ขอมูล ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564

หนังสือชี้ชวนสวนสรุปขอมูลสําคัญ
กองทุนเปด แอล เอช โกลบอล ไดนามิกส มัลติ แอสเซ็ท
บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน
แลนด แอนด เฮาส จํากัด
การเขารวมการตอตานทุจริต:
ไดรับการรับรอง CAC*
* โครงการแนวรวมปฏิบตั ิของภาคเอกชนไทยในการตอตานการทุจริต (Thailand's
Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption "CAC") ของ
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

LH GLOBAL DYNAMIC MULTI ASSET FUND
(LHGDYNAMIC)
(ชนิดจายเงินปนผล : LHGDYNAMIC-D)
กองทุนรวมผสม
กองทุนรวมที่มีนโยบายเปดใหมีการลงทุนในกองทุนรวมอื่น
ภายใต บลจ.เดียวกัน (Cross Investing Fund)
กองทุนรวมที่เนนลงทุนแบบมีความเสี่ยงตางประเทศ

คุณกําลังจะลงทุนอะไร?
กองทุนรวมนี้เหมาะกับใคร?
คุณตองระวังอะไรเปนพิเศษ?
สัดสวนของประเภททรัพยสนิ ทีล่ งทุน
คาธรรมเนียม
ผลการดําเนินงาน
ขอมูลอื่นๆ

การลงทุนในกองทุนรวมไมใชการฝากเงิน
ผูลงทุนควรศึกษารายละเอียดของกองทุนอยางละเอียดถี่ถวนกอนตัดสินใจลงทุน
หากมีขอสงสัยหรือตองการขอมูลเพิ่มเติม โปรดติดตอบริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
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คุณกําลังจะลงทุนอะไร?
กองทุนมีนโยบายกระจายการลงทุนทั่วโลกในตราสารแหงทุน และ/หรือตราสารแหงหนี้ และ/หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน และ/หรือเงินฝาก
และ/หรือหนวยลงทุนของกองทุน และ/หรือ หนวยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย และ/หรือ หนวยทรัสตของทรัสตเพื่อการลงทุนใน
อสังหาริมทรัพย และ/หรือ หนวยลงทุนของกองทุนรวมโครงสรางพื้นฐาน และ/หรือ ตราสารของกองทุนอสังหาริมทรัพยตางประเทศ และ/
หรือ ตราสารที่ออกโดยหนวยของกองโครงสรางพื้นฐานที่เปนกองทุนโครงสรางพื้นฐานตางประเทศ และ/หรือ หนวยลงทุนของกองทุน
Exchange Traded Fund และ/หรือ หลักทรัพยและทรัพยสินอื่นหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นตามที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
กําหนด ในสัดสวนตั้งแตรอยละ 0 ถึงรอยละ 100 ของ NAV รวมถึงอาจลงทุนในหลักทรัพยและ/หรือตราสารที่เกี่ยวกับทองคํา และ/หรือ
น้ํามัน และ/หรือ สินคาโภคภัณฑ และ/หรือหนวย private equity ภายใตกรอบการใหคําแนะนําการจัด Asset Allocation ของที่ปรึกษา
การลงทุน คือ Invesco Hong Kong Limited ซึ่งไดรับใบอนุญาตที่ปรึกษาการลงทุนจากประเทศฮองกง
ทั้งนี้ กองทุนสามารถลงทุนในตางประเทศโดยมีมูลคาการลงทุนสุทธิใน (net exposure) โดยเฉลี่ยในรอบปบัญชีไมนอ ยกวารอยละ 80 ของ
มูลคาทรัพยสนิ สุทธิ
กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื้อขายลวงหนา (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient portfolio
management) และ/หรือ เพื่อปองกันความเสี่ยง (Hedging) จากอัตราแลกเปลี่ยน (Foreign Exchange Rate Risk) ตามดุลยพินิจของ
ผูจัดการกองทุน
กองทุนอาจลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนรวมหรือกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย (กอง1) หรือทรัสตเพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย
(REITs) หรือกองทุนรวมโครงสรางพื้นฐาน (infra) ซึ่งอยูภายใตการจัดการของบริษัทจัดการ ในสัดสวนไมเกินรอยละ 50 ของมูลคา
ทรัพยสินสุทธิของกองทุน
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี่ยนแปลงประเภทและลักษณะพิเศษของกองทุนรวมในอนาคตเปนกองทุนรวมฟดเดอร (Feeder Fund) หรือ
กองทุนรวมหนวยลงทุน (Fund of Funds) หรือสามารถกลับมาเปนกองทุนรวมที่มีการลงทุนโดยตรงในตราสาร และ/หรือหลักทรัพย
ตางประเทศได โดยไมทําใหระดับความเสี่ยงของการลงทุน (risk spectrum) เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ ใหเปนไปตามดุลยพินิจของผูจัดการกองทุนซึ่ง
ขึ้นอยูกับสถานการณตลาด โดยเปนไปเพื่อประโยชนสงู สุดของผูถือหนวยลงทุน อนึ่ง บริษัทจัดการจะดําเนินการแจงใหผูถือหนวยลงทุน
ทราบลวงหนาอยางนอย 30 วัน กอนดําเนินการเปลี่ยนแปลงประเภทกองทุนดังกลาว โดยประกาศผานทางเว็บไซตของบริษัทจัดการ และ
เว็บไซตของผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน (ถามี)
กลยุทธการบริหารกองทุน:
กองทุนมีกลยุทธการลงทุน มุงหวังใหผลประกอบการสูงกวาดัชนีชี้วัด (Active Management)

กองทุนรวมนี้เหมาะกับใคร?
▪ ผูลงทุนที่สามารถลงทุนในระยะปานกลางถึงระยะยาวโดยคาดหวังผลตอบแทนในระยะยาวที่ดีกวาการลงทุนในตราสารหนี้ทั่วไป
▪ชนิดจายเงินปนผล (LHGDYNAMIC-D) : เหมาะสําหรับผูลงทุนประเภทบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล/สถาบัน เปดโอกาสใหผูลงทุน
รับรายไดสม่ําเสมอจากเงินปนผล รวมถึงมีสทิ ธิไดรับสิทธิพิเศษทางภาษี หากปฏิบัติเปนไปตามเกณฑ /เงื่อนไขที่กรมสรรพากรกําหนด
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กองทุนรวมนี้ไมเหมาะกับใคร

▪ ผูลงทุนที่เนนการไดรับผลตอบแทนในจํานวนเงินที่แนนอน หรือรักษาเงินตนใหอยูครบ

ทําอยางไรหากยังไมเขาใจนโยบาย และความเสี่ยงของกองทุนนี้
▪ อานหนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม หรือสอบถามผูสนับสนุนการขายและบริษัทจัดการ
▪ อยาลงทุนหากไมเขาใจลักษณะและความเสี่ยงของกองทุนรวมนี้ดีพอ

คุณตองระวังอะไรเปนพิเศษ?
คําเตือนที่สําคัญ
▪ เนื่องจากกองทุนลงทุนในตางประเทศ กองทุนจึงมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ดังนั้น กองทุนจึงอาจลงทุนในสัญญาซื้อขาย
ลวงหนา (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient portfolio management) และ/หรือ เพื่อปองกัน
ความเสี่ยง (Hedging) จากอัตราแลกเปลี่ยน (Foreign Exchange Rate Risk) ตามดุลยพินิจของผูจัดการกองทุน ซึ่งอาจมีความ
เสี่ยงมากกวากองทุนรวมอื่น จึงเหมาะกับผูลงทุนที่ตองการผลตอบแทนสูงและสามารถยอมรับความเสี่ยงไดสูงกวาผูลงทุนทั่วไปผู
ลงทุนจึงควรลงทุนในกองทุนนี้เมื่อมีความเขาใจในความเสี่ยงของสัญญาซื้อขายลวงหนา และผูลงทุนควรพิจารณาความเหมาะสม
ของการลงทุนโดยคํานึงถึงประสบการณลงทุน วัตถุประสงค และฐานะการเงินของผูลงทุนเอง
▪ กองทุนมีนโยบายลงทุนในตางประเทศ จึงมีความเสี่ยงดานการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และสภาวะตลาด สภาพคลอง อัตรา
แลกเปลี่ยน กฎหมาย และ/หรือขอจํากัดของประเทศที่กองทุนเขาลงทุน ซึ่งอาจสงผลตอมูลคาหนวยลงทุน และ/หรือสภาพคลอง
▪ กองทุนอาจลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายลวงหนาแฝง (Structured Note) กองทุนรวมจึงมีความเสี่ยงมากกวากองทุนรวมที่
ลงทุนในหลักทรัพยอางอิงโดยตรง เนื่องจากใชเงินลงทุนในจํานวนที่นอยกวาจึงมีกําไร/ขาดทุนสูงกวาการลงทุนในหลักทรัพยอางอิง
โดยตรง ดังนั้น ผูลงทุนควรพิจารณาความเหมาะสมของการลงทุน โดยคํานึงถึงประสบการณการลงทุน วัตถุประสงคการลงทุน และ
ฐานะการเงินของผูลงทุนเอง
▪ กองทุนอาจลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอันดับความนาเชื่อถือต่ํากวาที่สามารถลงทุนได (Non-investment grade) และตราสารหนี้ที่
ไมไดรับการจัดอันดับความนาเชื่อถือ (Unrated) รวมทั้งตราสารทุนที่ไมไดจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย (Unlisted) ดังนั้นผูลงทุน
อาจมีความเสี่ยงจากการผิดนัดชําระหนี้ของผูออกตราสาร ซึ่งสงผลใหผูลงทุนขาดทุนจากการลงทุนบางสวนหรือทั้งจํานวนได
▪ ในกรณีที่มีแนวโนมวาจะมีการขายคืนหนวยลงทุนเกินกวา 2 ใน 3 ของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด บริษัท
จัดการอาจใชดุลยพินิจในการเลิกกองทุนรวม และอาจยกเลิกคําสั่งซื้อขายหนวยลงทุนที่ไดรับไวแลวหรือหยุดรับคําสั่งดังกลาวได
▪ กองทุนอาจลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนรวมอื่นภายใตการจัดการเดียวกัน ในสัดสวนไมเกิน 50% ของ NAV ซึ่งอาจกอใหเกิด
ความขัดแยงทางผลประโยชนอันเกิดจากนโยบายการลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนรวมภายใตการจัดการเดียวกัน
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แผนภาพแสดงตําแหนงความเสี่ยงของกองทุนรวม
<Risk Level>

ปจจัยความเสี่ยงที่สําคัญ
ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาหลักทรัพย
<SD>

ความเสี่ยงจากการกระจุกตัวลงทุน
<High Issuer>
<High Sector>

<High Country>

ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน
<fx>

* คุณสามารถดูขอมูลเพิ่มเติมไดที่ www.lhfund.co.th
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สัดสวนของประเภททรัพยสนิ ทีล่ งทุน
% ของ NAV

เงินฝากธนาคาร,
3.44%
อื่นๆ, -0.43%

หนวยลงทุน,
96.99%

▪ ทรัพยสินที่ลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก
หลักทรัพย

% ของ
NAV

หนวยลงทุน iShares MSCI EM UCITS ETF USD Dist

25.73

หนวยลงทุน Invesco MSCI USA ESG Universal Screened UCITS ETF

21.53

หนวยลงทุน iShares Inc iShares ESG Aware MSCI EM ETF

9.73

หนวยลงทุน iShares S&P Small Cap 600 UCITS ETF

9.64

หนวยลงทุน iShares Core MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF

6.27

หมายเหตุ:

ขอมูล ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564

ทั้งนี้คุณสามารถดูขอมูลที่เปนปจจุบันไดที่ www.lhfund.co.th
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คาธรรมเนียม
* คาธรรมเนียมมีผลกระทบตอผลตอบแทนที่คุณจะไดรับ
ดังนั้น คุณควรพิจารณาการเรียกเก็บคาธรรมเนียมดังกลาวกอนการลงทุน *
คาธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ตอปของ NAV)
คาธรรมเนียมที่เรียกเก็บจริง
% ตอปของ NAV

6.00000

สูงสุดไมเกิน, 5.00

5.00000
4.00000
3.00000
2.00000
1.00000

สูงสุดไมเกิน, 2.00
สูงสุดไมเกิน, 1.00

0.85600

0.00000
การจัดการ

สูงสุดไมเกิน, 0.10

0.37557

ผูดูแลผลประโยชน

นายทะเบียน

0.02996

สูงสุดไมเกิน, 0.50

สูงสุดไมเกิน, 1.40

0.32100

ตามที่จายจริง

คาที่ปรึกษา

คาใชจายอื่นๆ

1.58253

รวมคาใชจาย

หมายเหตุ:
1) คาธรรมเนียมดังกลาวขางตนเปนอัตราที่รวมภาษีมูลคาเพิ่ม หรือภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใด ในทํานองเดียวกันนี้
2) คาธรรมเนียมคาใชจายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมเมื่อรวมกันทั้งหมดแลว ตองไมเกินอัตรารอยละ 5.00 ตอปของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวม
3) สามารถดูคาธรรมเนียมที่เรียกเก็บจริงจากกองทุนรวมยอนหลัง 3 ป เพิ่มเติมไดที่รายละเอียดหนังสือชี้ชวนสวนขอมูลกองทุนรวม
* สามารถดูขอมูลเพิ่มเติมไดที่ www.lhfund.co.th

คาธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผูถือหนวย (% ของมูลคาซื้อขาย)
รายการ
คาธรรมเนียมการขาย (Front-end Fee)
คาธรรมเนียมการรับซื้อคืน (Back-end Fee)
คาธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหนวยลงทุน
สับเปลี่ยนเขา (Switching in Fee)
สับเปลี่ยนออก (Switching out Fee)
คาธรรมเนียมการโอนหนวยลงทุน

สูงสุดไมเกิน
2.50
2.50

เก็บจริง
1.00
ยกเวน

2.50
2.50

1.00
ยกเวน
200 บาท/รายการ

ตามที่นายทะเบียนกําหนด

หมายเหตุ:
1) คาธรรมเนียมดังกลาวขางตน อาจเรียกเก็บจากผูลงทุนแตละกลุมหรือแตละรายไมเทากัน ขึ้นอยูกบั ดุลยพินิจของบริษัทจัดการ
2) กรณีสับเปลี่ยนหนวยลงทุน บริษัทจัดการอาจยกเวนไมเรียกเก็บคาธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนสําหรับการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนระหวางกองทุนรวมภายใตการจัดการของ
บริษัทจัดการ แตจะมีการเรียกเก็บคาธรรมเนียมการขายและรับซื้อคืนหนวยลงทุนตามอัตราที่บริษัทจัดการกําหนด
3) คาธรรมเนียมดังกลาวขางตนรวมภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีธรุ กิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแลว
ทั้งนี้ หากกองทุนลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนรวมภายใตการจัดการเดียวกัน (กองทุนปลายทาง) บริษัทจัดการจะไมเรียกเก็บคาธรรมเนียมการจัดการ คาธรรมเนียมการขาย และ/
หรือคาธรรมเนียมการรับซื้อคืนหนวยลงทุนซ้ําซอนกับกองทุนปลายทาง เชน หากกองทุนตนทางมีมลู คาทรัพยสินสุทธิ 1,000 ลานบาท และจัดสรรการลงทุนไปยังกองทุนปลายทาง
จํานวน 100 ลานบาท บริษัทจัดการจะเรียกเก็บคาธรรมเนียมการจัดการ คาธรรมเนียมการขาย และ/หรือคาธรรมเนียมการรับซื้อคืนหนวยลงทุนจากเงินลงทุน 1,000 ลานบาท ใน
อัตราที่กองทุนตนทางกําหนดเทานั้น โดยกองทุนปลายทางจะไมมกี ารเรียกเก็บคาธรรมเนียมดังกลาวเพิ่มเติมอีก เปนตน
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ผลการดําเนินงาน
* ผลการดําเนินงานในอดีต มิไดเปนสิ่งยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต *
1. ดัชนีชี้วัด คือ
1) ดัชนี FTSE All-World Total Return Index USD 80%
2) ดัชนี Bloomberg Barclays Global-Aggregate Total Return Index Value Unhedged USD 20%
ปรับดวยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคํานวณผลตอบแทนเปนสกุลเงินบาท ณ วันที่คํานวณผลตอบแทน
2. ผลการดําเนินงานยอนหลัง (คํานวณตามปปฎิทิน)
30.00%

26.80%

% ตอปของ NAV

25.00%
20.00%
15.00%
8.60%

10.00%
5.00%

%

0.00%
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3. LHGDYNAMIC-D เคยมีผลขาดทุนสูงสุดในชวงเวลา 5 ป คือ

Benchmark

1 Series1
-5.64%

1
Series2

(กรณีกองทุนจดทะเบียนไมครบ 5 ป จะแสดงคาที่เกิดขึ้นตั้งแตวันจดทะเบียนกองทุนจนถึงวันที่รายงาน)

4. ความผันผวนของผลการดําเนินงาน (Standard Deviation) คือ

11.11% ตอป

(กรณีกองทุนจดทะเบียนไมครบ 5 ป จะแสดงคาที่เกิดขึ้นตั้งแตวันจดทะเบียนกองทุนจนถึงวันที่รายงาน)

5. ความผันผวนของสวนตางผลการดําเนินงานและดัชนีชี้วัด (Tracking Error : TE) คือ
N/A % ตอป
Foreign Investment Allocation
6. ประเภทกองทุนรวมเพื่อใชเปรียบเทียบผลการดําเนินงาน ณ จุดขาย คือ
7. ผลการดําเนินงานยอนหลังแบบปกหมุด
ขอมูล ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564
% ตามชวงเวลา
กองทุน

LHGDYNAMIC-D

YTD

% ตอป

Percen
Percen
3 เดือน
6 เดือน
tile
tile

1 ป

Percen
tile

3 ป

Percen
tile

5 ป

Percen
tile

10 ป

Percen
ตั้งแตจัดตั้ง
tile

ดัชนีชี้วัด (Benchmark)

8.60
26.80

2.73
3.79

50th
25th

-0.12
8.56

75th
5th

8.63
26.88

50th
5th

N/A
N/A

N/A
N/A

N/A
N/A

N/A
N/A

N/A
N/A

N/A
N/A

9.48
26.86

ความผันผวนของ
ผลการดําเนินงาน

11.09

6.66

75th

8.53

75th

11.34

95th

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

11.11

ความผันผวนของ
ดัชนีชี้วัด

9.03

5.05

50th

6.48

75th

9.23

75th

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

9.05

Standard Deviation (%)
3 เดือน 6 เดือน 1 ป
3 ป
5 ป

10 ป

* คุณสามารถดูขอมูลที่เปนปจจุบันไดที่ www.lhfund.co.th

▪ ตารางแสดงผลการดําเนินงานของกลุม Foreign Investment Allocation
Peer
Percentile
5th Percentile
25th Percentile
50th Percentile
75th Percentile
95th Percentile

3 เดือน 6 เดือน

ขอมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

Return (%)
1 ป
3 ป

6.76 6.42 17.14
3.63 2.96 9.85
1.76 0.55 5.59
0.28 -0.69 3.01
-1.42 -3.01 -1.11

19.92
10.22
7.38
4.83
2.31

5 ป

10 ป

11.34 12.34 1.84 1.83 1.73 4.66 5.41 7.69
6.46 8.66 4.63 4.28 4.43 8.52 7.74 8.39
4.72 4.34 6.37 5.95 6.02 9.76 8.92 12.38
3.26 3.90 11.12 10.90 11.29 12.07 10.25 12.89
1.41 2.90 16.50 16.19 17.66 16.77 15.36 13.59

* คุณสามารถดูขอมูลเพิ่มเติมไดที่ www.aimc.or.th
- เอกสารการวัดผลการดําเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ไดจัดทําขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดําเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษทั จัดการลงทุน
- ผลการดําเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดําเนินงานที่เกี่ยวของกับผลิตภัณฑในตลาดทุน มิไดเปนสิ่งยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต
- ทําความเขาใจลักษณะสินคา เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยง กอนตัดสินใจลงทุน
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ขอมูลอื่นๆ
นโยบายการจายเงินปนผล

มี จายไมเกินปละ 12 ครั้ง
วันที่จายเงินปนผล
ปี 2564

25 ก.พ. 30 เม.ย 25 มิ.ย

อัตราหน่วยละ

0.10

0.15

0.10

ผูดูแลผลประโยชน
ชื่อที่ปรึกษาการลงทุน
มูลคาโครงการ
วันที่จดทะเบียน
อายุโครงการ

ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)
Invesco Hong Kong Limited
1,000 ลานบาท
วันที่ 4 ธันวาคม 2563
ไมกําหนด

การซื้อและการขายคืนหนวยลงทุน

การซื้อหนวยลงทุน
▪ วันทําการซื้อ: ทุกวันทําการซื้อของกองทุน ระหวางเวลา 8.30 - 14.00 น.
▪ มูลคาขั้นต่ําของการซื้อครั้งแรก:
1,000 บาท
▪ มูลคาขั้นต่ําของการซื้อครั้งถัดไป:
100 บาท
การขายคืนหนวยลงทุน
▪ วันทําการขายคืน: ทุกวันทําการขายของกองทุน ระหวางเวลา 8.30 - 14.00 น.
▪ มูลคาขั้นต่ําของการขายคืน:
ไมกําหนด
▪ จํานวนหนวยลงทุนขั้นต่ําของการขายคืน:
ไมกําหนด
▪ ยอดคงเหลือขั้นต่ํา:
100 บาท
▪ จํานวนหนวยลงทุนคงเหลือขั้นต่ํา:
ไมกําหนด

▪ ระยะเวลาการรับเงินคาขายคืน: ภายใน 5 วันทําการ นับตั้งแตวันถัดจากวันคํานวณ
มูลคาทรัพยสินสุทธิ โดยมิใหนับรวมวันหยุดทําการในตางประเทศ
ปจจุบันรับเงินคาขายคืนภายใน 4 วันทําการถัดจากวันทํารายการขายคืน (T+4)
(T = วันทําการซื้อขายของกองทุน)
▪ วันที่คํานวณ NAV : วันที่ T+2 (T=วันทําการซื้อขายของกองทุน)
คุณสามารถตรวจสอบมูลคาทรัพยสินรายวันไดที่: www.lhfund.co.th

รายชื่อผูจัดการกองทุน

ชื่อ - นามสกุล
คุณนรี พฤกษยาภัย

ขอบเขตหนาที่
ผูจัดการกองทุนตราสารหนี้,
กองทุนตางประเทศ

วันที่เริ่มบริหารกองทุน
4 ธันวาคม 2563

คุณพีรวิชญ ลิ้มเดชาพันธ

ผูจัดการกองทุนตราสารหนี้,
กองทุนตางประเทศ
ผูจัดการกองทุนตราสารหนี้,
กองทุนตางประเทศ

4 ธันวาคม 2563

คุณสร สุรสิทธิ์

4 มกราคม 2564
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อัตราสวนหมุนเวียนการลงทุน
ของกองทุนรวม (PTR)

0.0002
กรณีกองทุนรวมที่จดทะเบียนจัดตั้งไมถึง 1 ป จะแสดงคาที่เกิดขึ้นจริงในชวงเวลาตั้งแตวันที่จด
ทะเบียนถึงวันที่รายงาน

Morningstar Rating Overall
www.morningstarthailand.com

ขอมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
Morningstar Category
ผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน

Thailand Fund Global Allocation
ธนาคารแลนด แอนด เฮาส จํากัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย แลนด แอนด เฮาส จํากัด (มหาชน)
หรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนที่บริษัทจัดการแตงตั้งขึ้น (ถามี)

ติดตอสอบถาม
รับหนังสือชี้ชวน
รองเรียน

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน แลนด แอนด เฮาส จํากัด
ที่อยู: เลขที่ 11 อาคารคิวเฮาส สาทร ชั้น 14 ถนนสาทรใต
แขวงทุงมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท : 0-2286-3484
website : www.lhfund.co.th
email : Marketing@lhfund.co.th
คุณสามารถตรวจสอบธุรกรรมที่อาจกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน
ไดที่ www.lhfund.co.th

ธุรกรรมที่อาจกอใหเกิดความขัดแยง
ทางผลประโยชน
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คําอธิบายเพิ่มเติม
ปจจัยความเสี่ยงของกองทุน

▪ ความเสี่ยงจากการดํ าเนินงานของผูออกตราสาร (Business Risk) : คือความเสี่ยงที่เกิดจากการดํ าเนิน งานของผูออกตราสาร หากผลการ
ดําเนินงานหรือฐานะการเงินของผูออกตราสาร รวมทั้งความสามารถในการทํากําไรของผูออกตราสารเปลี่ยนแปลงไปซึ่งอาจกระทบตอราคาซื้อขาย
ของตราสาร
▪ ความเสี่ยงจากความสามารถในการชําระหนี้ของผูออกตราสาร (Credit Risk) : คือความเสี่ยงจากการที่บริษัทผูออกตราสารไมสามารถชําระคืน
เงินตน และ/หรือดอกเบี้ยไดตามที่กําหนด หรือไมครบตามจํานวนที่ไดสัญญาไว โดยพิจารณาจากผลการดําเนินงานที่ผานมาและฐานะการเงินของผู
ออกตราสาร credit rating ของหุนกูระยะยาวมีความหมายโดยยอ ดังตอไปนี้
ระดับ
การลงทุน

ระดับที่
นาลงทุน

ระดับที่
ต่ํากวา
นาลงทุน

TRIS

Fitch

Moody’s

S&P

คําอธิบาย

AAA

AAA(tha)

Aaa

AAA

อันดับเครดิตสูงที่สุด มีความเสี่ยงต่ําที่สุดที่จะไมสามารถ
ชําระหนี้ไดตามกําหนด

AA

AA(tha)

Aa

AA

อันดับเครดิตรองลงมาและถือวามีความเสี่ยงต่ํามากที่จะไม
สามารถชําระหนี้ไดตามกําหนด

A

A(tha)

A

A

ความเสี่ยงต่ําที่จะไมสามารถชําระหนี้ไดตามกําหนด

BBB

BBB(tha)

Baa

BBB

ต่ํากวา
BBB

ต่ํากวา
BBB(tha)

ต่ํากวา
Baa

ต่ํากวา
BBB

ความเสี่ยงปานกลางที่จะไมสามารถชําระหนี้ไดตามกําหนด
ความเสี่ยงสูงที่จะไมสามารถชําระหนี้ไดตามกําหนด

▪ ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคลองของตราสาร (Liquidity Risk) : คือความเสี่ยงที่เกิดจากการไมสามารถขายตราสารไดในชวงเวลาที่ตองการ
หรืออาจไมไดราคาตามที่คาดหวังเอาไว
▪ ความเสี่ยงจากการลงทุนในตางประเทศ (Country and Political Risk) : เนื่องจากกองทุนหลักมีการลงทุนในตราสารตางประเทศ กองทุนจึงมี
ความเสี่ยงของประเทศที่ลงทุน กองทุนไทยจึงมีความเสี่ยงในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงของปจจัยพื้นฐาน สภาวะทางเศรษฐกิจ การเมือง คาเงิน และ
นโยบายตางประเทศ โดยปจจัยเหลานี้อาจมีผลกระทบตอราคาหนวยลงทุน หรือหลักทรัพยที่กองทุนลงทุน หรือผูถือหนวยลงทุนอาจไดรับชําระเงินคา
ขายคืนหนวยลงทุนชากวาระยะเวลาที่กําหนด
▪ ความเสี่ยงจากขอจํากัดการนําเงินลงทุนกลับประเทศ (Repatriation Risk) : เนื่องจากกองทุนอาจจะมีการลงทุนในตราสารตางประเทศ จึงมี
ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายตางประเทศที่เกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ และการนําเงินลงทุนกลับเขามาในประเทศได ซึ่ง
อาจสงผลใหกองทุนไมสามารถชําระเงินใหผูถอื หนวยลงทุนไดตามจํานวนหรือเวลาที่กําหนด
▪ ความเสี่ยงที่เกิดจากการไดรับชําระเงินคาขายคืนหนวยลงทุนจากกองทุนรวมตางประเทศลาชา : คือความเสี่ยงที่เกิดจากวันหยุดทําการของ
ประเทศที่กองทุนลงทุนหรือประเทศที่เกี่ยวของกับการลงทุนอาจหยุดไมตรงกับวันหยุดทําการของประเทศไทย ทําใหกองทุนอาจไดรับชําระเงินคาขาย
คืนหนวยลงทุนจากกองทุนรวมตางประเทศที่กองทุนลงทุนลาชา และสงผลกระทบตอการชําระเงินคาขายคืนหนวยลงทุนใหกับผูถือหนวยลงทุนใน
ประเทศ
▪ ความเสี่ยงจากการทําสัญญาซื้อขายลวงหนา (Derivative) เพื่อปองกันความเสี่ยง : การทําสัญญาซื้อขายลวงหนา (Derivative) เพื่อปองกัน
ความเสี่ยง (Hedging) จากอัตราแลกเปลี่ยนอาจทําใหกองทุนเสียโอกาสในการไดรับผลตอบแทนที่เพิ่มขึ้นหากอัตราแลกเปลี่ยนมีการเปลี่ยนแปลงไป
ในทางตรงกันขามกับที่กองทุนคาดการณไว อยางไรก็ตาม กองทุนยังคงมีความเสี่ยงจากการที่คูสญ
ั ญาไมปฏิบัตติ ามสัญญาดังกลาว
▪ความเสี่ยงจากความผันผวนของมูลคาหนวยลงทุน (Market Risk) หมายถึง ความเสี่ยงที่มูลคาของหลักทรัพยที่กองทุนรวมลงทุนจะเปลี่ยนแปลง
เพิ่มขึ้นหรื อลดลงจากป จ จั ยภายนอก เชน สภาวะเศรษฐกิจ การลงทุน ป จ จัยทางการเมืองทั้งในและต างประเทศ เปนตน ซึ่งพิจ ารณาไดจากคา
Standard Deviation (SD) ของกองทุนรวม หากกองทุนรวมมีคา SD สูง แสดงวากองทุนรวมมีความผันผวนจากการเปลี่ยนแปลงของราคาหลักทรัพย
สูง
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▪ ความเสี่ยงจากการกระจุกตัวลงทุนในผูออกรายใดรายหนึ่ง (High Issuer Concentration Risk) พิจารณาจากการลงทุนแบบกระจุกตัวในตรา
สารของผูออกตราสาร คูสัญญา หรือบุคคลอื่นที่มีภาระผูกพันตามตราสารหรือสัญญานั้น รายใดรายหนึ่งมากกวา 10%ของ NAV รวมกัน
ทั้งนี้ การลงทุนแบบกระจุกตัวไมรวมถึงกรณีการลงทุนในทรัพยสินดังนี้
1. ตราสารหนี้ภาครัฐไทย
2. ตราสารภาครัฐตางประเทศที่มีการจัดอันดับความนาเชื่อถืออยูในอันดับที่สามารถลงทุนได
3. เงินฝากหรือตราสารเทียบเทาเงินฝากที่ผูรับฝากหรือผูออกตราสารที่มีการจัดอันดับความนาเชื่อถืออยูในอันดับที่สามารถลงทุนได
▪ ความเสี่ยงจากการลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ่ง (Sector Concentration Risk) เกิดจากกองทุนลงทุนในบาง
หมวดอุตสาหกรรมมากกวา 20% ของ NAV รวมกัน ซึ่งหากเกิดเหตุการณที่สงผลกระทบตออุตสาหกรรมนั้น กองทุนดังกลาวอาจมีผลการดําเนินงาน
ที่ผันผวนมากกวากองทุนที่กระจายการลงทุนในหลายหมวดอุตสาหกรรม
▪ ความเสี่ยงจากการกระจุกตัวลงทุนในประเทศใดประเทศหนึ่ง (Country Concentration Risk) เกิดจากกองทุนลงทุนในประเทศใดประเทศ
หนึ่งมากกวา 20% ของ NAV รวมกัน ซึ่งหากเกิดเหตุการณท่สี งผลกระทบตอประเทศดังกลาว เชน การเมือง เศรษฐกิจ สังคม เปนตน กองทุน
ดังกลาวอาจมีผลการดําเนินงานที่ผันผวนมากกวากองทุนที่กระจายการลงทุนในหลายประเทศ

ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน (Currency Risk) หมายถึง การเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนมีผลกระทบตอมูลคา
ของหนวยลงทุน เชน กองทุนรวมลงทุนดวยสกุลเงินดอลลารในชวงที่เงินบาทออน แตขายทํากําไรในชวงที่บาทแข็ง กองทุนรวมจะไดเงินบาทกลับมา
นอยลง ในทางกลับกันหากกองทุนรวมลงทุนในชวงที่บาทแข็งและขายทํากําไรในชวงที่บาทออนก็อาจไดผลตอบแทนมากขึ้นกวาเดิมดวยเชนกัน ดังนั้น
การปองกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนจึงเปนเครื่องมือสาคัญในการบริหารความเสี่ยง ซึ่งทําไดดังตอไปนี้
▪-ปองกันความเสี่ยงทั้งหมดหรือเกือบทั้งหมด : ผูลงทุนไมมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
-ปองกันความเสี่ยงบางสวน โดยตองระบุสดั สวนการปองกันความเสี่ยงไวอยางชัดเจน : ผูลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
-อาจปองกันความเสี่ยงตามดุลยพินจิ ของผูจัดการกองทุนรวม : ผูลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน เนื่องจากการปองกันความเสี่ยงขึ้นอยูกับ
ดุลยพินิจของผูจดั การกองทุนรวมในการพิจารณาวาจะปองกันความเสี่ยงหรือไม
-ไมปองกันความเสี่ยงเลย : ผูลงทุนมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน


อัตราสวนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (PTR)
ขอมูลอัตราสวนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (portfolio turnover ratio : PTR) แสดงถึงปริมาณการซื้อขายทรัพยสินของกองทุน และ
สะทอนกลยุทธการลงทุนของผูจัดการกองทุนไดดียิ่งขึ้น โดยคํานวณจากมูลคาที่ต่ํากวาระหวางผลรวมของมูลคาการซื้อทรัพยสินกับผลรวมของมูลคา
การขายทรัพยสินที่กองทุนรวมลงทุนในรอบระยะเวลาผานมายอนหลั ง 1 ป หารดว ยมูลคาทรัพยสินสุทธิเฉลี่ยของกองทุน รวมในรอบระยะเวลา
เดียวกัน
PTR (%)

=

Min (ซื้อหุน , ขายหุน)
Avg. NAV

▪การลงทุนในหนวยลงทุนไมใชการฝากเงิน รวมทั้งไมไดอยูภายใตความคุมครองของสถาบันคุมครองเงินฝาก จึงมีความเสี่ยงจากการลงทุนซึ่งผูลงทุน
อาจไมไดรับเงินลงทุนคืนเต็มจํานวน
▪ไดรับอนุมัติจัดตั้ง และอยูภายใตการกํากับดูแลของสํานักงาน ก.ล.ต.
▪การพิจารณารางหนังสือชี้ชวนในการเสนอขายหนวยลงทุนของกองทุนรวมนี้มิไดเปนการแสดงวาสํานักงาน ก.ล.ต. ไดรับรองถึงความถูกตองของ
ขอมูลในหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวม หรือ ไดประกันราคาหรือผลตอบแทนของหนวยลงทุนที่เสนอขายนั้น ทั้งนี้
บริษัทจัดการกองทุนรวมไดสอบทานขอมูลในหนังสือชี้ชวนสวนสรุปขอมูลสําคัญ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564 แลวดวยความระมัดระวังในฐานะ
ผูรับผิดชอบในการดําเนินการของกองทุนรวมและขอรับรองวาขอมูลดังกลาวถูกตองไมเปนเท็จ และไมทําใหผูอื่นสําคัญผิด
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