.67             11.81              

เงนิฝากธนาคาร 23,233,310.67             11.81              

หลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สนิในต่างประเทศ 182,490,302.52            92.75              

หน่วยลงทุน 182,490,302.52            92.75              

สญัญาซือ้ขายลว่งหน้า (6,102,211.32)              (3.10)               

สญัญาที่อ้างอิงกบัอตัราแลกเปลีย่น (6,102,211.32)              (3.10)               

ประเภทรายการคา้งรบัคา้งจ่ายหรอืหนีส้นิอื่น ๆ (13,177,067.25)            (6.70)               

มลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิ 196,754,803.71               100.00                 

อตัราส่วน จ านวนเงินต้น มลูค่ายติุธรรม

(%) หรือ จ านวนหุ้น/ (บาท)

หน่วย

เงินฝากธนาคาร

ธนาคารไทยพาณชิย์ จ ากดั (มหาชน) 11.81 20,777,362.66 23,233,310.67

          รวมเงินฝากธนาคาร 11.81 23,233,310.67

สญัญาซ้ือขายล่วงหน้า

สญัญาที่อ้างอิงกบัอตัราแลกเปลีย่น -3.10 185,334,615.80 -6,102,211.32

          รวมสญัญาซ้ือขายล่วงหน้า -3.10 -6,102,211.32

หน่วยลงทนุ

     หมวดธุรกจิเงนิทุนและหลกัทรพัย์

AXA INVESTMENT MANAGERS 92.75 40,776.48 182,490,302.52

          รวมหน่วยลงทนุ 92.75 182,490,302.52

รวมเงินลงทนุ 101.46 199,621,401.87

รายการค้างจ่ายหรือหน้ีสินอ่ืน ๆ -1.46 -2,866,598.16

มลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิ 100.00 196,754,803.71

รายละเอียด

รำยงำนสถำนะกำรกู้ยมืเงิน และกำรก่อภำระผกูพนั 
มูลค่ำ ณ วนัท่ี 29 กมุภำพนัธ ์2563 

 

รำยละเอียดกำรลงทุนในหลกัทรพัย ์
ณ วนัท่ี 29 กมุภำพนัธ ์2563 
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ประเภทสญัญา คู่สญัญา วตัถุประสงค์ มลูค่าสญัญา

(Notional Amount)

% NAV วนัครบก าหนด ก าไร/ขาดทุน

(Net Gain/Loss)

สญัญาฟอรเ์วริด์ BANK OF AYUDHYA PUBLIC 

COMPANY LIMITED                                                              

ป้องกนัความเสี่ยง 4,135,840.80 (0.0892) 26 Jun 2020 (175,461.75)

สญัญาฟอรเ์วริด์ BANK OF AYUDHYA PUBLIC 

COMPANY LIMITED                                                              

ป้องกนัความเสี่ยง 2,484,480.00 (0.0208) 31 Jul 2020 (41,020.69)

สญัญาฟอรเ์วริด์ BANK OF AYUDHYA PUBLIC 

COMPANY LIMITED                                                              

ป้องกนัความเสี่ยง 9,314,100.00 (0.0773) 28 Aug 2020 (152,161.50)

สญัญาฟอรเ์วริด์ BANK OF AYUDHYA PUBLIC 

COMPANY LIMITED                                                              

ป้องกนัความเสี่ยง 25,001,360.00 (0.1234) 28 Aug 2020 (242,757.46)

สญัญาฟอรเ์วริด์ KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY 

LIMITED                                                                 

ป้องกนัความเสี่ยง 18,524,580.00 (0.1980) 31 Jul 2020 (389,494.42)

สญัญาฟอรเ์วริด์ KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY 

LIMITED                                                                 

ป้องกนัความเสี่ยง 4,647,930.00 (0.0410) 31 Jul 2020 (80,657.00)

สญัญาฟอรเ์วริด์ KRUNG THAI BANK PUBLIC 

COMPANY LIMITED                                                              

ป้องกนัความเสี่ยง 99,546,150.00 (2.3516) 26 Jun 2020 (4,626,827.70)

สญัญาฟอรเ์วริด์ THE SIAM COMMERCIAL BANK 

PUBLIC COMPANY LIMITED                                                     

ป้องกนัความเสี่ยง 4,586,175.00 (0.0732) 31 Jul 2020 (143,969.10)

สญัญาฟอรเ์วริด์ THE SIAM COMMERCIAL BANK 

PUBLIC COMPANY LIMITED                                                     

ป้องกนัความเสี่ยง 17,094,000.00 (0.1270) 31 Jul 2020 (249,861.70)

สญัญาที่อ้างอิงกบัอตัราแลกเปลีย่น USD/THB

รำยละเอียดกำรลงทุนในสญัญำซ้ือขำยล่วงหน้ำ 
มูลค่ำ ณ วนัท่ี 29 กมุภำพนัธ ์2563 

 



กองทุนเปิด แอล เอช ดจิติอล อโีคโนม ี  30 

 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

ขอ้มลู ณ วนัที ่28 กุมภำพนัธ ์2563 

 

ตำรำงเปรียบเทียบผลกำรด ำเนินงำน 
กองทุนเปิด แอล เอช ดิจิตอล อีโคโนมี (ชนิดสะสมมูลค่ำ) 

ข้อมูล ณ วนัท่ี 28 กมุภำพนัธ ์2563 
 



กองทุนเปิด แอล เอช ดจิติอล อโีคโนม ี  31 

 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
ขอ้มลู ณ วนัที ่28 กุมภำพนัธ ์2563 

ตำรำงเปรียบเทียบผลกำรด ำเนินงำน 
กองทุนเปิด แอล เอช ดิจิตอล อีโคโนมี (ชนิดจำ่ยเงินปันผล) 

ข้อมูล ณ วนัท่ี 28 กมุภำพนัธ ์2563 
 



กองทุนเปิด แอล เอช ดจิติอล อโีคโนม ี  32 

 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

ขอ้มลู ณ วนัที ่28 กุมภำพนัธ ์2563 

 

ตำรำงเปรียบเทียบผลกำรด ำเนินงำน 
กองทุนเปิด แอล เอช ดิจิตอล อีโคโนมี (ชนิดขำยคืนหน่วยลงทุนอตัโนมติั) 

ข้อมูล ณ วนัท่ี 28 กมุภำพนัธ ์2563 
 



กองทุนเปิด แอล เอช ดจิติอล อโีคโนม ี  33 

 

- เอกสำรกำรวดัผลกำรด ำเนินงำนของกองทุนรวมฉบบันี้ได้จดัท ำขึน้ตำมมำตรฐำนกำรวดัผลกำรด ำเนินงำนของ
กองทุนรวมของสมำคมบรษิทัจดักำรลงทุน 

- ผลกำรด ำเนินงำนในอดตี/ผลกำรเปรยีบเทยีบผลกำรด ำเนินงำนทีเ่กี่ยวขอ้งกบัผลติภณัฑ์ในตลำดทุน มไิดเ้ป็นสิง่
ยนืยนัถงึผลกำรด ำเนินงำนในอนำคต 

- ท ำควำมเขำ้ใจลกัษณะสนิคำ้ เงือ่นไข ผลตอบแทน และควำมเสีย่ง ก่อนตดัสนิใจลงทุน 
 
 
 
 
 
 

ช่ือกองทุน ผู้ถือหน่วย สดัส่วน (ร้อยละ) 
กองทุนเปิด แอล เอช ดจิติอล อโีคโนมี

(LHDIGITAL) 
กลุ่มบุคคลใดบุคคลหนึ่ง - 

 
 
 
 

▪ บรษิทัจดักำรอำจลงทุนในหลกัทรพัย์ หรอืทรพัย์สนิอื่นเพื่อบรษิทัจดักำรเช่นเดยีวกนักบัทีบ่รษิทัจดักำร
ลงทุนในหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิอื่นเพื่อกองทุนรวม โดยบรษิทัจดักำรจะจดัใหม้รีะบบงำนทีป้่องกนัควำม
ขดัแยง้ทำงผลประโยชน์เพื่อใหเ้กดิควำมเป็นธรรมตอ่ผูถ้อืหน่วยลงทุน ผูถ้อืหน่วยลงทุนสำมำรถสอบถำม
ขอ้มลูเพิม่เตมิไดท้ี ่www.lhfund.co.th 

▪ ผูถ้อืหน่วยลงทุนไดร้บัทรำบและตกลงยนิยอมใหส้ทิธแิก่บรษิทัจดักำรทีจ่ะปฏบิตักิำร และด ำเนินกำรใด ๆ 
ตำมทีบ่รษิทัจดักำรมพีนัธสญัญำ หรอืขอ้ตกลงกบัรฐัต่ำงประเทศ หรอืหน่วยงำนต่ำงประเทศ หรอืมคีวำม
จ ำเป็นตน้ปฏบิตัติำมกฎหมำยหรอืขอ้บงัคบัของรฐัต่ำงประเทศนัน้ 

▪ ผูส้นใจลงทุนควรศกึษำขอ้มูลในหนังสอืชี้ชวนใหเ้ขำ้ใจก่อนซื้อหน่วยลงทุน และเกบ็ไวเ้ป็นขอ้มูลเพื่อใช้
อ้ำงองิในอนำคต  หำกผูล้งทุนต้องกำรทรำบขอ้มูลเพิม่เตมิ ผูล้งทุนสำมำรถขอหนังสอืชี้ชวนส่วนขอ้มูล
โครงกำรไดท้ีบ่รษิทัหลกัทรพัยจ์ดักำรกองทุน แลนด ์แอนด ์เฮำ้ส ์จ ำกดั หรอื ผูส้นับสนุนกำรขำยหรอืรบั
ซื้อคนื 

▪ กำรพิจำรณำร่ำงหนังสือชี้ชวนในกำรเสนอขำยหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้มิได้เป็นกำรแสดงว่ำ
ส ำนักงำนไดร้บัรองถงึควำมถูกต้องของขอ้มูลในหนังสอืชี้ชวนของกองทุนรวม หรอืไดป้ระกนัรำคำหรอื
ผลตอบแทนของหน่วยลงทุนทีเ่สนอขำยนัน้ 

 

 

รวบรวมขอ้มลู ณ วนัที ่29 กมุภำพนัธ ์2563 

 

  

ค ำเตือนเก่ียวกบักำรลงทุนในหน่วยลงทุน 

 

ข้อมูลกำรถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 
ณ วนัท่ี 29 กมุภำพนัธ ์2563 

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


กองทุนเปิด แอล เอช ดจิติอล อโีคโนม ี  34 

 

ตำรำงแสดงวนัหยุดท ำกำรซือ้/ขำยคืน/สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนของ 
กองทุนเปิด แอล เอช ดิจิตอล อีโคโนมี (LHDIGITAL) 

ประจ ำปี 2563 
(ประเทศไทยและประเทศท่ีเก่ียวขอ้ง) 

 

เดอืน วนัที่ วนั รายช่ือวนัหยดุท าการซือ้ / ขายคนื / 

สบัเปลี่ยนหนว่ยลงทนุ

01 ม.ค. 2563 พุธ วนัหยุดกองทนุ LHDIGITAL

20 ม.ค. 2563 จันทร์ วนัหยุดกองทนุ LHDIGITAL

10 ก.พ. 2563 จันทร์ วนัหยุดกองทนุ LHDIGITAL

17 ก.พ. 2563 จันทร์ วนัหยุดกองทนุ LHDIGITAL

มีนาคม 2563

06 เม.ย. 2563 จันทร์ วนัหยุดกองทนุ LHDIGITAL

10 เม.ย. 2563 ศกุร์ วนัหยุดกองทนุ LHDIGITAL

13 เม.ย. 2563 จันทร์ วนัหยุดกองทนุ LHDIGITAL

01 พ.ค. 2563 ศกุร์ วนัหยุดกองทนุ LHDIGITAL

04 พ.ค. 2563 จันทร์ วนัหยุดกองทนุ LHDIGITAL

06 พ.ค. 2563 พุธ วนัหยุดกองทนุ LHDIGITAL

08 พ.ค. 2563 ศกุร์ วนัหยุดกองทนุ LHDIGITAL

21 พ.ค. 2563 พฤหสับดี วนัหยุดกองทนุ LHDIGITAL

25 พ.ค. 2563 จันทร์ วนัหยุดกองทนุ LHDIGITAL

01 มิ.ย. 2563 จันทร์ วนัหยุดกองทนุ LHDIGITAL

03 มิ.ย. 2563 พุธ วนัหยุดกองทนุ LHDIGITAL

23 มิ.ย. 2563 อังคาร วนัหยุดกองทนุ LHDIGITAL

03 ก.ค. 2563 ศกุร์ วนัหยุดกองทนุ LHDIGITAL

06 ก.ค. 2563 จันทร์ วนัหยุดกองทนุ LHDIGITAL

28 ก.ค. 2563 อังคาร วนัหยุดกองทนุ LHDIGITAL

12 ส.ค. 2563 พุธ วนัหยุดกองทนุ LHDIGITAL

31 ส.ค. 2563 จันทร์ วนัหยุดกองทนุ LHDIGITAL

07 ก.ย. 2563 จันทร์ วนัหยุดกองทนุ LHDIGITAL

12 ต.ค. 2563 จันทร์ วนัหยุดกองทนุ LHDIGITAL

13 ต.ค. 2563 อังคาร วนัหยุดกองทนุ LHDIGITAL

23 ต.ค. 2563 ศกุร์ วนัหยุดกองทนุ LHDIGITAL

11 พ.ย. 2563 พุธ วนัหยุดกองทนุ LHDIGITAL

26 พ.ย. 2563 พฤหสับดี วนัหยุดกองทนุ LHDIGITAL

07 ธ.ค. 2563 จันทร์ วนัหยุดกองทนุ LHDIGITAL

10 ธ.ค. 2563 พฤหสับดี วนัหยุดกองทนุ LHDIGITAL

24 ธ.ค. 2563 พฤหสับดี วนัหยุดกองทนุ LHDIGITAL

25 ธ.ค. 2563 ศกุร์ วนัหยุดกองทนุ LHDIGITAL

28 ธ.ค. 2563 จันทร์ วนัหยุดกองทนุ LHDIGITAL

31 ธ.ค. 2563 พฤหสับดี วนัหยุดกองทนุ LHDIGITAL

ตุลาคม 2563

พฤศจกิายน 2563

ธันวาคม 2563

พฤษภาคม 2563

มิถุนายน 2563

กรกฎาคม 2563

สิงหาคม 2563

กันยายน 2563

มกราคม 2563

กุมภาพันธ์ 2563

เมษายน 2563


