
 

 

 

 
 

หนังสือช้ีชวน 
ส่วนข้อมลูกองทุนรวม (Q&A) 

 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล ไลฟ์สไตล ์อิควิต้ี 
LH Global Lifestyle Equity Fund 

(LHGLIFE-E) 

 
 

ผู้ลงทุนควรศึกษารายละเอียดของกองทุนอย่างละเอียดถี่ถ้วนก่อนตดัสินใจลงทุน 
หากมีข้อสงสยัหรือต้องการข้อมูลเพ่ิมเติม โปรดติดต่อบริษทัจดัการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรบัซ้ือคืน 

(ส าหรบัรอบระยะเวลาบญัชีปีท่ี 4 ส้ินสุดวนัท่ี 31 กรกฎาคม 2564)  
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ช่ือโครงการ (ภาษาไทย) : กองทุนเปิด แอล เอช  โกลบอล ไลฟ์สไตล ์อคิวติี ้ 

ช่ือโครงการ  (ภาษาองักฤษ) : LH Global Lifestyle Equity Fund 

ช่ือยอ่ : LHGLIFE-E 

อายโุครงการ : ไม่ก ำหนด 

วนัท่ีได้รบัอนุมติัให้จดัตัง้และจดัการกองทุนรวม :     11 สงิหำคม 2560 

วนัท่ีจดทะเบียน : 30 สงิหำคม 2560 

วนัท่ีเปิดเสนอซื้อหน่วยลงทุน                    :    ทุกวนัท ำกำร 

วนัท่ีเปิดเสนอขายหน่วยลงทนุ                                 :    ทุกวนัท ำกำร 

 

 

แผนภาพแสดงต าแหน่งความเส่ียงของกองทุนรวม 

 
 

 

 

Q:  ประเภทของกองทุน 
A:   กองทุนรวมทีล่งทุนในหน่วยลงทุนกองทุนต่ำงประเทศเพยีงกองทุนเดยีว (Feeder Fund) ประเภทรบัซื้อคนื

หน่วยลงทุน  
 
Q:   นโยบายการลงทุน 
A:   1.  กองทุนจะเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่ำงประเทศ (หรอื “กองทุนหลกั (Master fund)”) โดย

เฉลี่ยในรอบปีบญัชไีม่น้อยกว่ำรอ้ยละ 80 ของมูลค่ำทรพัยส์นิสุทธ ิซึง่กองทุนหลกัทีก่องทุนจะลงทุนคอืกองทุน 

ประเภทและนโยบายการลงทุน  

ส่วนข้อมูลสรปุรายละเอียดโครงการ 
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Invesco Global Consumer Trends Fund โดยจะลงทุนใน ”C-Acc Share Class”  ประเภท Accumulation ใน
สกุลเงนิดอลล่ำร์สหรฐัฯ (USD)  กองทุน  Invesco Global Consumer Trends Fund จดทะเบียนในประเทศ
ลกัเซมเบิร์ก มีลกัษณะเป็น “Société d'Investissement à Capital Variable” (SICAV) ภำยใต้กฎหมำยของ
ประเทศลกัเซมเบริก์ และอยู่ภำยใต ้UCITS บรหิำรและจดักำรโดย Invesco Management S.A.  

กองทุน  Invesco Global Consumer Trends Fund เป็นกองทุนทีม่นีโยบำยกำรลงทุนทีจ่ะแสวงหำกำรเตบิโต
ของเงนิทุนในระยะยำวผ่ำนกำรลงทุนอย่ำงน้อย 70% ของมูลค่ำทรพัย์สุทธขิองกองทุนในตรำสำรทุน/หุน้ของ
บรษิทัต่ำงๆ ทัว่โลก ทีด่ ำเนินธุรกจิเกีย่วขอ้งกบั กำรออกแบบ กำรผลติ รวมไปถงึกำรจดัจ ำหน่ำยผลติภณัฑ ์ทัง้
สนิคำ้และบรกิำร ของสนิค้ำในกลุ่มกจิกรรมสนัทนำกำรต่ำง ๆ ทัง้นี้อำจรวมถึงกลุ่มบรษิัทรถยนต์ กลุ่มสนิค้ำ
คงทน บรษิทัเกีย่วกบักำรสื่อสำร อนิเทอรเ์น็ต และบรษิทัอื่น ๆ ทีส่ำมำรถตอบสนองควำมต้องกำรของผูบ้รโิภค
ในดำ้นน้ีได ้

นอกจำกนี้ กองทุนหลกัจะลงทุนในเงนิสด และตรำสำรเทยีบเท่ำเงนิสด ตรำสำรตลำดเงนิ หรอืลงทุนในตรำสำร
หนี้ (รวมถงึหุน้กู้แปลงสภำพ) หรอืตรำสำรทุน/หุน้ของบรษิทัอื่นๆ นอกเหนือจำกกลุ่มบรษิทัขำ้งต้น ในสดัส่วน
ไม่เกนิรอ้ยละ 30 ของมลูค่ำทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุน 

และส่วนทีเ่หลอื กองทุนหลกัอำจพจิำรณำลงทุนในหลกัทรพัย ์และ/หรอืตรำสำรของบรษิทัไม่ไดร้บักำรจดัอนัดบั
ควำมน่ำเชื่อถอื (Unrated) (ตรำสำรหนี้ทีย่งัไม่ไดร้บักำรจดัอนัดบัควำมน่ำเชื่อถอืจำกหน่วยงำนระหว่ำงประเทศ 
เช่น  Moody’s, Standard & Poor’s และ Fitch) และ/หรอืหลกัทรพัย ์และ/หรอืตรำสำรทีม่อีนัดบัควำมน่ำเชื่อถอื
ทีต่ ่ำกว่ำ BBB- จำก Standard & Poor's และ Ficth หรอือนัดบัต ่ำกว่ำ Baa3 จำก Moody's หรอืเทยีบเท่ำจำก
สถำบนัจดัอนัดบัทีเ่ป็นทีรู่จ้กัในระดบัสำกล) ในสดัส่วนไม่เกนิรอ้ยละ 10 ของมลูค่ำทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุน 

อนึ่ง กองทุนหลกัอำจพจิำรณำลงทุนในสญัญำซื้อขำยล่วงหน้ำ (Derivatives) เพื่อป้องกนัควำมเสี่ยงและเพิ่ม
ประสิทธภิำพกำรบรหิำรกำรลงทุน (Efficient Portfolio Management : EPM)  เช่น กำรท ำสญัญำฟิวเจอร์ส 
และ/หรอืสญัญำออปชัน่ และ/หรอืสญัญำฟอร์เวริ์ด และ/หรอืสญัญำสวอป ที่อ้ำงองิกบัหลกัทรพัย์ หรอืตัวแปร
อ้ำงองิทีก่องทุนหลกัลงทุน โดยมวีตัถุประสงค์เพื่อท ำใหก้องทุนหลกัสำมำรถสรำ้งผลตอบแทนให้ใกล้เคยีงกบั
ดชันีอำ้งองิ ดงันัน้ กองทุนหลกัจงึมคีวำมเสีย่งมำกกว่ำกองทุนรวมอื่น รวมถงึกองทุนหลกัอำจลงทุนหรอืมไีวซ้ึ่ง
สญัญำซื้อขำยล่วงหน้ำโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันควำมเสี ยงจำกอัตรำแลกเปลี่ยนตำมดุลยพินิจของ
ผูจ้ดักำรกองทุน 

ทัง้นี้ บรษิทัจดักำรขอสงวนสทิธใินกำรเปลี่ยนแปลงชนิดของหน่วยลงทุน (Share Class) และ/หรอืสกุลเงนิทีจ่ะ
ลงทุนอื่นใด ตำมควำมเหมำะสม เพื่อประโยชน์ในกำรบรหิำรจดักำรใหเ้ป็นไปตำมวตัถุประสงคข์องกองทุน โดย
ถือว่ำได้รบัควำมเห็นชอบจำกผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ทัง้นี้ กำรเปลี่ยนแปลงดังกล่ำวจะค ำนึงถึงและรกัษำ
ประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนเป็นส ำคญั 

ส ำหรบักำรลงทุนในประเทศของกองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล ไลฟ์สไตล ์อคิวติี ้กองทุนอำจเขำ้ท ำธุรกรรมกำร
ซื้อโดยมสีญัญำขำยคืน (reverse repo) และ/หรอืธุรกรรมประเภทกำรให้ยมืหลกัทรพัย์ (securities lending) 
รวมถึงอำจลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตรำสำรหนี้ที่มีอันดับควำมน่ำเชื่อถือต ่ำกว่ำที่สำมำรถลงทุนได้ (non – 
investment grade) และตรำสำรหนี้ทีไ่ม่ไดร้บักำรจดัอนัดบัควำมน่ำเชือ่ถอื (Unrated) รวมทัง้ตรำสำรทุนทีไ่ม่ได้
จดทะเบยีนในตลำดหลกัทรพัย ์(Unlisted Securities) รวมถงึทรพัยส์นิอื่นใด และ/หรอืกำรหำดอกผลอื่นใดอย่ำง
ใดอย่ำงหนึ่งหรือหลำยอย่ำงโดยเป็นไปตำมที่ประกำศคณะกรรมกำร ก.ล.ต. หรือ ประกำศส ำนักงำน
คณะกรรมกำร ก.ล.ต. ก ำหนดหรือให้ควำมเห็นชอบ ทัง้นี้ กองทุนจะไม่ลงทุนในครำสำรที่มีสญัญำซื้อขำย
ล่วงหน้ำแฝง (Structured Note)  
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ส ำหรบัเงนิลงทุนส่วนที่เหลอืของกองทุนนี้ อำจพจิำรณำลงทุนทัง้ในและต่ำงประเทศ โดยอำจลงทุนในเงนิฝำก
ธนำคำร ตรำสำรแห่งหนี้ ตรำสำรกึง่หนี้กึ่งทุน ใบส ำคญัแสดงสทิธ ิและ/หรอืหน่วย private equity ตำมประกำศ
ส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. รวมถงึ หลกัทรพัย์ และ/หรอืทรพัย์สนิอื่นหรอืกำรหำดอกผลโดยวธิอีื่นตำมที่
ระบุไวใ้นโครงกำร และ/หรอืตำมทีค่ณะกรรมกำร ก.ล.ต. หรอื ส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ประกำศก ำหนด
หรอืใหค้วำมเหน็ชอบ 

2.    กองทุนจะลงทุนในกองทุน Invesco Global Consumer Trends Fund ในรูปสกุลเงินดอลล่ำร์สหรฐัอเมรกิำ 
(USD) ซึ่งอำจมคีวำมเสี่ยงจำกอตัรำแลกเปลี่ยน (Foreign Exchange Rate Risk) ดงันัน้ กองทุนจงึอำจลงทุน
หรอืมไีวซ้ึ่งสญัญำซื้อขำยล่วงหน้ำ (Derivative) โดยมวีตัถุประสงค์เพื่อป้องกนัควำมเสีย่ง (Hedging) ตำมดุลย
พนิิจของผูจ้ดักำรกองทุน ซึง่จะพจิำรณำจำกสภำวะของตลำดกำรเงนิในขณะนัน้ และปัจจยัอื่นทีเ่กี่ยวขอ้ง เช่น 
ปัจจยัทำงเศรษฐกจิ กำรเมอืง กำรเงนิและกำรคลงั เป็นตน้ เพื่อคำดกำรณ์ทศิทำงแนวโน้มของค่ำเงนิ ในกรณีที่
คำดกำรณ์ว่ำค่ำเงนิเงนิดอลล่ำร์สหรฐัอเมรกิำ (USD) มแีนวโน้มอ่อนค่ำลง ผูจ้ดักำรกองทุนอำจพจิำรณำลงทุน
ในสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำเพื่อป้องกันควำมเสี่ยงด้ำนอัตรำแลกเปลี่ยนเงินตรำต่ำงประเทศในสัดส่วนที่
ค่อนขำ้งมำก แต่หำกในกรณีที่ค่ำเงนิเงนิดอลล่ำร์สหรฐัอเมรกิำ (USD) มแีนวโน้มแขง็ค่ำขึน้ ผูจ้ดักำรกองทุน
อำจพจิำรณำไม่ลงทุนในสญัญำซื้อขำยล่วงหน้ำเพื่อป้องกนัควำมเสีย่งดำ้นอตัรำแลกเปลีย่นเงนิตรำต่ำงประเทศ 
หรืออำจลงทุนในสดัส่วนน้อย อย่ำงไรก็ตำมหำกผู้จดักำรกองทุนพิจำรณำว่ำกำรป้องกันควำมเสี่ยงอัตรำ
แลกเปลี่ยนอำจไม่เป็นไปเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน หรอืท ำให้ผู้ถือหน่วยลงทุนเสยีประโยชน์ที่อ ำจ
ได้รบั ผู้จดักำรกองทุนอำจไม่ป้องกนัควำมเสี่ยงจำกอตัรำแลกเปลี่ยนก็ได้ นอกจำกนี้กำรท ำธุรกรรมป้องกัน
ควำมเสีย่งดงักล่ำวอำจมตีน้ทุนซึง่ท ำใหผ้ลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลงจำกตน้ทุนทีเ่พิม่ขึน้  

3.   กรณีทีบ่รษิทัจดักำรเหน็ว่ำกำรลงทุนในกองทุน Invesco Global Consumer Trends Fund ซึง่เป็นกองทุนหลกั
ไม่เหมำะสมอกีต่อไป เช่น เกดิควำมผนัผวนอนัเนื่องมำจำกกำรเปลี่ยนแปลงทำงเศรษฐกจิ กำรเมอืง กำรเงนิ
ตลำดทุน หรอืเกิดภยัพบิตัิ หรอืภำวะสงครำม และ/หรอืกรณีที่กองทุนหลกัดงักล่ำวมกีำรเปลี่ยนแปลงบรษิัท
จัดกำรลงทุน หรือผู้จ ัดกำรกองทุน หรือเปลี่ยนแปลงนโยบำยกำรลงทุน กำรบริหำรจัดกำร และ/หรือ
ผลตอบแทนของกองทุนหลักไม่เป็นไปตำมที่คำดไว้ และ/หรือเมื่อพบว่ำกำรบริหำรจัดกำรของกองทุน
ต่ำงประเทศดงักล่ำวขดักับหลกัเกณฑ์ของส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. และ/หรือมีกำรกระท ำควำมผิด
รำ้ยแรงโดยหน่วยงำนก ำกบัดูแลในประเทศนัน้ๆ เป็นผูใ้หค้วำมเหน็ เป็นตน้ บรษิทัจดักำรขอสงวนสทิธทิีจ่ะไป
ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมในต่ำงประเทศอื่น ทีม่นีโยบำยกำรลงทุนสอดคล้องกบัวตัถุประสงค์ และ/
หรอืนโยบำยกำรลงทุนของกองทนุเปิด แอล เอช โกลบอล ไลฟ์สไตล ์อคิวติี ้และมคีุณสมบตัติำมทีส่ ำนักงำนณะ
กรรมกำร ก.ล.ต.ประกำศก ำหนด โดยถอืว่ำไดร้บัควำมเหน็ชอบจำกผูถ้อืหน่วยลงทุนแลว้ ทัง้นี้ บรษิทัจดักำรจะ
รำยงำนให้ส ำนักงำนณะกรรมกำร ก.ล.ต.ทรำบ และปิดประกำศให้ทรำบล่วงหน้ำไม่น้อยกว่ำ 15 วนัก่อน
ด ำเนินกำรดงักล่ำว ณ ส ำนักงำนของบริษัทจดักำรและผู้สนับสนุนกำรขำยและรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุน และ
ประกำศในเวบ็ไซตข์องบรษิทัจดักำร 

ทัง้นี้ กำรเปลีย่นแปลงดงักล่ำวจะค ำนึงถงึและรกัษำประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนเป็นส ำคญั   

4.   หำกสถำนกำรณ์กำรลงทุนในต่ำงประเทศไม่เหมำะสมอกีต่อไป และ/หรอืกรณีทีบ่รษิทัจดักำรตอ้งเปลี่ยนกองทุน
หลกัแต่ไม่สำมำรถสรรหำกองทุนรวมในต่ำงประเทศอื่นที่เหมำะสมได้ บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะเลิก
กองทุนโดยถือว่ำได้รบัควำมเห็นชอบจำกผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ซึ่งกำรด ำเนินกำรเลกิกองทุนนี้บรษิัทจดักำร
ด ำเนินกำรโดยค ำนึงถงึประโยชน์ทีด่ทีีสุ่ดของผูถ้อืหน่วยลงทุนโดยรวมเป็นส ำคญั 
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ผลตอบแทนท่ีผู้ลงทุนจะได้จากเงินลงทุน 
ผู้ลงทุนมีโอกำสที่จะได้รบัก ำไรจำกมูลค่ำหน่วยลงทุนที่เพิ่มขึ้น ในกรณีที่รำคำหลกัทรพัย์ที่กองทุนลงทุน
ปรบัตวัสงูขึน้ และเปิดโอกำสใหผู้ล้งทุนไดร้บัรำยไดจ้ำกเงนิปันผล โดยกองทุนจะพจิำรณำจ่ำยเงนิปันผลไม่เกนิ
ปีละ 12 ครัง้ โดยพจิำรณำจำกผลกำรด ำเนินงำนสิน้สุดตำมช่วงเวลำทีบ่รษิทัจดักำรเหน็สมควร จำกก ำไรสะสม 
หรอืก ำไรสุทธใินงวดบญัชทีีจ่ะจ่ำยเงนิปันผล แล้วแต่กรณี และกำรจ่ำยเงนิปันผลดงักล่ำวจะไม่ท ำให้กองทุน
รวมมผีลขำดทุนสะสมเพิม่ขึน้ในงวดทีม่กีำรจ่ำยเงนิปันผลนัน้          
 
ทัง้นี้ บรษิทัจดักำรจะถอืปฏบิตัติำมหลกัเกณฑ์และวธิกีำรทีส่ ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ประกำศ ก ำหนด 
และตำมทีบ่รษิทัจดักำรเหน็สมควร 
 

 
 
 
Q:  กองทุนรวมน้ีเป็นกองทุนรวมท่ีมีการก าหนดประเภทของผู้ลงทุน หรือมีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน

หรือไม่?  อย่างไร?  
A:  กองทุนรวมนี้เป็นกองทุนส ำหรบัผูล้งทุนทัว่ไป และไม่มกีำรแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน 

Q:  กองทุนรวมน้ีมีจ านวนเงินทุนโครงการเท่าใด  
A:  จ ำนวนเงนิทุนโครงกำรน้ีเท่ำกบั 1,500 ลำ้นบำท   
 
Q: กองทุนน้ีเหมาะสมท่ีจะเป็นทางเลือกส าหรบัเงินลงทุนลกัษณะใด ควรลงทุนในกองทุนน้ีเป็น ระยะเวลา

เท่าใด 
A:  :  - เหมำะกบัผูล้งทุนทีมุ่ง่หวงัผลตอบแทนจำกกำรลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนต่ำงประเทศ ทีล่งทุนใน       

ตรำสำรทุน/ หุน้ของบรษิทัต่ำงๆ ทัว่โลก ทีด่ ำเนินธุรกจิเกีย่วขอ้งกบั กำรออกแบบ กำรผลติรวมถงึจ ำหน่ำย
ผลติภณัฑ ์สนิคำ้และ บรกิำร ทีเ่กีย่วขอ้งกบักจิกรรมสนัทนำกำรต่ำง ๆ เกีย่วกบัมเีดยี อนิเทอรเ์น็ต และอื่น 
ๆ ทีส่ำมำรถตอบสนองควำมตอ้งกำรของผูบ้รโิภคในดำ้นน้ี  

           - และผูล้งทุนทีส่ำมำรถยอมรบัควำมเสีย่งจำกกำรลงทุนในต่ำงประเทศ รวมถงึกำรยอมรบัควำมผนัผวนของ
มลูค่ำหน่วยลงทุนของกองทุนตำ่งประเทศทีล่งทุนได ้และควรลงทุนในระยะปำนกลำงถงึระยะยำว 

 

Q: ปัจจยัใดท่ีมีผลกระทบอย่างมีนัยส าคญัต่อเงินลงทุนของผู้ลงทุน 
A:  1) กำรเปลีย่นแปลงของรำคำหรอืมลูค่ำหน่วยลงทุน หรอืผลกำรด ำเนินงำนของกองทุนหลกัทีก่องทุนลงทุน 
     2) อตัรำแลกเปลีย่น 
     3) ปัจจยัอื่น ๆ เช่น ภำวะเศรษฐกจิ กำรเมอืง กำรเงนิ ของประเทศทีก่องทุนหลกัไปลงทุน 

Q: กองทุนน้ีมีผู้ประกนัเงินทุนหรือมุ่งเน้นจะคุ้มครองเงินต้นหรือไม่ อย่างไร 
A:  กองทุนน้ีไม่มผีูป้ระกนัเงนิทุนและไม่คุม้ครองเงนิตน้  
 
Q: กองทุนรวมน้ีมีรอบระยะเวลาบญัชีอย่างไร  
A:  31 กรกฎำคม ของทุกปี  

ลกัษณะท่ีส าคญัของกองทุนรวม  
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Q: กองทุนรวมน้ีมีวิธีการขายและรบัซื้อคืนหน่วยลงทุนอย่างไร  
A:  1) วธิกีำรขำยหน่วยลงทุน 
 ขอ้ก ำหนด : มลูค่ำขัน้ต ่ำของกำรสัง่ซื้อ 

• มลูค่ำขัน้ต ่ำของกำรสัง่ซื้อ 5,000 บำท  

✓ ผู้ลงทุนสำมำรถสัง่ซื้อได้ที่บรษิัทจดักำร หรอืผู้สนับสนุนกำรขำยหรอืรบัซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ได้รบักำร
แต่งตัง้จำกบรษิทัจดักำร ทุกวนัท ำกำรขำยหน่วยลงทุน (วนัท ำกำรที่บรษิัทจดักำรเปิดรบัค ำสัง่ซื้อหน่วย
ลงทุน)  เวลำ 8.30-14.00 น.   

✓ ในกำรซื้อหน่วยลงทุน ผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุน/ผูถ้อืหน่วยลงทุน จะตอ้งช ำระเงนิค่ำซื้อครัง้เดยีวเตม็จ ำนวนที่
สัง่ซื้อ โดยช ำระเป็น เงนิโอน เชค็ ดรำฟต ์หรอืวธิอีื่นใดทีบ่รษิทัจดักำรยอมรบั โดยผูส้ัง่ซื้อจะตอ้งลงวนัที่
ตำมวนัทีท่ีส่ ัง่ซื้อและขดีคร่อมเฉพำะสัง่จ่ำยในนำม “บลจ. แลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จ ากดั เพือ่จองซื้อหน่วย
ลงทุน” โดยระบชุื่อ ทีอ่ยู่และหมำยเลขโทรศพัทข์องผูส้ัง่ซื้อลงบนดำ้นหลงัของเชค็เพื่อควำมสะดวกในกำร
ตดิต่อและเพื่อผลประโยชน์ของผูส้ัง่ซื้อหน่วยลงทุน 
 

         2) วธิรีบัซื้อคนื  
 ขอ้ก ำหนด: มลูค่ำขัน้ต ่ำในกำรขำยคนืและมลูค่ำหน่วยลงทุนคงเหลอืในบญัช ี 

• มลูค่ำขัน้ต ่ำในกำรขำยคนื 5,000 บำท  
• มลูค่ำหน่วยลงทุนคงเหลอืในบญัช ี100 บำท 

   

  ขอ้ก ำหนด: จ ำนวนหน่วยลงทุนขัน้ต ่ำของกำรสัง่ขำยคนืและจ ำนวนหน่วยลงทุนคงเหลอืในบญัชขี ัน้ต ่ำ 

• จ ำนวนหน่วยลงทุนขัน้ต ่ำของกำรสัง่ขำยคนื 500 หน่วย  
• จ ำนวนหน่วยลงทุนคงเหลอืในบญัชขี ัน้ต ่ำ ไม่ก ำหนด 

 
✓ กรณีรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนปกต ิ(หรอื “แบบดุลยพนิิจของผูล้งทุน”)  ผูล้งทุนสำมำรถสัง่ขำยหน่วยลงทุนได้

ทุกวนัท ำกำรทีบ่รษิทัจดักำรเปิดรบัค ำสัง่ซื้อคนืหน่วยลงทุน โดยผูถ้อืหน่วยลงทุนสำมำรถส่งค ำสัง่ขำยคนื
หน่วยลงทุน ไดต้ัง้แต่เวลำ 8.30-14.00 น. 

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

✓ ทัง้นี้ บรษิทัจดักำรจะด ำเนินกำรช ำระเงนิใหผู้ข้ำยคนืหน่วยลงทุนภำยใน 5 วนัท ำกำรนับแต่วนัถดัจำกวนั
ค ำนวณมูลค่ำทรพัย์สนิสุทธ ิมูลค่ำหน่วยลงทุน และรำคำหน่วยลงทุน ตำมวธิทีีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนระบุไวใ้น
แบบค ำขอเปิดบญัช ี 

 

ขอ้ก าหนดในการซื้อขายและโอนหน่วยลงทุน 
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Q: กรณีใดท่ีบริษทัจดัการสงวนสิทธิไม่ขายหน่วยลงทุน 
A:  บรษิทัจดักำรขอสงวนสทิธทิีจ่ะปฏเิสธกำรสัง่ซื้อหน่วยลงทุน ในกรณีทีบ่รษิทัจดักำรไดพ้จิำรณำแล้วเหน็ว่ำกำร

สัง่ซื้อดงักล่ำว มผีลกระทบต่อกำรลงทุนของกองทุนรวมหรอืต่อผู้ถอืหน่วยลงทุนหรอืต่อชื่อเสยีงหรอืต่อควำม
รบัผดิชอบทำงกฎหมำยของบรษิทัจดักำร โดยไม่จ ำเป็นตอ้งแจง้ใหผู้ส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุนทรำบล่วงหน้ำ 

Q: กองทุนรวมน้ีมีข้อก าหนดเก่ียวกบัการเลื่อนก าหนดเวลาช าระค่าขายคืนหน่วยลงทุน การไม่ขายหรือไม่
รบัซื้อคืนหน่วยลงทุนตามค าสัง่ท่ีรบัไว้แล้ว และการหยุดรบัค าสัง่ซื้อหรือขายคืนหน่วยลงทุนไว้อย่างไร 

A: (1) กำรเลื่อนก ำหนดกำรช ำระเงนิค่ำขำยคนืหน่วยลงทุน  
บรษิทัจดักำรอำจเลื่อนก ำหนดกำรช ำระเงนิค่ำขำยคนืหน่วยลงทุนคนืแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนทีไ่ดม้คี ำสัง่ขำยคนืหน่วย
ลงทุนของกองทุนเปิดไดใ้นกรณีดงัต่อไปนี้  
(1) บรษิัทจดักำรพิจำรณำแล้ว มคีวำมเชื่อโดยสุจรติและสมเหตุสมผลว่ำเป็นกรณีที่เขำ้เหตุดงัต่อไปนี้ โดยได้รบั
ควำมเหน็ชอบของผูด้แูลผลประโยชน์แลว้  
(ก) มเีหตุจ ำเป็นท ำใหไ้ม่สำมำรถจ ำหน่ำย จ่ำย โอนหลกัทรพัย์หรอืทรพัยส์นิของกองทุนเปิดไดอ้ย่ำงสมเหตุสมผล 
หรอื 
(ข) มเีหตุทีท่ ำใหก้องทุนรวมไม่ไดร้บัช ำระเงนิจำกหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิทีล่งทุนไวต้ำมก ำหนดเวลำปกตซิึง่เหตุ     
ดงักล่ำวอยู่นอกเหนือกำรควบคุมของบรษิทัจดักำร 
(2) มคี ำสัง่ขำยคนืหน่วยลงทุนไวแ้ล้วแต่ในช่วงระยะเวลำที่บรษิัทจดักำรยงัไม่ได้ช ำระเงนิค่ำขำยคนืหน่วยลงทุน
ใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน บรษิทัจดักำรพบว่ำรำคำรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนดงักล่ำวไม่ถูกต้อง และผูด้แูลผลประโยชน์ยงั
ไม่ไดร้บัรองขอ้มูลในรำยงำนกำรแก้ไขรำคำยอ้นหลงัและรำยงำนกำรชดเชยรำคำ โดยรำคำรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนที่
ไม่ถูกตอ้งนัน้ต่ำงจำกรำคำรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนทีถู่กต้องตัง้แต่หนึ่งสตำงค์ขึน้ไปและคดิเป็นอตัรำตัง้แต่รอ้ยละ 0.5 
ของรำคำรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนทีถู่กตอ้ง 
(3) มคี ำสัง่ขำยคนืหน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลำที่บรษิัทจดักำรพบว่ำ รำคำรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และ
ผูด้แูลผลประโยชน์ยงัไม่ไดร้บัรองขอ้มลูในรำยงำนกำรแกไ้ขรำคำยอ้นหลงัและรำยงำนกำรชดเชยรำคำ โดยรำคำรบั
ซื้อคนืหน่วยลงทุนทีไ่ม่ถูกต้องนัน้ต่ำงจำกรำคำรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนทีถู่กต้องตัง้แต่หนึ่ งสตำงค์ขึน้ไป และคดิเป็น
อตัรำตัง้แต่รอ้ยละ 0.5 ของรำคำรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนทีถู่กตอ้ง 
กำรเลื่อนก ำหนดกำรช ำระเงนิค่ำขำยคนืหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตำม (1) (2) หรอื (3) บรษิัทจดักำรอำจ
เลื่อนไดไ้ม่เกนิ 10 วนัท ำกำรนับตัง้แต่วนัท ำกำรถดัจำกวนัทีม่คี ำสัง่ขำยคืนหน่วยลงทุนนัน้ เวน้แต่ไดร้บักำรผ่อนผนั
จำกส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. และบรษิทัจดักำรจะด ำเนินกำรดงัต่อไปนี้  
(ก) แจง้ผูถ้อืหน่วยลงทุนทีม่คี ำสัง่ขำยคนืหน่วยลงทุนไวแ้ล้วใหท้รำบถงึกำรเลื่อนก ำหนดกำรช ำระค่ำขำยคนืหน่วย
ลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผูถ้อืหน่วยลงทนุรำยอื่นและผูล้งทุนทัว่ไปใหท้รำบเรื่องดงักล่ำวดว้ยวธิกีำรใด ๆ โดยพลนั 
(ข) แจ้งกำรเลื่อนก ำหนดกำรช ำระเงนิค่ำขำยคนืหน่วยลงทุน และจดัท ำรำยงำนในเรื่องดงักล่ำว พรอ้มทัง้แสดง
เหตุผลและหลกัฐำนกำรไดร้บัควำมเห็นชอบหรอืกำรรบัรองขอ้มูลในรำยงำนกำรแก้ไขรำคำย้อนหลงัและรำยงำน
กำรชดเชยรำคำจำกผู้ดูแลผลประโยชน์ใหส้ ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ทรำบโดยพลนั โดยบรษิัทจดักำรอำจ
มอบหมำยใหผู้ด้แูลผลประโยชน์ด ำเนินกำรดงักล่ำวแทนกไ็ด ้
(ค) ในระหว่ำงทีบ่รษิทัจดักำรเลื่อนก ำหนดกำรช ำระเงนิค่ำขำยคนืหน่วยลงทุนนัน้ หำกถงึวนัท ำกำรซื้อขำยหน่วย
ลงทุนวนัอื่น และมีผูถ้ือหน่วยลงทุนสัง่ขำยคนืหน่วยลงทุนอกี บรษิัทจดักำรจะต้องรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนนัน้ ทัง้นี้ 
บรษิทัจดักำรจะต้องช ำระเงนิค่ำขำยคนืหน่วยลงทุนแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนทีย่งัคำ้งอยู่ใหเ้สรจ็สิน้ก่อน แลว้จงึช ำระเงนิ
ค่ำขำยคนืหน่วยลงทุนแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนทีส่ัง่ขำยคนืหน่วยลงทุนในวนันัน้ๆ ต่อไป 
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(2) กำรไม่ขำยหรอืไม่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนตำมค ำสัง่ทีร่บัไวแ้ลว้  

บริษัทจัดกำรอำจไม่ขำย ไม่รบัซื้อคืน หรอืไม่รบัสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนตำมค ำสัง่ซื้อ ค ำสัง่ขำยคืน หรอืค ำสั ่ง
สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนทีไ่ดร้บัไวแ้ล้ว หรอือำจหยุดรบัค ำสัง่ซื้อ ค ำสัง่ขำยคนื หรอืค ำสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนได ้ใน
กรณีทีป่รำกฏเหตุดงัต่อไปนี้ 

(1) ตลำดหลกัทรพัยห์รอืศูนยซ์ื้อขำยหลกัทรพัยไ์ม่สำมำรถเปิดท ำกำรซื้อขำยไดต้ำมปกติ 

(2) บรษิทัจดักำรพจิำรณำแลว้ มคีวำมเชื่อโดยสุจรติและสมเหตุสมผลว่ำเป็นกรณีดงัต่อไปนี้ โดยควำมเหน็ชอบ
ของผูด้แูลผลประโยชน์แลว้ 

(ก) มีเหตุจ ำเป็นท ำให้ไม่สำมำรถจ ำหน่ำยจ่ำย โอนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนเปิดได้อย่ำง
สมเหตุสมผล 

(ข) ไม่สำมำรถค ำนวณมลูค่ำทรพัยส์นิของกองทุนเปิดไดอ้ย่ำงเป็นธรรมและเหมำะสม 

(ค) มเีหตุจ ำเป็นอื่นใดเพื่อคุม้ครองประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุน 

ทัง้นี้ บรษิทัจดักำรจะไม่ขำย ไม่รบัซื้อคนื หรอืไม่รบัสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนตำมค ำสัง่ซื้อ ค ำสัง่ขำยคนื หรอื
ค ำสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนทีไ่ดร้บัมำแลว้ หรอืจะหยุดรบัค ำสัง่ซื้อ ค ำสัง่ขำยคนื หรอืค ำสัง่สบัเปลีย่นหน่วย
ลงทุนตำม (ก)(ข) หรอื (ค) ไดไ้ม่เกนิ 1 วนัท ำกำร เวน้แต่ไดร้บัผ่อนผนัจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. 

(3) ในกรณีทีก่องทุนรวมมกีำรลงทุนในหลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สนิในต่ำงประเทศตำมประกำศส ำนักงำน ก.ล.ต. 
ว่ำด้วยกำรลงทุนในหรอืมไีว้ซึ่งหลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สนิในต่ำงประเทศเพื่อเป็นทรพัย์สนิของกองทุน และ
กำรก ำหนดอตัรำส่วนกำรลงทุน เมื่อมเีหตุกำรณ์ดงัต่อไปนี้เกิดขึ้นและก่อให้เกดิผลกระทบต่อกองทุนรวม
ดงักล่ำวอย่ำงมนีัยส ำคญั 

(ก) ตลำดซื้อขำยหลกัทรพัยด์งักล่ำวไม่สำมำรถเปิดท ำกำรซื้อขำยไดต้ำมปกต ิทัง้นี้ เฉพำะกรณีทีก่องทุนรวมได้
ลงทุนในหลกัทรพัยท์ีซ่ื้อขำยในตลำดซื้อขำยหลกัทรพัยแ์ต่ละแห่งเกนิกว่ำรอ้ยละสบิของมูลค่ำทรพัยส์นิสุทธิ
ของกองทุนรวม 

(ข) มเีหตุกำรณ์ทีท่ ำใหไ้ม่สำมำรถแลกเปลีย่นเงนิตรำต่ำงประเทศไดอ้ย่ำงเสร ีและท ำใหไ้ม่สำมำรถโอนเงนิออก
จำกประเทศหรอืรบัโอนเงนิจำกต่ำงประเทศไดต้ำมปกต ิ

(ค) มเีหตุทีท่ ำใหก้องทุนรวมไม่ไดร้บัช ำระเงนิจำกหลกัทรพัย์หรอืทรพัยส์นิทีล่งทุนไวต้ำมก ำหนดเวลำปกต ิซึ่ง
เหตุดงักล่ำวอยู่เหนือกำรควบคุมของบรษิทัจดักำรและผูด้แูลผลประโยชน์เหน็ชอบดว้ยแลว้ 

(4) เป็นกำรไม่ขำยหน่วยลงทุนตำมค ำสัง่ซื้อหน่วยลงทุนที่รบัไวแ้ล้ว หรอืเป็นกำรหยุดรบัค ำสัง่ซื้อหน่วยลงทุน 
แก่ผูล้งทุนเฉพำะรำย เนื่องจำกปรำกฏขอ้เทจ็จรงิดงัต่อไปนี้ 

(ก) บรษิทัจดักำรมเีหตุอนัควรสงสยัว่ำผูล้งทุนรำยนัน้ ๆ มส่ีวนเกีย่วขอ้งกบักำรกระท ำดงัต่อไปนี้ 

1. กำรกระท ำทีเ่ป็นควำมผดิมลูฐำนหรอืควำมผดิฐำนฟอกเงนิตำมกฎหมำยเกีย่วกบักำรป้องกนัและปรำบปรำม
กำรฟอกเงนิ ไม่ว่ำจะเป็นกฎหมำยไทยหรอืกฎหมำยต่ำงประเทศ 

2. กำรใหก้ำรสนับสนุนทำงกำรเงนิแก่กำรก่อกำรรำ้ย หรอื 

3. กำรกระท ำทีเ่ป็นกำรปฏบิตัติำมค ำสัง่เกีย่วกบักำรยดึหรอือำยดัทรพัยส์นิ โดยบุคคลผูม้อี ำนำจตำมกฎหมำย 

(ข) บรษิัทจดักำรไม่สำมำรถด ำเนินกำรรู้จ ักลูกค้ำ และตรวจสอบเพื่อทรำบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้ำได้ใน
สำระส ำคญั 
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(5) อยู่ในระหว่ำงด ำเนินกำรเปลีย่นใหบ้รษิทัจดักำรกองทุนรวมรำยอื่นเขำ้บรหิำรจดักำรกองทุนรวมภำยใตก้ำร
จดักำรของตนอนัเนื่องมำจำกกำรที่บรษิัทจดักำรกองทุนรวมรำยเดิมไม่สำมำรถด ำรงควำมเพียงพอของ
เงนิกองทุนไดต้ำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัย์และตลำดหลกัทรพัย์ว่ำดว้ยกำรด ำรงเงนิกองทุน
ของผู้ประกอบธุรกิจกำรจัดกำรกองทุนรวม กำรจัดกำรกองทุนส่วนบุคคล กำรเป็นนำยหน้ำซื้อขำย
หลกัทรพัย์และกำรค้ำหลกัทรพัย์และกำรจดัจ ำหน่ำยหลกัทรพัย์ที่เป็นหน่วยลงทุน และกำรเป็นผู้จดักำร
เงนิทุนสญัญำซื้อขำยล่วงหน้ำ ซึง่ใหก้ระท ำไดไ้ม่เกนิ 3 วนัท ำกำร 

11.2. เมื่อปรำกฎเหตุ ตำมข้อ 11.1 และบริษัทจดักำรประสงค์จะไม่ขำย ไม่รบัซื้อคืนหน่วยลงทุน หรือไม่รบั
สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรอืหยุดรบัค ำสัง่ซื้อ ค ำสัง่ขำยคืนหน่วยลงทุน หรอืค ำสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน 
บรษิทัจดักำรจะปฏบิตัดิงัต่อไปนี้ 

(1) แจง้ใหผู้้ถือหน่วยลงทุนที่มคี ำสัง่ซื้อ ค ำสัง่ขำยคนืหน่วยลงทุน หรอืค ำสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนไวแ้ล้ว ให้
ทรำบถงึกำรไม่ขำย ไม่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุน หรอืไม่รบัสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนโดยพลนั และหำกเป็นเหตุ
ตำมขอ้ 11.1 (1) (2) หรอื (3) ใหเ้ปิดเผยต่อผู้ถอืหน่วยลงทุนรำยอื่นและผูล้งทุนทัว่ไปใหท้รำบถงึกำรหยุด
รบัค ำสัง่ซื้อ หรอืค ำสัง่ขำยคนืหน่วยลงทุน หรอืค ำสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนดว้ยวธิกีำรใด ๆ โดยพลนั 

(2) รำยงำนกำรไม่ขำย ไม่รบัซื้อคนื หรอืไม่รบัสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนตำมค ำสัง่ซื้อ ค ำสัง่ขำยคืน หรือค ำสัง่
สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่ได้รบัมำแล้ว หรอืกำรหยุดรบัค ำสัง่ซื้อ ค ำสัง่ขำยคนื หรอืค ำสัง่สบัเปลี่ยนหน่วย
ลงทุน พรอ้มทัง้แสดงเหตุผลและรำยงำนแผนกำรด ำเนินกำรของกองทุนเปิดนัน้ใหส้ ำนักงำนคณะกรรมกำร 
ก.ล.ต. ทรำบโดยพลนั 

(3) ในกรณีทีบ่รษิทัจดักำรไม่ขำย ไม่รบัซื้อคนื หรอืไม่รบัสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนตำมค ำสัง่ซื้อ ค ำสัง่ขำยคนื หรอื
ค ำสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่ได้รบัมำแล้ว หรอืหยุดรบัค ำสัง่ซื้อ ค ำสัง่ขำยคนืหรอืค ำสัง่สบัเปลี่ยนหน่วย
ลงทุนตำมขอ้ 11.1 (1) (2) หรอื (3) เกินหนึ่งวนัท ำกำร บรษิัทจดักำรจะด ำเนินกำรดงัต่อไปนี้ ก่อนกำร
เปิดรบัค ำสัง่ซื้อ ค ำสัง่ขำยคนื หรอืค ำสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุน 

(ก) รำยงำนกำรเปิดรบัค ำสัง่ซื้อ ค ำสัง่ขำยคนื หรอืค ำสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุน และรำยงำนฐำนะกำรลงทุนของ
กองทุนเปิด ณ วนัท ำกำรสุดทำ้ยก่อนวนัรำยงำนนัน้ใหส้ ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ทรำบภำยในวนัท ำ
กำรก่อนวนัเปิดรบัค ำสัง่ซื้อ ค ำสัง่ขำยคนื หรอืค ำสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุน  

(ข) แจง้ใหผู้้ถอืหน่วยลงทุนที่มคี ำสัง่ซื้อ ค ำสัง่ขำยคนื หรอืค ำสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนไว้แล้ว ใหท้รำบถงึกำร
เปิดรบัค ำสัง่ซื้อ ค ำสัง่ขำยคนื หรอืค ำสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนดว้ยวธิกีำรใด ๆ โดยพลนั  

ในกรณีทีบ่รษิทัจดักำรไม่ขำย ไม่รบัซื้อคนื หรอืไม่รบัสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนตำมค ำสัง่ซื้อ ค ำสัง่ขำยคนื หรอื
ค ำสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่ได้รบัมำแล้ว หรอืหยุดรบัค ำสัง่ซื้อ ค ำสัง่ขำยคนื หรอืค ำสัง่สบัเปลี่ยนหน่วย
ลงทุน บรษิทัจดักำรอำจหยุดค ำนวณมลูค่ำทรพัยส์นิสุทธ ิมลูค่ำหน่วยลงทุน รำคำขำยหน่วยลงทุน และรำคำ
รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนกไ็ด ้

บรษิัทจดักำรจะหยุดกำรขำยหน่วยลงทุนตำมค ำสัง่ซื้อหรอืค ำสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนทีไ่ด้รบัมำแล้วหรอื
หยุดรบัค ำสัง่ซื้อ 

หรอืค ำสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุน ในช่วงระยะเวลำทีบ่รษิทัจดักำรพบว่ำรำคำขำยหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และ
ผูด้แูลผลประโยชน์ยงัไม่ไดร้บัรองขอ้มลูในรำยงำนกำรแกไ้ขรำคำยอ้นหลงัและรำยงำนกำรชดเชยรำคำ โดย
รำคำขำยหน่วยลงทุนทีไ่ม่ถูกตอ้งนัน้ต่ำงจำกรำคำขำยหน่วยลงทุนทีถู่กต้องตัง้แต่หนึ่งสตำงคข์ึน้ไป และคดิ
เป็นอตัรำตัง้แต่รอ้ยละ 0.5 ของรำคำขำยหน่วยลงทุนทีถู่กต้อง ทัง้นี้ บรษิัทจดักำรจะประกำศหยุดกำรขำย
หน่วยลงทุนหรอืหยุดรบัค ำสัง่ซื้อหรอืค ำสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน ณ ทีท่ ำกำรทุกแห่งของบรษิทัจดักำรและ



9 

 

สถำนที่ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนกำรขำยหรอืรบัซื้อคนืที่ใช้ในกำรซื้อขำยหรอืสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน 
และแจง้ใหผู้ท้ีไ่ดม้คี ำสัง่ซื้อหรอืค ำสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนทรำบโดยพลนั 

3) กำรหยุดรบัค ำสัง่ซื้อขำยหน่วยลงทุน 
     เพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผูถ้ือหน่วยลงทุน หรอืในกรณีที่มคีวำมจ ำเป็นเพื่อรักษำเสถียรภำพทำงเศรษฐกิจและ

กำรเงนิของประเทศ หรอืเพื่อรกัษำเสถยีรภำพในระบบตลำดกำรเงนิ ส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. อำจประกำศ
ใหบ้รษิทัจดักำรหยุดรบัค ำสัง่ซื้อ ค ำสัง่ขำยคนื หรอืค ำสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดไดเ้ป็นกำรชัว่ครำว
ตำมระยะเวลำที่เห็นสมควร แต่รวมแล้วต้องไม่เกิน 20 วนัท ำกำรติดต่อกัน เว้นแต่จะได้รบัควำมเห็นชอบจำก
คณะกรรมกำร ก.ล.ต. ใหข้ยำยระยะเวลำหยุดรบัค ำสัง่ซื้อ ค ำสัง่ขำยคนื หรอืค ำสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนออกไปได้ 

Q: วิธีการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนเป็นอย่างไร 

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

โดยเป็นกำรสบัเปลีย่นจำกหน่วยลงทุนของกองทนุรวมอื่นภำยใตก้ำรจดักำรของบรษิทัจดักำร (“กองทุนตน้ทำง”) 
มำเขำ้กองทุนนี้ (“กองทุนปลำยทำง”) ทัง้นี้ กำรสบัเปลี่ยนกำรถือหน่วยลงทุนระหว่ำงกองทุนเปิด ต้องเป็นไป
ตำมเงือ่นไขทีร่ะบุไวใ้นโครงกำรจดักำรของทัง้กองทุนเปิดตน้ทำง และกองทุนเปิดปลำยทำง 

กำรสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (Switch out): ผู้ถอืหน่วยลงทุนสำมำรถสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนจำกกองทุนนี้ไป
ยงักองทุนอื่นภำยใต้กำรจดักำรของบรษิัทจดักำร โดยส่งค ำสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน และน ำส่งหลกัฐำนกำร
สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนผ่ำนบรษิทัจดักำรหรอืผูส้นับสนุนกำรขำยหรือรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน  กระท ำไดทุ้กวนัท ำ
กำรขำยหน่วยลงทุน หรอืวนัท ำกำรที่บรษิัทจดักำรเปิดใหผู้้ถอืหน่ยลงทุนส่งสัง่ค ำสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนได ้
ระหว่ำงเวลำเริม่ท ำกำรถงึ 14.00 น.  

 ในกรณีทีว่นัดงักล่ำวตรงกบัวนัหยุดท ำกำร และ/หรอืวนัที่ส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต . และ/หรอืหน่วยงำน
อื่นใดที่มอี ำนำจตำมกฎหมำยที่เกี่ยวขอ้งมีค ำสัง่ให้เป็นวนัหยุดท ำกำรซื้อขำย แม้อำจเป็นวนัที่บริษัทจดักำร
ก ำหนดใหเ้ป็นวนัท ำกำรสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนกต็ำม บรษิทัจดักำรจะเลื่อนวนัท ำกำรสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนเป็น
วนัท ำกำรถดัไป 

 ทัง้นี้ บรษิทัจดักำรขอสงวนสทิธทิีจ่ะเปลี่ยนแปลงวนัและเวลำท ำกำรสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนดงักล่ำว ตำมทีบ่รษิทั
จดักำรเหน็สมควร โดยจะแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยทรำบล่วงหน้ำ โดยประกำศ ณ ส ำนักงำนของบรษิทัจดักำร และ/หรอื
ผูส้นับสนุนกำรขำยหรอืรบัซื้อคนื รวมทัง้เผยแพร่ผ่ำนเวบ็ไซตข์องบรษิทัจดักำร 

 
Q:  กองทุนรวมน้ีก าหนดวิธีการโอนหน่วยลงทุน และข้อจ ากดัการโอนไว้อย่างไร 

A:  ขอ้จ ำกดักำรโอนหน่วยลงทุน ผูถ้อืหน่วยลงทุนสำมำรถโอนหน่วยลงทุนไดใ้นกรณีดงัต่อไปนี้ 
(1) กำรโอนหน่วยลงทุนใหบ้ดิำ มำรดำ บุตร และคู่สมรสของผูถ้อืหน่วยลงทุน 
(2) กำรโอนหน่วยลงทุนตำมค ำสัง่ศำล หรอืโดยผลของกฎหมำย 
(3) กำรโอนหน่วยลงทุนในกรณีพเิศษอื่นๆ ทีบ่รษิทัจดักำรเหน็สมควรและอนุมตัใิหโ้อนได ้

ทัง้นี้ กำรโอนหน่วยลงทุนต้องไม่ท ำใหก้ำรถอืหน่วยลงทุนของบุคคลใด หรอืกลุ่มบุคคลเดยีวกนัใดเกนิขอ้จ ำกดั
กำรถอืหน่วยลงทุนตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุนว่ำดว้ยหลกัเกณฑ์เกีย่วกบัขอ้จ ำกดักำรถอืหน่วย
ลงทุนในกองทุนรวมและหน้ำทีข่องบรษิทัจดักำร เวน้แต่เป็นกำรโอนทำงมรดก  
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วิธีการโอนหน่วยลงทุน 
ผูถ้อืหน่วยลงทุนทีป่ระสงคจ์ะโอนหน่วยลงทุน จะตอ้งด ำเนินกำรดงัต่อไปนี้ 

(1) กรอกแบบค ำขอโอนหน่วยลงทุนตำมทีบ่รษิทัจดักำรหรอืนำยทะเบยีนหน่วยลงทุนก ำหนด พรอ้มทัง้ลง
ลำยมอืชื่อผู้โอนและผู้รบัโอน และยื่นค ำขอโอนหน่วยลงทุนดงักล่ำวพรอ้มเอกสำรที่ก ำหนดแก่นำย
ทะเบียนหน่วยลงทุน ในกรณีที่ผู้ร ับโอนยังไม่มีบัญชีกองทุนกับบริษัทจัดกำร ผู้ร ับโอนจะต้อง
ด ำเนินกำรขอเปิดบญัชกีองทุนตำมวธิกีำรทีก่ ำหนดไวใ้นโครงกำรก่อน แล้วผูโ้อนจงึท ำกำรโอนหน่วย
ลงทุนใหผู้ร้บัโอนได ้

(2) ผูโ้อนจะต้องเสยีค่ำธรรมเนียมกำรโอนหน่วยลงทุนตำมที่ระบุไวใ้นหนังสอืชี้ชวนส่วนขอ้มูลโครงกำร 
เรื่อง “ค่ำธรรมเนียมทีเ่รยีกเกบ็จำกผูส้ัง่ซื้อหรอืผูถ้อืหน่วยลงทุน” 

(3) หลงัจำกทีไ่ดร้บัค่ำธรรมเนียมกำรโอนหน่วยลงทุนจำกผู้โอนแล้ว นำยทะเบยีนหน่วยลงทุนจะส่งมอบ
ใบเสรจ็รบัเงนิ และใบก ำกบัภำษ ีพรอ้มส ำเนำค ำขอโอนหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูโ้อนไวเ้ป็นหลกัฐำน 

นำยทะเบยีนหน่วยลงทุนจะบนัทกึขอ้มูลกำรโอนหน่วยลงทุนและออกหนังสอืรบัรองสทิธใินหน่วยลงทุนใหผู้้
โอนและผูร้บัโอนหน่วยลงทุน ภำยใน 15 วนันับแต่วนัทีน่ำยทะเบยีนหน่วยลงทุนไดร้บัค ำขอโอนหน่วยลงทุน
ถูกต้องสมบูรณ์ ทัง้นี้ ผูร้บัโอนหน่วยลงทุนจะมสีทิธใินฐำนะผูถ้อืหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตำมขอ้ผูกพนั
ขอ้ 13 เรื่อง “สทิธหิน้ำที่และควำมรบัผดิชอบของผูถ้ือหน่วยลงทุน” ไดต้่อเมื่อนำยทะเบยีนหน่วยลงทุนได้
บนัทกึชื่อผูร้บัโอนหน่วยลงทุนในสมุดทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุนเรยีบรอ้ยแลว้ 

 
Q: ผู้ถอืหน่วยลงทุนจะทราบข้อมูลเก่ียวกบัมูลค่าทรพัยสิ์นสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาขายและรบัซื้อ

คืนหน่วยลงทุนได้จากช่องทางใด 

A: ผูถ้อืหน่วยสำมำรถตรวจสอบได ้ในเวบ็ไซต ์(website) ของบรษิทัจดักำร www.lhfund.co.th หรอืทีบ่รษิทัจดักำร 
ทีห่มำยเลขโทรศพัท ์02-286-3484  

 

 

Q:     กองทุนน้ีมีการออก และส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนหรือไม่ อย่างไร  
A:    นำยทะเบยีนหน่วยลงทุนจะออก “หนังสอืรบัรองสทิธใินหน่วยลงทุน/ใบเสรจ็รบัเงนิ/ใบก ำกบัภำษี” ทุกครัง้ทีม่ ี

กำรสัง่ซื้อหรอืขำยคนืหน่วยลงทุน เพื่อเป็นกำรยนืยนัจ ำนวนหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน และจะจดัส่ง
หนังสอืรบัรองสทิธใินหน่วยลงทุน/ใบเสรจ็รบัเงนิ/ใบก ำกบัภำษีใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนภำยใน 15 วนัท ำกำรนับ
แต่วนัท ำกำรถัดจำกวนัทีปิ่ดกำรเสนอขำยหน่วยลงทุนครัง้แรก หรอืภำยใน 7 วนัท ำกำรนับแต่วนัถดัจำกวนั
ค ำนวณมลูค่ำทรพัยส์นิสุทธ ิมลูค่ำหน่วยลงทุน และรำคำหน่วยลงทุน ในช่วงกำรขำยและรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน
ภำยหลงักำรเสนอขำยครัง้แรก อนึ่งเอกสำรหลกัฐำนต่ำงๆ จะจดัส่งโดยทำงไปรษณีย์ หรอืให้ผูส้นับสนุนกำร
ขำยหรอืรบัซื้อคนืเป็นผูม้อบใหแ้ลว้แต่กรณี 

      ทัง้นี้ สทิธใินหน่วยลงทุนของผู้สัง่ซื้อหน่วยลงทุนจะเกิดขึ้นต่อเมื่อนำยทะเบยีนหน่วยลงทุนได้ท ำกำรบนัทึก
รำยกำรสัง่ซื้อหน่วยลงทุนของผูส้ัง่ซื้อหน่วยลงทุนในทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุนแลว้ 

บรษิัทจดักำรและ/หรือนำยทะเบยีนขอสงวนสิทธิเปลี่ยนรูปแบบของเอกสำรแสดงสิทธใินหน่วยลงทุนจำก
หนังสอืรบัรองสทิธใินหน่วยลงทนุ เป็น “สมุดบญัชแีสดงสทิธใินหน่วยลงทุน (Fund book)” หรอืรปูแบบอื่นใดที่
ส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต.อนุญำต หรอืเห็นชอบได้ บรษิัทจดักำรจะประกำศใหท้รำบล่วงหน้ำไม่น้อย

  สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุน 

http://www.lhfund.co.th/
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กว่ำ 5 วนัท ำกำร ณ ที่ท ำกำรทุกแห่งของบรษิทัจดักำร และสถำนทีต่ิดต่อของผูส้นับสนุนกำรขำยหรอืรบัซื้อ
คนืหน่วยลงทุน 

Q:    ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมน้ีอาจถกูจ ากดัสิทธิในเร่ืองใด ภายใต้เง่ือนไขอย่างไร 
A:     ในกรณีทีบุ่คคลใดหรอืกลุ่มบุคคลเดียวกนัใดถอืหน่วยลงทุนเกนิขอ้จ ำกดักำรถอืหน่วยลงทุน บรษิทัจดักำรจะ

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

Q:    ผู้ถือหน่วยลงทุน สามารถตรวจสอบแนวทาง และการด าเนินการใช้สิทธิออกเสียงของบริษทัจดัการ
กองทุนรวมเพ่ิมเติมได้ท่ีใด  

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

Q:    ผู้ถือหน่วยสามารถร้องเรียนผ่านช่องทางใด และกองทุนมีนโยบายระงบัข้อพิพาทโดยกระบวนการ
อนุญาโตตุลาการหรือไม่ อย่างไร 

A:   ผูถ้อืหน่วยสำมำรถรอ้งเรยีนไดท้ี ่บรษิทัจดักำรทีห่มำยเลขโทรศพัท ์02-286-3484 หรอืส ำนกังำนคณะกรรมกำร 
ก.ล.ต. (Help center) โทรศพัท ์02-263-6000  

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

  
 

Q: ข้อมูลเก่ียวกบับริษทัจดัการกองทุนรวม 
A:  ณ วนัที ่31 กรกฎำคม 2563 บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดักำรกองทุน แลนด ์แอนด ์เฮำ้ส ์จ ำกดั มจี ำนวนกองทุนภำยใต้
กำรบรหิำรจดักำรของบรษิัททัง้หมด 48 กองทุน และมมีูลค่ำสนิสุทธขิองกองทุนรวมเท่ำกับ 58,704,645,268.72  
บำท 

รายชื่อกรรมการ 

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 

บุคคลท่ีเก่ียวข้องกบัการด าเนินการของกองทุนรวม 

http://www.lhfund.co.th/
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8. นำยมนรฐั ผดุงสทิธิ ์    กรรมกำร 
9. นำยหลำย กวง-ฮวั    กรรมกำร 
 
รายช่ือผู้บริหาร 
1. นำยมนรฐั ผดุงสทิธิ ์    กรรมกำรผูอ้ ำนวยกำร 
2. นำยอนุวฒัน์ อิม่แสงรตัน์    สำยกำรตลำด 
3. นำงสำวนร ีพฤกษยำภยั    สำยกำรลงทุน 
4. นำงสำวศศวิณ์ี กฤษณะสมติ   สำยปฎบิตักิำรกองทุน 
5. นำงสำวนิศำนำถ วงศวสฐิ   สำยเทคโนโลยสีำรสนเทศ 
6. นำงสำวภำวนุช เอีย่มนวชำต สำยก ำกบั ตรวจสอบและบรหิำรควำมเสีย่ง 
7. นำยวรนนท ์อศัวกติตเิมธนิ สำยธุรกจิกองทุนรวมโครงสรำ้งพืน้ฐำนและ

อสงัหำรมิทรพัย ์
Q: รายชื่อคณะกรรมการลงทุน 
A: รายชื่อคณะกรรมการลงทุน 

1. นำยมนรฐั ผดงุสทิธิ ์ ประธำนกรรมกำร  
2. นำงสำวนร ีพฤกษยำภยั  กรรมกำร  
3. นำยสมทิธ ์ ศกัดิก์ ำจร กรรมกำร  
4. นำยอำนุภำพ  โฉมศร ี กรรมกำร  
5. นำงสำวนันทพร  วฒันถำวร กรรมกำร  
6. นำงสำวศรสวรรค ์เตมิวุฒกิุล กรรมกำร  
7. นำยพริยิพล คงวำณิช กรรมกำร  
8. นำยชำลส ์ตนัตกูล กรรมกำร  
9. นำยจติตพิงศ ์มเีพยีร กรรมกำร  

 
Q:  รายช่ือผู้จดัการกองทุน ประวติัการศึกษา และประสบการณ์การท างานท่ีเก่ียวข้องกบัการบริหารจดัการ

กองทุนรวม รวมทัง้หน้าท่ีความรบัผิดชอบของผู้จดัการกองทุนดงักล่าว 
A: รายชื่อผู้จดัการกองทุน  

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 ์เฮำ้ส ์
จ ำกดั  
-บมจ.เอฟดบับลวิด ีประกนั
ชวีติ 
 
-บลจ.ไอเอน็จ ี(ประเทศไทย)  
 
-ตลำดสนิคำ้เกษตรล่วงหน้ำ
แห่งประเทศไทย (AFET)  

-กรรมกำรผูอ้ ำนวยกำร 
-รองประธำนเจำ้หน้ำทีบ่รหิำร
ฝ่ำยกำรลงทุน  
-กรรมกำรบรหิำรและประธำน
เจำ้หน้ำทีล่งทุน  
-กรรมกำร 
 
-กรรมกำรและประธำนเจำ้หน้ำที่
บรหิำร 
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 -บลจ.วรรณ จ ำกดั  
 
-บลจ.ไอเอน็จ ี(ประเทศไทย) 
-บรรษทัตลำดรองสนิเชื่อทีอ่ยู่
อำศยั 

-ผูช้่วยกรรมกำรผูจ้ดักำร 
-กรรมกำรและกรรมกำรบรหิำร 

นำงสำวนร ี พฤกษยำภยั -ปรญิญำโท สำขำ International 
Business, Schiller International 
University 
-ปรญิญำตร ีบรหิำรธุกจิ (กำรเงนิ
และกำรธนำคำร) จฬุำลงกรณ์
มหำวทิยำลยั 
-ผ่ำน CFA ระดบั I 

-บลจ.แลนด ์แอนด ์เฮำ้ส ์
จ ำกดั 
 
-บลจ.ธนชำต จ ำกดั 
 
-บลจ.แอสเซทพลสั จ ำกดั 
 
-บลจ.ไทยพำณิชย ์จ ำกดั 
 
-บลจ.อเบอรด์นี จ ำกดั 

-ผูช้่วยกรรมกำรผูจ้ดักำร สำย
กำรลงทุน 
-ผูอ้ ำนวยกำรฝ่ำยอำวุโส ฝ่ำย
กองทุนต่ำงประเทศ 
-ผูอ้ ำนวยกำรฝ่ำยอำวุโส ฝ่ำย
ตรำสำรหนี้และกองทุน
ต่ำงประเทศ 
-ผูอ้ ำนวยกำรฝ่ำยอำวุโส ฝ่ำย
ตรำสำรหนี ้
-ผูจ้ดักำรกองทุนอำวโุส  ฝ่ำย
ตรำสำรหนี้ 

นำยสมทิธ ์ ศกัดิก์ ำจร -ปรญิญำโท บรหิำรธุรกจิ กำรเงนิ 
มหำวทิยำลยัเทคโนโลยมีหำนคร 
-ปรญิญำตร ีบรหิำรธุรกจิ กำรเงนิ 
มหำวทิยำลยักรงุเทพ 
-ปรญิญำตร ีวทิยำกำรจดักำร บญัช ี
มหำวทิยำลยัสโุขทยัธรรมธริำช 
-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
สถำบนับณัฑติพฒันบรหิำรศำสตร ์ 
-ปรญิญำตร ีเศรษฐศำสตรก์ำรเงนิ
มหำวทิยำลยัรำมค ำแหง เกยีรติ
นิยมอนัดบั 1 
-ผ่ำน CISA ระดบั II 

-บลจ.แลนด ์แอนด ์เฮำ้ส ์
จ ำกดั 
-บลจ.แลนด ์แอนด ์เฮำ้ส ์
จ ำกดั 
-บมจ.ธนำคำรไทยพำณิชย ์

-ผูจ้ดักำรกองทุน 
-ผูจ้ดักำรฝ่ำยบรหิำรควำมเสีย่ง 
-เศรษฐกร 

นำยพงศเ์ทพ สมประสงค ์ -ปรญิญำโท 
มหำวทิยำลยัธรรมศำสตร ์สำขำ
กำรเงนิ 
-ปรญิญำตร ีMiddlesex University, 
สำขำ Recording Arts 
-CFA Designation 
-FRM Designation 

-บลจ.แลนด ์แอนด ์เฮำ้ส ์
จ ำกดั 
-บลจ.ธนชำต จ ำกดั 
-บลจ.ธนชำต จ ำกดั 
-ธนำคำรกรุงเทพ จ ำกดั 
 
-บล. แอพเพลิ เวลธ ์จ ำกดั 

-ผูจ้ดักำรกองทุน 
-ผูจ้ดักำรกองทุน 
-ผูช้่วยผูจ้ดักำรกองทุน 
-เจำ้หน้ำทีส่นิเชื่อรำยใหญ่ 
(SAM) 
-ผูแ้นะน ำกำรลงทุน 
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นำวสำวนันทพร วฒันถำวร -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 

นำงสำวศรสวรรค ์เตมิวฒุกิุล -ปรญิญำตร ีบรหิำรธุกจิ สำขำวชิำ
กำรเงนิ มหำวทิยำลยัมหดิล 
-ผ่ำน CFA ระดบั I 

-บลจ.แลนด ์แอนด ์เฮำ้ส ์
จ ำกดั 
-บลจ.เอม็เอฟซ ีจ ำกดั 
(มหำชน) 
 
-บลจ.เอม็เอฟซ ีจ ำกดั 
(มหำชน) 
 
-บลจ.แอสเซทพลสั จ ำกดั 

-ผูจ้ดักำรกองทุน 
 
-ผูจ้ดักำรกองทุนฝ่ำยตรำสำรทนุ 
 
 
-ผูช้่วยผูจ้ดักำรกองทุนฝ่ำยตรำ
สำรทุน 
-ผูช้่วยผูจ้ดักำรกองทุนฝ่ำยตรำ
สำรทุน 

นำยพริยิพล คงวำณิช -ปรญิญำโท Master of Science in 
Finance, Thammasat University 
-ปรญิญำตร ีบรหิำรธุรกจิ, 
Thammasat University 
-ผ่ำน CISA ระดบั I 
-ผ่ำน CFA ระดบั I 

-บลจ.แลนด ์แอนด ์เฮำ้ส ์
จ ำกดั 
-บลจ.เอม็เอฟซ ีจ ำกดั 
(มหำชน) 
-หลกัทรพัยบ์วัหลวง  
-หลกัทรพัยก์สกิรไทย 

-ผูจ้ดักำรกองทนุ 
 
-ผูจ้ดักำรกองทุน 
 
-นักวเิครำะหห์ลกัทรพัย ์
-วำณิชธนำกร 

นำยชำลส ์ตนัตกูล -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 

-ผูจ้ดักำรกองทนุฝ่ำยกองทุน
ต่ำงประเทศ 
-ผูจ้ดักำรกองทุนฝ่ำยกองทุน
ต่ำงประเทศ 
-นักวเิครำะหต์รำสำรหนี้และ
อนุพนัธ ์

นำยจติตพิงศ ์มเีพยีร -ปรญิญำโท (เกยีรตนิยิมอนัดบั 2) 
กำรเงนิและกำรลงทุน, 
มหำวทิยำลยั University of 
Strathclyde,  
-ปรญิญำตร ีวศิวกรรมโยธำ 
มหำวทิยำลยัเกษตรศำสตร ์
-ผ่ำน CFA ระดบั I 

-บลจ. แลนด ์แอนด ์เฮำ้ส ์
จ ำกดั 
-บลจ. แลนด ์แอนด ์เฮำ้ส ์
จ ำกดั 
-บมจ. ไทยศร ีแอรโ์ก ้
ประกนัภยั 
-บรษิทั Accenture Solution 
(ประเทศไทย) จ ำกดั 

-ผูจ้ดักำรกองทุน 
-ผูช้่วยผูจ้ดักำรกองทุน 
-หวัหน้ำส่วน แผนกลงทุนและ
บรหิำรสนิทรพัย ์
-นักวเิครำะห ์
-วศิวกรโยธำ 
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-บมจ. อติำเลยีนไทย ดเีวลอป
เมนต ์

นำยพรีวชิญ์ ลิม้เดชำพนัธ ์ -ปรญิญำโท สำขำ Financial 
Mathematics, University of Leeds 
-ปรญิญำตร ีบรหิำรธุกจิ (กำรเงนิ 
เอกกำรลงทุน) 
มหำวทิยำลยัอสัสมัชญั 
-FRM 
-ผ่ำน CFA ระดบั I 

-บลจ.แลนด ์แอนด ์เฮำ้ส ์ 
-บลจ.ทหำรไทย 
-บลจ.แอสเซทพลสั 
 
-บลจ.ทหำรไทย 

-ผูจ้ดักำรกองทุนตรำสำรหนี้ 
-ผูจ้ดักำรกองทุนตรำสำรหนี้ 
-ผูจ้ดักำรฝ่ำยบรหิำรควำมเสีย่ง 
 
-ผูช้่วยผูจ้ดักำรฝ่ำยบรหิำรควำม
เสีย่ง 

 
Q:  รายชื่อผู้สนับสนุนการขายหรือรบัซื้อคืนหน่วยลงทุน นายทะเบียนหน่วยลงทุน และผู้ดแูลผลประโยชน์ 
A:   1) ผู้สนับสนุนการขายหรือรบัซื้อคืนหน่วยลงทุน ของกองทุนน้ี ได้แก่: 

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*   

           ธนำคำรกสกิรไทย จ ำกดั (มหำชน) 

( *นอกจำกหน้ำทีต่ำมทีก่ ำหนดไวใ้นสญัญำแต่งตัง้ผูด้แูลผลประโยชน์ยงัมหีน้ำทีต่ำมกฎหมำยในกำรรกัษำ
ผลประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทนุดว้ย)  

 
 
 
Q:  ช่องทางท่ีผู้ลงทุนสามารถทราบข้อมูลเพ่ิมเติมเก่ียวกบักองทุนรวมน้ี  
A:  ผูล้งทุนสำมำรถทรำบขอ้มลูเพิม่เตมิไดท้ีส่ ำนกังำนของบรษิทัจดักำร และเวบ็ไซต ์ของบรษิทัจดักำร หรอื 
     ผูส้นับสนุนกำรขำยหรอืรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน  
 
 
 

ความเส่ียงจากการด าเนินงานของผู้ออกตราสาร (Business Risk) 

คอืควำมเสีย่งทีเ่กิดจำกกำรด ำเนินงำนของผูอ้อกตรำสำร หำกผลกำรด ำเนินงำนหรอืฐำนะกำรเงนิของผูอ้อกตรำ
สำร รวมทัง้ควำมสำมำรถในกำรท ำก ำไรของผู้ออกตรำสำรเปลีย่นแปลงไป ซึ่งอำจกระทบต่อรำคำซื้อขำยของตรำ
สำร 

ปัจจยัความเส่ียงของกองทุน  

  

ช่องทางท่ีผู้ลงทุนสามารถทราบข้อมูลเพ่ิมเติม 
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แนวทำงกำรบรหิำรควำมเสีย่ง: ผูจ้ดักำรกองทุนจะพจิำรณำคดัเลอืกหลกัทรพัยท์ีจ่ะลงทุน โดยกำรวเิครำะหส์ถำนะ
ทำงกำรเงนิ ผลกำรด ำเนินงำน กำรบรหิำรงำน เพื่อประกอบกำรตดัสนิใจลงทุน และยังจะท ำกำรติดตำมขอ้มูล
ขำ่วสำรของผูอ้อกตรำสำรอย่ำงใกลช้ดิและต่อเนื่อง เพื่อปรบัเปลีย่นแผนกำรลงทุนอย่ำงเหมำะสม 

 

               ความเส่ียงจากความสามารถในการช าระหน้ีของผู้ออกตราสาร (Credit Risk) 

คอืควำมเสีย่งจำกกำรทีบ่รษิทัผูอ้อกตรำสำรไม่สำมำรถช ำระคนืเงนิต้น และ/หรอืดอกเบี้ยไดต้ำมทีก่ ำหนด หรอืไม่
ครบตำมจ ำนวนทีไ่ดส้ญัญำไว ้
แนวทำงกำรบรหิำรควำมเสีย่ง: บรษิทัจดักำรจะวเิครำะห์คุณภำพและควำมสำมำรถในกำรช ำระหนี้ของผูอ้อกตรำ
สำร และทบทวนฐำนะทำงกำรเงินและควำมน่ำเชื่อถือของผู้ออกตรำสำรเป็นประจ ำสม ่ำเสมอ หำกมีกำร
เปลีย่นแปลงอย่ำงมนีัยส ำคญั กจ็ะพจิำรณำปรบัเปลีย่นแผนกำรลงทุนใหเ้หมำะสมกบัสภำวกำรณ์ 

ความเส่ียงจากการขาดสภาพคล่องของตราสาร (Liquidity Risk) 

คอืควำมเสี่ยงที่เกิดจำกกำรไม่สำมำรถขำยตรำสำรได้ในช่วงเวลำที่ต้องกำรหรอือำจไม่ได้รำคำตำมที่คำดหวงั
เอำไว ้
แนวทำงกำรบรหิำรควำมเสี่ยง : บรษิัทจดักำรจะพิจำรณำลงทุนในหลกัทรพัย์ที่มีสภำพคล่องให้สอดคล้องกับ
ประเภทลกัษณะและนโยบำยกำรลงทุนของกองทุนอย่ำงเหมำะสม เพื่อให้มคีวำมคล่องตวัในกำรบรหิำรกองทุน 
ทัง้นี้ แนวทำงกำรบรหิำรควำมเสีย่งจำกกำรขำดสภำพคล่องของตรำสำร จะขึน้อยู่กบักำรพจิำรณำตดัสนิใจของ
บรษิทัจดักำรโดยค ำนึงถงึผลประโยชน์สงูสุดของผูถ้อืหน่วยลงทุนเป็นส ำคญั 

 
ความเส่ียงจากการลงทุนในต่างประเทศ (Country and Political Risk) 

เนื่องจำกกองทุนอำจจะลงทุนในตรำสำรต่ำงประเทศ กองทุนจึงมีควำมเสี่ยงของประเทศที่ลงทุน เช่น กำร
เปลี่ยนแปลงของปัจจยัพืน้ฐำน สภำวะทำงเศรษฐกจิ กำรเมอืง ค่ำเงนิ และนโยบำยต่ำงประเทศ โดยปัจจัยเหล่ำนี้
อำจมผีลกระทบต่อรำคำหน่วยลงทุน หรอืหลกัทรพัยท์ีก่องทุนลงทุน 
แนวทำงกำรบรหิำรควำมเสี่ยง : บรษิัทจดักำรจะติดตำมและท ำกำรวเิครำะห์ควำมเสี่ยงทำงด้ำนปัจจยัพื้นฐำน 
สภำวะทำงเศรษฐกจิ กำรเมอืง ค่ำเงนิ และนโยบำยต่ำงประเทศ ของประเทศทีล่งทุนอย่ำงสม ่ำเสมอ เพื่อลดควำม
เสีย่งในส่วนน้ี 

 
ความเส่ียงจากขอ้จ ากดัการน าเงินลงทุนกลบัประเทศ (Repatriation Risk) 

เนื่ องจำกกองทุนอำจจะมีกำรลงทุนในตรำสำรต่ำงประเทศ จึงมีควำมเสี่ยงจำกกำรเปลี่ยนแปลงนโยบำย
ต่ำงประเทศทีเ่กี่ยวกบักำรแลกเปลี่ยนเงนิตรำต่ำงประเทศ และกำรน ำเงนิลงทุนกลบัเขำ้มำในประเทศได้ ซึ่งอำจ
ส่งผลใหก้องทุนไม่สำมำรถช ำระเงนิใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนไดต้ำมจ ำนวนหรอืเวลำทีก่ ำหนด 
แนวทำงกำรบรหิำรควำมเสีย่ง  บรษิทัจดักำรจะตดิตำมสถำนกำรณ์ของประเทศคู่คำ้ทีบ่รษิทัจดักำรมกีำรลงทุนไว้
อย่ำงใกลช้ดิ และสม ่ำเสมอ เพื่อลดควำมเสีย่งดงักล่ำว 

 
ความเส่ียงท่ีเกิดจากการได้รบัช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมต่างประเทศล่าช้า 
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คอืควำมเสีย่งทีเ่กดิจำกวนัหยุดท ำกำรของประเทศทีก่องทุนลงทุนหรอืประเทศทีเ่กี่ยวขอ้งกบักำรลงทุนอำจหยุด
ไม่ตรงกบัวนัหยุดท ำกำรของประเทศไทย ท ำใหก้องทุนอำจไดร้บัช ำระเงนิค่ำขำยคนืหน่วยลงทุนจำกกองทุนรวม
ตำ่งประเทศทีก่องทุนลงทุนล่ำชำ้ และส่งผลกระทบต่อกำรช ำระเงนิค่ำขำยคนืหน่วยลงทุนใหก้บัผูถ้อืหน่วยลงทุน
ในประเทศ 
แนวทำงกำรบรหิำรควำมเสีย่ง  อย่ำงไรกต็ำม บรษิทัจดักำรจะด ำเนินกำรใหเ้ป็นไปตำมหลกัเกณฑท์ีก่ ำหนดไวใ้น
หนังสอืชีช้วน/รำยละเอยีดโครงกำร 

 
ความเส่ียงของอตัราแลกเปล่ียน (Currency Risk) 

เน่ืองจำกกองทุนอำจจะลงทุนในตรำสำรต่ำงประเทศ ซึ่งต้องลงทุนเป็นสกุลเงนิต่ำงประเทศ ท ำใหก้องทุนมคีวำม
เสี่ยงจำกกำรเพิม่ขึ้นหรอืลดลงของอตัรำแลกเปลี่ยนเมื่อเทยีบกบัสกุลเงนิบำท ซึ่งมผีลท ำให้ตอบแทนที่ได้รบัมี
ควำมผนัผวนตำม 
แนวทำงกำรบรหิำรควำมเสี่ยง  กองทุนอำจลงทุนในสญัญำซื้อขำยล่วงหน้ำ (Derivative) หรอืเครื่องมือป้องกนั
ควำมเสีย่งจำกอตัรำแลกเปลีย่น (hedging) ตำมดุลยพนิิจของผูจ้ดักำรกองทุน ซึง่อำจจะมตีน้ทุนทีเ่พิม่ขึน้จำกกำร
ท ำธุรกรรมเพื่อป้องกนัควำมเสีย่งดงักล่ำว 

 
ความเส่ียงจากการท าสญัญาซื้อขายลว่งหน้า (Derivative) เพื่อป้องกนัความเส่ียง 

กำรท ำสญัญำซื้อขำยล่วงหน้ำ (Derivative) เพื่อป้องกนัควำมเสี่ยง (Hedgind) จำกอตัรำแลกเปลี่ยนอำจท ำให้
กองทุนเสยีโอกำสในกำรไดร้บัผลตอบแทนทีเ่พิม่ขึน้หำกอตัรำแลกเปลีย่นมกีำรเปลี่ยนแปลงมกีำรเปลีย่นแปลงใน
ทำงตรงขำ้มกบัที่กองทุนคำดกำรณ์ไว ้อย่ำงไรก็ตำม กองทุนยงัคงมคีวำมเสีย่งจำกกำรที่คู่สญัญำไม่ปฎิบตัิตำม
สญัญำดงักล่ำว 
แนวทำงกำรบรหิำรควำมเสีย่ง : กองทุนจะเขำ้ท ำธุรกรรมดงักล่ำวกบัธนำคำรทีม่กีฎหมำยจดัตัง้ขึน้ หรอืธนำคำร
พำณิชย์และจะวเิครำะห์ฐำนะทำงกำรเงนิของคุ่สญัญำก่อนท ำสญัญำ รวมทัง้ติดตำมวเิครำะห์ควำมเสี่ยงในฐำน
กำรเงนิของคู่สญัญำอย่ำงต่อเนื่อง 

ส่วนท่ี 1 : อตัราส่วนการลงทุนท่ีค านวณตามผู้ออกทรพัยสิ์นหรือคู่สญัญา (single entity limit) 

หมำยเหตุ : ในกรณีเป็นทรพัยส์นิดงันี้ ไมม่ขีอ้ก ำหนดเกีย่วกบั single entity limit ของผูร้บัฝำก ผูอ้อกตรำสำรหรอื
คู่สญัญำแลว้แต่กรณี 

1. เงนิฝำกหรอืตรำสำรเทยีบเท่ำเงนิฝำกเพื่อกำรด ำเนินงำนของกองทุน 
2. derivatives on organized exchange 

ตอนท่ี 1.1 : อตัราส่วนการลงทุนส าหรบักองทุนทัว่ไป 

ขอ้ ประเภททรพัยสิ์น อตัราส่วน (% ของ NAV) 

1 ตรำสำรภำครฐัไทย ไม่จ ำกดัอตัรำส่วน 

สรปุอตัราส่วนการลงทุนของกองทุนรวม  

งง 
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ขอ้ ประเภททรพัยสิ์น อตัราส่วน (% ของ NAV) 

2 ตรำสำรภำครฐัต่ำงประเทศ  

2.1  กรณีม ีcredit rating อยู่ใน 2 อนัดบัแรกขึน้ไป 

 

ไม่จ ำกดัอตัรำส่วน 

2.2  กรณีม ีcredit rating อยู่ในระดบั investment grade  
แต่ต ่ำกว่ำ 2 อนัดบัแรก 

ไม่เกนิ 35% 

3 หน่วย CIS ตำมทีร่ะบุในภำคผนวก 3 ส่วนที ่2 ขอ้ 1.1 หรอืขอ้ 2.1  ไม่จ ำกดัอตัรำส่วน 

4 เงินฝำกหรือตรำสำรเทียบเท่ำเงินฝำกที่ ผู้ ร ับฝำกหรือผู้ออก 
ตรำสำรมลีกัษณะอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งดงันี้ 

4.1  ม ีcredit rating อยู่ในระดบั investment grade   

4.2  เป็นธนำคำรออมสนิ ทัง้นี้ เฉพำะเงนิฝำกหรอืตรำสำรที่รฐับำล
เป็นประกนั  

ไม่เกนิ 20% 

หรอืไม่เกนิ 10% เมื่อเป็นกำรลงทุนใน
ต่ำงประเทศหรอืผูม้ภีำระผกูพนัมี
ภูมลิ ำเนำอยู่ต่ำงประเทศ โดยเลอืกใช ้
credit rating แบบ national scale 

5 ตรำสำรทีม่ลีกัษณะครบถว้นดงันี้ 

5.1  เป็นตรำสำรหนี้ ตรำสำรกึ่งหนี้กึ่งทุน SN หรือศุกูก ที่ผู้ออก
จดัตัง้ขึน้ตำมกฎหมำยไทย หรอืสำขำของ ธพ. ต่ำงประเทศที่ไดร้บั
อนุญำตใหป้ระกอบธุรกจิ ธพ. ในประเทศไทย 

5.2  เป็นตรำสำรทีม่ลีกัษณะอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งดงันี้ 

5.2.1  ผูอ้อกเป็นบรษิทัจดทะเบยีน 

5.2.2  ผูอ้อกมกีำรเปิดเผยขอ้มูลเป็นกำรทัว่ไปโดยมรีำยละเอยีดตำม
แบบ filing        

5.2.3  ในกรณีที่ เป็นตรำสำรที่มีก ำหนดวันช ำระหนี้  ≤ 397 วัน                   
นับแต่วนัที่ลงทุน และไม่ได้มีลกัษณะตำม 5.2.1 หรอื 5.2.2 ผู้มีภำระ
ผกูพนัตำมตรำสำรดงักล่ำวตอ้งเป็น บุคคลดงันี้ 

5.2.3.1  ธพ. บง. หรือ บค. ตำมกฎหมำยว่ำด้วยธุรกิจสถำบัน
กำรเงนิ  

5.2.3.2  ธนำคำรออมสนิ  

5.2.3.3  ธนำคำรอำคำรสงเครำะห ์ 

5.2.3.4  ธนำคำรเพื่อกำรเกษตรและสหกรณ์กำรเกษตร  

5.2.3.5  บรรษทัตลำดรองสนิเชื่อทีอ่ยู่อำศยั  

5.2.3.6  ธนำคำรพัฒนำวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อมแห่ง
ประเทศไทย  

5.2.3.7  ธนำคำรเพื่อกำรส่งออกและน ำเขำ้แห่งประเทศไทย  

ไม่เกนิอตัรำดงันี้ แลว้แต่อตัรำใดจะสงู
กว่ำ 

(1) 10% หรอื 

(2) น ้ำหนักของตรำสำรทีล่งทุน 
ใน benchmark + 5% 
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ขอ้ ประเภททรพัยสิ์น อตัราส่วน (% ของ NAV) 

5.2.3.8  ธนำคำรอสิลำมแห่งประเทศไทย 

5.2.3.9  บล. 

5.3  เสนอขำยในประเทศไทย  

5.4  ม ีcredit rating อยู่ในระดบั investment grade 

5.5  ในกรณีที่เป็นตรำสำรที่มกี ำหนดวนัช ำระหนี้ > 397 วนันับแต่
วนัทีล่งทุน ตอ้งขึน้ทะเบยีนหรอือยู่ในระบบของregulated market 

6 

 

ทรพัยส์นิดงันี้ 

6.1  ตรำสำรทุนที่จดทะเบยีนซื้อขำยในกระดำนซื้อขำยหลกัทรพัย์
ส ำหรบัผู้ลงทุนทัว่ไปของ SET หรือของตลำด ซื้อขำยหลกัทรพัย์
ต่ำงประเทศ (แต่ไม่รวมถึงตรำสำรทุนที่ผู้ออกตรำสำรอยู่ระหว่ำง
ด ำเนินกำรแกไ้ขเหตุทีอ่ำจท ำใหม้กีำรเพกิถอนกำรเป็นหลกัทรพัยซ์ื้อ
ขำยใน SET หรอืในตลำดซื้อขำยหลกัทรพัยต์่ำงประเทศ)  

6.2  ตรำสำรทุนที่ออกโดยบรษิัทที่จ ัดตัง้ขึ้นไม่ว่ำตำมกฎหมำยไทย
หรือกฎหมำยต่ำงประเทศ ซึ่งหุ้นของบริษัทดังกล่ำวซื้อขำยใน
กระดำนซื้อขำยหลกัทรพัย์ส ำหรบั ผูล้งทุนทัว่ไปของ SET หรอืของ
ตลำดซื้อขำยหลักทรพัย์ ต่ำงประเทศ (แต่ไม่รวมถึงบริษัทที่อยู่
ระหว่ำงด ำเนินกำรแก้ไขเหตุที่อำจท ำใหม้กีำรเพกิถอนหุ้นออกจำก
กำรซื้อขำยใน SET หรอืในตลำดซื้อขำยหลกัทรพัยต์่ำงประเทศ) 

6.3  หุน้ทีอ่ยู่ในระหว่ำง IPO เพื่อกำรจดทะเบยีนซื้อขำยตำม 6.1 

6.4  ตรำสำรทีม่ลีกัษณะครบถว้นดงันี้         

6.4.1  เป็นตรำสำรหนี้ ตรำสำรกึง่หนี้กึง่ทุน SN หรอืศุกูก ที ่  
ผูอ้อกจดัตัง้ขึน้ตำมกฎหมำยไทย และเสนอขำยตรำสำร
นัน้ในต่ำงประเทศ หรอืผูอ้อกจดัตัง้ขึน้ตำมกฎหมำย
ต่ำงประเทศ (แต่ไม่รวมสำขำของ ธพ. ต่ำงประเทศที่
ไดร้บัอนุญำตใหป้ระกอบธุรกจิ ธพ. ในประเทศไทย) 
หรอืเป็นตรำสำร Basel III  

6.4.2  ม ีcredit rating อยู่ในระดบั investment grade 

6.4.3  เป็นตรำสำรทีม่ลีกัษณะอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งดงันี้ 

6.4.3.1  ผูอ้อกเป็นบรษิทัจดทะเบยีนใน SET หรอื 

ในตลำดซื้อขำยหลกัทรพัยต์่ำงประเทศ 

6.4.3.2  ผูอ้อกมกีำรเปิดเผยขอ้มูลเป็นกำรทัว่ไปโดยมี

 

รวมกนัไม่เกนิอตัรำดงันี้ แลว้แตอ่ตัรำใด 
จะสงูกว่ำ 

(1) 10% หรอื 

(2) น ้ำหนักของทรพัยส์นิทีล่งทนุ 
      ใน benchmark + 5% 
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ขอ้ ประเภททรพัยสิ์น อตัราส่วน (% ของ NAV) 

รำยละเอยีดตำมแบบ filing 

6.4.3.3  ในกรณีทีเ่ป็นตรำสำรทีม่กี ำหนดวนัช ำระหนี้ ≤ 
397 วัน  นั บ แต่ วันที่ ล งทุ น  และไม่ ได้  มี
ลกัษณะตำม 6.4.3.1 หรือ 6.4.3.2 ผู้มีภำระ
ผูกพันตำมตรำสำรดังกล่ำวต้องเป็น บุคคล
ดงันี้ 

6.4.3.3.1   บุคคลตำมขอ้ 5.2.3.1 –  5.2.3.9 

6.4.3.3.2   สถำบนักำรเงนิระหว่ำงประเทศที่
ประเทศไทยเป็นสมำชกิ 

6.4.3.3.3  สถำบันกำรเงินต่ำงประเทศที่มี
ลักษณะท ำนองเดียวกับบุคคล 
ตำมขอ้ 6.4.3.3.1 – 6.4.3.3.2        

6.4.4  ในกรณีทีเ่ป็นตรำสำรทีม่กี ำหนดวนัช ำระหนี้ > 397 วนั นับ
แต่วันที่ลงทุน ต้องขึ้นทะเบียนหรืออยู่ในระบบของ 
regulated market 

6.5  DW ทีม่ ีissuer rating อยู่ในระดบั investment grade 

6.6  ธุรกรรมดงันี้ ทีคู่่สญัญำม ีcredit rating อยู่ในระดบั investment 
grade 

6.6.1  reverse repo 

6.6.2  OTC derivatives 

6.7  หน่วย infra หรอืหน่วย property ทีม่ลีกัษณะครบถว้นดงันี้ 

6.7.1  จดทะเบยีนซื้อขำยหรอือยู่ในระหว่ำง IPO เพื่อกำรจด
ทะเบยีนซื้อขำยในกระดำนซื้อขำยหลกัทรพัย์ ส ำหรับผู้
ลงทุนทัว่ไปของ SET หรอืของตลำดซื้อขำยหลกัทรพัย์
ต่ำงประเทศ (แต่ไม่รวมถึงหน่วยดงักล่ำวที่อยู่ระหว่ำง
ด ำเนินกำรแก้ไขเหตุที่อำจท ำให้มีกำรเพิกถอนหน่วย
ดงักล่ำวออกจำก กำรซื้อขำยใน SET หรอืในตลำดซื้อ
ขำยหลกัทรพัยต์่ำงประเทศ)  

6.7.2  เป็นหน่วยของกองทุนที่ไม่ได้มีลกัษณะกระจำย กำร
ลงทุนในกจิกำรโครงสรำ้งพืน้ฐำน อสงัหำรมิทรพัย์ หรอื
สิทธิกำรเช่ ำ แล้วแต่กรณี  (diversified fund) ตำม
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ขอ้ ประเภททรพัยสิ์น อตัราส่วน (% ของ NAV) 

แนวทำงทีส่ ำนักงำนก ำหนด 

6.8  หน่วย private equity ที่จดทะเบยีนซื้อขำยหรอือยู่ใน ระหว่ำง 
IPO เพื่อกำรจดทะเบยีนซื้อขำยในกระดำนซื้อขำยหลกัทรพัย์ส ำหรบั
ผู้ลงทุนทัว่ไปของ SET หรอืของตลำดซื้อขำยหลกัทรพัย์ต่ำงประเทศ 
(แต่ไม่รวมถึงหน่วย private equity ที่อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำรแก้ไข
เหตุทีอ่ำจท ำใหม้กีำรเพิกถอนหน่วยดงักล่ำวออกจำกกำรซื้อขำยใน 
SET หรอืในตลำดซื้อขำยหลกัทรพัยต์่ำงประเทศ) 

6.9  หน่วย CIS ตำมทีร่ะบุในภำคผนวก 3 ส่วนที ่2 ขอ้ 1.2 หรอืขอ้ 
2.2 ทีจ่ดทะเบยีนซื้อขำยหรอือยู่ในระหว่ำง IPO เพื่อกำรจดทะเบยีน
ซื้อขำยในกระดำนซื้อขำยหลกัทรพัย์ ส ำหรบัผูล้งทุนทัว่ไปของ SET 
หรอืของตลำดซื้อขำยหลกัทรพัย์ต่ำงประเทศ (แต่ไม่รวมถึงหน่วย
ดงักล่ำวทีอ่ยู่ ระหว่ำงด ำเนินกำรแก้ไขเหตุทีอ่ำจท ำใหม้กีำรเพกิถอน
หน่วยดังกล่ำวออกจำกกำรซื้อขำยใน SET หรือในตลำด ซื้อขำย
หลกัทรพัยต์่ำงประเทศ) 

7 หน่วย infra หรอืหน่วย property ของกองทุนทีม่ลีกัษณะกระจำยกำร
ลงทุนในกจิกำรโครงสรำ้งพืน้ฐำน อสงัหำรมิทรพัย์ หรอืสทิธกิำรเช่ำ 
แล้วแต่กรณี (diversified fund) ตำมแนวทำงที่ส ำนักงำนก ำหนด 
และมลีกัษณะตำม 6.7.1 

ไม่จ ำกดัอตัรำส่วน 

8 ทรพัยส์นิอื่นนอกเหนือจำกทีร่ะบุในขอ้ 1 - ขอ้ 7 (SIP) รวมกนัไม่เกนิ 5% 

 
ส่วนท่ี 2 : อตัราส่วนการลงทุนท่ีค านวณตามกลุ่มกิจการ (group limit)* 

ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัราส่วน (% ของ NAV) 

1 กำรลงทุนในทรัพย์สินของบริษัททุกบริษัทที่อยู่ในกลุ่มกิจกำร
เดยีวกันหรอืกำรเข้ำเป็นคู่สญัญำในธุรกรรมทำงกำรเงนิกบับรษิัท
ดงักล่ำว  
 

ไม่เกินอัตรำใดอัตรำหนึ่ งดังนี้  แล้วแต่
อตัรำใดจะสงูกว่ำ 
(1) 25% หรอื 
(2) น ้ำหนักของทรพัยส์นิทีล่งทุนใน

benchmark + 10%  

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

ขอ้ ประเภททรพัยสิ์น อตัราส่วน (% ของ NAV) 
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ขอ้ ประเภททรพัยสิ์น อตัราส่วน (% ของ NAV) 

1 เงนิฝำกหรอืตรำสำรเทยีบเท่ำเงนิฝำก B/E หรอื P/N ทีน่ิตบิุคคลตำม
กฎหมำยไทย (ไม่รวมถึงสำขำในต่ำงประเทศของนิตบิุคคลดงักล่ำว) 
เป็นผูอ้อก ผูส้ ัง่จ่ำย หรอืคู่สญัญำ ดงันี้ 

1.1  ธนำคำรหรอืสถำบนักำรเงนิทีม่กีฎหมำยเฉพำะจดัตัง้ขึน้ 

1.2  ธพ. 

1.3  บง. 

1.4  บค. 

1.5  บรรษทัตลำดรองสนิเชื่อทีอ่ยู่อำศยั 

(ไม่รวมถงึทรพัยส์นิที ่MF ไดร้บัโอนกรรมสทิธิม์ำจำกคู่สญัญำตำม 
reverse repo หรอื securities lending หรอื derivatives) 

- รวมกนัไม่เกนิ 45% เฉลีย่ในรอบปีบญัช ี
เวน้แต่เป็น MF ทีม่อีำยุโครงกำร < 1 ปี  
  ใหเ้ฉลีย่ตำมรอบอำยุกองทุน 

- อตัรำขำ้งตน้ไมใ่ชก้บั MF ทีอ่ำยุกองทุน  
  คงเหลอื ≤ 6 เดอืน  ทัง้นี้ เฉพำะ MF ทีม่ ี
  อำยุโครงกำร ≥ 1 ปี  

 

 

2 

  

ทรพัยส์นิดงันี้ 

2.1  B/E หรอื P/N ที่มเีงื่อนไขหำ้มเปลี่ยนมอืแต่ MF ไดด้ ำเนินกำร
ให้มีกำรรับโอนสิทธิเรียกร้องในตรำสำรได้ ตำมวิธีกำรที่
กฎหมำยก ำหนด หรอืมเีงื่อนไขให้ MF สำมำรถขำยคนืผู้ออก
ตรำสำรได ้2.2 SN (แต่ไม่รวมถงึ SN ซึง่จดทะเบยีนกบั TBMA 
และมีกำรเสนอขำยตำมหลักเกณฑ์ที่ก ำหนดไว้ในประกำศ 
คณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุนว่ำด้วยกำรขออนุญำต และกำร
อนุญำตใหเ้สนอขำยตรำสำรหนี้ทีอ่อกใหม่) 

2.2  เงนิฝำกหรอืตรำสำรเทยีบเท่ำเงนิฝำกทีม่รีะยะเวลำกำรฝำกเกนิ 
12 เดอืน  

2.3  total SIP ตำมขอ้ 5 ของส่วนนี้ 

รวมกนัไม่เกนิ 25% 

 

   3 reverse repo ไม่เกนิ 25% 

4 securities lending   ไม่เกนิ 25% 

5 total SIP ซึ่งได้แก่ ทรพัย์สินตำมข้อ 8 ในตอนที่ 1.1 : อตัรำส่วน
กำรลงทุนส ำหรบั MF ทัว่ไป ของส่วนที่ 1 : อตัรำส่วนกำรลงทุนที่
ค ำนวณตำมผู้ออกทรพัย์สินหรอืคู่สญัญำ (single entity limit)  แต่ไม่
รวมถงึตรำสำรหนี้ ตรำสำรกึง่หนี้กึง่ทุน SN ศุกูก หรอืตรำสำร Basel III 
ทีม่ลีกัษณะครบถว้นดงันี้ 

5.1  มีลักษณะตำม 6.4.3 และ 6.4.4 ของข้อ  6 ในตอนที่  1.1 :       
อตัรำส่วนกำรลงทุนส ำหรบั MF ทัว่ไป ของส่วนที่ 1 :อตัรำส่วน

รวมกนัไม่เกนิ 15% 
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ขอ้ ประเภททรพัยสิ์น อตัราส่วน (% ของ NAV) 

กำรลงทุนที่ค ำนวณตำมผู้ออกทรพัย์สิน หรือคู่สญัญำ (single 
entity limit) 

5.2  มี  credit rating อยู่ ในระดับต ่ ำกว่ ำ investment grade หรือ 
ไม่ม ีcredit rating 

6 derivatives ดงันี้ 

6.1  กำรเข้ำท ำธุรกรรม derivatives ที่มีวตัถุประสงค์เพื่อกำรลด
ควำมเสีย่ง (hedging) 

 

ไม่เกนิมลูค่ำควำมเสีย่งทีม่อียู่ 

 

 

 

** หมำยเหตุ : ส ำหรบักำรลงทุนในเงนิฝำกหรอืตรำสำรเทียบเท่ำเงนิฝำกเพื่อกำรด ำเนินงำนของกองทุนไม่มีขอ้ก ำหนด
เกีย่วกบั product limit 

ส่วนท่ี 4 : อตัราส่วนการลงทุนท่ีค านวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการท่ีลงทุน (concentration limit) 

ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัราส่วน  

1 หุน้ของบรษิทัรำยใดรำยหนึ่ง ทุก MF รวมกนัภำยใตก้ำรจดักำรของ บลจ. รำยเดยีวกนัตอ้งมจี ำนวน
หุน้ของบรษิทัรวมกนั < 25% ของจ ำนวนสทิธอิอกเสยีงทัง้หมดของ
บรษิทันัน้ 

2 ตรำสำรหนี้ ตรำสำรกึง่หนี้กึง่ทุนตรำสำร 
Basel III และศุกูกของผูอ้อกรำยใดรำย
หนึ่ง (ไม่รวมถงึตรำสำรหนี้ภำครฐัไทย
หรอืตรำสำรหนี้ภำครฐัต่ำงประเทศ) 

 

2.1  ไม่เกนิ 1 ใน 3 ของมูลค่ำหนี้สนิทำงกำรเงนิ (financial liability)*
ของผู้ออกตรำสำรรำยนัน้ ตำมที่เปิดเผยไว้ในงบกำรเงนิส ำหรบั
รอบระยะเวลำบญัชล่ีำสุด ทัง้นี้ ในกรณีที่ผู้ออกตรำสำรมีหนี้สิน
ทำงกำรเงนิทีอ่อกใหม่ก่อนครบรอบระยะเวลำบญัชถีดัไปและยงั
ไม่ปรำกฏในงบกำรเงินล่ำสุด บลจ. อำจน ำมูลค่ำหนี้สินทำง
กำรเงนิดงักล่ำวมำรวมกบัมลูค่ำหนี้สนิทำงกำรเงนิตำมงบกำรเงนิ
ล่ำสุดดว้ยกไ็ดโ้ดยขอ้มูลหนี้สนิทำงกำรเงนินัน้จะต้องเป็นขอ้มูลที่
มีกำรเผยแพร่เป็นกำรทัว่ไป และในกรณีที่ผู้ออกตรำสำรไม่มี
หนี้สินทำงกำรเงินตำมที่เปิดเผยไว้ในงบกำรเงินส ำหรับรอบ
ระยะเวลำบญัชีล่ำสุด** ให้ใช้อตัรำส่วนไม่เกิน 1 ใน 3ของมูลค่ำ
กำรออกและเสนอขำยตรำสำรตำมขอ้นี้ของผูอ้อกรำยนัน้เป็นรำย
ครัง้ เว้นแต่ในกรณีที่ผู้ออกตรำสำรได้มีกำรยื่นแบบ filing ใน
ลกัษณะเป็นโครงกำร (bond issuance program) ใหพ้จิำรณำเป็น
รำยโครงกำร 

2.2  ในกรณีทีก่องทุนลงทุนในตรำสำรตำมขอ้น้ีโดยเป็นตรำสำรทีอ่อก
ใหม่และมี credit rating อยู่ในระดับต ่ำกว่ำ investment grade 
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หรือไม่มี credit rating ให้ บลจ. ลงทุนเพื่อกองทุนภำยใต้ กำร
จดักำรของ บลจ. รำยเดยีวกนัรวมกนัไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่ำ
กำรออกและเสนอขำยตรำสำรดงักล่ำวเป็นรำยครัง้ เวน้แต่กรณีที่
ผู้ออกตรำสำรได้มีกำรยื่นแบบ filing ในลักษณะเป็นโครงกำร 
(bond issuance program) ใหพ้จิำรณำเป็นรำยโครงกำร 

(อตัรำส่วนตำม 2.2 ไม่ใช้กับกรณีเป็นตรำสำรที่ออกโดยบุคคล
ดงันี้  

1. ธพ. บง. หรอื บค. ตำมกฎหมำยว่ำดว้ยธุรกจิสถำบนักำรเงนิ 

2. ธนำคำรออมสนิ 

3. ธนำคำรอำคำรสงเครำะห ์

4. ธนำคำรเพื่อกำรเกษตรและสหกรณ์กำรเกษตร 

5. บรรษทัตลำดรองสนิเชื่อทีอ่ยู่อำศยั 

6. ธนำคำรพฒันำวสิำหกจิขนำดกลำงและขนำดย่อมแห่งประเทศ
ไทย  

7. ธนำคำรเพื่อกำรส่งออกและน ำเขำ้แห่งประเทศไทย  

8. ธนำคำรอสิลำมแห่งประเทศไทย 

9. บล. 

10. สถำบนักำรเงนิระหว่ำงประเทศทีป่ระเทศไทยเป็นสมำชกิ 

11. สถำบนักำรเงนิต่ำงประเทศทีม่ลีกัษณะท ำนองเดยีวกบับุคคล
ตำม 1. – 9.) 

3 หน่วย CIS ของกองทุนใดกองทุนหนึ่ง - ไม่เกนิ 1 ใน 3 ของจ ำนวนหน่วย CIS ทัง้หมดของ MF หรอื 

   กองทุน CIS ต่ำงประเทศ ทีอ่อกหน่วยนัน้   

- อตัรำขำ้งตน้ไม่ใชก้บักำรลงทุนดงันี้ 

(1)  กำรลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนที่มีลกัษณะครบถ้วนดงันี้  
โดยไดร้บัควำมเหน็ชอบจำกส ำนักงำน            

(1.1)  มขีนำดเลก็ 

(1.2)  จดัตัง้ขึน้ใหม่โดยมอีำยุไม่เกนิ 2 ปี 

(1.3)  เสนอขำยต่อผูล้งทนุในวงกวำ้ง    

4 หน่วย infra ของกองทุนใดกองทุนหนึ่ง ไม่เกนิ 1 ใน 3 ของจ ำนวนหน่วย infra ทัง้หมดของกองทุน infra ที่
ออกหน่วยนั ้น  เว้นแต่เป็นหน่วย infra ของกองทุนที่มีลักษณะ
ครบถว้นดงันี้ โดยไดร้บัควำมเหน็ชอบจำกส ำนักงำน 
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(1)  มขีนำดเลก็  

(2)  จดัตัง้ขึน้ใหม่โดยมอีำยุไม่เกนิ 2 ปี 

(3)  เสนอขำยต่อผูล้งทุนในวงกวำ้ง 

5 หน่วย property ของกองทุนใด 
กองทุนหนึ่ง 

ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจ ำนวนหน่วย property ทัง้หมดของกองทุน 
property ทีอ่อกหน่วยนัน้  เวน้แต่เป็นหน่วย property ของกองทุนที่
มลีกัษณะครบถว้นดงันี้ โดยไดร้บัควำมเหน็ชอบจำกส ำนักงำน 

(1)  มขีนำดเลก็ 

  

(2)  จดัตัง้ขึน้ใหม่โดยมอีำยุไม่เกนิ 2 ปี 

(3)  เสนอขำยต่อผูล้งทุนในวงกวำ้ง 

6 หน่วย private equity ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจ ำนวนหน่วย private equity ทัง้หมดของกองทุน 
private equity  

หมายเหตุ : 

* หนี้สนิทำงกำรเงนิ (financial liability) ให้พิจำรณำตำมมำตรฐำนกำรบญัชทีี่ผู้ออกตรำสำรดงักล่ำวได้จดัท ำงบ
กำรเงนิตำมมำตรฐำนกำรบญัชนีัน้ โดยเป็นมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิที่ก ำหนดโดยคณะกรรมกำรก ำหนด
มำตรฐำนกำรบญัชตีำมกฎหมำยว่ำดว้ยวชิำชพีบญัช ีหรอืมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิทีเ่ป็นทีย่อมรบัในระดบั
ส ำก ล  เช่ น  International Financial Reporting Standards (IFRS)ห รือ  United States Generally Accepted 
Accounting Principle (US GAAP) เป็นตน้ 

** รวมถงึกรณียงัไม่ครบก ำหนดกำรจดัท ำงบกำรเงนิในครัง้แรกของผูอ้อกตรำสำร 

ทัง้นี้ กำรค ำนวณสดัส่วนตำมนโยบำยกำรลงทุนและอตัรำส่วนกำรลงทุน ใหเ้ป็นไปตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกบั
ตลำดทุนว่ำดว้ยกำรลงทุนของกองทุน และ/หรอื ทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ 
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1. ค่าใช้จา่ยท่ีเรียกเกบ็จากผูถ้ือหน่วยลงทนุ 

รายการท่ีเรียกเกบ็ 
ร้อยละของมูลคา่ซือ้ขายต่อปี 

อตัราตามโครงการ เรียกเกบ็จริง 
ปี 2561 

เรียกเกบ็จริง 
ปี 2562 

เรียกเกบ็จริง 
ปี 2563 

1.1 ค่ำธรรมเนยีมกำรขำยหน่วยลงทุน 
(Front-end-fee) 

ไม่เกนิ 2.50 1.25 1.00 1.50* 

1.2 ค่ำธรรมเนียมกำรรบัซื้อคนืหน่วย
ลงทุน (Back-end fee) 

ไม่เกนิ 2.50 ยกเวน้ ยกเวน้ ยกเวน้ 

1.3 ค่ำธรรมเนียมกำรสบัเปลีย่นหน่วย
ลงทุน (Switching fee) 
     ค่ำธรรมเนียมกำรสบัเปลีย่นเขำ้ 
      
 
     ค่ำธรรมเนียมกำรสบัเปลีย่นออก 

 
 

ไม่เกนิ 2.50 
 
 

ไม่เกนิ 2.50 

 
 

ยกเวน้ 
แต่ตอ้งเสยีค่ำธรรมเนยีม

กำรขำย (ถำ้ม)ี 
 

ยกเวน้ 
แต่ตอ้งเสยีค่ำธรรมเนยีม
กำรรบัซื้อคนื (ถำ้ม)ี 

 
 

ยกเวน้ 
แต่ตอ้งเสยีค่ำธรรมเนยีม

กำรขำย (ถำ้ม)ี 
 

ยกเวน้ 
แต่ตอ้งเสยีค่ำธรรมเนยีม
กำรรบัซื้อคนื (ถำ้ม)ี 

 
 

ยกเวน้ 
แต่ตอ้งเสยีค่ำธรรมเนยีม   

กำรขำย (ถำ้ม)ี 
 

ยกเวน้ 
แต่ตอ้งเสยีค่ำธรรมเนยีม
กำรรบัซื้อคนื (ถำ้ม)ี 

1.4 ค่ำธรรมเนยีมกำรโอนหน่วยลงทุน  อตัรำตำมทีน่ำย
ทะเบยีนเรยีกเกบ็ 

200 บำท         
ต่อรำยกำร 

200 บำท        
ต่อรำยกำร 

200 บำท        
ต่อรำยกำร 

 
หมำยเหตุ : 1) ค่ำธรรมเนียมดงักล่ำวขำ้งตน้เป็นอตัรำทีร่วมภำษมีลูค่ำเพิม่ ภำษีธุรกจิเฉพำะ หรือภำษอีื่นใดในท ำนองเดยีวกนั (ถำ้ม)ี 

  2) อำจเรยีกเกบ็จำกผูล้งทุนแต่ละกลุ่มหรอืแต่ละรำยไม่เท่ำกนั ขึน้อยู่กบัดุลยพนิิจของบรษิทัจดักำร 
  3) กรณีสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน บรษิทัจดักำรอำจยกเวน้ไม่เรยีกเกบ็ค่ำธรรมเนียมกำรสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนส ำหรบักำร 

สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนระหว่ำงกองทุนรวมภำยใต้กำรจดักำรของบรษิทัจดักำร แต่จะมกีำรเรยีกเกบ็ค่ำธรรมเนียมกำรขำย
และรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนตำมอตัรำทีบ่รษิทัจดักำรก ำหนด 

 4) *เปลีย่นแปลงค่ำธรรมเนียมกำรขำย (Font-end Fee) จำกเดมิอตัรำ 1.00 เป็น 1.50 มผีลตัง้แต่วนัที ่1 กนัยำยน 2563 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

ตารางค่าธรรมเนียม เงินตอบแทน และค่าใช้จ่ายทัง้หมดท่ีเรียกเกบ็จากกองทุนรวม และผู้ถือหน่วยลงทุน 
ส าหรบัรอบระยะเวลาตัง้แต่วนัท่ี 1 สิงหาคม 2562 ถึงวนัท่ี 31 กรกฎาคม 2563 
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      2. ค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเกบ็จากกองทุนรวม 

รายการท่ีเรียกเกบ็ ร้อยละของมูลค่าทรพัยสิ์นทัง้หมดของกองทุนต่อปี 

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวมทัง้หมด      
ท่ีประมาณการได ้

อตัราตามโครงการ 
 

เรียกเกบ็จริง 
ปี 2561 

เรียกเกบ็จริง 
ปี 2562 

เรียกเกบ็จริง 
ปี 2563 

2.1 ค่ำธรรมเนยีมกำรจดักำร ไม่เกนิ 2.50 1.108 1.338 1.339 
2.2 ค่ำธรรมเนยีมผูด้แูลผลประโยชน์ ไม่เกนิ 0.10 0.030 0.032 0.032 
2.3 ค่ำธรรมเนยีมนำยทะเบยีนหน่วยลงทุน ไม่เกนิ 0.50 0.246 0.268 0.268 
2.4 ค่ำใชจ้่ำยอื่นๆ ไม่เกนิ 1.90    

- ค่ำสอบบญัช ี จ่ำยตำมจรงิ 0.010 0.014 0.018 
- ค่ำจดัตัง้และจดทะเบยีนกองทุน จ่ำยตำมจรงิ 0.030 0.003 N/A 
- ค่ำใชจ้่ำยในกำรโฆษณำ 

ประชำสมัพนัธแ์ละส่งเสรมิกำรขำย 
จ่ำยตำมจรงิ แต่ไม่เกนิ 0.535 

- ค่ำใชจ้่ำยในกำรจดัท ำ จดัพมิพ์
รำยงำนถงึผูถ้อืหน่วย 

จ่ำยตำมจรงิ N/A N/A N/A 

- ค่ำใชจ้่ำยอื่นๆ ในกำรด ำเนินโครงกำร จ่ำยตำมจรงิ 0.009 0.014 0.005 
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวมท่ีประมาณการไม่ได้    
รวมค่าใช้จ่ายทัง้หมด ไม่เกิน 5.00 1.433 1.669 1.662 

 

ค่ำใชจ้่ำยในกำรซื้อขำยหลกัทรพัย ์ จ่ำยตำมจรงิ 0.000 0.005 0.003 

หมำยเหตุ : 1) ค่ำธรรมเนียมและค่ำใช้จ่ำยต่ำง ๆ รวมภำษีมูลค่ำเพิ่ม หรอืภำษีธุรกิจเฉพำะ หรือภำษีอื่นใด (ถ้ำมี) แต่ยังไม่รวมค่ำ  
นำยหน้ำซื้อขำยหลกัทรพัยแ์ละค่ำธรรมเนียมต่ำง ๆ ทีเ่กดิขึน้จำกกำรซื้อขำยหลกัทรพัย ์

  2) บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิในกำรที่จะปรบัเพิ่มอัตรำค่ำธรรมเนียมหรือค่ำใช้จ่ำยข้ำงต้นโดยไม่ถือว่ำเป็นกำรแก้ไข  
เพิ่มเติมโครงกำรจดักำรในอัตรำไม่เกินร้อยละ 5 ของอัตรำค่ำธรรมเนียมหรอืค่ำใช้จ่ำย ทัง้นี้ เป็นไปตำมที่ระบุไว้ใน
รำยละเอยีดโครงกำรและตำมหลกัเกณฑท์ีส่ ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ก ำหนด 

  3) ค่ำธรรมเนียมค่ำใชจ้่ำยที่เรยีกเกบ็จำกกองทุนรวม เมื่อรวมกนัทัง้หมดแล้วต้องไม่เกนิอตัรำรอ้ยละ 5.00 ต่อปี ของมูลค่ำ
ทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุนรวม  
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กลุม่ของตราสารการลงทนุ มลูค่าตามราคาตลาด %NAV

(ก) ตราสารภาครฐัไทย/ตราสารภาครฐัต่างประเทศ - -

(ข) ตราสารทีธ่นาคารทีม่กีฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ ธนาคารพาณิชย์ 14,356,126.60                     5.86          

หรอืบรษิทัเงนิทุนเป็นผูอ้อก/สัง่จ่าย/รบัอาวลั/ค า้ประกนั

(ค) ตราสารทีม่อีนัดบัความน่าเชื่อถอือยูใ่นอนัดบัทีส่ามารถ -                                   -           

ลงทุนได้ (Investment grade)

(ง) ตราสารทีม่อีนัดบัความน่าเชื่อถอือยูใ่นอนัดบัต ่ากวา่อนัดบัที่ -                                   -           

สามารถลงทุนได้ (Investment grade) หรอืไม่ม ีRating  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
     ประเภท                   ผูอ้อก อนัดบั มลูค่าตาม

ความน่าเช่ือถอื ราคาตลาด

เงนิฝากธนาคาร ธนาคารกสกิรไทย จ ากดั (มหาชน) AA+(FITCH) 14,356,126.60               
 
 
 
 
 
 
                         

ชื่อกองทุน PTR 

กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล ไลฟ์สไตล ์อคิวติี ้ N/A 
 

 
 
 
 

รายงานสรปุเงินลงทุนในตราสารแห่งหน้ี เงินฝาก หรือตราสารก่ึงหน้ีก่ึงทุน    
มูลค่า ณ วนัท่ี 31 กรกฎาคม 2563 

รายละเอียดตวัตราสารและอนัดบัความน่าเช่ือถือของตราสารแห่งหน้ี เงินฝาก หรือตราสารก่ึงหน้ีก่ึงทุน 
มูลค่า ณ วนัท่ี 31 กรกฎาคม 2563 

อตัราส่วนหมุนเวยีนการลงทนุของกองทุน (Portfolio Turnover Ratio : PTR) 
มูลค่า ณ วนัท่ี 31 กรกฎาคม 2563 

สดัส่วนเงนิลงทุนขัน้สงูต่อมลูค่าทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุนส าหรบักลุ่มตราสารตาม (ง) เท่ากบั 15% NAV 
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รายละเอียดการลงทนุ มลูค่าตามราคาตลาด %NAV

หลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิในประเทศ 14,356,126.60            5.86             

เงนิฝากธนาคาร 14,356,126.60            5.86             

หลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิในต่างประเทศ 233,963,436.18          95.43            

หน่วยลงทุน 233,963,436.18          95.43            

สญัญาซือ้ขายล่วงหน้า 602,464.83                0.25             

สญัญาทีอ่า้งองิกบัอตัราแลกเปลีย่น 602,464.83                0.25             

ประเภทรายการค้างรบัค้างจ่ายหรอืหนี้สนิอืน่ ๆ (538,402.37)               (0.22)            

มลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิ 245,164,112.68             100.00             
 

 
 
 
 
 
 

อตัราส่วน จ านวนเงินต้น มลูค่ายติุธรรม

(%) หรือ จ านวนหุ้น/ (บาท)

หน่วย

เงินฝากธนาคาร

ธนาคารกสกิรไทย จ ากดั (มหาชน) 5.86 13,001,793.86 14,356,126.60

          รวมเงินฝากธนาคาร 5.86 14,356,126.60

สญัญาซ้ือขายล่วงหน้า

สญัญาทีอ่า้งองิกบัอตัราแลกเปลีย่น 0.25 215,044,525.00 602,464.83

          รวมสญัญาซ้ือขายล่วงหน้า 0.25 602,464.83

หน่วยลงทนุ

     หมวดธุรกจิเงนิทุนและหลกัทรพัย์

INVESCO Management SA 95.43 96,376.57 233,963,436.18

          รวมหน่วยลงทนุ 95.43 233,963,436.18

รวมเงินลงทนุ 101.53 248,922,027.61

รายการค้างจา่ยหรือหน้ีสินอ่ืน ๆ -1.53 -3,757,914.93

มลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิ 100.00 245,164,112.68

รายละเอียด

 
 
 
 
 
 

รายงานสถานะการกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผกูพนั 
มูลค่า ณ วนัท่ี 31 กรกฎาคม 2563 

รายละเอียดการลงทุนในหลกัทรพัย ์
มูลค่า ณ วนัท่ี 31 กรกฎาคม 2563 
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ประเภทสญัญา คู่สญัญา วตัถุประสงค์ มลูค่าสญัญา

(Notional Amount)

% NAV วนัครบก าหนด ก าไร/ขาดทุน

(Net Gain/Loss)

สญัญาฟอร์เวริ์ด BANK OF AYUDHYA PUBLIC COMPANY LIMITED                                                              ป้องกนัความเสีย่ง 9,314,100.00 (0.0193) 28 Aug 2020 (47,423.96)

สญัญาฟอร์เวริ์ด BANK OF AYUDHYA PUBLIC COMPANY LIMITED                                                              ป้องกนัความเสีย่ง 6,367,760.00 0.0514 30 Oct 2020 125,965.01

สญัญาฟอร์เวริ์ด KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED                                                                 ป้องกนัความเสีย่ง 7,751,900.00 (0.0213) 30 Oct 2020 (52,161.94)

สญัญาฟอร์เวริ์ด KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED                                                              ป้องกนัความเสีย่ง 14,547,600.00 0.2065 28 Aug 2020 506,287.35

สญัญาฟอร์เวริ์ด KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED                                                              ป้องกนัความเสีย่ง 54,062,750.00 (0.2268) 29 Jan 2021 (555,987.25)

สญัญาฟอร์เวริ์ด THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY LIMITED                                                     ป้องกนัความเสีย่ง 54,116,125.00 (0.2126) 26 Feb 2021 (521,200.75)

สญัญาฟอร์เวริ์ด THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY LIMITED                                                     ป้องกนัความเสีย่ง 3,120,600.00 (0.0005) 27 Nov 2020 (1,249.10)

สญัญาฟอร์เวริ์ด THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY LIMITED                                                     ป้องกนัความเสีย่ง 3,120,000.00 0.0000 04 Aug 2020 0.00

สญัญาฟอร์เวริ์ด THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY LIMITED                                                     ป้องกนัความเสีย่ง 16,160,000.00 0.2254 25 Sep 2020 552,610.00

สญัญาฟอร์เวริ์ด THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY LIMITED                                                     ป้องกนัความเสีย่ง 15,111,910.00 0.1799 25 Sep 2020 440,963.40

สญัญาฟอร์เวริ์ด THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY LIMITED                                                     ป้องกนัความเสีย่ง 11,795,970.00 0.1005 25 Sep 2020 246,501.40

สญัญาฟอร์เวริ์ด THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY LIMITED                                                     ป้องกนัความเสีย่ง 5,581,800.00 (0.0153) 27 Nov 2020 (37,528.38)

สญัญาฟอร์เวริ์ด THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY LIMITED                                                     ป้องกนัความเสีย่ง 13,994,010.00 (0.0222) 27 Nov 2020 (54,310.95)

สญัญาทีอ่า้งองิกบัอตัราแลกเปลีย่น USD/THB

 
 
 

 
 
 
 

ช่ือกองทุน ผู้ถือหน่วย สดัส่วน (ร้อยละ) 
กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล ไลฟ์สไตล ์อคิวติี้

(LHGLIFE-E) 
กลุ่มบุคคลใดบุคคลหนึ่ง N/A 

 
 
 
 
 
 
 
 

รายละเอียดการลงทุนในสญัญาซื้อขายล่วงหน้า 
มูลค่า ณ วนัท่ี 31 กรกฎาคม 2563 

ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3  
ณ วนัท่ี 31 กรกฎาคม 2563 
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ขอ้มลู ณ วนัที ่31 กรกฎำคม 2563 
 
 

ตารางเปรียบเทียบผลการด าเนินงาน  
 ข้อมูล ณ วนัท่ี 31 กรกฎาคม 2563 



32 

 

• เอกสำรกำรวดัผลกำรด ำเนินงำนของกองทุนรวมฉบบันี้ไดจ้ดัท ำขึน้ตำมมำตรฐำนกำรวดัผลกำรด ำเนินงำน
ของกองทุนรวมของสมำคมบรษิทัจดักำรลงทุน 

• ผลกำรด ำเนินงำนในอดตี/ผลกำรเปรยีบเทยีบผลกำรด ำเนินงำนทีเ่กี่ยวขอ้งกบัผลติภณัฑใ์นตลำดทุน มไิด้
เป็นสิง่ยนืยนัถงึผลกำรด ำเนินงำนในอนำคต 

• ท ำควำมเขำ้ใจลกัษณะสนิคำ้ เงือ่นไข ผลตอบแทน และควำมเสีย่ง ก่อนตดัสนิใจ 
 
 
 
 
 
 
 

ช่ือกองทุน ผู้ถือหน่วย สดัส่วน(ร้อยละ) 
กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล ไลฟ์สไตล ์อคิวติี้  

(LHGLIFE-E) 
กลุ่มบุคคลใดบุคคลหนึ่ง N/A 

 
 
 
 
 

▪  บรษิทัจดักำรอำจลงทุนในหลกัทรพัย์ หรอืทรพัย์สนิอื่นเพื่อบรษิัทจดักำรเช่นเดยีวกนักบัที่บรษิทัจดักำร
ลงทุนในหลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สนิอื่นเพื่อกองทุนรวม  โดยบรษิัทจดักำรจะจดัให้มีระบบงำนที่ป้องกัน
ควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์เพื่อให้เกดิควำมเป็นธรรมต่อผูถ้อืหน่วยลงทุน  ผูถ้ือหน่วยลงทุนสำมำรถ
สอบถำมขอ้มลูเพิม่เตมิไดท้ี ่www.lhfund.co.th 

▪  ผูถ้อืหน่วยลงทุนไดร้บัทรำบและตกลงยนิยอมใหส้ทิธแิก่บรษิทัจดักำรที่จะปฏบิตักิำร และด ำเนินกำรใดๆ 
ตำมที่บรษิทัจดักำรมพีนัธสญัญำ หรอืขอ้ตกลงกบัรฐัต่ำงประเทศ หรอืหน่วยงำนต่ำงประเทศ หรอืมคีว
วำมจ ำเป็นตน้ปฏบิตัติำมกฎหมำยหรอืขอ้บงัคบัของรฐัต่ำงประเทศนัน้ 

▪  ผูส้นใจลงทุนควรศกึษำขอ้มูลในหนังสอืชี้ชวนใหเ้ขำ้ใจก่อนซื้อหน่วยลงทุน และเก็บไว้เป็นขอ้มูลเพื่อใช้
อ้ำงองิในอนำคต  หำกผูล้งทุนต้องกำรทรำบขอ้มูลเพิม่เติม ผู้ลงทุนสำมำรถขอหนังสอืชี้ชวนส่วนขอ้มูล
โครงกำรไดท้ีบ่รษิทัหลกัทรพัยจ์ดักำรกองทุน แลนด์ แอนด ์เฮำ้ส ์จ ำกดั หรอื ผูส้นับสนุนกำรขำยหรอืรบั
ซื้อคนื 

▪  กำรพิจำรณำร่ำงหนังสือชี้ชวนในกำรเสนอขำยหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้มิได้เป็นกำรแสดงว่ำ
ส ำนักงำนได้รบัรองถงึควำมถูกต้องของขอ้มูลในหนังสอืชี้ชวนของกองทุนรวม หรอืไดป้ระกนัรำคำหรอื
ผลตอบแทนของหน่วยลงทุนทีเ่สนอขำยนัน้ 

 

 

รวบรวมขอ้มลู ณ วนัที ่31 กรกฎำคม 2563 

ค าเตือนเก่ียวกบัการลงทุนในหน่วยลงทุน 

 

ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3  
ณ วนัท่ี 31 กรกฎาคม 2563 

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

ช่ือกองทุน Invesco Global Consumer Trends Fund ชนิดหน่วยลงทุน “C Share Class” ประเภท 
Accumulation ในสกุลเงนิดอลล่ำร์สหรฐัฯ (USD) ซึ่งจดทะเบยีนในประเทศลกัเซมเบริ์ก 
มี ลั ก ษณ ะ เป็ น  “Société d'Investissement à Capital Variable” (SICAV) ภ ำย ใต้
กฎหมำยของประเทศลักเซมเบิร์ก และอยู่ภำยใต้ UCITS บริหำรและจัดกำรโดย 
Invesco Management S.A.   

นโยบายการลงทุน กองทุน  Invesco Global Consumer Trends Fund เป็นกองทุนทีม่นีโยบำยกำรลงทุนที่
จะแสวงหำกำรเติบโตของเงนิทุนในระยะยำวผ่ำนกำรลงทุนอย่ำงน้อย 70% ของมูลค่ำ
ทรัพย์สุทธิของกองทุนในตรำสำรทุน/หุ้นของบริษัทต่ำงๆ ทัว่โลก ที่ด ำเนินธุรกิจ
เกี่ยวขอ้งกบั กำรออกแบบ กำรผลติ รวมไปถึงกำรจดัจ ำหน่ำยผลติภณัฑ์ ทัง้สนิคำ้และ
บริกำร ของสินค้ำในกลุ่มกิจกรรมสันทนำกำรต่ำง ๆ ทัง้นี้อำจรวมถึงกลุ่มบริษัท
รถยนต์ กลุ่มสินค้ำคงทน บรษิัทเกี่ยวกับกำรสื่อสำร อินเทอร์เน็ต และบรษิัทอื่น ๆ ที่
สำมำรถตอบสนองควำมตอ้งกำรของผูบ้รโิภคในดำ้นน้ีได ้
นอกจำกนี้ กองทุนจะลงทุนในเงนิสด และตรำสำรเทียบเท่ำเงนิสด ตรำสำรตลำดเงิน 
หรอืลงทุนในตรำสำรหนี้ (รวมถงึหุ้นกู้แปลงสภำพ) หรอืตรำสำรทุน/หุน้ของบรษิทัอื่นๆ 
นอกเหนือจำกกลุ่มบรษิัทขำ้งต้น ในสดัส่วนไม่เกินรอ้ยละ 30 ของมูลค่ำทรพัย์สนิสุทธิ
ของกองทุน และกองทุนอำจพิจำรณำลงทุนในหลกัทรพัย์ และ/หรอืตรำสำรของบรษิัท
ไม่ได้รบักำรจดัอนัดบัควำมน่ำเชื่อถอื (Unrated) (ตรำสำรหนี้ที่ยงัไม่ไดร้บักำรจดัอนัดบั
ควำมน่ำเชื่อถือจำกหน่วยงำนระหว่ำงประเทศ เช่น Moody’s, Standard & Poor’s และ 
Fitch) และ/หรอืหลกัทรพัย์ และ/หรอืตรำสำรที่มีอนัดบัควำมน่ำเชื่อถือที่ต ่ำกว่ำ BBB- 
จำก Standard & Poor's และ Ficth หรืออันดับต ่ ำกว่ำ Baa3 จำก Moody's หรือ
เทยีบเท่ำจำกสถำบนัจดัอนัดบัที่เป็นที่รูจ้กัในระดบัสำกล) ในสดัส่วนไม่เกินรอ้ยละ 10 
ของมลูค่ำทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุน 
อน่ึง กองทุน Invesco Global Consumer Trends Fund อำจลงทุนในสญัญำซื้อขำย
ล่วงหน้ำ (Derivative) เพื่อป้องกนัควำมเสีย่งและเพื่อเพิม่ประสทิธภิำพกำรบรหิำรกำร
ลงทุน (Efficient Portfolio Management : EPM) รวมถงึกองทนุอำจลงทุนหรอืมไีวซ้ึง่
สญัญำซื้อขำยล่วงหน้ำโดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อป้องกนัควำมเสีย่งจำกอตัรำแลกเปลีย่น
ตำมดุลยพนิจิของผูจ้ดักำรกองทนุ 

ผู้จดัการการลงทุน 

(Investment Managers) 

Invesco Advisers, Inc. 

1555 Peachtree Street, N.E. , Atlanta, Georgia, GA 30309 USA 

ตวัแทนขายหน่วยลงทุน 

(Distributor & 
Administration Agent) 

Invesco Hong Kong Limited 

41/F, Champion Tower, Three Garden Road 

Central, Hong Kong 

ผู้ดแูลผลประโยชน์/ผู้เกบ็
รกัษาทรพัยสิ์น 

(Custodian/Depositary) 

The Bank of New York Mellon (International) Limited, 

Luxembourg Branch, Vertigo Building – Polaris 
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2-4 rud Eugene Ruppert, L-2453 Luxembourg 

สกลุเงิน ดอลล่ำรส์หรฐัฯ (US Dollar) 

วนัท่ีจดัตัง้กองทุน 3 ตุลำคม 2537 

วนัท่ีจดัตัง้หน่วยลงทุน  

C-Acc Share class 

9 สงิหำคม 2542 

วนัท าการซื้อขายหน่วย
ลงทุน 

ทุกวนัท ำกำร (Daily trade) 

ขนาดกองทุน (ณ วนัท่ี     
29 มิถนุายน 2560) 

484,575,609 ลำ้นเหรยีญดอลล่ำรส์หรฐั 

อายุกองทุน ไม่ก ำหนด 
นโยบายการจ่ายเงินปันผล 
 

ไม่ม ี(แต่จะน ำเงนิปันผล รำยได้/รำยรบัอื่นใดทีเ่กดิจำกกำรลงทุนของกองทุนไปลงทุน
ต่อ (reinvestment)) 

ค่าธรรมเนียม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค่าธรรมเนียมท่ีเรียกเกบ็จากกองทุน 

ค่ำธรรมเนียมกำรจดักำร 
(Management fee) 

1.00% ของมลูค่ำทรพัยส์นิสุทธติ่อปี 

ค่ำธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน์/ผู้
เกบ็รกัษำทรพัยส์นิ 
(Custodian/Depositary fee) 

ไม่เกนิ 0.0075% ของมลูค่ำทรพัยส์นิสุทธิ
ต่อปี 

ค่ำธรรมเนียมตวัแทนขำย 
(Distribution fee) 

ไม่ม ี

ค่ำธรรมเนียมบรกิำรตวัแทน 
(Serive Agent fee) 

ไม่เกนิ 0.30% ของมูลค่ำทรพัย์สนิสุทธติ่อ
ปี 

ค่าธรรมเนียมท่ีเรียกเกบ็จากผู้ถือหน่วยลงทุน 

ค่ำธรรมเนียมกำรขำยหน่วยลงทุน 

(Subsription fee/initial charge) 

ไม่เกนิ 5.00% ของเงนิลงทุนครัง้แรก 

ค่ำธรรมเนียมกำรรบัซื้อคนืหน่วย
ลงทุน (Redemption fee) 

ไม่ม ี

ค่ำธรรมเนียมสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน 
(Switching fee) 

ไม่เกนิ 1.00% ของมลูค่ำหนวยลงทุนที่
สบัเปลีย่นหน่วยลงทุน  

ดชันีอ้างอิง MSCI World Consumer Discretionary Index-ND   
ISIN Codes LU0100598878 
Bloomberg Ticker codes INVPGLC LX 
แหล่งข้อมูลกองทุนหลกั www.invesco.com 

 

http://www.invesco.com/
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สรปุสาระส าคญัของความเส่ียงท่ีเก่ียวข้องกบักองทุนหลกั อาทิ 

ความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียน (Currency Exchange Risk) 

อำจมีกำรลงทุนสินทรัพย์ต่ำงๆ ของกองทุนในหลักทรัพย์ต่ำงๆ ที่ก ำหนดในรูปหน่วยค่ำเงินสกุลต่ำงๆ 
นอกเหนือจำกสกุลเงนิหลกัของกองทุน กองทุนอำจไดร้บัผลกระทบทีไ่ม่พงึประสงค์จำกกำรเปลี่ยนแปลงของอตัรำ
แลกเปลี่ยนต่ำงๆ ระหว่ำงหลักทรัพย์ต่ำงๆ เหล่ำนี้และสกุลเงินหลักของกองทุน กำรเปลี่ยนแปลงของอัตรำ
แลกเปลีย่นต่ำงๆ อำจส่งผลทีไ่ม่พงึประสงคต์่อรำยไดท้ีไ่ดร้บัจำกกำรลงทุนตำ่งๆ เหล่ำน้ีซึง่อำจอยู่ภำยใตค้วำมเสีย่ง
จำกอตัรำแลกเปลีย่นเดยีวกนั 

ความเส่ียงด้านสภาพคล่อง (Liquidity Risk) 

กองทุนอำจไดร้บัผลกระทบทีไ่ม่พงึประสงคจ์ำกสภำพคล่องในตลำดทีล่ดลงส ำหรบัหลกัทรพัยต์่ำงๆ ทีก่องทุนลงทุน
ซึ่งอำจท ำให้ควำมสำมำรถของกองทุนในกำรท ำธุรกรรมต่ำงๆ ด้อยลง ในสถำนกำรณ์ดงักล่ำว หลกัทรพัย์ต่ำงๆ 
ของกองทุนบำงส่วนอำจขำดสภำพคล่องซึ่งอำจหมำยควำมว่ำกองทุนที่เกี่ยวขอ้งอำจประสบปัญหำต่ำงๆ ในกำร
ขำยหลกัทรพัยใ์นรำคำยุตธิรรมภำยในเวลำทีก่ ำหนด 

ความเส่ียงจากความผนัผวน (Volatility Risk) 

ผูล้งทุนควรพงึทรำบว่ำควำมผนัผวนอำจส่งผลให้ NAV มคีวำมผนัผวนอย่ำงมำกซึ่งอำจส่งผลที่ไม่พงึประสงค์ต่อ 
NAV ต่อหุน้ของกองทุนทีเ่กีย่วขอ้งและดงันัน้ นักลงทุนจงึอำจประสบปัญหำขำดทุน 

ความเส่ียงด้านตราสารทุน (Equities Risk) 

กองทุนอำจลงทุนในตรำสำรทุน รำคำและรำยไดท้ีเ่กดิจำกตรำสำรทุนต่ำงๆ อำจลดลงตำมเหตุกำรณ์บำงอย่ำง โดย
ครอบคลุมถึงกิจกรรมและผลลพัธ์ต่ำงๆ ของผู้ออกตรำสำรทุน สภำพเศรษฐกิจและตลำดโดยทัว่ไป กำรไม่มี
เสถียรภำพทำงเศรษฐกิจในระดับภูมภิำคหรอืระดบัโลก และควำมผนัผวนของสกุลเงนิและดอกเบี้ย ไม่สำมำรถ
รบัประกันได้ว่ำมูลค่ำของตรำสำรทุนต่ำง ๆ ที่ถือโดยกองทุนจะมีมูลค่ำเพิ่มหรือว่ำมีรำยได้ใด ๆ จะมำจำก
หลกัทรพัย์ต่ำงๆ ดงักล่ำวเพิม่ มูลค่ำของและรำยได้ที่ได้รบัจำกตรำสำรทุนที่ถืออยู่อำจลดลงรวมถึงเพิ่มขึ้น และ
กองทุนอำจไม่ชดเชยจ ำนวนเงนิเดมิทีล่งทุนในหลกัทรพัยต์่ำงๆ ดงักล่ำว 

การลงทุนในตราสารอนุพนัธ์ทางการเงินเพื่อวตัถปุระสงค์ในการบริหารจดัการหลกัทรพัยใ์นครอบครอง
และการป้องกันความเส่ียงอย่างมีประสิทธิภาพ (Investing in Financial Derivative Instruments for 
Efficient Portfolio Management and Hedging Purposes) 

มคีวำมเสีย่งจำกกำรลงทุนบำงอย่ำงทีเ่กีย่วขอ้งกบัเทคนิคและเครื่องมอืต่ำงๆ ทีผู่จ้ดักำรกำรลงทุนอำจน ำมำใชเ้พื่อ
วตัถุประสงค์ในกำรบรหิำรจดักำรหลกัทรพัย์ในครอบครองอย่ำงมีประสทิธภิำพ หรอืหำกมีกำรเปิดเผยเกี่ยวกับ
กองทุนใดกองทุนหนึ่ง ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของนโยบำยกำรลงทุนที่ส ำคญัโดยรวมถึงแต่ไม่จ ำกัดเพยีงสิง่ที่อธบิำยไว้
ดำ้นล่ำงนี้ อย่ำงไรกต็ำม หำกควำมคำดหวงัของผูจ้ดักำรกำรลงทุนในกำรใชเ้ทคนิคและเครื่องมอืต่ำงๆ ดงักล่ำวไม่
ถูกตอ้งหรอืไม่มปีระสทิธภิำพ กองทุนอำจประสบปัญหำขำดทุนอย่ำงหนัก โดยมผีลกระทบทีไ่ม่พงึประสงคต์่อ NAV 
ของหุน้ 

กำรลงทุนต่ำงๆ ของกองทุนอำจประกอบด้วยหลกัทรัพย์ต่ำงๆ ที่มีระดบัควำมผนัผวนที่แตกต่ำงกัน และอำจ
ประกอบดว้ยตรำสำรอนุพนัธท์ำงกำรเงนิเป็นครัง้ครำว เน่ืองจำกตรำสำรอนุพนัธ์ทำงกำรเงนิอำจเป็นเครื่องมอืทีถู่ก
ปรบัใหเ้หมำะสม กำรใชง้ำนเครื่องมอืเหล่ำนี้อำจส่งผลให้เกิดควำมผนัผวนของ NAV ของกองทุนที่เกี่ยวขอ้งมำก
ยิง่ขึน้ 
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ผลการด าเนินงานของกองทนุหลกั 

 

หมำยเหตุ 
1. ขอ้มลูจำก Factsheet ณ วนัที ่31 กรกฎำคม 2563 
2. ผลกำรด ำเนินงำนในอดตี มไิดเ้ป็นสิง่ยนืยนัถงึผลกำรด ำเนินงำนในอนำคต 
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ตารางแสดงวนัหยุดท าการซ้ือ / ขายคืน / สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนของ 
LH Global Lifestyle Equity Fund (LHGLIFE-E) 

ประจ าปี 2563 
(ประเทศไทย และประเทศท่ีเก่ียวข้อง) 

 เดอืน วนัที่ วนั รายช่ือวนัหยดุท าการซือ้ / ขายคนื / 

สบัเปลี่ยนหนว่ยลงทนุ

01 ม.ค. 2563 พธุ วนัหยดุกองทนุ LHGLIFE-E

20 ม.ค. 2563 จันทร์ วนัหยดุกองทนุ LHGLIFE-E

10 ก.พ. 2563 จันทร์ วนัหยดุกองทนุ LHGLIFE-E

17 ก.พ. 2563 จันทร์ วนัหยดุกองทนุ LHGLIFE-E

มีนาคม 2563

06 เม.ย. 2563 จันทร์ วนัหยดุกองทนุ LHGLIFE-E

10 เม.ย. 2563 ศกุร์ วนัหยดุกองทนุ LHGLIFE-E

13 เม.ย. 2563 จันทร์ วนัหยดุกองทนุ LHGLIFE-E

01 พ.ค. 2563 ศกุร์ วนัหยดุกองทนุ LHGLIFE-E

04 พ.ค. 2563 จันทร์ วนัหยดุกองทนุ LHGLIFE-E

06 พ.ค. 2563 พธุ วนัหยดุกองทนุ LHGLIFE-E

21 พ.ค. 2563 พฤหสับดี วนัหยดุกองทนุ LHGLIFE-E

25 พ.ค. 2563 จันทร์ วนัหยดุกองทนุ LHGLIFE-E

01 มิ.ย. 2563 จันทร์ วนัหยดุกองทนุ LHGLIFE-E

03 มิ.ย. 2563 พธุ วนัหยดุกองทนุ LHGLIFE-E

23 มิ.ย. 2563 องัคาร วนัหยดุกองทนุ LHGLIFE-E

03 ก.ค. 2563 ศกุร์ วนัหยดุกองทนุ LHGLIFE-E

06 ก.ค. 2563 จันทร์ วนัหยดุกองทนุ LHGLIFE-E

27 ก.ค. 2563 จันทร์ วนัหยดุกองทนุ LHGLIFE-E

28 ก.ค. 2563 องัคาร วนัหยดุกองทนุ LHGLIFE-E

12 ส.ค. 2563 พธุ วนัหยดุกองทนุ LHGLIFE-E

04 ก.ย. 2563 ศกุร์ วนัหยดุกองทนุ LHGLIFE-E

07 ก.ย. 2563 จันทร์ วนัหยดุกองทนุ LHGLIFE-E

12 ต.ค. 2563 จันทร์ วนัหยดุกองทนุ LHGLIFE-E

13 ต.ค. 2563 องัคาร วนัหยดุกองทนุ LHGLIFE-E

23 ต.ค. 2563 ศกุร์ วนัหยดุกองทนุ LHGLIFE-E

11 พ.ย. 2563 พธุ วนัหยดุกองทนุ LHGLIFE-E

26 พ.ย. 2563 พฤหสับดี วนัหยดุกองทนุ LHGLIFE-E

07 ธ.ค. 2563 จันทร์ วนัหยดุกองทนุ LHGLIFE-E

10 ธ.ค. 2563 พฤหสับดี วนัหยดุกองทนุ LHGLIFE-E

24 ธ.ค. 2563 พฤหสับดี วนัหยดุกองทนุ LHGLIFE-E

25 ธ.ค. 2563 ศกุร์ วนัหยดุกองทนุ LHGLIFE-E

31 ธ.ค. 2563 พฤหสับดี วนัหยดุกองทนุ LHGLIFE-E

ตุลาคม 2563

พฤศจิกายน 2563

ธันวาคม 2563

พฤษภาคม 2563

มิถุนายน 2563

กรกฎาคม 2563

สิงหาคม 2563

กันยายน 2563

มกราคม 2563

กุมภาพันธ์ 2563

เมษายน 2563


