
 

 

 

 
 

หนังสือช้ีชวน 
ส่วนข้อมลูกองทุนรวม (Q&A) 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 

ผู้ลงทุนควรศึกษารายละเอียดของกองทุนอย่างละเอียดถ่ีถ้วนก่อนตดัสินใจลงทุน 
หากมีข้อสงสยัหรือต้องการข้อมูลเพ่ิมเติม โปรดติดต่อบริษทัจดัการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรบัซ้ือคืน 

กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล อิควิต้ี 
LH GLOBAL EQUITY FUND 

(LHGEQ) 

(ส าหรบัรอบระยะเวลาบญัชีปีท่ี 4 ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถนุายน 2565) 
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ช่ือโครงการ (ภาษาไทย) : กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล อคิวติี ้

ช่ือโครงการ  (ภาษาองักฤษ) : LH GLOBAL EQUITY FUND 

ช่ือยอ่ : LHGEQ 

อายโุครงการ : ไม่ก ำหนด 

วนัท่ีได้รบัอนุมติัให้จดัตัง้และจดัการกองทุนรวม : 18 มถิุนำยน 2561 

วนัจดทะเบยีนกองทุน : 25 กรกฎำคม 2561 

วนัท่ีเปิดเสนอซือ้หน่วยลงทุน : ทุกวนัท ำกำร 

วนัท่ีเปิดเสนอขายหน่วยลงทนุ : ทุกวนัท ำกำร 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Q:   นโยบายการลงทุน 
A:   กองทุนจะเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่ำงประเทศทีม่นีโยบำยลงทุนในตรำสำรทุนทัว่โลก (หรอื 

“กองทุนหลกั (Master fund)”) โดยเฉลี่ยในรอบปีบญัชไีม่น้อยกว่ำร้อยละ 80 ของมูลค่ำทรพัย์สินสุทธ ิซึ่ง
กองทุนหลกัทีก่องทุนจะลงทุนคอืกองทุน T. Rowe Price Funds SICAV – Global Focused Growth Equity 
Fund (“กองทุนหลกั”) ซึ่งกองทุนดงักล่ำวไดจ้ดทะเบยีนในประเทศลกัเซมเบริ์ก และอยู่ภำยใต้ UCITS ทัง้นี้ 
กองทุนจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนหลกัในชนิดหน่วยลงทุน “Class I” สกุลเงนิดอลล่ำรส์หรฐัฯ (USD) 
ซึ่งจดัตัง้และจดักำรโดย T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l. และบรหิำรกำรลงทุนโดย T. 
Rowe Price International Ltd 

ส่วนข้อมูลสรปุรายละเอียดโครงการ 

ประเภทและนโยบายการลงทนุ  
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  กองทุน T. Rowe Price Funds SICAV – Global Focused Growth Equity Fund (กองทุนหลกั) มนีโยบำย
ลงทุนอย่ำงน้อยร้อยละ 70 ของสนิทรพัย์ทัง้หมดในหุ้นและหลกัทรพัย์ที่เกี่ยวขอ้งกบัหุ้นบรษิทัจดทะเบยีน 
รวมถึงหุ้นสำมัญ หุ้นบุริมสิทธิ ใบส ำคัญแสดงสิทธิ American Depository Receipts (ADRs), European 
Depository Receipts (EDRs) and Global Depository Receipts (GDRs)   

  
 กองทุนหลกัอำจพจิำรณำลงทุนในสญัญำซื้อขำยล่วงหน้ำ (Derivatives) เพื่อป้องกนัควำมเสี่ยง (Hedging) 

จำกอตัรำแลกเปลีย่น (Foreign Exchange Rate Risk) ตำมดุลยพนิิจของผูจ้ดักำรกองทุน 
  
 ทัง้นี้ บรษิทัจดักำรขอสงวนสทิธใินกำรเปลีย่นแปลงชนิดของหน่วยลงทุน  (Share Class) และ/หรอืสกุลเงนิที่

จะลงทุนอื่นใด ตำมควำมเหมำะสม เพื่อประโยชน์ในกำรบรหิำรจดักำรใหเ้ป็นไปตำมวตัถุประสงคข์องกองทุน 
โดยถอืว่ำไดร้บัควำมเหน็ชอบจำกผูถ้อืหน่วยลงทุนแลว้  ทัง้นี้ กำรเปลี่ยนแปลงดงักล่ำวจะค ำนึงถงึและรกัษำ
ประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนเป็นส ำคญั 

  
 ส ำหรบักำรลงทุนในประเทศของกองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล อคิวติี้ กองทุนอำจเขำ้ท ำธุรกรรมกำรซื้อโดย

มสีญัญำขำยคนื (reverse repo) และ/หรอืธุรกรรมประเภทกำรใหย้มืหลกัทรพัย ์(securities lending)  รวมถงึ
อำจลงทุนในหรอืมไีว้ซึ่งตรำสำรหนี้ที่มอีนัดบัควำมน่ำเชื่อถือต ่ำกว่ำที่สำมำรถลงทุนได้ (non–investment 
grade) และตรำสำรหนี้ที่ไม่ได้รับกำรจดัอันดับควำมน่ำเชื่อถือ (Unrated) รวมทัง้ตรำสำรทุนที่ไม่ได้จด
ทะเบยีนในตลำดหลกัทรพัย์ (Unlisted Securities) นอกจำกนี้ อำจพจิำรณำลงทุนทัง้ในและต่ำงประเทศ ใน
เงนิฝำกธนำคำร ตรำสำรแห่งหนี้ ตรำสำรกึ่งหนี้กึ่งทุน ใบส ำคญัแสดงสทิธ ิและ/หรอืหน่วย private equity 
ตำมประกำศส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. รวมถึง หลกัทรพัย์ และ/หรอืทรพัย์สนิอื่นหรอืกำรหำดอกผล
โดยวิธีอื่นตำมที่ระบุไว้ในโครงกำร และ/หรือตำมที่คณะกรรมกำร ก.ล.ต. หรือ ส ำนักงำนคณะกรรมกำร 
ก.ล.ต. ประกำศก ำหนดหรอืใหค้วำมเหน็ชอบ ทัง้นี้ กองทุนจะไม่ลงทุนในตรำสำรทีม่สีญัญำซื้อขำยล่วงหน้ำ
แฝง (Structured Note) 
 

 
 
Q:  กองทุนรวมน้ีเป็นกองทุนรวมท่ีมีการก าหนดประเภทของผู้ลงทุน หรือมีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน

หรือไม่?  อย่างไร?  
A:  กองทุนรวมนี้เป็นกองทุนส ำหรบัผูล้งทุนทัว่ไป โดยกองทุนแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน ดงันี้ 

- ชนิดขำยคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ(ชื่อย่อ : LHGEQ-R) : เหมำะกบัผูล้งทุนประเภทบุคคลธรรมดำ เปิดโอกำส 
ใหผู้ล้งทุนรบัรำยไดส้ม ่ำเสมอจำกกำรขำยคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ 

- ชนิดสะสมมลูค่ำ (ชื่อย่อ : LHGEQ-A) : เหมำะส ำหรบัผูล้งทุนประเภทบุคคลธรรมดำ เปิดโอกำสใหผู้ล้งทุนรบั  
รำยไดจ้ำกส่วนต่ำงจำกกำรลงทุน (Capital Gain) และสะสมผลประโยชน์จำกกำรลงทุน (Total return) 

- ชนิดจ่ำยเงนิปันผล (ชื่อย่อ : LHGEQ-D) : เหมำะส ำหรบัผู้ลงทุนประเภทนิติบุคคล/สถำบนั เปิดโอกำสให้ผู้
ลงทุนรบัรำยไดส้ม ่ำเสมอจำกเงนิปันผล รวมถงึมสีทิธไิดร้บัสทิธพิเิศษทำงภำษี หำกปฏบิตัเิป็นไปตำมเกณฑ์/
เงือ่นไขทีก่รมสรรพำกรก ำหนด 

- ชนิดเพื่อกำรออมและสะสมมลูค่ำ (ชื่อย่อ : LHGEQ-ASSF) เหมำะส ำหรบัผูล้งทุนประเภทบุคคลธรรมดำ เปิด
โอกำสให้ผู้ลงทุนรบัรำยได้จำกส่วนต่ำงจำกกำรลงทุน (Capital Gain) และสะสมผลประโยชน์จำกกำรลงทุน 

ลกัษณะท่ีส าคญัของกองทุนรวม  
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(Total return) รวมถึงไดรับสิทธิประโยชน์ทำงภำษี หำกปฏิบัติตำมหลักเกณฑ์  วิธีกำรและเงื่อนไขที่
กรมสรรพำกรก ำหนด และ/หรอืกฎหมำยทีเ่กีย่วขอ้ง 

- ชนิดเพื่อกำรออมและจ่ำยเงนิปันผล (ชื่อย่อ : LHGEQ-DSSF) เหมำะส ำหรบัผูลงทุนประเภทบุคคลธรรมดำ 
เปิดโอกำสใหผู้ล้งทุนรบัรำยไดส้ม ่ำเสมอจำกเงนิปันผล รวมถงึไดรบัสทิธปิระโยชน์ทำงภำษ ีหำกปฏบิตัเิป็นไป
ตำมเกณฑ/์เงือ่นไขทีก่รมสรรพำกรก ำหนด และ/หรอืกฎหมำยทีเ่กีย่วขอ้ง 
- ชนิดช่องทำงอเิลก็ทรอนิกส ์(ชื่อย่อ : LHGEQ-E) เหมำะส ำหรบัผูล้งทุนทีท่ ำรำยกำรผ่ำนช่องทำงอเิลก็ทรอนิกส์
ของบรษิทัจดักำร รวมถงึกลุ่มผูล้งทุนอื่นทีบ่รษิทัจดักำรประกำศเพิม่เตมิในอนำคต 

- ชนิดบญัชแีบบไม่เปิดเผยชื่อ (ชื่อย่อ : LHGEQ-O) (ยงัไม่เปิดใหบ้รกิำร) เหมำะส ำหรบัผูล้งทุนแบบไม่เปิดเผย
ชื่อ (omnibus account) ที่ท ำรำยกำรซื้อขำยผ่ำนผู้สนับสนุนกำรขำยหรอืรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนทีบ่รษิทัจดักำร
ก ำหนด และ เปิดโอกำสใหผู้ล้งทุนรบัรำยไดจ้ำกส่วนต่ำงจำกกำรลงทุน (Capital Gain) และสะสมผลประโยชน์
จำกกำรลงทุน (Total return) 

 
Q:  กองทุนรวมน้ีมีจ านวนเงินทุนโครงการเท่าใด  
A:  จ ำนวนเงนิทุนโครงกำรนี้เท่ำกบั 2,000 ลำ้นบำท  
 
Q: กองทุนน้ีเหมาะสมท่ีจะเป็นทางเลือกส าหรบัเงินลงทุนลกัษณะใด ควรลงทุนในกองทุนน้ีเป็น ระยะเวลา

เท่าใด 

A:   เพื่อตอบสนองควำมตอ้งกำรของผูล้งทุนทีมุ่่งหวงัผลตอบแทนจำกกำรลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวม
ต่ำงประเทศ (Master fund) ทีม่นีโยบำยลงทุนในหุน้ทีห่ลำกหลำยซึง่มศีกัยภำพในกำรเตบิโตของรำยไดท้ี่
เหนือกว่ำค่ำเฉลีย่และ มกีำรเตบิโตแบบยัง่ยนื โดยกองทุนรวมลงทุนในหุน้ทัว่โลก รวมถงึหุน้ตลำดเกดิใหม่ 
โดยผูล้งทุนสำมำรถยอมรบัควำมเสีย่งจำกกำรลงทุนในต่ำงประเทศ อำท ิควำมเสีย่งดำ้นอตัรำแลกเปลีย่น 
รวมถงึควำมผนัผวนของมลูค่ำหน่วยลงทุนของกองทุนหลกัได ้

 
Q: ปัจจยัใดท่ีมีผลกระทบอย่างมีนัยส าคญัต่อเงินลงทุนของผู้ลงทุน 
A:  1) กำรเปลีย่นแปลงของรำคำหรอืมลูค่ำหน่วยลงทุน หรอืผลกำรด ำเนินงำนของกองทุนหลกัทีก่องทุนลงทุน 
     2) อตัรำแลกเปลีย่น 
     3) ปัจจยัอื่น ๆ เช่น ภำวะเศรษฐกจิ กำรเมอืง กำรเงนิ ของประเทศทีก่องทุนหลกัไปลงทุน 
 
Q: กองทุนน้ีมีผู้ประกนัเงินทุนหรือมุ่งเน้นจะคุ้มครองเงินต้นหรือไม่ อย่างไร 
A:  กองทุนน้ีไม่มผีูป้ระกนัเงนิทุนและไม่คุม้ครองเงนิตน้  
 
Q: กองทุนรวมน้ีมีรอบระยะเวลาบญัชีอย่างไร  
A:  วนัที ่30 มถิุนำยน ของทุกปี 
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Q: กองทุนรวมน้ีมีวิธีการขายและรบัซื้อคืนหน่วยลงทุนอย่างไร  
A:  1) วธิกีำรขำยหน่วยลงทุน 

ข้อก าหนด : 

มูลค่าขัน้ต า่ของการสัง่ซื้อ   

ช่ือยอ่ รายละเอียด 

1. LHGEQ-A มลูค่ำขัน้ต ่ำของกำรสัง่ซื้อครัง้ถดัไป 100 บำท 

2. LHGEQ-D มลูค่ำขัน้ต ่ำของกำรสัง่ซื้อครัง้ถดัไป 100 บำท 

3. LHGEQ-R มลูค่ำขัน้ต ่ำของกำรสัง่ซื้อครัง้ถดัไป 100 บำท 

4. LHGEQ-ASSF มลูค่ำขัน้ต ่ำของกำรสัง่ซื้อครัง้ถดัไป ไม่ก ำหนด 

5. LHGEQ-DSSF มลูค่ำขัน้ต ่ำของกำรสัง่ซื้อครัง้ถดัไป ไม่ก ำหนด 

6. LHGEQ-E มลูค่ำขัน้ต ่ำของกำรสัง่ซื้อครัง้ถดัไป 500 บำท 

7. LHGEQ-O มลูค่ำขัน้ต ่ำของกำรสัง่ซื้อครัง้ถดัไป ไม่ก ำหนด (ยงัไม่เปิดใหบ้รกิำร) 

 

✓ ผูล้งทุนสำมำรถสัง่ซื้อไดท้ีบ่รษิทัจดักำร หรอืผูส้นับสนุนกำรขำยหรอืรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนทีไ่ดร้บักำรแต่งตัง้
จำกบรษิทัจดักำร ทุกวนัท ำกำรขำยหน่วยลงทุน (วนัท ำกำรทีบ่รษิทัจดักำรเปิดรบัค ำสัง่ซื้อหน่วยลงทุน) เวลำ 
8.30-14.00 น.   

✓ ในกำรซื้อหน่วยลงทุน ผู้สัง่ซื้อหน่วยลงทุน/ผู้ถือหน่วยลงทุน จะต้องช ำระเงนิค่ำซื้อครัง้เดยีวเต็มจ ำนวนที่
สัง่ซื้อ โดยช ำระเป็น เงนิโอน เชค็ ดรำฟต์ หรอืวธิอีื่นใดทีบ่รษิทัจดักำรยอมรบั โดยผูส้ัง่ซื้อจะตอ้งลงวนัทีต่ำม
วนัทีท่ีส่ ัง่ซื้อและขดีคร่อมเฉพำะสัง่จ่ำยในนำม “บลจ. แลนด์ แอนด์ เฮา้ส ์จ ากดั เพือ่จองซื้อหน่วยลงทุน” โดย
ระบุชื่อ ทีอ่ยู่และหมำยเลขโทรศพัทข์องผูส้ัง่ซื้อลงบนดำ้นหลงัของเชค็เพื่อควำมสะดวกในกำรตดิต่อและเพื่ อ
ผลประโยชน์ของผูส้ัง่ซื้อหน่วยลงทุน 

 
  2) วธิรีบัซื้อคนื  
✓ มลูค่ำขัน้ต ่ำในกำรขำยคนื 

ช่ือยอ่ รายละเอียด 

1. LHGEQ-A มลูค่ำขัน้ต ่ำของกำรสัง่ขำยคนื ไม่ก ำหนด 

2. LHGEQ-D มลูค่ำขัน้ต ่ำของกำรสัง่ขำยคนื ไม่ก ำหนด 

3. LHGEQ-R มลูค่ำขัน้ต ่ำของกำรสัง่ขำยคนื ไม่ก ำหนด 

4. LHGEQ-ASSF มลูค่ำขัน้ต ่ำของกำรสัง่ขำยคนื ไม่ก ำหนด 

5. LHGEQ-DSSF มลูค่ำขัน้ต ่ำของกำรสัง่ขำยคนื ไม่ก ำหนด 

6. LHGEQ-E มลูค่ำขัน้ต ่ำของกำรสัง่ขำยคนื ไม่ก ำหนด 

7. LHGEQ-O มลูค่ำขัน้ต ่ำของกำรสัง่ขำยคนื ไม่ก ำหนด (ยงัไม่เปิดใหบ้รกิำร) 

ข้อก าหนดในการซื้อขายและโอนหน่วยลงทุน 
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✓ มลูค่ำหน่วยลงทุนคงเหลอืในบญัช ี 

ช่ือยอ่ รายละเอียด 

1. LHGEQ-A มลูค่ำหน่วยลงทุนคงเหลอืในบญัชขี ัน้ต ่ำ 100 บำท 

2. LHGEQ-D มลูค่ำหน่วยลงทุนคงเหลอืในบญัชขี ัน้ต ่ำ 100 บำท 

3. LHGEQ-R มลูค่ำหน่วยลงทุนคงเหลอืในบญัชขี ัน้ต ่ำ 100 บำท 

4. LHGEQ-ASSF มลูค่ำหน่วยลงทุนคงเหลอืในบญัชขี ัน้ต ่ำ ไม่ก ำหนด 

5. LHGEQ-DSSF มลูค่ำหน่วยลงทุนคงเหลอืในบญัชขี ัน้ต ่ำ ไม่ก ำหนด 

6. LHGEQ-E มลูค่ำหน่วยลงทุนคงเหลอืในบญัชขี ัน้ต ่ำ 100 บำท 

7. LHGEQ-O มลูค่ำหน่วยลงทุนคงเหลอืในบญัชขี ัน้ต ่ำ ไม่ก ำหนด (ยงัไม่เปิดใหบ้รกิำร) 

 

✓ จ ำนวนหน่วยลงทุนขัน้ต ่ำของกำรสัง่ขำยคนื 

ช่ือยอ่ รายละเอียด 

1. LHGEQ-A จ ำนวนหน่วยลงทุนขัน้ต ่ำของกำรสัง่ขำยคนื ไม่ก ำหนด 

2. LHGEQ-D จ ำนวนหน่วยลงทุนขัน้ต ่ำของกำรสัง่ขำยคนื ไม่ก ำหนด 

3. LHGEQ-R จ ำนวนหน่วยลงทุนขัน้ต ่ำของกำรสัง่ขำยคนื ไม่ก ำหนด 

4. LHGEQ-ASSF จ ำนวนหน่วยลงทุนขัน้ต ่ำของกำรสัง่ขำยคนื ไม่ก ำหนด 

5. LHGEQ-DSSF จ ำนวนหน่วยลงทุนขัน้ต ่ำของกำรสัง่ขำยคนื ไม่ก ำหนด 

6. LHGEQ-E จ ำนวนหน่วยลงทุนขัน้ต ่ำของกำรสัง่ขำยคนื ไม่ก ำหนด 

7. LHGEQ-O จ ำนวนหน่วยลงทุนขัน้ต ่ำของกำรสัง่ขำยคนื ไม่ก ำหนด (ยงัไม่เปิดใหบ้รกิำร) 

 

✓ จ ำนวนหน่วยลงทุนคงเหลอืในบญัชขี ัน้ต ่ำ  

ช่ือยอ่ รายละเอียด 

1. LHGEQ-A จ ำนวนหน่วยลงทุนคงเหลอืในบญัชขี ัน้ต ่ำ  ไม่ก ำหนด 

2. LHGEQ-D จ ำนวนหน่วยลงทุนคงเหลอืในบญัชขี ัน้ต ่ำ  ไม่ก ำหนด 

3. LHGEQ-R จ ำนวนหน่วยลงทุนคงเหลอืในบญัชขี ัน้ต ่ำ  ไม่ก ำหนด 

4. LHGEQ-ASSF จ ำนวนหน่วยลงทุนคงเหลอืในบญัชขี ัน้ต ่ำ  ไม่ก ำหนด 

5. LHGEQ-DSSF จ ำนวนหน่วยลงทุนคงเหลอืในบญัชขี ัน้ต ่ำ  ไม่ก ำหนด 

6. LHGEQ-E จ ำนวนหน่วยลงทุนคงเหลอืในบญัชขี ัน้ต ่ำ  ไม่ก ำหนด 

7. LHGEQ-O จ ำนวนหน่วยลงทุนคงเหลอืในบญัชขี ัน้ต ่ำ ไม่ก ำหนด (ยงัไม่เปิดใหบ้รกิำร) 

✓ กรณีรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนแบบดุลยพนิิจของผูล้งทุน ผูล้งทุนสำมำรถสัง่ขำยหน่วยลงทุนไดทุ้กวนัท ำกำรรบัซื้อ
คนืหน่วยลงทุน โดยผูถ้อืหน่วยลงทุนสำมำรถส่งค ำสัง่ขำยคนืหน่วยลงทุน ไดต้ัง้แต่เวลำ 8.30 - 14.00 น. 
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 ทัง้นี้ บรษิทัจดักำรขอสงวนสทิธทิีจ่ะเปลี่ยนแปลง วนั เวลำท ำกำรรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนดงักล่ำว ตำมทีบ่รษิทั
จดักำรเหน็สมควร ซึ่งเป็นไปเพื่อประโยชน์ของกองทุนรวม โดยจะแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทรำบล่วงหน้ำ โดย
ประกำศ ณ ส ำนักงำนของบรษิทัจดักำร และ/หรอืผูส้นับสนุนกำรขำยหรอืรบัซื้อคนื (ถำ้ม)ี 

 ทัง้นี้ บริษัทจดักำรจะด ำเนินกำรช ำระเงนิให้ผู้ขำยคืนหน่วยลงทุนภำยใน 5 วนัท ำกำรนับแต่วนัถัดจำกวนั
ค ำนวณมลูค่ำทรพัยส์นิสุทธ ิมลูค่ำหน่วยลงทุน และรำคำหน่วยลงทุน  

✓ กรณีรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ(ส ำหรบัหน่วยลงทุนชนิดขำยคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั)ิ 
 บรษิัทจดักำรจะถือว่ำผู้ถือหน่วยลงทุนได้ตกลงสัง่ขำยคนืหน่วยลงทุนและยนิยอมให้บรษิัทจดักำรรบัซื้อคืน

หน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ(Auto Redemption) โดยจะพจิำรณำรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตัไิม่เกนิปีละ 12 ครัง้ 
ซึ่งจะพจิำรณำจำกผลกำรด ำเนินงำนสิน้สุดตำมช่วงเวลำทีบ่รษิทัจดักำรเหน็สมควรในงวดบญัชทีีจ่ะจ่ำยเงนิค่ำ
รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตัแิลว้แต่กรณี 

 ในกำรรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนดงักล่ำว บรษิัทจดักำรจะใช้รำคำรบัซื้อคนื ณ สิ้นวนัท ำรำยกำรรบัซื้อคนืหน่วย
ลงทุนอตัโนมตั ิโดยบรษิทัจดักำรจะด ำเนินกำรช ำระเงนิค่ำรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนโดยอตัโนมตัภิำยใน 5 วนัท ำ
กำรนับแต่วนัถดัจำกวนัค ำนวณมูลค่ำทรพัยส์นิสุทธ ิมลูค่ำหน่วยลงทุน และรำคำหน่วยลงทุน เพื่อน ำเงนิไปซื้อ
หน่วยลงทุนกองทุนเปิด แอล เอช ตลำดเงนิ   

 ผูถ้อืหน่วยลงทุนจะสำมำรถด ำเนินกำรขำยคนืหรอืสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนกองทุนเปิด แอล เอช ตลำดเงนิ  ไป
ยงักองทุนอื่นได ้โดยเป็นไปตำมเงือ่นไขระบุไวใ้นหนังสอืชีช้วนของกองทุนเปิด แอล เอช ตลำดเงนิ 

Q: กรณีใดท่ีบริษทัจดัการสงวนสิทธิไม่ขายหน่วยลงทุน 
A:  บรษิทัจดักำรขอสงวนสทิธทิีจ่ะปฏเิสธกำรสัง่ซื้อหน่วยลงทุน ในกรณีทีบ่รษิทัจดักำรไดพ้จิำรณำแล้วเหน็ว่ำกำร

สัง่ซื้อดงักล่ำว มผีลกระทบต่อกำรลงทุนของกองทุนรวมหรอืต่อผู้ถอืหน่วยลงทุนหรอืต่อชื่อเสยีงหรอืต่อควำม
รบัผดิชอบทำงกฎหมำยของบรษิทัจดักำร โดยไม่จ ำเป็นตอ้งแจง้ใหผู้ส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุนทรำบล่วงหน้ำ 

 
Q: กองทุนรวมน้ีมีข้อก าหนดเก่ียวกบัการเลื่อนก าหนดเวลาช าระค่าขายคืนหน่วยลงทุน การไม่ขายหรือไม่

รบัซื้อคืนหน่วยลงทุนตามค าสัง่ท่ีรบัไว้แล้ว และการหยุดรบัค าสัง่ซื้อหรือขายคืนหน่วยลงทุนไว้อย่างไร 

A: (1) กำรเลื่อนก ำหนดกำรช ำระเงนิค่ำขำยคนืหน่วยลงทุน  

บรษิทัจดักำรอำจเลื่อนก ำหนดกำรช ำระเงนิค่ำขำยคนืหน่วยลงทุนคนืแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนทีไ่ดม้คี ำสัง่ขำยคนืหน่วย
ลงทุนของกองทุนเปิดไดใ้นกรณีดงัต่อไปนี้  

(1) บรษิัทจดักำรพจิำรณำแล้ว มคีวำมเชื่อโดยสุจรติและสมเหตุสมผลว่ำเป็นกรณีที่เขำ้เหตุดงัต่อไปนี้ โดยไดร้บั
ควำมเหน็ชอบของผูด้แูลผลประโยชน์แลว้  

(ก) มเีหตุจ ำเป็นท ำใหไ้ม่สำมำรถจ ำหน่ำย จ่ำย โอนหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิของกองทุนเปิดไดอ้ย่ำงสมเหตุสมผล 
หรอื 

(ข) มเีหตุทีท่ ำใหก้องทุนรวมไม่ไดร้บัช ำระเงนิจำกหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิทีล่งทุนไวต้ำมก ำหนดเวลำปกตซิึง่เหตุ
ดงักล่ำวอยู่นอกเหนือกำรควบคุมของบรษิทัจดักำร 

(2) มคี ำสัง่ขำยคนืหน่วยลงทุนไวแ้ล้วแต่ในช่วงระยะเวลำที่บรษิัทจดักำรยงัไม่ไดช้ ำระเงนิค่ำขำยคนืหน่วยลงทุน
ใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน บรษิทัจดักำรพบว่ำรำคำรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนดงักล่ำวไม่ถูกตอ้ง และผูดู้แลผลประโยชน์ยงั
ไม่ไดร้บัรองขอ้มลูในรำยงำนกำรแกไ้ขรำคำยอ้นหลงัและรำยงำนกำรชดเชยรำคำ โดยรำคำรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนที่
ไม่ถูกต้องนัน้ต่ำงจำกรำคำรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนทีถู่กตอ้งตัง้แต่หนึ่งสตำงคข์ึน้ไปและคดิเป็นอตัรำตัง้แต่รอ้ยละ 0.5 
ของรำคำรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนทีถู่กตอ้ง 
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(3) มคี ำสัง่ขำยคนืหน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลำทีบ่ริษทัจดักำรพบว่ำ รำคำรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และ
ผูด้แูลผลประโยชน์ยงัไม่ไดร้บัรองขอ้มลูในรำยงำนกำรแกไ้ขรำคำยอ้นหลงัและรำยงำนกำรชดเชยรำคำ โดยรำคำรบั
ซื้อคนืหน่วยลงทุนทีไ่ม่ถูกต้องนัน้ต่ำงจำกรำคำรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนทีถู่กต้องตัง้แต่หนึ่งสตำงค์ขึน้ไป และคิดเป็น
อตัรำตัง้แต่รอ้ยละ 0.5 ของรำคำรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนทีถู่กตอ้ง 

 

(2) กำรไม่ขำยหรอืไม่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนตำมค ำสัง่ทีร่บัไวแ้ลว้  
บริษัทจดักำรอำจไม่ขำย ไม่รบัซื้อคืน หรือไม่รบัสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนตำมค ำสัง่ซื้อ ค ำสัง่ขำยคืน หรือค ำสัง่
สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนทีไ่ดร้บัไวแ้ลว้ หรอือำจหยุดรบัค ำสัง่ซื้อ ค ำสัง่ขำยคนื หรอืค ำสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนได ้ใน
กรณีทีป่รำกฏเหตุดงัต่อไปนี้ 
(1) ตลำดหลกัทรพัยห์รอืศูนยซ์ื้อขำยหลกัทรพัยไ์ม่สำมำรถเปิดท ำกำรซื้อขำยไดต้ำมปกติ 
(2) บรษิทัจดักำรพจิำรณำแล้ว มคีวำมเชื่อโดยสุจรติและสมเหตุสมผลว่ำเป็นกรณีดงัต่อไปนี้ โดยควำมเหน็ชอบ
ของผูด้แูลผลประโยชน์แลว้ 
(ก) มเีหตุจ ำเป็นท ำใหไ้ม่สำมำรถจ ำหน่ำยจ่ำย โอนหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิของกองทุนเปิดไดอ้ย่ำงสมเหตุสมผล 
(ข) ไม่สำมำรถค ำนวณมลูค่ำทรพัยส์นิของกองทุนเปิดไดอ้ย่ำงเป็นธรรมและเหมำะสม 
(ค) มเีหตุจ ำเป็นอื่นใดเพื่อคุม้ครองประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุน 
ทัง้นี้ บรษิัทจดักำรจะไม่ขำย ไม่รบัซื้อคนื หรอืไม่รบัสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนตำมค ำสัง่ซื้อ ค ำสัง่ขำยคนื หรอืค ำสัง่
สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนทีไ่ดร้บัมำแลว้ หรอืจะหยุดรบัค ำสัง่ซื้อ ค ำสัง่ขำยคืน หรอืค ำสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนตำม (ก)
(ข) หรอื (ค) ไดไ้ม่เกนิ 1 วนัท ำกำร เวน้แต่ไดร้บัผ่อนผนัจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. 
(3) ในกรณีทีก่องทุนรวมมกีำรลงทุนในหลกัทรพัย์หรอืทรพัยส์นิในต่ำงประเทศตำมประกำศส ำนักงำน ก.ล.ต. ว่ำ
ดว้ยกำรลงทุนในหรอืมไีวซ้ึ่งหลกัทรพัย์หรอืทรพัยส์นิในต่ำงประเทศเพื่อเป็นทรพัย์สนิของกองทุน และกำรก ำหนด
อตัรำส่วนกำรลงทุน เมื่อมีเหตุกำรณ์ดงัต่อไปนี้เกิดขึ้นและก่อให้เกิดผลกระทบต่อกองทุนรวมดงักล่ำวอย่ำงมี
นัยส ำคญั 
(ก) ตลำดซื้อขำยหลกัทรพัยด์งักล่ำวไม่สำมำรถเปิดท ำกำรซื้อขำยไดต้ำมปกติ ทัง้นี้ เฉพำะกรณีทีก่องทุนรวมได้
ลงทุนในหลกัทรพัย์ทีซ่ื้อขำยในตลำดซื้อขำยหลกัทรพัย์แต่ละแห่งเกนิกว่ำร้อยละสบิของมูลค่ำทรพัย์สนิสุทธขิอง
กองทุนรวม 
(ข) มเีหตุกำรณ์ทีท่ ำใหไ้ม่สำมำรถแลกเปลี่ยนเงนิตรำต่ำงประเทศไดอ้ย่ำงเสร ีและท ำใหไ้ม่สำมำรถโอนเงนิออก
จำกประเทศหรอืรบัโอนเงนิจำกต่ำงประเทศไดต้ำมปกต ิ
(ค) มเีหตุทีท่ ำใหก้องทุนรวมไม่ไดร้บัช ำระเงนิจำกหลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สนิที่ลงทุนไวต้ำมก ำหนดเวลำปกต ิซึ่ง
เหตุดงักล่ำวอยู่เหนือกำรควบคุมของบรษิทัจดักำรและผูด้แูลผลประโยชน์เหน็ชอบดว้ยแลว้ 
(4) เป็นกำรไม่ขำยหน่วยลงทุนตำมค ำสัง่ซื้อหน่วยลงทุนที่รบัไวแ้ลว้ หรอืเป็นกำรหยุดรบัค ำสัง่ซื้อหน่วยลงทุน แก่
ผูล้งทุนเฉพำะรำย เนื่องจำกปรำกฏขอ้เทจ็จรงิดงัต่อไปนี้ 
(ก) บรษิทัจดักำรมเีหตุอนัควรสงสยัว่ำผูล้งทุนรำยนัน้ ๆ มส่ีวนเกีย่วขอ้งกบักำรกระท ำดงัต่อไปนี้ 
1. กำรกระท ำทีเ่ป็นควำมผดิมูลฐำนหรอืควำมผดิฐำนฟอกเงนิตำมกฎหมำยเกี่ยวกบักำรป้องกนัและปรำบปรำม
กำรฟอกเงนิ ไม่ว่ำจะเป็นกฎหมำยไทยหรอืกฎหมำยต่ำงประเทศ 
2. กำรใหก้ำรสนับสนุนทำงกำรเงนิแก่กำรก่อกำรรำ้ย หรอื 
3. กำรกระท ำทีเ่ป็นกำรปฏบิตัติำมค ำสัง่เกีย่วกบักำรยดึหรอือำยดัทรพัยส์นิ โดยบุคคลผูม้อี ำนำจตำมกฎหมำย 
(ข) บริษัทจัดกำรไม่สำมำรถด ำเนินกำรรู้จ ักลูกค้ำ และตรวจสอบเพื่อทรำบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้ำได้ใน
สำระส ำคญั 
(5) อยู่ในระหว่ำงด ำเนินกำรเปลี่ยนให้บรษิัทจดักำรกองทุนรวมรำยอื่นเขำ้บรหิำรจดักำรกองทุนรวมภำยใต้กำร
จดักำรของตนอนัเนื่องมำจำกกำรที่บรษิทัจดักำรกองทุนรวมรำยเดมิไม่สำมำรถด ำรงควำมเพยีงพอของเงนิกองทุน
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ไดต้ำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัยว์่ำดว้ยกำรด ำรงเงนิกองทุนของผูป้ระกอบธุรกจิ
กำรจดักำรกองทุนรวม กำรจดักำรกองทุนส่วนบุคคล กำรเป็นนำยหน้ำซื้อขำยหลกัทรพัยแ์ละกำรคำ้หลกัทรพัย์และ
กำรจดัจ ำหน่ำยหลกัทรพัยท์ีเ่ป็นหน่วยลงทุน และกำรเป็นผูจ้ดักำรเงนิทุนสญัญำซื้อขำยล่วงหน้ำ ซึง่ใหก้ระท ำไดไ้ม่
เกนิ 3 วนัท ำกำร 

(3) กำรหยุดรบัค ำสัง่ซื้อขำยหน่วยลงทุน 

เพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน หรอืในกรณีที่มคีวำมจ 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 ำสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนออกไปได้ 

Q: วิธีการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนเป็นอย่างไร 

A:  กำรสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนเขำ้ (Switch in)  

ผูส้นใจลงทุนสำมำรถสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนเขำ้ (Switch in) ไดทุ้กวนัท ำกำร ตำมเงือ่นไขกำรสัง่ซื้อหน่วยลงทุน
ตำม วธิกีำร วนัเวลำ และรำคำสัง่ซื้อหน่วยลงทุน 

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

กำรสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (Switch out): ผูถ้อืหน่วยลงทุนสำมำรถสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนจำกกองทุนนี้ไป
ยงักองทุนอื่นภำยใต้กำรจดักำรของบรษิทัจดักำร โดยส่งค ำสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน และน ำส่งหลกัฐำนกำร
สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่ำนบรษิทัจดักำรหรอืผู้สนับสนุนกำรขำยหรอืรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน  กระท ำไดทุ้กวนัท ำ
กำรขำยหน่วยลงทุน หรอืวนัท ำกำรทีบ่รษิทัจดักำรเปิดใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนส่งสัง่ค ำสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนได ้
ระหว่ำงเวลำเริม่ท ำกำรถงึ 14.00 น.  

 ในกรณีที่วนัท ำกำรสบัเปลี่ยนตรงกบัวนัหยุดท ำกำร และ/หรอืวนัที่ส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. และ/หรอื
หน่วยงำนอื่นใดทีม่อี ำนำจตำมกฎหมำยทีเ่กี่ยวขอ้งมคี ำสัง่ใหเ้ป็นวนัหยุดท ำกำรซื้อขำย แมอ้ำจเป็นวนัทีบ่รษิทั
จดักำรก ำหนดให้เป็นวนัท ำกำรสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนก็ตำม บรษิัทจัดกำรจะเลื่อนวนัท ำกำรสบัเปลี่ยนหน่วย
ลงทุนเป็นวนัท ำกำรถดัไป 

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

 
 
Q:  กองทุนรวมน้ีก าหนดวิธีการโอนหน่วยลงทุน และข้อจ ากดัการโอนไว้อย่างไร 

A:  ข้อจ ากดัการโอนหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถโอนหน่วยลงทุนได้ในกรณีดงัต่อไปน้ี 

บรษิทัจดักำรกองทุนรวมหรอืนำยทะเบยีนหน่วยลงทุนจะปฏเิสธกำรลงทะเบยีนกำรโอนและกำรจ ำน ำหน่วยลงทุน 
ในกรณีดงันี้ 
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(ก) กำรโอนหน่วยลงทุน ในกรณีเป็นกองทุนรวมทีเ่สนอขำยต่อผูล้งทุนทีม่ใิช่รำยย่อย และกำรโอนหน่วยลงทุนจะท ำ
ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนไม่เป็นผูล้งทุนสถำบนั ผูล้งทุนรำยใหญ่ หรอืผูม้เีงนิลงทุนสูง ตำมทีก่ ำหนดในโครงกำรจดักำร
กองทุนรวม เวน้แต่เป็นกำรโอนทำงมรดก 
(ข) กำรโอนหน่วยลงทุน ในกรณีเป็นกองทุนรวมทีเ่สนอขำยต่อผูล้งทุนสถำบนัหรอืผูล้งทุนรำยใหญ่พเิศษ และกำร
โอนหน่วยลงทุนจะท ำให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่เป็นผู้ลงทุนสถำบันหรือผู้ลงทุนรำยใหญ่พิเศษ ตำมที่ก ำหนดใน
โครงกำรจดักำรกองทุนรวม เวน้แต่เป็นกำรโอนทำงมรดก 
(ค) กำรโอนหรอืกำรจ ำน ำหน่วยลงทุน ดงันี้ 
1. หน่วยลงทุนที่บรษิัทจดักำรกองทุนรวมขำยให้ผู้ถือหน่วยลงทุนก่อนวนัที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2563 ในกรณีเป็น
กองทุนรวมหุน้ระยะยำวทีจ่ดัตัง้ขึน้ก่อนวนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2563 
2. หน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อกำรเลีย้งชพี 
3. ผูถ้อืหน่วยลงทุนชนิดเพื่อกำรออม ไม่สำมำรถน ำหน่วยลงทุนไปจ ำหน่ำย จ่ำย โอน หรอืน ำไปเป็นประกนัได้ 

 
วิธีการโอนหน่วยลงทุน 
ผูถ้อืหน่วยลงทุนทีป่ระสงคจ์ะโอนหน่วยลงทุน จะตอ้งด ำเนินกำรดงัต่อไปนี้ 

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

(2) ผูโ้อนจะต้องเสยีค่ำธรรมเนียมกำรโอนหน่วยลงทุนตำมทีร่ะบุไวใ้นหนังสอืชี้ชวนส่วนขอ้มูลโครงกำร เรื่อง 
“ค่ำธรรมเนียมทีเ่รยีกเกบ็จำกผูส้ัง่ซื้อหรอืผูถ้อืหน่วยลงทุน” 

(3) หลงัจำกที่ได้รบัค่ำธรรมเนียมกำรโอนหน่วยลงทุนจำกผู้โอนแล้ว นำยทะเบียนหน่วยลงทุนจะส่งมอบ
ใบเสรจ็รบัเงนิ และใบก ำกบัภำษ ีพรอ้มส ำเนำค ำขอโอนหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูโ้อนไวเ้ป็นหลกัฐำน 

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

Q: ผู้ถือหน่วยลงทุนจะทราบข้อมูลเก่ียวกบัมูลค่าทรพัยสิ์นสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาขายและรบัซื้อ
คืนหน่วยลงทุนได้จากช่องทางใด 

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

 

 

 

 

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

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

ทัง้นี้ สทิธใินหน่วยลงทุนของผูส้ัง่ซื้อหน่วยลงทุนจะเกดิขึน้ต่อเมือ่นำยทะเบยีนหน่วยลงทุนไดท้ ำกำรบนัทกึ
รำยกำรสัง่ซื้อหน่วยลงทุนของผูส้ัง่ซื้อหน่วยลงทุนในทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุนแลว้ 

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

Q:    ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมน้ีอาจถกูจ ากดัสิทธิในเร่ืองใด ภายใต้เง่ือนไขอย่างไร 
A:     ในกรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนถอืหน่วยลงทุนเกนิกว่ำ 1 ใน 3 ของจ ำนวนหน่วยลงทุนที่จ ำหน่ำยไดแ้ล้วทัง้หมด

ของกองทุนรวม บรษิทัจดักำรจะไม่นับคะแนนเสยีงส่วนที่เกนิกว่ำ 1 ใน 3 เวน้แต่กรณีที่มกีำรแบ่งชนิดหน่วย
ลงทุนและหน่วยลงทุนชนิดดงักล่ำวมผีูถ้อืหน่วยลงทุนเพยีงรำยเดยีวจะนับคะแนนเสยีงของผูถ้อืหน่วยลงทุน
ดงักล่ำวไดเ้ตม็ตำมจ ำนวนทีถ่อือยู่ 

Q:    ผู้ถือหน่วยลงทุน สามารถตรวจสอบแนวทาง และการด าเนินการใช้สิทธิออกเสียงของบริษทัจดัการ
กองทุนรวมเพ่ิมเติมได้ท่ีใด  

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

Q:    ผู้ถือหน่วยสามารถร้องเรียนผ่านช่องทางใด และกองทุนมีนโยบายระงบัข้อพิพาทโดยกระบวนการ
อนุญาโตตุลาการหรือไม่ อยา่งไร 

 A:   ผู้ถือหน่วยสำมำรถร้องเรยีนได้ที่ บรษิัทจดักำรที่หมำยเลขโทรศพัท์ 02-286-3484 หรอืส ำนักงำนคณะกรรมกำร 
ก.ล.ต. (Help center) โทรศพัท ์02-263-6000  

       กำรระงบัขอ้พพิำทโดยกระบวนกำรอนุญำโตตุลำกำร 

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

  สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุน 

http://www.lhfund.co.th/
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Q: ข้อมูลเก่ียวกบับริษทัจดัการกองทุนรวม 
A : ณ วนัที ่23 สงิหำคม 2564 บรษิทัหลกัทรพัย์จดักำรกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮำ้ส ์จ ำกดั มจี ำนวนกองทุนภำยใต้กำร
บรหิำรจดักำรของบรษิทัทัง้หมด 58 กองทุน และมมีลูค่ำทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุนรวมเท่ำกบั 62,007,459,037.40 บำท 

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

รายช่ือผู้บริหาร 
1. นำยมนรฐั ผดุงสทิธิ ์    กรรมกำรผูอ้ ำนวยกำร 
2. นำยพพิฒัน์ พศิณุวงรกัษ์    สำยกำรลงทุน 
3. นำยอนุวฒัน์ อิม่แสงรตัน์    สำยกำรตลำด 
4. นำงสำวนร ีพฤกษยำภยั    สำยกำรลงทุน 
5. นำงสำวศศวิณ์ี กฤษณะสมติ   สำยปฎบิตักิำรกองทุน 
6. นำงสำวนิศำนำถ วงศวสฐิ   สำยเทคโนโลยสีำรสนเทศ 
7. นำงสำวภำวนุช เอีย่มนวชำต   สำยก ำกบั ตรวจสอบและบรหิำรควำมเสีย่ง 
8. นำยวรนนท ์อศัวกติตเิมธนิ สำยธุรกจิกองทุนรวมโครงสรำ้งพืน้ฐำนและ         

อสงัหำรมิทรพัย ์

Q: รายชื่อคณะกรรมการลงทุน 

A: รายชื่อคณะกรรมการลงทุน 
1. นำยมนรฐั ผดุงสทิธิ ์    ประธำนกรรมกำร   
2. นำยพพิฒัน์ พศิณุวงรกัษ์    กรรมกำร   
3. นำงสำวนร ีพฤกษยำภยั     กรรมกำร   
4. นำยอำนุภำพ  โฉมศร ี    กรรมกำร   
7. นำยพงศเ์ทพ สมประสงค ์   กรรมกำร   
8. นำยพรีวชิญ์  ลิม้เดชำพนัธ์   กรรมกำร   
9. คุณภคสุนำท จติมัน่ชยัธรรม   กรรมกำร 

 
 

บุคคลท่ีเก่ียวข้องกบัการด าเนินการของกองทุนรวม 
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Q: รายช่ือผู้จดัการกองทุน ประวติัการศึกษา และประสบการณ์การท างานท่ีเก่ียวข้องกบัการบริหารจดัการ
กองทุนรวม รวมทัง้หน้าท่ีความรบัผิดชอบของผู้จดัการกองทุนดงักล่าว 
A: รายชื่อผู้จดัการกองทุน 

ช่ือ นามสกลุ ประวติัการศึกษา ประสบการณ์ท างาน หน้าท่ีความรบัผิดชอบ 

คุณมนรฐั  ผดุงสทิธิ ์ -ปรญิญำโท MBA, SASIN 

Graduate institute 

-ปรญิญำตร ีบญัชบีณัฑติ , 

จุฬำลงกรณ์มหำวทิยำลยั 

-ประกำศนียบตัรสมำคมส่งเสรมิ

สถำบนักรรมกำรบรษิทัไทย DCP 

รุ่น 154/2554 

-TEPCOT รุ่นที ่6 

-หลกัสตูรผูบ้รหิำรระดบัสงูสถำบนั

วทิยำกรตลำดทุน (วตท.รุ่น 22) 

-หลกัสตูร Corporate Governance 

For Capital Market Intermediaries 

(CGI) 14/2016 : IOD 

-หลกัสตูรผูบ้รหิำรระดบัสงูดำ้น

วทิยำกำรพลงังำน (วพน.) รุ่น 14 

-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) 

-บรรษทัตลำดรองสนิเชื่อทีอ่ยู่

อำศยั 

-กรรมกำรผูอ้ ำนวยกำร 

-รองประธำนเจำ้หน้ำทีบ่รหิำร

ฝ่ำยกำรลงทุน  

-กรรมกำรบรหิำรและประธำน

เจำ้หน้ำทีล่งทุน  

-กรรมกำร 

 

-กรรมกำรและประธำนเจำ้หน้ำที่

บรหิำร 

-ผูช้่วยกรรมกำรผูจ้ดักำร 

-กรรมกำรและกรรมกำรบรหิำร 

คุณพพิฒัน์ พศิณุวงรกัษ์  -ปรญิญำโท MBA, SASIN 

Graduate institute 

-ปรญิญำตร ีเกยีรตนิิยม อนัดบั 2, 

เศรษฐศำสตร ์ บณัฑติ, 

จุฬำลงกรณ์มหำวทิยำลยั 

-ผ่ำน CFA ระดบั I 

-บลจ.แลนด ์แอนด ์เฮำ้ส ์จ ำกดั 

 

 

-บลจ. ทหำรไทย จ ำกดั 

 

 

 

-บลจ. ทหำรไทย จ ำกดั 

 

 

 

 

-ธนำคำรสแตนดำรด์ ชำรเ์ตอร ์

ประเทศไทย 

 

-รองกรรมกำรผูอ้ ำนวยกำร สำย

กำรลงทุน (CIO) 

-รองกรรมกำรผูจ้ดักำร, ฝ่ำย

จดักำรลงทุน, (Deputy 

Managing Director, Investment 

Management Department) 

-ผูจ้ดักำรกองทุนอำวโุส, 

ผูอ้ ำนวยกำรฝ่ำย Property Fund 

(Senior Fund Manager, 

Executive Vice President, 

Department Head - Property 

Fund Department) 

-ผูช้่วยผูอ้ ำนวยกำรฝ่ำยตรำสำร

หนี้ (Associated Director, Debt 

Capital Market)  
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ช่ือ นามสกลุ ประวติัการศึกษา ประสบการณ์ท างาน หน้าท่ีความรบัผิดชอบ 

-บลจ. ทหำรไทย จ ำกดั   -ผูจ้ดักำรกองทุนตรำสำรหนี้  

คุณนร ี พฤกษยำภยั -ปรญิญำโท สำขำ International 

Business, Schiller International 

University 

-ปรญิญำตร ีบรหิำรธุกจิ (กำรเงนิ

และกำรธนำคำร) จฬุำลงกรณ์

มหำวทิยำลยั 

-ผ่ำน CFA ระดบั I 

-บลจ.แลนด ์แอนด ์เฮำ้ส ์จ ำกดั 

 

-บลจ.ธนชำต จ ำกดั 

 

-บลจ.แอสเซทพลสั จ ำกดั 

 

-บลจ.ไทยพำณิชย ์จ ำกดั 

 

-บลจ.อเบอรด์นี จ ำกดั 

-ผูช้่วยกรรมกำรผูจ้ดักำร สำย

กำรลงทุน 

-ผูอ้ ำนวยกำรฝ่ำยอำวโุส ฝ่ำย

กองทุนต่ำงประเทศ 

-ผูอ้ ำนวยกำรฝ่ำยอำวโุส ฝ่ำยตรำ

สำรหนี้และกองทุนต่ำงประเทศ 

-ผูอ้ ำนวยกำรฝ่ำยอำวโุส ฝ่ำยตรำ

สำรหนี้ 

-ผูจ้ดักำรกองทุนอำวโุส ฝ่ำยตรำ

สำรหนี้ 

คุณอำนุภำพ  โฉมศร ี -ปรญิญำโท เศรษฐศำสตรก์ำรเงนิ

สถำบนับณัฑติพฒันบรหิำรศำสตร ์ 

-ปรญิญำตร ีเศรษฐศำสตรก์ำรเงนิ

มหำวทิยำลยัรำมค ำแหง เกยีรตนิิยม

อนัดบั 1 

-ผ่ำน CISA ระดบั II 

-บลจ.แลนด ์แอนด ์เฮำ้ส ์จ ำกดั 

-บลจ.แลนด ์แอนด ์เฮำ้ส ์จ ำกดั 

-บมจ.ธนำคำรไทยพำณิชย ์

-ผูจ้ดักำรกองทุน 

-ผูจ้ดักำรฝ่ำยบรหิำรควำมเสีย่ง 

-เศรษฐกร 

คุณพงศเ์ทพ 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 

คุณพรีวชิญ ์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 

คุณภคสุนำท จติมัน่ชยัธรรม -ปรญิญำโท สำขำกำรเงนิ 

จุฬำลงกรณ์มหำวทิยำลยั 

-บลจ.แลนด ์แอนด ์เฮำ้ส ์ 

 

-บลจ.ทหำรไทย จ ำกดั 

-ผูอ้ ำนวยกำรฝ่ำยอำวโุส ฝ่ำยกำร

ลงทุนต่ำงประเทศ   
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ช่ือ นามสกลุ ประวติัการศึกษา ประสบการณ์ท างาน หน้าท่ีความรบัผิดชอบ 

-ปรญิญำตร ีเศรษฐศำสตร ์

มหำวทิยำลยัธรรมศำสตร ์

-CFA 

-FRM 

 

 

-บลจ.ไทยพำณิชย ์จ ำกดั 

 

-บมจ.ธนำคำรกรุงไทย 

-ผูอ้ ำนวยกำรฝ่ำยอำวโุส ฝ่ำย

จดักำรลงทุน  

 

-ผูอ้ ำนวยกำรฝ่ำย ฝ่ำยจดัสรร

สนิทรพัยแ์ละกลยุทธก์ำรลงทุน  

-หวัหน้ำส่วน ฝ่ำยกำรลงทุนตรำ

สำรทุน  

คุณสร สุรสทิธิ ์ -ปรญิญำตร ีเศรษฐศำสตร,์ 

มหำวทิยำลยัธรรมศำสตร ์

-CFA 

-บลจ. แลนด ์แอนด ์เฮำ้ส ์จ ำกดั 

-ธนำคำรทสิโก ้

-ผูจ้ดักำรกองทุน 

-ผูแ้นะน ำกำรลงทุน 

 

Q:  รายชื่อผู้สนับสนุนการขายหรือรบัซื้อคืนหน่วยลงทุน นายทะเบียนหน่วยลงทุน และผู้ดแูลผลประโยชน์ 

A:   1) ผูส้นับสนุนกำรขำยหรอืรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน ของกองทุนนี้ ไดแ้ก่: 
ธนำคำรแลนด ์แอนด ์เฮำ้ส ์จ ำกดั (มหำชน) 
บรษิทัหลกัทรพัย ์แลนด ์แอนด ์เฮำ้ส ์จ ำกดั (มหำชน) 
หรอืผูส้นับสนุนกำรขำยหรอืรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนทีไ่ดร้บัแต่งตัง้ (ถำ้ม)ี 

 
2)  นำยทะเบยีนหน่วยลงทุน  

บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดักำรกองทุน แลนด ์แอนด ์เฮำ้ส ์จ ำกดั 
 

3)  ผูด้แูลผลประโยชน์*   
ธนำคำรไทยพำณิชย ์จ ำกดั (มหำชน)  

(*นอกจำกหน้ำทีต่ำมทีก่ ำหนดไวใ้นสญัญำแต่งตัง้ผู้ดูแลผลประโยชน์ยงัมหีน้ำทีต่ำมกฎหมำยในกำรรกัษำ
ผลประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนดว้ย)  

  

 

Q:  ช่องทางท่ีผู้ลงทุนสามารถทราบข้อมูลเพ่ิมเติมเก่ียวกบักองทุนรวมน้ี  

A:  ผู้ลงทุนสำมำรถทรำบข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ส ำนักงำนของบริษัทจดักำร และเว็บไซต์ ของบริษัทจดักำร หรือ  
     ผูส้นับสนุนกำรขำยหรอืรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน  

 

 

 

 

ช่องทางท่ีผู้ลงทุนสามารถทราบข้อมูลเพ่ิมเติม 
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ความเส่ียงจากการด าเนินงานของผู้ออกตราสาร (Business Risk) 

คอืควำมเสี่ยงที่เกิดจำกกำรด ำเนินงำนของผู้ออกตรำสำร หำกผลกำรด ำเนินงำนหรือฐำนะกำรเงนิของผู้ออกตรำสำร 
รวมทัง้ควำมสำมำรถในกำรท ำก ำไรของผูอ้อกตรำสำรเปลีย่นแปลงไป ซึง่อำจกระทบต่อรำคำซื้อขำยของตรำสำร 

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

 
ความเส่ียงจากความสามารถในการช าระหน้ีของผู้ออกตราสาร (Credit Risk) 

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

 
ความเส่ียงจากการขาดสภาพคล่องของตราสาร (Liquidity Risk) 

คอืควำมเสีย่งทีเ่กดิจำกกำรไม่สำมำรถขำยตรำสำรไดใ้นช่วงเวลำทีต่อ้งกำรหรอือำจไม่ไดร้ำคำตำมทีค่ำดหวงัเอำไว้ 

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

 
ความเส่ียงจากการลงทุนในต่างประเทศ (Country and Political Risk) 

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

 
ความเส่ียงจากขอ้จ ากดัการน าเงินลงทุนกลบัประเทศ (Repatriation Risk) 

เนื่องจำกกองทุนอำจจะมกีำรลงทุนในตรำสำรต่ำงประเทศ จงึมคีวำมเสี่ยงจำกกำรเปลี่ยนแปลงนโยบำยต่ำงประเทศที่
เกี่ยวกับกำรแลกเปลี่ยนเงนิตรำต่ำงประเทศ และกำรน ำเงนิลงทุนกลบัเขำ้มำในประเทศได้ ซึ่งอำจส่งผลให้กองทุนไม่
สำมำรถช ำระเงนิใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนไดต้ำมจ ำนวนหรอืเวลำทีก่ ำหนด 
แนวทำงกำรบรหิำรควำมเสี่ยง  บรษิัทจดักำรจะตดิตำมสถำนกำรณ์ของประเทศคู่คำ้ทีบ่รษิทัจดักำรมกีำรลงทุนไวอ้ย่ำง
ใกลช้ดิ และสม ่ำเสมอ เพื่อลดควำมเสีย่งดงักล่ำว 

ปัจจยัความเส่ียงของกองทุน  
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ความเส่ียงท่ีเกิดจากการได้รบัช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมต่างประเทศล่าช้า 

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

 
ความเส่ียงของอตัราแลกเปล่ียน (Currency Risk) 

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

 
ความเส่ียงจากการท าสญัญาซื้อขายลว่งหน้า (Derivative) เพื่อป้องกนัความเส่ียง 

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

 
 

 
ส่วนท่ี 1 : อัตราส่วนการลงทุนท่ีคำนวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา (single entity limit) 

หมำยเหตุ : ในกรณีเป็นทรพัยส์นิดงันี้ ไม่มขีอ้ก ำหนดเกีย่วกบั single entity limit ของผูร้บัฝำก ผูอ้อกตรำสำรหรอื
คู่สญัญำแลว้แต่กรณี 

1. เงนิฝำกหรอืตรำสำรเทยีบเทำ่เงนิฝำกเพื่อกำรด ำเนินงำนของกองทุน 

2. derivatives on organized exchange 

ตอนท่ี 1.1 : อตัราส่วนการลงทุนส าหรบักองทุนทัว่ไป 

ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัราส่วน (% ของ NAV) 

1 ตรำสำรภำครฐัไทย ไม่จ ำกดัอตัรำส่วน 

2 ตรำสำรภำครฐัต่ำงประเทศ  
2.1  กรณีม ีcredit rating อยู่ใน 2 อนัดบัแรกขึน้ไป 

 
ไม่จ ำกดัอตัรำส่วน 

สรปุอตัราส่วนการลงทุนของกองทุนรวม  

งง 
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ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัราส่วน (% ของ NAV) 

2.2  กรณีม ีcredit rating อยูใ่นระดบั investment grade  
แต่ต ่ำกว่ำ 2 อนัดบัแรก 

ไม่เกนิ 35% 

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

4 เงนิฝำกหรอืตรำสำรเทยีบเท่ำเงนิฝำกทีผู่ร้บัฝำกหรอืผูอ้อก 
ตรำสำรมลีกัษณะอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งดงันี้ 

4.1  ม ีcredit rating อยู่ในระดบั investment grade   

4.2  เป็นธนำคำรออมสนิ ทัง้นี้ เฉพำะเงนิฝำกหรอืตรำสำรทีร่ฐับำล
เป็นประกนั  

ไม่เกนิ 20% 

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

5 ตรำสำรทีม่ลีกัษณะครบถว้นดงันี้ 

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

5.2  เป็นตรำสำรทีม่ลีกัษณะอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งดงันี้ 

5.2.1  ผูอ้อกเป็นบรษิทัจดทะเบยีน 

5.2.2  ผูอ้อกมกีำรเปิดเผยขอ้มลูเป็นกำรทัว่ไปโดยมรีำยละเอยีดตำม
แบบ filing        

5.2.3  ในกรณีที่เป็นตรำสำรที่มีก ำหนดวันช ำระหนี้  ≤ 397 วัน                   
นับแต่วนัที่ลงทุน และไม่ได้มลีกัษณะตำม 5.2.1 หรือ 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 

ไม่เกนิอตัรำดงันี้ แลว้แต่อตัรำใดจะสงู
กว่ำ 

(1) 10% หรอื 

(2) น ้ำหนักของตรำสำรทีล่งทุน 
ใน benchmark + 5% 

  

6 ทรพัยส์นิดงันี้  
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ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัราส่วน (% ของ NAV) 

 6.1  ตรำสำรทุนที่จดทะเบยีนซื้อขำยในกระดำนซื้อขำยหลกัทรพัย์
ส ำหรับผู้ลงทุนทัว่ ไปของ SET หรือของตลำด ซื้ อขำย
หลกัทรพัย์ต่ำงประเทศ (แต่ไม่รวมถึงตรำสำรทุนทีผู่้ออกตรำ
สำรอยู่ระหว่ำงด ำเนินกำรแก้ไขเหตุทีอ่ำจท ำใหม้กีำรเพกิถอน
กำรเป็นหลักทรัพย์ซื้อขำยใน SET หรือในตลำดซื้อขำย
หลกัทรพัยต์่ำงประเทศ)  

6.2  ตรำสำรทุนทีอ่อกโดยบรษิทัทีจ่ดัตัง้ขึน้ไม่ว่ำตำมกฎหมำยไทย
หรอืกฎหมำยต่ำงประเทศ ซึ่งหุน้ของบรษิทัดงักล่ำวซื้อขำยใน
กระดำนซื้อขำยหลกัทรพัยส์ ำหรบั ผูล้งทุนทัว่ไปของ SET หรอื
ของตลำดซื้อขำยหลกัทรพัย์ ต่ำงประเทศ (แต่ไม่รวมถงึบรษิทั
ทีอ่ยู่ระหว่ำงด ำเนินกำรแก้ไขเหตุทีอ่ำจท ำใหม้กีำรเพกิถอนหุน้
ออกจำกกำรซื้อขำยใน SET หรือในตลำดซื้อขำยหลกัทรพัย์
ต่ำงประเทศ) 

6.3  หุน้ทีอ่ยู่ในระหว่ำง IPO เพื่อกำรจดทะเบยีนซื้อขำยตำม 6.1 

6.4  ตรำสำรทีม่ลีกัษณะครบถว้นดงันี้         

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

6.4.2  ม ีcredit rating อยู่ในระดบั investment grade 

6.4.3  เป็นตรำสำรทีม่ลีกัษณะอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งดงันี้ 

6.4.3.1  ผูอ้อกเป็นบรษิทัจดทะเบยีนใน SET หรอื 

ในตลำดซื้อขำยหลกัทรพัยต์่ำงประเทศ 

6.4.3.2  ผูอ้อกมกีำรเปิดเผยขอ้มูลเป็นกำรทัว่ไปโดยมี
รำยละเอยีดตำมแบบ filing 

6.4.3.3  ในกรณีทีเ่ป็นตรำสำรทีม่กี ำหนดวนัช ำระหนี้ ≤ 
397 วนั นับแต่วนัทีล่งทุน และไม่ได ้มลีกัษณะ
ตำม 6.4.3.1 หรอื 6.4.3.2 ผูม้ภีำระผกูพนัตำม
ตรำสำรดงักล่ำวตอ้งเป็น บุคคลดงันี้ 

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        

รวมกนัไม่เกนิอตัรำดงันี้ แลว้แตอ่ตัรำใด 
จะสงูกว่ำ 

(1) 10% หรอื 

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

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
ลงทุนทัว่ไปของ SET หรอืของตลำดซื้อขำยหลกัทรพัย์
ต่ำงประเทศ (แต่ไม่รวมถึงหน่วยดงักล่ำวที่อยู่ระหว่ำง
ด ำเนินกำรแก้ไขเหตุที่อำจท ำให้มกีำรเพิกถอนหน่วย
ดงักล่ำวออกจำก กำรซื้อขำยใน SET หรอืในตลำดซื้อ
ขำยหลกัทรพัยต์่ำงประเทศ)  

6.7.2  เป็นหน่วยของกองทุนที่ไม่ได้มีลกัษณะกระจำย กำร
ลงทุนในกจิกำรโครงสรำ้งพืน้ฐำน อสงัหำรมิทรพัย ์หรอื
สิทธิกำรเช่ำ  แล้วแต่กรณี (diversified fund)  ตำม
แนวทำงทีส่ ำนักงำนก ำหนด 

6.8  หน่วย private equity ที่จดทะเบยีนซื้อขำยหรอือยู่ใน ระหว่ำง 
IPO เพื่อกำรจดทะเบยีนซื้อขำยในกระดำนซื้อขำยหลกัทรพัย์
ส ำหรบัผูล้งทุนทัว่ไปของ SET หรอืของตลำดซื้อขำยหลกัทรพัย์
ต่ำงประเทศ (แต่ไม่รวมถงึหน่วย private equity ที่อยู่ระหว่ำง
ด ำเนินกำรแก้ไขเหตุทีอ่ำจท ำใหม้กีำรเพกิถอนหน่วยดงักล่ำว
ออกจำกกำรซื้อขำยใน SET หรือในตลำดซื้อขำยหลกัทรพัย์
ต่ำงประเทศ) 

6.9  หน่วย CIS ตำมทีร่ะบุในภำคผนวก 3 ส่วนที ่2 ขอ้ 1.2 หรอืขอ้ 
2.2 ที่จดทะเบียนซื้อขำยหรอือยู่ในระหว่ำง IPO เพื่อกำรจด
ทะเบยีนซื้อขำยในกระดำนซื้อขำยหลกัทรพัย์ ส ำหรบัผูล้งทุน
ทัว่ไปของ SET หรอืของตลำดซื้อขำยหลกัทรพัย์ต่ำงประเทศ 
(แต่ไม่รวมถงึหน่วยดงักล่ำวที่อยู่ ระหว่ำงด ำเนินกำรแกไ้ขเหตุ
ที่อำจท ำให้มกีำรเพกิถอนหน่วยดงักล่ำวออกจำกกำรซื้อขำย
ใน SET หรอืในตลำด ซื้อขำยหลกัทรพัยต์่ำงประเทศ) 

7 หน่วย infra หรอืหน่วย property ของกองทุนทีม่ลีกัษณะกระจำยกำร
ลงทุนในกจิกำรโครงสรำ้งพืน้ฐำน อสงัหำรมิทรพัย์ หรอืสทิธกิำรเช่ำ 

ไม่จ ำกดัอตัรำส่วน 
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ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัราส่วน (% ของ NAV) 

แลว้แต่กรณี (diversified fund) ตำมแนวทำงทีส่ ำนักงำนก ำหนด และ
มลีกัษณะตำม 6.7.1 

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

 

ส่วนท่ี 2 : อตัราส่วนการลงทุนท่ีค านวณตามกลุ่มกิจการ (group limit)* 

ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัราส่วน (% ของ NAV) 

1 กำรลงทุนในทรพัยส์นิของบรษิทัทุกบรษิทัทีอ่ยู่ในกลุ่มกจิกำรเดยีวกนั
หรอืกำรเขำ้เป็นคู่สญัญำในธุรกรรมทำงกำรเงนิกบับรษิทัดงักล่ำว  
 

ไม่เกินอัตรำใดอัตรำหนึ่งดังนี้  แล้วแต่
อตัรำใดจะสงูกว่ำ 
(1) 25% หรอื 
(2) น ้ำหนักของทรพัยส์นิทีล่งทุนใน

benchmark + 10%  

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

ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัราส่วน (% ของ NAV) 

1 เงนิฝำกหรอืตรำสำรเทยีบเท่ำเงนิฝำก B/E หรอื P/N ที่นิติบุคคลตำม
กฎหมำยไทย (ไม่รวมถึงสำขำในต่ำงประเทศของนิติบุคคลดงักล่ำว) 
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 ทีม่อีำยโุครงกำร < 1 ปี  
  ใหเ้ฉลีย่ตำมรอบอำยุกองทุน 
- อตัรำขำ้งตน้ไม่ใชก้บั MF ทีอ่ำยุกองทุน  
  คงเหลอื ≤ 6 เดอืน  ทัง้นี้ เฉพำะ MF     
ทีม่อีำยโุครงกำร ≥ 1 ปี  
 
 

2 
  

ทรพัยส์นิดงันี้ 
2.1  B/E หรอื P/N ทีม่เีงือ่นไขหำ้มเปลีย่นมอืแต่ MF ไดด้ ำเนินกำรให้

มกีำรรบัโอนสทิธเิรยีกรอ้งในตรำสำรได ้ตำมวธิกีำรทีก่ฎหมำย
ก ำหนด หรอืมเีงือ่นไขให ้MF สำมำรถขำยคนืผูอ้อกตรำสำร
ได2้.2  SN (แต่ไม่รวมถงึ SN ซึง่จดทะเบยีนกบั TBMA และมี
กำรเสนอขำยตำมหลกัเกณฑท์ีก่ ำหนดไวใ้นประกำศ 

รวมกนัไม่เกนิ 25% 
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ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัราส่วน (% ของ NAV) 

คณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุนว่ำดว้ยกำรขออนุญำต และกำรอนุญำต
ใหเ้สนอขำยตรำสำรหนี้ทีอ่อกใหม)่ 

2.2  เงนิฝำกหรอืตรำสำรเทยีบเท่ำเงนิฝำกทีม่รีะยะเวลำกำรฝำกเกิน 
12 เดอืน  

2.3  total SIP ตำมขอ้ 5 ของส่วนนี้ 

3 reverse repo  ไม่เกนิ 25% 

4 securities lending   ไม่เกนิ 25% 

5 total SIP ซึ่งไดแ้ก่ ทรพัย์สนิตำมขอ้ 8 ในตอนที ่1.1 : อตัรำส่วนกำร
ลงทุนส ำหรบั MF ทัว่ไป ของส่วนที ่1 : อตัรำส่วนกำรลงทุนทีค่ ำนวณ
ตำมผูอ้อกทรพัยส์นิหรอืคู่สญัญำ (single entity limit)  แต่ไม่รวมถงึตรำ
สำรหนี้ ตรำสำรกึง่หนี้กึง่ทุน SN ศุกูก หรอืตรำสำร Basel III ทีม่ลีกัษณะ
ครบถว้นดงันี้ 

5.1  มีลักษณะตำม 6.4.3 และ 6.4.4 ของข้อ 6 ในตอนที่ 1.1 :       
อตัรำส่วนกำรลงทุนส ำหรบั MF ทัว่ไป ของส่วนที ่1 :อตัรำส่วนกำร
ลงทุนที่ค 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  กำรเขำ้ท ำธุรกรรม derivatives ทีม่วีตัถุประสงคเ์พื่อกำรลดควำม
เสีย่ง (hedging) 

 

ไม่เกนิมลูค่ำควำมเสีย่งทีม่อียู่ 

** หมำยเหตุ : ส ำหรบักำรลงทุนในเงนิฝำกหรอืตรำสำรเทยีบเท่ำเงนิฝำกเพื่อกำรด ำเนินงำนของกองทุนไม่มขีอ้ก ำหนด
เกีย่วกบั product limit 

ส่วนท่ี 4 : อตัราส่วนการลงทุนท่ีค านวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการท่ีลงทุน (concentration limit) 

ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัราส่วน  

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

2 ตรำสำรหนี้ ตรำสำรกึง่หนี้กึง่ทุนตรำสำร 
Basel III และศุกูกของผูอ้อกรำยใดรำย
หนึ่ง (ไม่รวมถงึตรำสำรหนี้ภำครฐัไทย
หรอืตรำสำรหนี้ภำครฐัต่ำงประเทศ) 
 

2.1  ไม่เกนิ 1 ใน 3 ของมูลค่ำหนี้สนิทำงกำรเงนิ (financial liability)*
ของผู้ออกตรำสำรรำยนัน้ ตำมที่เปิดเผยไวใ้นงบกำรเงนิส ำหรบั
รอบระยะเวลำบญัชล่ีำสุด ทัง้นี้ ในกรณีที่ผู้ออกตรำสำรมหีนี้สนิ
ทำงกำรเงนิทีอ่อกใหม่ก่อนครบรอบระยะเวลำบญัชถีดัไปและยงั
ไม่ปรำกฏในงบกำรเงินล่ำสุด บลจ. อำจน ำมูลค่ำหนี้สินทำง
กำรเงนิดงักล่ำวมำรวมกบัมลูค่ำหนี้สนิทำงกำรเงนิตำมงบกำรเงิน
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ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัราส่วน  

ล่ำสุดดว้ยกไ็ดโ้ดยขอ้มลูหนี้สนิทำงกำรเงนินัน้จะต้องเป็นขอ้มลูที่
มีกำรเผยแพร่เป็นกำรทัว่ไป และในกรณีที่ผู้ออกตรำสำรไม่มี
หนี้สินทำงกำรเงินตำมที่เปิดเผยไว้ในงบกำรเงินส ำหรับรอบ
ระยะเวลำบญัชล่ีำสุด** ให้ใชอ้ตัรำส่วนไม่เกนิ 1 ใน 3ของมูลค่ำ
กำรออกและเสนอขำยตรำสำรตำมขอ้นี้ของผูอ้อกรำยนัน้เป็นรำย
ครัง้ เว้นแต่ในกรณีที่ผู้ออกตรำสำรได้มีกำรยื่นแบบ filing ใน
ลกัษณะเป็นโครงกำร (bond issuance program) ใหพ้จิำรณำเป็น
รำยโครงกำร 

2.2  ในกรณีทีก่องทุนลงทุนในตรำสำรตำมขอ้นี้โดยเป็นตรำสำรที่ออก
ใหม่และมี credit rating อยู่ในระดับต ่ำกว่ำ investment grade 
หรือไม่มี credit rating ให้ บลจ. ลงทุนเพื่อกองทุนภำยใต้ กำร
จดักำรของ บลจ. รำยเดยีวกนัรวมกนัไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่ำ
กำรออกและเสนอขำยตรำสำรดงักล่ำวเป็นรำยครัง้ เวน้แต่กรณีที่
ผู้ออกตรำสำรได้มีกำรยื่นแบบ filing ในลักษณะเป็นโครงกำร 
(bond issuance program) ใหพ้จิำรณำเป็นรำยโครงกำร 
(อตัรำส่วนตำม 2.2 ไม่ใชก้บักรณีเป็นตรำสำรทีอ่อกโดยบุคคลดงันี้  
1. ธพ. บง. หรอื บค. ตำมกฎหมำยว่ำดว้ยธุรกจิสถำบนักำรเงนิ 
2. ธนำคำรออมสนิ 
3. ธนำคำรอำคำรสงเครำะห ์
4. ธนำคำรเพื่อกำรเกษตรและสหกรณ์กำรเกษตร 
5. บรรษทัตลำดรองสนิเชื่อทีอ่ยู่อำศยั 
6. ธนำคำรพฒันำวสิำหกจิขนำดกลำงและขนำดย่อมแห่งประเทศ

ไทย  
7. ธนำคำรเพื่อกำรส่งออกและน ำเขำ้แห่งประเทศไทย  
8. ธนำคำรอสิลำมแห่งประเทศไทย 
9. บล. 
10. สถำบนักำรเงนิระหว่ำงประเทศทีป่ระเทศไทยเป็นสมำชกิ 
11. สถำบนักำรเงนิต่ำงประเทศทีม่ลีกัษณะท ำนองเดยีวกบับุคคล

ตำม 1. – 9.) 

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

   กองทุน CIS ต่ำงประเทศ ทีอ่อกหน่วยนัน้   

- อตัรำขำ้งตน้ไม่ใชก้บักำรลงทุนดงันี้ 

(1)  กำรลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนที่มลีกัษณะครบถ้วนดงันี้  
โดยไดร้บัควำมเหน็ชอบจำกส ำนักงำน            

(1.1)  มขีนำดเลก็ 
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ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัราส่วน  

(1.2)  จดัตัง้ขึน้ใหม่โดยมอีำยุไม่เกนิ 2 ปี 

(1.3)  เสนอขำยต่อผูล้งทุนในวงกวำ้ง    

4 หน่วย infra ของกองทุนใดกองทุนหนึ่ง ไม่เกนิ 1 ใน 3 ของจ ำนวนหน่วย infra ทัง้หมดของกองทุน infra ที่
ออกหน่วยนัน้  เว้นแต่เป็นหน่วย infra ของกองทุนที่มีลักษณะ
ครบถว้นดงันี้ โดยไดร้บัควำมเหน็ชอบจำกส ำนักงำน 

(1)  มขีนำดเลก็  

(2)  จดัตัง้ขึน้ใหม่โดยมอีำยุไม่เกนิ 2 ปี 

(3)  เสนอขำยต่อผูล้งทุนในวงกวำ้ง 

5 หน่วย property ของกองทุนใด 
กองทุนหนึ่ง 

ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจ ำนวนหน่วย  property ทัง้หมดของกองทุน 
property ทีอ่อกหน่วยนัน้ เวน้แต่เป็นหน่วย property ของกองทุนทีม่ี
ลกัษณะครบถว้นดงันี้ โดยไดร้บัควำมเหน็ชอบจำกส ำนักงำน 

(1)  มขีนำดเลก็  

(2)  จดัตัง้ขึน้ใหม่โดยมอีำยุไม่เกนิ 2 ปี 

(3)  เสนอขำยต่อผูล้งทุนในวงกวำ้ง 

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

หมายเหตุ : 

* หนี้สนิทำงกำรเงนิ (financial liability) ให้พจิำรณำตำมมำตรฐำนกำรบญัชทีี่ผู้ออกตรำสำรดงักล่ำวได้จดัท ำงบ
กำรเงนิตำมมำตรฐำนกำรบญัชนีัน้ โดยเป็นมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิทีก่ ำหนดโดยคณะกรรมกำรก ำหนด
มำตรฐำนกำรบญัชตีำมกฎหมำยว่ำดว้ยวชิำชพีบญัช ีหรอืมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิทีเ่ป็นทีย่อมรบัในระดบั
ส ำกล  เ ช่ น  International Financial Reporting Standards (IFRS)หรือ  United States Generally Accepted 
Accounting Principle (US GAAP) เป็นตน้ 

** รวมถงึกรณียงัไมค่รบก ำหนดกำรจดัท ำงบกำรเงนิในครัง้แรกของผูอ้อกตรำสำร 

ทัง้นี้ กำรค ำนวณสดัส่วนตำมนโยบำยกำรลงทุนและอตัรำส่วนกำรลงทุน ใหเ้ป็นไปตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกบั
ตลำดทุนว่ำดว้ยกำรลงทุนของกองทุน และ/หรอื ทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ 
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ค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเกบ็จากกองทุนรวม 

 
ค่ำใชจ้่ำยในกำรซื้อขำยหลกัทรพัย ์ จ่ำยตำมจรงิ 0.006 0.002 N/A 

 

หมำยเหตุ : 1) ค่ำธรรมเนียมและค่ำใช้จ่ำยต่ำง ๆ รวมภำษีมูลค่ำเพิ่ม หรอืภำษีธุรกิจเฉพำะ หรอืภำษีอื่นใด (ถ้ำม)ี แต่ยงัไม่รวมค่ำ   
นำยหน้ำซื้อขำยหลกัทรพัยแ์ละค่ำธรรมเนียมต่ำง ๆ ทีเ่กดิขึน้จำกกำรซื้อขำยหลกัทรพัย์ 

  2) ค่ำธรรมเนียมค่ำใชจ้่ำยทีเ่รยีกเกบ็จำกกองทุนรวม เมื่อรวมกนัทัง้หมดแล้วต้องไม่เกนิอตัรำรอ้ยละ 5.00 ต่อปี ของมูลค่ำ
ทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุนรวม  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

รายการท่ีเรียกเกบ็ ร้อยละของมูลค่าทรพัยสิ์นทัง้หมดของกองทุนต่อปี 

1. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวมทัง้หมด      
ท่ีประมาณการได ้

อตัราตาม
โครงการ 

เรียกเกบ็จริง 
ปี 2562 

เรียกเกบ็จริง 
ปี 2563 

เรียกเกบ็จริง 
ปี 2564 

• ค่ำธรรมเนียมกำรจดักำร ไม่เกนิ 2.50 1.036 1.339 1.336 

• ค่ำธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน์ ไม่เกนิ 0.10 0.030 0.032 0.032 

• ค่ำธรรมเนียมนำยทะเบยีนหน่วยลงทุน ไม่เกนิ 0.50 0.250 0.268 0.268 

• ค่ำใชจ้่ำยอื่นๆ ไม่เกนิ 1.90    

- ค่ำสอบบญัช ี จ่ำยตำมจรงิ 0.018 0.025 0.007 
- ค่ำจดัตัง้และจดทะเบยีนกองทุน จ่ำยตำมจรงิ 0.013 0.019 0.005 
- ค่ำใชจ้่ำยในกำรโฆษณำ ประชำสมัพนัธ์

และส่งเสรมิกำรขำย 
จ่ำยตำมจรงิ แต่ไม่เกนิ 0.535 

- ค่ำใชจ้่ำยในกำรจดัท ำ จดัพมิพร์ำยงำนถงึผู้
ถอืหน่วย 

จ่ำยตำมจรงิ N/A N/A N/A 

- ค่ำใชจ้่ำยอื่นๆ ในกำรด ำเนินโครงกำร จ่ำยตำมจรงิ 0.003 0.011 0.023 
2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวมท่ีประมาณการไม่ได้    
รวมค่าใช้จ่ายทัง้หมด ไม่เกิน 5.00 1.350 1.694 1.671 

ตารางค่าธรรมเนียม เงินตอบแทน และค่าใช้จา่ยทัง้หมดท่ีเรียกเกบ็จากกองทุนรวม และผู้ถือหน่วยลงทุน 
ส าหรบัรอบระยะเวลาตัง้แต่วนัท่ี 1 กรกฎาคม 2563 ถึงวนัท่ี 30 มิถนุายน 2564 
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ค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเกบ็จากผู้ถอืหน่วยลงทุน 

รายการท่ีเรียกเกบ็ ร้อยละของมูลคา่ซื้อขาย 
อตัราตาม 
โครงการ 

เรียกเกบ็จริง 
ปี 2562 

เรียกเกบ็จริง 
ปี 2563 

เรียกเกบ็จริง 
ปี 2564 

• ค่ำธรรมเนียมกำรขำยหน่วยลงทุน  
(Front-end-fee) 

    

ชนิดสะสมมลูค่ำ ไม่เกนิ 2.50 1.00 1.00 1.50 
ชนิดจ่ำยเงนิปันผล ไม่เกนิ 2.50 1.00 1.00 1.50 
ชนิดรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ ไม่เกนิ 2.50 1.00 1.00 1.50 
ชนิดช่องทำงอเิลก็ทรอนิกส ์ ไม่เกนิ 2.50 N/A ยกเว้น ยกเวน้ 
ชนิดเพื่อกำรออมและสะสมมลูค่ำ ไม่เกนิ 2.50 N/A ยกเว้น ยกเวน้ 
ชนิดเพื่อกำรออมและจ่ำยเงนิปันผล ไม่เกนิ 2.50 N/A ยกเว้น ยกเวน้ 

• ค่ำธรรมเนียมกำรรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน  
(Back-end fee) 

ไม่เกนิ 2.50 ยกเวน้ ยกเวน้ ยกเวน้ 

• ค่ำธรรมเนียมกำรสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน 
(Switching fee) 

- ค่ำธรรมเนียมกำรสบัเปลีย่นเขำ้ 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

           ชนิดสะสมมลูค่ำ ไม่เกนิ 2.50 1.00 1.00 1.50 

           ชนิดจ่ำยเงนิปันผล ไม่เกนิ 2.50 1.00 1.00 1.50 

           ชนิดช่องทำงอเิลก็ทรอนิกส ์ ไม่เกนิ 2.50 1.00 1.00 1.50 

           ชนิดเพื่อกำรออมและสะสมมลูค่ำ ไม่เกนิ 2.50 N/A ยกเว้น ยกเวน้ 

           ชนิดเพื่อกำรออมและจ่ำยเงนิปันผล ไม่เกนิ 2.50 N/A ยกเว้น ยกเวน้ 

- ค่ำธรรมเนียมกำรสบัเปลีย่นออก 
 

ไม่เกนิ 2.50 
 

N/A ยกเว้น ยกเวน้ 

• ค่ำธรรมเนียมกำรโอนหน่วยลงทนุ 
อตัรำตำมทีน่ำย
ทะเบยีนเรยีกเกบ็ 

200 บำท        
ต่อรำยกำร    

200 บำท        
ต่อรำยกำร    

200 บำท        
ต่อรำยกำร 

 
หมำยเหตุ : 1) ค่ำธรรมเนียมดงักล่ำวขำ้งต้นเป็นอตัรำทีร่วมภำษมีลูค่ำเพิม่ ภำษธีุรกจิเฉพำะ หรอืภำษอีื่นใดในท ำนองเดยีวกนั (ถ้ำม)ี 

  2) อำจเรยีกเกบ็จำกผูล้งทุนแต่ละกลุ่มหรอืแต่ละรำยไม่เท่ำกนั ขึน้อยู่กบัดุลยพนิิจของบรษิทัจดักำร 
  3) กรณีสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน บรษิทัจดักำรอำจยกเวน้ไม่เรยีกเกบ็ค่ำธรรมเนียมกำรสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนส ำหรบักำร 

สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนระหว่ำงกองทุนรวมภำยใตก้ำรจดักำรของบรษิทัจดักำร แต่จะมกีำรเรยีกเกบ็ค่ำธรรมเนียมกำรขำย
และรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนตำมอตัรำทีบ่รษิทัจดักำรก ำหนด 

 
 

 

 

 
 



  26 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
                    

ชื่อกองทุน PTR 
กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล อคิวติี ้ N/A 

 
 
 
 
 
 

กลุม่ของตราสารการลงทนุ มลูค่าตามราคาตลาด %NAV

(ก) ตราสารภาครฐัไทย/ตราสารภาครฐัต่างประเทศ -                                   -              

(ข) ตราสารทีธ่นาคารทีม่กีฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ ธนาคารพาณิชย์ 67,024,202.04                     6.19            

หรอืบรษิทัเงนิทุนเป็นผูอ้อก/สัง่จ่าย/รบัอาวลั/ค า้ประกนั

(ค) ตราสารทีม่อีนัดบัความน่าเชื่อถอือยูใ่นอนัดบัทีส่ามารถ -                                   -              

ลงทุนได้ (Investment grade)

(ง) ตราสารทีม่อีนัดบัความน่าเชื่อถอือยูใ่นอนัดบัต ่ากวา่อนัดบัที่ -                                   -              

สามารถลงทุนได้ (Non-Investment grade) หรอืไม่ม ีRating

       ประเภท                         ผูอ้อก อนัดบั มลูค่าตาม

ความน่าเช่ือถอื ราคาตลาด

เงนิฝากธนาคาร ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) AA+(FITCH) 67,024,202.04               

รายงานสรปุเงินลงทุนในตราสารแห่งหน้ี เงินฝาก หรือตราสารก่ึงหน้ีก่ึงทุน    
มูลค่า ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2564 

 

รายละเอียดตวัตราสารและอนัดบัความน่าเช่ือถือของตราสารแห่งหน้ี เงินฝาก หรือตราสารก่ึงหน้ีก่ึงทุน 
มูลค่า ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2564 

 

อตัราส่วนหมุนเวยีนการลงทนุของกองทุน (Portfolio Turnover Ratio : PTR) 
มูลค่า ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2564 

 

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

หลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิในประเทศ 67,465,956.80            6.23                

เงนิฝากธนาคาร 67,465,956.80            6.23                

หลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิในต่างประเทศ 1,025,881,867.07        94.79              

หน่วยลงทุน 1,025,881,867.07        94.79              

สญัญาซือ้ขายล่วงหน้า (26,801,290.86)           (2.48)               

สญัญาทีอ่า้งองิกบัอตัราแลกเปลีย่น (26,801,290.86)           (2.48)               

ประเภทรายการค้างรบัค้างจ่ายหรอืหนี้สนิอืน่ ๆ (52,359,518.60)           (4.84)               

มลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิ 1,082,271,882.59          100.00                

อตัราส่วน จ านวนเงินต้น มลูค่ายติุธรรม

(%) หรือ จ านวนหุ้น/ (บาท)

หน่วย

เงินฝากธนาคาร

ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) 6.23 67,037,091.54 67,465,956.80

          รวมเงินฝากธนาคาร 6.23 67,465,956.80

สญัญาซ้ือขายล่วงหน้า

สญัญาทีอ่า้งองิกบัอตัราแลกเปลีย่น -2.48 992,093,030.00 -26,801,290.86

          รวมสญัญาซ้ือขายล่วงหน้า -2.48 -26,801,290.86

หน่วยลงทนุ

     หมวดธุรกจิเงนิทุนและหลกัทรพัย์

TROWE PRICE-DVSFD INC. 94.79 673,465.04 1,025,881,867.07

          รวมหน่วยลงทนุ 94.79 1,025,881,867.07

รวมเงินลงทนุ 98.55 1,066,546,533.01

รายการค้างจา่ยหรือหน้ีสินอ่ืน ๆ 1.45 15,725,349.58

มลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิ 100.00 1,082,271,882.59

รายละเอียด

รายละเอียดการลงทุนในหลกัทรพัย ์
มูลค่า ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2564 

 

รายงานสถานะการกู้ยมื และการก่อภาระผกุพนั 
มูลค่า ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2564 
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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 23,956,400.00 (0.1557) 30 Jul 2021 (1,684,732.00)

สญัญาฟอร์เวริ์ด BANK OF AYUDHYA PUBLIC COMPANY LIMITED                                                              ป้องกนัความเสีย่ง 24,100,160.00 (0.1424) 30 Jul 2021 (1,540,995.20)

สญัญาฟอร์เวริ์ด BANK OF AYUDHYA PUBLIC COMPANY LIMITED                                                              ป้องกนัความเสีย่ง 9,241,830.00 (0.0346) 27 Aug 2021 (374,829.90)

สญัญาฟอร์เวริ์ด BANK OF AYUDHYA PUBLIC COMPANY LIMITED                                                              ป้องกนัความเสีย่ง 23,522,250.00 (0.0480) 27 Aug 2021 (519,567.75)

สญัญาฟอร์เวริ์ด KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED                                                                 ป้องกนัความเสีย่ง 169,146,850.00 (0.0761) 28 Jan 2022 (823,079.40)

สญัญาฟอร์เวริ์ด KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED                                                                 ป้องกนัความเสีย่ง 12,583,000.00 (0.0222) 23 Sep 2021 (239,793.20)

สญัญาฟอร์เวริ์ด KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED                                                                 ป้องกนัความเสีย่ง 26,473,250.00 (0.0716) 23 Sep 2021 (775,029.15)

สญัญาฟอร์เวริ์ด KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED                                                                 ป้องกนัความเสีย่ง 15,332,500.00 (0.0640) 30 Jul 2021 (692,865.00)

สญัญาฟอร์เวริ์ด KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED                                                                 ป้องกนัความเสีย่ง 25,174,400.00 (0.0433) 27 Aug 2021 (468,849.60)

สญัญาฟอร์เวริ์ด KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED                                                                 ป้องกนัความเสีย่ง 16,462,710.00 (0.1077) 30 Jul 2021 (1,165,133.20)

สญัญาฟอร์เวริ์ด THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY LIMITED                                                     ป้องกนัความเสีย่ง 18,007,080.00 (0.1131) 30 Jul 2021 (1,223,970.00)

สญัญาฟอร์เวริ์ด THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY LIMITED                                                     ป้องกนัความเสีย่ง 13,207,480.00 (0.0827) 30 Jul 2021 (895,290.00)

สญัญาฟอร์เวริ์ด THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY LIMITED                                                     ป้องกนัความเสีย่ง 51,022,100.00 (0.3202) 30 Jul 2021 (3,465,875.00)

สญัญาฟอร์เวริ์ด THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY LIMITED                                                     ป้องกนัความเสีย่ง 27,053,550.00 (0.1657) 30 Jul 2021 (1,793,025.00)

สญัญาฟอร์เวริ์ด THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY LIMITED                                                     ป้องกนัความเสีย่ง 7,592,500.00 (0.0388) 30 Jul 2021 (420,437.50)

สญัญาฟอร์เวริ์ด THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY LIMITED                                                     ป้องกนัความเสีย่ง 55,253,440.00 (0.1082) 23 Sep 2021 (1,171,484.16)

สญัญาฟอร์เวริ์ด THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY LIMITED                                                     ป้องกนัความเสีย่ง 6,247,600.00 (0.0152) 23 Sep 2021 (164,323.20)

สญัญาฟอร์เวริ์ด THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY LIMITED                                                     ป้องกนัความเสีย่ง 12,473,000.00 (0.0324) 23 Sep 2021 (350,846.40)

สญัญาฟอร์เวริ์ด THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY LIMITED                                                     ป้องกนัความเสีย่ง 11,984,800.00 (0.0772) 30 Jul 2021 (835,900.00)

สญัญาฟอร์เวริ์ด THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY LIMITED                                                     ป้องกนัความเสีย่ง 15,459,800.00 (0.0525) 27 Aug 2021 (568,125.00)

สญัญาฟอร์เวริ์ด THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY LIMITED                                                     ป้องกนัความเสีย่ง 9,368,400.00 (0.0229) 27 Aug 2021 (248,355.00)

สญัญาฟอร์เวริ์ด THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY LIMITED                                                     ป้องกนัความเสีย่ง 227,403,500.00 (0.4675) 29 Oct 2021 (5,059,731.50)

สญัญาฟอร์เวริ์ด THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY LIMITED                                                     ป้องกนัความเสีย่ง 37,522,200.00 (0.0873) 27 Aug 2021 (944,820.00)

สญัญาฟอร์เวริ์ด THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY LIMITED                                                     ป้องกนัความเสีย่ง 136,798,050.00 (0.1007) 26 Nov 2021 (1,090,282.20)

สญัญาฟอร์เวริ์ด TMBThanachart Bank Public Company Limited ป้องกนัความเสีย่ง 8,846,880.00 (0.0120) 23 Sep 2021 (129,423.00)

สญัญาฟอร์เวริ์ด TMBThanachart Bank Public Company Limited ป้องกนัความเสีย่ง 7,859,300.00 (0.0143) 27 Aug 2021 (154,528.50)

สญัญาทีอ่า้งองิกบัอตัราแลกเปลีย่น USD/THB

รายละเอียดการลงทุนในสญัญาซื้อขายลว่งหน้า 

มูลค่า ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2564 
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     ขอ้มลู ณ วนัที ่30 มถิุนำยน 2564 
 
       
 
 

ตารางเปรียบเทียบผลการด าเนินงาน  
ชนิดสะสมมลูค่า                                                                  

ข้อมูล ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2564 
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ขอ้มลู ณ วนัที ่30 มถิุนำยน 2564 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตารางเปรียบเทียบผลการด าเนินงาน  
ชนิดเพื่อการออมและสะสมมลูค่า 
ข้อมูล ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2564 
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ขอ้มลู ณ วนัที ่30 มถิุนำยน 2564 
 
 
 

ตารางเปรียบเทียบผลการด าเนินงาน  
 ชนิดจ่ายเงินปันผล                                                                  

ข้อมูล ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2564 
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ขอ้มลู ณ วนัที ่30 มถิุนำยน 2564 

 

 

 

 

 

 

ตารางเปรียบเทียบผลการด าเนินงาน  
ชนิดเพื่อการออมและจา่ยเงินปันผล 
ข้อมูล ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2564 
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ขอ้มลู ณ วนัที ่30 มถิุนำยน 2564 

 

 

 

 

 

 

 

ตารางเปรียบเทียบผลการด าเนินงาน  
ชนิดช่องทางอิเลก็ทรอนิกส ์

ข้อมูล ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2564 
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        ขอ้มลู ณ วนัที ่30 มถิุนำยน 2564 
 

ตารางเปรียบเทียบผลการด าเนินงาน  
ชนิดรบัซื้อคืนหน่วยลงทุนอตัโนมติั                                                              
ข้อมูล ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2564 

 



  35 

 

• เอกสำรกำรวดัผลกำรด ำเนินงำนของกองทุนรวมฉบบันี้ไดจ้ดัท ำขึน้ตำมมำตรฐำนกำรวดัผลกำรด ำเนินงำน
ของกองทุนรวมของสมำคมบรษิทัจดักำรลงทุน 

• ผลกำรด ำเนินงำนในอดตี/ผลกำรเปรยีบเทยีบผลกำรด ำเนินงำนทีเ่กีย่วขอ้งกบัผลติภณัฑใ์นตลำดทุน มไิด้
เป็นสิง่ยนืยนัถงึผลกำรด ำเนินงำนในอนำคต 

• ท ำควำมเขำ้ใจลกัษณะสนิคำ้ เงือ่นไข ผลตอบแทน และควำมเสีย่ง ก่อนตดัสนิใจ 
 
 
 
 
 
 

ช่ือกองทุน ผู้ถือหน่วย สดัส่วน (ร้อยละ) 
กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล อคิวติี้  

(LHGEQ) 
กลุ่มบุคคลใดบุคคลหนึ่ง - 

 
 
 
 
 
o บรษิทัจดักำรอำจลงทุนในหลกัทรพัย์ หรอืทรพัย์สนิอื่นเพื่อบรษิทัจดักำรเช่นเดยีวกนักบัทีบ่รษิทัจดักำรลงทุน

ในหลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สนิอื่นเพื่อกองทุนรวม โดยบรษิทัจดักำรจะจดัใหม้รีะบบงำนทีป้่องกนัควำมขดัแยง้
ทำงผลประโยชน์เพื่อให้เกิดควำมเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนสำมำรถสอบถำมขอ้มูล
เพิม่เตมิไดท้ี ่www.lhfund.co.th 

o ผู้ถือหน่วยลงทุนได้รบัทรำบและตกลงยนิยอมให้สทิธแิก่บรษิัทจดักำรที่จะปฏิบตัิกำร และด ำเนินกำรใด ๆ 

ตำมที่บรษิัทจดักำรมพีนัธสญัญำ หรอืขอ้ตกลงกบัรฐัต่ำงประเทศ หรอืหน่วยงำนต่ำงประเทศ หรอืมคีวำม

จ ำเป็นตอ้งปฏบิตัติำมกฎหมำยและขอ้บงัคบัของรฐัต่ำงประเทศนัน้  

o ผูส้นใจลงทุนควรศกึษำขอ้มูลในหนังสอืชีช้วนใหเ้ขำ้ใจก่อนซื้อหน่วยลงทุน และเกบ็ไวเ้ป็นขอ้มลูเพื่อใชอ้้ำงองิ

ในอนำคต หำกผูล้งทุนตอ้งกำรทรำบขอ้มูลเพิม่เตมิ ผูล้งทุนสำมำรถขอหนังสอืชีช้วนส่วนขอ้มลูโครงกำรได้ที่

บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดักำรกองทุน แลนด ์แอนด ์เฮำ้ส ์จ ำกดั หรอื ผูส้นับสนุนกำรขำยหรอืรบัซื้อคนื  

o กำรพจิำรณำร่ำงหนังสอืชี้ชวนในกำรเสนอขำยหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้มไิดเ้ป็นกำรแสดงว่ำส ำนักงำน

ไดร้บัรองถงึควำมถูกตอ้งของขอ้มูลในหนังสอืชีช้วนของกองทุนรวม หรอืไดป้ระกนัรำคำหรอืผลตอบแทนของ

หน่วยลงทุนทีเ่สนอขำยนัน้ 

 

 

ขอ้มลู ณ วนัที ่30 มถิุนำยน 2564 
 
 

ค าเตือนเก่ียวกบัการลงทุนในหน่วยลงทุน 

 

ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3  
ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2564 
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ตารางแสดงวนัหยุดท าการซือ้ / ขายคืน / สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนของ 
กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล อิควิต้ี (LHGEQ) 

ประจ าปี 2564 
(ประเทศไทย และประเทศท่ีเก่ียวขอ้ง) 

 
 

เดอืน วนัที่ วนั รายช่ือวนัหยดุท าการซือ้ / ขายคนื / 

สบัเปลี่ยนหนว่ยลงทนุ

01 ม.ค. 2564 ศกุร์ วนัหยดุกองทนุ LHGEQ

18 ม.ค. 2564 จันทร์ วนัหยดุกองทนุ LHGEQ

12 ก.พ. 2564 ศกุร์ วนัหยดุกองทนุ LHGEQ

15 ก.พ. 2564 จันทร์ วนัหยดุกองทนุ LHGEQ

26 ก.พ. 2564 ศกุร์ วนัหยดุกองทนุ LHGEQ

มีนาคม 2564

02 เม.ย. 2564 ศกุร์ วนัหยดุกองทนุ LHGEQ

05 เม.ย. 2564 จันทร์ วนัหยดุกองทนุ LHGEQ

06 เม.ย. 2564 องัคาร วนัหยดุกองทนุ LHGEQ

13 เม.ย. 2564 องัคาร วนัหยดุกองทนุ LHGEQ

14 เม.ย. 2564 พธุ วนัหยดุกองทนุ LHGEQ

15 เม.ย. 2564 พฤหสับดี วนัหยดุกองทนุ LHGEQ

03 พ.ค. 2564 จันทร์ วนัหยดุกองทนุ LHGEQ

04 พ.ค. 2564 องัคาร วนัหยดุกองทนุ LHGEQ

13 พ.ค. 2564 พฤหสับดี วนัหยดุกองทนุ LHGEQ

24 พ.ค. 2564 จันทร์ วนัหยดุกองทนุ LHGEQ

26 พ.ค. 2564 พธุ วนัหยดุกองทนุ LHGEQ

31 พ.ค. 2564 จันทร์ วนัหยดุกองทนุ LHGEQ

03 มิ.ย. 2564 พฤหสับดี วนัหยดุกองทนุ LHGEQ

23 มิ.ย. 2564 พธุ วนัหยดุกองทนุ LHGEQ

05 ก.ค. 2564 จันทร์ วนัหยดุกองทนุ LHGEQ

26 ก.ค. 2564 จันทร์ วนัหยดุกองทนุ LHGEQ

28 ก.ค. 2564 พธุ วนัหยดุกองทนุ LHGEQ

12 ส.ค. 2564 พฤหสับดี วนัหยดุกองทนุ LHGEQ

06 ก.ย. 2564 จันทร์ วนัหยดุกองทนุ LHGEQ

24 ก.ย. 2564 ศกุร์ วนัหยดุกองทนุ LHGEQ

11 ต.ค. 2564 จันทร์ วนัหยดุกองทนุ LHGEQ

13 ต.ค. 2564 พธุ วนัหยดุกองทนุ LHGEQ

22 ต.ค. 2564 ศกุร์ วนัหยดุกองทนุ LHGEQ

01 พ.ย. 2564 จันทร์ วนัหยดุกองทนุ LHGEQ

11 พ.ย. 2564 พฤหสับดี วนัหยดุกองทนุ LHGEQ

25 พ.ย. 2564 พฤหสับดี วนัหยดุกองทนุ LHGEQ

06 ธ.ค. 2564 จันทร์ วนัหยดุกองทนุ LHGEQ

10 ธ.ค. 2564 ศกุร์ วนัหยดุกองทนุ LHGEQ

24 ธ.ค. 2564 ศกุร์ วนัหยดุกองทนุ LHGEQ

27 ธ.ค. 2564 จันทร์ วนัหยดุกองทนุ LHGEQ

28 ธ.ค. 2564 องัคาร วนัหยดุกองทนุ LHGEQ

31 ธ.ค. 2564 ศกุร์ วนัหยดุกองทนุ LHGEQ

ตุลาคม 2564

พฤศจิกายน 2564

ธันวาคม 2564

พฤษภาคม 2564

มิถุนายน 2564

กรกฎาคม 2564

สิงหาคม 2564

กันยายน 2564

มกราคม 2564

กุมภาพันธ์ 2564

เมษายน 2564


