
-1- 

 

 
 

 
 

หนังสือช้ีชวน 
ส่วนข้อมลูกองทุนรวม (Q&A) 

 
กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล อินคมั 

LH Global Income Fund  

 (LHGINCOME) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ส ำหรบัรอบระยะเวลำบญัชีปีท่ี 4 ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถนุำยน 2564)  

ผู้ลงทุนควรศึกษำรำยละเอียดของกองทุนอย่ำงละเอียดถี่ถ้วนก่อนตดัสินใจลงทุน 
หำกมีข้อสงสยัหรือต้องกำรข้อมูลเพ่ิมเติม โปรดติดต่อบริษทัจดักำรหรือผู้สนับสนุนกำรขำยหรือรบัซ้ือคืน 
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ช่ือโครงกำร (ภำษำไทย)    : กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล อนิคมั 

ช่ือโครงกำร (ภำษำองักฤษ)   : LH Global Income Fund 

ช่ือยอ่     : LHGINCOME 

อำยุโครงกำร     : ไม่ก ำหนด  

วนัท่ีได้รบัอนุมติัให้จดัตัง้และจดักำรกองทุนรวม  : 6 กรกฎำคม 2560 

วนัท่ีจดทะเบียน     : 26 กรกฎำคม 2560 

วนัท่ีเปิดเสนอซื้อหน่วยลงทุน   : ทุกวนัท ำกำร 

วนัท่ีเปิดเสนอขำยหน่วยลงทุน   : ทุกวนัท ำกำร 

 

 

แผนภำพแสดงต ำแหน่งควำมเส่ียงของกองทุนรวม 

 

 
 

 
 
 

Q: ประเภทของกองทุน 
A:  กองทุนรวมหน่วยลงทุนประเภท Fund of Funds (Fund of Funds) 

 
Q: นโยบำยกำรลงทุน 
A:  กองทุนจะลงทุนในหรอืมไีวซ้ึ่งหน่วยลงทุนของกองทุนต่ำงประเทศ และ/หรอืกองทุนรวมอทีเีอฟต่ำงประเทศ ทัว่โลก 

โดยเฉลี่ยในรอบปีบญัชไีม่น้อยกว่ำร้อยละ 80 ของมูลค่ำทรพัย์สินสุทธขิองกองทุน ทัง้นี้ บรษิัทจดักำรจะลงทุนใน
กองทุนรวมต่ำงประเทศ และ/หรอืกองทุนรวมอีทีเอฟต่ำงประเทศอย่ำงน้อย 2 กองทุน ในสดัส่วนกองทุนละไม่เกิน   

ส่วนข้อมูลสรปุรำยละเอียดโครงกำร 

ประเภทและนโยบำยกำรลงทนุ  
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รอ้ยละ 79 ของมลูค่ำทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุน ซึ่งสดัส่วนกำรลงทุนในกองทุนรวมต่ำงประเทศ และ/หรอืกองทุนรวมอี
ทเีอฟต่ำงประเทศ จะขึน้อยู่กบัดุลยพนิิจของผูจ้ดักำรกองทุน ตำมสภำวะกำรลงทุนหรอืกำรคำดกำรณ์สภำวะกำรลงทุน
ในแต่ละขณะ โดยกองทุนจะพจิำรณำลงทุนในกองทุนหลำยประเภท เช่น กองทุนตรำสำรหนี้ และ/หรอืกองทุนตรำสำร
ทุน และ/หรอืหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสงัหำรมิทรพัย์/REITs และ/หรอืกองทุนรวมโครงสร้ำงพื้นฐำน เป็นต้น ใน
สดัส่วนตัง้แต่รอ้ยละ 0 ถงึรอ้ยละ 100 ของมลูค่ำทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุน โดยขึน้อยู่กบัดุลยพนิิจของผูจ้ดักำรกองทุน 
ส่วนทีเ่หลอือำจพจิำรณำลงทุนทัง้ในและต่ำงประเทศ โดยอำจลงทุนในเงนิฝำกธนำคำร ตรำสำรแห่งทุน ตรำสำรแห่ง
หนี้ ตรำสำรกึ่งหนี้กึ่งทุน ใบส ำคญัแสดงสทิธ ิและ/หรอืหน่วย private equity ตำมประกำศส ำนักงำนคณะกรรมกำร 
ก.ล.ต. ตลอดจนหลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สนิอื่นหรอืกำรหำดอกผลโดยวธิอีื่นอย่ำงใดอย่ำงหนึ่ งหรอืหลำยอย่ำง ตำมที่
คณะกรรมกำร ก.ล.ต. หรอืส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. หรอืคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุนประกำศก ำหนดหรอืให้
ควำมเหน็ชอบ 

กองทุนรวมต่ำงประเทศ และ/หรีอกองทุนรวมอีทีเอฟต่ำงประเทศที่กองทุนอำจพิจำรณำลงทุนในสญัญำซื้อขำย
ล่วงหน้ำ (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธภิำพกำรบรหิำรกำรลงทุน (Efficient Portfolio Management) เช่น กำรท ำ
สญัญำฟิวเจอรส์ และ/หรอืสญัญำออปชัน่ และ/หรอืสญัญำฟอรเ์วริด์ และ/หรอืสญัญำสวอป ทีอ่ำ้งองิกบัหลกัทรพัย ์หรอื
ตวัแปรอ้ำงองิทีก่องทุนหลกัลงทุน โดยมวีตัถุประสงค์เพื่อท ำใหก้องทุนหลักสำมำรถสรำ้งผลตอบแทนใหใ้กล้เคยีงกบั
ดชันีอ้ำงอิง ดงันัน้ กองทุนรวมต่ำงประเทศ และ/หรอืกองทุนรวมอทีเีอฟต่ำงประเทศที่กองทุนลงทุนจงึมคีวำมเสี่ยง
มำกกว่ำกองทุนรวมอื่น นอกจำกนี้ กองทุนรวมต่ำงประเทศ และ/หรอืกองทุนรวมอทีเีอฟต่ำงประเทศทีก่องทุนลงทุน 
อำจไม่ได้ใชเ้ครื่องมอืป้องกนัควำมเสีย่งดำ้นอตัรำแลกเปลี่ยนเงนิตรำต่ำงประเทศ กองทุนรวมต่ำงประเทศ และ/หรอื
กองทุนรวมอทีเีอฟต่ำงประเทศนัน้ อำจไดร้รบัผลกระทบจำกกำรเปลี่ยนแปลงของสกุลเงนิของประเทศทีก่องทุนรวม
ต่ำงประเทศ และ/หรอืกองทุนรวมอทีเีอฟต่ำงประเทศไปลงทุน 

ทัง้นี้ ในกำรลงทุนทัง้ในประเทศและต่ำงประเทศ กองทุนอำจลงทุนในตรำสำรที่มอีนัดบัควำมน่ำเชื่อถอืที่ตวัตรำสำร
หรอืที่ผู้ออกตรำสำรต ่ำกว่ำที่สำมำรถลงทุนได้ (Non-Investment Grade) และ/หรอืตรำสำรที่ไม่ได้รบักำรจดัอนัดบั
ควำมน่ำเชื่อถือที่ตัวตรำสำร และ/หรอืที่ผู้ออกตรำสำร (Unrated) และ/หรอืหลกัทรพัย์ที่ไม่มีกำรซื้อขำยในตลำด
หลกัทรพัย ์(Unlisted Securities)  

กองทุนอำจลงทุนในสญัญำซื้อขำยล่วงหน้ำ (Derivatives) ทีม่ตีวัแปรเป็นอตัรำแลกเปลีย่นเงนิ โดยมวีตัถุประสงค์เพื่อ
ป้องกนัควำมเสีย่ง (Hedging) จำกอตัรำแลกเปลีย่นเงนิตรำต่ำงประเทศโดยขึน้อยู่กบัดุลยพนิิจของผูจ้ดักำรกองทุน ซึ่ง
พจิำรณำจำกสภำวะของตลำดในขณะนัน้ นอกจำกนี้ กองทุนอำจเขำ้ท ำธุรกรรมกำรซื้อโดยมสีญัญำขำยคนื (reverse 
repo) และ/หรอืธุรกรรมประเภทกำรใหย้มืหลกัทรพัย ์(securities lending) โดยเป็นไปตำมหลกัเกณฑ์ทีค่ณะกรรมกำร 
ก.ล.ต. หรอืส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ประกำศก ำหนด 

 

ผลตอบแทนท่ีผู้ลงทุนจะได้จำกเงินลงทุน 
 ผูล้งทุนมโีอกำสที่จะไดร้บัก ำไรจำกมูลค่ำหน่วยลงทุนที่เพิ่มขึ้น ในกรณีที่รำคำหลกัทรพัย์ที่กองทุนลงทุนปรบัตวัสูงขึ้น 
และเปิดโอกำสให้ผู้ลงทุนได้รบัรำยได้จำกเงนิปันผล โดยกองทุนจะพิจำรณำจ่ำยเงินปันผลไม่เกินปีละ 12 ครัง้ โดย
พจิำรณำจำกผลกำรด ำเนินงำนสิน้สุดตำมช่วงเวลำทีบ่รษิทัจดักำรเหน็สมควร จำกก ำไรสะสม หรอืก ำไรสุทธิในงวดบญัชี
ทีจ่ะจ่ำยเงนิปันผล แลว้แต่กรณี และกำรจ่ำยเงนิปันผลดงักล่ำวจะไม่ท ำใหก้องทุนรวมมผีลขำดทุนสะสมเพิม่ขึน้ในงวดทีม่ี
กำรจ่ำยเงนิปันผลนัน้          
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Q: กองทุนรวมน้ีเป็นกองทุนรวมท่ีมีกำรก ำหนดประเภทของผู้ลงทุน หรือมีกำรแบ่งชนิดของหน่วยลงทุนหรือไม่ 
    อย่ำงไร  
A:  กองทุนรวมนี้เป็นกองทุนส ำหรบัผูล้งทุนทัว่ไป โดยกองทุนแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน ดงันี้ 
o ชนิดขำยคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ(ชื่อย่อ : LHGINCOME-R) : เหมำะกบัผูล้งทุนประเภทบุคคลธรรมดำ เปิดโอกำส

ใหผู้ล้งทุนรบัรำยไดส้ม ่ำเสมอจำกกำรขำยคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ 
o ชนิดสะสมมูลค่ำ (ชื่อย่อ : LHGINCOME -A) : เหมำะส ำหรบัผูล้งทุนประเภทบุคคลธรรมดำ เปิดโอกำสให้ผูล้งทุน

รบัรำยไดจ้ำกส่วนต่ำงจำกกำรลงทุน (Capital Gain) และสะสมผลประโยชน์จำกกำรลงทุน (Total return) 
o ชนิดจ่ำยเงนิปันผล (ชื่อย่อ : LHGINCOME -D) : เหมำะส ำหรบัผู้ลงทุนประเภทนิติบุคคล/สถำบนั เปิดโอกำสให้     

ผู้ลงทุนรบัรำยได้สม ่ำเสมอจำกเงนิปันผล รวมถึงมีสทิธไิด้รบัสิทธพิิเศษทำงภำษี หำกปฏิบตัิเป็นไปตำมเกณฑ์/
เงือ่นไขทีก่รมสรรพำกรก ำหนด 

 
Q: กองทุนรวมน้ีมีจ ำนวนเงินทุนโครงกำรเท่ำใด  
A: จ ำนวนเงนิทุนโครงกำรนี้เท่ำกบั 3,000 ลำ้นบำท  
 
Q: กองทุนน้ีเหมำะสมท่ีจะเป็นทำงเลือกส ำหรบัเงินลงทุนลกัษณะใด ควรลงทุนในกองทุนน้ีเป็นระยะเวลำเท่ำใด 
A: เพื่อตอบสนองควำมต้องกำรของผู้ลงทุนที่มุ่งหวงัผลตอบแทนจำกกำรลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนต่ำงประเทศ 
และ/หรอืกองทุนรวมอทีเีอฟต่ำงประเทศ ทัว่โลก ซึ่งกองทุนจะลงทุนอย่ำงน้อย 2 กองทุน ในสดัส่วนกองทุนละไม่เกนิ
รอ้ยละ 79 ของมลูค่ำทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุน โดยผูล้งทุนสำมำรถยอมรบัควำมเสีย่งจำกกำรลงทุนในต่ำงประเทศได ้ 

 
Q: ปัจจยัใดท่ีมีผลกระทบอย่ำงมีนัยส ำคญัต่อเงินลงทุนของผู้ลงทุน 
A:  1) กำรเปลีย่นแปลงของรำคำ หรอืผลกำรด ำเนินงำนของกองทุนอื่นทีก่องทุนลงทุ 
     2) อตัรำแลกเปลีย่น 
     3) ปัจจยัอื่น ๆ เช่น ภำวะเศรษฐกจิของประเทศทีก่องทุนหลกัไปลงทุน 
 
Q: กองทุนน้ีมีผู้ประกนัเงินทุนหรือมุ่งเน้นจะคุ้มครองเงินต้นหรือไม่ อย่ำงไร 
A:  กองทุนน้ีไม่มผีูป้ระกนัเงนิทุนและไม่คุม้ครองเงนิตน้  
 
Q: กองทุนรวมน้ีมีรอบระยะเวลำบญัชีอย่ำงไร  
A:  30 มถิุนำยน ของทุกปี 
 
 
 
 
 
 

ลกัษณะท่ีส ำคญัของกองทุนรวม  
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Q: กองทุนรวมน้ีมีวิธีกำรขำยและรบัซื้อคืนหน่วยลงทุนอย่ำงไร  
A:  1) วธิกีำรขำยหน่วยลงทุน 
✓ มลูค่ำขัน้ต ่ำของกำรสัง่ซื้อ 5,000 บำท  

✓ กำรสัง่ซื้อหน่วยลงทุนระหว่ำงกำรเสนอขำยครัง้แรก (IPO): ผู้ลงทุนสำมำรถสัง่ซื้อได้ที่บริษัทจัดกำร หรือ
ผู้สนับสนุนกำรขำยหรือรบัซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ได้รบักำรแต่งตัง้จำกบริษัทจดักำร ในเวลำตัง้แต่ เวลำ 8.30  - 
15.30 น. โดยวนัสุดทำ้ยของกำรเสนอขำยครัง้แรก บรษิทัจดักำรขอสงวนสทิธริบัเงนิค่ำจองซื้อเป็นเงนิโอนเท่ำนัน้
ภำยในเวลำ 15.30 น. 

✓ กำรสัง่ซื้อหน่วยลงทุนภำยหลงักำรเสนอขำยครัง้แรก (หลงั IPO): ผูล้งทุนสำมำรถสัง่ซื้อไดท้ีบ่รษิทัจดักำร หรอื
ผู้สนับสนุนกำรขำยหรอืรบัซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ได้รบักำรแต่งตัง้จำก  บรษิัทจดักำร ทุกวนัท ำกำรขำยหน่วย
ลงทุน เวลำ 8.30 - 14.00 น.   

✓ ผูส้ัง่ซื้อหน่วยลงทุนจะต้องช ำระเงนิค่ำซื้อครัง้เดยีวเตม็จ ำนวนทีส่ัง่ซื้อ โดยช ำระเป็น เงนิโอน เชค็ ดรำฟต์ หรอื
วธิอีื่นใดที่บรษิัทจดักำรยอมรบั โดยผู้สัง่ซื้อจะต้องลงวนัที่ตำมวนัที่ที่สัง่ซื้อและขดีคร่อมเฉพำะสัง่จ่ำยในนำม 
“บลจ. แลนด ์แอนด์ เฮา้ส ์จ ากดั เพือ่จองซื้อหน่วยลงทุน” โดยระบุชื่อ ทีอ่ยู่และหมำยเลขโทรศพัทข์องผูส้ัง่ซื้อลง
บนดำ้นหลงัของเชค็เพื่อควำมสะดวกในกำรตดิต่อและเพื่อผลประโยชน์ของผูส้ัง่ซื้อหน่วยลงทุน 

        
  2) วธิรีบัซื้อคนื  
✓ มลูค่ำขัน้ต ่ำในกำรขำยคนืและมลูค่ำหน่วยลงทุนคงเหลอืในบญัช ี5,000 บำท   

✓ จ ำนวนหน่วยลงทุนขัน้ต ่ำของกำรสัง่ขำยคนืและจ ำนวนหน่วยลงทุนคงเหลอืในบญัชขี ัน้ต ่ำ 500 หน่วย 

✓ กรณีรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนแบบดุลยพนิิจของผูล้งทุน ผูล้งทุนสำมำรถสัง่ขำยหน่วยลงทุนไดทุ้กวนัท ำกำรรบัซื้อ
คนืหน่วยลงทุน โดยผูถ้อืหน่วยลงทุนสำมำรถส่งค ำสัง่ขำยคนืหน่วยลงทุน ไดต้ัง้แต่เวลำ 8.30 - 14.00 น. 

ทัง้นี้ บรษิัทจดักำรขอสงวนสทิธทิี่จะเปลี่ยนแปลง วนั เวลำท ำกำรรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนดงักล่ำว ตำมทีบ่รษิัท
จดักำรเหน็สมควร ซึ่งเป็นไปเพื่อประโยชน์ของกองทุนรวม โดยจะแจง้ใหผู้้ถอืหน่วยลงทุนทรำบล่วงหน้ำ โดย
ประกำศ ณ ส ำนักงำนของบรษิทัจดักำร และ/หรอืผูส้นับสนุนกำรขำยหรอืรบัซื้อคนื (ถำ้ม)ี 

ทัง้นี้ บรษิัทจดักำรจะด ำเนินกำรช ำระเงินให้ผู้ขำยคืนหน่วยลงทุนภำยใน 5 วนัท ำกำรนับแต่วนัถัดจำกวนั
ค ำนวณมลูค่ำทรพัยส์นิสุทธ ิมลูค่ำหน่วยลงทุน และรำคำหน่วยลงทุน 

 
✓ กรณีรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ(ส ำหรบัหน่วยลงทุนชนิดขำยคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั)ิ 

บรษิัทจดักำรจะถือว่ำผู้ถือหน่วยลงทุนได้ตกลงสัง่ขำยคืนหน่วยลงทุนและยินยอมให้บรษิัทจดักำรรบัซื้อคืน
หน่วยลงทุนอตัโนมตัิ (Auto Redemption) โดยจะพจิำรณำรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตัิไม่เกินปีละ 12 ครัง้ 
ซึ่งจะพจิำรณำจำกผลกำรด ำเนินงำนสิน้สุดตำมช่วงเวลำทีบ่รษิทัจดักำรเห็นสมควรในงวดบญัชทีีจ่ะจ่ำยเงนิค่ำ
รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตัแิลว้แต่กรณี 

ในกำรรบัซื้อคืนหน่วยลงทุนดงักล่ำว บรษิัทจดักำรจะใช้รำคำรบัซื้อคนื ณ สิ้นวนัท ำรำยกำรรบัซื้อคืนหน่วย
ลงทุนอตัโนมตั ิโดยบรษิทัจดักำรจะด ำเนินกำรช ำระเงนิค่ำรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนโดยอตัโนมตัิภำยใน 5 วนัท ำ

ขอ้ก ำหนดในกำรซื้อขำยและโอนหน่วยลงทุน 
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กำรนับแต่วนัถดัจำกวนัค ำนวณมูลค่ำทรพัยส์นิสุทธ ิมูลค่ำหน่วยลงทุน และรำคำหน่วยลงทุน เพื่อน ำเงนิไปซื้อ
หน่วยลงทุนกองทุนเปิด แอล เอช ตลำดเงนิ   

ผูถ้อืหน่วยลงทุนจะสำมำรถด ำเนินกำรขำยคนืหรอืสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนกองทุนเปิด แอล เอช ตลำดเงนิ  ไปยงั
กองทุนอื่นได ้โดยเป็นไปตำมเงือ่นไขระบุไวใ้นหนังสอืชีช้วนของกองทุนเปิด แอล เอช ตลำดเงนิ 
 

Q: กรณีใดท่ีบริษทัจดักำรสงวนสิทธิไม่ขำยหน่วยลงทุน 
A:  บรษิทัจดักำรขอสงวนสทิธทิีจ่ะปฏเิสธกำรสัง่ซื้อหน่วยลงทุน ในกรณีทีบ่รษิทัจดักำรไดพ้จิำรณำแล้วเหน็ว่ำกำรสัง่ซื้อ

ดงักล่ำว มผีลกระทบต่อกำรลงทุนของกองทนุรวมหรอืต่อผูถ้อืหน่วยลงทุนหรอืต่อชื่อเสยีงหรอืต่อควำมรบัผดิชอบทำง
กฎหมำยของบรษิทัจดักำร โดยไม่จ ำเป็นตอ้งแจง้ใหผู้ส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุนทรำบล่วงหน้ำ 

 
Q: กองทุนรวมน้ีมีข้อก ำหนดเก่ียวกบักำรเลื่อนก ำหนดเวลำช ำระค่ำขำยคืนหน่วยลงทุน กำรไม่ขำยหรือไม่รบั
ซื้อคืนหน่วยลงทุนตำมค ำสัง่ท่ีรบัไว้แล้ว และกำรหยุดรบัค ำสัง่ซื้อหรือขำยคืนหน่วยลงทุนไว้อย่ำงไร 
A: 1) กำรเลื่อนก ำหนดกำรช ำระเงนิค่ำขำยคนืหน่วยลงทุน  

บรษิทัจดักำรอำจเลื่อนก ำหนดกำรช ำระเงนิค่ำขำยคนืหน่วยลงทนุคนืแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนทีไ่ดม้คี ำสัง่ขำยคนื
หน่วยลงทุนของกองทุนเปิดไดใ้นกรณีดงัต่อไปนี้  

(1) บรษิทัจดักำรพจิำรณำแลว้ มคีวำมเชื่อโดยสุจรติและสมเหตุสมผลว่ำเป็นกรณีทีเ่ขำ้เหตุดงัต่อไปนี้ โดยไดร้บัควำม
เหน็ชอบของผูด้แูลผลประโยชน์แลว้  

(ก) มเีหตุจ ำเป็นท ำใหไ้ม่สำมำรถจ ำหน่ำย จ่ำย โอนหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิของกองทุนเปิดไดอ้ย่ำงสมเหตุสมผล หรอื 

(ข) มเีหตุที่ท ำให้กองทุนรวมไม่ได้รบัช ำระเงนิจำกหลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สนิที่ลงทุนไว้ตำมก ำหนดเวลำปกติ ซึ่งเหตุ
ดงักลำ่วอยู่นอกเหนือกำรควบคุมของบรษิทัจดักำร 

(2) มคี ำสัง่ขำยคนืหน่วยลงทุนไวแ้ลว้แต่ในช่วงระยะเวลำทีบ่รษิทัจดักำรยงัไม่ไดช้ ำระเงนิค่ำขำยคนืหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผู้
ถอืหน่วยลงทุน บรษิทัจดักำรพบว่ำรำคำรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนดงักล่ำวไม่ถูกต้อง และผูดู้แลผลประโยชน์ยงัไม่ไดร้บัรอง
ขอ้มูลในรำยงำนกำรแก้ไขรำคำยอ้นหลงัและรำยงำนกำรชดเชยรำคำ โดยรำคำรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนทีไ่ม่ถูกต้องนัน้ต่ำง
จำกรำคำรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนที่ถูกต้องตัง้แต่หนึ่งสตำงค์ขึ้นไปและคดิเป็นอตัรำตัง้แต่ รอ้ยละ 0.5 ของรำคำรบัซื้อคืน
หน่วยลงทุนทีถู่กตอ้ง 

(3) มคี ำสัง่ขำยคนืหน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลำที่บรษิทัจดักำรพบว่ำ รำคำรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และผูดู้แล
ผลประโยชน์ยงัไม่ได้รบัรองขอ้มูลในรำยงำนกำรแก้ไขรำคำย้อนหลงัและรำยงำนกำรชดเชยรำคำ โดยรำคำรบัซื้อคืน
หน่วยลงทุนทีไ่ม่ถูกต้องนัน้ต่ำงจำกรำคำรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนที่ถูกต้องตัง้แต่หนึ่งสตำงค์ขึน้ไป และคดิเป็นอตัรำตัง้แต่
รอ้ยละ 0.5 ของรำคำรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนทีถู่กตอ้ง 

กำรเลื่อนก ำหนดกำรช ำระเงนิค่ำขำยคนืหน่วยลงทุนแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนตำม (1) (2) หรอื (3) บรษิทัจดักำรอำจเลื่อนได้
ไม่เกนิ 10 วนัท ำกำรนับตัง้แต่วนัท ำกำรถดัจำกวนัทีม่คี ำสัง่ขำยคนืหน่วยลงทนุนัน้ เวน้แต่ไดร้บักำรผ่อนผนัจำกส ำนักงำน
คณะกรรมกำร ก.ล.ต. และบรษิทัจดักำรจะด ำเนินกำรดงัต่อไปนี้  

(ก) แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที่มคี ำสัง่ขำยคนืหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทรำบถึงกำรเลื่อนก ำหนดกำรช ำระค่ำขำยคนืหน่วย
ลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผูถ้อืหน่วยลงทุนรำยอื่นและผูล้งทุนทัว่ไปใหท้รำบเรื่องดงักล่ำวดว้ยวธิกีำรใด ๆ โดยพลนั 

(ข) แจง้กำรเลื่อนก ำหนดกำรช ำระเงนิค่ำขำยคนืหน่วยลงทุน และจดัท ำรำยงำนในเรื่องดงักล่ำว พรอ้มทัง้แสดงเหตุผล
และหลกัฐำนกำรไดร้บัควำมเหน็ชอบหรอืกำรรบัรองขอ้มลูในรำยงำนกำรแกไ้ขรำคำยอ้นหลงัและรำยงำนกำรชดเชยรำคำ
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จำกผู้ดูแลผลประโยชน์ให้ส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ทรำบโดยพลนั โดยบรษิัทจดักำรอำจมอบหมำยให้ผู้ดูแล
ผลประโยชน์ด ำเนินกำรดงักล่ำวแทนกไ็ด ้

(ค) ในระหว่ำงทีบ่รษิทัจดักำรเลื่อนก ำหนดกำรช ำระเงนิค่ำขำยคนืหน่วยลงทุนนัน้ หำกถงึวนัท ำกำรซื้อขำยหน่วยลงทุน
วนัอื่น และมผีูถ้อืหน่วยลงทุนสัง่ขำยคนืหน่วยลงทุนอกี บรษิทัจดักำรจะต้องรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนนัน้ ทัง้นี้ บรษิทัจดักำร
จะต้องช ำระเงนิค่ำขำยคนืหน่วยลงทุนแก่ผู้ถอืหน่วยลงทุนที่ยงัคำ้งอยู่ให้เสรจ็สิ้นก่อน แล้วจงึช ำระเงนิค่ำขำยคืนหน่วย
ลงทุนแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนทีส่ัง่ขำยคนืหน่วยลงทุนในวนันัน้ๆ ต่อไป 
         
2) กำรไม่ขำยหรอืไม่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนตำมค ำสัง่ทีร่บัไวแ้ลว้  

บรษิัทจดักำรอำจไม่ขำย ไม่รบัซื้อคนื หรอืไม่รบัสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนตำมค ำสัง่ซื้อ ค ำสัง่ขำยคนื หรอืค ำสัง่สบัเปลี่ยน
หน่วยลงทุนทีไ่ดร้บัไวแ้ล้ว หรอือำจหยุดรบัค ำสัง่ซื้อ ค ำสัง่ขำยคนื หรอืค ำสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนได ้ในกรณีที่ปรำกฏ
เหตุดงัต่อไปนี้ 

(1) ตลำดหลกัทรพัยห์รอืศูนยซ์ื้อขำยหลกัทรพัยไ์ม่สำมำรถเปิดท ำกำรซื้อขำยไดต้ำมปกต ิ

(2) บรษิทัจดักำรพจิำรณำแลว้ มคีวำมเชื่อโดยสุจรติและสมเหตุสมผลว่ำเป็นกรณีดงัต่อไปนี้ โดยควำมเหน็ชอบของ
ผูด้แูลผลประโยชน์แลว้ 

(ก) มเีหตจุ ำเป็นท ำใหไ้ม่สำมำรถจ ำหน่ำยจ่ำย โอนหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิของกองทุนเปิดไดอ้ย่ำงสมเหตุสมผล 

(ข) ไม่สำมำรถค ำนวณมลูค่ำทรพัยส์นิของกองทุนเปิดไดอ้ย่ำงเป็นธรรมและเหมำะสม 

(ค) มเีหตจุ ำเป็นอื่นใดเพื่อคุม้ครองประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุน 

ทัง้นี้  บริษัทจดักำรจะไม่ขำย ไม่รับซื้อคืน หรือไม่รบัสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตำมค ำสัง่ซื้อ ค ำสัง่ขำยคืน หรือค ำสัง่
สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่ไดร้บัมำแล้ว หรอืจะหยุดรบัค ำสัง่ซื้อ ค ำสัง่ขำยคนื หรอืค ำสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนตำม (ก)(ข) 
หรอื (ค) ไดไ้ม่เกนิ 1 วนัท ำกำร เวน้แต่ไดร้บัผ่อนผนัจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. 

(3) ในกรณีทีก่องทุนรวมมกีำรลงทุนในหลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สนิในต่ำงประเทศตำมประกำศส ำนักงำน ก.ล.ต. ว่ำด้วย
กำรลงทุนในหรอืมไีวซ้ึ่งหลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สนิในต่ำงประเทศเพื่อเป็นทรพัย์สนิของกองทุน และกำรก ำหนดอตัรำส่วน
กำรลงทุน เมื่อมเีหตุกำรณ์ดงัต่อไปนี้เกดิขึน้และก่อใหเ้กดิผลกระทบต่อกองทุนรวมดงักลำ่วอย่ำงมนีัยส ำคญั 

(ก) ตลำดซื้อขำยหลกัทรพัย์ดงักล่ำวไม่สำมำรถเปิดท ำกำรซื้อขำยไดต้ำมปกติ ทัง้นี้ เฉพำะกรณีทีก่องทุนรวมไดล้งทุน
ในหลกัทรพัยท์ีซ่ื้อขำยในตลำดซื้อขำยหลกัทรพัยแ์ต่ละแห่งเกนิกว่ำรอ้ยละสบิของมลูค่ำทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุนรวม 

(ข) มเีหตุกำรณ์ที่ท ำให้ไม่สำมำรถแลกเปลี่ยนเงนิตรำต่ำงประเทศได้อย่ำงเสร ีและท ำให้ไม่สำมำรถโอนเงนิออกจำก
ประเทศหรอืรบัโอนเงนิจำกต่ำงประเทศไดต้ำมปกต ิ

(ค) มเีหตุที่ท ำให้กองทุนรวมไม่ได้รับช ำระเงนิจำกหลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สินที่ลงทุนไว้ตำมก ำหนดเวลำปกติ ซึ่งเหตุ
ดงักล่ำวอยู่เหนือกำรควบคุมของบรษิทัจดักำรและผูด้แูลผลประโยชน์เหน็ชอบดว้ยแลว้ 

(4) เป็นกำรไม่ขำยหน่วยลงทุนตำมค ำสัง่ซื้อหน่วยลงทุนที่รบัไว้แล้ว หรอืเป็นกำรหยุดรบัค ำสัง่ซื้อหน่วยลงทุน แก่ผู้
ลงทนุเฉพำะรำย เนื่องจำกปรำกฏขอ้เทจ็จรงิดงัต่อไปนี้ 

(ก) บรษิทัจดักำรมเีหตุอนัควรสงสยัว่ำผูล้งทุนรำยนัน้ ๆ มส่ีวนเกีย่วขอ้งกบักำรกระท ำดงัต่อไปนี้ 

1. กำรกระท ำทีเ่ป็นควำมผดิมลูฐำนหรอืควำมผดิฐำนฟอกเงนิตำมกฎหมำยเกีย่วกบักำรป้องกนัและปรำบปรำมกำร
ฟอกเงนิ ไมว่่ำจะเป็นกฎหมำยไทยหรอืกฎหมำยต่ำงประเทศ 
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2. กำรใหก้ำรสนับสนุนทำงกำรเงนิแก่กำรก่อกำรรำ้ย หรอื 

3. กำรกระท ำทีเ่ป็นกำรปฏบิตัติำมค ำสัง่เกีย่วกบักำรยดึหรอือำยดัทรพัยส์นิ โดยบุคคลผูม้อี ำนำจตำมกฎหมำย 
(ข) บรษิทัจดักำรไม่สำมำรถด ำเนินกำรรูจ้กัลูกคำ้ และตรวจสอบเพื่อทรำบขอ้เทจ็จรงิเกีย่วกบัลูกคำ้ไดใ้นสำระส ำคญั 
 
         3) กำรหยุดรบัค ำสัง่ซื้อขำยหน่วยลงทุน 

เพื่อคุม้ครองประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุน หรอืในกรณีที่มคีวำมจ ำเป็นเพื่อรกัษำเสถยีรภำพทำงเศรษฐกจิและ
กำรเงินของประเทศ หรือเพื่อรกัษำเสถียรภำพในระบบตลำดกำรเงิน ส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. อำจ
ประกำศใหบ้รษิทัจดักำรหยุดรบัค ำสัง่ซื้อ ค ำสัง่ขำยคนื หรอืค ำสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดไดเ้ป็นกำร
ชัว่ครำวตำมระยะเวลำทีเ่หน็สมควร แต่รวมแลว้ต้องไม่เกนิ 20 วนัท ำกำรตดิต่อกนั เวน้แต่จะไดร้บัควำมเหน็ชอบ
จำกคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ให้ขยำยระยะเวลำหยุดรบัค ำสัง่ซื้อ ค ำสัง่ขำยคืน หรอืค ำสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน
ออกไปได ้

 
Q: วิธีกำรสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนเป็นอย่ำงไร 
A:  กำรสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนเขำ้ (Switch in) สำมำรถกระท ำไดทุ้กวนัท ำกำรขำยหน่วยลงทุนตำมทีบ่รษิทัจดักำรก ำหนด 

ระหว่ำงเวลำเริม่ท ำกำรถงึ 14.00 น. โดยเป็นกำรสบัเปลีย่นจำกหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นภำยใตก้ำรจดักำรของ
บรษิทัจดักำร (“กองทุนตน้ทำง”) มำเขำ้กองทุนน้ี (“กองทุนปลำยทำง”) ทัง้นี้ กำรสบัเปลีย่นกำรถอืหน่วยลงทุนระหว่ำง
กองทุนเปิด ตอ้งเป็นไปตำมเงือ่นไขทีร่ะบุไวใ้นโครงกำรจดักำรของทัง้กองทุนเปิดตน้ทำง และกองทุนเปิดปลำยทำง 

กำรสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (Switch out) ผู้ถือหน่วยลงทุนสำมำรถสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนจำกกองทุนนี้ไปยงั
กองทุนอื่นภำยใต้กำรจดักำรของบรษิัทจดักำร โดยส่งค ำสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน และน ำส่งหลกัฐำนกำรสบัเปลี่ยน
หน่วยลงทุนผ่ำนบรษิทัจดักำรหรอืผูส้นับสนุนกำรขำยหรอืรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน 

 ในกรณีทีว่นัดงักล่ำวตรงกบัวนัหยุดท ำกำร และ/หรอืวนัทีส่ ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. และ/หรอืหน่วยงำนอื่นใดที่
มอี ำนำจตำมกฎหมำยทีเ่กีย่วขอ้งมคี ำสัง่ใหเ้ป็นวนัหยุดท ำกำรซื้อขำย แมอ้ำจเป็นวนัทีบ่รษิทัจดักำรก ำหนดใหเ้ป็นวนั
ท ำกำรสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนกต็ำม บรษิทัจดักำรจะเลื่อนวนัท ำกำรสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนเป็นวนัท ำกำรถดัไป 

 ทัง้นี้ บรษิทัจดักำรขอสงวนสทิธทิีจ่ะเปลีย่นแปลงวนัและเวลำท ำกำรสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนดงักล่ำว ตำมทีบ่รษิทัจดักำร
เห็นสมควร โดยจะแจง้ให้ผูถ้อืหน่วยทรำบล่วงหน้ำ โดยประกำศ ณ ส ำนักงำนของบรษิทัจดักำร และ/หรอืผู้สนับสนุน
กำรขำยหรอืรบัซื้อคนื รวมทัง้เผยแพร่ผ่ำนเวบ็ไซตข์องบรษิทัจดักำร 

 
Q: กองทุนรวมน้ีก ำหนดวิธีกำรโอนหน่วยลงทุน และข้อจ ำกดักำรโอนไว้อย่ำงไร 
A: ขอ้จ ำกดักำรโอนหน่วยลงทุน ผูถ้อืหน่วยลงทุนสำมำรถโอนหน่วยลงทุนไดใ้นกรณีดงัต่อไปนี้ 

(1) กำรโอนหน่วยลงทุนใหบ้ดิำ มำรดำ บุตร และคู่สมรสของผูถ้อืหน่วยลงทุน 
(2) กำรโอนหน่วยลงทุนตำมค ำสัง่ศำล หรอืโดยผลของกฎหมำย 
(3) กำรโอนหน่วยลงทุนในกรณีพเิศษอื่นๆ ทีบ่รษิทัจดักำรเหน็สมควรและอนุมตัใิหโ้อนได ้

ทัง้นี้ กำรโอนหน่วยลงทุนต้องไม่ท ำให้กำรถือหน่วยลงทุนของบุคคลใด หรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดเกิน
ขอ้จ ำกดักำรถือหน่วยลงทุนตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุนว่ำด้วยหลกัเกณฑ์เกี่ยวกบัขอ้จ ำกดักำรถือ
หน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้ำทีข่องบรษิทัจดักำร  เวน้แต่เป็นกำรโอนทำงมรดก 
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วิธีกำรโอนหน่วยลงทุน 
ผูถ้อืหน่วยลงทุนทีป่ระสงคจ์ะโอนหน่วยลงทุน จะตอ้งด ำเนินกำรดงัต่อไปนี้ 

(1) กรอกแบบค ำขอโอนหน่วยลงทุนตำมที่บรษิัทจดักำรหรอืนำยทะเบียนหน่วยลงทุนก ำหนด พร้อมทั ้งลง
ลำยมอืชื่อผูโ้อนและผูร้บัโอน และยื่นค ำขอโอนหน่วยลงทุนดงักล่ำวพร้อมเอกสำรทีก่ ำหนดแก่นำยทะเบยีน
หน่วยลงทุน ในกรณีทีผู่ร้บัโอนยงัไม่มบีญัชกีองทุนกบับรษิทัจดักำร ผูร้บัโอนจะต้องด ำเนินกำรขอเปิดบญัชี
กองทุนตำมวธิกีำรทีก่ ำหนดไวใ้นโครงกำรก่อน แลว้ผูโ้อนจงึท ำกำรโอนหน่วยลงทุนใหผู้ร้บัโอนได ้

(2) ผูโ้อนจะต้องเสยีค่ำธรรมเนียมกำรโอนหน่วยลงทุนตำมที่ระบุไวใ้นหนังสอืชี้ชวนส่วนขอ้มูลโครงกำร เรื่อง 
“ค่ำธรรมเนียมทีเ่รยีกเกบ็จำกผูส้ัง่ซื้อหรอืผูถ้อืหน่วยลงทุน” 

(3) หลังจำกที่ได้รบัค่ำธรรมเนียมกำรโอนหน่วยลงทุนจำกผู้โอนแล้ว นำยทะเบียนหน่วยลงทุนจะส่งมอบ
ใบเสรจ็รบัเงนิ และใบก ำกบัภำษ ีพรอ้มส ำเนำค ำขอโอนหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูโ้อนไวเ้ป็นหลกัฐำน 

นำยทะเบยีนหน่วยลงทุนจะบนัทกึขอ้มูลกำรโอนหน่วยลงทุนและออกหนังสอืรบัรองสทิธใินหน่วยลงทุนใหผู้โ้อน
และผูร้บัโอนหน่วยลงทุน ภำยใน 15 วนันับแต่วนัที่นำยทะเบยีนหน่วยลงทุนไดร้บัค ำขอโอนหน่วยลงทุนถูกต้อง
สมบูรณ์ ทัง้นี้ ผูร้บัโอนหน่วยลงทุนจะมสีทิธใินฐำนะผู้ถอืหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตำมขอ้ผูกพนัขอ้ 13 เรื่อง 
“สทิธหิน้ำที่และควำมรบัผดิชอบของผู้ถอืหน่วยลงทุน” ไดต้่อเมื่อนำยทะเบยีนหน่วยลงทุนได้บนัทกึชื่อผู้รบัโอน
หน่วยลงทุนในสมุดทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุนเรยีบรอ้ยแลว้ 

 
Q: ผู้ถือหน่วยลงทุนจะทรำบข้อมูลเก่ียวกบัมูลค่ำทรพัยสิ์นสุทธิ มูลค่ำหน่วยลงทุนและรำคำขำยและรบัซื้อคืน
หน่วยลงทุนได้จำกช่องทำงใด 
A: ผู้ถือหน่วยสำมำรถตรวจสอบได้ ในเว็บไซต์ของบรษิัทจดักำร  www.lhfund.co.th หรอืที่บรษิัทจดักำร ที่หมำยเลข
โทรศพัท ์02-286-3484  
 
 
 

Q:  กองทุนน้ีมีกำรออก และส่งมอบเอกสำรแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนหรือไม่ อย่ำงไร  
A:  นำยทะเบยีนหน่วยลงทุนจะออก “หนังสอืรบัรองสทิธใินหน่วยลงทุน/ใบเสร็จรบัเงนิ/ใบก ำกบัภำษี” ทุกครัง้ที่มกีำร

สัง่ซื้อหรอืขำยคืนหน่วยลงทุน เพื่อเป็นกำรยืนยนัจ ำนวนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน และจะจดัส่งหนังสือ
รบัรองสทิธใินหน่วยลงทุน/ใบเสรจ็รบัเงนิ/ใบก ำกบัภำษีใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนภำยใน 15 วนัท ำกำรนับแต่วนัท ำกำร
ถดัจำกวนัทีปิ่ดกำรเสนอขำยหน่วยลงทุนครัง้แรก หรอืภำยใน 7 วนัท ำกำรนับแต่วนัถดัจำกวนัค ำนวณมลูค่ำทรพัยส์นิ
สุทธ ิมลูค่ำหน่วยลงทุน และรำคำหน่วยลงทุน ในช่วงกำรขำยและรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนภำยหลงักำรเสนอขำยครัง้แรก 
อนึ่งเอกสำรหลกัฐำนต่ำงๆ จะจดัส่งโดยทำงไปรษณีย์ หรอืใหผู้ส้นับสนุนกำรขำยหรอืรบัซื้อคนืเป็นผู้มอบให้แล้วแต่
กรณี 

     ทัง้นี้ สทิธใินหน่วยลงทุนของผูส้ัง่ซื้อหน่วยลงทุนจะเกดิขึน้ตอ่เมื่อนำยทะเบยีนหน่วยลงทุนไดท้ ำกำรบนัทกึรำยกำร       
สัง่ซื้อหน่วยลงทุนของผูส้ัง่ซื้อหน่วยลงทุนในทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุนแล้ว 

บรษิัทจดักำรและ/หรอืนำยทะเบียนขอสงวนสิทธิเปลี่ยนรูปแบบของเอกสำรแสดงสทิธใินหน่วยลงทุนจำกหนังสือ
รบัรองสิทธิในหน่วยลงทุน เป็นสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน (Fund book) หรือรูปแบบอื่นที่ส ำนักงำน
คณะกรรมกำร ก.ล.ต.อนุญำต หรอืเหน็ชอบได ้บรษิทัจดักำรจะประกำศให้ทรำบล่วงหน้ำไม่น้อยกว่ำ 5 วนัท ำกำร ณ 
ทีท่ ำกำรทุกแห่งของบรษิทัจดักำร และสถำนทีต่ดิต่อของผูส้นับสนุนกำรขำยหรอืรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน 

สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุน 

http://www.lhfund.co.th/
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Q: ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมน้ีอำจถกูจ ำกดัสิทธิในเร่ืองใด ภำยใต้เง่ือนไขอย่ำงไร 
A:  ในกรณีที่บุคคลใดหรอืกลุ่มบุคคลเดยีวกันใดถอืหน่วยลงทุนเกนิขอ้จ ำกดักำรถอืหน่วยลงทุน บรษิัทจดักำรจะไม่นับ

คะแนนเสยีงที่เกินกว่ำหนึ่งในสำมของจ ำนวนหน่วยลงทุนที่จ ำหน่ำยไดแ้ล้วทัง้หมดของกองทุนรวม เวน้แต่กำรเกิน
ขอ้จ ำกดักำรถอืหน่วยลงทุนเป็นกรณีขอ้ยกเวน้ขอ้จ ำกดักำรถอืหน่วยลงทุนตำมทีส่ ำนักงำน ก.ล.ต. ประกำศก ำหนด 

 
Q: ผู้ถือหน่วยลงทุน สำมำรถตรวจสอบแนวทำง และกำรด ำเนินกำรใช้สิทธิออกเสียงของบริษทัจดักำรกองทุน
รวมเพ่ิมเติมได้ท่ีใด  
A:  ผูถ้อืหน่วยลงทุนสำมำรถตรวจสอบไดใ้นเวบ็ไซตข์องบรษิทัจดักำร www.lhfund.co.th 
 
Q: ผู้ถอืหน่วยสำมำรถร้องเรียนผ่ำนช่องทำงใด และกองทุนมีนโยบำยระงบัข้อพิพำทโดยกระบวนกำร 
    อนุญำโตตุลำกำรหรือไม่ อย่ำงไร 
 A: ผู้ถือหน่วยสำมำรถร้องเรียนได้ที่ บริษัทจัดกำรที่หมำยเลขโทรศัพท์ 02 -286-3484 หรือส ำนักงำน ก.ล.ต.          
(Help center) โทรศพัท ์02-263-6000  
 
      กำรระงบัขอ้พพิำทโดยกระบวนกำรอนุญำโตตุลำกำร 
      บรษิัทจดักำรมนีโยบำยกำรระงบัขอ้พพิำทโดยกระบวนกำรอนุญำโตตุลำกำร  ในกรณีทีบ่รษิทัจดักำรฝ่ำฝืนหรอืไม่
ปฏิบตัิตำมโครงกำรจดักำรกองทุนรวมนี้ และ/หรอืหลกัเกณฑ์ตำมประกำศคณะกรรมกำร ก.ล.ต. และ/หรอืประกำศ
ส ำนักงำน คณะกรรมกำร ก.ล.ต. ทีเ่กีย่วขอ้ง อนัมผีลใหเ้กดิควำมเสยีหำยแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนของกองทุน ผูถ้อืหน่วยของ
กองทุน สำมำรถน ำขอ้พพิำทเขำ้สู่กำรพจิำรณำตำมกระบวนกำรอนุญำโตตุลำกำรของส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ได ้ 
 
 
  

 

Q: ข้อมูลเก่ียวกบับริษทัจดักำรกองทุนรวม 
A: ณ วนัที่ 30 มถิุนำยน 2563 บรษิทัหลกัทรพัย์จดักำรกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮำ้ส์ จ ำกดั มจี ำนวนกองทุนภำยใต้กำร
บรหิำรจดักำรของบรษิทัทัง้หมด 48 กองทุน และมมีลูค่ำทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุนรวมเท่ำกบั 59,365,832,471.67 บำท 

รำยชื่อกรรมกำร 

1. นำยรตัน์ พำนิชพนัธ ์    ประธำนกรรมกำร 
2. นำยอดุลย ์วนิัยแพทย ์    กรรมกำร 
3. นำงสุวรรณำ พุทธประสำท   กรรมกำร 
4. นำงศศธิร พงศธร     กรรมกำร 
5. นำงสำวจุฑำมำศ สมบุณยะวโิรจน์   กรรมกำร 
6. นำงระววีรรณ วธันำนุกจิ    กรรมกำร 
7. นำงจนัทนำ กำญจนำคม    กรรมกำร 
8. นำยมนรฐั ผดุงสทิธิ ์    กรรมกำร 
9. นำยหลำย กวง-ฮวั    กรรมกำร 
 

บุคคลท่ีเก่ียวข้องกบักำรด ำเนินกำรของกองทุนรวม 

http://www.lhfund.co.th/
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รำยช่ือผู้บริหำร 
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 สำยธุรกจิกองทุนรวมโครงสรำ้งพืน้ฐำนและอสงัหำรมิทรพัย ์
 
Q: รำยชื่อคณะกรรมกำรลงทุน 
A: รำยชื่อคณะกรรมกำรลงทุน 

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: รำยช่ือผู้จดักำรกองทุน ประวติักำรศึกษำ และประสบกำรณ์กำรท ำงำนท่ีเก่ียวข้องกบักำรบริหำรจดักำร
กองทุนรวม รวมทัง้หน้ำท่ีควำมรบัผิดชอบของผู้จดักำรกองทุนดงักล่ำว 
A: รำยชื่อผู้จดักำรกองทุน 

ชื่อ นำมสกุล ประวตักิำรศกึษำ ประสบกำรณ์ท ำงำน หน้ำทีค่วำมรบัผดิชอบ 

นำยมนรฐั  ผดุงสทิธิ ์ -ปรญิญำโท MBA, SASIN Graduate 

Institute 

-ปรญิญำตร ีบญัชบีณัฑติ , 

จุฬำลงกรณ์มหำวทิยำลยั  

-ประกำศนียบตัร สมำคมส่งเสรมิ

สถำบนักรรมกำรบรษิทัไทย DCP   

รุ่น 154/2554  

-TEPCOT รุ่นที ่6 

-ผ่ำน CFA ระดบั II 

 

-บลจ.แลนด ์แอนด ์เฮำ้ส ์จ ำกดั  

-บมจ.เอฟดบับลวิด ีประกนัชวีติ 

 

-บลจ.ไอเอน็จ ี(ประเทศไทย)  

 

-ตลำดสนิคำ้เกษตรล่วงหน้ำแห่ง

ประเทศไทย (AFET)  

-บลจ.วรรณ จ ำกดั  

 

-บลจ.ไอเอน็จ ี(ประเทศไทย) 

 

-กรรมกำรผูอ้ ำนวยกำร 

-รองประธำนเจำ้หน้ำทีบ่รหิำร

ฝ่ำยกำรลงทุน  

-กรรมกำรบรหิำรและประธำน

เจำ้หน้ำทีล่งทุน  

-กรรมกำร 

 

-กรรมกำรและประธำนเจำ้หน้ำที่

บรหิำร 

-ผูช้่วยกรรมกำรผูจ้ดักำร 
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-บรรษทัตลำดรองสนิเชื่อทีอ่ยู่

อำศยั 

-กรรมกำรและกรรมกำรบรหิำร 

นำงสำวนร ี พฤกษยำภยั -ปรญิญำโท สำขำ International 

Business, Schiller International 

University 

-ปรญิญำตร ีบรหิำรธุกจิ (กำรเงนิและ

กำรธนำคำร) จุฬำลงกรณ์

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 สำยกำร

ลงทุน 

-ผูอ้ ำนวยกำรฝ่ำยอำวุโส ฝ่ำย

กองทุนต่ำงประเทศ 

-ผูอ้ ำนวยกำรฝ่ำยอำวุโส ฝ่ำยตรำ

สำรหนี้และกองทุนต่ำงประเทศ 

-ผูอ้ ำนวยกำรฝ่ำยอำวุโส ฝ่ำยตรำ

สำรหนี้ 

-ผูจ้ดักำรกองทุนอำวุโส  ฝ่ำยตรำ

สำรหนี้ 

นำยสมทิธ ์ ศกัดิก์ ำจร -ปรญิญำโท บรหิำรธุรกจิ กำรเงนิ 

มหำวทิยำลยัเทคโนโลยมีหำนคร 

-ปรญิญำตร ีบรหิำรธุรกจิ กำรเงนิ 

มหำวทิยำลยักรุงเทพ 

-ปรญิญำตร ีวทิยำกำรจดักำร บญัช ี

มหำวทิยำลยัสุโขทยัธรรมธริำช 

-ผ่ำน CISA ระดบั I 

-บลจ. แลนด ์แอนด ์เฮำ้ส ์จ ำกดั 

-บลจ. ฟิลลปิ จ ำกดั 

-บมจ. ธนำคำรกรุงเทพ  

 

 

-บมจ. ไทยประกนัชวีติ 

-ผูจ้ดักำรกองทุน 

-ผูจ้ดักำรกองทุน 

-เจำ้หน้ำทีช่ ำนำญกำร ฝ่ำยคำ้

หลกัทรพัย ์ธุรกจิจดักำรกองทุน

ส่วนบุคคล 

-ผูจ้ดักำรกองทุน ฝ่ำยจดักำร

กองทุนส ำรองเลีย้งชพี 

นำยอำนุภำพ  โฉมศร ี -ปรญิญำโท เศรษฐศำสตร์กำรเงนิ

สถำบนับณัฑติพฒันบรหิำรศำสตร์  

-ปรญิญำตร ีเศรษฐศำสตรก์ำรเงนิ

มหำวทิยำลยัรำมค ำแหง เกยีรตนิิยม

อนัดบั 1 

-ผ่ำน CISA ระดบั II 

-บลจ.แลนด ์แอนด ์เฮำ้ส ์จ ำกดั 

-บลจ.แลนด ์แอนด ์เฮำ้ส ์จ ำกดั 

-บมจ.ธนำคำรไทยพำณิชย์ 

-ผูจ้ดักำรกองทุน 

-ผูจ้ดักำรฝ่ำยบรหิำรควำมเสีย่ง 

-เศรษฐกร 

นำยพงศเ์ทพ สมประสงค์ -ปรญิญำโท มหำวทิยำลยัธรรมศำสตร ์

สำขำกำรเงนิ 

-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 

นาวสาวนนัทพร วฒันถาวร -ปรญิญำโท กำรลงทุน University of 

Reading 

-ปรญิญำตร ีธรุกจิระหว่ำงประเทศ 

มหำวทิยำลยัมหดิล 

 

- บลจ. แลนด ์แอนด ์เฮำ้ส ์จ ำกดั 

- บลจ. ธนชำต จ ำกดั 

- ผูจ้ดักำรกองทุน 

- ผูช้่วยผูจ้ดักำรกองทุน 
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-ผ่ำน CFA  

-ผ่ำน CMT ระดบั I 

นางสาวศรสวรรค์ เตมิวุฒิกลุ -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 

-ผูจ้ดักำรกองทุนฝ่ำยตรำสำรทุน 

-ผูช้่วยผูจ้ดักำรกองทุนฝ่ำยตรำ

สำรทุน 

-ผูช้่วยผูจ้ดักำรกองทุนฝ่ำยตรำ

สำรทุน 

นายพิริยพล คงวาณิช -ปรญิญำโท Master of Science in 

Finance, Thammasat University 

-ปรญิญำตร ีบรหิำรธุรกจิ, 

Thammasat University 

-ผ่ำน CISA ระดบั I 

-ผ่ำน CFA ระดบั I 

-บลจ.แลนด ์แอนด ์เฮำ้ส ์จ ำกดั 

-บลจ.เอม็เอฟซ ีจ ำกดั (มหำชน) 

-หลกัทรพัยบ์วัหลวง  

-หลกัทรพัยก์สกิรไทย 

-ผูจ้ดักำรกองทุน 

-ผูจ้ดักำรกองทุน 

-นักวเิครำะหห์ลกัทรพัย์ 

-วำณิชธนำกร 

นายชาลส์ ตนัตกลู -ปรญิญำโท สำขำ Finance , 

Washington University in St. Louis 

University 

-ปรญิญำตร ีวทิยำศำสตร ์สำขำเคม ี

จุฬำลงกรณ์มหำวทิยำลยั 

- ผ่ำน CFA ระดบั III 

- FRM Charter Holder 

-บลจ.แลนด ์แอนด ์เฮำ้ส ์จ ำกดั 

 

-บลจ.ไทยพำณิชย ์จ ำกดั 

 

-NISA Investment Advisor LLC 

-ผูจ้ดักำรกองทุนฝ่ำยกองทุน

ต่ำงประเทศ 

-ผูจ้ดักำรกองทุนฝ่ำยกองทุน

ต่ำงประเทศ 

-นักวเิครำะหต์รำสำรหนี้และ

อนุพนัธ์ 

นายจิตติพงศ์ มเีพียร -ปรญิญำโท (เกยีรตนิิยมอนัดบั 2) 

กำรเงนิและกำรลงทุน, มหำวทิยำลยั 

University of Strathclyde,  

-ปรญิญำตร ีวศิวกรรมโยธำ 

มหำวทิยำลยัเกษตรศำสตร์ 

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 

-บมจ. อติำเลยีนไทย ดเีวลอป

เมนต ์

-ผูจ้ดักำรกองทุน 

-ผูช้่วยผูจ้ดักำรกองทุน 

-หวัหน้ำส่วน แผนกลงทุนและ

บรหิำรสนิทรพัย์ 

-นักวเิครำะห์ 

-วศิวกรโยธำ 

 
 
Q: รำยชื่อผู้สนับสนุนกำรขำยหรือรบัซื้อคืนหน่วยลงทุน นำยทะเบียนหน่วยลงทุน และผู้ดแูลผลประโยชน์ 
A:   1) ผู้สนับสนุนกำรขำยหรือรบัซื้อคืนหน่วยลงทุน  

        ธนำคำรแลนด ์แอนด ์เฮำ้ส ์จ ำกดั (มหำชน) 
        บรษิทัหลกัทรพัย ์แลนด ์แอนด ์เฮำ้ส ์จ ำกดั (มหำชน) 
        หรอืผูส้นับสนุนกำรขำยหรอืรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนทีบ่รษิทัจดักำรแต่งตัง้ขึน้ (ถำ้ม)ี 
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   2) นำยทะเบยีนหน่วยลงทุน  
           บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดักำรกองทุน แลนด ์แอนด ์เฮำ้ส ์จ ำกดั 

 

       3) ผู้ดแูลผลประโยชน์   
            ธนำคำรไทยพำณิชย ์จ ำกดั (มหำชน) 
           * นอกจำกหน้ำที่ตำมที่ก ำหนดไว้ในสญัญำแต่งตัง้ผู้ดูแลผลประโยชน์ยงัมีหน้ำที่ตำมกฎหมำยในกำรรกัษำ
ผลประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนดว้ย  
 
 
 

Q: ช่องทำงท่ีผู้ลงทุนสำมำรถทรำบข้อมูลเพ่ิมเติมเก่ียวกบักองทุนรวมน้ี  
A:  ผูล้งทุนสำมำรถทรำบขอ้มูลเพิม่เตมิไดท้ีส่ ำนักงำนของบรษิทัจดักำร และเวบ็ไซต์ของบรษิทัจดักำร หรอืผู้สนับสนุน
กำรขำยหรอืรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน  
 
 
 

1.   ควำมเส่ียงจำกกำรด ำเนินงำนของผู้ออกตรำสำร (Business Risk) : คอืควำมเสีย่งทีเ่กดิจำกกำรด ำเนินงำนของ
ผูอ้อกตรำสำร หำกผลกำรด ำเนินงำนหรอืฐำนะกำรเงนิของผูอ้อกตรำสำร รวมทัง้ควำมสำมำรถในกำรท ำก ำไรของผูอ้อก
ตรำสำรเปลีย่นแปลงไป ซึง่อำจกระทบต่อรำคำซื้อขำยของตรำสำร 
แนวทำงกำรบรหิำรควำมเสีย่ง  ผูจ้ดักำรกองทุนจะพจิำรณำคดัเลอืกหลกัทรพัย์ทีจ่ะลงทุน โดยกำรวเิครำะห์สถำนะทำง
กำรเงนิ ผลกำรด ำเนินงำน กำรบรหิำรงำน เพื่อประกอบกำรตัดสนิใจลงทุน และยงัจะท ำกำรตดิตำมขอ้มูลข่ำวสำรของผู้
ออกตรำสำรอย่ำงใกลช้ดิและต่อเนื่อง เพื่อปรบัเปลีย่นแผนกำรลงทุนอย่ำงเหมำะสม 

2.   ควำมเส่ียงจำกควำมสำมำรถในกำรช ำระหน้ีของผู้ออกตรำสำร (Credit Risk) : คอืควำมเสีย่งจำกกำรทีบ่รษิทั
ผูอ้อกตรำสำรไม่สำมำรถช ำระคนืเงนิตน้ และ/หรอืดอกเบีย้ไดต้ำมทีก่ ำหนด หรอืไม่ครบตำมจ ำนวนทีไ่ดส้ญัญำไว ้
แนวทำงกำรบรหิำรควำมเสี่ยง  บรษิัทจดักำรจะวเิครำะห์คุณภำพและควำมสำมำรถในกำรช ำระหนี้ของผู้ออกตรำสำร 
และทบทวนฐำนะทำงกำรเงนิและควำมน่ำเชื่อถือของผูอ้อกตรำสำรเป็นประจ ำสม ่ำเสมอ หำกมกีำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงมี
นัยส ำคญั กจ็ะพจิำรณำปรบัเปลีย่นแผนกำรลงทุนใหเ้หมำะสมกบัสภำวกำรณ์ 

3.  ควำมเส่ียงจำกควำมผนัผวนของรำคำตรำสำร (Market Risk) : คอืควำมเสี่ยงที่เกิดจำกกำรเปลี่ยนแปลงรำคำ 
หรอืผลตอบแทนโดยรวมของตรำสำร ซึง่ขึน้อยู่กบัปัจจยัต่ำง ๆ เช่น แนวโน้มของอตัรำดอกเบี้ย ควำมผนัผวนของค่ำเงนิ 
ปัจจยัพืน้ฐำนทำงเศรษฐกจิ ผลประกอบกำรของบรษิทัผูอ้อกตรำสำร ปรมิำณกำรซื้อขำยหุน้หรอืตรำสำรหนี้ เป็นต้น ซึ่ง
ส่งผลใหร้ำคำตรำสำรทีก่องทุนไดล้งทุนไวอ้ำจเพิม่ขึน้หรอืลดลงไดต้ลอดเวลำ 
แนวทำงกำรบรหิำรควำมเสี่ยง  บรษิทัจดักำรจะวเิครำะห์และวจิัยปัจจยัต่ำง ๆ ที่มผีลต่อกำรเปลี่ยนแปลงของรำคำตรำ
สำรอย่ำงต่อเนื่องและสม ่ำเสมอ เพื่อน ำไปใช้ประกอบกำรตัดสินใจปรบัเปลี่ยนสดัส่วนในกำรลงทุนในตรำสำรแต่ละ
ประเภทใหเ้หมำะสมกบัสภำวกำรณ์ในช่วงเวลำต่ำง ๆ 
 

ช่องทำงท่ีผู้ลงทุนสำมำรถทรำบข้อมูลเพ่ิมเติม 

ปัจจยัควำมเส่ียงของกองทุน  
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4.   ควำมเส่ียงจำกกำรขำดสภำพคล่องของตรำสำร (Liquidity Risk) : คอืควำมเสีย่งทีเ่กดิจำกกำรไม่สำมำรถขำย
ตรำสำรไดใ้นช่วงเวลำทีต่อ้งกำรหรอือำจไม่ไดร้ำคำตำมทีค่ำดหวงัเอำไว ้
แนวทำงกำรบรหิำรควำมเสี่ยง  บรษิัทจดักำรจะพิจำรณำลงทุนในหลกัทรพัย์ที่มสีภำพคล่องให้สอดคล้องกบัประเภท
ลกัษณะและนโยบำยกำรลงทุนของกองทนุอย่ำงเหมำะสม เพื่อใหม้คีวำมคล่องตวัในกำรบรหิำรกองทุน ทัง้นี้ แนวทำงกำร
บรหิำรควำมเสีย่งจำกกำรขำดสภำพคล่องของตรำสำร จะขึน้อยู่กบักำรพจิำรณำตดัสนิใจของบรษิทัจดักำรโดยค ำนึงถึง
ผลประโยชน์สงูสุดของผูถ้อืหน่วยลงทุนเป็นส ำคญั 
5.   ควำมเส่ียงจำกกำรลงทุนในต่ำงประเทศ (Country and Political Risk) : เนื่องจำกกองทุนอำจจะลงทุนในตรำ
สำรต่ำงประเทศ กองทุนจงึมคีวำมเสีย่งของประเทศทีล่งทนุ เช่น กำรเปลีย่นแปลงของปัจจยัพืน้ฐำน สภำวะทำงเศรษฐกจิ 
กำรเมือง ค่ำเงนิ และนโยบำยต่ำงประเทศ โดยปัจจยัเหล่ำนี้ อำจมีผลกระทบต่อรำคำหน่วยลงทุน หรอืหลกัทรพัย์ที่
กองทุนลงทุน 
แนวทำงกำรบรหิำรควำมเสีย่ง  บรษิทัจดักำรจะตดิตำมและท ำกำรวเิครำะหค์วำมเสีย่งทำงดำ้นปัจจยัพืน้ฐำน สภำวะทำง
เศรษฐกจิ กำรเมอืง ค่ำเงนิ และนโยบำยต่ำงประเทศ ของประเทศทีล่งทุนอย่ำงสม ่ำเสมอ เพื่อลดควำมเสีย่งในส่วนนี้ 
6.   ควำมเส่ียงจำกข้อจ ำกดักำรน ำเงินลงทุนกลบัประเทศ (Repatriation Risk) : เนื่องจำกกองทุนอำจจะมกีำร
ลงทุนในตรำสำรต่ำงประเทศ จงึมคีวำมเสีย่งจำกกำรเปลี่ยนแปลงนโยบำยต่ำงประเทศทีเ่กีย่วกบักำรแลกเปลี่ยนเงนิตรำ
ต่ำงประเทศ และกำรน ำเงนิลงทุนกลบัเขำ้มำในประเทศได ้ซึง่อำจส่งผลใหก้องทุนไม่สำมำรถช ำระเงนิใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุน
ไดต้ำมจ ำนวนหรอืเวลำทีก่ ำหนด  
แนวทำงกำรบรหิำรควำมเสีย่ง  บรษิทัจดักำรจะติดตำมสถำนกำรณ์ของประเทศคู่คำ้ทีบ่รษิทัจดักำรมกีำรลงทุนไวอ้ย่ำง
ใกลช้ดิ และสม ่ำเสมอ เพื่อลดควำมเสีย่งดงักล่ำว 
7.  ควำมเส่ียงท่ีเกิดจำกกำรได้รบัช ำระเงินค่ำขำยคืนหน่วยลงทุนจำกกองทุนรวมต่ำงประเทศล่ำช้ำ : คอืควำม
เสีย่งทีเ่กดิจำกวนัหยุดท ำกำรของประเทศทีก่องทุนลงทุนหรอืประเทศทีเ่กี่ยวขอ้งกบักำรลงทุนอำจหยุดไม่ตรงกบัวนัหยุด
ท ำกำรของประเทศไทย ท ำให้กองทุนอำจได้รบัช ำระเงนิค่ำขำยคนืหน่วยลงทุนจำกกองทุนรวมต่ำงประเทศที่กองทุน
ลงทุนล่ำชำ้ และส่งผลกระทบต่อกำรช ำระเงนิค่ำขำยคนืหน่วยลงทุนใหก้บัผูถ้อืหน่วยลงทุนในประเทศ 
แนวทำงกำรบรหิำรควำมเสีย่ง  อย่ำงไรกต็ำม บรษิทัจดักำรจะด ำเนินกำรใหเ้ป็นไปตำมหลกัเกณฑ์ทีก่ ำหนดไวใ้นหนังสอื
ชีช้วน  
8.   ควำมเส่ียงของอตัรำแลกเปล่ียน (Currency Risk) : เนื่องจำกกองทุนอำจจะลงทุนในตรำสำรต่ำงประเทศ ซึ่งตอ้ง
ลงทุนเป็นสกุลเงนิต่ำงประเทศ ท ำใหก้องทุนมคีวำมเสีย่งจำกกำรเพิม่ขึน้หรอืลดลงของอตัรำแลกเปลี่ยนเมื่อเทยีบกบัสกุล
เงนิบำท ซึง่มผีลท ำใหต้อบแทนทีไ่ดร้บัมคีวำมผนัผวนตำม  
แนวทำงกำรบรหิำรควำมเสีย่ง  กองทุนอำจลงทุนในสญัญำซื้อขำยล่วงหน้ำ (Derivative) หรอืเครื่องมอืป้องกนัควำมเสีย่ง
จำกอตัรำแลกเปลี่ยน (hedging) ตำมดุลยพนิิจของผู้จดักำรกองทุน ซึ่งอำจจะมตี้นทุนที่เพิม่ขึน้จำกกำรท ำธุรกรรมเพื่อ
ป้องกนัควำมเสีย่งดงักล่ำว 
9.   ควำมเส่ียงจำกกำรท ำสญัญำซื้อขำยล่วงหน้ำ (Derivative) เพื่อป้องกนัควำมเส่ียง : กำรท ำสญัญำซื้อขำย
ล่วงหน้ำ (Derivative) เพื่อป้องกนัควำมเสีย่ง (Hedging) จำกอตัรำแลกเปลี่ยนอำจท ำให้กองทุนเสยีโอกำสในกำรไดร้บั
ผลตอบแทนทีเ่พิม่ขึน้หำกอตัรำแลกเปลี่ยนมกีำรเปลี่ยนแปลงไปในทำงตรงกนัขำ้มกบัที่กองทุนคำดกำรณ์ไว ้อย่ำงไรก็
ตำม กองทุนยงัคงมคีวำมเสีย่งจำกกำรทีคู่่สญัญำไม่ปฏบิตัติำมสญัญำดงักล่ำว 
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แนวทำงกำรบรหิำรควำมเสี่ยง  กองทุนจะท ำธุรกรรมดงักล่ำวกบัธนำคำรที่มีกฏหมำยเฉพำะจดัตัง้ขึ้น หรอืธนำคำร
พำณิชย์ และจะวเิครำะหฐ์ำนะกำรเงนิของคู่สญัญำก่อนท ำสญัญำ รวมทัง้ตดิตำมวเิครำะหค์วำมเสีย่งในฐำนะกำรเงนิของ
คู่สญัญำอย่ำงต่อเนื่อง 

 

ส่วนท่ี 1 : อตัรำส่วนกำรลงทุนท่ีค ำนวณตำมผู้ออกทรพัยสิ์นหรือคู่สญัญำ (single entity limit) 

หมำยเหตุ : ในกรณีเป็นทรพัย์สนิดงันี้ ไม่มขีอ้ก ำหนดเกี่ยวกบั single entity limit ของผูร้บัฝำก ผูอ้อกตรำสำรหรอืคู่สญัญำ
แลว้แต่กรณี 

1. เงนิฝำกหรอืตรำสำรเทยีบเท่ำเงนิฝำกเพื่อกำรด ำเนินงำนของกองทุน 
2. derivatives on organized exchange 

ตอนท่ี 1.1 : อตัรำส่วนกำรลงทุนส ำหรบักองทุนทัว่ไป 

ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัรำส่วน (% ของ NAV) 

1 ตรำสำรภำครฐัไทย ไม่จ ำกดัอตัรำส่วน 

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
ต่ำงประเทศหรอืผูม้ภีำระผกูพนัมภีูมลิ ำเนำอยู่
ต่ำงประเทศ 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        

ไม่เกนิอตัรำดงันี้ แลว้แต่อตัรำใดจะสงูกว่ำ 

(1) 10% หรอื 

(2) น ้ำหนักของตรำสำรทีล่งทุน 
ใน benchmark + 5% 

  

สรปุอตัรำส่วนกำรลงทุนของกองทุนรวม  

งง 
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ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัรำส่วน (% ของ NAV) 

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  

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 (แต่ไม่รวมถึงตรำสำรทุนที่ผู้ออกตรำสำรอยู่ ระหว่ำง
ด ำเนินกำรแกไ้ขเหตุทีอ่ำจท ำใหม้กีำรเพกิถอนกำรเป็นหลกัทรพัยซ์ื้อ
ขำยใน SET หรอืในตลำดซื้อขำยหลกัทรพัยต์่ำงประเทศ)  

6.2  ตรำสำรทุนที่ออกโดยบรษิัทที่จดัตัง้ขึ้นไม่ว่ำตำมกฎหมำยไทย
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 ตรำสำรกึ่งหนี้กึ่งทุน SN หรอืศุกูก ที่ผู้
ออกจดัตัง้ขึน้ตำมกฎหมำยไทย และเสนอขำยตรำสำร

 

รวมกนัไม่เกนิอตัรำดงันี้ แลว้แตอ่ตัรำใด 
จะสงูกว่ำ 

(1) 10% หรอื 

(2) น ้ำหนักของทรพัยส์นิทีล่งทนุ 
      ใน benchmark + 5% 
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ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัรำส่วน (% ของ NAV) 

นัน้ในต่ำงประเทศ หรอืผู้ออกจดัตัง้ขึ้นตำมกฎหมำย
ต่ำงประเทศ (แต่ไม่รวมสำขำของ ธพ. ต่ำงประเทศที่
ไ ด้ รั บ อ นุ ญ ำ ต ใ ห้ ป ร ะ ก อ บ ธุ ร กิ จ  ธ พ .  
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
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 ำหรบัผู้
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ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัรำส่วน (% ของ NAV) 

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
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
ลงทุนในกจิกำรโครงสรำ้งพื้นฐำน อสงัหำรมิทรพัย์ หรอืสทิธกิำรเช่ำ 
แล้วแต่กรณี (diversified fund) ตำมแนวทำงที่ส ำนักงำนก ำหนด 
และมลีกัษณะตำม 6.7.1 

ไม่จ ำกดัอตัรำส่วน 

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

 
 

ส่วนท่ี 2 : อตัรำส่วนกำรลงทุนท่ีค ำนวณตำมกลุ่มกิจกำร (group limit)* 

ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัรำส่วน (% ของ NAV) 

1 กำรลงทุนในทรัพย์สินของบริษัททุกบริษัทที่อยู่ในกลุ่มกิจกำร
เดยีวกันหรอืกำรเข้ำเป็นคู่สญัญำในธุรกรรมทำงกำรเงนิกบับรษิัท
ดงักล่ำว  
 

ไม่เกนิอตัรำใดอตัรำหนึ่งดงันี้ แล้วแต่อตัรำใดจะ
สงูกว่ำ 
(1) 25% หรอื 
(2) น ้ำหนักของทรพัยส์นิทีล่งทุนในbenchmark 
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ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัรำส่วน (% ของ NAV) 

+ 10%  

* หมำยเหตุ : ในกรณีเป็นทรพัยส์นิดงันี้ ไม่มขีอ้ก ำหนดเกีย่วกบั group limit  
                      1. เงนิฝำกหรอืตรำสำรเทยีบเท่ำเงนิฝำกเพื่อกำรด ำเนินงำนของ MF  
                      2. derivatives on organized exchange 
 
 

ส่วนท่ี 3 : อตัรำส่วนกำรลงทนุท่ีค ำนวณตำมประเภททรพัยสิ์น (product limit)** 

ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัรำส่วน (% ของ NAV) 

1 เงนิฝำกหรอืตรำสำรเทยีบเท่ำเงนิฝำก B/E หรอื P/N ทีน่ิตบิุคคลตำม
กฎหมำยไทย (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
ตรำสำรได2้.2  SN (แต่ไม่รวมถงึ SN ซึง่จดทะเบยีนกบั TBMA 
และมีกำรเสนอขำยตำมหลักเกณฑ์ที่ก ำหนดไว้ในประกำศ 
คณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุนว่ำด้วยกำรขออนุญำต และกำร
อนุญำตใหเ้สนอขำยตรำสำรหนี้ทีอ่อกใหม่) 

2.2  SN (แต่ไม่รวมถงึ SN ซึง่จดทะเบยีนกบั TBMA  
และมกีำรเสนอขำยตำมหลกัเกณฑท์ีก่ ำหนดไวใ้นประกำศ   
คณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุนว่ำดว้ยกำรขออนุญำต       
และกำรอนุญำตใหเ้สนอขำยตรำสำรหนี้ทีอ่อกใหม่) 

รวมกนัไม่เกนิ 25% 
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ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัรำส่วน (% ของ NAV) 

2.3  เงนิฝำกหรอืตรำสำรเทยีบเท่ำเงนิฝำกทีม่รีะยะเวลำกำรฝำกเกนิ 
12 เดอืน  

2.4  total SIP ตำมขอ้ 5 ของส่วนนี้ 

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
กำรลงทุนที่ค ำนวณตำมผู้ออกทรพัย์สิน หรือคู่สญัญำ (single 
entity limit) 

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

รวมกนัไม่เกนิ 15% 

 

6 derivatives ดงันี้ 

6.1  กำรเข้ำท ำธุรกรรม derivatives ที่มีวตัถุประสงค์เพื่อกำรลด
ควำมเสีย่ง (hedging) 

 

ไม่เกนิมลูค่ำควำมเสีย่งทีม่อียู ่

 

** หมำยเหตุ : ส ำหรบักำรลงทุนในเงนิฝำกหรอืตรำสำรเทยีบเท่ำเงนิฝำกเพื่อกำรด ำเนินงำนของกองทุนไม่มขีอ้ก ำหนดเกี่ยวกบั 
product limit 

 

ส่วนท่ี 4 : อตัรำส่วนกำรลงทุนท่ีค ำนวณตำมควำมมีส่วนได้เสียในกิจกำรท่ีลงทุน (concentration limit) 

ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัรำส่วน  

1 หุน้ของบรษิทัรำยใดรำยหนึ่ง ทุก MF รวมกนัภำยใตก้ำรจดักำรของ บลจ. รำยเดยีวกนัตอ้งมจี ำนวนหุน้
ของบรษิทัรวมกนั < 25% ของจ ำนวนสทิธอิอกเสยีงทัง้หมดของบรษิทันัน้ 

2 ตรำสำรหนี้ ตรำสำรกึง่หนี้กึง่ทุนตรำสำร 
Basel III และศุกูกของผูอ้อกรำยใดรำย
หนึ่ง (ไม่รวมถงึตรำสำรหนี้ภำครฐัไทย
หรอืตรำสำรหนี้ภำครฐัต่ำงประเทศ) 

 

2.1  ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่ำหนี้สนิทำงกำรเงนิ (financial liability)*ของผู้
ออกตรำสำรรำยนัน้ ตำมทีเ่ปิดเผยไวใ้นงบกำรเงนิส ำหรบัรอบระยะเวลำ
บญัชล่ีำสุด ทัง้นี้ ในกรณีที่ผูอ้อกตรำสำรมหีนี้สนิทำงกำรเงนิทีอ่อกใหม่
ก่อนครบรอบระยะเวลำบญัชถีัดไปและยงัไม่ปรำกฏในงบกำรเงนิล่ำสุด 
บลจ. อำจน ำมูลค่ำหนี้สนิทำงกำรเงนิดงักล่ำวมำรวมกบัมูลค่ำหนี้สนิทำง
กำรเงนิตำมงบกำรเงินล่ำสุดด้วยก็ได้โดยข้อมูลหนี้สนิทำงกำรเงนินัน้
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จะต้องเป็นขอ้มูลทีม่กีำรเผยแพร่เป็นกำรทัว่ไป และในกรณีทีผู่อ้อกตรำ
สำรไม่มีหนี้สินทำงกำรเงนิตำมที่เปิดเผยไว้ในงบกำรเงินส ำหรบัรอบ
ระยะเวลำบญัชล่ีำสุด** ใหใ้ชอ้ตัรำส่วนไม่เกนิ 1 ใน 3ของมลูค่ำกำรออก
และเสนอขำยตรำสำรตำมขอ้นี้ของผู้ออกรำยนัน้เป็นรำยครัง้ เวน้แต่ใน
กรณีที่ผู้ออกตรำสำรได้มีกำรยื่นแบบ filing ในลกัษณะเป็นโครงกำร 
(bond issuance program) ใหพ้จิำรณำเป็นรำยโครงกำร 

2.2  ในกรณีที่กองทุนลงทุนในตรำสำรตำมขอ้นี้โดยเป็นตรำสำรที่ออกใหม่
และมี credit rating อยู่ ในระดับต ่ ำกว่ำ investment grade หรือไม่ม ี
credit rating ให้ บลจ. ลงทุนเพื่อกองทุนภำยใต้ กำรจดักำรของ บลจ. 
รำยเดยีวกนัรวมกนัไม่เกนิ 1 ใน 3 ของมูลค่ำกำรออกและเสนอขำยตรำ
สำรดงักล่ำวเป็นรำยครัง้ เว้นแต่กรณีที่ผู้ออกตรำสำรได้มกีำรยื่นแบบ 
filing ในลกัษณะเป็นโครงกำร (bond issuance program) ให้พิจำรณำ
เป็นรำยโครงกำร 

(อตัรำส่วนตำม 2.2 ไม่ใชก้บักรณีเป็นตรำสำรทีอ่อกโดยบุคคลดงันี้  

1. ธพ. บง. หรอื บค. ตำมกฎหมำยว่ำดว้ยธุรกจิสถำบนักำรเงนิ 

2. ธนำคำรออมสนิ 

3. ธนำคำรอำคำรสงเครำะห ์

4. ธนำคำรเพื่อกำรเกษตรและสหกรณ์กำรเกษตร 

5. บรรษทัตลำดรองสนิเชื่อทีอ่ยู่อำศยั 

6. ธนำคำรพฒันำวสิำหกจิขนำดกลำงและขนำดย่อมแห่งประเทศไทย  

7. ธนำคำรเพื่อกำรส่งออกและน ำเขำ้แห่งประเทศไทย  

8. ธนำคำรอสิลำมแห่งประเทศไทย 

9. บล. 

10. สถำบนักำรเงนิระหว่ำงประเทศทีป่ระเทศไทยเป็นสมำชกิ 

11. สถำบนักำรเงนิต่ำงประเทศทีม่ลีกัษณะท ำนองเดยีวกบับุคคลตำม 1. 
– 9.) 

3 หน่วย CIS ของกองทุนใดกองทุนหนึ่ง - ไม่เกนิ 1 ใน 3 ของจ ำนวนหน่วย CIS ทัง้หมดของ MF หรอื 
   กองทุน CIS ต่ำงประเทศ ทีอ่อกหน่วยนัน้   
- อตัรำขำ้งตน้ไม่ใชก้บักำรลงทุนดงันี้ 
(1)  กำรลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนที่มีลักษณะครบถ้วนดังนี้  
โดยไดร้บัควำมเหน็ชอบจำกส ำนักงำน            
(1.1)  มขีนำดเลก็ 
(1.2)  จดัตัง้ขึน้ใหม่โดยมอีำยุไม่เกนิ 2 ปี 
(1.3)  เสนอขำยต่อผูล้งทุนในวงกวำ้ง    

4 หน่วย infra ของกองทุนใดกองทุนหนึ่ง ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจ ำนวนหน่วย infra ทัง้หมดของกองทุน infra ที่ออก
หน่วยนัน้  เว้นแต่เป็นหน่วย infra ของกองทุนที่มลีกัษณะครบถ้วนดงันี้ 
โดยไดร้บัควำมเหน็ชอบจำกส ำนักงำน 
(1)  มขีนำดเลก็  
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(2)  จดัตัง้ขึน้ใหม่โดยมอีำยุไม่เกนิ 2 ปี 
(3)  เสนอขำยต่อผูล้งทุนในวงกวำ้ง 

5 หน่วย property ของกองทุนใด 
กองทุนหนึ่ง 

ไม่เกนิ 1 ใน 3 ของจ ำนวนหน่วย property ทัง้หมดของกองทุน property ที่
ออกหน่วยนัน้  เวน้แต่เป็นหน่วย property ของกองทุนทีม่ลีกัษณะครบถว้น
ดงันี้ โดยไดร้บัควำมเหน็ชอบจำกส ำนักงำน 
(1)  มขีนำดเลก็  
(2)  จดัตัง้ขึน้ใหม่โดยมอีำยุไม่เกนิ 2 ปี 
(3)  เสนอขำยต่อผูล้งทุนในวงกวำ้ง 
 

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

หมำยเหตุ : 

* หนี้สนิทำงกำรเงนิ (financial liability) ใหพ้จิำรณำตำมมำตรฐำนกำรบญัชทีี่ผูอ้อกตรำสำรดงักล่ำวได้จดัท ำงบกำรเงนิ
ตำมมำตรฐำนกำรบญัชนีัน้ โดยเป็นมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิที่ก ำหนดโดยคณะกรรมกำรก ำหนดมำตรฐำนกำร
บัญชีตำมกฎหมำยว่ำด้วยวิชำชีพบัญชี หรือมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่เป็นที่ยอมรับในระดับสำกล เช่น 
International Financial Reporting Standards (IFRS)หรือ United States Generally Accepted Accounting Principle 
(US GAAP) เป็นตน้ 

** รวมถงึกรณียงัไม่ครบก ำหนดกำรจดัท ำงบกำรเงนิในครัง้แรกของผูอ้อกตรำสำร 

ทัง้นี้ กำรค ำนวณสดัส่วนตำมนโยบำยกำรลงทุนและอตัรำส่วนกำรลงทุน ใหเ้ป็นไปตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำด
ทุนว่ำดว้ยกำรลงทุนของกองทุน และ/หรอื ทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ 
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1. ค่ำใช้จำ่ยท่ีเรียกเกบ็จำกผูถ้ือหน่วยลงทุน 

รำยกำรท่ีเรียกเกบ็ 
ร้อยละของมูลคำ่ซือ้ขำยต่อปี 

อตัรำตำมโครงกำร เรียกเกบ็จริง 
ปี 2561 

เรียกเกบ็จริง 
ปี 2562 

เรียกเกบ็จริง 
ปี 2563 

1.1 ค่ำธรรมเนยีมกำรขำยหน่วยลงทุน 
(Front-end-fee) 

ไม่เกนิ 2.50 1.00 0.30 0.30 

1.2 ค่ำธรรมเนยีมกำรรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน 
(Back-end fee) 

ไม่เกนิ 2.50 ยกเวน้ ยกเวน้ ยกเวน้ 

1.3 ค่ำธรรมเนยีมกำรสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน 
(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 หรอืภำษอีื่นใดในท ำนองเดยีวกนั (ถำ้ม)ี 

  2) อำจเรยีกเกบ็จำกผูล้งทุนแต่ละกลุ่มหรอืแต่ละรำยไม่เท่ำกนั ขึน้อยู่กบัดุลยพนิิจของบรษิทัจดักำร 
  3) กรณีสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน บรษิทัจดักำรอำจยกเวน้ไม่เรยีกเกบ็ค่ำธรรมเนียมกำรสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนส ำหรบักำร 

สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนระหว่ำงกองทุนรวมภำยใต้กำรจดักำรของบรษิทัจดักำร แต่จะมกีำรเรยีกเกบ็ค่ำธรรมเนียมกำรขำยและ
รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนตำมอตัรำทีบ่รษิทัจดักำรก ำหนด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตำรำงค่ำธรรมเนียม เงินตอบแทน และค่ำใช้จ่ำยทัง้หมดท่ีเรียกเกบ็จำกกองทุนรวม และผู้ถือหน่วยลงทุน 
ส ำหรบัรอบระยะเวลำตัง้แต่วนัท่ี 1 กรกฎำคม 2562 ถึงวนัท่ี 30 มิถนุำยน 2563 
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2. ค่ำใช้จำ่ยท่ีเรียกเกบ็จำกกองทุนรวม 

 

ค่ำใชจ้่ำยในกำรซื้อขำยหลกัทรพัย ์ จ่ำยตำมจรงิ 0.307 0.061 0.085 

หมำยเหตุ : 1) ค่ำธรรมเนียมและค่ำใชจ้่ำยต่ำง ๆ รวมภำษมีูลค่ำเพิม่ หรอืภำษีธุรกจิเฉพำะ หรอืภำษีอื่นใด (ถำ้ม)ี แต่ยงัไม่รวมค่ำ นำยหน้ำซื้อ
ขำยหลกัทรพัยแ์ละค่ำธรรมเนียมต่ำง ๆ ทีเ่กดิขึน้จำกกำรซื้อขำยหลกัทรพัย ์

  2) บรษิัทจดักำรขอสงวนสทิธิในกำรที่จะปรบัเพิ่มอตัรำค่ำธรรมเนียมหรอืค่ำใช้จ่ำยข้ำงต้นโดยไม่ถือว่ำเป็นกำรแก้ไข เพิม่เติม
โครงกำรจดักำรในอัตรำไม่เกินร้อยละ 5 ของอัตรำค่ำธรรมเนียมหรือค่ำใช้จ่ำย ทัง้นี้ เป็นไปตำมที่ระบุไว้ในรำยละเอียด
โครงกำรและตำมหลกัเกณฑท์ีส่ ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ก ำหนด 

  3) ค่ำธรรมเนียมค่ำใช้จ่ำยที่เรียกเก็บจำกกองทุนรวม เมื่อรวมกันทัง้หมดแล้วต้องไม่เกินอัตรำร้อยละ 5.00 ต่อปี ของมูลค่ำ
ทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุนรวม  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รำยกำรท่ีเรียกเกบ็ ร้อยละของมูลค่ำทรพัยสิ์นทัง้หมดของกองทุนต่อปี 

ค่ำธรรมเนียมและค่ำใช้จ่ำยรวมทัง้หมด      
ท่ีประมำณกำรได ้

อตัรำตำมโครงกำร 
 

เรียกเกบ็จริง 
ปี 2561 

เรียกเกบ็จริง 
ปี 2562 

เรียกเกบ็จริง 
ปี 2563 

2.1 ค่ำธรรมเนยีมกำรจดักำร ไม่เกนิ 2.50 0.582 0.642 0.643 
2.2 ค่ำธรรมเนยีมผูด้แูลผลประโยชน์ ไม่เกนิ 0.10 0.030 0.032 0.032 
2.3 ค่ำธรรมเนยีมนำยทะเบยีนหน่วยลงทุน ไม่เกนิ 0.50 0.249 0.268 0.268 
2.4 ค่ำใชจ้่ำยอื่นๆ ไม่เกนิ 1.90    

- ค่ำสอบบญัช ี จ่ำยตำมจรงิ 0.012 0.019 0.026 
- ค่ำจดัตัง้และจดทะเบยีนกองทุน จ่ำยตำมจรงิ 0.029 0.004 0.004 
- ค่ำใชจ้่ำยในกำรโฆษณำ 

ประชำสมัพนัธแ์ละส่งเสรมิกำรขำย 
จ่ำยตำมจรงิ แต่ไม่เกนิ 0.535 

- ค่ำใชจ้่ำยในกำรจดัท ำ จดัพมิพ์
รำยงำนถงึผูถ้อืหน่วย 

จ่ำยตำมจรงิ N/A N/A N/A 

- ค่ำใชจ้่ำยอื่นๆ ในกำรด ำเนินโครงกำร จ่ำยตำมจรงิ 0.004 0.001 0.034 
ค่ำธรรมเนียมและค่ำใช้จ่ำยรวมท่ีประมำณกำรไม่ได้    
รวมค่ำใช้จ่ำยทัง้หมด ไม่เกิน 5.00 0.906 0.966 1.003 



-26- 

 
 
 
 
 

กลุม่ของตราสารการลงทนุ มลูค่าตามราคาตลาด %NAV

(ก) ตราสารภาครฐัไทย/ตราสารภาครฐัต่างประเทศ -                              -         

(ข) ตราสารทีธ่นาคารทีม่กีฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ ธนาคารพาณิชย์ 4,084,197.31                  2.29        

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 ธนาคาร แอลจที ี(สงิคโปร์) จ ากดั A+(S&P) 683,107.60                     

เงนิฝากธนาคาร ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) AA+(FITCH) 3,401,089.71  
 
 

 
 
 
 
 

                                

ช่ือกองทนุ PTR

กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล อนิคมั 0.1066  
                           
 
 

รำยงำนสรปุเงินลงทุนในตรำสำรแห่งหน้ี เงินฝำก หรือตรำสำรก่ึงหน้ีก่ึงทุน    
มูลค่ำ ณ วนัท่ี 30 มิถนุำยน 2563 

รำยละเอียดตวัตรำสำรและอนัดบัควำมน่ำเช่ือถือของตรำสำรแห่งหน้ี เงินฝำก หรือตรำสำรก่ึงหน้ีก่ึงทุน 
มูลค่ำ ณ วนัท่ี 30 มิถนุำยน 2563 

 

อตัรำส่วนหมุนเวยีนกำรลงทนุของกองทุน (Portfolio Turnover Ratio : PTR) 
มูลค่ำ ณ วนัท่ี 30 มิถนุำยน 2563 

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

หลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิในประเทศ 4,084,197.31                 2.29              

เงนิฝากธนาคาร 4,084,197.31                 2.29              

หลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิในต่างประเทศ 170,336,315.07              95.71             

หน่วยลงทุน 170,336,315.07              95.71             

สญัญาซือ้ขายล่วงหน้า 4,367,799.80                 2.45              

สญัญาทีอ่า้งองิกบัอตัราแลกเปลีย่น 4,367,799.80                 2.45              

ประเภทรายการค้างรบัค้างจ่ายหรอืหนี้สนิอืน่ ๆ (227,303.25)                   (0.13)             

มลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิ 177,978,591.90                  100.00              
 

 
          
 
 
 

          
อตัราส่วน จ านวนเงินต้น มลูค่ายติุธรรม

(%) หรือ จ านวนหุ้น/ (บาท)

หน่วย

เงินฝากธนาคาร

ธนาคาร แอลจที ี(สงิคโปร์) จ ากดั 0.38 22,101.32 683,107.60

ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) 1.91 3,401,065.60 3,401,089.71

          รวมเงินฝากธนาคาร 2.29 4,084,197.31

สญัญาซ้ือขายล่วงหน้า

สญัญาทีอ่า้งองิกบัอตัราแลกเปลีย่น 2.45 164,838,323.00 4,367,799.80

          รวมสญัญาซ้ือขายล่วงหน้า 2.45 4,367,799.80

หน่วยลงทนุ

     หมวดธุรกจิเงนิทุนและหลกัทรพัย์

PIMCO GLOBAL ADVISORS LRELAND LTD. 21.65 80,963.24 38,537,144.04

TROWE PRICE-DVSFD INC. 74.05 439,159.77 131,799,171.03

          รวมหน่วยลงทนุ 95.71 170,336,315.07

รวมเงินลงทนุ 100.45 178,788,312.18

รายการค้างจา่ยหรือหน้ีสินอ่ืน ๆ -0.45 -809,720.28

มลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิ 100.00 177,978,591.90

รายละเอียด

 
 
 
 

รำยงำนสถำนะกำรกู้ยืมเงิน และกำรก่อภำระผกูพนั 
มูลค่ำ ณ วนัท่ี 30 มิถนุำยน 2563 

รำยละเอียดกำรลงทุนในหลกัทรพัย ์
มูลค่ำ ณ วนัท่ี 30 มิถนุำยน 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 13,639,500.00 (0.1457) 17 Jul 2020 (259,255.30)

สญัญาฟอร์เวริ์ด BANK OF AYUDHYA PUBLIC COMPANY LIMITED                                                              ป้องกนัความเสีย่ง 40,611,090.00 0.2556 11 Sep 2020 454,919.98

สญัญาฟอร์เวริ์ด KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED                                                                 ป้องกนัความเสีย่ง 37,410,000.00 0.1884 16 Oct 2020 335,386.81

สญัญาฟอร์เวริ์ด KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED                                                                 ป้องกนัความเสีย่ง 494,880.00 0.0000 01 Jul 2020 0.00

สญัญาฟอร์เวริ์ด THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY LIMITED                                                     ป้องกนัความเสีย่ง 3,109,000.00 0.0120 16 Oct 2020 21,424.80

สญัญาฟอร์เวริ์ด THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY LIMITED                                                     ป้องกนัความเสีย่ง 9,002,728.00 0.2012 11 Sep 2020 358,027.60

สญัญาฟอร์เวริ์ด THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY LIMITED                                                     ป้องกนัความเสีย่ง 3,849,096.00 0.0810 11 Sep 2020 144,224.40

สญัญาฟอร์เวริ์ด TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED ป้องกนัความเสีย่ง 56,722,029.00 1.8615 14 Aug 2020 3,313,071.51

สญัญาทีอ่า้งองิกบัอตัราแลกเปลีย่น USD/THB

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รำยละเอียดกำรลงทุนในสญัญำซื้อขำยล่วงหน้ำ 
มูลค่ำ ณ วนัท่ี 30 มิถนุำยน 2563 
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ขอ้มลู ณ วนัที ่30 มถิุนำยน 2563 

ตำรำงเปรียบเทียบผลกำรด ำเนินงำน  
 กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล อินคมั - ชนิดสะสมมูลค่ำ                                                                  

ข้อมูล ณ วนัท่ี 30 มิถนุำยน 2563 
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ขอ้มลู ณ วนัที ่30 มถิุนำยน 2563 

ตำรำงเปรียบเทียบผลกำรด ำเนินงำน  
 กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล อินคมั - ชนิดจำ่ยเงินปันผล 

ข้อมูล ณ วนัท่ี 30 มิถนุำยน 2563 
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ขอ้มลู ณ วนัที ่30 มถิุนำยน 2563 

ตำรำงเปรียบเทียบผลกำรด ำเนินงำน  
 กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล อินคมั - ชนิดขำยคืนหน่วยลงทุนอตัโนมติั 

ข้อมูล ณ วนัท่ี 30 มิถนุำยน 2563 
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• เอกสำรกำรวดัผลกำรด ำเนินงำนของกองทุนรวมฉบบันี้ไดจ้ดัท ำขึน้ตำมมำตรฐำนกำรวดัผลกำรด ำเนินงำนของ
กองทุนรวมของสมำคมบรษิทัจดักำรลงทุน 

• ผลกำรด ำเนินงำนในอดตี/ผลกำรเปรยีบเทยีบผลกำรด ำเนินงำนทีเ่กี่ยวขอ้งกบัผลติภณัฑ์ในตลำดทุน มไิดเ้ป็น
สิง่ยนืยนัถงึผลกำรด ำเนินงำนในอนำคต 

• ท ำควำมเขำ้ใจลกัษณะสนิคำ้ เงือ่นไข ผลตอบแทน และควำมเสีย่ง ก่อนตดัสนิใจ 
 
 
 
 
 

ช่ือกองทุน ผู้ถือหน่วย สดัส่วน (ร้อยละ) 
กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล อนิคมั  

(LHGINCOME) 
กลุ่มบุคคลใดบุคคลหนึ่ง - 

 
 
 
 
 

o บรษิทัจดักำรอำจลงทุนในหลกัทรพัย ์หรอืทรพัยส์นิอื่นเพื่อบรษิทัจดักำรเช่นเดยีวกนักบัทีบ่รษิทัจดักำรลงทุนใน
หลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สนิอื่นเพื่อกองทุนรวม  โดยบรษิัทจดักำรจะจดัใหม้รีะบบงำนที่ป้องกนัควำมขดัแยง้ทำง
ผลประโยชน์เพื่อใหเ้กดิควำมเป็นธรรมต่อผู้ถอืหน่วยลงทุน ผูถ้อืหน่วยลงทุนสำมำรถสอบถำมขอ้มูลเพิม่เตมิได้
ที ่www.lhfund.co.th 

o ผู้ถือหน่วยลงทุนได้รบัทรำบและตกลงยินยอมให้สิทธิแก่บรษิัทจดักำรที่จะปฏิบตัิกำร และด ำเนินกำรใด ๆ 

ตำมที่บรษิัทจดักำรมีพันธสญัญำ หรือข้อตกลงกับรฐัต่ำงประเทศ หรือหน่วยงำนต่ำงประเทศ หรอืมีควำม

จ ำเป็นตอ้งปฏบิตัติำมกฎหมำยและขอ้บงัคบัของรฐัต่ำงประเทศนัน้  

o ผูส้นใจลงทุนควรศกึษำขอ้มลูในหนังสอืชีช้วนใหเ้ขำ้ใจก่อนซื้อหน่วยลงทุน และเกบ็ไวเ้ป็นขอ้มลูเพื่อใชอ้ำ้งองิใน

อนำคต หำกผู้ลงทุนต้องกำรทรำบข้อมูลเพิ่มเติม ผู้ลงทุนสำมำรถขอหนังสอืชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงกำรได้ที่

บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดักำรกองทุน แลนด ์แอนด ์เฮำ้ส ์จ ำกดั หรอื ผูส้นับสนุนกำรขำยหรอืรบัซื้อคนื  

o กำรพิจำรณำร่ำงหนังสอืชี้ชวนในกำรเสนอขำยหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้มิได้เป็นกำรแสดงว่ำส ำนักงำน

ได้รบัรองถงึควำมถูกต้องของขอ้มูลในหนังสอืชี้ชวนของกองทุนรวม หรอืไดป้ระกนัรำคำหรอืผลตอบแทนของ

หน่วยลงทุนทีเ่สนอขำยนัน้ 

 

 

ขอ้มลู ณ วนัที ่30 มถิุนำยน 2563 
 
 
 
 
 

ค ำเตือนเก่ียวกบักำรลงทุนในหน่วยลงทุน 

 

ข้อมูลกำรถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3  
ณ วนัท่ี 30 มิถนุำยน 2563 
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ตำรำงแสดงวนัหยุดท ำกำรซ้ือ / ขำยคืน / สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนของ 
กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล อินคมั (LHGINCOME) 

ประจ ำปี 2563 
(ประเทศไทย และประเทศท่ีเก่ียวข้อง) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เดอืน วนัที่ วนั รายช่ือวนัหยดุท าการซือ้ / ขายคนื / 

สบัเปลี่ยนหนว่ยลงทนุ

01 ม.ค. 2563 พธุ วนัหยดุกองทนุ LHGINCOME

20 ม.ค. 2563 จันทร์ วนัหยดุกองทนุ LHGINCOME

24 ม.ค. 2563 ศกุร์ วนัหยดุกองทนุ LHGINCOME

27 ม.ค. 2563 จันทร์ วนัหยดุกองทนุ LHGINCOME

10 ก.พ. 2563 จันทร์ วนัหยดุกองทนุ LHGINCOME

17 ก.พ. 2563 จันทร์ วนัหยดุกองทนุ LHGINCOME

มีนาคม 2563

06 เม.ย. 2563 จันทร์ วนัหยดุกองทนุ LHGINCOME

10 เม.ย. 2563 ศกุร์ วนัหยดุกองทนุ LHGINCOME

13 เม.ย. 2563 จันทร์ วนัหยดุกองทนุ LHGINCOME

01 พ.ค. 2563 ศกุร์ วนัหยดุกองทนุ LHGINCOME

04 พ.ค. 2563 จันทร์ วนัหยดุกองทนุ LHGINCOME

06 พ.ค. 2563 พธุ วนัหยดุกองทนุ LHGINCOME

07 พ.ค. 2563 พฤหสับดี วนัหยดุกองทนุ LHGINCOME

21 พ.ค. 2563 พฤหสับดี วนัหยดุกองทนุ LHGINCOME

25 พ.ค. 2563 จันทร์ วนัหยดุกองทนุ LHGINCOME

01 มิ.ย. 2563 จันทร์ วนัหยดุกองทนุ LHGINCOME

03 มิ.ย. 2563 พธุ วนัหยดุกองทนุ LHGINCOME

23 มิ.ย. 2563 องัคาร วนัหยดุกองทนุ LHGINCOME

03 ก.ค. 2563 ศกุร์ วนัหยดุกองทนุ LHGINCOME

06 ก.ค. 2563 จันทร์ วนัหยดุกองทนุ LHGINCOME

10 ก.ค. 2563 ศกุร์ วนัหยดุกองทนุ LHGINCOME

27 ก.ค. 2563 จันทร์ วนัหยดุกองทนุ LHGINCOME

28 ก.ค. 2563 องัคาร วนัหยดุกองทนุ LHGINCOME

31 ก.ค. 2563 ศกุร์ วนัหยดุกองทนุ LHGINCOME

10 ส.ค. 2563 จันทร์ วนัหยดุกองทนุ LHGINCOME

12 ส.ค. 2563 พธุ วนัหยดุกองทนุ LHGINCOME

04 ก.ย. 2563 ศกุร์ วนัหยดุกองทนุ LHGINCOME

07 ก.ย. 2563 จันทร์ วนัหยดุกองทนุ LHGINCOME

12 ต.ค. 2563 จันทร์ วนัหยดุกองทนุ LHGINCOME

13 ต.ค. 2563 องัคาร วนัหยดุกองทนุ LHGINCOME

23 ต.ค. 2563 ศกุร์ วนัหยดุกองทนุ LHGINCOME

11 พ.ย. 2563 พธุ วนัหยดุกองทนุ LHGINCOME

26 พ.ย. 2563 พฤหสับดี วนัหยดุกองทนุ LHGINCOME

07 ธ.ค. 2563 จันทร์ วนัหยดุกองทนุ LHGINCOME

10 ธ.ค. 2563 พฤหสับดี วนัหยดุกองทนุ LHGINCOME

24 ธ.ค. 2563 พฤหสับดี วนัหยดุกองทนุ LHGINCOME

25 ธ.ค. 2563 ศกุร์ วนัหยดุกองทนุ LHGINCOME

28 ธ.ค. 2563 จันทร์ วนัหยดุกองทนุ LHGINCOME

31 ธ.ค. 2563 พฤหสับดี วนัหยดุกองทนุ LHGINCOME

ตุลาคม 2563

พฤศจิกายน 2563

ธันวาคม 2563

พฤษภาคม 2563

มิถุนายน 2563

กรกฎาคม 2563

สิงหาคม 2563

กันยายน 2563

มกราคม 2563

กุมภาพันธ์ 2563

เมษายน 2563


