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หนังสือชี้ชวนสวนสรุปขอมูลสําคัญ
กองทุนเปด แอล เอช โกลบอล มัลติ แอสเซ็ท
บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน
แลนด แอนด เฮาส จํากัด

LH GLOBAL MULTI ASSET FUND (LHGMA)
(ชนิดสะสมมูลคา : LHGMA-A)
กองทุนรวมผสม

การเขารวมการตอตานทุจริต:
ไดรับการรับรอง CAC*

กองทุนรวมหนวยลงทุนประเภท Feeder Fund
กองทุนรวมที่เนนลงทุนแบบมีความเสี่ยงตางประเทศ

* โครงการแนวรวมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการตอตานการทุจริต (Thailand's
Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption "CAC") ของ
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

คุณกําลังจะลงทุนอะไร?
กองทุนรวมนี้เหมาะกับใคร?
คุณตองระวังอะไรเปนพิเศษ?
สัดสวนของประเภททรัพยสินทีล่ งทุน
คาธรรมเนียม
ผลการดําเนินงาน
ขอมูลอื่นๆ

การลงทุนในกองทุนรวมไมใชการฝากเงิน
ผูลงทุนควรศึกษารายละเอียดของกองทุนอยางละเอียดถี่ถวนกอนตัดสินใจลงทุน
หากมีขอสงสัยหรือตองการขอมูลเพิ่มเติม โปรดติดตอบริษทั จัดการหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
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คุณกําลังจะลงทุนอะไร?
ลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนรวมตางประเทศ (หรือ “กองทุนหลัก (Master fund)”) โดยเฉลี่ยในรอบปบัญชีไมนอยกวารอยละ 80 ของมูลคา
ทรัพยสินสุทธิ ซึ่งกองทุนหลักที่กองทุนจะลงทุนคือกองทุน Ninety One Global Strategy Fund - Global Multi Asset Income Fund
(“กองทุนหลัก”) มีนโยบายลงทุนในทรัพยสินที่หลากหลายในตราสารหนี้ ตราสารทุน และตราสารอนุพันธทางการเงินซึ่งมีสินทรัพยอางอิงเปน
ตราสารหนี้ และตราสารทุน ซึ่งกองทุนหลักไดจดทะเบียนในประเทศลักเซมเบิรกและอยูภายใต UCITS ทั้งนี้ กองทุนจะลงทุนในหนวยลงทุนของ
กองทุนหลักในชนิดหนวยลงทุน “Class I ACC” สกุลเงินดอลลารสหรัฐฯ (USD) ซึ่งจัดตั้งและจัดการโดย Ninety One Luxembourg S.A. และ
บริหารการลงทุนโดย Ninety One UK Limited
กองทุน Ninety One Global Strategy Fund - Global Multi Asset Income Fund มุงหวังที่จะสรางรายรับพรอมกับโอกาสที่จะทําใหเงินตน
เติบโตไดในอนาคต โดยเนนลงทุนทรัพยสินที่หลากหลายในตราสารหนี้ ตราสารทุน และตราสารอนุพันธทางการเงินซึ่งมีสินทรัพยอางอิงเปนตรา
สารหนี้ และตราสารทุน
กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื้อขายลวงหนา (Derivatives) เพื่อปองกันความเสี่ยง (Hedging) จากอัตราแลกเปลี่ยน (Foreign Exchange
Rate Risk) ตามดุลยพินิจของผูจัดการกองทุน
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี่ยนแปลงประเภทและลักษณะพิเศษของกองทุนรวมในอนาคตเปน Fund of Funds หรือลงทุนโดยตรงใน
ตางประเทศ โดยไมทําใหระดับความเสี่ยงของการลงทุน (risk spectrum) เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ ใหเปนดุลยพินิจของผูจัดการกองทุน โดยขึ้นกับ
สถานการณตลาด และตองเปนไปเพื่อประโยชนสงู สุดของผูถือหนวยลงทุน
คุณสามารถดูขอมูลขอมูลกองทุนหลักไดท่ี website: www.ninetyone.com
กองทุนมีกลยุทธการลงทุนแบบมุงหวังใหผลตอบแทนจากการลงทุนเคลื่อนไหวตามผลตอบแทนของกองทุนหลัก (Passive Management)
“ผูลงทุนควรศึกษาและทําความเขาใจเกี่ยวกับปจจัยความเสี่ยงของกองทุน และ/หรือกองทุนตางประเทศที่กองทุนลงทุนไดในเนื้อหาสวน
“คําอธิบายเพิ่มเติม” หัวขอ “สรุปสาระสําคัญของกองทุนหลัก” ในสวนทายของเอกสารฉบับนี้

กองทุนรวมนี้เหมาะกับใคร?
▪ชนิดสะสมมูลคา (LHGMA-A) เหมาะสําหรับผูลงทุนประเภทบุคคลธรรมดา เปดโอกาสใหผูลงทุนรับรายไดจากสวนตางจากการลงทุน
(Capital Gain) และสะสมผลประโยชนจากการลงทุน (Total Return)
▪ผูลงทุนที่มุงหวังผลตอบแทนจากการลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนรวมตางประเทศซึ่งเนนลงทุนในทรัพยสินหลากหลายในตราสาร
หนี้ ตราสารทุน และตราสารอนุพันธทางการเงินซึ่งมีสินทรัพยอางอิงเปนตราสารหนี้ และตราสารทุน และผูลงทุนสามารถยอมรับความ
เสี่ยงจากการลงทุนในตางประเทศได
▪ผูลงทุนที่สามารถรับความผันผวนของราคาหรือมูลคาหนวยลงทุนของกองทุนหลักหรือกองทุนตางประเทศที่กองทุนลงทุนซึ่งอาจจะ
ปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น หรือลดลงจนต่ํากวามูลคาที่ลงทุนและทําใหขาดทุนได
▪ผูที่สามารถลงทุนในระยะปานกลางถึงระยะยาว โดยคาดหวังผลตอบแทนในระยะยาวจากการลงทุนในสินทรัพยตางประเทศ
▪ผูลงทุนที่สามารถรับความผันผวนจากอัตราแลกเปลี่ยนได เนื่องจากกองทุนนี้จะลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนตางประเทศดวยสกุล
เงินดอลลารสหรัฐฯ (USD) จึงอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
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กองทุนรวมนี้ไมเหมาะกับใคร

▪ผูลงทุนที่เนนการไดรบั ผลตอบแทนในจํานวนเงินที่แนนอน หรือรักษาเงินตนใหอยูครบ
▪ผูลงทุนที่ไมสามารถยอมรับความเสี่ยงจากการลงทุนในตางประเทศได อาทิ ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ความผันผวนของมูลคา
หนวยลงทุนของกองทุนหลัก เปนตน

ทําอยางไรหากยังไมเขาใจนโยบาย และความเสี่ยงของกองทุนนี้
▪ อานหนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม หรือสอบถามผูสนับสนุนการขายและบริษัทจัดการ
▪ อยาลงทุนหากไมเขาใจลักษณะและความเสี่ยงของกองทุนรวมนี้ดีพอ

คุณตองระวังอะไรเปนพิเศษ?
คําเตือนที่สําคัญ:
▪เนื่องจากกองทุนจะลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนตางประเทศ จึงอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งกองทุนทําการปองกันความ
เสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศตามดุลยพินิจของผูจัดการกองทุน
▪กองทุนตางประเทศอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายลวงหนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารการลงทุน ซึ่งอาจมีความเสี่ยงมากกวากองทุน
รวมอื่น จึงเหมาะกับผูลงทุนที่ตองการผลตอบแทนสูงและสามารถยอมรับความเสี่ยงไดสูงกวา
ผูลงทุนทั่วไป ผูลงทุนจึงควรลงทุนใน
กองทุนนี้เมื่อมีความเขาใจในความเสี่ยงของสัญญาซื้อขายลวงหนา และผูลงทุนควรพิจารณาความเหมาะสมของการลงทุนโดยคํานึงถึง
ประสบการณลงทุน วัตถุประสงค และฐานะการเงินของผูลงทุนเอง
▪เนื่องจากกองทุนหลักลงทุนในทรัพยสินที่หลากหลายในตราสารหนี้ ตราสารทุน และตราสารอนุพันธทางการเงินซึ่งมีสินทรัพยอางอิงเปน
ตราสารหนี้ และตราสารทุน กองทุนหลักอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายลวงหนาปองกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ
ตามสกุลเงินของประเทศที่ลงทุน ทั้งนี้ ตามดุลยพินิจของผูจัดการกองทุน
▪กองทุนมีนโยบายลงทุนในตางประเทศ จึงมีความเสี่ยงดานการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และสภาวะตลาด สภาพคลอง อัตราแลกเปลี่ยน
กฎหมาย และ/หรือขอจํากัดของประเทศที่กองทุนเขาลงทุน ซึ่งอาจสงผลตอมูลคาหนวยลงทุน และ/หรือสภาพคลอง
▪กองทุนอาจลงทุนหรือมีไวซึ่งตราสารหนี้ที่มีอันดับความนาเชื่อถือต่ํากวาที่สามารถลงทุนได (Non – investment grade) และ ตรา
สารหนี้ที่ไมไดรับการจัดอันดับความนาเชื่อถือ (Unrated) รวมทั้งตราสารทุนที่ไมไดจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย (Unlisted Securities)
ผูลงทุนอาจมีความเสี่ยงที่สูงขึ้นมากกวากองทุนรวมทั่วไป เชน ความเสี่ยงจากการผิดนัดชําระหนี้ของผูออกตราสาร หรือ ความเสี่ยงจาก
การขาดสภาพคลองของตราสาร เปนตน
▪กองทุนหลักที่กองทุนรวมไปลงทุนมีสัดสวนการลงทุนกระจุกตัวใน United States และ Emerging Markets ดังนั้น ผูลงทุนจึงควร
พิจารณาการกระจายความเสี่ยงของพอรตการลงทุนโดยรวมของตนเอง
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แผนภาพแสดงตําแหนงความเสี่ยงของกองทุนรวม
<Risk Level>

ปจจัยความเสี่ยงที่สําคัญ
<SD>

<High Issuer>

<High Sector>
หมายเหตุ : กองทุนรวมมีการลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรม Developed Market Sovereign 25.20% และ Equity 22.0%

<High Country>
หมายเหตุ : กองทุนรวมมีการลงทุนกระจุกตัวใน Emerging Markets 25.10% และ ประเทศสหรัฐอเมริกา 25.90%

<fx>

* คุณสามารถดูขอมูลเพิ่มเติมไดที่ www.lhfund.co.th

LHGMA-A: หนา 4 / 12

สัดสวนของประเภททรัพยสินที่ลงทุน
% ของ NAV
อื่นๆ 2.48%
Property, 1.30%

Emerging Market Hard
Currency Debt, 0.60%

Option, 0.20%

Swaps, -0.10%
Cash, 1.50%

Infrastructure,
2.10%

Developed Market
Sovereign, 25.20%

FX, 3.00%
High Yield Corporate,
10.20%
Investment Grade
Corporate, 14.30%

Equity, 22.00%

Emerging Market Local
Currency Debt, 19.70%

หนวยลงทุน Ninety One Global Strategy Fund-Global
Multi-Asset Income Fund P - I Acc 97.52%

หมายเหตุ :

ขอมูล ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564

หมายเหตุ : Factsheet กองทุน Ninety One Global Strategy Fund-Global Multi-Asset Income Fund P - I Acc

ทั้งนี้คณ
ุ สามารถดูขอมูลที่เปนปจจุบันไดที่ www.lhfund.co.th

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 หรือดูขอมูลเพิ่มเติมไดที่ website : www.ninetyone.com

▪ ชื่อทรัพยสินที่ลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก
หลักทรัพย
หนวยลงทุน Ninety One Global Strategy Fund-Global Multi-Asset Income Fund P - I Acc
บัญชีเงินฝากออมทรัพย ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน)
อื่นๆ

หมายเหตุ:

ขอมูล ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564

อันดับความนาเชื่อถือ/
สถาบันที่จัดอันดับ

% ของ
NAV

-

97.52

AA+(FITCH)

0.36

-

2.12

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, 2.50
0.69550

สูงสุดไมเกิน, 0.100

0.00000

การจัดการ

1.48017

สูงสุดไมเกิน, 1.900
0.03210

ผูดูแลผลประโยชน

สูงสุดไมเกิน, 0.50

0.37700

นายทะเบียน

คาใชจายอื่นๆ

0.37557

รวมคาใชจาย

หมายเหตุ:
1) คาธรรมเนียมดังกลาวขางตนเปนอัตราที่รวมภาษีมูลคาเพิ่ม หรือภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใด ในทํานองเดียวกันนี้
2) คาธรรมเนียมคาใชจายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมเมื่อรวมกันทั้งหมดแลว ตองไมเกินอัตรารอยละ 5.00 ตอปของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวม
3) สามารถดูคาธรรมเนียมที่เรียกเก็บจริงจากกองทุนรวมยอนหลัง 3 ป เพิ่มเติมไดที่รายละเอียดหนังสือชี้ชวนสวนขอมูลกองทุนรวม
4) คาใชจายอื่น ๆ ระหวางวันที่ 1 กันยายน 2563 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2564
* 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
0.30
ยกเวน

2.50
2.50

0.30
ยกเวน
200 บาท/รายการ

ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ

หมายเหตุ:
1) คาธรรมเนียมดังกลาวขางตน อาจเรียกเก็บจากผูลงทุนแตละกลุมหรือแตละรายไมเทากัน ขึ้นอยูกับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ
2) กรณีสับเปลี่ยนหนวยลงทุน บริษัทจัดการอาจยกเวนไมเรียกเก็บคาธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนสําหรับการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนระหวางกองทุนรวม
ภายใตการจัดการของบริษัทจัดการ แตจะมีการเรียกเก็บคาธรรมเนียมการขายและรับซื้อคืนหนวยลงทุนตามอัตราที่บริษัทจัดการกําหนด
3) คาธรรมเนียมดังกลาวขางตนรวมภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแลว

คาธรรมเนียมของกองทุนหลัก
คาธรรมเนียม
Maximum initial charge
Ongoing Charges

อัตรา
5.00%
0.91%

หมายเหตุ : อนึ่ง กองทุนหลักอาจมีการแกไขเพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลงการเรียกเก็บคาธรรมเนียมและคาใชจายตาง ๆ ของกองทุนได ที่มา : www.ninetyone.com
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ผลการดําเนินงาน
* ผลการดําเนินงานในอดีต มิไดเปนสิ่งยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต *
1. ดัชนีชี้วัด คือ กองทุนนี้จะเปรียบเทียบกับผลการดําเนินงานของกองทุนหลัก ปรับดวยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคํานวณผลตอบแทนเปน
สกุลเงินบาท ณ วันที่คํานวณผลตอบแทน
2. ผลการดําเนินงานยอนหลัง (คํานวณตามปปฎิทิน)

% ตอปของ NAV

10.00%

6.43%
3.48%

5.00%

3.08%

1.77%

0.00%
2562
-1.72%

-5.00%

2563

2564

-10.00%

-9.61%

-15.00%

LHGMA-A

Benchmark

-11.59%

3. LHGMA-A เคยมีผลขาดทุนสูงสุดในชวงเวลา 5 ป คือ

(กรณีกองทุนจดทะเบียนไมครบ 5 ป จะแสดงคาที่เกิดขึ้นตั้งแตวันจดทะเบียนกองทุนจนถึงวันที่รายงาน)

4.79%

4. ความผันผวนของผลการดําเนินงาน (Standard Deviation) คือ

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

LHGMA-A

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)

0.50
12.83

1.11
0.33

75th
75th

-0.64
4.10

75th
25th

0.50
12.87

95th
25th

2.36
5.69

95th
75th

N/A
N/A

N/A
N/A

N/A
N/A

N/A
N/A

1.87
4.70

ความผันผวนของ
ผลการดําเนินงาน

2.55

1.23

5th

1.63

5th

2.61

25th

4.96

25th

N/A

N/A

N/A

N/A

4.79

ความผันผวนของ
ดัชนีชี้วัด

5.95

3.59

25th

4.80

50th

6.08

75th

6.51

25th

N/A

N/A

N/A

N/A

6.37

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

10 ป

* คุณสามารถดูขอมูลที่เปนปจจุบันไดที่ www.lhfund.co.th

▪ ตารางแสดงผลการดําเนินงานของกลุม
Peer
Percentile
5th Percentile
25th Percentile
50th Percentile
75th Percentile
95th Percentile

Foreign Investment Allocation
3 เดือน 6 เดือน

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

ขอมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
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
- เอกสารการวัดผลการดําเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ไดจัดทําขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดําเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
- ผลการดําเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดําเนินงานที่เกี่ยวของกับผลิตภัณฑในตลาดทุน มิไดเปนสิ่งยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต
- ทําความเขาใจลักษณะสินคา เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยง กอนตัดสินใจลงทุน

8. ผลการดําเนินงานยอนหลังของกองทุนหลัก คุณสามารถดูขอมูลไดที่ "ขอมูลกองทุนหลัก" ในสวนทายของเอกสารฉบับนี้ หรือดูขอมูลเพิ่มเติม
ไดที่ website : www.ninetyone.com
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ขอมูลอื่นๆ
นโยบายการจายเงินปนผล
ผูดูแลผลประโยชน
มูลคาโครงการ
วันที่จดทะเบียน
อายุโครงการ

ไมมี
ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน)
2,000 ลานบาท
5 กันยายน 2561
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
▪ จํานวนหนวยขั้นต่ําของการขายคืน:
ไมกําหนด
▪ ยอดคงเหลือขั้นต่ํา:
100 บาท
▪ จํานวนหนวยลงทุนคงเหลือขั้นต่ํา:
ไมกําหนด
▪ ระยะเวลาการรับเงินคาขายคืน: ภายใน 5 วันทําการ นับตั้งแตวันถัดจากวันคํานวณ
มูลคาทรัพยสินสุทธิ โดยมิใหนับรวมวันหยุดทําการในตางประเทศ
ปจจุบันรับเงินคาขายคืนภายใน 4 วันทําการถัดจากวันทํารายการขายคืน (T+4)
(T = วันทําการซื้อขายของกองทุน)
▪ วันที่คํานวณ NAV : วันที่ T+1 (T=วันทําการซื้อขายของกองทุน)
คุณสามารถตรวจสอบมูลคาทรัพยสินรายวันไดที่: www.lhfund.co.th

รายชื่อผูจัดการกองทุน

ชื่อ - นามสกุล
คุณนรี พฤกษยาภัย
คุณพีรวิชญ ลิ้มเดชาพันธ
คุณสร สุรสิทธิ์

อัตราสวนหมุนเวียนการลงทุน
ของกองทุนรวม (PTR)

ขอบเขตหนาที่
ผูจัดการกองทุนตราสารหนี้,
กองทุนตางประเทศ
ผูจัดการกองทุนตราสารหนี้,
กองทุนตางประเทศ
ผูจัดการกองทุนตราสารหนี้,
กองทุนตางประเทศ

วันที่เริ่มบริหารกองทุน
4 ตุลาคม 2561
1 กันยายน 2563
4 มกราคม 2564

N/A
กรณีกองทุนรวมที่จดทะเบียนจัดตั้งไมถึง 1 ป จะแสดงคาที่เกิดขึ้นจริงในชวงเวลาตั้งแตวันที่จด
ทะเบียนถึงวันที่รายงาน

Morningstar Rating Overall
ขอมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
Morningstar Category

www.morningstarthailand.com
Thailand Fund Global Allocation
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ผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน

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

ธุรกรรมที่อาจกอใหเกิดความขัดแยง
ทางผลประโยชน

คุณสามารถตรวจสอบธุรกรรมที่อาจกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน
ไดที่ www.lhfund.co.th

คําอธิบายเพิ่มเติม
ปจจัยความเสี่ยงของกองทุน

▪ ความเสี่ยงจากการดําเนินงานของผูออกตราสาร (Business Risk) : คือความเสี่ยงที่เกิดจากการดําเนินงานของผูออกตราสาร หากผลการ
ดําเนินงานหรือฐานะการเงินของผูออกตราสาร รวมทั้งความสามารถในการทํากําไรของผูออกตราสารเปลี่ยนแปลงไปซึ่งอาจกระทบตอราคาซื้อขาย
ของตราสาร
▪ ความเสี่ยงจากความสามารถในการชําระหนี้ของผูออกตราสาร (Credit Risk) : คือความเสี่ยงจากการที่บริษัทผูออกตราสารไมสามารถชําระ
คืนเงินตน และ/หรือดอกเบี้ยไดตามที่กําหนด หรือไมครบตามจํานวนที่ไดสัญญาไว โดยพิจารณาจากผลการดําเนินงานที่ผานมาและฐานะการเงิน
ของผูออกตราสาร 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
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▪ ความเสี่ยงจากขอจํากัดการนําเงินลงทุนกลับประเทศ (Repatriation Risk) : เนื่องจากกองทุนอาจจะมีการลงทุนในตราสารตางประเทศ จึงมี
ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายตางประเทศที่เกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ และการนําเงินลงทุนกลับเขามาในประเทศได
ซึ่งอาจสงผลใหกองทุนไมสามารถชําระเงินใหผูถือหนวยลงทุนไดตามจํานวนหรือเวลาที่กําหนด
▪ ความเสี่ยงที่เกิดจากการไดรับชําระเงินคาขายคืนหนวยลงทุนจากกองทุนรวมตางประเทศลาชา : คือความเสี่ยงที่เกิดจากวันหยุดทําการของ
ประเทศที่กองทุนลงทุนหรือประเทศที่เกี่ยวของกับการลงทุนอาจหยุดไมตรงกับวันหยุดทําการของประเทศไทย ทําใหกองทุนอาจไดรับชําระเงินคา
ขายคืนหนวยลงทุนจากกองทุ นรวมตางประเทศที่กองทุนลงทุนลาชา และสงผลกระทบตอการชําระเงินคาขายคืนหนวยลงทุนใหกับผูถือหนวย
ลงทุนในประเทศ
▪ ความเสี่ยงจากการทําสัญญาซื้อขายลวงหนา (Derivative) เพื่อปองกันความเสี่ยง : การทําสัญญาซื้อขายลวงหนา (Derivative) เพื่อปองกัน
ความเสี่ยง (Hedging) จากอัตราแลกเปลี่ยนอาจทําใหกองทุนเสียโอกาสในการไดรับผลตอบแทนที่เพิ่มขึ้นหากอัตราแลกเปลี่ยนมีการเปลี่ยนแปลง
ไปในทางตรงกันขามกับที่กองทุนคาดการณไว อยางไรก็ตาม กองทุนยังคงมีความเสี่ยงจากการที่คูสัญญาไมปฏิบัติตามสัญญาดังกลาว
▪ความเสี่ ย งจากความผัน ผวนของมู ล ค า หน ว ยลงทุน (Market Risk) หมายถึง ความเสี่ ยงที่ มู ล ค า ของหลั กทรั พ ย ที่ ก องทุน รวมลงทุ น จะ
เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นหรือลดลงจากปจจัยภายนอก เชน สภาวะเศรษฐกิจการลงทุน ปจจัยทางการเมืองทั้งในและตางประเทศ เปนตน ซึ่งพิจารณาได
จากคา Standard Deviation (SD) ของกองทุนรวม หากกองทุนรวมมีคา SD สูง แสดงวากองทุนรวมมีความผันผวนจากการเปลี่ยนแปลงของราคา
หลักทรัพยสูง
▪ ความเสี่ยงจากการกระจุกตัวลงทุนในผูออกรายใดรายหนึ่ง (High Issuer Concentration Risk) พิจารณาจากการลงทุนแบบกระจุกตัวใน
ตราสารของผูออกตราสาร 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 กองทุนดังกลาวอาจมีผลการ
ดําเนินงานที่ผันผวนมากกวากองทุนที่กระจายการลงทุนในหลายหมวดอุตสาหกรรม
▪ ความเสี่ยงจากการกระจุกตัวลงทุนในประเทศใดประเทศหนึ่ง (Country Concentration Risk) เกิดจากกองทุนลงทุนในประเทศใด
ประเทศหนึ่งมากกวา 20% ของ NAV รวมกัน ซึ่งหากเกิดเหตุการณที่สงผลกระทบตอประเทศดังกลาว เชน การเมือง เศรษฐกิจ สังคม เปนตน
กองทุนดังกลาวอาจมีผลการดําเนินงานที่ผันผวนมากกวากองทุนที่กระจายการลงทุนในหลายประเทศ
ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน (Currency Risk) หมายถึง การเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนมีผลกระทบตอมูลคา
ของหนวยลงทุน เชน กองทุนรวมลงทุ นด วยสกุลเงินดอลลารในชวงที่เงินบาทออน แตขายทํากํ าไรในชวงที่บาทแข็ง กองทุนรวมจะไดเงินบาท
กลับมานอยลง ในทางกลับกันหากกองทุนรวมลงทุนในชวงที่บาทแข็งและขายทํากําไรในชวงที่บาทออนก็อาจไดผลตอบแทนมากขึ้นกวาเดิมดวย
เชนกัน ดังนั้น การปองกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนจึงเปนเครื่องมือสาคัญในการบริหารความเสี่ยง ซึ่งทําไดดังตอไปนี้
-ปองกันความเสี่ยงทั้งหมดหรือเกือบทั้งหมด : ผูลงทุนไมมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
-ปองกันความเสี่ยงบางสวน โดยตองระบุสัดสวนการปองกันความเสี่ยงไวอยางชัดเจน : ผูลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
-อาจปองกันความเสี่ยงตามดุลยพินิจของผูจัดการกองทุนรวม : ผูลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน เนื่องจากการปองกันความเสี่ยงขึ้นอยู
กับดุลยพินิจของผูจัดการกองทุนรวมในการพิจารณาวาจะปองกันความเสี่ยงหรือไม
-ไมปองกันความเสี่ยงเลย : ผูลงทุนมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
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อัตราสวนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (PTR)
ขอมูลอัตราสวนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (portfolio turnover ratio : PTR) แสดงถึงปริมาณการซื้อขายทรัพยสินของกองทุน และ
สะทอนกลยุทธการลงทุนของผูจัดการกองทุนไดดียิ่งขึ้น โดยคํานวณจากมูลคาที่ต่ํากวาระหวางผลรวมของมูลคาการซื้อทรัพยสินกับผลรวมของ
มูลค าการขายทรัพยสิ นที่กองทุน รวมลงทุ นในรอบระยะเวลาผานมาย อนหลั ง 1 ป หารด วยมูลคาทรัพยสิ นสุ ทธิ เฉลี่ยของกองทุนรวมในรอบ
ระยะเวลาเดียวกัน
PTR (%)

=

Min (ซื้อหุน , ขายหุน)
Avg. NAV

ขอมูลกองทุนหลัก
ชื่อกองทุน

กองทุน Ninety One Global Strategy Fund – Global Multi Asset Income Fund จดทะเบียนจัดตั้งในประเทศ
ลักเซมเบิรก (Luxembourg) ภายใตกฎหมายของประเทศลักเซมเบิรก และ UCITS ซึ่งจัดตั้งและจัดการโดย Ninety One
Luxembourg S.A. และบริหารการลงทุนโดย Ninety One UK Limited

วัตถุประสงคการลงทุน

กองทุน Ninety One Global Strategy Fund – Global Multi Asset Income Fund มุงหวังที่จะสรางรายรับพรอมกับ
โอกาสที่จะทําใหเงินตนเติบโตไดในอนาคต โดยลงทุนในทรัพยสินที่หลากหลายในตราสารหนี้ ตราสารทุน และตราสาร
อนุพันธทางการเงินซึ่งมีสนิ ทรัพยอางอิงเปนตราสารหนี้ และตราสารทุน

นโยบายการลงทุน

กองทุน Ninety One Global Strategy Fund – Global Multi Asset Income Fund มีนโยบายลงทุนในทรัพยสินที่
หลากหลายในตราสารหนี้ ตราสารทุน และตราสารอนุพันธทางการเงินซึ่งมีสนิ ทรัพยอางอิงเปนตราสารหนี้ และตราสารทุน
โดยปกติกองทุนหลักจะลงทุนในตราสารทุนไมเกินรอยละ 50 ของมูลคาทรัพยสินของกองทุน
ตราสารที่ใหดอกเบี้ยคงที่ ที่กองทุนถืออยูอาจจะ
1. ออกโดยบริษัทเอกชน สถาบันการเงิน รัฐบาล หนวยงานของรัฐหรือองคกรระหวางประเทศทั่วโลก ทุกชวงระยะเวลาตรา
สาร (โดยรวมถึงแตไมจํากัดเพียงตลาดเกิดใหมและตลาด frontier type markets)
2. อาจลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอายุเฉลี่ยของตราสารหนี้ (Duration) เทาใดก็ได และ
3. อันดับความนาเชื่อถือที่สามารถลงทุนได (investment grade) และ/หรือ ตราสารหนี้ที่มีอันดับความนาเชื่อถือต่ํากวาที่
สามารถลงทุนได (non-investment grade)
กองทุนหลักอาจถือครองหลักทรัพยประเภทแปลงสภาพได (Contingent Convertible Securities (Cocos)) ไดไมเกินรอย
ละ 10 ของมูลคาทรัพยสินของกองทุน
สวนที่เหลือกองทุนหลักอาจลงทุนในหลักทรัพยที่โอนสิทธิได (Transferable securities) ตราสารตลาดเงิน เงินสดหรือตรา
สารเทียบเทาเงินสด สัญญาซื้อขายลวงหนา เงินฝาก และหนวยลงทุน CIS
กองทุนอาจใชสัญญาซื้อขายลวงหนา (Derivatives) เพื่อปองกันความเสี่ยงและเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารในการลงทุน
และ/หรือ เพื่อวัตถุประสงคของการลงทุน

บริษทั จัดการ (Asset Management
Company)

Ninety One Luxembourg S.A.
32-36, boulevard d’Avranches; L-1160 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg

ผูจัดการการลงทุน (Investment Managers) Ninety One UK Limited

ผูดูแลผลประโยชน/ผูเก็บรักษาทรัพยสิน

Woolgate Exchange; 25 Basinghall Street
London EC2V 5HA
United Kingdom
State Street Bank Luxembourg S.C.A.
49, avenue J.F. Kennedy; L-1855 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg

สกุลเงิน

ดอลลารสหรัฐ (US Dollar)

วันที่จัดตั้งกองทุน

28 พฤศจิกายน 2556

วันทําการซื้อขายหนวยลงทุน

ทุกวันทําการ

อายุกองทุน

ไมกําหนด
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นโยบายการจายเงินปนผล

ไมมี

คาธรรมเนียม

Maximum initial charge 5.00%
Ongoing Charges 0.91%

ISIN Codes

ISIN: LU0983164699

แหลงขอมูลกองทุน

www.ninetyone.com

ผลการดําเนินงานของกองทุนหลัก

หมายเหตุ : Factsheet กองทุน Ninety One Global Strategy Fund-Global Multi-Asset Income Fund P - I Acc
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 หรือดูขอมูลเพิ่มเติมไดที่ website : www.ninetyone.com

▪ การลงทุนในหนวยลงทุนไมใชการฝากเงิน รวมทั้งไมไดอยูภายใตความคุมครองของสถาบันคุมครองเงินฝาก จึงมีความเสี่ยงจากการลงทุนซึ่งผู
ลงทุนอาจไมไดรับเงินลงทุนคืนเต็มจํานวน
▪ ไดรับอนุมตั จิ ัดตั้ง 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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