
                            
 

 

 
 

หนังสือช้ีชวน 
ส่วนข้อมลูกองทุนรวม (Q&A) 

 
กองทนุเปิด แอล เอช เจแปน - E 

LH JAPAN - E FUND 

(LHJAP-E) 
 

 

 

 

 

 

(ส ำหรบัรอบระยะเวลำบญัชีปีท่ี 5 ส้ินสุดวนัท่ี 31 กรกฎำคม 2564) 
 

ผู้ลงทุนควรศึกษำรำยละเอียดของกองทุนอย่ำงละเอียดถี่ถ้วนก่อนตดัสินใจลงทุนหำกมีข้อสงสยัหรือ
ต้องกำรข้อมูลเพ่ิมเติม โปรดติดต่อบริษทัจดักำรหรือผู้สนับสนุนกำรขำยหรือรบัซ้ือคืน 
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ช่ือโครงกำร (ภำษำไทย)    : กองทุนเปิด แอล เอช เจแปน - E 

ช่ือโครงกำร (ภำษำองักฤษ)   : LH JAPAN - E FUND 

ช่ือยอ่     : LHJAP-E 

อำยุโครงกำร     : ไม่ก ำหนด  

วนัท่ีได้รบัอนุมติัให้จดัตัง้และจดักำรกองทุนรวม  : 19 กุมภำพนัธ ์2559 

วนัท่ีจดทะเบียน     : 10 สงิหำคม 2559 

วนัท่ีเปิดเสนอซื้อหน่วยลงทุน   : ทุกวนัท ำกำร 

วนัท่ีเปิดเสนอขำยหน่วยลงทุน   : ทุกวนัท ำกำร 

 
 
 
Q: ประเภทของกองทุน 
A:  กองทุนรวมที่ลงทุนในหน่วยลงทุนกองทุนต่ำงประเทศเพยีงกองทุนเดียว (Feeder Fund) ประเภทรบัซื้อคืน

หน่วยลงทุน  
 
Q: นโยบำยกำรลงทุน 

  A: กองทุนลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่ำงประเทศ (หรอื “กองทุนหลกั (Master fund)”) โดยเฉลีย่ในรอบปี
บญัชีไม่น้อยกว่ำร้อยละ 80 ของมูลค่ำทรพัย์สินสุทธิ ซึ่งกองทุนหลักที่กองทุนจะลงทุนคือกองทุน Invesco 
Japanese Equity Advantage Fund C-Acc Shares (“กองทุนหลัก”) มีนโยบำยแสวงกำรเพิ่มมูลค่ำของเงิน
ลงทุนในระยะยำวโดยวดัเป็นสกุลเงนิเยน เน้นกำรลงทุนในตรำสำรทุนของบรษิัทต่ำง ๆ ที่มีภูมิล ำเนำหรือ
ด ำเนินกำรกจิกรรมทำงเศรษฐกจิส่วนใหญ่ในประเทศญีปุ่่ น โดยตรำสำรทุนจะเป็นบรษิทัจดทะเบยีนในตลำดหุน้
หรือตลำดซื้ อขำยโดยตรง(over the counter) กองทุนหลักจดทะเบียนจัดตั ้งในประเทศลักเซมเบิร์ก 
(Luxembourg) ภำยใต้กฎหมำยของประเทศลักเซมเบิร์กและ SICAV อยู่ภำยใต้หลักเกณฑ์ของ UCITS 
(Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities) ซึ่ งจัดตั ้งและจัดกำรโดย Invesco 
Management S.A. และบรหิำรกำรลงทุนโดย Invesco Advisers, Inc.   

 ทัง้นี้ บรษิทัจดักำรขอสงวนสทิธใินกำรเปลี่ยนแปลง Share Class และ/หรอืสกุลเงนิทีจ่ะลงทุนอื่นใด ตำมควำม
เหมำะสม เพื่อประโยชน์ในกำรบรหิำรจัดกำรให้เป็นไปตำมวตัถุประสงค์ของกองทุน โดยถือว่ำได้รบัควำม
เหน็ชอบจำกผูถ้อืหน่วยลงทุนแลว้ 

 กองทุนอำจพจิำรณำลงทุนในสญัญำซื้อขำยล่วงหน้ำ (Derivatives) เพื่อป้องกนัควำมเสีย่ง (Hedging) จำกอตัรำ
แลกเปลีย่น (Foreign Exchange Rate Risk) ตำมดุลยพนิิจของผูจ้ดักำรกองทุน   

    ส ำหรบัเงนิลงทุนส่วนทีเ่หลอือำจพจิำรณำลงทุนทัง้ในและต่ำงประเทศ โดยอำจลงทุนในเงนิฝำกธนำคำร ตรำสำร
แห่งหนี้  ตรำสำรกึ่งหนี้กึ่งทุน ใบส ำคัญแสดงสิทธิ และ/หรือหน่วย private equity ตำมประกำศส ำนักงำน
คณะกรรมกำร ก.ล.ต. รวมถงึหลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สนิอื่นหรอืกำรหำดอกผลโดยวธิอีื่นตำมทีร่ะบุไวใ้นโครงกำร
หรอืตำมทีค่ณะกรรมกำร ก.ล.ต. หรอื ส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ประกำศก ำหนดหรอืใหค้วำมเหน็ชอบ 

ส่วนข้อมูลสรปุรำยละเอียดโครงกำร 

ประเภทและนโยบำยกำรลงทนุ  
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ส ำหรบักำรลงทุนในประเทศกองทุนจะไม่ลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตรำสำรหนี้ที่มีอนัดบัควำมน่ำเชื่อถือต ่ำกว่ำที่
สำมำรถลงทุนได ้(non – investment grade) และตรำสำรหนี้ทีไ่ม่ได้รบักำรจดัอนัดบัควำมน่ำเชื่อถอื (Unrated 
Securities) รวมทัง้ตรำสำรทุนทีไ่ม่ไดจ้ดทะเบยีนในตลำดหลกัทรพัย์ (Unlisted Securities) ทัง้นี้ กองทุนอำจมี
ไวซ้ึง่ตรำสำรหนี้ทีม่อีนัดบัควำมน่ำเชื่อถอืต ่ำกว่ำทีส่ำมำรถลงทุนได ้(non - investment grade) หรอืตรำสำรทุน
ที่ไม่ได้จดทะเบยีนในตลำดหลกัทรพัย์ (Unlisted Securities) เฉพำะกรณีที่ตรำสำรหนี้นัน้ได้รบักำรจดัอนัดบั
ควำมน่ำเชื่อถือที่สำมำรถลงทุนได้ (Investment grade) หรือตรำสำรทุนนัน้จดทะเบียนในตลำดหลกัทรพัย ์
(Listed Securities) แลว้แต่กรณี ในขณะทีก่องทุนลงทุนเท่ำนัน้ 

ในกรณีทีค่ณะกรรมกำร ก.ล.ต. หรอืส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. มกีำรแกไ้ขเพิม่เตมิประกำศทีเ่กี่ยวขอ้งกบั
กฎเกณฑ์กำรลงทุนซึ่งกระทบกับนโยบำยกำรลงทุนของกองทุนนี้ในภำยหลงั  รวมถึงกฎเกณฑ์กำรลงทุนใน
สญัญำซื้อขำยล่วงหน้ำ (Derivatives) รวมถงึ นโยบำยกำรลงทุนอื่นใด บรษิทัจดักำรจะด ำเนินกำรปรบันโยบำย
กำรลงทุนดงักล่ำวเพื่อให้เป็นไปตำมประกำศที่คณะกรรมกำร ก.ล.ต. หรอืส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. 
ก ำหนด และใหถ้อืว่ำไดร้บัควำมเหน็ชอบจำกผูถ้อืหน่วยลงทุนแลว้ 
 
ผลตอบแทนท่ีผู้ลงทุนจะได้จำกเงินลงทุน 
ผู้ลงทุนมีโอกำสที่จะได้รบัก ำไรจำกมูลค่ำหน่วยลงทุนที่เพิ่มขึ้น ในกรณีที่รำคำหลกัทรพัย์ที่กองทุนลงทุน
ปรบัตวัสงูขึน้ และเปิดโอกำสใหผู้ล้งทุนไดร้บัรำยไดจ้ำกเงนิปันผล โดยกองทุนจะพจิำรณำจ่ำยเงนิปันผลไม่เกนิ
ปีละ 12 ครัง้ โดยพจิำรณำจำกผลกำรด ำเนินงำนสิน้สุดตำมช่วงเวลำทีบ่รษิทัจดักำรเหน็สมควร จำกก ำไรสะสม 
หรอืก ำไรสุทธใินงวดบญัชทีีจ่ะจ่ำยเงนิปันผล แล้วแต่กรณี และกำรจ่ำยเงนิปันผลดังกล่ำวจะไม่ท ำให้กองทุน
รวมมผีลขำดทุนสะสมเพิม่ขึน้ในงวดทีม่กีำรจ่ำยเงนิปันผลนัน้          
 
ทัง้นี้ บรษิทัจดักำรจะถอืปฏบิตัติำมหลกัเกณฑ์และวธิกีำรทีส่ ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ประกำศ ก ำหนด 
และตำมทีบ่รษิทัจดักำรเหน็สมควร 

 
 
 
 
Q: กองทุนรวมน้ีเป็นกองทุนรวมท่ีมีกำรก ำหนดประเภทของผู้ลงทุน หรือมีกำรแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน

หรือไม่อย่ำงไร  
A:  กองทุนรวมนี้เป็นกองทุนส ำหรบัผูล้งทุนทัว่ไป และไม่มกีำรแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน 

 
Q: กองทุนรวมน้ีมีจ ำนวนเงินทุนโครงกำรเท่ำใด  
A: จ ำนวนเงนิทุนโครงกำรนี้เท่ำกบั 2,000 ลำ้นบำท   
 
Q: กองทุนน้ีเหมำะสมท่ีจะเป็นทำงเลือกส ำหรบัเงินลงทุนลกัษณะใด ควรลงทุนในกองทุนน้ีเป็นระยะเวลำ
เท่ำใด 
A: กองทุนนี้เหมำะสมกบัเงนิลงทุนของผู้ลงทุนทีมุ่่งหวงัผลตอบแทนจำกกำรลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวม
ต่ำงประเทศ ซึง่จะลงทุนในหุน้ของประเทศญีปุ่่ น โดยสำมำรถยอมรบัควำมเสีย่งจำกกำรลงทุนในต่ำงประเทศได ้ 

 
 
 

ลกัษณะท่ีส ำคญัของกองทุนรวม  
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Q: ปัจจยัใดท่ีมีผลกระทบอย่ำงมีนัยส ำคญัต่อเงินลงทุนของผู้ลงทุน 
A:  1) ผลกำรด ำเนินงำนของกองทุนหลกั 
     2) ควำมผนัผวนของรำคำตรำสำรทีก่องทุนหลกัลงทุน 
     3) ปัจจยัอื่น ๆ เช่น ภำวะเศรษฐกจิของประเทศทีก่องทุนหลกัไปลงทุน 
 
Q: กองทุนน้ีมีผู้ประกนัเงินทุนหรือมุ่งเน้นจะคุ้มครองเงินต้นหรือไม่ อย่ำงไร 
A:  กองทุนน้ีไม่มผีูป้ระกนัเงนิทุนและไม่คุม้ครองเงนิตน้  
 
Q: กองทุนรวมน้ีมีรอบระยะเวลำบญัชีอย่ำงไร  
A:  31 กรกฎำคม ของทุกปี 
 
 
 
Q: กองทุนรวมน้ีมีวิธีกำรขำยและรบัซื้อคืนหน่วยลงทุนอย่ำงไร  
A:  1) วธิกีำรขำยหน่วยลงทุน 
✓ มลูค่ำขัน้ต ่ำของกำรสัง่ซื้อ 5,000 บำท 

✓ ผู้ลงทุนสำมำรถสัง่ซื้อได้ที่บรษิัทจดักำร หรอืผู้สนับสนุนกำรขำยหรือรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนที่ได้รบักำร
แต่งตัง้จำก บรษิทัจดักำร ทุกวนัท ำกำรขำยหน่วยลงทุน เวลำ 8.30-14.00 น.   

✓ ผูส้ัง่ซื้อหน่วยลงทุนจะต้องช ำระเงนิค่ำซื้อครัง้เดยีวเตม็จ ำนวนทีส่ัง่ซื้อ โดยช ำระเป็น เงนิโอน เชค็ ดรำฟต ์
หรอืวธิอีื่นใดทีบ่รษิทัจดักำรยอมรบั โดยผูส้ัง่ซื้อจะต้องลงวนัทีต่ำมวนัทีท่ีส่ ัง่ซื้อและขดีคร่อมเฉพำะสัง่จ่ำย
ในนำม “บลจ. แลนด ์แอนด์ เฮำ้ส ์จ ำกดั เพื่อจองซื้อหน่วยลงทุน” โดยระบุชื่อ ทีอ่ยู่และหมำยเลขโทรศพัท์
ของผูส้ัง่ซื้อลงบนดำ้นหลงัของเชค็เพื่อควำมสะดวกในกำรติดต่อและเพื่อผลประโยชน์ของผู้สัง่ซื้อหน่วย
ลงทุน 

โดยวนัสุดทำ้ยของกำรเสนอขำยครัง้แรก บรษิัทจดักำรขอสงวนสทิธริบัเงนิค่ำจองซื้อเป็นเงนิโอนเท่ำนัน้
ภำยในเวลำ 15.30 น. 

         2) วธิรีบัซื้อคนื  
✓ มลูค่ำขัน้ต ่ำในกำรขำยคนืและมลูค่ำหน่วยลงทุนคงเหลอืในบญัช ี5,000 บำท   

✓ กรณีรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนแบบดุลยพนิิจของผู้ลงทุน ผูล้งทุนสำมำรถสัง่ขำยหน่วยลงทุนไดทุ้กวนัท ำกำร
รบัซื้อคนืหน่วยลงทุน โดยผูถ้อืหน่วยลงทุนสำมำรถส่งค ำสัง่ขำยคนืหน่วยลงทุน ไดต้ัง้แต่เวลำเริ่มท ำกำร
ถงึเวลำ 14:00 น. 

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

ทัง้นี้ บรษิทัจดักำรจะด ำเนินกำรช ำระเงนิใหผู้ข้ำยคนืหน่วยลงทนุภำยใน 5 วนัท ำกำรซื้อขำยถดัจำกวนัท ำกำรซื้อ
ขำย (T*+5) 

(T* = วนัท ำกำรซื้อขำยของกองทุน) ตำมวธิทีีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนระบุไวใ้นแบบค ำขอเปิดบญัช ี

 

ข้อก ำหนดในกำรซื้อขำยและโอนหน่วยลงทุน 
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Q: กรณีใดท่ีบริษทัจดักำรสงวนสิทธิไม่ขำยหน่วยลงทุน 
A:  บรษิทัจดักำรขอสงวนสทิธทิีจ่ะปฏเิสธกำรสัง่ซื้อหน่วยลงทุน ในกรณีทีบ่รษิทัจดักำรไดพ้จิำรณำแล้วเหน็ว่ำกำร

สัง่ซื้อดงักล่ำว มผีลกระทบต่อกำรลงทุนของกองทุนรวมหรอืต่อผู้ถอืหน่วยลงทุนหรอืต่อชื่อเสยีงหรอืต่อควำม
รบัผดิชอบทำงกฎหมำยของบรษิทัจดักำร โดยไม่จ ำเป็นตอ้งแจง้ใหผู้ส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุนทรำบล่วงหน้ำ 

 
Q: กองทุนรวมน้ีมีข้อก ำหนดเก่ียวกบักำรเลื่อนก ำหนดเวลำช ำระค่ำขำยคืนหน่วยลงทุน กำรไม่ขำยหรือไม่
รบัซื้อคืนหน่วยลงทุนตำมค ำสัง่ท่ีรบัไว้แล้ว และกำรหยุดรบัค ำสัง่ซื้อหรือขำยคืนหน่วยลงทุนไว้อย่ำงไร 
A: 1) กำรเลื่อนก ำหนดกำรช ำระเงนิค่ำขำยคนืหน่วยลงทุน  
บรษิทัจดักำรอำจเลื่อนก ำหนดกำรช ำระเงนิค่ำขำยคนืหน่วยลงทุนคนืแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนทีไ่ดม้คี ำสัง่ขำยคนืหน่วย
ลงทุนของกองทุนเปิดไดใ้นกรณีดงัต่อไปนี้  
(1) บรษิัทจดักำรพิจำรณำแล้ว มคีวำมเชื่อโดยสุจรติและสมเหตุสมผลว่ำเป็นกรณีที่เขำ้เหตุดงัต่อไปนี้ โดยได้รบั
ควำมเหน็ชอบของผูด้แูลผลประโยชน์แลว้  
(ก) มเีหตุจ ำเป็นท ำใหไ้ม่สำมำรถจ ำหน่ำย จ่ำย โอนหลกัทรพัย์หรอืทรพัยส์นิของกองทุนเปิดไดอ้ย่ำงสมเหตุสมผล 
หรอื 
(ข) มเีหตุทีท่ ำใหก้องทุนรวมไม่ไดร้บัช ำระเงนิจำกหลกัทรพัย์หรอืทรพัยส์นิทีล่งทุนไวต้ำมก ำหนดเวลำปกต ิซึง่เหตุ
ดงักล่ำวอยู่นอกเหนือกำรควบคุมของบรษิทัจดักำร 
(2) มคี ำสัง่ขำยคนืหน่วยลงทุนไวแ้ล้วแต่ในช่วงระยะเวลำที่บรษิัทจดักำรยงัไม่ได้ช ำระเงนิค่ำขำยคนืหน่วยลงทุน
ใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน บรษิทัจดักำรพบว่ำรำคำรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนดงักล่ำวไม่ถูกต้อง และผูด้แูลผลประโยชน์ยงั
ไม่ไดร้บัรองขอ้มูลในรำยงำนกำรแก้ไขรำคำยอ้นหลงัและรำยงำนกำรชดเชยรำคำ โดยรำคำรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนที่
ไม่ถูกตอ้งนัน้ต่ำงจำกรำคำรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนทีถู่กต้องตัง้แต่หนึ่งสตำงค์ขึน้ไปและคดิเป็นอตัรำตัง้แต่รอ้ยละ 0.5 
ของรำคำรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนทีถู่กตอ้ง 
(3) มคี ำสัง่ขำยคนืหน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลำที่บรษิัทจดักำรพบว่ำ รำคำรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และ
ผูด้แูลผลประโยชน์ยงัไม่ไดร้บัรองขอ้มลูในรำยงำนกำรแกไ้ขรำคำยอ้นหลงัและรำยงำนกำรชดเชยรำคำ โดยรำคำรบั
ซื้อคนืหน่วยลงทุนทีไ่ม่ถูกต้องนัน้ต่ำงจำกรำคำรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนทีถู่กต้องตัง้แต่หนึ่ งสตำงค์ขึน้ไป และคดิเป็น
อตัรำตัง้แต่รอ้ยละ 0.5 ของรำคำรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนทีถู่กตอ้ง 
กำรเลื่อนก ำหนดกำรช ำระเงนิค่ำขำยคนืหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตำม (1) (2) หรอื (3) บรษิัทจดักำรอำจ
เลื่อนไดไ้ม่เกนิ 10 วนัท ำกำรนับตัง้แต่วนัท ำกำรถดัจำกวนัทีม่คี ำสัง่ขำยคืนหน่วยลงทุนนัน้ เวน้แต่ไดร้บักำรผ่อนผนั
จำกส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. และบรษิทัจดักำรจะด ำเนินกำรดงัต่อไปนี้  
(ก) แจง้ผูถ้อืหน่วยลงทุนทีม่คี ำสัง่ขำยคนืหน่วยลงทุนไวแ้ล้วใหท้รำบถงึกำรเลื่อนก ำหนดกำรช ำระค่ำขำยคนืหน่วย
ลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผูถ้อืหน่วยลงทนุรำยอื่นและผูล้งทุนทัว่ไปใหท้รำบเรื่องดงักล่ำวดว้ยวธิกีำรใด ๆ โดยพลนั 
(ข) แจ้งกำรเลื่อนก ำหนดกำรช ำระเงนิค่ำขำยคนืหน่วยลงทุน และจดัท ำรำยงำนในเรื่องดงักล่ำว พรอ้มทัง้แสดง
เหตุผลและหลกัฐำนกำรไดร้บัควำมเห็นชอบหรอืกำรรบัรองขอ้มูลในรำยงำนกำรแก้ไขรำคำย้อนหลงัและรำยงำน
กำรชดเชยรำคำจำกผู้ดูแลผลประโยชน์ใหส้ ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ทรำบโดยพลนั โดยบรษิัทจดักำรอำจ
มอบหมำยใหผู้ด้แูลผลประโยชน์ด ำเนินกำรดงักล่ำวแทนกไ็ด ้
(ค) ในระหว่ำงทีบ่รษิทัจดักำรเลื่อนก ำหนดกำรช ำระเงนิค่ำขำยคนืหน่วยลงทุนนัน้ หำกถงึวนัท ำกำรซื้อขำยหน่วย
ลงทุนวนัอื่น และมีผูถ้ือหน่วยลงทุนสัง่ขำยคนืหน่วยลงทุนอกี บรษิัทจดักำรจะต้องรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนนัน้ ทัง้นี้ 
บรษิทัจดักำรจะต้องช ำระเงนิค่ำขำยคนืหน่วยลงทุนแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนทีย่งัคำ้งอยู่ใหเ้สรจ็สิน้ก่อน แลว้จงึช ำระเงนิ
ค่ำขำยคนืหน่วยลงทุนแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนทีส่ัง่ขำยคนืหน่วยลงทุนในวนันัน้ๆ ต่อไป 
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2) กำรไม่ขำยหรอืไม่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนตำมค ำสัง่ทีร่บัไวแ้ลว้  
บริษัทจัดกำรอำจไม่ขำย ไม่รบัซื้อคืน หรอืไม่รบัสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนตำมค ำสัง่ซื้อ ค ำสัง่ขำยคืน หรอืค ำสัง่
สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนทีไ่ดร้บัไวแ้ล้ว หรอือำจหยุดรบัค ำสัง่ซื้อ ค ำสัง่ขำยคนื หรอืค ำสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนได ้ใน
กรณีทีป่รำกฏเหตุดงัต่อไปนี้ 
(1) ตลำดหลกัทรพัยห์รอืศูนยซ์ื้อขำยหลกัทรพัยไ์ม่สำมำรถเปิดท ำกำรซื้อขำยไดต้ำมปกติ 
(2) บรษิทัจดักำรพจิำรณำแลว้ มคีวำมเชื่อโดยสุจรติและสมเหตุสมผลว่ำเป็นกรณีดงัต่อไปนี้ โดยควำมเหน็ชอบของ
ผูด้แูลผลประโยชน์แลว้ 
(ก) มเีหตุจ ำเป็นท ำใหไ้ม่สำมำรถจ ำหน่ำยจ่ำย โอนหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิของกองทุนเปิดไดอ้ย่ำงสมเหตุสมผล 
(ข) ไม่สำมำรถค ำนวณมลูค่ำทรพัยส์นิของกองทุนเปิดไดอ้ย่ำงเป็นธรรมและเหมำะสม 
(ค) มเีหตุจ ำเป็นอื่นใดเพื่อคุม้ครองประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุน 
ทัง้นี้ บรษิัทจดักำรจะไม่ขำย ไม่รบัซื้อคนื หรอืไม่รบัสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนตำมค ำสัง่ซื้อ ค ำสัง่ขำยคนื หรอืค ำสัง่
สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่ได้รบัมำแล้ว หรอืจะหยุดรบัค ำสัง่ซื้อ ค ำสัง่ขำยคนื หรอืค ำสัง่ สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนตำม 
(ก)(ข) หรอื (ค) ไดไ้ม่เกนิ 1 วนัท ำกำร เวน้แต่ไดร้บัผ่อนผนัจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. 
(3) ในกรณีที่กองทุนรวมมกีำรลงทุนในหลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สนิในต่ำงประเทศตำมประกำศส ำนักงำน ก.ล.ต. ว่ำ
ดว้ยกำรลงทุนในหรอืมไีวซ้ึ่งหลกัทรพัยห์รอืทรพัย์สินในต่ำงประเทศเพื่อเป็นทรพัยส์นิของกองทุน และกำรก ำหนด
อตัรำส่วนกำรลงทุน เมื่อมีเหตุกำรณ์ดงัต่อไปนี้เกิดขึ้นและก่อให้เกิดผลกระทบต่อกองทุนรวมดงักล่ำวอย่ำงมี
นัยส ำคญั 
(ก) ตลำดซื้อขำยหลกัทรพัย์ดงักล่ำวไม่สำมำรถเปิดท ำกำรซื้อขำยไดต้ำมปกติ ทัง้นี้ เฉพำะกรณีที่กองทุ นรวมได้
ลงทุนในหลกัทรพัย์ที่ซื้อขำยในตลำดซื้อขำยหลกัทรพัย์แต่ละแห่งเกินกว่ำร้อยละสบิของมูลค่ำทรพัย์สนิสุทธขิอง
กองทุนรวม 
(ข) มเีหตุกำรณ์ทีท่ ำใหไ้ม่สำมำรถแลกเปลีย่นเงนิตรำต่ำงประเทศไดอ้ย่ำงเสร ีและท ำใหไ้ม่สำมำรถโอนเงนิออกจำก
ประเทศหรอืรบัโอนเงนิจำกต่ำงประเทศไดต้ำมปกต ิ
(ค) มเีหตุทีท่ ำใหก้องทุนรวมไม่ไดร้บัช ำระเงนิจำกหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิทีล่งทุนไวต้ำมก ำหนดเวลำปกต ิซึง่เหตุ
ดงักล่ำวอยู่เหนือกำรควบคุมของบรษิทัจดักำรและผูด้แูลผลประโยชน์เหน็ชอบดว้ยแลว้ 
(4) เป็นกำรไม่ขำยหน่วยลงทุนตำมค ำสัง่ซื้อหน่วยลงทุนทีร่บัไวแ้ลว้ หรอืเป็นกำรหยุดรบัค ำสัง่ซื้อหน่วยลงทุน แก่ผู้
ลงทุนเฉพำะรำย เนื่องจำกปรำกฏขอ้เทจ็จรงิดงัต่อไปนี้ 
(ก) บรษิทัจดักำรมเีหตุอนัควรสงสยัว่ำผูล้งทุนรำยนัน้ ๆ มส่ีวนเกีย่วขอ้งกบักำรกระท ำดงัต่อไปนี้ 
1. กำรกระท ำทีเ่ป็นควำมผดิมูลฐำนหรอืควำมผดิฐำนฟอกเงนิตำมกฎหมำยเกีย่วกบักำรป้องกนัและปรำบปรำมกำร
ฟอกเงนิ ไม่ว่ำจะเป็นกฎหมำยไทยหรอืกฎหมำยต่ำงประเทศ 
2. กำรใหก้ำรสนับสนุนทำงกำรเงนิแก่กำรก่อกำรรำ้ย หรอื 
3. กำรกระท ำทีเ่ป็นกำรปฏบิตัติำมค ำสัง่เกีย่วกบักำรยดึหรอือำยดัทรพัยส์นิ โดยบุคคลผูม้อี ำนำจตำมกฎหมำย 
(ข) บรษิทัจดักำรไม่สำมำรถด ำเนินกำรรูจ้กัลูกคำ้ และตรวจสอบเพื่อทรำบขอ้เทจ็จรงิเกีย่วกบัลูกคำ้ไดใ้นสำระส ำคญั 
(5) อยู่ในระหว่ำงด ำเนินกำรเปลี่ยนให้บรษิัทจดักำรกองทุนรวมรำยอื่นเขำ้บรหิำรจดักำรกองทุนรวมภำยใต้กำร
จดักำรของตนอนัเนื่องมำจำกกำรทีบ่รษิทัจดักำรกองทุนรวมรำยเดมิไม่สำมำรถด ำรงควำมเพียงพอของเงนิกองทุน
ไดต้ำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัยว์่ำดว้ยกำรด ำรงเงนิกองทุนของผูป้ระกอบธุรกจิ
กำรจดักำรกองทุนรวม กำรจดักำรกองทุนส่วนบุคคล กำรเป็นนำยหน้ำซื้อขำยหลกัทรพัยแ์ละกำรคำ้หลกัทรพัย์และ
กำรจดัจ ำหน่ำยหลกัทรพัย์ทีเ่ป็นหน่วยลงทุน และกำรเป็นผูจ้ดักำรเงนิทุนสญัญำซื้อขำยล่วงหน้ำ ซึง่ใหก้ระท ำไดไ้ม่
เกนิ 3 วนัท ำกำร 
11.2. เมื่อปรำกฎเหตุ ตำมข้อ 11.1 และบริษัทจดักำรประสงค์จะไม่ขำย ไม่รบัซื้อคืนหน่วยลงทุน หรือไม่รบั
สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรอืหยุดรบัค ำสัง่ซื้อ ค ำสัง่ขำยคืนหน่วยลงทุน หรอืค ำสัง่สบัเปลี่ ยนหน่วยลงทุน บรษิัท
จดักำรจะปฏบิตัดิงัต่อไปนี้ 



-6- 

(1) แจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทีม่คี ำสัง่ซื้อ ค ำสัง่ขำยคนืหน่วยลงทุน หรอืค ำสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนไวแ้ลว้ ใหท้รำบ
ถงึกำรไม่ขำย ไม่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุน หรอืไม่รบัสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนโดยพลนั และหำกเป็นเหตุตำมขอ้ 11.1 (1) 
(2) หรอื (3) ใหเ้ปิดเผยต่อผูถ้อืหน่วยลงทุนรำยอื่นและผูล้งทุนทัว่ไปใหท้รำบถงึกำรหยุดรบัค ำสัง่ซื้อ หรอืค ำสัง่ขำย
คนืหน่วยลงทุน หรอืค ำสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนดว้ยวธิกีำรใด ๆ โดยพลนั 
(2) รำยงำนกำรไม่ขำย ไม่รับซื้อคืน หรือไม่รบัสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตำมค ำสั ง่ซื้อ ค ำสัง่ขำยคืน หรือค ำสัง่
สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่ได้รบัมำแล้ว หรอืกำรหยุดรบัค ำสัง่ซื้อ ค ำสัง่ขำยคืน หรือค ำสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน 
พรอ้มทัง้แสดงเหตุผลและรำยงำนแผนกำรด ำเนินกำรของกองทุนเปิดนัน้ใหส้ ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ทรำบ
โดยพลนั 
(3) ในกรณีที่บรษิัทจดักำรไม่ขำย ไม่รบัซื้อคนื หรอืไม่รบัสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนตำมค ำสัง่ซื้อ ค ำสัง่ขำยคนื หรอื
ค ำสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนทีไ่ดร้บัมำแลว้ หรอืหยุดรบัค ำสัง่ซื้อ ค ำสัง่ขำยคนืหรอืค ำสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนตำม
ขอ้ 11.1 (1) (2) หรอื (3) เกนิหนึ่งวนัท ำกำร บรษิทัจดักำรจะด ำเนินกำรดงัต่อไปนี้ ก่อนกำรเปิดรบัค ำสัง่ซื้อ ค ำสัง่
ขำยคนื หรอืค ำสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุน 
(ก) รำยงำนกำรเปิดรบัค ำสัง่ซื้อ ค ำสัง่ขำยคนื หรอืค ำสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน และรำยงำนฐำนะกำรลงทุนของ
กองทุนเปิด ณ วนัท ำกำรสุดทำ้ยก่อนวนัรำยงำนนัน้ใหส้ ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ทรำบภำยในวนัท ำกำรก่อน
วนัเปิดรบัค ำสัง่ซื้อ ค ำสัง่ขำยคนื หรอืค ำสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุน  
(ข) แจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุทีม่คี ำสัง่ซื้อ ค ำสัง่ขำยคนื หรอืค ำสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนไวแ้ลว้ ใหท้รำบถงึกำรเปิดรบั
ค ำสัง่ซื้อ ค ำสัง่ขำยคนื หรอืค ำสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนดว้ยวธิกีำรใด ๆ โดยพลนั  
ในกรณีทีบ่รษิทัจดักำรไม่ขำย ไม่รบัซื้อคนื หรอืไม่รบัสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนตำมค ำสัง่ซื้อ ค ำสัง่ขำยคนื หรอืค ำสัง่
สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่ไดร้บัมำแล้ว หรอืหยุดรบัค ำสัง่ซื้อ ค ำสัง่ขำยคนื หรอืค ำสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน บรษิัท
จดักำรอำจหยุดค ำนวณมูลค่ำทรพัย์สนิสุทธ ิมูลค่ำหน่วยลงทุน รำคำขำยหน่วยลงทุน และรำคำรบัซื้อคนืหน่วย
ลงทุนกไ็ด ้
11.3.   บรษิัทจดักำรจะหยุดกำรขำยหน่วยลงทุนตำมค ำสัง่ซื้อหรอืค ำสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนทีไ่ดร้บัมำแล้วหรอื
หยุดรบัค ำสัง่ซื้อ 
หรอืค ำสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน ในช่วงระยะเวลำทีบ่รษิทัจดักำรพบว่ำรำคำขำยหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และผูดู้แล
ผลประโยชน์ยงัไม่ได้รบัรองขอ้มูลในรำยงำนกำรแก้ไขรำคำย้อนหลงัและรำยงำนกำรชดเชยรำคำ โดยรำคำขำย
หน่วยลงทุนทีไ่ม่ถูกต้องนัน้ต่ำงจำกรำคำขำยหน่วยลงทุนทีถู่กต้องตัง้แต่หนึ่งสตำงค์ขึน้ไป และคดิเป็นอัตรำตัง้แต่
รอ้ยละ 0.5 ของรำคำขำยหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง ทัง้นี้ บรษิัทจดักำรจะประกำศหยุดกำรขำยหน่วยลงทุนหรอืหยุด
รบัค ำสัง่ซื้อหรอืค ำสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน ณ ที่ท ำกำรทุกแห่งของบรษิัทจดักำรและสถำนที่ติดต่อทุกแห่งของ
ผูส้นับสนุนกำรขำยหรอืรบัซื้อคนืทีใ่ชใ้นกำรซื้อขำยหรอืสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน และแจง้ใหผู้ท้ีไ่ดม้คี ำสัง่ซื้อหรอืค ำสัง่
สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนทรำบโดยพลนั 
 
3) กำรหยุดรบัค ำสัง่ซื้อขำยหน่วยลงทุน 
เพื่อคุม้ครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือในกรณีที่มคีวำมจ ำเป็นเพื่อรกัษำเสถียรภำพทำงเศรษฐกิจและ
กำรเงนิของประเทศ หรอืเพื่อรกัษำเสถยีรภำพในระบบตลำดกำรเงนิ ส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. อำจประกำศ
ใหบ้รษิทัจดักำรหยุดรบัค ำสัง่ซื้อ ค ำสัง่ขำยคนื หรอืค ำสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดไดเ้ป็นกำรชัว่ครำว
ตำมระยะเวลำที่เห็นสมควร แต่รวมแล้วต้องไม่เกิน 20 วนัท ำกำรติดต่อกัน เว้นแต่จะได้รบัควำมเห็นชอบจำก
คณะกรรมกำร ก.ล.ต. ใหข้ยำยระยะเวลำหยุดรบัค ำสัง่ซื้อ ค ำสัง่ขำยคนื หรอืค ำสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนออกไปได ้
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Q: วิธีกำรสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนเป็นอย่ำงไร 
A:  กำรสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนเขำ้ (Switch in) สำมำรถกระท ำไดทุ้กวนัท ำกำรตำมที่บรษิัทจดักำรก ำหนด ระหว่ำง

เวลำเริม่ท ำกำรถงึ 14.00 น. โดยเป็นกำรสบัเปลี่ยนจำกหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นภำยใต้กำรจัดกำรของ
บรษิัทจดักำร (“กองทุนต้นทำง”) มำเขำ้กองทุนนี้ (“กองทุนปลำยทำง”) ทัง้นี้ กำรสบัเปลี่ยนกำรถอืหน่วยลงทุน
ระหว่ำงกองทุนเปิด ต้องเป็นไปตำมเงื่อนไขทีร่ะบุไว้ในโครงกำรจดักำรของทัง้กองทุนเปิดต้นทำง และกองทุน
เปิดปลำยทำง 

กำรสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนออก (Switch out) ผูถ้อืหน่วยลงทุนสำมำรถสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนจำกกองทุนนี้ไปยงั
กองทุนอื่นภำยใต้กำรจดักำรของบริษัทจดักำร โดยส่งค ำสัง่สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน และน ำส่งหลักฐำนกำร
สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนผ่ำนบรษิทัจดักำรหรอืผูส้นับสนุนกำรขำยหรอืรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน 

บรษิทัจดักำรจะด ำเนินกำรรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนโดยอตัโนมตั ิ โดยกำรสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน (Switch out) ไปยงั 
กองทุนเปิด แอล เอช ตลำดเงนิ ตำมรำยละเอยีดทีร่ะบุไวใ้นโครงกำร  

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

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

 
Q: กองทุนรวมน้ีก ำหนดวิธีกำรโอนหน่วยลงทุน และข้อจ ำกดักำรโอนไว้อย่ำงไร 
A: ขอ้จ ำกดักำรโอนหน่วยลงทุน ผูถ้อืหน่วยลงทุนสำมำรถโอนหน่วยลงทุนไดใ้นกรณีดงัต่อไปนี้ 

(1) กำรโอนหน่วยลงทุนใหบ้ดิำ มำรดำ บุตร และคู่สมรสของผูถ้อืหน่วยลงทุน 
(2) กำรโอนหน่วยลงทุนตำมค ำสัง่ศำล หรอืโดยผลของกฎหมำย 
(3) กำรโอนหน่วยลงทุนในกรณีพเิศษอื่นๆ ทีบ่รษิทัจดักำรเหน็สมควรและอนุมตัใิหโ้อนได้ 
     ทัง้นี้ กำรโอนหน่วยลงทุนต้องไม่ท ำให้กำรถือหน่วยลงทุนของบุคคลใด หรอืกลุ่มบุคคลเดียวกันใดเกิน
ขอ้จ ำกดักำรถอืหน่วยลงทุนตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุนว่ำดว้ยหลกัเกณฑ์เกี่ยวกบัขอ้จ ำกดักำร
ถอืหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้ำทีข่องบรษิทัจดักำร  เวน้แต่เป็นกำรโอนทำงมรดก  

วิธีกำรโอนหน่วยลงทุน 
ผูถ้อืหน่วยลงทุนทีป่ระสงคจ์ะโอนหน่วยลงทุน จะตอ้งด ำเนินกำรดงัต่อไปนี้ 

(1) กรอกแบบค ำขอโอนหน่วยลงทุนตำมที่บรษิัทจดักำรหรือนำยทะเบียนหน่วยลงทุนก ำหนด พร้อมทัง้ลง
ลำยมอืชื่อผู้โอนและผู้รบัโอน และยื่นค ำขอโอนหน่วยลงทุนดังกล่ำวพร้อมเอกสำรที่ก ำหนดแก่นำยทะเบียน
หน่วยลงทุน ในกรณีที่ผู้รบัโอนยงัไม่มีบญัชีกองทุนกับบรษิัทจดักำร ผู้รบัโอนจะต้องด ำเนินกำรขอเปิดบญัชี
กองทุนตำมวธิกีำรทีก่ ำหนดไวใ้นโครงกำรก่อน แลว้ผูโ้อนจงึท ำกำรโอนหน่วยลงทุนใหผู้ร้บัโอนได ้

(2) ผูโ้อนจะต้องเสยีค่ำธรรมเนียมกำรโอนหน่วยลงทุนตำมทีร่ะบุไวใ้นขอ้ 15.3 เรื่อง “ค่ำธรรมเนียมทีเ่รยีกเกบ็
จำกผูส้ัง่ซื้อหรอืผูถ้อืหน่วยลงทุน” 

(3) หลังจำกที่ได้รบัค่ำธรรมเนียมกำรโอนหน่วยลงทุนจำกผู้โอนแล้ว นำยทะเบียนหน่วยลงทุนจะส่งมอบ
ใบเสรจ็รบัเงนิ และใบก ำกบัภำษ ีพรอ้มส ำเนำค ำขอโอนหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูโ้อนไวเ้ป็นหลกัฐำน 
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นำยทะเบยีนหน่วยลงทุนจะบนัทกึขอ้มูลกำรโอนหน่วยลงทุนและออกหนังสอืรบัรองสทิธใินหน่วยลงทุนใหผู้โ้อน
และผูร้บัโอนหน่วยลงทุน ภำยใน 15 วนันับแต่วนัทีน่ำยทะเบยีนหน่วยลงทุนไดร้บัค ำขอโอนหน่วยลงทุนถูกตอ้ง
สมบูรณ์ ทัง้นี้ ผูร้บัโอนหน่วยลงทุนจะมสีทิธใินฐำนะผูถ้อืหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตำมขอ้ผกูพนัขอ้ 13 เรื่อง 
“สทิธหิน้ำทีแ่ละควำมรบัผดิชอบของผูถ้อืหน่วยลงทุน” ไดต้่อเมื่อนำยทะเบยีนหน่วยลงทุนไดบ้นัทกึชื่อผูร้บัโอน
หน่วยลงทุนในสมุดทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุนเรยีบรอ้ยแลว้ 

 
Q: ผู้ถือหน่วยลงทุนจะทรำบข้อมูลเก่ียวกบัมูลค่ำทรพัยสิ์นสุทธิ มูลค่ำหน่วยลงทุนและรำคำขำยและรบัซื้อ
คืนหน่วยลงทุนได้จำกช่องทำงใด 
A: ผูถ้อืหน่วยสำมำรถตรวจสอบได ้ในเวบ็ไซตข์องบรษิทัจดักำร www.lhfund.co.th หรอืทีบ่รษิทัจดักำร ที่
หมำยเลขโทรศพัท ์02-286-3484  
 
 
 
Q:  กองทุนน้ีมีกำรออก และส่งมอบเอกสำรแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนหรือไม่ อย่ำงไร  
A:  นำยทะเบยีนหน่วยลงทุนจะออก “หนังสอืรบัรองสทิธใินหน่วยลงทุน/ใบเสรจ็รบัเงนิ/ใบก ำกบัภำษี” ทุกครัง้ที่มี

กำรสัง่ซื้อหรอืขำยคนืหน่วยลงทุน เพื่อเป็นกำรยนืยนัจ ำนวนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน และจะจดัส่ง
หนังสอืรบัรองสทิธใินหน่วยลงทุน/ใบเสรจ็รบัเงนิ/ใบก ำกบัภำษีให้แก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนภำยใน 15 วนัท ำกำรนับ
แต่วนัท ำกำรถัดจำกวนัที่ปิดกำรเสนอขำยหน่วยลงทุนครัง้แรก หรอืภำยใน 7 วนัท ำกำรนับแต่วนัถดัจำกวนั
ค ำนวณมูลค่ำทรพัย์สนิสุทธ ิมูลค่ำหน่วยลงทุน และรำคำหน่วยลงทุน ในช่วงกำรขำยและรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน
ภำยหลงักำรเสนอขำยครัง้แรก อน่ึงเอกสำรหลกัฐำนต่ำงๆ จะจดัส่งโดยทำงไปรษณีย ์หรอืใหผู้ส้นับสนุนกำรขำย
หรอืรบัซื้อคนืเป็นผูม้อบใหแ้ลว้แต่กรณี 

     ทัง้นี้ สทิธใินหน่วยลงทุนของผูส้ัง่ซื้อหน่วยลงทุนจะเกดิขึน้ตอ่เมื่อนำยทะเบยีนหน่วยลงทุนไดท้ ำกำรบนัทกึ    
รำยกำรสัง่ซื้อหน่วยลงทุนของผูส้ัง่ซื้อหน่วยลงทุนในทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุนแลว้ 

บรษิทัจดักำรและ/หรอืนำยทะเบยีนขอสงวนสทิธเิปลีย่นรปูแบบของเอกสำรแสดงสทิธใินหน่วยลงทุนจำกหนังสอื
รบัรองสทิธใินหน่วยลงทุน เป็นสมุดบญัชแีสดงสทิธใินหน่วยลงทุน (Fund book) หรอืรูปแบบอื่นที่ส ำนักงำน
คณะกรรมกำร ก.ล.ต.อนุญำต หรือเหน็ชอบได ้บรษิทัจดักำรจะประกำศให้ทรำบล่วงหน้ำไม่น้อยกว่ำ 5 วนัท ำ
กำร ณ ทีท่ ำกำรทุกแห่งของบรษิทัจดักำร และสถำนทีต่ดิต่อของผูส้นับสนุนกำรขำยหรอืรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน 

 
Q: ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมน้ีอำจถกูจ ำกดัสิทธิในเร่ืองใด ภำยใต้เง่ือนไขอย่ำงไร 
A:  ในกรณีทีบุ่คคลใดหรอืกลุ่มบุคคลเดยีวกนัใดถอืหน่วยลงทุนเกนิขอ้จ ำกดักำรถอืหน่วยลงทุน บรษิทัจดักำรจะไม่

นับคะแนนเสยีงทีเ่กินกว่ำหนึ่งในสำมของจ ำนวนหน่วยลงทุนที่จ ำหน่ำยได้แล้วทัง้หมดของกองทุนรวม เวน้แต่
กำรเกินข้อจ ำกดักำรถือหน่วยลงทุนเป็นกรณีข้อยกเว้นข้อจ ำกดักำรถือหน่วยลงทุนตำมที่ส ำนักงำน ก.ล.ต. 
ประกำศก ำหนด 

 
Q: ผู้ถอืหน่วยลงทุน สำมำรถตรวจสอบแนวทำง และกำรด ำเนินกำรใช้สิทธิออกเสียงของบริษทัจดักำร
กองทุนรวมเพ่ิมเติมได้ท่ีใด  
A:  ผูถ้อืหน่วยลงทุนสำมำรถตรวจสอบไดใ้นเวบ็ไซตข์องบรษิทัจดักำร  www.lhfund.co.th 
 
 
 

สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุน 

http://www.lhfund.co.th/
http://www.lhfund.co.th/
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Q: ผู้ถือหน่วยสำมำรถร้องเรียนผ่ำนช่องทำงใด และกองทุนมีนโยบำยระงบัข้อพิพำทโดยกระบวนกำร 
    อนุญำโตตุลำกำรหรือไม่ อย่ำงไร 
 A: ผูถ้อืหน่วยสำมำรถรอ้งเรยีนไดท้ี ่บรษิทัจดักำรทีห่มำยเลขโทรศพัท ์02-286-3484 และ 02-679-2155 หรอื
ธนำคำรไทยพำณิชย ์จ ำกดั (มหำชน) โทรศพัท ์02-128-2331-6 หรอืส ำนักงำนก.ล.ต. (Help center) โทรศพัท ์     
02-263-6000  
กำรระงบัขอ้พพิำทโดยกระบวนกำรอนุญำโตตุลำกำร 
บรษิทัจดักำรมนีโยบำยกำรระงบัขอ้พพิำทโดยกระบวนกำรอนุญำโตตุลำกำร ในกรณีทีบ่รษิทัจดักำรฝ่ำฝืนหรอืไม่
ปฏบิตัติำมโครงกำรจดักำรกองทุนรวมนี้ และ/หรอืหลกัเกณฑ์ตำมประกำศคณะกรรมกำร ก.ล.ต. และ/หรอืประกำศ
ส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ทีเ่กี่ยวขอ้ง อนัมผีลให้เกิดควำมเสยีหำยแก่ผูถ้ือหน่วยลงทุนของกองทุน   ผู้ถือ
หน่วยของกองทุนสำมำรถน ำข้อพิพำทเข้ำสู่กำรพิจำรณำตำมกระบวนกำรอนุญำโตตุลำกำรของส ำนักงำน
คณะกรรมกำร ก.ล.ต. ได ้ 
 
  

 

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

รำยชื่อกรรมกำร 

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

อสงัหำรมิทรพัย ์
 
 

บุคคลท่ีเก่ียวข้องกบักำรด ำเนินกำรของกองทุนรวม 
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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 ีประกนั
ชวีติ 
 
-บลจ.ไอเอน็จ ี(ประเทศไทย)  
 
-ตลำดสนิคำ้เกษตรล่วงหน้ำ
แห่งประเทศไทย (AFET)  
-บลจ.วรรณ จ ำกดั  
 
-บลจ.ไอเอน็จ ี(ประเทศไทย) 
-บรรษทัตลำดรองสนิเชื่อทีอ่ยู่
อำศยั 

-กรรมกำรผูอ้ ำนวยกำร 
-รองประธำนเจำ้หน้ำทีบ่รหิำร
ฝ่ำยกำรลงทุน  
-กรรมกำรบรหิำรและประธำน
เจำ้หน้ำทีล่งทุน  
-กรรมกำร 
 
-กรรมกำรและประธำนเจำ้หน้ำที่
บรหิำร 
-ผูช้่วยกรรมกำรผูจ้ดักำร 
-กรรมกำรและกรรมกำรบรหิำร 

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

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

-ผูช้่วยกรรมกำรผูจ้ดักำร สำย
กำรลงทุน 
-ผูอ้ ำนวยกำรฝ่ำยอำวุโส ฝ่ำย
กองทุนต่ำงประเทศ 
-ผูอ้ ำนวยกำรฝ่ำยอำวุโส ฝ่ำย
ตรำสำรหนี้และกองทุน
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-ผ่ำน CFA ระดบั I  
-บลจ.ไทยพำณิชย ์จ ำกดั 
 
-บลจ.อเบอรด์นี จ ำกดั 

ต่ำงประเทศ 
-ผูอ้ ำนวยกำรฝ่ำยอำวุโส ฝ่ำย
ตรำสำรหนี ้
-ผูจ้ดักำรกองทุนอำวโุส  ฝ่ำย
ตรำสำรหนี้ 

นำยสมทิธ ์ ศกัดิก์ ำจร -ปรญิญำโท บรหิำรธุรกจิ กำรเงนิ 
มหำวทิยำลยัเทคโนโลยมีหำนคร 
-ปรญิญำตร ีบรหิำรธุรกจิ กำรเงนิ 
มหำวทิยำลยักรงุเทพ 
-ปรญิญำตร ีวทิยำกำรจดักำร บญัช ี
มหำวทิยำลยัสโุขทยัธรรมธริำช 
-ผ่ำน CISA ระดบั I 

-บลจ. แลนด ์แอนด ์เฮำ้ส ์
จ ำกดั 
-บลจ. ฟิลลปิ จ ำกดั 
-บมจ. ธนำคำรกรุงเทพ  
 
 
-บมจ. ไทยประกนัชวีติ 

-ผูจ้ดักำรกองทุน 
-ผูจ้ดักำรกองทุน 
-เจำ้หน้ำทีช่ ำนำญกำร ฝ่ำยคำ้
หลกัทรพัย ์ธุรกจิจดักำรกองทุน
ส่วนบุคคล 
-ผูจ้ดักำรกองทุน ฝ่ำยจดักำร
กองทุนส ำรองเลีย้งชพี 

นำยอำนุภำพ  โฉมศร ี -ปรญิญำโท เศรษฐศำสตรก์ำรเงนิ
สถำบนับณัฑติพฒันบรหิำรศำสตร ์ 
-ปรญิญำตร ีเศรษฐศำสตรก์ำรเงนิ
มหำวทิยำลยัรำมค ำแหง เกยีรติ
นิยมอนัดบั 1 
-ผ่ำน CISA ระดบั II 

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

-ผูจ้ดักำรกองทุน 
-ผูจ้ดักำรฝ่ำยบรหิำรควำมเสีย่ง 
-เศรษฐกร 

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

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

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

นำวสำวนันทพร วฒันถำวร -ปรญิญำโท กำรลงทุน University 
of Reading 
-ปรญิญำตร ีธุรกจิระหว่ำงประเทศ 
มหำวทิยำลยัมหดิล 
-ผ่ำน CFA  
-ผ่ำน CMT ระดบั I 

- บลจ. แลนด ์แอนด ์เฮำ้ส ์
จ ำกดั 
- บลจ. ธนชำต จ ำกดั 

- ผูจ้ดักำรกองทุน 
- ผูช้่วยผูจ้ดักำรกองทุน 

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

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

-ผูจ้ดักำรกองทุน 
 
-ผูจ้ดักำรกองทุนฝ่ำยตรำสำรทนุ 
 
 
-ผูช้่วยผูจ้ดักำรกองทุนฝ่ำยตรำ
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(มหำชน) 
 
-บลจ.แอสเซทพลสั จ ำกดั 

สำรทุน 
-ผูช้่วยผูจ้ดักำรกองทุนฝ่ำยตรำ
สำรทุน 

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

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

-ผูจ้ดักำรกองทนุ 
 
-ผูจ้ดักำรกองทุน 
 
-นักวเิครำะหห์ลกัทรพัย ์
-วำณิชธนำกร 

นำยชำลส ์ตนัตกูล -ปรญิญำโท สำขำ Finance , 
Washington University in St. 
Louis University 
-ปรญิญำตร ีวทิยำศำสตร ์สำขำเคม ี
จุฬำลงกรณ์มหำวทิยำลยั 
-ผ่ำน CFA ระดบั III 
-FRM Charter Holder 

-บลจ.แลนด ์แอนด ์เฮำ้ส ์
จ ำกดั 
 
-บลจ.ไทยพำณิชย ์จ ำกดั 
 
-NISA Investment Advisor 
LLC 

-ผูจ้ดักำรกองทนุฝ่ำยกองทุน
ต่ำงประเทศ 
-ผูจ้ดักำรกองทุนฝ่ำยกองทุน
ต่ำงประเทศ 
-นักวเิครำะหต์รำสำรหนี้และ
อนุพนัธ ์

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

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

-ผูจ้ดักำรกองทุน 
-ผูช้่วยผูจ้ดักำรกองทุน 
-หวัหน้ำส่วน แผนกลงทุนและ
บรหิำรสนิทรพัย ์
-นักวเิครำะห ์
-วศิวกรโยธำ 

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

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

-ผูจ้ดักำรกองทุนตรำสำรหนี้ 
-ผูจ้ดักำรกองทุนตรำสำรหนี้ 
-ผูจ้ดักำรฝ่ำยบรหิำรควำมเสีย่ง 
 
-ผูช้่วยผูจ้ดักำรฝ่ำยบรหิำรควำม
เสีย่ง 

 
 
Q: รำยชื่อผู้สนับสนุนกำรขำยหรือรบัซื้อคืนหน่วยลงทุน นำยทะเบียนหน่วยลงทุน และผู้ดแูลผลประโยชน์ 
A:   1) ผู้สนับสนุนกำรขำยหรือรบัซื้อคืนหน่วยลงทุน  
 ธนำคำรแลนด ์แอนด ์เฮำ้ส ์จ ำกดั (มหำชน) 
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      บรษิทัหลกัทรพัย ์แลนด ์แอนด ์เฮำ้ส ์จ ำกดั (มหำชน) 
      หรอืผูส้นับสนุนกำรขำยหรอืรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนทีบ่รษิทัจดักำรแต่งตัง้ขึน้ (ถำ้ม)ี 
 

      2) นำยทะเบียนหน่วยลงทุน  
           บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดักำรกองทุน แลนด ์แอนด ์เฮำ้ส ์จ ำกดั 
  
       3) ผู้ดแูลผลประโยชน์   
            ธนำคำรไทยพำณิชย ์จ ำกดั (มหำชน) 
           * นอกจำกหน้ำทีต่ำมทีก่ ำหนดไวใ้นสญัญำแต่งตัง้ผูดู้แลผลประโยชน์ยงัมหีน้ำทีต่ำมกฎหมำยในกำรรกัษำ
ผลประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนดว้ย  
 
 
 
Q: ช่องทำงท่ีผู้ลงทุนสำมำรถทรำบข้อมูลเพ่ิมเติมเก่ียวกบักองทุนรวมน้ี  
A: ผูล้งทุนสำมำรถทรำบขอ้มลูเพิม่เตมิไดท้ีส่ ำนักงำนของบรษิทัจดักำร และเวป็ไซตข์องบรษิทัจดักำร หรอื
ผูส้นับสนุนกำรขำยหรอืรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน  
 
 
 

1.   ควำมเส่ียงจำกกำรด ำเนินงำนของผู้ออกตรำสำร (Business Risk) : คือควำมเสี่ยงที่เกิดจำกกำร
ด ำเนินงำนของผูอ้อกตรำสำร หำกผลกำรด ำเนินงำนหรอืฐำนะกำรเงนิของผูอ้อกตรำสำร รวมทัง้ควำมสำมำรถใน
กำรท ำก ำไรของผูอ้อกตรำสำรเปลีย่นแปลงไป ซึง่อำจกระทบต่อรำคำซื้อขำยของตรำสำร 
แนวทำงกำรบรหิำรควำมเสีย่ง  ผูจ้ดักำรกองทุนจะพจิำรณำคดัเลอืกหลกัทรพัย์ทีจ่ะลงทุน โดยกำรวเิครำะห์สถำนะ
ทำงกำรเงิน ผลกำรด ำเนินงำน กำรบริหำรงำน เพื่อประกอบกำรตดัสินใจลงทุน และยงัจะท ำกำรติดตำมข้อมูล
ขำ่วสำรของผูอ้อกตรำสำรอย่ำงใกลช้ดิและต่อเนื่อง เพื่อปรบัเปลีย่นแผนกำรลงทุนอย่ำงเหมำะสม 

2.   ควำมเส่ียงจำกควำมสำมำรถในกำรช ำระหน้ีของผู้ออกตรำสำร (Credit Risk) : คอืควำมเสีย่งจำกกำรที่
บรษิัทผู้ออกตรำสำรไม่สำมำรถช ำระคนืเงนิต้น และ/หรอืดอกเบี้ยได้ตำมที่ก ำหนด หรอืไม่ครบตำมจ ำนวนที่ได้
สญัญำไว ้
แนวทำงกำรบรหิำรควำมเสีย่ง  บรษิทัจดักำรจะวเิครำะห์คุณภำพและควำมสำมำรถในกำรช ำระหนี้ของผูอ้อกตรำ
สำร และทบทวนฐำนะทำงกำรเงินและควำมน่ำเชื่อถือของผู้ออกตรำสำรเป็นประจ ำสม ่ำเสมอ หำกมีกำร
เปลีย่นแปลงอย่ำงมนีัยส ำคญั กจ็ะพจิำรณำปรบัเปลีย่นแผนกำรลงทุนใหเ้หมำะสมกบัสภำวกำรณ์ 

3.  ควำมเส่ียงจำกควำมผนัผวนของรำคำตรำสำร (Market Risk) : คอืควำมเสี่ยงทีเ่กิดจำกกำรเปลี่ยนแปลง
รำคำ หรอืผลตอบแทนโดยรวมของตรำสำร ซึง่ขึน้อยู่กบัปัจจยัต่ำง ๆ เช่น แนวโน้มของอตัรำดอกเบีย้ ควำมผนัผวน
ของค่ำเงนิ ปัจจยัพืน้ฐำนทำงเศรษฐกจิ ผลประกอบกำรของบรษิทัผูอ้อกตรำสำร ปรมิำณกำรซื้อขำยหุน้หรอืตรำสำร
หนี้ เป็นตน้ ซึง่ส่งผลใหร้ำคำตรำสำรทีก่องทุนไดล้งทุนไวอ้ำจเพิม่ขึน้หรอืลดลงไดต้ลอดเวลำ 
แนวทำงกำรบรหิำรควำมเสีย่ง  บรษิทัจดักำรจะวเิครำะหแ์ละวจิยัปัจจยัต่ำง ๆ ทีม่ผีลต่อกำรเปลี่ยนแปลงของรำคำ
ตรำสำรอย่ำงต่อเนื่องและสม ่ำเสมอ เพื่อน ำไปใชป้ระกอบกำรตดัสนิใจปรบัเปลีย่นสดัส่วนในกำรลงทนุในตรำสำรแต่
ละประเภทใหเ้หมำะสมกบัสภำวกำรณ์ในช่วงเวลำต่ำง ๆ 

ช่องทำงท่ีผู้ลงทุนสำมำรถทรำบข้อมูลเพ่ิมเติม 

ปัจจยัควำมเส่ียงของกองทุน  
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4.   ควำมเส่ียงจำกกำรขำดสภำพคล่องของตรำสำร (Liquidity Risk) : คอืควำมเสีย่งทีเ่กดิจำกกำรไม่สำมำรถ
ขำยตรำสำรไดใ้นช่วงเวลำทีต่อ้งกำรหรอือำจไม่ไดร้ำคำตำมทีค่ำดหวงัเอำไว้ 
แนวทำงกำรบรหิำรควำมเสี่ยง  บรษิัทจดักำรจะพิจำรณำลงทุนในหลกัทรพัย์ที่มีสภำพคล่องให้สอดคล้องกับ
ประเภทลกัษณะและนโยบำยกำรลงทุนของกองทุนอย่ำงเหมำะสม เพื่อให้มคีวำมคล่องตวัในกำรบรหิำรกองทุน 
ทัง้นี้ แนวทำงกำรบรหิำรควำมเสี่ยงจำกกำรขำดสภำพคล่องของตรำสำร จะขึ้นอยู่กบักำรพิจำรณำตดัสนิใจของ
บรษิทัจดักำรโดยค ำนึงถงึผลประโยชน์สงูสุดของผูถ้อืหน่วยลงทุนเป็นส ำคญั 
5.   ควำมเส่ียงจำกกำรลงทุนในต่ำงประเทศ (Country and Political Risk) : เนื่องจำกกองทุนอำจจะลงทุนใน
ตรำสำรต่ำงประเทศ กองทุนจงึมคีวำมเสีย่งของประเทศทีล่งทุน เช่น กำรเปลีย่นแปลงของปัจจยัพืน้ฐำน สภำวะทำง
เศรษฐกิจ กำรเมอืง ค่ำเงิน และนโยบำยต่ำงประเทศ โดยปัจจยัเหล่ำนี้อำจมีผลกระทบต่อรำคำหน่วยลงทุน หรือ
หลกัทรพัยท์ีก่องทุนลงทุน 
แนวทำงกำรบริหำรควำมเสี่ยง  บริษัทจดักำรจะติดตำมและท ำกำรวเิครำะห์ควำมเสี่ยงทำงด้ำนปัจจยัพื้นฐำน 
สภำวะทำงเศรษฐกจิ กำรเมอืง ค่ำเงนิ และนโยบำยต่ำงประเทศ ของประเทศที่ลงทุนอย่ำงสม ่ำเสมอ เพื่อลดควำม
เสีย่งในส่วนนี้ 
6.   ควำมเส่ียงจำกข้อจ ำกดักำรน ำเงินลงทุนกลบัประเทศ (Repatriation Risk) : เน่ืองจำกกองทุนอำจจะมกีำร
ลงทุนในตรำสำรต่ำงประเทศ จงึมคีวำมเสีย่งจำกกำรเปลี่ยนแปลงนโยบำยต่ำงประเทศที่เกี่ยวกบักำรแลกเปลี่ยน
เงนิตรำต่ำงประเทศ และกำรน ำเงนิลงทุนกลบัเขำ้มำในประเทศได้ ซึง่อำจส่งผลใหก้องทุนไม่สำมำรถช ำระเงนิใหผู้้
ถอืหน่วยลงทุนไดต้ำมจ ำนวนหรอืเวลำทีก่ ำหนด  
แนวทำงกำรบรหิำรควำมเสีย่ง  บรษิทัจดักำรจะตดิตำมสถำนกำรณ์ของประเทศคู่คำ้ทีบ่รษิทัจดักำรมกีำรลงทุนไว้
อย่ำงใกลช้ดิ และสม ่ำเสมอ เพื่อลดควำมเสีย่งดงักล่ำว 
7.  ควำมเส่ียงท่ีเกิดจำกกำรได้รบัช ำระเงินค่ำขำยคืนหน่วยลงทุนจำกกองทุนรวมต่ำงประเทศล่ำช้ำ : คอื
ควำมเสีย่งทีเ่กดิจำกวนัหยุดท ำกำรของประเทศทีก่องทุนลงทุนหรอืประเทศทีเ่กีย่วขอ้งกบักำรลงทุนอำจหยุดไม่ตรง
กับวันหยุดท ำกำรของประเทศไทย ท ำให้กองทุนอำจได้รบัช ำระเงินค่ำขำยคืนหน่วยลงทุนจำกกองทุนรวม
ต่ำงประเทศทีก่องทุนลงทุนล่ำชำ้ และส่งผลกระทบต่อกำรช ำระเงนิค่ำขำยคนืหน่วยลงทุนใหก้บัผูถ้อืหน่วยลงทุนใน
ประเทศ 
แนวทำงกำรบรหิำรควำมเสีย่ง  อย่ำงไรกต็ำม บรษิทัจดักำรจะด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมหลกัเกณฑ์ทีก่ ำหนดไวใ้น
หนังสอืชีช้วน  
8.   ควำมเส่ียงของอตัรำแลกเปล่ียน (Currency Risk) : เนื่องจำกกองทุนอำจจะลงทุนในตรำสำรต่ำงประเทศ 
ซึง่ต้องลงทุนเป็นสกุลเงนิต่ำงประเทศ ท ำใหก้องทุนมคีวำมเสีย่งจำกกำรเพิม่ขึน้หรอืลดลงของอตัรำแลกเปลี่ยนเมื่อ
เทยีบกบัสกุลเงนิบำท ซึง่มผีลท ำใหต้อบแทนทีไ่ดร้บัมคีวำมผนัผวนตำม  
แนวทำงกำรบรหิำรควำมเสีย่ง  กองทุนจะลงทุนในสญัญำซื้อขำยล่วงหน้ำ (Derivative) หรอืเครื่องมอืป้องกนัควำม
เสี่ยงจำกอตัรำแลกเปลี่ยน (hedging) ตำมดุลยพินิจของผู้จดักำรกองทุน ซึ่งอำจจะมตี้นทุนที่เพิม่ขึ้นจำกกำรท ำ
ธุรกรรมเพื่อป้องกนัควำมเสีย่งดงักล่ำว 
9.   ควำมเส่ียงจำกกำรท ำสญัญำซื้อขำยล่วงหน้ำ (Derivative) เพื่อป้องกนัควำมเส่ียง : กำรท ำสญัญำซื้อขำย
ล่วงหน้ำ (Derivative) เพื่อป้องกนัควำมเสี่ยง (Hedging) จำกอตัรำแลกเปลี่ยนอำจท ำให้กองทุนเสยีโอกำสในกำร
ไดร้บัผลตอบแทนทีเ่พิม่ขึน้หำกอตัรำแลกเปลี่ยนมกีำรเปลี่ยนแปลงไปในทำงตรงกนัขำ้มกบัทีก่องทุนคำดกำรณ์ไว ้
อย่ำงไรกต็ำม กองทุนยงัคงมคีวำมเสีย่งจำกกำรทีคู่่สญัญำไม่ปฏบิตัติำมสญัญำดงักล่ำว 
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แนวทำงกำรบรหิำรควำมเสีย่ง  กองทุนจะท ำธุรกรรมดงักล่ำวกบัธนำคำรทีม่กีฏหมำยเฉพำะจดัตัง้ขึน้ หรือธนำคำร
พำณิชย์ และจะวิเครำะห์ฐำนะกำรเงนิของคู่สญัญำก่อนท ำสญัญำ รวมทัง้ติดตำมวิเครำะห์ควำมเสี่ยงในฐำนะ
กำรเงนิของคู่สญัญำอย่ำงต่อเนื่อง 
 

 
 

ส่วนท่ี 1 : อตัรำส่วนกำรลงทุนท่ีค ำนวณตำมผู้ออกทรพัยสิ์นหรือคู่สญัญำ (single entity limit) 

หมำยเหตุ : ในกรณีเป็นทรพัยส์นิดงันี้ ไมม่ขีอ้ก ำหนดเกีย่วกบั single entity limit ของผูร้บัฝำก ผูอ้อกตรำสำรหรอื
คู่สญัญำแลว้แต่กรณี 

1. เงนิฝำกหรอืตรำสำรเทยีบเท่ำเงนิฝำกเพื่อกำรด ำเนินงำนของกองทุน 
2. derivatives on organized exchange 

ตอนท่ี 1.1 : อตัรำส่วนกำรลงทุนส ำหรบักองทุนทัว่ไป 

ขอ้ 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 เงินฝำกหรือตรำสำรเทียบเท่ำเงินฝำกที่ผู้รบัฝำกหรือผู้ออก 
ตรำสำรมลีกัษณะอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งดงันี้ 
4.1  ม ีcredit rating อยู่ในระดบั investment grade   
4.2  เป็นธนำคำรออมสิน ทัง้นี้ เฉพำะเงนิฝำกหรือตรำสำรที่
รฐับำลเป็นประกนั  

ไม่เกนิ 20% 
หรอืไม่เกนิ 10% เมื่อเป็นกำรลงทุนใน
ต่ำงประเทศหรอืผูม้ภีำระผกูพนัมภีูมลิ ำเนำ
อยู่ต่ำงประเทศ โดยเลอืกใช ้credit rating 
แบบ national scale 

5 ตรำสำรทีม่ลีกัษณะครบถว้นดงันี้ 

5.1  เป็นตรำสำรหนี้ ตรำสำรกึ่งหนี้กึง่ทุน SN หรอืศุกูก ทีผู่อ้อก
จดัตัง้ขึ้นตำมกฎหมำยไทย หรอืสำขำของ ธพ. ต่ำงประเทศที่
ไดร้บัอนุญำตใหป้ระกอบธุรกจิ ธพ. ในประเทศไทย 

5.2  เป็นตรำสำรทีม่ลีกัษณะอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งดงันี้ 

5.2.1  ผูอ้อกเป็นบรษิทัจดทะเบยีน 

5.2.2  ผูอ้อกมกีำรเปิดเผยขอ้มลูเป็นกำรทัว่ไปโดยมรีำยละเอยีด
ตำมแบบ filing  

5.2.3  ในกรณีที่เป็นตรำสำรที่มีก ำหนดวนัช ำระหนี้  ≤ 397 วนั                   
นับแต่วนัที่ลงทุน และไม่ได้มีลกัษณะตำม 5.2.1 หรือ 5.2.2 ผู้มี
ภำระผกูพนัตำมตรำสำรดงักล่ำวตอ้งเป็น บุคคลดงันี้ 

5.2.3.1  ธพ. บง. หรอื บค. ตำมกฎหมำยว่ำด้วยธุรกิจสถำบนั
กำรเงนิ  

ไม่เกนิอตัรำดงันี้ แลว้แต่อตัรำใดจะสงูกว่ำ 

(1) 10% หรอื 

(2) น ้ำหนักของตรำสำรทีล่งทุน 
ใน benchmark + 5% 

  

สรปุอตัรำส่วนกำรลงทุนของกองทุนรวม  

งง 
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ขอ้ ประเภททรพัยสิ์น อตัรำส่วน (% ของ NAV) 

5.2.3.2  ธนำคำรออมสนิ  

5.2.3.3  ธนำคำรอำคำรสงเครำะห ์ 

5.2.3.4  ธนำคำรเพื่อกำรเกษตรและสหกรณ์กำรเกษตร  

5.2.3.5  บรรษทัตลำดรองสนิเชื่อทีอ่ยู่อำศยั  

5.2.3.6  ธนำคำรพฒันำวสิำหกจิขนำดกลำงและขนำดย่อมแห่ง
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  ในกรณีทีเ่ป็นตรำสำรทีม่กี ำหนดวนัช ำระหนี้ > 397 วนันับ
แต่วนัที่ลงทุน ต้องขึ้นทะเบียนหรืออยู่ในระบบของregulated 
market 

6 

 

ทรพัยส์นิดงันี้ 

6.1  ตรำสำรทุนที่จดทะเบียนซื้ อขำยในกระดำนซื้ อขำย
หลกัทรพัยส์ ำหรบัผูล้งทุนทัว่ไปของ SET หรอืของตลำดซื้อขำย
หลกัทรพัย์ต่ำงประเทศ (แต่ไม่รวมถึงตรำสำรทุนที่ผู้ออกตรำ
สำรอยู่ระหว่ำงด ำเนินกำรแก้ไขเหตุที่อำจท ำให้มีกำรเพิกถอน
กำรเป็นหลักทรัพย์ซื้ อข ำยใน SET หรือในตลำดซื้ อขำย
หลกัทรพัยต์่ำงประเทศ)  

6.2  ตรำสำรทุนทีอ่อกโดยบรษิทัทีจ่ ัดตัง้ขึน้ไม่ว่ำตำมกฎหมำย
ไทยหรอืกฎหมำยต่ำงประเทศ ซึง่หุน้ของบรษิทัดงักล่ำวซื้อขำย
ในกระดำนซื้อขำยหลกัทรพัย์ส ำหรบั ผู้ลงทุนทัว่ไปของ SET 
หรือของตลำดซื้อขำยหลกัทรพัย์ ต่ำงประเทศ (แต่ไม่รวมถึง
บรษิัทที่อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำรแก้ไขเหตุที่อำจท ำให้มกีำรเพิก
ถอนหุ้นออกจำกกำรซื้อขำยใน SET หรือในตลำดซื้อขำย
หลกัทรพัยต์่ำงประเทศ) 

6.3  หุ้นที่อยู่ในระหว่ำง IPO เพื่อกำรจดทะเบียนซื้อขำยตำม 
6.1 

6.4  ตรำสำรทีม่ลีกัษณะครบถว้นดงันี้         

6.4.1  เป็นตรำสำรหนี้ ตรำสำรกึง่หนี้กึง่ทุน SN หรอืศุกูก 
ทีผู่อ้อกจดัตัง้ขึน้ตำมกฎหมำยไทย และเสนอขำย
ตรำสำรนัน้ในต่ำงประเทศ หรอืผูอ้อกจดัตัง้ขึน้
ตำมกฎหมำยต่ำงประเทศ (แต่ไม่รวมสำขำของ 
ธพ. ต่ำงประเทศทีไ่ดร้บัอนุญำตใหป้ระกอบธุรกจิ 

 

รวมกนัไม่เกนิอตัรำดงันี้ แลว้แตอ่ตัรำใด 
จะสงูกว่ำ 

(1) 10% หรอื 

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

ธพ. ในประเทศไทย) หรอืเป็นตรำสำร Basel III  

6.4.2  ม ีcredit rating อยู่ในระดบั investment grade 

6.4.3  เป็นตรำสำรทีม่ลีกัษณะอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งดงันี้ 

6.4.3.1  ผูอ้อกเป็นบรษิทัจดทะเบยีนใน SET หรอื 

ในตลำดซื้อขำยหลกัทรพัยต์่ำงประเทศ 

6.4.3.2  ผู้ออกมีกำรเปิดเผยข้อมูลเป็นกำรทัว่ไป
โดยมรีำยละเอยีดตำมแบบ filing 

6.4.3.3  ในกรณีที่เป็นตรำสำรที่มกี ำหนดวนัช ำระ
หนี้  ≤ 397 วัน นับแต่วันที่ลงทุน และ
ไม่ ได้  มี ลัก ษณ ะต ำม  6.4.3.1 ห รือ 
6.4.3.2 ผู้มีภำระผูกพันตำมตรำสำร
ดงักล่ำวตอ้งเป็น บุคคลดงันี้ 

6.4.3.3.1   บุ คคลตำมข้ อ 5 .2 .3.1  –  
5.2.3.9 

6.4.3.3.2   สถำบันกำรเงิน ระห ว่ ำง
ประเทศที่ประเทศไทยเป็น
สมำชกิ 

6.4.3.3.3  สถำบนักำรเงนิต่ำงประเทศที่
มีลักษณะท ำนองเดียวกับ
บุคคล ตำมข้อ 6.4.3.3.1 – 
6.4.3.3.2        

6.4.4  ในกรณีที่เป็นตรำสำรที่มีก ำหนดวนัช ำระหนี้ > 397 
วนั นับแต่วันที่ลงทุน ต้องขึ้นทะเบียนหรืออยู่ใน
ระบบของ regulated market 

6.5  DW ทีม่ ีissuer rating อยู่ในระดบั investment grade 

6.6  ธุ รกรรมดังนี้  ที่ คู่ สัญญ ำมี  credit rating อยู่ ในระดับ 
investment grade 

6.6.1  reverse repo 

6.6.2  OTC derivatives 

6.7  หน่วย infra หรอืหน่วย property ทีม่ลีกัษณะครบถว้นดงันี้ 

6.7.1  จดทะเบยีนซื้อขำยหรอือยู่ในระหว่ำง IPO เพื่อกำร
จดทะเบียนซื้อขำยในกระดำนซื้อขำยหลกัทรพัย ์
ส ำหรบัผู้ลงทุนทัว่ไปของ SET หรอืของตลำดซื้อ
ขำยหลกัทรพัย์ต่ำงประเทศ (แต่ไม่รวมถึงหน่วย
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ขอ้ ประเภททรพัยสิ์น อตัรำส่วน (% ของ NAV) 

ดงักล่ำวทีอ่ยู่ระหว่ำงด ำเนินกำรแก้ไขเหตุทีอ่ำจท ำ
ให้มีกำรเพิกถอนหน่วยดังกล่ำวออกจำก กำรซื้อ
ขำยใน SET หรือในตลำดซื้ อขำยหลักทรัพย์
ต่ำงประเทศ)  

6.7.2  เป็นหน่วยของกองทุนที่ไม่ได้มีลกัษณะกระจำย 
ก ำ ร ล งทุ น ใน กิ จ ก ำ ร โ ค ร ง ส ร้ ำ ง พื้ น ฐ ำ น 
อสังหำริมทรัพย์ หรือสิทธิกำรเช่ำ แล้วแต่กรณี 
(diversified fund) ต ำม แน วท ำงที่ ส ำนั ก งำน
ก ำหนด 

6.8  หน่วย private equity ที่จดทะเบียนซื้ อขำยหรืออยู่ ใน 
ระหว่ำง IPO เพื่อกำรจดทะเบียนซื้อขำยในกระดำนซื้อขำย
หลกัทรพัย์ส ำหรบัผู้ลงทุนทัว่ไปของ SET หรอืของตลำดซื้อขำย
หลกัทรพัย์ต่ำงประเทศ (แต่ไม่รวมถึงหน่วย private equity ที่
อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำรแกไ้ขเหตุทีอ่ำจท ำใหม้กีำรเพกิถอนหน่วย
ดังกล่ำวออกจำกกำรซื้อขำยใน SET หรือในตลำดซื้อขำย
หลกัทรพัยต์่ำงประเทศ) 

6.9  หน่วย CIS ตำมที่ระบุในภำคผนวก 3 ส่วนที่ 2 ข้อ 1.2 
หรอืข้อ 2.2 ที่จดทะเบียนซื้อขำยหรอือยู่ในระหว่ำง IPO เพื่อ
กำรจดทะเบยีนซื้อขำยในกระดำนซื้อขำยหลกัทรพัย์ ส ำหรบัผู้
ลงทุนทัว่ไปของ SET หรือของตลำดซื้ อขำยหลักทรัพย์
ต่ำงประเทศ  (แต่ ไม่ รวมถึงห น่วยดังกล่ำวที่อยู่  ระหว่ำง
ด ำเนินกำรแก้ไขเหตุที่อำจท ำให้มกีำรเพิกถอนหน่วยดงักล่ำว
ออกจำกกำรซื้อขำยใน SET หรอืในตลำด ซื้อขำยหลกัทรพัย์
ต่ำงประเทศ) 

7 หน่วย infra หรือหน่วย property ของกองทุนที่มีลักษณะ
กระจำยกำรลงทุนในกจิกำรโครงสรำ้งพื้นฐำน อสงัหำรมิทรพัย ์
หรอืสทิธกิำรเช่ำ แลว้แต่กรณี (diversified fund) ตำมแนวทำงที่
ส 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 กำรลงทุนในทรพัย์สนิของบรษิัททุกบรษิัทที่อยู่ในกลุ่มกิจกำร
เดียวกันหรือกำรเข้ำเป็นคู่สัญญำในธุรกรรมทำงกำรเงินกับ
บรษิทัดงักล่ำว  
 

ไม่เกนิอตัรำใดอตัรำหนึ่งดงันี้ แล้วแต่อตัรำใด
จะสงูกว่ำ 
(1) 25% หรอื 
(2) น ้ำหนักของทรพัยส์นิทีล่งทุนใน

benchmark + 10%  
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* หมำยเหตุ : ในกรณีเป็นทรพัยส์นิดงันี้ ไม่มขีอ้ก ำหนดเกีย่วกบั group limit  
                      1. เงนิฝำกหรอืตรำสำรเทยีบเท่ำเงนิฝำกเพื่อกำรด ำเนินงำนของ MF  
                      2. derivatives on organized exchange 
 
ส่วนท่ี 3 : อตัรำส่วนกำรลงทนุท่ีค ำนวณตำมประเภททรพัยสิ์น (product limit)** 

ขอ้ ประเภททรพัยสิ์น อตัรำส่วน (% ของ NAV) 

1 เงนิฝำกหรอืตรำสำรเทยีบเท่ำเงนิฝำก B/E หรอื P/N ทีน่ิตบิุคคล
ตำมกฎหมำยไทย (ไม่รวมถงึสำขำในต่ำงประเทศของนิติบุคคล
ดงักล่ำว) เป็นผูอ้อก ผูส้ ัง่จ่ำย หรอืคู่สญัญำ ดงันี้ 

1.1  ธนำคำรหรอืสถำบนักำรเงนิทีม่กีฎหมำยเฉพำะจดัตัง้ขึน้ 

1.2  ธพ. 

1.3  บง. 

1.4  บค. 

1.5  บรรษทัตลำดรองสนิเชื่อทีอ่ยู่อำศยั 

(ไม่รวมถงึทรพัยส์นิที ่MF ไดร้บัโอนกรรมสทิธิม์ำจำกคู่สญัญำ
ตำม 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 หรือ P/N ที่มีเงื่อนไขห้ำมเปลี่ยนมือแต่  MF ได้
ด ำเนินกำรใหม้กีำรรบัโอนสทิธเิรียกรอ้งในตรำสำรได ้ตำม
วธิีกำรที่กฎหมำยก ำหนด หรอืมีเงื่อนไขให้ MF สำมำรถ
ขำยคนืผู้ออกตรำสำรได้ 2.2 SN (แต่ไม่รวมถงึ SN ซึ่งจด
ทะเบียนกบั TBMA และมีกำรเสนอขำยตำมหลกัเกณฑ์ที่
ก ำหนดไว้ในประกำศ คณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุนว่ำด้วย
กำรขออนุญำต และกำรอนุญำตให้เสนอขำยตรำสำรหนี้ที่ออก
ใหม่) 

2.2  เงนิฝำกหรือตรำสำรเทียบเท่ำเงินฝำกที่มีระยะเวลำกำร
ฝำกเกนิ 12 เดอืน  

2.3  total SIP ตำมขอ้ 5 ของส่วนนี้ 

รวมกนัไม่เกนิ 25% 

 

3 reverse repo ไม่เกนิ 25% 

4 securities lending   ไม่เกนิ 25% 

5 total SIP ซึ่ งได้แก่  ท รัพย์สินตำมข้อ  8  ในตอนที่  1 .1  : 
อตัรำส่วนกำรลงทุนส ำหรบั MF ทัว่ไป ของส่วนที ่1 : อตัรำส่วน
กำรลงทุนที่ค ำนวณตำมผู้ออกทรพัย์สินหรอืคู่สัญญำ (single 
entity limit)  แต่ไม่รวมถึงตรำสำรหนี้ ตรำสำรกึ่งหนี้กึ่งทุน SN ศุ
กูก หรอืตรำสำร Basel III ทีม่ลีกัษณะครบถว้นดงันี้ 

รวมกนัไม่เกนิ 15% 
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ขอ้ ประเภททรพัยสิ์น อตัรำส่วน (% ของ NAV) 

5.1  มีลักษณะตำม 6.4.3 และ 6.4.4 ของข้อ 6 ในตอนที่ 1.1 :       
อัตรำส่วนกำรลงทุนส ำหรับ MF ทัว่ไป ของส่วนที่  1 :
อัตรำส่วนกำรลงทุนที่ค ำนวณตำมผู้ออกทรัพย์สิน หรือ
คู่สญัญำ (single entity limit) 

5.2  มี credit rating อยู่ในระดับต ่ำกว่ำ investment grade หรือ 
ไม่ม ีcredit rating 

6 derivatives ดงันี้ 

6.1  กำรเข้ำท ำธุรกรรม derivatives ที่มีวตัถุประสงค์เพื่อกำร
ลดควำมเสีย่ง (hedging) 

 

ไม่เกนิมลูค่ำควำมเสีย่งทีม่อียู่ 

 

 

 

** หมำยเหตุ : ส ำหรบักำรลงทุนในเงนิฝำกหรอืตรำสำรเทยีบเทำ่เงนิฝำกเพื่อกำรด ำเนินงำนของกองทุนไม่มขีอ้         
ก ำหนดเกีย่วกบั product limit 

 

ส่วนท่ี 4 : อตัรำส่วนกำรลงทุนท่ีค ำนวณตำมควำมมีส่วนได้เสียในกิจกำรท่ีลงทุน (concentration limit) 

ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัรำส่วน  

1 หุน้ของบรษิทัรำยใดรำยหนึ่ง ทุก MF รวมกนัภำยใตก้ำรจดักำรของ บลจ. รำยเดยีวกนัตอ้งมี
จ ำนวนหุน้ของบรษิทัรวมกนั < 25% ของจ ำนวนสทิธอิอกเสยีง
ทัง้หมดของบรษิทันัน้ 

2 ตรำสำรหนี้ ตรำสำรกึง่หนี้กึง่ทุนตรำสำร 
Basel III และศุกูกของผูอ้อกรำยใดรำย
หนึ่ง (ไม่รวมถงึตรำสำรหนี้ภำครฐัไทย
หรอืตรำสำรหนี้ภำครฐัต่ำงประเทศ) 

 

2.1  ไม่ เกิน  1 ใน 3 ของมูลค่ำหนี้ สินทำงกำรเงิน ( financial 
liability)*ของผู้ออกตรำสำรรำยนั ้น ตำมที่เปิดเผยไว้ในงบ
กำรเงนิส ำหรบัรอบระยะเวลำบญัชล่ีำสุด ทัง้นี้ ในกรณีทีผู่้ออก
ตรำสำรมหีนี้สนิทำงกำรเงนิที่ออกใหม่ก่อนครบรอบระยะเวลำ
บญัชถีัดไปและยงัไม่ปรำกฏในงบกำรเงนิล่ำสุด บลจ. อำจน ำ
มูลค่ำหนี้สินทำงกำรเงินดังกล่ำวมำรวมกับมูลค่ำหนี้สินทำง
กำรเงินตำมงบกำรเงินล่ำสุดด้วยก็ได้โดยข้อมูลหนี้ สินทำง
กำรเงนินัน้จะต้องเป็นขอ้มลูทีม่กีำรเผยแพร่เป็นกำรทัว่ไป และ
ในกรณีทีผู่อ้อกตรำสำรไม่มีหนี้สนิทำงกำรเงนิตำมทีเ่ปิดเผยไว้
ในงบกำรเงนิส ำหรบัรอบระยะเวลำบญัชล่ีำสุด** ใหใ้ชอ้ตัรำส่วน
ไม่เกนิ 1 ใน 3ของมลูค่ำกำรออกและเสนอขำยตรำสำรตำมขอ้นี้
ของผูอ้อกรำยนัน้เป็นรำยครัง้ เวน้แต่ในกรณีทีผู่อ้อกตรำสำรได้
มกีำรยื่นแบบ filing ในลกัษณะเป็นโครงกำร (bond issuance 
program) ใหพ้จิำรณำเป็นรำยโครงกำร 

2.2  ในกรณีที่กองทุนลงทุนในตรำสำรตำมขอ้นี้โดยเป็นตรำสำรที่
ออกใหม่และมี credit rating อยู่ในระดับต ่ำกว่ำ investment 
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grade หรือไม่มี credit rating ให้ บลจ. ลงทุนเพื่ อกองทุน
ภำยใต้ กำรจดักำรของ บลจ. รำยเดยีวกนัรวมกนัไม่เกิน 1 ใน 
3 ของมูลค่ำกำรออกและเสนอขำยตรำสำรดงักล่ำวเป็นรำยครัง้ 
เวน้แต่กรณีที่ผู้ออกตรำสำรได้มกีำรยื่นแบบ filing ในลกัษณะ
เป็นโครงกำร (bond issuance program) ให้พจิำรณำเป็นรำย
โครงกำร 

(อตัรำส่วนตำม 2.2 ไม่ใช้กบักรณีเป็นตรำสำรทีอ่อกโดยบุคคล
ดงันี้  

1. ธพ. บง. หรอื บค. ตำมกฎหมำยว่ำดว้ยธุรกจิสถำบนักำรเงนิ 

2. ธนำคำรออมสนิ 

3. ธนำคำรอำคำรสงเครำะห ์

4. ธนำคำรเพื่อกำรเกษตรและสหกรณ์กำรเกษตร 

5. บรรษทัตลำดรองสนิเชื่อทีอ่ยู่อำศยั 

6. ธนำคำรพัฒนำวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อมแห่ง
ประเทศไทย  

7. ธนำคำรเพื่อกำรส่งออกและน ำเขำ้แห่งประเทศไทย  

8. ธนำคำรอสิลำมแห่งประเทศไทย 

9. บล. 

10. สถำบนักำรเงนิระหว่ำงประเทศทีป่ระเทศไทยเป็นสมำชกิ 

11. สถำบนักำรเงนิต่ำงประเทศทีม่ลีกัษณะท ำนองเดยีวกบั
บุคคลตำม 1. – 9.) 

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

   กองทุน CIS ต่ำงประเทศ ทีอ่อกหน่วยนัน้   

- อตัรำขำ้งตน้ไม่ใชก้บักำรลงทุนดงันี้ 

(1)  กำรลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนที่มลีกัษณะครบถ้วนดงันี้  
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 
ทีอ่อกหน่วยนัน้  เวน้แต่เป็นหน่วย infra ของกองทุนทีม่ลีกัษณะ
ครบถว้นดงันี้ โดยไดร้บัควำมเหน็ชอบจำกส ำนักงำน 

(1)  มขีนำดเลก็  

(2)  จดัตัง้ขึน้ใหม่โดยมอีำยุไม่เกนิ 2 ปี 
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(3)  เสนอขำยต่อผูล้งทุนในวงกวำ้ง 

5 หน่วย property ของกองทุนใด 
กองทุนหนึ่ง 

ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจ ำนวนหน่วย property ทัง้หมดของกองทุน 
property ทีอ่อกหน่วยนัน้  เวน้แต่เป็นหน่วย property ของกองทุน
ทีม่ลีกัษณะครบถว้นดงันี้ โดยไดร้บัควำมเหน็ชอบจำกส ำนักงำน 

(1)  มขีนำดเลก็ 

 (2)  จดัตัง้ขึน้ใหม่โดยมอีำยุไม่เกนิ 2 ปี 

(3)  เสนอขำยต่อผูล้งทุนในวงกวำ้ง 

6 หน่วย private equity ไม่ เกิน 1 ใน 3 ของจ ำนวนหน่วย private equity ทัง้หมดของ
กองทุน private equity  

หมำยเหตุ : 

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

** รวมถงึกรณียงัไม่ครบก ำหนดกำรจดัท ำงบกำรเงนิในครัง้แรกของผูอ้อกตรำสำร 

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

รำยกำรท่ีเรียกเกบ็ 
ร้อยละของมูลคำ่ซือ้ขำยต่อปี 

อตัรำตำมโครงกำร เรียกเกบ็จริง 
ปี 2561 

เรียกเกบ็จริง 
ปี 2562 

เรียกเกบ็จริง 
ปี 2563 

1.1 ค่ำธรรมเนยีมกำรขำยหน่วยลงทุน 
(Front-end-fee) 

ไม่เกนิ 1.61 1.00 1.00 1.00 

1.2 ค่ำธรรมเนียมกำรรบัซื้อคนืหน่วย
ลงทุน (Back-end fee) 

ไม่เกนิ 1.61 ยกเวน้ ยกเวน้ ยกเวน้ 

1.3 ค่ำธรรมเนียมกำรสบัเปลีย่นหน่วย
ลงทุน (Switching fee) 
     ค่ำธรรมเนียมกำรสบัเปลีย่นเขำ้ 
      
 
     ค่ำธรรมเนียมกำรสบัเปลีย่นออก 

 
 

ไม่เกนิ 1.61 
 
 

ไม่เกนิ 1.61 

 
 

ยกเวน้ 
แต่ตอ้งเสยีค่ำธรรมเนยีม

กำรขำย (ถำ้ม)ี 
 

ยกเวน้ 
แต่ตอ้งเสยีค่ำธรรมเนยีม
กำรรบัซื้อคนื (ถำ้ม)ี 

 
 

ยกเวน้ 
แต่ตอ้งเสยีค่ำธรรมเนยีม

กำรขำย (ถำ้ม)ี 
 

ยกเวน้ 
แต่ตอ้งเสยีค่ำธรรมเนยีม
กำรรบัซื้อคนื (ถำ้ม)ี 

 
 

ยกเวน้ 
แต่ตอ้งเสยีค่ำธรรมเนยีม   

กำรขำย (ถำ้ม)ี 
 

ยกเวน้ 
แต่ตอ้งเสยีค่ำธรรมเนยีม
กำรรบัซื้อคนื (ถำ้ม)ี 

1.4 ค่ำธรรมเนยีมกำรโอนหน่วยลงทุน  อตัรำตำมทีน่ำย
ทะเบยีนเรยีกเกบ็ 

200 บำท         
ต่อรำยกำร 

200 บำท        
ต่อรำยกำร 

200 บำท        
ต่อรำยกำร 

 
หมำยเหตุ : 1) ค่ำธรรมเนียมดงักล่ำวขำ้งตน้เป็นอตัรำทีร่วมภำษมีลูค่ำเพิม่ ภำษีธุรกจิเฉพำะ หรือภำษอีื่นใดในท ำนองเดยีวกนั (ถำ้ม)ี 

  2) อำจเรยีกเกบ็จำกผูล้งทุนแต่ละกลุ่มหรอืแต่ละรำยไม่เท่ำกนั ขึน้อยู่กบัดุลยพนิิจของบรษิทัจดักำร 
  3) กรณีสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน บรษิทัจดักำรอำจยกเวน้ไม่เรยีกเกบ็ค่ำธรรมเนียมกำรสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนส ำหรบักำร 

สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนระหว่ำงกองทุนรวมภำยใต้กำรจดักำรของบรษิทัจดักำร แต่จะมกีำรเรยีกเกบ็ค่ำธรรมเนียมกำรขำย
และรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนตำมอตัรำทีบ่รษิทัจดักำรก ำหนด 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตำรำงค่ำธรรมเนียม เงินตอบแทน และค่ำใช้จำ่ยทัง้หมดท่ีเรียกเกบ็จำกกองทุนรวม และผู้ถือหน่วยลงทุน 
ส ำหรบัรอบระยะเวลำตัง้แต่วนัท่ี 1 สิงหำคม 2562 ถึงวนัท่ี 31 กรกฎำคม 2563 
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      2. ค่ำใช้จ่ำยท่ีเรียกเกบ็จำกกองทุนรวม 

รำยกำรท่ีเรียกเกบ็ ร้อยละของมูลค่ำทรพัยสิ์นทัง้หมดของกองทุนต่อปี 

ค่ำธรรมเนียมและค่ำใช้จ่ำยรวมทัง้หมด      
ท่ีประมำณกำรได ้

อตัรำตำมโครงกำร 
 

เรียกเกบ็จริง 
ปี 2561 

เรียกเกบ็จริง 
ปี 2562 

เรียกเกบ็จริง 
ปี 2563 

2.1 ค่ำธรรมเนยีมกำรจดักำร ไม่เกนิ 2.68 1.572 1.605 1.607 
2.2 ค่ำธรรมเนยีมผูด้แูลผลประโยชน์ ไม่เกนิ 0.11 0.032 0.032 0.032 
2.3 ค่ำธรรมเนยีมนำยทะเบยีนหน่วยลงทุน ไม่เกนิ 0.27 0.267 0.268 0.268 
2.4 ค่ำใชจ้่ำยอื่นๆ ไม่เกนิ 2.30    

- ค่ำสอบบญัช ี จ่ำยตำมจรงิ 0.007 0.008 0.011 
- ค่ำจดัตัง้และจดทะเบยีนกองทุน จ่ำยตำมจรงิ 0.001 0.001 0.002 
- ค่ำใชจ้่ำยในกำรโฆษณำ 

ประชำสมัพนัธแ์ละส่งเสรมิกำรขำย 
จ่ำยตำมจรงิ แต่ไม่เกนิ 0.535 

- ค่ำใชจ้่ำยในกำรจดัท ำ จดัพมิพ์
รำยงำนถงึผูถ้อืหน่วย 

จ่ำยตำมจรงิ N/A N/A N/A 

- ค่ำใชจ้่ำยอื่นๆ ในกำรด ำเนินโครงกำร จ่ำยตำมจรงิ 0.008 0.006 0.002 
ค่ำธรรมเนียมและค่ำใช้จ่ำยรวมท่ีประมำณกำรไม่ได้    
รวมค่ำใช้จ่ำยทัง้หมด ไม่เกิน 5.35 1.887 1.920 1.922 

 

ค่ำใชจ้่ำยในกำรซื้อขำยหลกัทรพัย ์ จ่ำยตำมจรงิ 0.000 0.015 0.000 

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

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

  3) ค่ำธรรมเนียมค่ำใชจ้่ำยที่เรยีกเกบ็จำกกองทุนรวม เมื่อรวมกนัทัง้หมดแล้วต้องไม่เกนิอตัรำรอ้ยละ 5.35 ต่อปี ของมูลค่ำ
ทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุนรวม  
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กลุม่ของตราสารการลงทนุ มลูค่าตามราคาตลาด %NAV

(ก) ตราสารภาครฐัไทย/ตราสารภาครฐัต่างประเทศ - -

(ข) ตราสารทีธ่นาคารทีม่กีฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ ธนาคารพาณิชย์ 21,131,676.02                     7.06          

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) 21,131,676.02               
 
 

 
 
 
 
 

ช่ือกองทุน PTR 

กองทุนเปิด แอล เอช เจแปน-E N/A 

 

 

 

 

รำยงำนสรปุเงินลงทุนในตรำสำรแห่งหน้ี เงินฝำก หรือตรำสำรก่ึงหน้ีก่ึงทุน    
มูลค่ำ ณ วนัท่ี 31 กรกฎำคม 2563 

รำยละเอียดตวัตรำสำรและอนัดบัควำมน่ำเช่ือถือของตรำสำรแห่งหน้ี เงินฝำก หรือตรำสำรก่ึงหน้ีก่ึงทุน 
มูลค่ำ ณ วนัท่ี 31 กรกฎำคม 2563 

อตัรำส่วนหมุนเวยีนกำรลงทนุของกองทุน (Portfolio Turnover Ratio : PTR) 
มูลค่ำ ณ วนัท่ี 31 กรกฎำคม 2563 

สดัส่วนเงนิลงทุนขัน้สงูต่อมลูค่าทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุนส าหรบักลุ่มตราสารตาม (ง) เท่ากบั 0% NAV 
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รายละเอียดการลงทนุ มลูค่าตามราคาตลาด %NAV

หลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิในประเทศ 21,131,676.02            7.06             

เงนิฝากธนาคาร 21,131,676.02            7.06             

หลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิในต่างประเทศ 289,803,418.04          96.82           

หน่วยลงทุน 289,803,418.04          96.82           

สญัญาซือ้ขายล่วงหน้า (4,781,007.09)            (1.60)            

สญัญาทีอ่า้งองิกบัอตัราแลกเปลีย่น (4,781,007.09)            (1.60)            

ประเภทรายการค้างรบัค้างจ่ายหรอืหนี้สนิอืน่ ๆ 7,734,063.44             2.58             

มลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิ 299,308,183.69             100.00            
 

 
 
 
 
 
 
 

อตัราส่วน จ านวนเงินต้น มลูค่ายติุธรรม

(%) หรือ จ านวนหุ้น/ (บาท)

หน่วย

เงินฝากธนาคาร

ธนาคารกสกิรไทย จ ากดั (มหาชน) 0.00 0.00 0.00

ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) 7.06 23,458,298.29 21,131,676.02

          รวมเงินฝากธนาคาร 7.06 21,131,676.02

สญัญาซ้ือขายล่วงหน้า

สญัญาทีอ่า้งองิกบัอตัราแลกเปลีย่น -1.60 286,893,724.00 -4,781,007.09

          รวมสญัญาซ้ือขายล่วงหน้า -1.60 -4,781,007.09

หน่วยลงทนุ

     หมวดธุรกจิเงนิทุนและหลกัทรพัย์

INVESCO Management SA 83.37 167,586.33 249,520,313.86

     หมวดธุรกจิหน่วยลงทุน

Comgest Asset Management 13.46 92,473.56 40,283,104.18

          รวมหน่วยลงทนุ 96.82 289,803,418.04

รวมเงินลงทนุ 102.29 306,154,086.97

รายการค้างจา่ยหรือหน้ีสินอ่ืน ๆ -2.29 -6,845,903.28

มลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิ 100.00 299,308,183.69

รายละเอียด

 
 
 

รำยงำนสถำนะกำรกู้ยืมเงิน และกำรก่อภำระผกูพนั 
มูลค่ำ ณ วนัท่ี 31 กรกฎำคม 2563 

รำยละเอียดกำรลงทุนในหลกัทรพัย ์
มูลค่ำ ณ วนัท่ี 31 กรกฎำคม 2563 
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ประเภทสญัญา คู่สญัญา วตัถุประสงค์ มลูค่าสญัญา

(Notional Amount)

% NAV วนัครบก าหนด ก าไร/ขาดทุน

(Net Gain/Loss)

สญัญาฟอร์เวริ์ด KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED                                                                 ป้องกนัความเสีย่ง 70,716,720.00 (0.2818) 13 Nov 2020 (843,533.61)

สญัญาฟอร์เวริ์ด THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY LIMITED                                                     ป้องกนัความเสีย่ง 24,427,180.00 0.0388 11 Sep 2020 116,056.00

สญัญาฟอร์เวริ์ด THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY LIMITED                                                     ป้องกนัความเสีย่ง 69,571,200.00 (0.6876) 16 Oct 2020 (2,058,000.00)

สญัญาฟอร์เวริ์ด THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY LIMITED                                                     ป้องกนัความเสีย่ง 15,055,000.00 0.0488 14 Aug 2020 145,950.00

สญัญาฟอร์เวริ์ด THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY LIMITED                                                     ป้องกนัความเสีย่ง 17,391,300.00 0.0301 11 Sep 2020 90,132.00

สญัญาฟอร์เวริ์ด THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY LIMITED                                                     ป้องกนัความเสีย่ง 69,523,200.00 (0.6909) 11 Sep 2020 (2,067,840.00)

สญัญาฟอร์เวริ์ด TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED ป้องกนัความเสีย่ง 20,209,124.00 (0.0547) 16 Oct 2020 (163,771.48)

สญัญาทีอ่า้งองิกบัอตัราแลกเปลีย่น JPY/THB

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รำยละเอียดกำรลงทุนในสญัญำซื้อขำยล่วงหน้ำ 
มูลค่ำ ณ วนัท่ี 31 กรกฎำคม 2563 
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ขอ้มลู ณ วนัที ่31 กรกฎำคม 2563 

  

 

ตำรำงเปรียบเทียบผลกำรด ำเนินงำน  
 ข้อมูล ณ วนัท่ี 31 กรกฎำคม 2563 
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• เอกสำรกำรวดัผลกำรด ำเนินงำนของกองทุนรวมฉบบันี้ไดจ้ดัท ำขึน้ตำมมำตรฐำนกำรวดัผลกำรด ำเนินงำน
ของกองทุนรวมของสมำคมบรษิทัจดักำรลงทุน 

• ผลกำรด ำเนินงำนในอดตี/ผลกำรเปรยีบเทยีบผลกำรด ำเนินงำนทีเ่กี่ยวขอ้งกบัผลติภณัฑ์ในตลำดทุน มไิด้
เป็นสิง่ยนืยนัถงึผลกำรด ำเนินงำนในอนำคต 

• ท ำควำมเขำ้ใจลกัษณะสนิคำ้ เงือ่นไข ผลตอบแทน และควำมเสีย่ง ก่อนตดัสนิใจ 
 
 
 
 
 
 

ช่ือกองทุน ผู้ถือหน่วย สดัส่วน(ร้อยละ) 
กองทุนเปิด แอล เอช เจแปน – E 

(LHJAP-E) 
กลุ่มบุคคลใดบุคคลหนึ่ง N/A 

 
 
 
 
 
 

o บรษิัทจดักำรอำจลงทุนในหลกัทรพัย์ หรอืทรพัย์สนิอื่นเพื่อบรษิัทจดักำรเช่นเดยีวกนักบัที่บรษิัทจดักำร
ลงทุนในหลกัทรพัย์หรอืทรพัยส์นิอื่นเพื่อกองทุนรวม โดยบรษิทัจดักำรจะจดัใหม้รีะบบงำนทีป้่องกนัควำม
ขดัแยง้ทำงผลประโยชน์เพื่อใหเ้กดิควำมเป็นธรรมต่อผูถ้อืหน่วยลงทุน ผูถ้อืหน่วยลงทุนสำมำรถสอบถำม
ขอ้มลูเพิม่เตมิไดท้ี ่www.lhfund.co.th 

o ผูถ้อืหน่วยลงทุนไดร้บัทรำบและตกลงยนิยอมใหส้ทิธแิก่บรษิทัจดักำรทีจ่ะปฏบิตักิำร และด ำเนินกำรใด ๆ 

ตำมทีบ่รษิทัจดักำรมพีนัธสญัญำ หรอืขอ้ตกลงกบัรฐัต่ำงประเทศ หรอืหน่วยงำนต่ำงประเทศ หรอืมคีวำม

จ ำเป็นตอ้งปฏบิตัติำมกฎหมำยและขอ้บงัคบัของรฐัต่ำงประเทศนัน้  

o ผูส้นใจลงทุนควรศกึษำข้อมูลในหนังสอืชี้ชวนให้เขำ้ใจก่อนซื้อหน่วยลงทุน และเก็บไว้เป็นขอ้มูลเพื่อใช้

อ้ำงอิงในอนำคต  หำกผู้ลงทุนต้องกำรทรำบขอ้มูลเพิม่เติม ผู้ลงทุนสำมำรถขอหนังสอืชี้ชวนส่วนขอ้มูล

โครงกำรไดท้ีบ่รษิทัหลกัทรพัย์จดักำรกองทุน แลนด์ แอนด ์เฮำ้ส ์จ ำกดั หรอื ผูส้นับสนุนกำรขำยหรอืรบั

ซื้อคนื  

o กำรพิจำรณำร่ำงหนังสือชี้ชวนในกำรเสนอขำยหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้มิได้เป็นกำรแสดงว่ำ
ส ำนักงำนได้รบัรองถึงควำมถูกต้องของขอ้มูลในหนังสอืชี้ชวนของกองทุนรวม หรอืไดป้ระกนัรำคำหรอื
ผลตอบแทนของหน่วยลงทุนทีเ่สนอขำยนัน้ 

 
 
 

รวบรวมขอ้มลู ณ วนัที ่31 กรกฎำคม 2563 
 
 
 

ค ำเตือนเก่ียวกบักำรลงทุนในหน่วยลงทุน 

 

ข้อมูลกำรถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3  
ณ วนัท่ี 31 กรกฎำคม 2563 
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ขอ้มูลกองทุนต่ำงประเทศ 
 

ช่ือกองทุน กองทุน Invesco Japanese Equity Advantage Fund C-Acc Shares จดทะเบยีน
จดัตัง้ในประเทศลกัเซมเบริก์ (Luxembourg) ภำยใตก้ฎหมำยของประเทศ
ลกัเซมเบริก์และ SICAV ซึง่อยูภ่ำยใตห้ลกัเกณฑข์อง UCITS (Undertakings for 
Collective Investment in Transferable Securities) ซึง่จดัตัง้และจดักำรโดย 
Invesco Management S.A. และบรหิำรกำรลงทุนโดย Invesco Advisers, Inc. 

นโยบำยกำรลงทุน กองทุนแสวงกำรเพิม่มูลค่ำของเงนิลงทุนในระยะยำวโดยวดัเป็นสกุลเงนิเยน เน้น
กำรลงทุนในตรำสำรทุนของบรษิทัต่ำง ๆ ทีม่ภีูมลิ ำเนำหรอืด ำเนินกำรกจิกรรมทำง
เศรษฐกิจส่วนใหญ่ในประเทศญี่ปุ่ น โดยตรำสำรทุนจะเป็นบรษิัทจดทะเบียนใน
ตลำดหุ้นหรอืตลำดซื้อขำยโดยตรง(over the counter) กองทุนจะลงทุนในบรษิัท
ต่ำง ๆ ที่สำมำรถใช้ประโยชน์จำกทรพัย์สินที่จ ับต้องได้ หรือใช้ประโยชน์จำก
สนิทรพัยท์ีไ่ม่มตีวัตนของบรษิทั (ตวัอย่ำงเช่น แต่ไม่จ ำกดัเฉพำะ มลูค่ำตรำสนิคำ้ 
กำรพฒันำทำงเทคนิค หรอืฐำนลูกคำ้ที่แขง็แกร่ง) กองทุนอำจยงัลงทุนในตรำสำร
หนี้ที่แปลงสภำพเป็นหุ้นสำมญัและหุ้นอื่น ๆ ทีเ่ชื่อมโยงกบัเครื่องมอืทำงกำรเงนิ
ต่ำง ๆ บนพืน้ฐำนกำรสนับสนุน 

กองทุน Invesco Japanese Equity Advantage Fund C-Acc Shares อำจลงทุนใน
สัญญำซื้ อขำยล่วงห น้ำ (Derivative) เพื่ อ ป้องกันควำม เสี่ย งและเพื่ อ เพิ่ม
ประสทิธภิำพกำรบรหิำรกำรลงทุน (Efficient Portfolio Management : EPM)  

บริษทัจดักำร Invesco Management S.A. 
37A Avenue JF Kennedy 
L-1855 Luxembourg 
Website: www.invescomanagementcompany.lu 

ผู้จดักำรกำรลงทุน Invesco Advisers, Inc. 
1555 Peachtree Street, N.E. 
Atlanta, Georgia 
GA 30309, USA 

Custodian The Bank of New York Mellon (International) Limited, 
Luxembourg Branch, Vertigo Building - Polaris 
2-4 rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg 

สกลุเงิน เยน  
วนัท่ีจดัตัง้ Share Class 
launch date:  

30 กนัยำยน 2554  

 

วนัท่ีจดัตัง้กองทุน Fund 
launch date:  

30 มถิุนำยน 2554 

อำยุกองทุน ไม่ก ำหนด 

นโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผล ไม่ม ี
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ค่ำธรรมเนียม - ค่ำธรรมเนียมกำรจดักำร : ไม่เกนิ 0.75% ของมลูค่ำทรพัยส์นิสุทธ ิต่อปี  

- ค่ำธรรมเนียมเกีย่วตวัแทนขำย : ไม่เกนิ 0.30% ของมลูค่ำทรพัยส์นิสุทธ ิต่อปี  

ดชันีอ้ำงอิง TOPIX Index-TR 

ISIN Codes LU0607514808 

แหล่งข้อมูลกองทุนหลกั www.invesco.com  

 

สรุปสาระสำคัญของความเส่ียงท่ีเก่ียวข้องกับกองทุนหลัก อาทิ 

ความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียน (Currency Exchange Risk) 

อาจมีการลงทุนสินทรัพย์ต่างๆ ของกองทุนในหลักทรัพย์ต่างๆ ท่ีกำหนดในรูปหน่วยค่าเงินสกุลต่างๆ 
นอกเหนือจากสกุลเงินหลักของกองทุน กองทุนอาจได้รับผลกระทบท่ีไม่พึงประสงค์จากการเปลี่ยนแปลงของ

อัตราแลกเปลี่ยนต่างๆ ระหว่างหลักทรัพย์ต่างๆ เหล่านี้และสกุลเงินหลักของกองทุน การเปลี่ยนแปลงของอัตรา
แลกเปลี่ยนต่างๆ อาจส่งผลท่ีไม่พึงประสงค์ต่อรายได้ท่ีได้รับจากการลงทุนต่างๆ เหล่านี้ซึ่งอาจอยู่ภายใต้ความ

เส่ียงจากอัตราแลกเปลี่ยนเดียวกัน 

ความเส่ียงด้านสภาพคล่อง (Liquidity Risk) 

กองทุนอาจได้รับผลกระทบท่ีไม่พึงประสงค์จากสภาพคล่องในตลาดท่ีลดลงสำหรับหลักทรัพย์ต่างๆ ท่ีกองทุน

ลงทุนซึ่งอาจทำให้ความสามารถของกองทุนในการทำธุรกรรมต่างๆ ด้อยลง ในสถานการณ์ดังกล่าว หลักทรัพย์
ต่างๆ ของกองทุนบางส่วนอาจขาดสภาพคล่องซึ่งอาจหมายความว่ากองทุนที่เก่ียวข้องอาจประสบปัญหาต่างๆ 

ในการขายหลักทรัพย์ในราคายุติธรรมภายในเวลาท่ีกำหนด 

ความเส่ียงจากความผันผวน (Volatility Risk) 

ผู้ลงทุนควรพึงทราบว่าความผันผวนอาจส่งผลให้ NAV มีความผันผวนอย่างมากซึ่งอาจส่งผลท่ีไม่พึงประสงค์
ต่อ NAV ต่อหุ้นของกองทุนทีเ่ก่ียวข้องและดังนั้น นักลงทุนจึงอาจประสบปัญหาขาดทุน 

ความเส่ียงด้านตราสารทุน (Equities Risk) 

กองทุนอาจลงทุนในตราสารทุน ราคาและรายได้ท่ีเกิดจากตราสารทุนต่างๆ อาจลดลงตามเหตุการณ์บางอย่าง 
โดยครอบคลุมถึงกิจกรรมและผลลัพธ์ต่างๆ ของผู้ออกตราสารทุน สภาพเศรษฐกิจและตลาดโดยท่ัวไป การไม่
มีเสถียรภาพทางเศรษฐกิจในระดับภูมิภาคหรือระดับโลก และความผันผวนของสกุลเงินและดอกเบ้ีย ไม่สามารถ
รับประกันได้ว่ามูลค่าของตราสารทุนต่าง ๆ ท่ีถือโดยกองทุนจะมีมูลค่าเพิ่มหรือว่ามีรายได้ใด ๆ จะมาจาก
หลักทรัพย์ต่างๆ ดังกล่าวเพิ่ม มูลค่าของและรายได้ท่ีได้รับจากตราสารทุนที่ถืออยู่อาจลดลงรวมถึงเพิ่มขึ้น และ
กองทุนอาจไม่ชดเชยจำนวนเงินเดิมที่ลงทุนในหลักทรัพย์ต่างๆ ดังกล่าว 

การลงทุนในตราสารอนุพันธ์ทางการเงินเพ่ือวัตถุประสงค์ในการบริหารจัดการหลักทรัพย์ใน
ครอบครองและการป้องกันความเส่ียงอย่างมีประสิทธิภาพ (Investing in Financial Derivative 

Instruments for Efficient Portfolio Management and Hedging Purposes) 

มีความเส่ียงจากการลงทุนบางอย่างท่ีเก่ียวข้องกับเทคนิคและเครื่องมือต่างๆ ท่ีผู้จัดการการลงทุนอาจนำมาใช้

เพื่อวัตถุประสงค์ในการบริหารจัดการหลักทรัพย์ในครอบครองอย่างมีประสิทธิภาพ หรือหากมีการเปิดเผย

เก่ียวกับกองทุนใดกองทุนหนึ่ง ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายการลงทุนท่ีสำคัญโดยรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงส่ิงท่ี
อธิบายไว้ด้านล่างนี้ อย่างไรก็ตาม หากความคาดหวังของผู้จัดการการลงทุนในการใช้เทคนิคและเครื่องมือ

ต่างๆ ดังกล่าวไม่ถูกต้องหรือไม่มีประสิทธิภาพ กองทุนอาจประสบปัญหาขาดทุนอย่างหนัก โดยมีผลกระทบท่ี

ไม่พึงประสงค์ต่อ NAV ของหุ้น 

การลงทุนต่างๆ ของกองทุนอาจประกอบด้วยหลักทรัพย์ต่างๆ ท่ีมีระดับความผันผวนท่ีแตกต่างกัน และอาจ
ประกอบด้วยตราสารอนุพันธ์ทางการเงินเป็นครั้งคราว เนื่องจากตราสารอนุพันธ์ทางการเงินอาจเป็นเครื่องมือท่ี

ถูกปรับให้เหมาะสม การใช้งานเครื่องมือเหล่านี้อาจส่งผลให้เกิดความผันผวนของ NAV ของกองทุนท่ีเก่ียวข้อง

มากย่ิงขึ้น 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.invesco.com/
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ผลกำรด ำเนินงำนของกองทนุหลกั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
หมำยเหตุ 
1. ขอ้มลูจำก Factsheet ณ วนัที ่31 กรกฎำคม 2563 
2. ผลกำรด ำเนินงำนในอดตี มไิดเ้ป็นสิง่ยนืยนัถงึผลกำรด ำเนินงำนในอนำคต 
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ตำรำงแสดงวนัหยุดท ำกำรซ้ือ / ขำยคืน / สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนของ 
กองทุนเปิด แอล เอช เจแปน - E (LHJAP-E) 

ประจ ำปี 2563 
(ประเทศไทย และประเทศท่ีเก่ียวข้อง) 

 
เดอืน วนัที่ วนั รายช่ือวนัหยดุท าการซือ้ / ขายคนื / 

สบัเปลี่ยนหนว่ยลงทนุ

01 ม.ค. 2563 พธุ วนัหยดุกองทนุ LHJAP-E

02 ม.ค. 2563 พฤหสับดี วนัหยดุกองทนุ LHJAP-E

03 ม.ค. 2563 ศกุร์ วนัหยดุกองทนุ LHJAP-E

13 ม.ค. 2563 จันทร์ วนัหยดุกองทนุ LHJAP-E

10 ก.พ. 2563 จันทร์ วนัหยดุกองทนุ LHJAP-E

11 ก.พ. 2563 องัคาร วนัหยดุกองทนุ LHJAP-E

24 ก.พ. 2563 จันทร์ วนัหยดุกองทนุ LHJAP-E

20 มี.ค. 2563 ศกุร์ วนัหยดุกองทนุ LHJAP-E

06 เม.ย. 2563 จันทร์ วนัหยดุกองทนุ LHJAP-E

10 เม.ย. 2563 ศกุร์ วนัหยดุกองทนุ LHJAP-E

13 เม.ย. 2563 จันทร์ วนัหยดุกองทนุ LHJAP-E

29 เม.ย. 2563 พธุ วนัหยดุกองทนุ LHJAP-E

01 พ.ค. 2563 ศกุร์ วนัหยดุกองทนุ LHJAP-E

04 พ.ค. 2563 จันทร์ วนัหยดุกองทนุ LHJAP-E

05 พ.ค. 2563 องัคาร วนัหยดุกองทนุ LHJAP-E

06 พ.ค. 2563 พธุ วนัหยดุกองทนุ LHJAP-E

21 พ.ค. 2563 พฤหสับดี วนัหยดุกองทนุ LHJAP-E

01 มิ.ย. 2563 จันทร์ วนัหยดุกองทนุ LHJAP-E

03 มิ.ย. 2563 พธุ วนัหยดุกองทนุ LHJAP-E

23 มิ.ย. 2563 องัคาร วนัหยดุกองทนุ LHJAP-E

06 ก.ค. 2563 จันทร์ วนัหยดุกองทนุ LHJAP-E

23 ก.ค. 2563 พฤหสับดี วนัหยดุกองทนุ LHJAP-E

24 ก.ค. 2563 ศกุร์ วนัหยดุกองทนุ LHJAP-E

27 ก.ค. 2563 จันทร์ วนัหยดุกองทนุ LHJAP-E

28 ก.ค. 2563 องัคาร วนัหยดุกองทนุ LHJAP-E

10 ส.ค. 2563 จันทร์ วนัหยดุกองทนุ LHJAP-E

12 ส.ค. 2563 พธุ วนัหยดุกองทนุ LHJAP-E

04 ก.ย. 2563 ศกุร์ วนัหยดุกองทนุ LHJAP-E

07 ก.ย. 2563 จันทร์ วนัหยดุกองทนุ LHJAP-E

18 ก.ย. 2563 ศกุร์ วนัหยดุกองทนุ LHJAP-E

21 ก.ย. 2563 จันทร์ วนัหยดุกองทนุ LHJAP-E

22 ก.ย. 2563 องัคาร วนัหยดุกองทนุ LHJAP-E

13 ต.ค. 2563 องัคาร วนัหยดุกองทนุ LHJAP-E

23 ต.ค. 2563 ศกุร์ วนัหยดุกองทนุ LHJAP-E

03 พ.ย. 2563 องัคาร วนัหยดุกองทนุ LHJAP-E

23 พ.ย. 2563 จันทร์ วนัหยดุกองทนุ LHJAP-E

07 ธ.ค. 2563 จันทร์ วนัหยดุกองทนุ LHJAP-E

10 ธ.ค. 2563 พฤหสับดี วนัหยดุกองทนุ LHJAP-E

24 ธ.ค. 2563 พฤหสับดี วนัหยดุกองทนุ LHJAP-E

25 ธ.ค. 2563 ศกุร์ วนัหยดุกองทนุ LHJAP-E

31 ธ.ค. 2563 พฤหสับดี วนัหยดุกองทนุ LHJAP-E

ตุลาคม 2563

พฤศจิกายน 2563

ธันวาคม 2563

พฤษภาคม 2563

มิถุนายน 2563

กรกฎาคม 2563

สิงหาคม 2563

กันยายน 2563

มกราคม 2563

กุมภาพันธ์ 2563

มีนาคม 2563

เมษายน 2563


