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(ส ำหรับรอบระยะเวลำบัญชีปีท่ี 2 ส้ินสุดวันท่ี 31 สิงหำคม 2563) 

 

 

ผู้ลงทุนควรศึกษำรำยละเอียดของกองทุนอย่ำงละเอียดถ่ีถ้วนก่อนตัดสินใจลงทุนหำกมีข้อสงสัยหรือ

ต้องกำรข้อมูลเพ่ิมเติม โปรดติดต่อบริษัทจัดกำรหรือผู้สนับสนุนกำรขำยหรือรับซื้อคืน 

 

กองทนุเปิด แอล เอช โกลบอล มลัติ แอสเซท็ 
LH GLOBAL MULTI ASSET FUND 

(LHGMA) 
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ช่ือโครงการ (ภาษาไทย)    : กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล มลัต ิแอสเซท็ 

ช่ือโครงการ (ภาษาองักฤษ)   : LH GLOBAL MULTI ASSET FUND 

ช่ือยอ่      : LHGMA 

อายโุครงการ     : ไม่ก ำหนด  

วนัท่ีได้รบัอนุมติัให้จดัตัง้และจดัการกองทุนรวม  : 2 สงิหำคม 2561 

วนัท่ีจดทะเบียน     : 5 กนัยำยน 2561 

วนัท่ีเปิดเสนอซ้ือหน่วยลงทุน   : ทุกวนัท ำกำร 

วนัท่ีเปิดเสนอขายหน่วยลงทุน   : ทุกวนัท ำกำร 

 

Q:  ประเภทของกองทุน 
A:   กองทุนรวมหน่วยลงทุนประเภท Feeder Fund (Feeder Fund) 

Q:   นโยบายการลงทุน 
A:   กองทุนจะเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่ำงประเทศ (หรือ “กองทุนหลกั (Master fund)”) โดย

เฉลี่ยในรอบปีบญัชีไม่น้อยกว่ำร้อยละ 80 ของมูลค่ำทรพัย์สนิสุทธิ ซึ่งกองทุนหลกัที่กองทุนจะลงทุนคือ
กองทุน Investec Global Multi-Asset Income Fund (“กองทุนหลัก ”) มีนโยบำยลงทุนในทรัพย์สินที่
หลำกหลำยในตรำสำรหนี้ ตรำสำรทุน และตรำสำรอนุพนัธท์ำงกำรเงนิซึ่งมสีนิทรพัยอ์้ำงองิเป็นตรำสำรหนี้ 
และตรำสำรทุน ซึง่กองทุนหลกัไดจ้ดทะเบยีนในประเทศลกัเซมเบริก์ และอยู่ภำยใต้ UCITS ทัง้นี้ กองทุนจะ
ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนหลกัในชนิดหน่วยลงทุน “Class I ACC” สกุลเงนิดอลล่ำรส์หรฐัฯ (USD) ซึง่
จดัตัง้และจดักำรโดย Investec Asset Management Luxembourg S.A. และบรหิำรกำรลงทุนโดย Investec 
Asset Management Limited  

กองทุน Investec Global Multi-Asset Income Fund  มนีโยบำยลงทุนในทรพัยส์นิทีห่ลำกหลำยในตรำสำรหนี้ 
ตรำสำรทุน และตรำสำรอนุพนัธ์ทำงกำรเงนิซึ่งมีสนิทรพัย์อ้ำงองิเป็นตรำสำรหนี้ และตรำสำรทุน โดยปกติ
กองทุนหลกัจะลงทุนในตรำสำรทุนไม่เกนิรอ้ยละ 50 ของมลูค่ำทรพัยส์นิของกองทุน  

ตรำสำรทีใ่หด้อกเบีย้คงที ่ทีก่องทุนถอือยู่อำจจะมรีำยละเอยีดดงันี้  

1.  ออกโดยบรษิทัเอกชน สถำบนักำรเงนิ รฐับำล หน่วยงำนของรฐัหรอืองคก์รระหว่ำงประเทศทัว่โลก ทุกช่วง
ระยะเวลำตรำสำร (โดยรวมถงึแต่ไม่จ ำกดัเพยีงตลำดเกดิใหม่และตลำด frontier type markets)  

2.  อำจลงทุนในตรำสำรหนี้ทีม่อีำยุเฉลีย่ของตรำสำรหนี้ (Duration) เท่ำใดกไ็ด ้และ  
3.  อันดับควำมน่ำเชื่อถือที่สำมำรถลงทุนได้ ( investment grade) และ/หรือ ตรำสำรหนี้ที่มีอันดับควำม

น่ำเชื่อถอืต ่ำกว่ำทีส่ำมำรถลงทุนได ้(non-investment grade)  
กองทุนหลกัอำจถอืครองหลกัทรพัยป์ระเภทแปลงสภำพได ้(Contingent Convertible Securities (Cocos)) ได้
ไม่เกนิรอ้ยละ 10 ของมลูค่ำทรพัยส์นิของกองทุน 
สว่นทีเ่หลอืกองทุนหลกัอำจลงทนุในหลกัทรพัยท์ีโ่อนสทิธไิด ้(Transferable securities) ตรำสำรตลำดเงนิ  
เงนิสดหรอืตรำสำรเทยีบเท่ำเงนิสด สญัญำซือ้ขำยล่วงหน้ำ เงนิฝำก และหน่วยลงทุน CIS 

ส่วนข้อมลูสรปุรายละเอียดโครงการ 

ประเภทและนโยบายการลงทุน  
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กองทุนหลกัอำจใชส้ญัญำซือ้ขำยล่วงหน้ำ (Derivatives) เพื่อป้องกนัควำมเสีย่งและเพื่อเพิม่ประสทิธภิำพกำร
บรหิำรในกำรลงทุน และ/หรอื เพื่อวตัถุประสงคข์องกำรลงทุน 

กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล มลัต ิแอสเซท็ อำจพจิำรณำลงทุนในสญัญำซือ้ขำยล่วงหน้ำ (Derivatives) เพื่อ
ป้องกันควำมเสี่ยง (Hedging) จำกอัตรำแลกเปลี่ยน (Foreign Exchange Rate Risk) ตำมดุลยพินิจของ
ผูจ้ดักำรกองทุน 

บริษัทจดักำรขอสงวนสทิธิเปลี่ยนแปลงประเภทและลกัษณะพิเศษของกองทุนรวมในอนำคตเป็น Fund of 
Funds  หรอืลงทุนโดยตรงในต่ำงประเทศ โดยไม่ท ำใหร้ะดบัควำมเสีย่งของกำรลงทุน (risk spectrum) เพิม่ขึน้ 
ทัง้นี้ ใหเ้ป็นดุลยพนิิจของผูจ้ดักำรกองทุน โดยขึน้กบัสถำนกำรณ์ตลำด และต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สงูสดุของ
ผูถ้อืหน่วยลงทุน 
ทัง้นี้ บรษิทัจดักำรขอสงวนสทิธใินกำรเปลีย่นแปลงชนิดของหน่วยลงทุน  (Share Class) และ/หรอืสกุลเงนิที่
จะลงทุนอื่นใด ตำมควำมเหมำะสม เพื่อประโยชน์ในกำรบรหิำรจดักำรใหเ้ป็นไปตำมวตัถุประสงคข์องกองทุน 
โดยถอืว่ำไดร้บัควำมเหน็ชอบจำกผูถ้อืหน่วยลงทุนแลว้  ทัง้นี้ กำรเปลีย่นแปลงดงักล่ำวจะค ำนึงถงึและรกัษำ
ประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนเป็นส ำคญั 
ส ำหรบักำรลงทุนในประเทศของกองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล มลัต ิแอสเซท็ กองทุนอำจเขำ้ท ำธุรกรรมกำร
ซื้อโดยมสีญัญำขำยคืน (reverse repo) และ/หรือธุรกรรมประเภทกำรให้ยมืหลกัทรพัย์ (securities lending)  
รวมถงึอำจลงทุนในหรอืมไีวซ้ึง่ตรำสำรหนี้ทีม่อีนัดบัควำมน่ำเชื่อถอืต ่ำกว่ำทีส่ำมำรถลงทุนได ้(non–investment 
grade) และตรำสำรหนี้ทีไ่ม่ไดร้บักำรจดัอนัดบัควำมน่ำเชื่อถอื (Unrated) รวมทัง้ตรำสำรทุนทีไ่ม่ไดจ้ดทะเบยีน
ในตลำดหลกัทรพัย์ (Unlisted Securities) นอกจำกนี้ อำจพิจำรณำลงทุนทัง้ในและต่ำงประเทศ ในเงินฝำก
ธนำคำร ตรำสำรแห่งหนี้ ตรำสำรกึง่หนี้กึง่ทุน ใบส ำคญัแสดงสทิธ ิรวมถงึ หลกัทรพัย ์และ/หรือทรพัยส์นิอื่นหรอื
กำรหำดอกผลโดยวิธีอื่นตำมที่ระบุไว้ในโครงกำร และ/หรือตำมที่คณะกรรมกำร ก.ล.ต. หรือ ส ำนักงำน
คณะกรรมกำร ก.ล.ต. ประกำศก ำหนดหรอืใหค้วำมเหน็ชอบ ทัง้นี้ กองทุนจะไม่ลงทุนในตรำสำรทีม่สีญัญำซือ้
ขำยล่วงหน้ำแฝง (Structured Note) 

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

 

 
 
Q:  กองทุนรวมน้ีเป็นกองทุนรวมท่ีมีการก าหนดประเภทของผูล้งทุน หรอืมีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน

หรอืไม่?  อย่างไร?  
A:  กองทุนรวมนี้เป็นกองทุนส ำหรบัผูล้งทุนทัว่ไป โดยกองทุนแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน ดงันี้ 

o ชนิดขำยคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ(ชื่อย่อ : LHGMA-R) : เหมำะกบัผูล้งทุนประเภทบคุคลธรรมดำ เปิด
โอกำสใหผู้ล้งทุนรบัรำยไดส้ม ่ำเสมอจำกกำรขำยคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ 

o ชนิดสะสมมลูค่ำ (ชื่อย่อ : LHGMA-A) : เหมำะส ำหรบัผูล้งทุนประเภทบุคคลธรรมดำ เปิดโอกำสใหผู้ล้งทุน
รบัรำยไดจ้ำกสว่นต่ำงจำกกำรลงทุน (Capital Gain) และสะสมผลประโยชน์จำกกำรลงทุน (Total return) 

ลกัษณะท่ีส าคญัของกองทนุรวม  
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o ชนิดจ่ำยเงนิปันผล (ชื่อย่อ : LHGMA-D) : เหมำะส ำหรบัผูล้งทนุประเภทนิตบิุคคล/สถำบนั เปิดโอกำสใหผู้้
ลงทุนรบัรำยไดส้ม ่ำเสมอจำกเงนิปันผล รวมถงึมสีทิธไิดร้บัสทิธพิเิศษทำงภำษ ีหำกปฏบิตัเิป็นไปตำม
เกณฑ/์เงื่อนไขทีก่รมสรรพำกรก ำหนด 

 
Q:  กองทุนรวมน้ีมีจ านวนเงินทุนโครงการเท่าใด  
A:  จ ำนวนเงนิทุนโครงกำรนี้เท่ำกบั 2,000 ลำ้นบำท   
 

Q: กองทุนน้ีเหมาะสมท่ีจะเป็นทางเลือกส าหรบัเงินลงทุนลกัษณะใด ควรลงทุนในกองทุนน้ีเป็น ระยะเวลา
เท่าใด 

A:   เพื่อตอบสนองควำมต้องกำรของผู้ลงทุนที่มุ่งหวงัผลตอบแทนจำกกำรลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวม
ต่ำงประเทศ (Master fund) ทีม่นีโยบำยลงทุนลงทุนทรพัยส์นิทีห่ลำกหลำยในตรำสำรหนี้ ตรำสำรทุน และตรำ
สำรอนุพนัธ์ทำงกำรเงินในตรำสำรหนี้ รวมถึงตรำสำรทุน ที่ออกโดยบริษัทเอกชน สถำบนักำรเงนิ รฐับำล 
หน่วยงำนของรฐัหรอืองค์กรระหว่ำงประเทศทัว่โลก โดยผู้ลงทุนสำมำรถยอมรบัควำมเสีย่งจำกกำรลงทุนใน
ต่ำงประเทศ อำทคิวำมเสีย่งดำ้นอตัรำแลกเปลีย่น รวมถงึควำมผนัผวนของมลูค่ำหน่วยลงทุนของกองทุนหลกั
ได ้

Q: ปัจจยัใดท่ีมีผลกระทบอย่างมีนัยส าคญัต่อเงินลงทุนของผูล้งทุน 
A:  1) กำรเปลีย่นแปลงของรำคำหรอืมลูค่ำหน่วยลงทุน หรอืผลกำรด ำเนินงำนของกองทุนหลกัทีก่องทุนลงทุน 
     2) อตัรำแลกเปลีย่น 
     3) ปัจจยัอื่น ๆ เช่น ภำวะเศรษฐกจิ กำรเมอืง กำรเงนิ ของประเทศทีก่องทุนหลกัไปลงทุน 
 
Q: กองทุนน้ีมีผูป้ระกนัเงินทุนหรอืมุ่งเน้นจะคุ้มครองเงินต้นหรอืไม่ อย่างไร 
A:  กองทุนน้ีไม่มผีูป้ระกนัเงนิทุนและไม่คุม้ครองเงนิตน้  

Q: กองทุนรวมน้ีมีรอบระยะเวลาบญัชีอย่างไร  
A:  ทุกวนัที ่31 สงิหำคม ของทุกปี 
 
 
 
 
Q: กองทุนรวมน้ีมีวิธีการขายและรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนอย่างไร  
A:  1) วธิกีำรขำยหน่วยลงทุน 

ข้อก าหนด : 

• มลูค่ำขัน้ต ่ำของกำรสัง่ซือ้ 5,000 บำท  

✓ ช่วงเสนอขำยครัง้แรก (IPO) : ผูล้งทุนสำมำรถสัง่ซือ้ไดท้ีบ่รษิทัจดักำร หรอืผูส้นบัสนุนกำรขำยหรอื
รบัซือ้คนืหน่วยลงทุนทีไ่ดร้บักำรแต่งตัง้จำกบรษิทัจดักำร ทุกวนัท ำกำรตัง้แต่ เวลำ 8.30-15.30 น.   

โดยกำรเสนอขำยครัง้แรก บรษิัทจดักำรขอสงวนสทิธริบัเงนิค่ำจองซื้อเป็นเงนิโอนเท่ำนัน้ภำยใน
เวลำ 15.30 น. 

อน่ึง ผูถ้อืหน่วยลงทุนสำมำรถสง่ค ำสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนจำกกองทุนตน้ทำง อนัไดแ้ก่ กองทุน
เปิด แอล เอช ตลำดเงนิ (LHMM) และกองทุนเปิด แอล เอช ตรำสำรหนี้ระยะสัน้ พลสั 
(LHSTPLUS) เพื่อซือ้หน่วยลงทุนของกองทุนน้ี (สบัเปลีย่นเขำ้ หรอืกำรขำยหน่วยลงทุนกองทนุ

ข้อก าหนดในการซ้ือขายและโอนหน่วยลงทุน 
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ตน้ทำงเพื่อซือ้หน่วยลงทุนของกองทุนน้ี)  ในชว่งเสนอขำยครัง้แรก (IPO) ได ้ทัง้นี้ บรษิทัจดักำร
อำจก ำหนด หรอืเปลีย่นแปลงรำยชื่อกองทุนตน้ทำงนี้ในภำยหลงัได ้เวน้แต่บรษิทัจดักำรจะอนุญำต
เป็นอย่ำงอื่น 

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

✓ ในกำรซื้อหน่วยลงทุน ผู้ส ัง่ซื้อหน่วยลงทุน/ผู้ถือหน่วยลงทุน จะต้องช ำระเงนิค่ำซื้อครัง้เดยีวเตม็
จ ำนวนทีส่ ัง่ซือ้ โดยช ำระเป็น เงนิโอน เชค็ ดรำฟต ์หรอืวธิอีื่นใดทีบ่รษิทัจดักำรยอมรบั โดยผูส้ ัง่ซือ้
จะต้องลงวนัทีต่ำมวนัทีท่ีส่ ัง่ซือ้และขดีคร่อมเฉพำะสัง่จ่ำยในนำม “บลจ. แลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จ ากดั 
เพือ่จองซื้อหน่วยลงทุน” โดยระบุชื่อ ทีอ่ยู่และหมำยเลขโทรศพัทข์องผูส้ ัง่ซือ้ลงบนดำ้นหลงัของเชค็
เพื่อควำมสะดวกในกำรตดิต่อและเพื่อผลประโยชน์ของผูส้ ัง่ซือ้หน่วยลงทุน 

 
 

  2) วธิรีบัซือ้คนื  
✓ มลูค่ำขัน้ต ่ำในกำรขำยคนืและมลูค่ำหน่วยลงทุนคงเหลอืในบญัช ี5,000 บำท   

✓ จ ำนวนหน่วยลงทุนขัน้ต ่ำของกำรสัง่ขำยคนืและจ ำนวนหน่วยลงทุนคงเหลอืในบญัชขี ัน้ต ่ำ 500 หน่วย 

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

ทัง้นี้ บรษิัทจดักำรขอสงวนสทิธทิี่จะเปลี่ยนแปลง วนั เวลำท ำกำรรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนดงักล่ำว ตำมที่
บรษิัทจดักำรเหน็สมควร ซึ่งเป็นไปเพื่อประโยชน์ของกองทุนรวม โดยจะแจ้งใหผู้้ถอืหน่วยลงทุนทรำบ
ล่วงหน้ำ โดยประกำศ ณ ส ำนกังำนของบรษิทัจดักำร และ/หรอืผูส้นบัสนุนกำรขำยหรอืรบัซือ้คนื (ถำ้ม)ี 

ทัง้นี้ บรษิทัจดักำรจะด ำเนินกำรช ำระเงนิใหผู้ข้ำยคนืหน่วยลงทุนภำยใน 5 วนัท ำกำรนับแต่วนัถดัจำกวนั
ค ำนวณมลูค่ำทรพัยส์นิสทุธ ิมลูค่ำหน่วยลงทุน และรำคำหน่วยลงทุน  

✓ กรณีรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ(ส ำหรบัหน่วยลงทุนชนิดขำยคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั)ิ 
บรษิทัจดักำรจะถอืว่ำผูถ้อืหน่วยลงทุนไดต้กลงสัง่ขำยคนืหน่วยลงทุนและยนิยอมใหบ้รษิทัจดักำรรบัซือ้คนื
หน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ(Auto Redemption) โดยจะพจิำรณำรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนอตัโนมตัไิม่เกนิปีละ 12 
ครัง้ ซึง่จะพจิำรณำจำกผลกำรด ำเนินงำนสิน้สุดตำมช่วงเวลำทีบ่รษิทัจัดกำรเหน็สมควรในงวดบญัชทีี่จะ
จ่ำยเงนิค่ำรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนอตัโนมตัแิลว้แต่กรณี 

ในกำรรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนดงักล่ำว บรษิทัจดักำรจะใชร้ำคำรบัซือ้คนื ณ สิน้วนัท ำรำยกำรรบัซือ้คนืหน่วย
ลงทุนอตัโนมตั ิโดยบรษิทัจดักำรจะด ำเนินกำรช ำระเงนิค่ำรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนโดยอตัโนมตัภิำยใน 5 วนั
ท ำกำรนับแต่วนัถดัจำกวนัค ำนวณมูลค่ำทรพัย์สนิสุทธ ิมูลค่ำหน่วยลงทุน และรำคำหน่วยลงทุน เพื่อน ำ
เงนิไปซือ้หน่วยลงทุนกองทุนเปิด แอล เอช ตลำดเงนิ   

ผูถ้อืหน่วยลงทุนจะสำมำรถด ำเนินกำรขำยคนืหรอืสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนกองทุนเปิด แอล เอช ตลำดเงนิ  
ไปยงักองทุนอื่นได ้โดยเป็นไปตำมเงื่อนไขระบุไวใ้นหนงัสอืชีช้วนของกองทุนเปิด แอล เอช ตลำดเงนิ 

Q: กรณีใดท่ีบริษทัจดัการสงวนสิทธิไม่ขายหน่วยลงทุน 
A:  บรษิทัจดักำรขอสงวนสทิธทิีจ่ะปฏเิสธกำรสัง่ซือ้หน่วยลงทุน ในกรณีทีบ่รษิทัจดักำรไดพ้จิำรณำแลว้เหน็ว่ำกำร

สัง่ซื้อดงักล่ำว มผีลกระทบต่อกำรลงทุนของกองทุนรวมหรอืต่อผู้ถอืหน่วยลงทุนหรอืต่อชื่อเสยีงหรอืต่อควำม
รบัผดิชอบทำงกฎหมำยของบรษิทัจดักำร โดยไม่จ ำเป็นตอ้งแจง้ใหผู้ส้ ัง่ซือ้หน่วยลงทุนทรำบล่วงหน้ำ 
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Q: กองทุนรวมน้ีมีข้อก าหนดเก่ียวกบัการเลื่อนก าหนดเวลาช าระค่าขายคืนหน่วยลงทุน การไม่ขายหรอืไม่

รบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนตามค าสัง่ท่ีรบัไว้แล้ว และการหยุดรบัค าสัง่ซ้ือหรอืขายคืนหน่วยลงทุนไว้อย่างไร 

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

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

(1.2) มีค ำสัง่ขำยคืนหน่วยลงทุนไว้แล้วแต่ในช่วงระยะเวลำที่บรษิัทจดักำรยงัไม่ได้ช ำระเงนิค่ำขำยคนื
หน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน บรษิทัจดักำรพบว่ำรำคำรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนดงักล่ำวไม่ถูกต้อง 
และผู้ดูแลผลประโยชน์ยงัไม่ได้รบัรองข้อมูลในรำยงำนกำรแก้ไขรำคำย้อนหลงัและรำยงำนกำร
ชดเชยรำคำ โดยรำคำรบัซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องนัน้ต่ำงจำกรำคำรบัซื้อคืนหน่วยลงทุนที่
ถูกต้องตัง้แต่หนึ่งสตำงคข์ึน้ไปและคดิเป็นอตัรำตัง้แต่ร้อยละ 0.5 ของรำคำรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนที่
ถูกตอ้ง 

(1.3) มคี ำสัง่ขำยคนืหน่วยลงทุนในชว่งระยะเวลำทีบ่รษิทัจดักำรพบว่ำรำคำรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนไม่
ถูกตอ้ง และผูด้แูลผลประโยชน์ยงัไมไ่ดร้บัรองขอ้มลูในรำยงำนกำรแกไ้ขรำคำยอ้นหลงัและรำยงำน
กำรชดเชยรำคำ โดยรำคำรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนทีไ่ม่ถูกตอ้งนัน้ต่ำงจำกรำคำรบัซือ้คนืหน่วยลงทนุที่
ถูกตอ้งตัง้แต่หนึ่งสตำงคข์ึน้ไป และคดิเป็นอตัรำตัง้แต่รอ้ยละ 0.5 ของรำคำรบัซือ้คนืหน่วยลงทนุที่
ถูกตอ้ง 

(2) กำรไม่ขำยหรอืไม่รบัซือ้คนืหน่วยลงทุนตำมค ำสัง่ทีร่บัไวแ้ลว้  
บรษิทัจดักำรอำจไม่ขำย ไม่รบัซือ้คนื หรอืไม่รบัสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนตำมค ำสัง่ซือ้ ค ำสัง่ขำยคนื หรอืค ำสัง่
สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่ได้รบัไว้แล้ว หรืออำจหยุดรบัค ำสัง่ซื้อ ค ำสัง่ขำยคนื หรือค ำสัง่สบัเปลี่ยนหน่วย
ลงทุนได ้ในกรณีทีป่รำกฏเหตุดงัต่อไปนี้ 

(2.1) ตลำดหลกัทรพัยห์รอืศนูยซ์ือ้ขำยหลกัทรพัยไ์ม่สำมำรถเปิดท ำกำรซือ้ขำยไดต้ำมปกติ 
(2.2)   เมื่อบริษัทจดักำรโดยควำมเหน็ชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์เหน็ว่ำมเีหตุจ ำเป็นท ำให้ไม่สำมำรถ

จ ำหน่ำย จ่ำย โอนหลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สนิของกองทุนเปิดได้อย่ำงสมเหตุสมผล หรอืไม่สำมำรถ
ค ำนวณมูลค่ำทรพัยส์นิของกองทุนเปิดได้อย่ำงเป็นธรรมและเหมำะสม หรอืมเีหตุจ ำเป็นอื่นใดเพื่อ
คุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน ทัง้นี้ บริษัทจัดกำรจะไม่ขำย ไม่รับซื้อคืน หรือไม่รับ
สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนตำมค ำสัง่ซื้อ ค ำสัง่ขำยคนื หรอืค ำสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่ ได้รบัมำแลว้ 
หรอืจะหยุดรบัค ำสัง่ซือ้ ค ำสัง่ขำยคนื หรอืค ำสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนในกรณีนี้ได้ไม่เกนิ 1 วนัท ำ
กำร เวน้แต่ไดร้บัผ่อนผนัจำกส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. 

(2.3) ในกรณีที่กองทุนรวมมกีำรลงทุนในหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิในต่ำงประเทศตำมประกำศส ำนักงำน 
ก.ล.ต.ว่ำดว้ยกำรลงทุนในหรอืมไีวซ้ึง่หลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิในต่ำงประเทศเพื่อเป็นทรพัยส์นิของ
กองทุน และกำรก ำหนดอัตรำส่วนกำรลงทุน เมื่อมีเหตุกำรณ์ดังต่อไปนี้เกิดขึ้นและก่อให้เกิด
ผลกระทบต่อกองทุนรวมดงักล่ำวอย่ำงมนียัส ำคญั 
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(ก) ตลำดซื้อขำยหลกัทรพัย์ดงักล่ำวไม่สำมำรถเปิดท ำกำรซื้อขำยได้ตำมปกติ ทัง้นี้ เฉพำะ
กรณีทีก่องทุนรวมไดล้งทุนในหลกัทรพัยท์ีซ่ือ้ขำยในตลำดซือ้ขำยหลกัทรพัยแ์ต่ละแห่งเกนิ
กว่ำรอ้ยละสบิของมลูค่ำทรพัยส์นิสทุธขิองกองทุนรวม 

(ข) มเีหตุกำรณ์ที่ท ำให้ไม่สำมำรถแลกเปลี่ยนเงนิตรำต่ำงประเทศได้อย่ำงเสร ีและท ำให้ไม่
สำมำรถโอนเงนิออกจำกประเทศหรอืรบัโอนเงนิจำกต่ำงประเทศไดต้ำมปกติ 

(ค) มเีหตุทีท่ ำใหก้องทุนรวมไม่ไดร้บัช ำระเงนิจำกหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิทีล่งทุนไวต้ำม
ก ำหนดเวลำปกต ิซึง่เหตุดงักล่ำวอยู่เหนือกำรควบคุมของบรษิทัจดักำรและผูด้แูล
ผลประโยชน์เหน็ชอบดว้ยแลว้ 

(2.4) เป็นกำรไม่ขำยหน่วยลงทุนตำมค ำสัง่ซือ้หน่วยลงทุนทีร่บัไวแ้ลว้ หรอืเป็นกำรหยุดรบัค ำสัง่ซือ้หน่วย
ลงทุน แก่ผูล้งทุนเฉพำะรำย เนื่องจำกปรำกฏขอ้เทจ็จรงิดงัต่อไปนี้ 

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

ป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน ไม่ว่ำจะเป็นกฎหมำยไทยหรือกฎหมำย
ต่ำงประเทศ 

2) กำรใหก้ำรสนบัสนุนทำงกำรเงนิแก่กำรก่อกำรรำ้ย หรอื 
3) กำรกระท ำทีเ่ป็นกำรปฏบิตัติำมค ำสัง่เกีย่วกบักำรยดึหรอือำยดัทรพัยส์นิ โดยบุคคลผูม้ี

อ ำนำจตำมกฎหมำย 
(ข) บรษิทัจดักำรไม่สำมำรถด ำเนินกำรรูจ้กัลูกคำ้ และตรวจสอบเพื่อทรำบขอ้เทจ็จรงิเกีย่วกบั

ลกูคำ้ไดใ้นสำระส ำคญั 

(3) กำรหยุดรบัค ำสัง่ซือ้ขำยหน่วยลงทุน 
     เพื่อคุม้ครองประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุน หรอืในกรณีทีม่คีวำมจ ำเป็นเพื่อรกัษำเสถยีรภำพทำงเศรษฐกจิ

และกำรเงนิของประเทศ หรอืเพื่อรกัษำเสถยีรภำพในระบบตลำดกำรเงนิ ส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. 
อำจประกำศใหบ้รษิทัจดักำรหยุดรบัค ำสัง่ซือ้ ค ำสัง่ขำยคนื หรอืค ำสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด
ได้เป็นกำรชัว่ครำวตำมระยะเวลำที่เหน็สมควร แต่รวมแล้วต้องไม่เกนิ 20 วนัท ำกำรติดต่อกนั เว้นแต่จะ
ไดร้บัควำมเหน็ชอบจำกคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ใหข้ยำยระยะเวลำหยุดรบัค ำสัง่ซือ้ ค ำสัง่ขำยคนื หรอืค ำสัง่
สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนออกไปได ้

Q: วิธีการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนเป็นอย่างไร 

A:  กำรสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนเขำ้ (Switch in)  

ผูส้นใจลงทุนสำมำรถสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนเขำ้ (Switch in) ไดทุ้กวนัท ำกำร ตำมเงื่อนไขกำรสัง่ซือ้หน่วยลงทุน
ตำม วธิกีำร วนัเวลำ และรำคำสัง่ซือ้หน่วยลงทุน 
โดยเป็นกำรสบัเปลีย่นจำกหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นภำยใตก้ำรจดักำรของบรษิทัจดักำร (“กองทุนตน้ทำง”) 
มำเขำ้กองทุนนี้ (“กองทุนปลำยทำง”) ทัง้นี้ กำรสบัเปลี่ยนกำรถอืหน่วยลงทุนระหว่ำงกองทุนเปิด ต้องเป็นไป
ตำมเงื่อนไขทีร่ะบุไวใ้นโครงกำรจดักำรของทัง้กองทุนเปิดตน้ทำง และกองทุนเปิดปลำยทำง 
กำรสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนออก (Switch out): ผูถ้อืหน่วยลงทุนสำมำรถสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนจำกกองทุนนี้ไป
ยงักองทุนอื่นภำยใต้กำรจดักำรของบรษิทัจดักำร โดยส่งค ำสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน และน ำส่งหลกัฐำนกำร
สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนผ่ำนบรษิทัจดักำรหรอืผู้สนับสนุนกำรขำยหรอืรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน  กระท ำไดทุ้กวนัท ำ
กำรขำยหน่วยลงทุน หรอืวนัท ำกำรทีบ่รษิทัจดักำรเปิดใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนส่งสัง่ค ำสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนได ้
ระหว่ำงเวลำเริม่ท ำกำรถงึ 14.00 น.  
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 ในกรณีที่วนัท ำกำรสบัเปลี่ยนตรงกบัวนัหยุดท ำกำร และ/หรอืวนัที่ส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. และ/หรอื
หน่วยงำนอื่นใดทีม่อี ำนำจตำมกฎหมำยทีเ่กีย่วขอ้งมคี ำสัง่ใหเ้ป็นวนัหยุดท ำกำรซือ้ขำย แมอ้ำจเป็นวนัทีบ่รษิทั
จดักำรก ำหนดให้เป็นวนัท ำกำรสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนกต็ำม บรษิัทจดักำรจะเลื่อนวนัท ำกำรสบัเปลี่ยนหน่วย
ลงทุนเป็นวนัท ำกำรถดัไป 

 ทัง้นี้ บรษิทัจดักำรขอสงวนสทิธทิีจ่ะเปลีย่นแปลงวนัและเวลำท ำกำรสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนดงักล่ำว ตำมทีบ่รษิทั
จดักำรเหน็สมควร โดยจะแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยทรำบล่วงหน้ำ โดยประกำศ ณ ส ำนักงำนของบรษิทัจดักำร และ/หรอื
ผูส้นบัสนุนกำรขำยหรอืรบัซือ้คนื รวมทัง้เผยแพร่ผ่ำนเวบ็ไซตข์องบรษิทัจดักำร 

 

Q:  กองทุนรวมน้ีก าหนดวิธีการโอนหน่วยลงทุน และข้อจ ากดัการโอนไว้อย่างไร 

A:  ข้อจ ากดัการโอนหน่วยลงทุน ผูถื้อหน่วยลงทุนสามารถโอนหน่วยลงทุนได้ในกรณีดงัต่อไปน้ี 

บรษิัทจดักำรกองทุนรวมหรอืนำยทะเบยีนหน่วยลงทุนจะปฏเิสธกำรลงทะเบยีนกำรโอนและกำรจ ำน ำหน่วย
ลงทุนในกรณี ดงันี้ 
(1)  กำรโอนหน่วยลงทุน ในกรณีทีก่ำรถอืหน่วยลงทุนเกนิขอ้จ ำกดักำรถอืหน่วยลงทุนตำมประกำศ

คณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุนว่ำดว้ยหลกัเกณฑเ์กีย่วกบัขอ้จ ำกดักำรถอื หน่วยลงทุนในกองทุนรวมและ
หน้ำทีข่องบรษิทัจดักำร 

(2)  กำรโอนหน่วยลงทุน ในกรณีเป็นกองทุนรวมทีเ่สนอขำยต่อผูล้งทุนทีม่ใิช่รำยย่อย และกำรโอนหน่วยลงทุน
จะท ำใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนไม่เป็นผูล้งทุนสถำบนั ผูล้งทุนรำยใหญ่ หรอืผูม้เีงนิลงทุนสงู ตำมทีก่ ำหนดใน
โครงกำรจดักำรกองทุนรวม เวน้แต่เป็นกำรโอนทำงมรดก 

(3)  กำรโอนหรอืกำรจ ำน ำหน่วยลงทุน ในกรณีเป็นกองทุนรวมเพื่อกำรเลีย้งชพีหรอืกองทุนรวมหุน้ระยะยำว 

วิธีการโอนหน่วยลงทุน 
ผูถ้อืหน่วยลงทุนทีป่ระสงคจ์ะโอนหน่วยลงทุน จะตอ้งด ำเนินกำรดงัต่อไปนี้ 
(1) กรอกแบบค ำขอโอนหน่วยลงทนุตำมทีบ่รษิทัจดักำรหรอืนำยทะเบยีนหน่วยลงทุนก ำหนด พรอ้มทัง้ลง

ลำยมอืชื่อผูโ้อนและผูร้บัโอน และยื่นค ำขอโอนหน่วยลงทุนดงักลำ่วพรอ้มเอกสำรทีก่ ำหนดแก่นำยทะเบยีน
หน่วยลงทุน  
ในกรณีทีผู่ร้บัโอนยงัไม่มบีญัชกีองทุนกบับรษิทัจดักำร ผูร้บัโอนจะตอ้งด ำเนินกำรขอเปิดบญัชกีองทุนตำม
วธิกีำรทีก่ ำหนดไวใ้นโครงกำรก่อน แลว้ผูโ้อนจงึท ำกำรโอนหน่วยลงทุนใหผู้ร้บัโอนได้ 

(2) ผูโ้อนจะต้องเสยีค่ำธรรมเนียมกำรโอนหน่วยลงทุนตำมทีร่ะบุไวใ้นหนังสอืชีช้วนส่วนขอ้มูลโครงกำร เรื่อง 
“ค่ำธรรมเนียมทีเ่รยีกเกบ็จำกผูส้ ัง่ซือ้หรอืผูถ้อืหน่วยลงทุน” 

(3) หลังจำกที่ได้รับค่ำธรรมเนียมกำรโอนหน่วยลงทุนจำกผู้โอนแล้ว นำยทะเบียนหน่วยลงทุนจะส่งมอ
ใบเสรจ็รบัเงนิ และใบก ำกบัภำษ ีพรอ้มส ำเนำค ำขอโอนหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูโ้อนไวเ้ป็นหลกัฐำน 
นำยทะเบยีนหน่วยลงทุนจะบนัทกึขอ้มลูกำรโอนหน่วยลงทุนและออกหนังสอืรบัรองสทิธใินหน่วยลงทุนใหผู้้  
โอนและผูร้บัโอนหน่วยลงทุน ภำยใน 15 วนันบัแต่วนัทีน่ำยทะเบยีนหน่วยลงทุนไดร้บัค ำขอโอนหน่วยลงทุน
ถูกต้องสมบูรณ์ ทัง้นี้ ผูร้บัโอนหน่วยลงทุนจะมสีทิธใินฐำนะผูถ้อืหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตำมขอ้ผูกพนั
ขอ้ 13 เรื่อง “สทิธหิน้ำที่และควำมรบัผดิชอบของผูถ้ือหน่วยลงทุน” ได้ต่อเมื่อนำยทะเบยีนหน่วยลงทุนได้
บนัทกึชื่อผูร้บัโอนหน่วยลงทุนในสมุดทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุนเรยีบรอ้ยแลว้ 

Q: ผูถื้อหน่วยลงทุนจะทราบขอ้มูลเก่ียวกบัมูลค่าทรพัยสิ์นสุทธิ มลูค่าหน่วยลงทุนและราคาขายและรบัซ้ือ
คืนหน่วยลงทุนได้จากช่องทางใด 

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

 

http://www.lhfund.co.th/
http://www.lhfund.co.th/
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Q:     กองทุนน้ีมีการออก และส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนหรอืไม่ อย่างไร  
A:    นำยทะเบยีนหน่วยลงทุนจะออก “หนังสอืรบัรองสทิธใินหน่วยลงทุน/ใบเสรจ็รบัเงนิ/ใบก ำกบัภำษ”ี ทุกครัง้ทีม่ ี

กำรสัง่ซือ้หรอืขำยคนืหน่วยลงทุน เพื่อเป็นกำรยนืยนัจ ำนวนหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน และจะจดัสง่
หนงัสอืรบัรองสทิธใินหน่วยลงทุน/ใบเสรจ็รบัเงนิ/ใบก ำกบัภำษใีหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนภำยใน 15 วนัท ำกำรนบั
แต่วนัท ำกำรถดัจำกวนัทีปิ่ดกำรเสนอขำยหน่วยลงทุนครัง้แรก หรอืภำยใน 7 วนัท ำกำรนับแต่วนัถดัจำกวนั
ค ำนวณมลูค่ำทรพัยส์นิสทุธ ิมลูค่ำหน่วยลงทุน และรำคำหน่วยลงทุน ในช่วงกำรขำยและรบัซือ้คนืหน่วยลงทนุ
ภำยหลงักำรเสนอขำยครัง้แรก อนึ่งเอกสำรหลกัฐำนต่ำง ๆ จะจดัส่งโดยทำงไปรษณีย ์หรอืให้ผูส้นบัสนุนกำร
ขำยหรอืรบัซือ้คนืเป็นผูม้อบใหแ้ลว้แต่กรณี 

ทัง้นี้ สทิธใินหน่วยลงทุนของผูส้ ัง่ซือ้หน่วยลงทุนจะเกดิขึน้ต่อเมือ่นำยทะเบยีนหน่วยลงทุนไดท้ ำกำรบนัทกึ
รำยกำรสัง่ซือ้หน่วยลงทุนของผูส้ ัง่ซือ้หน่วยลงทุนในทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุนแลว้ 

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

Q:    ผูถื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมน้ีอาจถกูจ ากดัสิทธิในเรือ่งใด ภายใต้เง่ือนไขอย่างไร 
A:     ในกรณีทีบุ่คคลใดหรอืกลุ่มบุคคลเดยีวกนัใดถอืหน่วยลงทุนเกนิขอ้จ ำกดักำรถอืหน่วยลงทุน บรษิทัจดักำรจะ

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

Q:    ผู้ถือหน่วยลงทุน สามารถตรวจสอบแนวทาง และการด าเนินการใช้สิทธิออกเสียงของบริษทัจดัการ
กองทุนรวมเพ่ิมเติมได้ท่ีใด  

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

Q:    ผูถื้อหน่วยสามารถรอ้งเรียนผา่นช่องทางใด และกองทุนมีนโยบายระงบัข้อพิพาทโดยกระบวนการ
อนุญาโตตลุาการหรอืไม่ อยา่งไร 

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

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

  สิทธิของผูถื้อหน่วยลงทุน 

http://www.lhfund.co.th/
http://www.lhfund.co.th/
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Q: ข้อมูลเก่ียวกบับริษทัจดัการกองทุนรวม 
A:  ณ วนัที ่31 สงิหำคม 2562 บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดักำรกองทุน แลนด ์แอนด ์เฮำ้ส ์จ ำกดั มจี ำนวนกองทุนภำยใต้
กำรบรหิำรจดักำรของบรษิทัทัง้หมด 44 กองทุน และมมีลูค่ำสนิสทุธขิองกองทุนรวมเท่ำกบั 64,251,711,611.83 
บำท 
รายช่ือกรรมการ 
1. นำยรตัน์ พำนิชพนัธ ์    ประธำนกรรมกำร 
2. นำยอดุลย ์วนิยัแพทย ์    กรรมกำร 
3. นำงสวุรรณำ 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 
 
รายช่ือผูบ้ริหาร 
1. นำยมนรฐั ผดุงสทิธิ ์    กรรมกำรผูอ้ ำนวยกำร 
2. นำยอนุวฒัน์ อิม่แสงรตัน์    สำยกำรตลำด 
3. นำงสำวศศวิณ์ี กฤษณะสมติ   สำยปฎบิตักิำรกองทุน 
4. นำงสำวนิศำนำถ วงศวสฐิ   สำยเทคโนโลยสีำรสนเทศ 
5. นำงสำวนร ีพฤกษยำภยั    สำยกำรลงทุน 
6. นำยปวเรศวร ์วภิูนำถ    สำยกำรลงทุน 
7.  นำงสำวภำวนุช เอีย่มนวชำต   สำยก ำกบัตรวจสอบและบรหิำรควำมเสีย่ง 
8. นำยวรนนท ์อศัวกติตเิมธนิ สำยธุรกจิกองทุนรวมโครงสรำ้งพืน้ฐำนและ 

อสงัหำรมิทรพัย ์
Q: รายช่ือคณะกรรมการลงทุน 
A: รายช่ือคณะกรรมการลงทุน 

1.  นำยมนรฐั ผดุงสทิธิ ์ ประธำนกรรมกำร  
2.  นำงสำวนร ีพฤกษยำภยั  กรรมกำร  
3.  นำยปวเรศวร ์วภิูนำถ กรรมกำร  
4.  นำยสมทิธ ์ ศกัดิก์ ำจร กรรมกำร  
5.  นำยอำนุภำพ  โฉมศร ี กรรมกำร  
6.  นำงสำวนนัทพร  วฒันถำวร กรรมกำร  
7.  นำงสำวชนำกำนต ์ หงัสสตู กรรมกำร  
8.  นำงสำวอำทติยำ  พริยิโสภำกุล กรรมกำร  
9.  นำงสำวศรสวรรค ์เตมิวุฒกิุล กรรมกำร  
10.  นำยพริยิพล คงวำณิช กรรมกำร  

บคุคลท่ีเก่ียวข้องกบัการด าเนินการของกองทุนรวม 
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Q: รายช่ือผูจ้ดัการกองทุน ประวติัการศึกษา และประสบการณ์การท างานท่ีเก่ียวข้องกบัการบริหารจดัการ
กองทุนรวม รวมทัง้หน้าท่ีความรบัผิดชอบของผูจ้ดัการกองทุนดงักล่าว 
A: รายช่ือผูจ้ดัการกองทุน 
 

ชื่อ นำมสกุล ประวตักิำรศกึษำ ประสบกำรณ์ท ำงำน หน้ำทีค่วำมรบัผดิชอบ 

นำยมนรฐั  ผดงุสทิธิ ์ -ปรญิญำโท MBA, SASIN Graduate 

Institute 

-ปรญิญำตร ีบญัชบีณัฑติ , 

จฬุำลงกรณ์มหำวทิยำลยั  

-ประกำศนียบตัร สมำคมสง่เสรมิ

สถำบนักรรมกำรบรษิทัไทย DCP รุน่ 

154/2554  

-TEPCOT รุน่ที ่6 

-ผำ่น CFA ระดบั II 

 

-บลจ.แลนด ์แอนด ์เฮำ้ส ์จ ำกดั  

-บมจ.เอฟดบับลวิด ีประกนัชวีติ 

 

-บลจ.ไอเอน็จ ี(ประเทศไทย)  

 

-ตลำดสนิคำ้เกษตรล่วงหน้ำแหง่

ประเทศไทย (AFET)  

-บลจ.วรรณ จ ำกดั  

 

-บลจ.ไอเอน็จ ี(ประเทศไทย)  

-บรรษทัตลำดรองสนิเชื่อทีอ่ยูอ่ำศยั 

-กรรมกำรผูอ้ ำนวยกำร 

-รองประธำนเจำ้หน้ำทีบ่รหิำร

ฝ่ำยกำรลงทุน  

-กรรมกำรบรหิำรและประธำน

เจำ้หน้ำทีล่งทุน  

-กรรมกำร 

 

-กรรมกำรและประธำน

เจำ้หน้ำทีบ่รหิำร 

-ผูช้่วยกรรมกำรผูจ้ดักำร 

-กรรมกำรและกรรมกำรบรหิำร 

นำงสำวนร ี พฤกษยำภยั -ปรญิญำโท สำขำ International 

Business, Schiller International 

University 

-ปรญิญำตร ีบรหิำรธุกจิ (กำรเงนิและ

กำรธนำคำร) จฬุำลงกรณ์

มหำวทิยำลยั 

-ผำ่น 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 ำนวยกำรฝ่ำยอำวโุส ฝ่ำย

กองทุนต่ำงประเทศ 

-ผูอ้ ำนวยกำรฝ่ำยอำวุโส ฝ่ำย

ตรำสำรหน้ีและกองทุน

ต่ำงประเทศ 

-ผูอ้ ำนวยกำรฝ่ำยอำวโุส ฝ่ำย

ตรำสำรหน้ี 

-ผูจ้ดักำรกองทุนอำวโุส  ฝ่ำย

ตรำสำรหน้ี 

นำยปวเรศวร ์วภิูนำถ -ปรญิญำโท เศรษฐศำสตร ์

(เศรษฐศำสตรธ์รุกจิ) 

มหำวทิยำลยัเกษตรศำสตร ์

-ปรญิญำตร ีวศิวกรรมศำสตร ์(วศิกร

รมทรพัยำกรน ้ำ) 

มหำวทิยำลยัเกษตรศำสตร ์

-CISA 

-บลจ.แลนด ์แอนด ์เฮำ้ส ์จ ำกดั 

 

-บลจ.เอม็เอฟซ ีจ ำกดั (มหำชน)  

-บลจ.เอม็เอฟซ ีจ ำกดั (มหำชน)  

 

-บลจ.พรมีำเวสท ์จ ำกดั 

-บลจ.พรมีำเวสท ์จ ำกดั 

-ผูช้่วยกรรมกำรผูจ้ดักำร สำย

กำรลงทุน 

-ผูอ้ ำนวยกำรอำวโุส ฝ่ำยตรำ

สำรทุน 

-ผูจ้ดักำรกองทุนอำวโุส  ฝ่ำย

ตรำสำรหน้ี 

-ผูจ้ดักำรกองทุน ฝ่ำยกำร

ลงทุน 

-นกัวเิครำะห ์ฝ่ำยกำรลงทุน 
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นำยสมทิธ ์ ศกัดิก์ ำจร -ปรญิญำโท บรหิำรธรุกจิ กำรเงนิ 

มหำวทิยำลยัเทคโนโลยมีหำนคร 

-ปรญิญำตร ีบรหิำรธุรกจิ กำรเงนิ 

มหำวทิยำลยักรงุเทพ 

-ปรญิญำตร ีวทิยำกำรจดักำร บญัช ี

มหำวทิยำลยัสโุขทยัธรรมธริำช 

-ผำ่น CISA ระดบั I 

-บลจ. แลนด ์แอนด ์เฮ้ำส ์จ ำกดั 

-บลจ. ฟิลลปิ จ ำกดั 

-บมจ. ธนำคำรกรงุเทพ  

 

 

-บมจ. ไทยประกนัชวีติ 

-ผูจ้ดักำรกองทุน 

-ผูจ้ดักำรกองทุน 

-เจำ้หน้ำทีช่ ำนำญกำร ฝ่ำยคำ้

หลกัทรพัย ์ธรุกจิจดักำร

กองทุนสว่นบุคคล 

-ผูจ้ดักำรกองทุน ฝ่ำยจดักำร

กองทุนส ำรองเลีย้งชพี 

นำยอำนุภำพ  โฉมศร ี -ปรญิญำโท เศรษฐศำสตรก์ำรเงนิ

สถำบนับณัฑติพฒันบรหิำรศำสตร ์ 

-ปรญิญำตร ีเศรษฐศำสตรก์ำรเงนิ

มหำวทิยำลยัรำมค ำแหง เกยีรตนิิยม

อนัดบั 1 

-ผำ่น CISA ระดบั II 

-บลจ.แลนด ์แอนด ์เฮำ้ส ์จ ำกดั 

-บลจ.แลนด ์แอนด ์เฮำ้ส ์จ ำกดั 

-บมจ.ธนำคำรไทยพำณิชย ์

-ผูจ้ดักำรกองทุน 

-ผูจ้ดักำรฝ่ำยบรหิำรควำมเสีย่ง 

-เศรษฐกร 

นำยสทิธำนต ์สรุเดช -ปรญิญำโท MBA, คณะ

พำณิชยศำสตรแ์ละกำรบญัช ี

จฬุำลงกรณ์มหำวทิยำลยั 

-ปรญิญำตร ีเศรษฐศำสตรบ์ณัฑติ, 

คณะเศรษฐศำสตร ์จฬุำลงกรณ์

มหำวทิยำลยั 

-ประกำศณียบตัร Financial Risk 

Manager (FRM) 

-ผำ่น CFA ระดบั II 

-ผำ่น CISA ระดบั I 

-บลจ.แลนด ์แอนด ์เฮำ้ส ์จ ำกดั 

-บรษิทั เจนเนอรำลี ่ประกนัภยั 

(ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 

-ส ำนักงำนประกนัสงัคม 

 

-บรษิทั ไทยซมัซุงประกนัชวีติ จ ำกดั 

(มหำชน) 

-บรษิทัหลกัทรพัย ์เมยแ์บงก ์กมิเอง็ 

(ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 

-ผูจ้ดักำรกองทุน 

-ผูช้่วยผูจ้ดักำร, ฝ่ำยลงทุน 

 

-นกัวเิครำะหค์วำมเสีย่งอำวโุส, 

ฝ่ำยลงทุน 

-หวัหน้ำฝ่ำยลงทุน 

 

-ผูช้่วยผูจ้ดักำร, ทีป่รกึษำกำร

ลงทุน 

นำงสำวอำทติยำ พริยิโสภำกุล -ปรญิญำโท วท.ม. สำขำวชิำกำรเงนิ 

จฬุำลงกรณ์มหำวทิยำลยั 

-ปรญิญำตร ีบรหิำรธุกจิ (กำรเงนิและ

กำรธนำคำร) 

มหำวทิยำลยัธรรมศำสตร ์

-ผำ่น CFA ระดบั II 

- บลจ. แลนด ์แอนด ์เฮ้ำส์ 

- บมจ. ทหำรไทย 

- บมจ. ซูมโิตโม มติซุย แบงกิง้ คอร์

ปอเรชัน่ สำขำกรงุเทพ 

- ธนำคำรแหง่ประเทศไทย 

- บลจ.ไทยพำณิชยจ์ ำกดั 

- บมจ. ทหำรไทย 

- บมจ. ซบีรีชิำรด์ แอลลสิ (ประเทศ

ไทย) 

- ผูจ้ดักำรกองทุน 

- ทีป่รกึษำกำรลงทุน 

- วเิครำะหส์นิเชื่อ 

 

- กลยทุธ,์ ฝ่ำยบรหิำรเงนิ

ส ำรอง 

- ผูช้่วยผูจ้ดักำรกองทุน 

- วเิครำะหส์นิเชื่อ 

- ประเมนิอสงัหำรมิทรพัย ์

นาวสาวนนัทพร วฒันถาวร -ปรญิญำโท กำรลงทุน University of 

Reading 

-ปรญิญำตร ีธรุกจิระหวำ่งประเทศ 

มหำวทิยำลยัมหดิล 

- บลจ. แลนด ์แอนด ์เฮ้ำส ์จ ำกดั 

- บลจ. ธนชำต จ ำกดั 

- ผูจ้ดักำรกองทุน 

- ผูช้่วยผูจ้ดักำรกองทุน 
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-ผำ่น CFA  

-ผำ่น CMT ระดบั I 

นางสาวศรสวรรค์ เตมิวฒุกิลุ -ปรญิญำตร ีบรหิำรธุกจิ สำขำวชิำ

กำรเงนิ มหำวทิยำลยัมหดิล 

-ผำ่น CFA ระดบั I 

-บลจ.แลนด ์แอนด ์เฮำ้ส ์จ ำกดั 

-บลจ.เอม็เอฟซ ีจ ำกดั (มหำชน) 

-บลจ.เอม็เอฟซ ีจ ำกดั (มหำชน) 

-บลจ.แอสเซทพลสั จ ำกดั 

-ผูจ้ดักำรกองทุน 

-ผูจ้ดักำรกองทุนฝ่ำยตรำสำร

ทุน 

-ผูช้่วยผูจ้ดักำรกองทุนฝ่ำยตรำ

สำรทุน 

-ผูช้่วยผูจ้ดักำรกองทุนฝ่ำยตรำ

สำรทุน 

นายพิริยพล คงวาณิช -ปรญิญำโท Master of Science in 

Finance, Thammasat University 

-ปรญิญำตร ีบรหิำรธุรกจิ, 

Thammasat University 

-ผำ่น CISA ระดบั I 

-ผำ่น CFA ระดบั I 

-บลจ.แลนด ์แอนด ์เฮำ้ส ์จ ำกดั 

-บลจ.เอม็เอฟซ ีจ ำกดั (มหำชน) 

-หลกัทรพัยบ์วัหลวง  

-หลกัทรพัยก์สกิรไทย 

-ผูจ้ดักำรกองทุน 

-ผูจ้ดักำรกองทุน 

-นกัวเิครำะหห์ลกัทรพัย ์

-วำณิชธนำกร 

 

Q:  รายช่ือผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน นายทะเบียนหน่วยลงทุน และผูด้แูลผลประโยชน์ 

A:   1) ผูส้นบัสนุนกำรขำยหรอืรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน ของกองทุนนี้ ไดแ้ก่: 

- ธนำคำรแลนด ์แอนด ์เฮำ้ส ์จ ำกดั (มหำชน) 

- บรษิทัหลกัทรพัย ์แลนด ์แอนด ์เฮำ้ส ์จ ำกดั (มหำชน) 

-  หรอืผูส้นบัสนุนกำรขำยหรอืรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนทีไ่ดร้บัแต่งตัง้ (ถำ้ม)ี 

2)  นำยทะเบยีนหน่วยลงทุน  

บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดักำรกองทุน แลนด ์แอนด ์เฮำ้ส ์จ ำกดั 

3)  ผูด้แูลผลประโยชน์*   

ธนำคำรไทยพำณิชย ์จ ำกดั (มหำชน)  

(*นอกจำกหน้ำทีต่ำมทีก่ ำหนดไวใ้นสญัญำแต่งตัง้ผูดู้แลผลประโยชน์ยงัมหีน้ำทีต่ำมกฎหมำยในกำรรกัษำ
ผลประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนดว้ย)  

  
 
 

Q:  ช่องทางท่ีผูล้งทุนสามารถทราบข้อมูลเพ่ิมเติมเก่ียวกบักองทุนรวมน้ี  
A:  ผูล้งทุนสำมำรถทรำบขอ้มลูเพิม่เตมิไดท้ีส่ ำนกังำนของบรษิทัจดักำร และเวบ็ไซต ์ของบรษิทัจดักำร หรอื 

ผูส้นบัสนุนกำรขำยหรอืรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน  

 

 

ช่องทางท่ีผูล้งทุนสามารถทราบข้อมูลเพ่ิมเติม 
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ความเส่ียงจากการด าเนินงานของผูอ้อกตราสาร (Business Risk) 

คอืควำมเสีย่งที่เกดิจำกกำรด ำเนินงำนของผู้ออกตรำสำร หำกผลกำรด ำเนินงำนหรือฐำนะกำรเงนิของผู้ออกตรำสำร 
รวมทัง้ควำมสำมำรถในกำรท ำก ำไรของผูอ้อกตรำสำรเปลีย่นแปลงไป ซึง่อำจกระทบต่อรำคำซือ้ขำยของตรำสำร 

แนวทำงกำรบรหิำรควำมเสีย่ง: ผูจ้ดักำรกองทุนจะพจิำรณำคดัเลอืกหลกัทรพัยท์ีจ่ะลงทุน โดยกำรวเิครำะหส์ถำนะทำง
กำรเงนิ ผลกำรด ำเนินงำน กำรบรหิำรงำน เพื่อประกอบกำรตดัสนิใจลงทุน และยงัจะท ำกำรตดิตำมขอ้มูลข่ำวสำรของผู้
ออกตรำสำรอย่ำงใกลช้ดิและต่อเนื่อง เพื่อปรบัเปลีย่นแผนกำรลงทุนอย่ำงเหมำะสม 

 
ความเส่ียงจากความสามารถในการช าระหน้ีของผูอ้อกตราสาร (Credit Risk) 

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

 
ความเส่ียงจากการขาดสภาพคล่องของตราสาร (Liquidity Risk) 

คอืควำมเสีย่งทีเ่กดิจำกกำรไม่สำมำรถขำยตรำสำรไดใ้นช่วงเวลำทีต่อ้งกำรหรอือำจไม่ไดร้ำคำตำมทีค่ำดหวงัเอำไว้ 

แนวทำงกำรบรหิำรควำมเสี่ยง : บริษัทจดักำรจะพจิำรณำลงทุนในหลกัทรพัย์ที่มสีภำพคล่องให้สอดคล้องกบัประเภท
ลกัษณะและนโยบำยกำรลงทุนของกองทุนอย่ำงเหมำะสม เพื่อใหม้คีวำมคล่องตวัในกำรบรหิำรกองทุน ทัง้นี้ แนวทำงกำร
บรหิำรควำมเสีย่งจำกกำรขำดสภำพคล่องของตรำสำร จะขึน้อยู่กบักำรพจิำรณำตดัสนิใจของบรษิทัจดักำรโดยค ำนึงถงึ
ผลประโยชน์สงูสดุของผูถ้อืหน่วยลงทุนเป็นส ำคญั 

 
ความเส่ียงจากการลงทุนในต่างประเทศ (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 เพื่อลดควำมเสีย่งในสว่นนี้ 

 
ความเส่ียงจากขอ้จ ากดัการน าเงินลงทุนกลบัประเทศ (Repatriation Risk) 

เนื่องจำกกองทุนอำจจะมกีำรลงทุนในตรำสำรต่ำงประเทศ จงึมคีวำมเสีย่งจำกกำรเปลี่ยนแปลงนโยบำยต่ำงประเทศที่
เกี่ยวกบักำรแลกเปลี่ยนเงนิตรำต่ำงประเทศ และกำรน ำเงนิลงทุนกลบัเขำ้มำในประเทศได้ ซึ่งอำจส่งผลให้กองทุนไม่
สำมำรถช ำระเงนิใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนไดต้ำมจ ำนวนหรอืเวลำทีก่ ำหนด 

ปัจจยัความเส่ียงของกองทุน  
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แนวทำงกำรบรหิำรควำมเสีย่ง  บรษิัทจดักำรจะตดิตำมสถำนกำรณ์ของประเทศคู่คำ้ทีบ่รษิทัจดักำรมกีำรลงทุนไวอ้ย่ำง
ใกลช้ดิ และสม ่ำเสมอ เพื่อลดควำมเสีย่งดงักล่ำว 

 
ความเส่ียงท่ีเกิดจากการได้รบัช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมต่างประเทศล่าช้า 

คอืควำมเสีย่งทีเ่กดิจำกวนัหยุดท ำกำรของประเทศทีก่องทุนลงทุนหรอืประเทศทีเ่กีย่วขอ้งกบักำรลงทุนอำจหยุดไม่ตรงกบั
วนัหยุดท ำกำรของประเทศไทย ท ำให้กองทุนอำจได้รบัช ำระเงนิค่ำขำยคนืหน่วยลงทุนจำกกองทุนรวมต่ำงประเทศที่
กองทุนลงทุนล่ำชำ้ และสง่ผลกระทบต่อกำรช ำระเงนิค่ำขำยคนืหน่วยลงทุนใหก้บัผูถ้อืหน่วยลงทุนในประเทศ 
แนวทำงกำรบรหิำรควำมเสีย่ง  อย่ำงไรกต็ำม บรษิทัจดักำรจะด ำเนินกำรใหเ้ป็นไปตำมหลกัเกณฑท์ีก่ ำหนดไวใ้นหนงัสอื ชี้
ชวน/รำยละเอยีดโครงกำร 

 
ความเส่ียงของอตัราแลกเปล่ียน (Currency Risk) 

เนื่องจำกกองทุนอำจจะลงทุนในตรำสำรต่ำงประเทศ ซึง่ต้องลงทุนเป็นสกุลเงนิต่ำงประเทศ ท ำใหก้องทุนมคีวำมเสีย่งจำก
กำรเพิม่ขึน้หรอืลดลงของอตัรำแลกเปลีย่นเมื่อเทยีบกบัสกุลเงนิบำท ซึง่มผีลท ำใหต้อบแทนทีไ่ดร้บัมคีวำมผนัผวนตำม 
แนวทำงกำรบรหิำรควำมเสีย่ง  กองทุนอำจลงทุนในสญัญำซือ้ขำยล่วงหน้ำ (Derivative) หรอืเครื่องมอืป้องกนัควำมเสีย่ง
จำกอตัรำแลกเปลี่ยน (hedging) ตำมดุลยพนิิจของผู้จดักำรกองทุน ซึ่งอำจจะมตี้นทุนที่เพิม่ขึน้จำกกำรท ำธุรกรรมเพื่อ
ป้องกนัควำมเสีย่งดงักล่ำว 

 
ความเส่ียงจากการท าสญัญาซ้ือขายลว่งหน้า (Derivative) เพื่อป้องกนัความเส่ียง 

กำรท ำสญัญำซือ้ขำยล่วงหน้ำ (Derivative) เพื่อป้องกนัควำมเสีย่ง (Hedgind) จำกอตัรำแลกเปลีย่นอำจท ำใหก้องทุนเสยี
โอกำสในกำรได้รบัผลตอบแทนทีเ่พิม่ขึน้หำกอตัรำแลกเปลีย่นมกีำรเปลี่ยนแปลงมกีำรเปลีย่นแปลงในทำงตรงขำ้มกบัที่
กองทุนคำดกำรณ์ไว ้อย่ำงไรกต็ำม กองทุนยงัคงมคีวำมเสีย่งจำกกำรทีคู่่สญัญำไม่ปฎบิตัติำมสญัญำดงักล่ำว 
แนวทำงกำรบรหิำรควำมเสีย่ง : กองทุนจะเขำ้ท ำธุรกรรมดงักล่ำวกบัธนำคำรทีม่กีฎหมำยจดัตัง้ขึน้ หรอืธนำคำรพำณิชย์
และจะวเิครำะหฐ์ำนะทำงกำรเงนิของคุ่สญัญำก่อนท ำสญัญำ รวมทัง้ตดิตำมวเิครำะหค์วำมเสีย่งในฐำนกำรเงนิของคู่สญัญำ
อย่ำงต่อเนื่อง 

 
 
 

 
ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัราส่วน (% ของ NAV) 
1 ตรำสำรภำครฐัไทย ไม่จ ำกดัอตัรำสว่น 
2 
 
 

ตรำสำรภำครฐัต่ำงประเทศ  
2.1  กรณีม ีcredit rating อยูใ่น 2 อนัดบัแรกขึน้ไป 

 
ไม่จ ำกดัอตัรำสว่น 

2.2  กรณีม ีcredit rating อยูใ่นระดบั investment grade  
แต่ต ่ำกว่ำ 2 อนัดบัแรก 

ไม่เกนิ 35% 
 

3 หน่วย CIS  ไม่จ ำกดัอตัรำสว่น 

สรปุอตัราส่วนการลงทุนของกองทุน
รวม  

งง 
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ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัราส่วน (% ของ NAV) 
4 
 
 

เงนิฝำกหรอืตรำสำรเทยีบเท่ำเงนิฝำกทีผู่ร้บัฝำกหรอืผูอ้อกตรำสำร 
มลีกัษณะอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งดงันี้ 
4.1  ม ีcredit rating อยู่ในระดบั investment grade   
4.2  เป็นธนำคำรออมสนิ  ทัง้นี้ เฉพำะเงนิฝำกหรอืตรำสำรทีร่ฐับำล
เป็นประกนั  

ไม่เกนิ 20% (หรอืไม่เกนิ 10% เมื่อเป็นกำร
ลงทุนในต่ำงประเทศหรอืผูม้ภีำระผกูพนัมี
ภูมลิ ำเนำอยู่ต่ำงประเทศ โดยเลอืกใช ้credit 
rating แบบ national scale ตำมทีส่ ำนกังำน
ก ำหนด) 
      

5 ตรำสำรทีม่ลีกัษณะครบถว้นดงันี้ 
5.1  เป็นตรำสำรหนี้ ตรำสำรกึง่หนี้กึง่ทุน หรอืศุกกู ที ่
ผูอ้อกจดัตัง้ขึน้ตำมกฎหมำยไทย หรอืสำขำของ ธพ. 
ต่ำงประเทศทีไ่ดร้บัอนุญำตใหป้ระกอบธุรกจิ ธพ. ในประเทศ
ไทย 
5.2  เป็นตรำสำรทีม่ลีกัษณะอยำ่งใดอย่ำงหนึ่งดงันี้ 
5.2.1  ผูอ้อกเป็นบรษิทัจดทะเบยีน 
5.2.2  ผูอ้อกมกีำรเปิดเผยขอ้มลูเป็นกำรทัว่ไปโดยม ี
รำยละเอยีดตำมแบบ filing 
5.2.3  ในกรณีทีเ่ป็นตรำสำรทีม่กี ำหนดวนัช ำระหนี้ ≤ 397 วนันบั
แต่วนัทีล่งทุน และไมไ่ดม้ลีกัษณะตำม 5.2.1 หรอื 5.2.2 ผูม้ภีำระ
ผกูพนัตำมตรำสำรดงักล่ำวตอ้งเป็นบุคคลดงันี้ 
5.2.3.1  ธพ. บง. หรอื บค. ตำมกฎหมำยว่ำดว้ยธุรกจิสถำบนั
กำรเงนิ  
5.2.3.2  ธนำคำรออมสนิ  
5.2.3.3  ธนำคำรอำคำรสงเครำะห ์ 
5.2.3.4  ธนำคำรเพื่อกำรเกษตรและสหกรณ์กำรเกษตร  
5.2.3.5  บรรษทัตลำดรองสนิเชือ่ทีอ่ยู่อำศยั  
5.2.3.6  ธนำคำรพฒันำวสิำหกจิขนำดกลำงและขนำดย่อมแหง่
ประเทศไทย  
5.2.3.7  ธนำคำรเพื่อกำรสง่ออกและน ำเขำ้แห่งประเทศไทย  
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 วนันบัแต่
วนัทีล่งทุน ตอ้งขึน้ทะเบยีนหรอือยู่ในระบบของ regulated market  

ไม่เกนิอตัรำดงันี้ แลว้แต่อตัรำใดจะสงูกว่ำ 
(1) 10%  หรอื 
(2) น ้ำหนกัของตรำสำรทีล่งทุนใน benchmark 
+ 5% 

 

6 ทรพัยส์นิดงันี้  
6.1  ตรำสำรทุนทีจ่ดทะเบยีนซือ้ขำยในกระดำนซือ้ขำยหลกัทรพัย์
ส ำหรบัผูล้งทุนทัว่ไปของ SET หรอืของตลำดซือ้ขำยหลกัทรพัย์
ต่ำงประเทศ (แต่ไม่รวมถงึตรำสำรทุนทีผู่อ้อกตรำสำรอยู่ระหว่ำง
ด ำเนินกำรแกไ้ขเหตุทีอ่ำจท ำใหม้กีำรเพกิถอนกำรเป็นหลกัทรพัย์
ซือ้ขำยใน SET หรอืในตลำดซือ้ขำยหลกัทรพัยต่์ำงประเทศ)  

รวมกนัไม่เกนิอตัรำดงันี้ แลว้แต่อตัรำใดจะสงู
กว่ำ 
(1) 10% หรอื 
(2) น ้ำหนกัของทรพัยส์นิทีล่งทนุใน benchmark + 
5% 
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ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัราส่วน (% ของ NAV) 
6.2  ตรำสำรทุนทีอ่อกโดยบรษิทัทีจ่ดัตัง้ขึน้ไม่ว่ำตำมกฎหมำยไทย
หรอืกฎหมำยต่ำงประเทศ ซึง่หุน้ของบรษิทัดงักล่ำวซือ้ขำยใน
กระดำนซือ้ขำยหลกัทรพัยส์ ำหรบัผูล้งทุนทัว่ไปของ SET หรอืของ
ตลำดซือ้ขำยหลกัทรพัยต่์ำงประเทศ (แต่ไม่รวมถงึบรษิทัทีอ่ยู่
ระหว่ำงด ำเนินกำรแกไ้ขเหตุทีอ่ำจท ำใหม้กีำรเพกิถอนหุน้ออกจำก
กำรซือ้ขำยใน SET หรอืในตลำดซือ้ขำยหลกัทรพัยต่์ำงประเทศ) 
6.3  หุน้ทีอ่ยูใ่นระหว่ำง IPO เพือ่กำรจดทะเบยีนซือ้ขำยตำม 6.1 
6.4  ตรำสำรทีม่ลีกัษณะครบถว้นดงันี้  
6.4.1  เป็นตรำสำรหนี้ ตรำสำรกึง่หนี้กึง่ทุน หรอืศุกกูทีผู่อ้อก
จดัตัง้ขึน้ตำมกฎหมำยไทย และเสนอขำยตรำสำรนัน้ใน
ต่ำงประเทศ หรอืผูอ้อกจดัตัง้ขึน้ตำมกฎหมำยต่ำงประเทศ (แต่ไม่
รวมสำขำของ 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 หรอืในตลำดซือ้ขำย
หลกัทรพัยต่์ำงประเทศ 
6.4.3.2  ผูอ้อกมกีำรเปิดเผยขอ้มลูเป็นกำรทัว่ไปโดยมรีำยละเอยีด
ตำมแบบ filing 
6.4.3.3  ในกรณีทีเ่ป็นตรำสำรทีม่กี ำหนดวนัช ำระหนี้ ≤ 397 วนั 
นบัแต่วนัทีล่งทุน และไม่ไดม้ลีกัษณะตำม 6.4.3.1 หรอื 6.4.3.2 ผู้
มภีำระผกูพนัตำมตรำสำรดงักล่ำวตอ้งเป็นบุคคลดงันี้ 
6.4.3.3.1  บุคคลตำมขอ้ 5.2.3.1 -  5.2.3.9 
6.4.3.3.2  สถำบนักำรเงนิระหวำ่งประเทศทีป่ระเทศไทยเป็น
สมำชกิ 
6.4.3.3.3  สถำบนักำรเงนิต่ำงประเทศทีม่ลีกัษณะท ำนองเดยีวกบั
บุคคลตำมขอ้ 6.4.3.3.1 – 6.4.3.3.2 
6.4.5  ในกรณีทีเ่ป็นตรำสำรทีม่กี ำหนดวนัช ำระหนี้ > 397 วนันบัแต่
วนัทีล่งทุน ตอ้งขึน้ทะเบยีนหรอือยู่ในระบบของ 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    
6.7  หน่วย infra หรอืหน่วย property ทีม่ลีกัษณะครบถว้นดงันี้ 
6.7.1  จดทะเบยีนซือ้ขำยหรอือยู่ในระหว่ำง IPO เพื่อกำรจด
ทะเบยีนซือ้ขำยในกระดำนซือ้ขำยหลกัทรพัยส์ ำหรบัผูล้งทุนทัว่ไป
ของ SET หรอืของตลำดซือ้ขำยหลกัทรพัยต่์ำงประเทศ (แต่ไม่
รวมถงึหน่วยดงักล่ำวทีอ่ยู่ระหวำ่งด ำเนินกำรแกไ้ขเหตุทีอ่ำจท ำให้
มกีำรเพกิถอนหน่วยดงักล่ำวออกจำกกำรซือ้ขำยใน SET หรอืใน
ตลำดซือ้ขำยหลกัทรพัยต่์ำงประเทศ)  
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ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัราส่วน (% ของ NAV) 
6.7.2  เป็นหน่วยของกองทุนทีไ่ม่ไดม้ลีกัษณะกระจำย 
กำรลงทุนในกจิกำรโครงสรำ้งพืน้ฐำน อสงัหำรมิทรพัย ์หรอืสทิธกิำร
เช่ำ แลว้แต่กรณี (diversified fund) ตำมแนวทำงทีส่ ำนกังำน
ก ำหนด 

7 หน่วย infra หรอืหน่วย property ของกองทุนทีม่ลีกัษณะกระจำย
กำรลงทุนในกจิกำรโครงสรำ้งพืน้ฐำน อสงัหำรมิทรพัย ์หรอืสทิธิ
กำรเช่ำ แลว้แต่กรณี (diversified fund) ตำมแนวทำงทีส่ ำนกังำน
คณะกรรมกำร ก.ล.ต. ก ำหนด และมลีกัษณะตำม 6.7.1 

ไม่จ ำกดัอตัรำสว่น 

8 ทรพัยส์นิอื่นนอกเหนือจำกทีร่ะบุในขอ้ 1 - ขอ้ 7 (SIP) รวมกนัไม่เกนิ 5% 
 
ส่วนท่ี 2 : อตัราส่วนการลงทุนท่ีค านวณตามกลุ่มกิจการ (group limit)* 

ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัราส่วน (% ของ NAV) 
1 กำรลงทุนในทรพัยส์นิของบรษิทัทุกบรษิทัทีอ่ยูใ่นกลุ่มกจิกำร

เดยีวกนั หรอืกำรเขำ้เป็นคู่สญัญำในธุรกรรมทำงกำรเงนิกบั
บรษิทัดงักล่ำว  
     

ไม่เกนิอตัรำใดอตัรำหนึ่งดงันี้ แลว้แต่อตัรำใด
จะสงูกว่ำ 
(1) 25% หรอื 
(2) น ้ำหนกัของทรพัยส์นิทีล่งทนุใน 
benchmark + 10%  

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

ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัราส่วน (% ของ NAV) 
2 ทรพัยส์นิดงันี้ 

2.1  B/E หรอื P/N ทีม่เีงื่อนไขหำ้มเปลีย่นมอืแต่กองทุนได้
ด ำเนินกำรใหม้กีำรรบัโอนสทิธเิรยีกรอ้งในตรำสำรไดต้ำมวธิกีำรที่
กฎหมำยก ำหนด หรอืมเีงื่อนไขใหก้องทุนรวมสำมำรถขำยคนื 
ผูอ้อกตรำสำรได ้
2.2  เงนิฝำกหรอืตรำสำรเทยีบเท่ำเงนิฝำกทีม่รีะยะเวลำกำรฝำก
เกนิ 12 เดอืน  
2.3  total SIP ตำมขอ้ 5 ของสว่นน้ี 
(ขอ้น้ีไม่ใชก้บักำรลงทุนของกองทุนรวมปิด และกองทุน  buy & 
hold ทีล่งทุนใน B/E P/N เงนิฝำกหรอืตรำสำรเทยีบเท่ำเงนิฝำก 
ทีม่อีำยุไม่เกนิอำยุกองทุนหรอืรอบกำรลงทุนของกองทุน หรอืมี
กำรลงทุนใน derivatives เพื่อใหท้รพัยส์นิดงักล่ำวมอีำยุสอดคลอ้ง
กบัอำยุกองทุน) 

รวมกนัไม่เกนิ 25% 
 

3 reverse repo ไม่เกนิ 25% 
4 securities lending   ไม่เกนิ 25% 
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ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัราส่วน (% ของ NAV) 
5 total SIP ซึง่ไดแ้ก่ ทรพัยส์นิตำมขอ้ 8 ในตอนที ่1.1 : อตัรำสว่น

กำรลงทุนส ำหรบักองทุนทัว่ไป ของสว่นที ่1 : อตัรำสว่นกำร
ลงทุนทีค่ ำนวณตำมผูอ้อกทรพัยส์นิหรอืคู่สญัญำ (single entity 
limit)   
แต่ไม่รวมถงึตรำสำรหนี้ ตรำสำรกึง่หนี้กึง่ทุน ศุกกู หรอืตรำสำร 
Basel III ทีม่ลีกัษณะครบถว้นดงันี้ 
5.1  มลีกัษณะตำม 6.4.3 และ 6.4.4 ของขอ้ 6 ในตอนที ่1.1 : 
อตัรำสว่นกำรลงทุนส ำหรบักองทุนทัว่ไป ของสว่นที ่1 : 
อตัรำสว่นกำรลงทุนทีค่ 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 ทีม่วีตัถุประสงคเ์พื่อกำรลด
ควำมเสีย่ง (hedging) 

ไม่เกนิมลูค่ำควำมเสีย่งทีม่อียู ่ 

** หมำยเหตุ : ส ำหรบักำรลงทุนในเงนิฝำกหรอืตรำสำรเทยีบเท่ำเงนิฝำกเพื่อกำรด ำเนินงำนของกองทุนไม่มขีอ้ก ำหนด
เกีย่วกบั product limit 
 
ส่วนท่ี 4 : อตัราส่วนการลงทุนท่ีค านวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการท่ีลงทุน (concentration limit) 

ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัราส่วน  
1 หุน้ของบรษิทัรำยใดรำยหนึ่ง ทุกกองทุนรวม รวมกนัภำยใตก้ำรจดักำรของ

บรษิทัจดักำรรำยเดยีวกนัตอ้งมจี ำนวนหุน้
ของบรษิทัรวมกนั < 25% ของจ ำนวนสทิธิ
ออกเสยีงทัง้หมดของบรษิทันัน้  
(ไม่นบัรวมกำรถอืหุน้ของกองทนุรวม
วำยุภกัษ์) 

2 ตรำสำรหนี้ ตรำสำรกึง่หนี้กึง่ทุน ตรำสำร Basel III และ 
ศุกกู ของผูอ้อกรำยใดรำยหนึ่ง (ไม่รวมถงึตรำสำรหนี้ภำครฐัไทย
หรอืตรำสำรหนี้ภำครฐัต่ำงประเทศ) 

2.1  ไม่เกนิ 1 ใน 3 ของมลูค่ำหนี้สนิทำง
กำรเงนิ (financial liability)1ของผูอ้อกตรำสำร
รำยนัน้ ตำมทีเ่ปิดเผยไวใ้นงบกำรเงนิส ำหรบั
รอบระยะเวลำบญัชล่ีำสดุ โดยไม่ใหน้บัรวม
มลูค่ำหนี้สนิดงักล่ำวของเจำ้หนี้ทีม่คีวำม
เกีย่วขอ้งกบัผูอ้อก เช่น เงนิกูย้มืจำกกจิกำรที่
เกีย่วขอ้งกนั เป็นตน้ 
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ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัราส่วน  

ทัง้นี้ ในกรณีทีผู่อ้อกตรำสำรไมม่หีนี้สนิทำง
กำรเงนิตำมทีเ่ปิดเผยไวใ้นงบกำรเงนิส ำหรบั
รอบระยะเวลำบญัชล่ีำสดุใหใ้ชอ้ตัรำสว่นไม่เกนิ 
1 ใน 3 ของมลูค่ำกำรออกและเสนอขำยตรำสำร
ตำมขอ้น้ีของผูอ้อกรำยนัน้เป็นรำยครัง้ เวน้แต่
ในกรณีทีผู่อ้อกตรำสำรไดม้กีำรยื่นแบบ filing 
ในลกัษณะเป็นโครงกำร (bond issuance 
program) ใหพ้จิำรณำเป็นรำยโครงกำร 
2.2  ในกรณีทีก่องทุนลงทุนในตรำสำรตำมขอ้น้ี
โดยเป็นตรำสำรทีอ่อกใหม่และม ีcredit rating 
อยู่ในระดบัต ่ำกว่ำ investment grade หรอืไมม่ ี
credit rating ใหบ้รษิทัจดักำร ลงทุนเพื่อ
กองทุนภำยใตก้ำรจดักำรของบรษิทัจดักำรรำย
เดยีวกนัรวมกนัไม่เกนิ 1 ใน 3 ของมลูค่ำกำร
ออกและเสนอขำยตรำสำรดงักล่ำวเป็นรำยครัง้ 
เวน้แต่กรณีทีผู่อ้อกตรำสำรไดม้กีำรยื่นแบบ 
filing ในลกัษณะเป็นโครงกำร (bond issuance 
program) ใหพ้จิำรณำเป็นรำยโครงกำร 
(อตัรำสว่นตำม 2.2 ไม่ใชก้บักรณีเป็นตรำสำรที่
ออกโดยบุคคลดงันี้  
1. ธพ. บง. หรอื บค. ตำมกฎหมำยว่ำดว้ย
ธุรกจิสถำบนักำรเงนิ 
2. ธนำคำรออมสนิ 
3. ธนำคำรอำคำรสงเครำะห ์
4. ธนำคำรเพื่อกำรเกษตรและสหกรณ์
กำรเกษตร 
5. บรรษทัตลำดรองสนิเชื่อทีอ่ยูอ่ำศยั 
6. ธนำคำรพฒันำวสิำหกจิขนำดกลำงและ
ขนำดย่อมแหง่ประเทศไทย  
7. ธนำคำรเพื่อกำรสง่ออกและน ำเขำ้แหง่
ประเทศไทย  
8. ธนำคำรอสิลำมแห่งประเทศไทย 
9. บล. 
10. สถำบนักำรเงนิระหว่ำงประเทศทีป่ระเทศ
ไทยเป็นสมำชกิ 
11. สถำบนักำรเงนิต่ำงประเทศทีม่ลีกัษณะ
ท ำนองเดยีวกบับคุคลตำม 1. - 9.) 
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ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัราส่วน  
3 หน่วย CIS ของกองทุนใดกองทนุหนึ่ง - ไม่เกนิ 1 ใน 3 ของจ ำนวนหน่วย CIS 

ทัง้หมดของ MF หรอื  กองทุน CIS 
ต่ำงประเทศ ทีอ่อกหน่วยนัน้   
- อตัรำขำ้งต้นไม่ใช้กบักำรลงทุน ดงันี้ 
(1)  กำรลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนที่มี
ลกัษณะครบถ้วน ดงันี้ โดยได้รบัควำม
เหน็ชอบจำกส ำนักงำน  
(1.1)  มขีนำดเลก็ 
(1.2)  จดัตัง้ขึน้ใหม่โดยมอีำยุไม่เกนิ 2 ปี 
(1.3)  เสนอขำยต่อผู้ลงทุนในวงกว้ำง 

4 หน่วย infra ของกองทุนใดกองทุนหนึ่ง ไม่เกนิ 1 ใน 3 ของจ ำนวนหน่วย infra ทัง้หมด
ของกองทุน infra ทีอ่อกหน่วยนัน้ เวน้แต่เป็น
หน่วย infra ของกองทุนทีม่ลีกัษณะครบถว้น
ดงันี้ โดยไดร้บัควำมเหน็ชอบจำกส ำนกังำน 
(1)  มขีนำดเลก็  
(2)  จดัตัง้ขึน้ใหมโ่ดยมอีำยุไม่เกนิ 2 ปี 
(3)  เสนอขำยต่อผูล้งทุนในวงกวำ้ง 

5 หน่วย property ของกองทุนใดกองทุนหนึ่ง ไม่เกนิ 1 ใน 3 ของจ ำนวนหน่วย property 
ทัง้หมดของกองทุน property ทีอ่อกหน่วยนัน้  
เวน้แต่เป็นหน่วย property ของกองทุนทีม่ี
ลกัษณะครบถว้นดงันี้ โดยไดร้บัควำมเหน็ชอบ
จำกส ำนกังำน 
(1)  มขีนำดเลก็  
(2)  จดัตัง้ขึน้ใหมโ่ดยมอีำยุไม่เกนิ 2 ปี 
(3)  เสนอขำยต่อผูล้งทุนในวงกวำ้ง 

ทัง้นี้ กำรค ำนวณสดัสว่นตำมนโยบำยกำรลงทุนและอตัรำสว่นกำรลงทุน ใหเ้ป็นไปตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกบั
ตลำดทุนว่ำดว้ยกำรลงทุนของกองทุน และ/หรอื ทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ 
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1. ค่าใช้จา่ยท่ีเรียกเกบ็จากผูถื้อหน่วยลงทุน 

รายการท่ีเรียกเกบ็ 
รอ้ยละของมูลค่าซ้ือขายต่อปี 

อตัราตาม
โครงการ 

เรียกเกบ็จริง 
ปี 2560 

เรียกเกบ็จริง 
ปี 2561 

เรียกเกบ็จริง 
ปี 2562 

1.1 ค่ำธรรมเนียมกำรขำยหน่วยลงทุน 
(Front-end-fee) 

2.50 N/A N/A ยกเวน้ 

1.2 ค่ำธรรมเนียมกำรรบัซือ้คนืหน่วย
ลงทุน (Back-end fee) 

2.50 N/A N/A ยกเวน้ 

1.3 ค่ำธรรมเนียมกำรสบัเปลีย่นหน่วย
ลงทุน (Switching fee) 
     ค่ำธรรมเนียมกำรสบัเปลีย่นเขำ้ 
      
      
 
     ค่ำธรรมเนียมกำรสบัเปลีย่นออก 

 
 

2.50  
 
 
 

2.50 

 
 

N/A  
 
 
 

N/A 

 
 

N/A  
 
 
 

N/A 

 
 

ยกเวน้ 
แต่ตอ้งเสยีค่ำธรรมเนียม

กำรขำย (ถำ้ม)ี 
 

ยกเวน้ 
แต่ตอ้งเสยีค่ำธรรมเนียม
กำรรบัซื้อคนื (ถำ้ม)ี 

1.4 ค่ำธรรมเนียมกำรโอนหน่วยลงทุน  อตัรำตำมทีน่ำย
ทะเบยีนเรยีกเกบ็ 

200 บำท         
ต่อรำยกำร 

200 บำท        
ต่อรำยกำร 

200 บำท        
ต่อรำยกำร 

 

หมำยเหตุ : 1) คำ่ธรรมเนียมดงักล่ำวขำ้งต้นเป็นอตัรำทีร่วมภำษมีลูค่ำเพิม่ ภำษธีรุกจิเฉพำะ หรอืภำษอีื่นใดในท ำนองเดยีวกนั (ถ้ำม)ี 
  2) อำจเรยีกเกบ็จำกผูล้งทุนแต่ละกลุ่มหรอืแต่ละรำยไมเ่ท่ำกนั ขึน้อยูก่บัดลุยพนิิจของบรษิทัจดักำร 
  3) กรณีสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน บรษิทัจดักำรอำจยกเวน้ไมเ่รยีกเกบ็คำ่ธรรมเนียมกำรสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนส ำหรบักำร 

สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนระหวำ่งกองทุนรวมภำยใตก้ำรจดักำรของบรษิทัจดักำร แต่จะมกีำรเรยีกเกบ็คำ่ธรรมเนียมกำรขำย
และรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนตำมอตัรำทีบ่รษิทัจดักำรก ำหนด 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ตารางค่าธรรมเนียม เงินตอบแทน และค่าใช้จา่ยทัง้หมดท่ีเรียกเกบ็จากกองทุนรวมและผู้ถือหน่วยลงทุน 
ส าหรบัรอบระยะเวลาตัง้แต่วนัท่ี 5 กนัยายน 2561 (วนัจดทะเบียนกองทุน)  ถึงวนัท่ี 31 สิงหาคม 2562 

 



กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล มลัต ิแอสเซท็   23 

 

2. ค่าใช้จา่ยท่ีเรียกเกบ็จากกองทุนรวม 

 
ค่ำใชจ้่ำยในกำรซือ้ขำยหลกัทรพัย ์ จ่ำยตำมจรงิ N/A N/A 0.224 

 

หมำยเหตุ : 1) ค่ำธรรมเนียมและค่ำใช้จ่ำยต่ำง ๆ รวมภำษมีูลค่ำเพิม่ หรอืภำษธีุรกจิเฉพำะ หรอืภำษอีื่นใด (ถ้ำม)ี แต่ยงัไม่รวมค่ำ  
นำยหน้ำซือ้ ขำยหลกัทรพัยแ์ละคำ่ธรรมเนียมต่ำง ๆ ทีเ่กดิขึน้จำกกำรซือ้ขำยหลกัทรพัย์ 

       2) บรษิทัจดักำรขอสงวนสทิธใินกำรที่จะปรบัเพิม่อตัรำค่ำธรรมเนียมหรอืค่ำใช้จ่ำยข้ำงต้นโดยไม่ถือว่ำเป็นกำรแก้ไข  
เพิม่เติมโครงกำรจดักำรในอตัรำไม่เกินร้อยละ 5 ของอตัรำค่ำธรรมเนียมหรอืค่ำใช้จ่ำย ทัง้น้ี เป็นไปตำมที่ระบุไว้ใน
รำยละเอยีดโครงกำรและตำมหลกัเกณฑท์ีส่ ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ก ำหนด 

      3) ค่ำธรรมเนียมค่ำใช้จ่ำยที่เรยีกเก็บจำกกองทุนรวม เมื่อรวมกนัทัง้หมดแล้วต้องไม่เกินอตัรำร้อยละ 5.00 ต่อปี ของ
มลูคำ่ทรพัยส์นิสทุธขิองกองทุนรวม  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายการท่ีเรียกเกบ็ รอ้ยละของมูลค่าทรพัยสิ์นทัง้หมดของกองทุนต่อปี 

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จา่ยรวมทัง้หมด      
ท่ีประมาณการได ้

อตัราตามโครงการ 
 

เรียกเกบ็จริง 
ปี 2560 

เรียกเกบ็จริง 
ปี 2561 

เรียกเกบ็จริง 
ปี 2562 

2.1 ค่ำธรรมเนียมกำรจดักำร ไม่เกนิ 2.50 N/A N/A 0.688 
2.2 ค่ำธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน์ ไม่เกนิ 0.10 N/A N/A 0.032 
2.2 ค่ำธรรมเนียมนำยทะเบยีนหน่วยลงทุน ไม่เกนิ 0.50 N/A N/A 0.265 
2.4 ค่ำใชจ้่ำยอื่นๆ ไม่เกนิ 1.90    

- ค่ำสอบบญัช ี จ่ำยตำมจรงิ N/A N/A 0.052 
- ค่ำจดัตัง้และจดทะเบยีนกองทุน จ่ำยตำมจรงิ N/A N/A 0.042 
- ค่ำใชจ้่ำยในกำรโฆษณำ 

ประชำสมัพนัธแ์ละสง่เสรมิกำรขำย 
จ่ำยตำมจรงิ แต่ไม่เกนิ 0.50 

- ค่ำใชจ้่ำยในกำรจดัท ำ จดัพมิพ์
รำยงำนถงึผูถ้อืหน่วย 

จ่ำยตำมจรงิ N/A N/A N/A 

- ค่ำใชจ้่ำยอื่นๆ ในกำรด ำเนินโครงกำร จ่ำยตำมจรงิ N/A N/A 0.003 
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จา่ยรวมท่ีประมาณการไมไ่ด้    
รวมค่าใช้จ่ายทัง้หมด ไม่เกิน 5.00 N/A N/A 1.082 
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กลุม่ของตราสารการลงทนุ มลูค่าตามราคาตลาด % NAV

(ก) ตราสารภาครฐัไทย/ตราสารภาครฐัต่างประเทศ - -

(ข) ตราสารทีธ่นาคารทีม่กีฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ ธนาคารพาณิชย์ 872,761.87                         1.06          

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 ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) AA+(FITCH) 872,761.87                  

รายงานสรปุเงินลงทุนในตราสารแห่งหน้ี เงินฝาก หรือตราสารก่ึงหน้ีก่ึงทุน    
มลูค่า ณ วนัท่ี 31 สิงหาคม 2562 

รายละเอียดตวัตราสารและอนัดบัความน่าเช่ือถือของตราสารแห่งหน้ี เงินฝาก หรือตราสารก่ึงหน้ีก่ึงทุน 

มลูค่า ณ วนัท่ี 31 สิงหาคม 2562 

 

สดัสว่นเงนิลงทุนขัน้สงูต่อมลูคา่ทรพัยส์นิสทุธขิองกองทุนส าหรบักลุ่มตราสารตาม (ง) เท่ากบั 15% NAV 
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อตัราส่วน จ านวนเงินต้น มลูค่ายติุธรรม

(%) หรือ จ านวนหุ้น/ (บาท)

หน่วย

เงินฝากธนาคาร

ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) 2.92 921,186.36 2,389,453.69

          รวมเงินฝากธนาคาร 2.92 2,389,453.69

สญัญาซ้ือขายล่วงหน้า

สญัญาทีอ่า้งองิกบัอตัราแลกเปลีย่น 0.89 76,948,061.50 727,807.23

          รวมสญัญาซ้ือขายล่วงหน้า 0.89 727,807.23

หน่วยลงทนุ

     หมวดธุรกจิเงนิทุนและหลกัทรพัย์

Investec Asset Management 96.24 102,102.55 78,877,197.34

          รวมหน่วยลงทนุ 96.24 78,877,197.34

รวมเงินลงทนุ 100.05 81,994,458.26

รายการค้างจา่ยหรือหน้ีสินอ่ืน ๆ -0.05 -37,030.61

มลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิ 100.00 81,957,427.65

รายละเอียด

รายละเอียดการลงทุนในหลกัทรพัย ์ 
มลูค่า ณ วนัท่ี 31 สิงหาคม 2562 

 

รายละเอียดการลงทุนในสญัญาซ้ือขายล่วงหน้า 
มลูค่า ณ วนัท่ี 31 สิงหาคม 2562 
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ช่ือกองทุน ผูถื้อหน่วย สดัส่วน(รอ้ยละ) 
กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล 

มลัต ิแอสเซท็ (LHGMA) 
กลุ่มบุคคลใดบุคคลหนึ่ง N/A 

 
 
 

รายละเอียดการลงทนุ มลูค่าตามราคาตลาด % NAV

หลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิในประเทศ 2,389,453.69             2.92            

เงนิฝากธนาคาร 2,389,453.69             2.92            

หลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิในต่างประเทศ 78,877,197.34            96.24          

หน่วยลงทุน 78,877,197.34            96.24          

สญัญาซือ้ขายล่วงหน้า 727,807.23                0.89            

สญัญาทีอ่า้งองิกบัอตัราแลกเปลีย่น 727,807.23                0.89            

ประเภทรายการค้างรบัค้างจ่ายหรอืหนี้สนิอืน่ ๆ (36,536.77)                (0.04)           

มลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิ 81,957,427.65               100.00          

อตัราส่วนหมนุเวียนการลงทุนของกองทุน (Portfolio Turnover Ratio: PTR) 

มลูค่า ณ วนัท่ี 31 สิงหาคม 2562 

 

รายงานสถานะการกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผกูพนั 

มลูค่า ณ วนัท่ี 31 สิงหาคม 2562 

 

ช่ือกองทนุ PTR

กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล มลัต ิแอสเซท็ 0.4849

ข้อมลูการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3  

ณ วนัท่ี 31 สิงหาคม 2562 
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ตารางเปรียบเทียบผลการด าเนินงาน  
กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล มลัติ แอสเซท็ (ชนิดสะสมมลูค่า) 

 ข้อมลู ณ วนัท่ี 30 สิงหาคม 2562 
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ตารางเปรียบเทียบผลการด าเนินงาน  
กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล มลัติ แอสเซท็ (ชนิดจ่ายเงินปันผล) 

 ข้อมลู ณ วนัท่ี 31 สิงหาคม 2562 
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ตารางเปรียบเทียบผลการด าเนินงาน  
กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล มลัติ แอสเซท็ (ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอตัโนมติั) 

 ข้อมลู ณ วนัท่ี 31 สิงหาคม 2562 
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▪ บรษิทัจดักำรอำจลงทุนในหลกัทรพัย ์หรอืทรพัยส์นิอื่นเพื่อบรษิทัจดักำรเช่นเดยีวกนักบัทีบ่รษิทัจดักำร
ลงทุนในหลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สนิอื่นเพื่อกองทุนรวม  โดยบรษิัทจดักำรจะจดัให้มรีะบบงำนที่ป้องกนั
ควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์เพื่อใหเ้กดิควำมเป็นธรรมต่อผูถ้อืหน่วยลงทุน  ผูถ้อืหน่วยลงทุนสำมำรถ
สอบถำมขอ้มลูเพิม่เตมิไดท้ี ่www.lhfund.co.th 

▪ ผูถ้อืหน่วยลงทุนไดร้บัทรำบและตกลงยนิยอมใหส้ทิธแิก่บรษิทัจดักำรทีจ่ะปฏบิตักิำร และด ำเนินกำรใด ๆ 
ตำมทีบ่รษิทัจดักำรมพีนัธสญัญำ หรอืขอ้ตกลงกบัรฐัต่ำงประเทศ หรอืหน่วยงำนต่ำงประเทศ หรอืมคีวำม
จ ำเป็นตน้ปฏบิตัติำมกฎหมำยหรอืขอ้บงัคบัของรฐัต่ำงประเทศนัน้ 

▪ ผูส้นใจลงทุนควรศกึษำขอ้มูลในหนังสอืชีช้วนใหเ้ขำ้ใจก่อนซือ้หน่วยลงทุน และเกบ็ไวเ้ป็นขอ้มูลเพื่อใช้
อำ้งองิในอนำคต  หำกผูล้งทุนต้องกำรทรำบขอ้มูลเพิม่เตมิ ผูล้งทุนสำมำรถขอหนังสอืชีช้วนส่วนขอ้มูล
โครงกำรไดท้ีบ่รษิทัหลกัทรพัยจ์ดักำรกองทุน แลนด ์แอนด ์เฮำ้ส ์จ ำกดั หรอื ผูส้นบัสนุนกำรขำยหรอืรบั
ซือ้คนื 

▪ กำรพิจำรณำร่ำงหนังสือชี้ชวนในกำรเสนอขำยหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้มิได้เป็นกำรแสดงว่ำ
ส ำนักงำนไดร้บัรองถงึควำมถูกต้องของขอ้มูลในหนังสอืชีช้วนของกองทุนรวม หรอืไดป้ระกนัรำคำหรอื
ผลตอบแทนของหน่วยลงทุนทีเ่สนอขำยนัน้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค าเตือนเก่ียวกบัการลงทุนในหน่วยลงทุน 

 

ขอ้มลู ณ วนัที ่31 สงิหำคม 2562 

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

 

ช่ือกองทุน กองทุน Investec Global Multi-Asset Income Fund จดทะเบยีนจดัตัง้ในประเทศลกัเซมเบริก์ 
(Luxembourg) ภำยใตก้ฎหมำยของประเทศลกัเซมเบริก์และ UCITS ซึง่จดัตัง้และจดักำรโดย Investec 
Asset Management Luxembourg S.A. และบรหิำรกำรลงทุนโดย Investec Asset Management 
Limited 

วตัถปุระสงคก์ารลงทุน กองทุน Investec Global Multi-Asset Income Fund มุ่งหวงัทีจ่ะสรำ้งรำยรบัพรอ้มกบัโอกำสทีจ่ะท ำใหเ้งนิ
ตน้เตบิโตไดใ้นอนำคต โดยลงทนุในทรพัยส์นิทีห่ลำกหลำยในตรำสำรหนี้ ตรำสำรทุน และตรำสำรอนุพนัธ์
ทำงกำรเงนิซึง่มสีนิทรพัยอ์ำ้งองิเป็นตรำสำรหนี้ และตรำสำรทุน 

นโยบายการลงทุน กองทุน Investec Global Multi-Asset Income Fund  มนีโยบำยลงทุนในทรพัยส์นิทีห่ลำกหลำยในตรำสำร
หนี้ ตรำสำรทุน และตรำสำรอนุพนัธท์ำงกำรเงนิซึง่มสีนิทรพัยอ์ำ้งองิเป็นตรำสำรหนี้ และตรำสำรทุน โดย
ปกตกิองทุนหลกัจะลงทุนในตรำสำรทุนไม่เกนิรอ้ยละ 50 ของมลูค่ำทรพัยส์นิของกองทุน  
ตรำสำรทีใ่หด้อกเบีย้คงที ่ทีก่องทุนถอือยู่อำจจะ  
1. ออกโดยบรษิทัเอกชน สถำบนักำรเงนิ รฐับำล หน่วยงำนของรฐัหรอืองคก์รระหว่ำงประเทศทัว่โลก ทุก
ช่วงระยะเวลำตรำสำร (โดยรวมถงึแต่ไมจ่ ำกดัเพยีงตลำดเกดิใหม่และตลำด frontier type markets)  
2. อำจลงทุนในตรำสำรหนี้ทีม่อีำยุเฉลีย่ของตรำสำรหนี้ (Duration) เท่ำใดกไ็ด ้และ  
3. อนัดบัควำมน่ำเชื่อถอืทีส่ำมำรถลงทุนได ้(investment grade) และ/หรอื ตรำสำรหนี้ทีม่อีนัดบัควำม
น่ำเชื่อถอืต ่ำกว่ำทีส่ำมำรถลงทนุได ้(non-investment grade)  
กองทุนหลกัอำจถอืครองหลกัทรพัยป์ระเภทแปลงสภำพได ้(Contingent Convertible Securities 
(Cocos))ไดไ้ม่เกนิรอ้ยละ 10 ของมลูค่ำทรพัยส์นิของกองทุน 
สว่นทีเ่หลอืกองทุนหลกัอำจลงทนุในหลกัทรพัยท์ีโ่อนสทิธไิด ้(Transferable securities) ตรำสำรตลำดเงนิ 
เงนิสดหรอืตรำสำรเทยีบเท่ำเงนิสด สญัญำซือ้ขำยล่วงหน้ำ เงนิฝำก และหน่วยลงทุน CIS 
กองทุนอำจใชส้ญัญำซือ้ขำยล่วงหน้ำ (Derivatives) เพื่อป้องกนัควำมเสีย่งและเพื่อเพิม่ประสทิธภิำพกำร
บรหิำรในกำรลงทุน และ/หรอื เพื่อวตัถุประสงคข์องกำรลงทุน 

บริษทัจดัการ (Asset 
Management 
Company) 

Investec Asset Management Luxembourg S.A. 
32-36, boulevard d’Avranches; L-1160 Luxembourg 
Grand Duchy of Luxembourg 

ผูจ้ดัการการลงทุน 
(Investment Managers) 

Investec Asset Management Limited  
Woolgate Exchange; 25 Basinghall Street 
London EC2V 5HA 
United Kingdom 

ผูด้แูลผลประโยชน์/ผู้
เกบ็รกัษาทรพัยสิ์น 

State Street Bank Luxembourg S.C.A. 
49, avenue J.F. Kennedy; L-1855 Luxembourg 
Grand Duchy of Luxembourg 

สกลุเงิน ดอลล่ำรส์หรฐัฯ (US Dollar) 
วนัท่ีจดัตัง้กองทุน 28 พฤศจกิำยน 2556 
วนัท าการซ้ือขายหน่วย
ลงทุน 

ทุกวนัท ำกำร 

อายุกองทุน ไม่ก ำหนด 
นโยบายการจ่ายเงินปัน
ผล 

ไม่ม ี

ค่าธรรมเนียม 
Maximum initial charge 
Management fee 
Ongoing charges 

    
รอ้ยละ 5.00 ต่อปี 
รอ้ยละ 0.75 ต่อปี 
รอ้ยละ 0.93 ต่อปี 

ISIN Codes ISIN: LU0983164699 
แหล่งข้อมูลกองทุนหลกั Website: www.investecassetmanagement.com  
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ความเส่ียงจากการปฏิบติัการของกองทุน 

ความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียน (Foreign Currency Risk) 

ผลตอบแทนรวมของกองทุนรวมและงบดุลอำจไดร้บัผลกระทบอย่ำงมำกจำกกำรเคลื่อนไหวของอตัรำแลกเปลีย่น 
ถำ้สนิทรพัยแ์ละรำยไดข้องกองทุนมสีกุลเงนิอื่นทีไ่มใ่ช่สกุลเงนิหลกัของกองทุนซึง่หมำยควำมวำ่กำรเคลื่อนไหวของ
สกุลเงนิอำจมผีลกระทบต่อมลูคำ่ของสว่นของรำคำหุน้ของกองทุน  

ความเส่ียงจากการผิดนัด (Default)  

มคีวำมเสีย่งทีผู่อ้อกตรำสำรทีใ่หร้ำยไดค้งที ่(อำท ิพนัธบตัร) อำจจะไม่สำมำรถจ่ำยดอกเบีย้หรอืจ่ำยคนืเงนิทีผู่อ้อก
ไดย้มื หำกคุณภำพดำ้นเครดติของผูอ้อกยิง่แย่ลง ควำมเสีย่งในกำรผดินดัจะยิง่มำกขึน้ ดงันัน้ ท ำใหข้ำดทุนจำกกำร
ลงทุน 

ความเส่ียงจากตลาดเกิดใหม ่(Emerging Markets Risks) 

รำคำหลกัทรพัยใ์นตลำดเกดิใหม่อำจมคีวำมผนัผวนมำกกว่ำหลกัทรพัยใ์นตลำดพฒันำแลว้เนื่องจำกปัจจยัทำงกำร
เมอืงและเศรษฐกจิ ควำมผนัผวนน้ีอำจเพิม่ขึน้ตำมกฎหมำยกำรซือ้ขำยสภำพคล่องกำรช ำระบญัชกีำรโอน
หลกัทรพัยแ์ละสกุลเงนิ 

ความเส่ียงด้านคูส่ญัญาตราสารอนุพนัธ ์(Derivative counterparty)  

คู่สญัญำในธุรกรรมตรำสำรอนุพนัธอ์ำจจะไม่สำมำรถปฏบิตัติำมขอ้ผกูพนัของคู่สญัญำซึง่ดว้ยเหตุนัน้ จะน ำไปสูก่ำร
ขำดทุนทำงกำรเงนิ 

ความเส่ียงด้านตราสารอนุพนัธ ์(Derivatives Risk) 

ควำมเสีย่งโดยรวมอำจจะเพิม่ขึน้จำกกำรใชต้รำสำรอนุพนัธโ์ดยขยำยผลกระทบทัง้ของผลก ำไรและผลขำดทุน ซึง่
อำจจะน ำไปสูก่ำรเปลีย่นแปลงอย่ำงมำกในมลูค่ำและผลขำดทุนทำงกำรเงนิอย่ำงมำกทีเ่ป็นไปได้ 

ความเส่ียงด้านอตัราดอกเบีย้ (Interest rate) 

มลูค่ำกำรลงทุนทีไ่ดร้ำยไดค้งที ่(อำท ิพนัธบตัร) มแีนวโน้มทีจ่ะลดลงเมื่ออตัรำดอกเบีย้และ/หรอืภำวะเงนิเฟ้อสงูขึน้ 

ความเส่ียงด้านสถานะความเส่ียงของหลกัทรพัยข์องรฐับาล (Government securities exposure)  

กลุ่มหลกัทรพัยล์งทุนอำจจะลงทุนสนิทรพัยข์องกลุ่มหลกัทรพัยล์งทุนมำกกว่ำ 35% ในหลกัทรพัยข์องรฐับำลทีอ่อก
หรอืค ้ำประกนัโดยประเทศเดยีวทีไ่ดร้บัอนุญำต 
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ผลการด าเนินงานของกองทนุหลกั 
 

 
 

หมำยเหตุ 
1. ขอ้มลูจำก Factsheet ณ วนัที ่31 สงิหำคม 2562 
2. ผลกำรด ำเนินงำนในอดตี มไิดเ้ป็นสิง่ยนืยนัถงึผลกำรด ำเนินงำนในอนำคต 
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ตารางแสดงวนัหยดุท าการซ้ือ / ขายคืน / สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนของ 
กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล มลัติ แอสเซท็ (LHGMA) 

ประจ าปี 2562 

(ประเทศไทย และประเทศท่ีเก่ียวข้อง) 

 

เดอืน วนัที่ วนั รายช่ือวนัหยดุท าการซือ้ / ขายคนื / 

สบัเปลี่ยนหนว่ยลงทนุ
มกราคม 2562 01 ม.ค. 2562 องัคาร วนัหยดุกองทนุ LHGMA

21 ม.ค. 2562 จันทร์ วนัหยดุกองทนุ LHGMA

05 ก.พ. 2562 องัคาร วนัหยดุกองทนุ LHGMA

06 ก.พ. 2562 พธุ วนัหยดุกองทนุ LHGMA

18 ก.พ. 2562 จันทร์ วนัหยดุกองทนุ LHGMA

19 ก.พ. 2562 องัคาร วนัหยดุกองทนุ LHGMA

มีนาคม 2562

08 เม.ย. 2562 จันทร์ วนัหยดุกองทนุ LHGMA

15 เม.ย. 2562 จันทร์ วนัหยดุกองทนุ LHGMA

16 เม.ย. 2562 องัคาร วนัหยดุกองทนุ LHGMA

19 เม.ย. 2562 ศกุร์ วนัหยดุกองทนุ LHGMA

22 เม.ย. 2562 จันทร์ วนัหยดุกองทนุ LHGMA

01 พ.ค. 2562 พธุ วนัหยดุกองทนุ LHGMA

06 พ.ค. 2562 จันทร์ วนัหยดุกองทนุ LHGMA

09 พ.ค. 2562 พฤหสับดี วนัหยดุกองทนุ LHGMA

20 พ.ค. 2562 จันทร์ วนัหยดุกองทนุ LHGMA

27 พ.ค. 2562 จันทร์ วนัหยดุกองทนุ LHGMA

30 พ.ค. 2562 พฤหสับดี วนัหยดุกองทนุ LHGMA

03 มิ.ย. 2562 จันทร์ วนัหยดุกองทนุ LHGMA

05 มิ.ย. 2562 พธุ วนัหยดุกองทนุ LHGMA

10 มิ.ย. 2562 จันทร์ วนัหยดุกองทนุ LHGMA

04 ก.ค. 2562 พฤหสับดี วนัหยดุกองทนุ LHGMA

16 ก.ค. 2562 องัคาร วนัหยดุกองทนุ LHGMA

29 ก.ค. 2562 จันทร์ วนัหยดุกองทนุ LHGMA

09 ส.ค. 2562 ศกุร์ วนัหยดุกองทนุ LHGMA

12 ส.ค. 2562 จันทร์ วนัหยดุกองทนุ LHGMA

15 ส.ค. 2562 พฤหสับดี วนัหยดุกองทนุ LHGMA

26 ส.ค. 2562 จันทร์ วนัหยดุกองทนุ LHGMA

02 ก.ย. 2562 จันทร์ วนัหยดุกองทนุ LHGMA

14 ต.ค. 2562 จันทร์ วนัหยดุกองทนุ LHGMA

23 ต.ค. 2562 พธุ วนัหยดุกองทนุ LHGMA

28 ต.ค. 2562 จันทร์ วนัหยดุกองทนุ LHGMA

01 พ.ย. 2562 ศกุร์ วนัหยดุกองทนุ LHGMA

11 พ.ย. 2562 จันทร์ วนัหยดุกองทนุ LHGMA

28 พ.ย. 2562 พฤหสับดี วนัหยดุกองทนุ LHGMA

05 ธ.ค. 2562 พฤหสับดี วนัหยดุกองทนุ LHGMA

10 ธ.ค. 2562 องัคาร วนัหยดุกองทนุ LHGMA

24 ธ.ค. 2562 องัคาร วนัหยดุกองทนุ LHGMA

25 ธ.ค. 2562 พธุ วนัหยดุกองทนุ LHGMA

26 ธ.ค. 2562 พฤหสับดี วนัหยดุกองทนุ LHGMA

31 ธ.ค. 2562 องัคาร วนัหยดุกองทนุ LHGMA

กุมภาพันธ์ 2562

เมษายน 2562

ตุลาคม 2562

พฤศจิกายน 2562

ธันวาคม 2562

พฤษภาคม 2562

มิถุนายน 2562

กรกฎาคม 2562

สิงหาคม 2562

กันยายน 2562


