หนังสือชี้ชวน
ส่วนข้อมูลกองทุนรวม (Q&A)

กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล อิควิตี้
LH GLOBAL EQUITY FUND
(LHGEQ)

ผูล้ งทุนควรศึกษารายละเอียดของกองทุนอย่างละเอียดถี่ถ้วนก่อนตัดสิ นใจลงทุน
หากมีข้อสงสัยหรือต้องการข้อมูลเพิ่ มเติ ม โปรดติ ดต่อบริ ษทั จัดการหรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน

ส่วนข้อมูลสรุปรายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ (ภาษาไทย)

: กองทุนเปิ ด แอล เอช โกลบอล อิควิต้ี

ชื่อโครงการ (ภาษาอังกฤษ)

: LH GLOBAL EQUITY FUND

ชื่อย่อ

: LHGEQ

อายุโครงการ

: ไม่กำหนด

วันที่ได้รบั อนุมตั ิ ให้จดั ตัง้ และจัดการกองทุนรวม

: 18 มิถุนำยน 2561

วันที่เสนอขายครังแรก
้
(IPO)

: ระหว่ำงวันที่ 16 - 24 กรกฎำคม 2561

ประเภทและนโยบายการลงทุน
Q: ประเภทของกองทุน
A: กองทุนรวมหน่วยลงทุนประเภท Feeder Fund (Feeder Fund)
Q: นโยบายการลงทุน
A: กองทุนจะเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่ำงประเทศทีม่ นี โยบำยลงทุนในตรำสำรทุนทั ่วโลก (หรือ “กองทุน
หลัก (Master fund)”) โดยเฉลีย่ ในรอบปี บญ
ั ชีไม่น้อยกว่ำร้อยละ 80 ของมูลค่ำทรัพย์สนิ สุทธิ ซึง่ กองทุนหลักทีก่ องทุน
จะล ง ทุ นคื อ กอ ง ทุ น T. Rowe Price Funds SICAV – Global Focused Growth Equity Fund (“กอ ง ทุ นหลั ก ”)
ซึ่งกองทุนดังกล่ำวได้จดทะเบียนในประเทศลักเซมเบิรก์ และอยู่ภำยใต้ UCITS ทัง้ นี้ กองทุนจะลงทุนในหน่ วยลงทุน
ของกองทุ นหลักในชนิ ดหน่ วยลงทุน “Class I” สกุลเงินดอลล่ำร์สหรัฐฯ (USD) ซึ่งจัดตัง้ และจัดกำรโดย T. Rowe
Price (Luxembourg) Management S.à r.l. และบริหำรกำรลงทุนโดย T. Rowe Price International Ltd
กองทุ น T. Rowe Price Funds SICAV – Global Focused Growth Equity Fund (กองทุ น หลัก ) มีน โยบำยลงทุ น
อย่ำงน้อยร้อยละ 70 ของสินทรัพย์ทงั ้ หมดในหุน้ และหลักทรัพย์ทเ่ี กีย่ วข้องกับหุ้นบริษทั จดทะเบียน รวมถึงหุน้ สำมัญ
หุน้ บุรมิ สิทธิ ใบสำคัญแสดงสิทธิ American Depository Receipts (ADRs), European Depository Receipts (EDRs)
and Global Depository Receipts (GDRs)
กองทุ นอำจพิจำรณำลงทุ นในสัญ ญำซื้อ ขำยล่วงหน้ ำ (Derivatives) เพื่อ ป้อ งกันควำมเสี่ยง (Hedging) จำกอัตรำ
แลกเปลีย่ น (Foreign Exchange Rate Risk) ตำมดุลยพินิจของผูจ้ ดั กำรกองทุน
บริษทั จัดกำรขอสงวนสิท ธิเปลี่ยนแปลงประเภทและลักษณะพิเศษของกองทุ นรวมในอนำคตเป็ น Fund of Funds
หรือลงทุนโดยตรงในต่ำงประเทศ โดยไม่ทำให้ระดับควำมเสีย่ งของกำรลงทุน (risk spectrum) เพิม่ ขึน้ ทัง้ นี้ ให้เป็ น
ดุลยพินิจของผูจ้ ดั กำรกองทุน โดยขึน้ กับสถำนกำรณ์ตลำด และต้องเป็ นไปเพื่อประโยชน์สงู สุดของผูถ้ อื หน่ วยลงทุน
ทัง้ นี้ บริษทั จัดกำรขอสงวนสิทธิในกำรเปลีย่ นแปลงชนิดของหน่ วยลงทุน (Share Class) และ/หรือสกุลเงินที่จะลงทุน
อื่นใด ตำมควำมเหมำะสม เพื่อประโยชน์ในกำรบริหำรจัดกำรให้เป็ นไปตำมวัตถุประสงค์ของกองทุน โดยถือว่ำได้รบั
ควำมเห็นชอบจำกผูถ้ อื หน่ วยลงทุนแล้ว ทัง้ นี้ กำรเปลีย่ นแปลงดังกล่ำวจะคำนึงถึงและรักษำประโยชน์ของผูถ้ อื หน่ วย
ลงทุนเป็ นสำคัญ
สำหรับกำรลงทุนในประเทศของกองทุนเปิ ด แอล เอช โกลบอล อิควิต้ี กองทุนอำจเข้ำทำธุรกรรมกำรซือ้ โดยมีสญ
ั ญำ
ขำยคืน (reverse repo) และ/หรือธุรกรรมประเภทกำรให้ยมื หลักทรัพย์ (securities lending) รวมถึงอำจลงทุนในหรือ
มีไว้ซ่งึ ตรำสำรหนี้ท่มี อี นั ดับควำมน่ ำเชื่อถือต่ ำกว่ำที่สำมำรถลงทุนได้ (non–investment grade) และตรำสำรหนี้ ท่ี
ไม่ได้รบั กำรจัดอันดับควำมน่ ำเชื่อถือ (Unrated) รวมทัง้ ตรำสำรทุนที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ (Unlisted
Securities) นอกจำกนี้ อำจพิจำรณำลงทุนทัง้ ในและต่ำงประเทศ ในเงินฝำกธนำคำร ตรำสำรแห่งหนี้ ตรำสำรกึ่งหนี้
กึ่งทุน ใบสำคัญแสดงสิทธิ รวมถึง หลักทรัพย์ และ/หรือทรัพย์สนิ อื่นหรือ กำรหำดอกผลโดยวิธอี ่นื ตำมที่ระบุ ไว้ใน
โครงกำร และ/หรือตำมที่คณะกรรมกำร ก.ล.ต. หรือ สำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ประกำศกำหนดหรือให้ควำม
เห็นชอบ ทัง้ นี้ กองทุนจะไม่ลงทุนในตรำสำรทีม่ สี ญ
ั ญำซือ้ ขำยล่วงหน้ำแฝง (Structured Note)
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ลักษณะที่สาคัญของกองทุนรวม
Q: กองทุนรวมนี้ เป็ นกองทุนรวมที่ มีการกาหนดประเภทของผู้ลงทุน หรือมีการแบ่งชนิ ดของหน่ วยลงทุนหรือไม่?
อย่างไร?
A: กองทุนรวมนี้เป็ นกองทุนสำหรับผูล้ งทุนทั ่วไป โดยกองทุนแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน ดังนี้
o ชนิดขำยคืนหน่ วยลงทุ นอัตโนมัติ (ชื่อย่อ : LHGEQ-R) : เหมำะกับผู้ลงทุนประเภทบุคคลธรรมดำ เปิ ดโอกำสให้
ผูล้ งทุนรับรำยได้สม่ำเสมอจำกกำรขำยคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ
o ชนิดสะสมมูลค่ำ (ชื่อย่อ : LHGEQ-A) : เหมำะสำหรับผูล้ งทุนประเภทบุคคลธรรมดำ เปิ ดโอกำสให้ผลู้ งทุนรับรำยได้
จำกส่วนต่ำงจำกกำรลงทุน (Capital Gain) และสะสมผลประโยชน์จำกกำรลงทุน (Total return)
o ชนิดจ่ำยเงินปนั ผล (ชื่อย่อ : LHGEQ-D) : เหมำะสำหรับผูล้ งทุนประเภทนิตบิ ุคคล/สถำบัน เปิ ดโอกำสให้ผลู้ งทุนรับ
รำยได้สม่ ำเสมอจำกเงินปนั ผล รวมถึงมีสิท ธิได้รบั สิท ธิพิเศษทำงภำษี หำกปฏิบตั ิเป็ นไปตำมเกณฑ์/ เงื่อ นไขที่
กรมสรรพำกรกำหนด
Q: กองทุนรวมนี้ มีจานวนเงินทุนโครงการเท่าใด
A: จำนวนเงินทุนโครงกำรนี้เท่ำกับ 1,000 ล้ำนบำท และในระหว่ำงกำรเสนอขำยหน่ วยลงทุนครัง้ แรก บริษทั จัดกำรขอ
สงวนสิทธิขำยหน่ วยลงทุนเกินเงินทุนของโครงกำรได้ไม่เกินร้อยละ 15 ของเงินทุนโครงกำร และหำกบริษทั จัดกำรขำย
หน่ วยลงทุนเกินจำนวนเงินทุนของโครงกำร (ใช้ green shoe option) แต่ไม่เต็มจำนวนที่เพิม่ อีกร้อยละ 15 ของจำนวน
เงินทุนของโครงกำร (green shoe) บริษทั จัดกำรขอสงวนสิทธิดำเนินกำรปิ ดกำรเสนอขำยหน่ วยลงทุน และดำเนินกำร
จดทะเบียนกองทรัพย์สนิ เป็ นกองทุนรวมก่อนครบกำหนดสิ้นสุดระยะเวลำเสนอขำยหน่ วยลงทุนครัง้ แรกได้โดยไม่ต้อง
แจ้งให้ผถู้ อื หน่วยลงทุนทรำบล่วงหน้ำ
Q: กองทุนนี้ เหมาะสมที่จะเป็ นทางเลือกสาหรับเงินลงทุนลักษณะใด ควรลงทุนในกองทุนนี้ เป็ น ระยะเวลาเท่าใด
A: เพื่อตอบสนองควำมต้องกำรของผู้ลงทุนทีม่ ุ่งหวังผลตอบแทนจำกกำรลงทุนในหน่ วยลงทุนของกองทุนรวมต่ำงประเทศ
(Master fund) ที่มนี โยบำยลงทุนในหุ้น ที่หลำกหลำยซึ่งมีศกั ยภำพในกำรเติบโตของรำยได้ท่เี หนือ กว่ำค่ำเฉลี่ยและ
มีกำรเติบโตแบบยั ่งยืน โดยกองทุนรวมลงทุนในหุน้ ทั ่วโลก รวมถึงหุน้ ตลำดเกิดใหม่ โดยผูล้ งทุนสำมำรถยอมรับควำม
เสีย่ งจำกกำรลงทุนในต่ำงประเทศ อำทิ ควำมเสีย่ งด้ำนอัตรำแลกเปลี่ยน รวมถึงควำมผันผวนของมูลค่ำหน่ วยลงทุน
ของกองทุนหลักได้
Q: ปัจจัยใดที่มีผลกระทบอย่างมีนัยสาคัญต่อเงินลงทุนของผู้ลงทุน
A: 1) กำรเปลีย่ นแปลงของรำคำหรือมูลค่ำหน่ วยลงทุน หรือผลกำรดำเนินงำนของกองทุนหลักที่กองทุนลงทุน
2) อัตรำแลกเปลีย่ น
3) ปจั จัยอื่น ๆ เช่น ภำวะเศรษฐกิจ กำรเมือง กำรเงิน ของประเทศทีก่ องทุนหลักไปลงทุน
Q: กองทุนนี้ มีผ้ปู ระกันเงินทุนหรือมุ่งเน้ นจะคุ้มครองเงินต้นหรือไม่ อย่างไร
A: กองทุนนี้ไม่มผี ปู้ ระกันเงินทุนและไม่คมุ้ ครองเงินต้น
Q: กองทุนรวมนี้ มีรอบระยะเวลาบัญชีอย่างไร
A: ประมำณ 1 ปี นบั จำกวันทีจ่ ดทะเบียนกองทรัพย์สนิ เป็ นกองทุนรวม
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ข้อกาหนดในการซื้อขายและโอนหน่ วยลงทุน
Q: กองทุนรวมนี้ มีวิธีการขายและรับซื้อคืนหน่ วยลงทุนอย่างไร
A: 1) วิธกี ำรขำยหน่วยลงทุน
ข้อกาหนด :
• มูลค่ำขัน้ ต่ำของกำรสั ่งซือ้ 5,000 บำท
✓ ช่วงเสนอขำยครัง้ แรก (IPO) : ผูล้ งทุนสำมำรถสั ่งซื้อได้ท่บี ริษทั จัดกำร หรือผูส้ นับสนุ นกำรขำยหรือรับซื้อ
คืนหน่วยลงทุนทีไ่ ด้รบั กำรแต่งตัง้ จำกบริษทั จัดกำร ทุกวันทำกำรตัง้ แต่ เวลำ 8.30-15.30 น.
โดยวันสุดท้ำยของกำรเสนอขำยครัง้ แรก บริษทั จัดกำรขอสงวนสิทธิรบั เงินค่ำจองซื้อเป็ นเงินโอนเท่ำนัน้
ภำยในเวลำ 15.30 น.
อนึ่ง ผู้ถือหน่ วยลงทุนสำมำรถส่งคำสั ่งสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนจำกกองทุ นต้นทำง อันได้แก่ กองทุนเปิ ด
แอล เอช ตลำดเงิน (LHMM) และกองทุนเปิ ด แอล เอช ตรำสำรหนี้ระยะสัน้ พลัส (LHSTPLUS) เพื่อซื้อ
หน่ วยลงทุนของกองทุนนี้ (สับเปลี่ยนเข้ำ หรือกำรขำยหน่ วยลงทุนกองทุนต้นทำงเพื่อซื้อหน่ วยลงทุนของ
กองทุนนี้) ในช่วงเสนอขำยครัง้ แรก (IPO) ได้ ทัง้ นี้ บริษทั จัดกำรอำจกำหนด หรือเปลี่ยนแปลงรำยชื่อ
กองทุนต้นทำงนี้ในภำยหลังได้ เว้นแต่บริษทั จัดกำรจะอนุญำตเป็ นอย่ำงอื่น
✓ ช่วงภำยหลังกำรเสนอขำยครัง้ แรก (Post IPO) : ผูล้ งทุนสำมำรถสั ่งซื้อได้ท่บี ริษทั จัดกำร หรือผูส้ นับสนุ น
กำรขำยหรือ รับซื้อ คืนหน่ วยลงทุ นที่ได้รบั กำรแต่งตัง้ จำกบริษทั จัด กำร ทุ กวันท ำกำรขำยหน่ วยลงทุ น
(วันทำกำรทีบ่ ริษทั จัดกำรเปิ ดรับคำสั ่งซือ้ หน่วยลงทุน) เวลำ 8.30-14.00 น.
✓ ในกำรซื้อหน่ วยลงทุน ผูส้ ั ่งซื้อหน่ วยลงทุน/ผูถ้ อื หน่ วยลงทุน จะต้องชำระเงินค่ำซื้อครัง้ เดียวเต็มจำนวนที่
สั ่งซื้อ โดยชำระเป็ น เงินโอน เช็ค ดรำฟต์ หรือวิธอี ่นื ใดที่บริษทั จัดกำรยอมรับ โดยผูส้ ั ่งซื้อจะต้ องลงวันที่
ตำมวันที่ท่ีส ั ่งซื้อ และขีดคร่อ มเฉพำะสั ่งจ่ำยในนำม “บลจ. แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จากัด เพือ่ จองซื้อ หน่ วย
ลงทุน” โดยระบุช่อื ที่อยู่และหมำยเลขโทรศัพท์ของผูส้ ั ่งซื้อลงบนด้ำนหลังของเช็คเพื่อควำมสะดวกในกำร
ติดต่อและเพื่อผลประโยชน์ของผูส้ ั ่งซือ้ หน่วยลงทุน
2) วิธรี บั ซือ้ คืน
✓ มูลค่ำขัน้ ต่ำในกำรขำยคืนและมูลค่ำหน่ วยลงทุนคงเหลือในบัญชี 5,000 บำท
✓ จำนวนหน่วยลงทุนขัน้ ต่ำของกำรสั ่งขำยคืนและจำนวนหน่ วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขนั ้ ต่ำ 500 หน่วย
✓ กรณีรบั ซื้อคืนหน่ วยลงทุนแบบดุลยพินิจของผูล้ งทุน ผูล้ งทุนสำมำรถสั ่งขำยหน่ วยลงทุนได้ทุกวันทำกำรรับซื้อคืน
หน่วยลงทุน โดยผูถ้ อื หน่วยลงทุนสำมำรถส่งคำสั ่งขำยคืนหน่วยลงทุน ได้ตงั ้ แต่เวลำ 8.30 - 14.00 น.
ทัง้ นี้ บริษทั จัดกำรขอสงวนสิท ธิท่ีจะเปลี่ยนแปลง วัน เวลำทำกำรรับซื้อ คืนหน่ วยลงทุนดังกล่ำว ตำมที่บริษทั
จัดกำรเห็นสมควร ซึ่งเป็ นไปเพื่อประโยชน์ ของกองทุ นรวม โดยจะแจ้งให้ผู้ถือหน่ วยลงทุ นทรำบล่วงหน้ ำ โดย
ประกำศ ณ สำนักงำนของบริษทั จัดกำร และ/หรือผูส้ นับสนุนกำรขำยหรือรับซือ้ คืน (ถ้ำมี)
ทัง้ นี้ บริษทั จัดกำรจะดำเนินกำรชำระเงินให้ผขู้ ำยคืนหน่ วยลงทุนภำยใน 5 วันทำกำรนับแต่วนั ถัดจำกวันคำนวณ
มูลค่ำทรัพย์สนิ สุทธิ มูลค่ำหน่วยลงทุน และรำคำหน่วยลงทุน
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✓ กรณีรบั ซือ้ คืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ (สำหรับหน่วยลงทุนชนิดขำยคืนหน่ วยลงทุนอัตโนมัต)ิ
บริษทั จัดกำรจะถือว่ำผูถ้ อื หน่ วยลงทุนได้ตกลงสั ่งขำยคืนหน่ วยลงทุนและยินยอมให้บริษทั จัดกำรรับซื้อคืนหน่ วย
ลงทุ นอัตโนมัติ (Auto Redemption) โดยจะพิจำรณำรับซื้อ คืนหน่ วยลงทุ นอัตโนมัติไม่เกินปี ละ 12 ครัง้ ซึ่งจะ
พิจำรณำจำกผลกำรดำเนินงำนสิน้ สุดตำมช่วงเวลำที่บริษทั จัดกำรเห็นสมควรในงวดบัญชีท่จี ะจ่ำยเงินค่ำรับซื้อคืน
หน่วยลงทุนอัตโนมัตแิ ล้วแต่กรณี
ในกำรรับซื้อคืนหน่ วยลงทุนดังกล่ำว บริษทั จัดกำรจะใช้รำคำรับซื้อคืน ณ สิน้ วันทำรำยกำรรับซื้อคืนหน่ วยลงทุน
อัตโนมัติ โดยบริษทั จัดกำรจะดำเนินกำรชำระเงินค่ำรับซื้อคืนหน่ วยลงทุนโดยอัต โนมัตภิ ำยใน 5 วันทำกำรนับแต่
วันถัดจำกวันคำนวณมูลค่ำทรัพย์สนิ สุทธิ มูลค่ำหน่ วยลงทุน และรำคำหน่ วยลงทุน เพื่อนำเงินไปซื้อหน่ วยลงทุน
กองทุนเปิ ด แอล เอช ตลำดเงิน
ผูถ้ อื หน่ วยลงทุนจะสำมำรถดำเนินกำรขำยคืนหรือสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนกองทุนเปิ ด แอล เอช ตลำดเงิน ไปยัง
กองทุนอื่นได้ โดยเป็ นไปตำมเงื่อนไขระบุไว้ในหนังสือชีช้ วนของกองทุนเปิ ด แอล เอช ตลำดเงิน
Q: กรณี ใดที่บริษทั จัดการสงวนสิ ทธิ ไม่ขายหน่ วยลงทุน
A: บริษทั จัดกำรขอสงวนสิทธิท่จี ะปฏิเสธกำรสั ่งซื้อหน่ วยลงทุน ในกรณีท่บี ริษทั จัดกำรได้พจิ ำรณำแล้วเห็นว่ำกำรสั ่งซื้อ
ดังกล่ำว มีผลกระทบต่อกำรลงทุนของกองทุนรวมหรือต่อผู้ถอื หน่ วยลงทุนหรือต่อชื่อเสียงหรือต่อควำมรับผิดชอบทำง
กฎหมำยของบริษทั จัดกำร โดยไม่จำเป็ นต้องแจ้งให้ผสู้ ั ่งซือ้ หน่ วยลงทุนทรำบล่วงหน้ำ
Q: กองทุนรวมนี้ มีข้อกาหนดเกี่ยวกับการเลื่อนกาหนดเวลาชาระค่าขายคืนหน่ วยลงทุน การไม่ขายหรือไม่รบั ซื้อ
คืนหน่ วยลงทุนตามคาสั ่งที่รบั ไว้แล้ว และการหยุดรับคาสั ่งซื้อหรือขายคืนหน่ วยลงทุนไว้อย่างไร
A: (1) กำรเลื่อนกำหนดกำรชำระเงินค่ำขำยคืนหน่ วยลงทุน
บริษทั จัดกำรอำจเลื่อนกำหนดกำรชำระเงินค่ำขำยคืนหน่ วยลงทุนคืนแก่ผถู้ อื หน่ วยลงทุนที่ได้มคี ำสั ่งขำยคืนหน่ วย
ลงทุนของกองทุนเปิ ดไว้แล้วได้ ในกรณีดงั ต่อไปนี้
(1.1) บริษทั จัดกำรโดยควำมเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ เห็นว่ำมีเหตุจำเป็ นทำให้ไม่สำมำรถจำหน่ ำย จ่ำย
โอนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ ของกองทุนเปิ ดได้อย่ำงสมเหตุสมผล หรือมีเหตุท่ที ำให้กองทุนรวมไม่ได้รบั
ชำระเงินจำกหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่ลงทุ นไว้ตำมกำหนดเวลำปกติ ซึ่งเหตุดงั กล่ำวอยู่นอกเหนื อ กำร
ควบคุมของบริษทั จัดกำร
(1.2) มีคำสั ่งขำยคืนหน่ วยลงทุนไว้แล้วแต่ในช่วงระยะเวลำที่บริษทั จัดกำรยังไม่ได้ชำระเงินค่ำขำยคืนหน่ วยลงทุน
ให้แ ก่ ผู้ถือ หน่ ว ยลงทุ น บริษ ัท จัด กำรพบว่ำ รำคำรับ ซื้อ คืน หน่ ว ยลงทุ น ดัง กล่ ำ วไม่ถู ก ต้อ ง และผู้ดู แ ล
ผลประโยชน์ยงั ไม่ได้รบั รองข้อมูลในรำยงำนกำรแก้ไขรำคำย้อนหลังและรำยงำนกำรชดเชยรำคำ โดยรำคำ
รับซือ้ คืนหน่ วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องนัน้ ต่ำงจำกรำคำรับซือ้ คืนหน่ วยลงทุนที่ถูกต้องตัง้ แต่หนึ่งสตำงค์ขน้ึ ไปและ
คิดเป็ นอัตรำตัง้ แต่รอ้ ยละ 0.5 ของรำคำรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนทีถ่ ูกต้อง
(1.3) มีคำสั ่งขำยคืนหน่ วยลงทุนในช่วงระยะเวลำที่บริษทั จัดกำรพบว่ำรำคำรับซื้อคืนหน่ วยลงทุนไม่ถูกต้อง และ
ผูด้ แู ลผลประโยชน์ยงั ไม่ได้รบั รองข้อมูลในรำยงำนกำรแก้ไขรำคำย้อนหลังและรำยงำนกำรชดเชยรำคำ โดย
รำคำรับซื้อคืนหน่ วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องนัน้ ต่ำงจำกรำคำรับซื้อคืนหน่ วยลงทุนที่ถูกต้องตัง้ แต่หนึ่งสตำงค์ข้นึ
ไป และคิดเป็ นอัตรำตัง้ แต่รอ้ ยละ 0.5 ของรำคำรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนทีถ่ ูกต้อง
(2) กำรไม่ขำยหรือไม่รบั ซือ้ คืนหน่วยลงทุนตำมคำสั ่งทีร่ บั ไว้แล้ว
บริษ ัท จัด กำรอำจไม่ขำย ไม่ร บั ซื้อ คืน หรือ ไม่ร บั สับ เปลี่ยนหน่ ว ยลงทุ น ตำมค ำสั ่งซื้อ ค ำสั ง่ ขำยคืน หรือ ค ำสั ่ง
สับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนที่ได้รบั ไว้แล้ว หรืออำจหยุดรับคำสั ่งซื้อ คำสั ่งขำยคืน หรือคำสั ่งสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนได้ ใน
กรณีทป่ี รำกฏเหตุดงั ต่อไปนี้
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(2.1) ตลำดหลักทรัพย์หรือศูนย์ซอ้ื ขำยหลักทรัพย์ไม่สำมำรถเปิ ดทำกำรซือ้ ขำยได้ตำมปกติ
(2.2) เมื่อบริษทั จัดกำรโดยควำมเห็นชอบของผูด้ แู ลผลประโยชน์เห็นว่ำมีเหตุจำเป็ นทำให้ไม่สำมำรถจำหน่ำย จ่ำย
โอนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ ของกองทุนเปิ ดได้อย่ำงสมเหตุสมผล หรือไม่สำมำรถคำนวณมูลค่ำทรัพย์สนิ
ของกองทุนเปิ ดได้อย่ำงเป็ นธรรมและเหมำะสม หรือมีเหตุจำเป็ นอื่นใดเพื่อคุม้ ครองประโยชน์ของผูถ้ อื หน่ วย
ลงทุน ทัง้ นี้ บริษทั จัดกำรจะไม่ขำย ไม่รบั ซือ้ คืน หรือไม่รบั สับเปลีย่ นหน่ วยลงทุนตำมคำสั ่งซือ้ คำสั ่งขำยคืน
หรือคำสั ่งสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนที่ได้รบั มำแล้ว หรือจะหยุดรับคำสั ่งซื้อ คำสั ่งขำยคืน หรือคำสั ่งสับเปลี่ยน
หน่วยลงทุนในกรณีน้ีได้ไม่เกิน 1 วันทำกำร เว้นแต่ได้รบั ผ่อนผันจำกสำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต.
(2.3) ในกรณีทก่ี องทุนรวมมีกำรลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ ในต่ำงประเทศตำมประกำศสำนักงำน ก.ล.ต.ว่ำ
ด้วยกำรลงทุนในหรือมีไว้ซ่งึ หลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ ในต่ำงประเทศเพื่อเป็ นทรัพย์สนิ ของกองทุน และกำร
กำหนดอัตรำส่ว นกำรลงทุ น เมื่อ มีเหตุก ำรณ์ ด งั ต่ อ ไปนี้ เ กิดขึ้น และก่อ ให้เ กิด ผลกระทบต่ อ กองทุ น รวม
ดังกล่ำวอย่ำงมีนยั สำคัญ
(ก) ตลำดซื้อขำยหลักทรัพย์ดงั กล่ำวไม่สำมำรถเปิ ดทำกำรซื้อขำยได้ตำมปกติ ทัง้ นี้ เฉพำะกรณีท่ี
กองทุนรวมได้ลงทุนในหลักทรัพย์ทซ่ี อ้ื ขำยในตลำดซื้อขำยหลักทรัพย์แต่ละแห่งเกินกว่ำร้อยละสิบ
ของมูลค่ำทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนรวม
(ข) มีเหตุกำรณ์ท่ที ำให้ไม่สำมำรถแลกเปลี่ยนเงินตรำต่ำงประเทศได้อย่ำงเสรี และทำให้ไม่สำมำรถ
โอนเงินออกจำกประเทศหรือรับโอนเงินจำกต่ำงประเทศได้ตำมปกติ
(ค) มีเหตุท่ที ำให้กองทุ นรวมไม่ได้รบั ชำระเงินจำกหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่ลงทุนไว้ตำมก ำหนด
เวลำปกติ ซึ่งเหตุดงั กล่ำวอยู่เหนือกำรควบคุมของบริษทั จัดกำรและผู้ดูแลผลประโยชน์ เห็นชอบ
ด้วยแล้ว
(2.4) เป็ นกำรไม่ขำยหน่ วยลงทุนตำมคำสั ่งซื้อหน่ วยลงทุนที่รบั ไว้แล้ว หรือเป็ นกำรหยุดรับคำสั ่งซื้อหน่ วยลงทุน
แก่ผลู้ งทุนเฉพำะรำย เนื่องจำกปรำกฏข้อเท็จจริงดังต่อไปนี้
(ก) บริษทั จัดกำรมีเหตุอนั ควรสงสัยว่ำผูล้ งทุนรำยนัน้ ๆ มีสว่ นเกีย่ วข้องกับกำรกระทำดังต่อไปนี้
1) กำรกระทำที่เป็ นควำมผิดมูลฐำนหรือควำมผิดฐำนฟอกเงินตำมกฎหมำยเกี่ยวกับกำรป้องกัน
และปรำบปรำมกำรฟอกเงิน ไม่วำ่ จะเป็ นกฎหมำยไทยหรือกฎหมำยต่ำงประเทศ
2) กำรให้กำรสนับสนุนทำงกำรเงินแก่กำรก่อกำรร้ำย หรือ
3) กำรกระทำทีเ่ ป็ นกำรปฏิบตั ติ ำมคำสั ่งเกีย่ วกับกำรยึดหรืออำยัดทรัพย์สนิ โดยบุคคลผูม้ อี ำนำจ
ตำมกฎหมำย
(ข) บริษทั จัดกำรไม่สำมำรถดำเนินกำรรูจ้ กั ลูกค้ำ และตรวจสอบเพื่อทรำบข้อเท็จจริงเกีย่ วกับลูกค้ำได้
ในสำระสำคัญ
(3) กำรหยุดรับคำสั ่งซือ้ ขำยหน่วยลงทุน
เพื่อคุ้มครองประโยชน์ ของผู้ถือหน่ วยลงทุน หรือในกรณีท่มี คี วำมจำเป็ นเพื่อรักษำเสถียรภำพทำงเศรษฐกิจและ
กำรเงินของประเทศ หรือเพื่อรักษำเสถียรภำพในระบบตลำดกำรเงิน สำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. อำจประกำศ
ให้บริษทั จัดกำรหยุดรับคำสั ่งซื้อ คำสั ่งขำยคืน หรือคำสั ่งสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนของกองทุนเปิ ดได้เป็ นกำรชั ่วครำว
ตำมระยะเวลำที่เห็นสมควร แต่รวมแล้วต้อ งไม่เกิน 20 วันท ำกำรติดต่อ กัน เว้นแต่จะได้รบั ควำมเห็นชอบจำก
คณะกรรมกำร ก.ล.ต. ให้ขยำยระยะเวลำหยุดรับคำสั ่งซือ้ คำสั ่งขำยคืน หรือคำสั ่งสับเปลีย่ นหน่วยลงทุนออกไปได้
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Q: วิ ธีการสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนเป็ นอย่างไร
A: กำรสับเปลีย่ นหน่วยลงทุนเข้ำ (Switch in)
ผู้สนใจลงทุนสำมำรถสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนเข้ำ (Switch in) ได้ทุกวันทำกำร ตำมเงื่อนไขกำรสั ่งซื้อหน่ วยลงทุนตำม
วิธกี ำร วันเวลำ และรำคำสั ่งซือ้ หน่วยลงทุน
โดยเป็ นกำรสับเปลี่ยนจำกหน่ วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นภำยใต้กำรจัดกำรของบริษทั จัดกำร (“กองทุนต้นทำง”) มำเข้ำ
กองทุนนี้ (“กองทุนปลำยทำง”) ทัง้ นี้ กำรสับเปลีย่ นกำรถือหน่ วยลงทุนระหว่ำงกองทุนเปิ ด ต้องเป็ นไปตำมเงื่อนไขที่ระบุ
ไว้ในโครงกำรจัดกำรของทัง้ กองทุนเปิ ดต้นทำง และกองทุนเปิ ดปลำยทำง
กำรสับเปลีย่ นหน่วยลงทุนออก (Switch out): ผูถ้ อื หน่วยลงทุนสำมำรถสับเปลีย่ นหน่ วยลงทุนจำกกองทุนนี้ไปยังกองทุน
อื่นภำยใต้กำรจัดกำรของบริษทั จัดกำร โดยส่งคำสั ่งสับเปลีย่ นหน่ วยลงทุน และนำส่งหลักฐำนกำรสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุน
ผ่ำนบริษทั จัดกำรหรือผูส้ นับสนุ นกำรขำยหรือรับซื้อคืนหน่ วยลงทุน กระทำได้ทุกวันทำกำรขำยหน่ วยลงทุน หรือวันทำ
กำรทีบ่ ริษทั จัดกำรเปิ ดให้ผถู้ อื หน่ วยลงทุนส่งสั ่งคำสั ่งสับเปลีย่ นหน่ วยลงทุนได้ ระหว่ำงเวลำเริม่ ทำกำรถึง 14.00 น.
ในกรณีท่วี นั ทำกำรสับเปลี่ยนตรงกับวันหยุดทำกำร และ/หรือวันที่สำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. และ/หรือหน่ วยงำน
อื่นใดที่มอี ำนำจตำมกฎหมำยที่เกี่ยวข้องมีคำสั ่งให้เป็ นวันหยุดทำกำรซื้อขำย แม้อำจเป็ นวันที่บริษทั จัดกำรกำหนดให้
เป็ นวันทำกำรสับเปลีย่ นหน่วยลงทุนก็ตำม บริษทั จัดกำรจะเลื่อนวันทำกำรสับเปลีย่ นหน่วยลงทุนเป็ นวันทำกำรถัดไป
ทัง้ นี้ บริษทั จัดกำรขอสงวนสิทธิท่จี ะเปลี่ยนแปลงวันและเวลำทำกำรสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนดังกล่ำว ตำมที่บริษทั จัดกำร
เห็นสมควร โดยจะแจ้งให้ผถู้ อื หน่ วยทรำบล่วงหน้ำ โดยประกำศ ณ สำนักงำนของบริษทั จัดกำร และ/หรือผูส้ นับสนุ นกำร
ขำยหรือรับซือ้ คืน รวมทัง้ เผยแพร่ผำ่ นเว็บไซต์ของบริษทั จัดกำร
Q: กองทุนรวมนี้ กาหนดวิ ธีการโอนหน่ วยลงทุน และข้อจากัดการโอนไว้อย่างไร
A: ข้อจากัดการโอนหน่ วยลงทุน ผู้ถือหน่ วยลงทุนสามารถโอนหน่ วยลงทุนได้ในกรณี ดงั ต่อไปนี้
บริษทั จัดกำรกองทุ นรวมหรือ นำยทะเบียนหน่ วยลงทุ นจะปฏิเสธกำรลงทะเบียนกำรโอนและกำรจำนำหน่ ว ยลงทุ น
ในกรณี ดังนี้
(1) กำรโอนหน่ วยลงทุน ในกรณีทก่ี ำรถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัดกำรถือหน่ วยลงทุนตำมประกำศคณะกรรมกำรกำกับ
ตลำดทุนว่ำด้วยหลักเกณฑ์เกีย่ วกับข้อจำกัดกำรถือ หน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้ำทีข่ องบริษทั จัดกำร
(2) กำรโอนหน่ วยลงทุน ในกรณีเป็ นกองทุนรวมทีเ่ สนอขำยต่อผูล้ งทุนทีม่ ใิ ช่รำยย่อย และกำรโอนหน่ วยลงทุนจะทำให้
ผู้ถือหน่ วยลงทุ นไม่เป็ นผู้ลงทุ นสถำบัน ผู้ลงทุนรำยใหญ่ หรือผู้มเี งินลงทุนสูง ตำมที่กำหนดในโครงกำรจัด กำร
กองทุนรวม เว้นแต่เป็ นกำรโอนทำงมรดก
(3) กำรโอนหรือกำรจำนำหน่ วยลงทุน ในกรณีเป็ นกองทุนรวมเพื่อกำรเลีย้ งชีพหรือกองทุนรวมหุน้ ระยะยำว
วิ ธีการโอนหน่ วยลงทุน
ผูถ้ อื หน่วยลงทุนทีป่ ระสงค์จะโอนหน่ วยลงทุน จะต้องดำเนินกำรดังต่อไปนี้
(1) กรอกแบบคำขอโอนหน่ วยลงทุนตำมที่บริษทั จัดกำรหรือนำยทะเบียนหน่ วยลงทุนกำหนด พร้อมทัง้ ลงลำยมือชื่อผู้
โอนและผูร้ บั โอน และยื่นคำขอโอนหน่ วยลงทุนดังกล่ำวพร้อมเอกสำรทีก่ ำหนดแก่นำยทะเบียนหน่ วยลงทุน ในกรณี
ที่ผรู้ บั โอนยังไม่มบี ญ
ั ชีกองทุนกับบริษทั จัดกำร ผูร้ บั โอนจะต้องดำเนินกำรขอเปิ ดบัญชีกองทุนตำมวิธกี ำรทีก่ ำหนด
ไว้ในโครงกำรก่อน แล้วผูโ้ อนจึงทำกำรโอนหน่วยลงทุนให้ผรู้ บั โอนได้
(2) ผู้ โ อนจะต้ อ งเสีย ค่ ำ ธรรมเนี ย มกำรโอนหน่ ว ยลงทุ น ตำมที่ร ะบุ ไ ว้ใ นหนั ง สือ ชี้ช วนส่ ว นข้อ มูล โครงกำร เรื่อ ง
“ค่ำธรรมเนียมทีเ่ รียกเก็บจำกผูส้ ั ่งซือ้ หรือผูถ้ อื หน่ วยลงทุน ”
(3) หลังจำกที่ได้รบั ค่ำธรรมเนียมกำรโอนหน่ วยลงทุนจำกผูโ้ อนแล้ว นำยทะเบียนหน่ วยลงทุนจะส่งมอบใบเสร็จรั บเงิน
และใบกำกับภำษี พร้อมสำเนำคำขอโอนหน่วยลงทุนให้แก่ผโู้ อนไว้เป็ นหลักฐำน
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นำยทะเบียนหน่ วยลงทุนจะบันทึกข้อมูลกำรโอนหน่ วยลงทุนและออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่ วยลงทุนให้ผโู้ อนและ
ผูร้ บั โอนหน่ วยลงทุน ภำยใน 15 วันนับแต่วนั ที่นำยทะเบียนหน่ วยลงทุนได้รบั คำขอโอนหน่ วยลงทุนถูกต้องสมบูรณ์
ทัง้ นี้ ผูร้ บั โอนหน่ วยลงทุนจะมีสทิ ธิในฐำนะผู้ถอื หน่ วยลงทุนของกองทุนรวมตำมข้อผูกพันข้อ 13 เรื่อง “สิทธิหน้ ำที่
และควำมรับผิดชอบของผู้ถอื หน่ วยลงทุน ” ได้ต่อเมื่อนำยทะเบียนหน่ วยลงทุนได้บนั ทึกชื่อผู้รบั โอนหน่ วยลงทุนใน
สมุดทะเบียนผูถ้ อื หน่วยลงทุนเรียบร้อยแล้ว
Q: ผู้ถือ หน่ วยลงทุนจะทราบข้ อมูลเกี่ย วกับมูลค่าทรัพย์สิ นสุทธิ มูลค่ าหน่ วยลงทุนและราคาขายและรับซื้อคืน
หน่ วยลงทุนได้จากช่องทางใด
A: ผูถ้ อื หน่วยสำมำรถตรวจสอบได้ ในเว็ปไซต์ (Website) ของบริษทั จัดกำร www.lhfund.co.th หรือที่บริษทั จัดกำร ที่
หมำยเลขโทรศัพท์ 02-286-3484 และ 02-679-2155

สิ ทธิ ของผูถ้ ือหน่ วยลงทุน
Q: กองทุนนี้ มีการออก และส่งมอบเอกสารแสดงสิ ทธิ ในหน่ วยลงทุนหรือไม่ อย่างไร
A: นำยทะเบียนหน่วยลงทุนจะออก “หนังสือรับรองสิทธิในหน่ วยลงทุน/ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภำษี” ทุกครัง้ ทีม่ กี ำรสั ่งซื้อ
หรือขำยคืนหน่ วยลงทุน เพื่อเป็ นกำรยืนยันจำนวนหน่ วยลงทุนให้แก่ผถู้ อื หน่ วยลงทุน และจะจัดส่งหนังสือรับรองสิทธิ
ในหน่ วยลงทุน/ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภำษีให้แก่ผถู้ อื หน่ วยลงทุนภำยใน 15 วันทำกำรนับแต่วนั ทำกำรถัดจำกวันที่
ปิ ดกำรเสนอขำยหน่ วยลงทุนครัง้ แรก หรือภำยใน 7 วันทำกำรนับแต่วนั ถัดจำกวันคำนวณมูลค่ำทรัพย์สนิ สุทธิ มูลค่ำ
หน่ วยลงทุ น และรำคำหน่ วยลงทุ น ในช่วงกำรขำยและรับซื้อ คืนหน่ วยลงทุ นภำยหลังกำรเสนอขำยครัง้ แรก อนึ่ ง
เอกสำรหลักฐำนต่ำง ๆ จะจัดส่งโดยทำงไปรษณีย์ หรือให้ผสู้ นับสนุนกำรขำยหรือรับซือ้ คืนเป็ นผูม้ อบให้แล้วแต่กรณี
ทัง้ นี้ สิทธิในหน่ วยลงทุนของผูส้ ั ่งซื้อหน่วยลงทุนจะเกิดขึน้ ต่อเมื่อนำยทะเบียนหน่วยลงทุนได้ทำกำรบันทึกรำยกำร
สั ่งซือ้ หน่ วยลงทุนของผูส้ ั ่งซือ้ หน่วยลงทุนในทะเบียนผูถ้ อื หน่ วยลงทุนแล้ว
บริษทั จัดกำรและ/หรือนำยทะเบียนขอสงวนสิทธิเปลีย่ นรูปแบบของเอกสำรแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนจำกหนังสือรับรอง
สิทธิในหน่วยลงทุน เป็ น “สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน (Fund book)” หรือรูปแบบอื่นใดทีส่ ำนักงำน
คณะกรรมกำร ก.ล.ต.อนุญำต หรือเห็นชอบได้ บริษทั จัดกำรจะประกำศให้ทรำบล่วงหน้ำไม่น้อยกว่ำ 5 วันทำกำร ณ
ทีท่ ำกำรทุกแห่งของบริษทั จัดกำร และสถำนทีต่ ดิ ต่อของผูส้ นับสนุนกำรขำยหรือรับซือ้ คืนหน่ วยลงทุน
Q: ผู้ถือหน่ วยลงทุนของกองทุนรวมนี้ อาจถูกจากัดสิ ทธิ ในเรื่องใด ภายใต้เงื่อนไขอย่างไร
A: ในกรณีท่บี ุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดถือหน่ วยลงทุนเกินข้อจำกัดกำรถือหน่ วยลงทุน บริษทั จัดกำรจะไม่นับ
คะแนนเสียงที่เกินกว่ำ 1 ใน 3 ของจำนวนหน่ วยลงทุ นที่จำหน่ ำยได้แล้วทัง้ หมดของกองทุ นรวม เว้นแต่กำรเกิน
ข้อจำกัดกำรถือ หน่ วยลงทุนเป็ นกรณีข้อยกเว้นข้อจำกัดกำรถือ หน่ วยลงทุ นตำมที่สำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต.
ประกำศกำหนด
Q: ผู้ถือหน่ วยลงทุน สามารถตรวจสอบแนวทาง และการดาเนิ นการใช้สิทธิ ออกเสี ยงของบริ ษทั จัดการกองทุน
รวมเพิ่มเติ มได้ที่ใด
A: ผูถ้ อื หน่วยลงทุนสำมำรถตรวจสอบได้ในเว็ปไซด์ (website) ของบริษทั จัดกำร www.lhfund.co.th
Q: ผู้ถือหน่ วยสามารถร้องเรียนผ่านช่องทางใด และกองทุนมีนโยบายระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการ
อนุญาโตตุลาการหรือไม่ อย่างไร
A: ผูถ้ อื หน่ วยสำมำรถร้องเรียนได้ท่ี บริษทั จัดกำรที่หมำยเลขโทรศัพท์ 02-286-3484 และ 02-679-2150 หรือสำนักงำน
คณะกรรมกำร ก.ล.ต. (Help center) โทรศัพท์ 02-263-6000
กองทุนเปิ ด แอล เอช โกลบอล อิควิต้ี
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กำรระงับข้อพิพำทโดยกระบวนกำรอนุญำโตตุลำกำร
บริษทั จัดกำรมีนโยบำยกำรระงับข้อพิพำทโดยกระบวนกำรอนุ ญำโตตุลำกำร ในกรณีท่บี ริษทั จัดกำรฝ่ำฝื นหรือไม่
ปฏิบตั ติ ำมโครงกำรจัดกำรกองทุนรวมนี้ และ/หรือหลักเกณฑ์ตำมประกำศคณะกรรมกำร ก.ล.ต. และ/หรือประกำศ
สำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ที่เกี่ยวข้อง อันมีผลให้เกิดควำมเสียหำยแก่ผถู้ อื หน่ วยลงทุนของกองทุน ผูถ้ อื หน่ วย
ของกองทุนสำมำรถนำข้อพิพำทเข้ำสู่กำรพิจำรณำตำมกระบวนกำรอนุ ญำโตตุลำกำรของสำนักงำนคณะกรรมกำร
ก.ล.ต. ได้

บุคคลที่เกี่ยวข้องกับการดาเนิ นการของกองทุนรวม
Q: ข้อมูลเกี่ยวกับบริษทั จัดการกองทุนรวม
A: ข้อมูลเกีย่ วกับบริษทั จัดกำร สรุปได้ดงั นี้
บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จากัด
เลขที่ 11 อำคำรคิวเฮ้ำส์สำทร ชัน้ 14 ถนนสำทรใต้
แขวงทุ่งมหำเมฆ เขตสำทร กรุงเทพฯ 10120
โทร. 02-286-3484 และ 02-679-2150

ที่อยู่

จานวนกองทุนรวมทัง้ หมด
ภายใต้การบริหารจัดการ

38 กองทุน (ณ วันที่ 10 พฤษภำคม 2561)

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ภายใต้การ
บริหารจัดการ

54,824,619,682.25 บำท (ณ วันที่ 10 พฤษภำคม 2561)

รายชื่อกรรมการบริษทั
1. นำยรัตน์ พำนิชพันธ์
2. นำยอดุลย์ วินัยแพทย์
3. นำงสุวรรณำ พุทธประสำท
4. นำงศศิธร พงศธร
5. นำงระวีวรรณ วัธนำนุ กจิ
6. นำยหลำย กวง-ฮัว
7. นำงสำวจุฑำมำศ สมบุณยะวิโรจน์
8. นำงจันทนำ กำญจนำคม
9. นำยมนรัฐ ผดุงสิทธิ ์

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

รายชื่อผูบ้ ริหารบริษทั
นำงจันทนำ กำญจนำคม
นำยมนรัฐ ผดุงสิทธิ ์
นำยอนุ วฒ
ั น์ อิม่ แสงรัตน์
นำงสำวศศิวณ
ี ์ กฤษณะสมิต
นำงสำวนิศำนำถ วงศวสิฐ
นำงสุดำริน ธรรมรักษ์
นำงสำวมนชญำ รัชตกุล

กองทุนเปิ ด แอล เอช โกลบอล อิควิต้ี

ประธำนกรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร

กรรมกำรผูอ้ ำนวยกำร
กรรมกำรผูจ้ ดั กำร
ฝำ่ ยกำรตลำดกองทุนส่วนบุคคล
ฝำ่ ยงำนทะเบียน
ฝำ่ ยเทคโนโลยีสำรสนเทศ
ฝำ่ ยเครือข่ำยธนำคำรและสถำบัน
ฝำ่ ยกำรลงทุนกองทุนรวมและกองทุนส่วนบุคคล
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Q: รายชื่อคณะกรรมการลงทุน
A: รำยชื่อคณะกรรมกำรลงทุน แสดงได้ดงั นี้
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

รายชื่อคณะกรรมการลงทุน
นำยมนรัฐ ผดุงสิทธิ ์
นำงสำวมนชญำ รัชตกุล
นำยอรุณศักดิ ์ จรูญวงศ์นิรมล
นำยวิรตั น์ วิทยศรีธำดำ
นำยอำนุภำพ โฉมศรี
นำงสำวพรเพ็ญ ชุลปี ระเสริฐ
นำยสมิทธ์ ศักดิก์ ำจร
นำงสำวนภำพรรณ จึงจินต์เจริญ

รองประธำนกรรมกำร
ผูจ้ ดั กำรกองทุน
ผูจ้ ดั กำรกองทุน
ผูจ้ ดั กำรกองทุน
ผูจ้ ดั กำรกองทุน
ผูจ้ ดั กำรกองทุน
ผูจ้ ดั กำรกองทุน
ผูจ้ ดั กำรกองทุน

Q: รายชื่อผู้จดั การกองทุน ประวัติการศึกษา และประสบการณ์ การทางานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกองทุนรวม
รวมทัง้ หน้ าที่ความรับผิดชอบของผู้จดั การกองทุนดังกล่าว
A: รำยชื่อผูจ้ ดั กำรกองทุน แสดงได้ดงั นี้
ชื่อ นามสกุล
นำงจันทนำ กำญจนำคม

นำยมนรัฐ ผดุงสิทธิ ์

ประวัติการศึกษา
-ปริญญำโท Campbell University North
Carolina, US บริหำรธุรกิจ
-ปริญญำตรีมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์
ปริญญำวิทยำศำสตร์บณ
ั ฑิต
-CFA ระดับ II สมำคมนักวิเครำะห์
หลักทรัพย์ และประกำศนียบัตร สมำคม
ส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษทั ไทย DCP
รุน่ 154/2554
-ปริญญำโท MBA, SASIN Graduate
Institute
-ปริญญำตรี บัญชีบณ
ั ฑิต , จุฬำลงกรณ์
มหำวิทยำลัย

กองทุนเปิ ด แอล เอช โกลบอล อิควิต้ี

ประสบการณ์ทางาน

หน้ าที่ความรับผิดชอบ

-บลจ.แลนด์ แอนด์ เฮ้ำส์ จำกัด
-บลจ.กรุงศรี จำกัด

-กรรมกำรผูอ้ ำนวยกำร
-ดูแลกำรบริหำรงำนธุรกิจ
กองทุนสำรองเลีย้ งชีพ

-บลจ.แลนด์ แอนด์ เฮ้ำส์ จำกัด
-บมจ.เอฟดับบลิวดี ประกันชีวติ
-บลจ.ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด
-ตลำดสินค้ำเกษตรล่วงหน้ำแห่ง
ประเทศไทย (AFET)
-บลจ.วรรณ จำกัด
-บลจ. ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด

-กรรมกำรผูจ้ ดั กำร
-รองประธำนเจ้ำหน้ำทีบ่ ริหำร
ฝำ่ ยกำรลงทุน
-กรรมกำรบริหำรและประธำน
เจ้ำหน้ำทีล่ งทุน
-กรรมกำร
-กรรมกำรและประธำน
เจ้ำหน้ำทีบ่ ริหำร
- ผู้ ช่ ว ยกรรมกำรผู้ จ ั ด กำร
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ชื่อ นามสกุล
น.ส. มนชญำ รัชตกุล

นำยอรุณศักดิ ์ จรูญวงศ์นิรมล

นำยสมิทธ์ ศักดิก์ ำจร

ประวัติการศึกษา
-ปริญญำโท บริหำรธุรกิจ (กำรจัดกำร
ทัวไป)
่ Western Illinois University, US
-ปริญญำตรี บัญชีบณ
ั ฑิต
มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์
-CISA

-ปริญญำโท บริหำรธรุกจิ University of
Kentucky, USA
-ปริญญำตรี วิศวกรรมศำสตร์
จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย
-CFA

-ปริญญำโท บริหำรธุรกิจ กำรเงิน
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีมหำนคร
-ปริญญำตรี บริหำรธุรกิจ กำรเงิน
มหำวิทยำลัยกรุงเทพ
-ปริญญำตรี วิทยำกำรจัดกำร บัญชี
มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมธิรำช
-CISA ระดับ I
นำยวิรตั น์ วิทยศรีธำดำ
-ปริญญำโท
จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย
เศรษฐศำสตร์กำรเงินระหว่ำงประเทศ
-ปริญญำตรี
จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย
เศรษฐศำสตร์กำรคลัง
นำยอำนุภำพ โฉมศรี
-ปริญญำโท สถำบันบัณฑิตพัฒนบริหำร
ศำสตร์ เศรษฐศำสตร์กำรเงิน
-ปริญญำตรี มหำวิทยำลัยรำมคำแหง
เศรษฐศำสตร์กำรเงิน เกียรตินิยม
อันดับ 1
กองทุนเปิ ด แอล เอช โกลบอล อิควิต้ี

ประสบการณ์ทางาน
-บลจ.แลนด์ แอนด์ เฮ้ำส์ จำกัด
-บลจ.ธนชำต จำกัด
-บลจ.เมย์แบงก์ (ประเทศไทย)
จำกัด
-บลจ.ไอเอ็นจี (ประเทศไทย)
จำกัด
-บล.เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด
(มหำชน)
-บล.ธนชำต จำกัด (มหำชน)
-บล.เอกธำรง เคจีไอ จำกัด
-บล.ธนชำต จำกัด (มหำชน)
-ธนำคำรกรุงเทพ จำกัด (มหำชน)

-บลจ.แลนด์ แอนด์ เฮ้ำส์ จำกัด
-บลจ.ธนชำต จำกัด
-บลจ.ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด
-บลจ.ไอเอ็นจี (ประเทศไทย)
จำกัด
-SCB Quant Asset
Management Co.,Lld.
-บลจ.เอ็มเอฟซี จำกัด (มหำชน)
-บริษทั ทริส เรตติง้ จำกัด
-บลจ.แลนด์ แอนด์ เฮ้ำส์ จำกัด
-บลจ.ฟิลลิป จำกัด
-บมจ.ธนำคำรกรุงเทพ
-บมจ. ไทยประกันชีวติ

-บลจ.แลนด์ แอนด์ เฮ้ำส์ จำกัด
-บลจ.เมย์แบงค์ กิมเอ็ง จำกัด
-บล.เมอร์ชนั ่ พำร์ทเนอร์ จำกัด
(มหำชน)
-บลจ.ฟินนั ซ่ำ จำกัด
-บลจ.ซีมโิ ก้ จำกัด
-บลจ.แลนด์ แอนด์ เฮ้ำส์ จำกัด
-บลจ.แลนด์ แอนด์ เฮ้ำส์ จำกัด
-บมจ.ธนำคำรไทยพำณิชย์

หน้ าที่ความรับผิดชอบ
-ผูช้ ว่ ยกรรมกำรผูจ้ ดั กำร
สำยกำรลงทุน
-ผูจ้ ดั กำรกองทุนอำวุโส
-ผูจ้ ดั กำรกองทุนอำวุโส
(ผูช้ ว่ ยกรรมกำรผูจ้ ดั กำร)
-ผูจ้ ดั กำรกองทุนอำวุโส
(ผูอ้ ำนวยกำร)
-ผูช้ ว่ ยผูอ้ ำนวยกำร
-ผูช้ ว่ ยผูอ้ ำนวยกำร
-ผูช้ ว่ ยผูอ้ ำนวยกำร
-ผูช้ ว่ ยผูอ้ ำนวยกำร
-จนท.วิเครำะห์หลักทรัพย์
อำวุโส
-Auditor Officer 7
-ผูจ้ ดั กำรกองทุนอำวุโส
(ผูอ้ ำนวยกำร)
-ผูจ้ ดั กำรกองทุนอำวุโส
-ผูจ้ ดั กำรกองทุนอำวุโส
-ผูจ้ ดั กำรกองทุนอำวุโส
-ผูจ้ ดั กำรกองทุนอำวุโส
-ผูจ้ ดั กำรกองทุน
-Senior Analyst
-ผูจ้ ดั กำรกองทุน
-ผูจ้ ดั กำรกองทุน
-เจ้ำหน้ำทีช่ ำนำญกำร ฝำ่ ยค้ำ
หลักทรัพย์ ธุรกิจจัดกำร
กองทุนส่วนบุคคล
-ผูจ้ ดั กำรกองทุน ฝำ่ ยจัดกำร
กองทุนสำรองเลีย้ งชีพ
-ผูจ้ ดั กำรกองทุน
-ผูจ้ ดั กำรกองทุน
-ผูจ้ ดั กำรกองทุนส่วนบุคคล
-ผูช้ ว่ ยผูจ้ ดั กำรกองทุน
-ผูจ้ ดั กำรฝำ่ ยบริหำรควำม
เสีย่ ง
-ผูจ้ ดั กำรกองทุน
-ผูจ้ ดั กำรฝำ่ ยบริหำรควำม
เสีย่ ง
-เศรษฐกร
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ชื่อ นามสกุล
น.ส. พรเพ็ญ ชุลปี ระเสริฐ

น.ส. นภำพรรณ จึงจินต์เจริญ

ประวัติการศึกษา

ประสบการณ์ทางาน

-ปริญญำโท Information Systems &
Management, London School of
Economics, UK
-ปริญญำโท Finance, Imperial College,
U.K.
-ปริญญำตรี Economics &
Accountancy, City University, UK
-ปริญญำโท กำรเงิน Shanghai
University of finance and economics
-ปริญญำตรี กำรเงิน จุฬำลงกรณ์
มหำวิทยำลัย
-CISA ระดับ I

-บลจ.แลนด์ แอนด์ เฮ้ำส์ จำกัด
-บลจ.วรรณ จำกัด
-บลจ.ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล จำกัด
-บลจ.ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล จำกัด

-ผูจ้ ดั กำรกองทุน
-ผูจ้ ดั กำรกองทุน
-ผูจ้ ดั กำรกองทุน
-ผูช้ ว่ ยผูจ้ ดั กำรกองทุน

-บลจ.แลนด์ แอนด์ เฮ้ำส์ จำกัด
-บลจ.แลนด์ แอนด์ เฮ้ำส์ จำกัด
-บลจ.วรรณ จำกัด

-ผูจ้ ดั กำรกองทุน
-ผูช้ ว่ ยผูจ้ ดั กำรกองทุน
-ผูช้ ว่ ยผูจ้ ดั กำรกองทุน

หน้ าที่ความรับผิดชอบ

Q: รายชื่อผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่ วยลงทุน นายทะเบียนหน่ วยลงทุน และผู้ดแู ลผลประโยชน์
A: 1) ผูส้ นับสนุนกำรขำยหรือรับซือ้ คืนหน่ วยลงทุน ของกองทุนนี้ ได้แก่:
-

ธนำคำรแลนด์ แอนด์ เฮ้ำส์ จำกัด (มหำชน)

-

บริษทั หลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้ำส์ จำกัด (มหำชน)

-

หรือผูส้ นับสนุนกำรขำยหรือรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนทีไ่ ด้รบั แต่งตัง้ (ถ้ำมี)

2) นำยทะเบียนหน่วยลงทุน
บริษทั หลักทรัพย์จดั กำรกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้ำส์ จำกัด
3) ผูด้ แู ลผลประโยชน์*
ธนำคำรไทยพำณิชย์ จำกัด (มหำชน)
(*นอกจำกหน้ ำ ที่ต ำมที่ก ำหนดไว้ใ นสัญ ญำแต่ ง ตัง้ ผู้ดู แ ลผลประโยชน์ ย งั มีห น้ ำ ที่ต ำมกฎหมำยในกำรรัก ษำ
ผลประโยชน์ของผูถ้ อื หน่วยลงทุนด้วย)

ช่องทางที่ผล้ ู งทุนสามารถทราบข้อมูลเพิ่ มเติ ม
Q: ช่องทางที่ผ้ลู งทุนสามารถทราบข้อมูลเพิ่มเติ มเกี่ยวกับกองทุนรวมนี้
A: ผูล้ งทุนสำมำรถทรำบข้อมูลเพิม่ เติมได้ทส่ี ำนักงำนของบริษทั จัดกำร และเว็บไซต์ ของบริษทั จัดกำร หรือ
ผูส้ นับสนุ นกำรขำยหรือรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน
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ปัจจัยความเสี่ยงของกองทุน
ความเสี่ยงจากการดาเนิ นงานของผู้ออกตราสาร (Business Risk)
คือ ควำมเสี่ยงที่เกิดจำกกำรดำเนิ นงำนของผู้ออกตรำสำร หำกผลกำรดำเนิ นงำนหรือ ฐำนะกำรเงินของผู้อ อกตรำสำร รวมทัง้
ควำมสำมำรถในกำรทำกำไรของผูอ้ อกตรำสำรเปลี่ยนแปลงไป ซึง่ อำจกระทบต่อรำคำซือ้ ขำยของตรำสำร
แนวทำงกำรบริหำรควำมเสีย่ ง: ผูจ้ ดั กำรกองทุนจะพิจำรณำคัดเลือกหลักทรัพย์ท่จี ะลงทุน โดยกำรวิเครำะห์สถำนะทำงกำรเงิน ผล
กำรดำเนินงำน กำรบริหำรงำน เพื่อประกอบกำรตัดสินใจลงทุน และยังจะทำกำรติดตำมข้อมูลข่ำวสำรของผู้ออกตรำสำรอย่ำง
ใกล้ชดิ และต่อเนื่อง เพื่อปรับเปลีย่ นแผนกำรลงทุนอย่ำงเหมำะสม
ความเสี่ยงจากความสามารถในการชาระหนี้ ของผู้ออกตราสาร (Credit Risk)
คือควำมเสีย่ งจำกกำรทีบ่ ริษทั ผูอ้ อกตรำสำรไม่สำมำรถชำระคืนเงินต้น และ/หรือดอกเบีย้ ได้ตำมที่กำหนด หรือไม่ครบตำมจำนวนที่
ได้สญ
ั ญำไว้
แนวทำงกำรบริหำรควำมเสีย่ ง: บริษทั จัดกำรจะวิเครำะห์คุณภำพและควำมสำมำรถในกำรชำระหนี้ของผูอ้ อกตรำสำร และทบทวน
ฐำนะทำงกำรเงินและควำมน่ ำเชื่อถือของผูอ้ อกตรำสำรเป็ นประจำสม่ำเสมอ หำกมีกำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงมีนัยสำคัญ ก็จะพิจำรณำ
ปรับเปลีย่ นแผนกำรลงทุนให้เหมำะสมกับสภำวกำรณ์
ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องของตราสาร (Liquidity Risk)
คือควำมเสีย่ งทีเ่ กิดจำกกำรไม่สำมำรถขำยตรำสำรได้ในช่วงเวลำทีต่ อ้ งกำรหรืออำจไม่ได้รำคำตำมทีค่ ำดหวังเอำไว้
แนวทำงกำรบริหำรควำมเสี่ยง : บริษทั จัดกำรจะพิจำรณำลงทุนในหลักทรัพย์ท่มี สี ภำพคล่องให้สอดคล้องกับประเภทลักษณะและ
นโยบำยกำรลงทุนของกองทุนอย่ำงเหมำะสม เพื่อให้มคี วำมคล่องตัวในกำรบริหำรกองทุน ทัง้ นี้ แนวทำงกำรบริหำรควำมเสีย่ งจำก
กำรขำดสภำพคล่องของตรำสำร จะขึน้ อยู่กบั กำรพิจำรณำตัดสินใจของบริษทั จัดกำรโดยคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของผูถ้ อื หน่ วย
ลงทุนเป็ นสำคัญ
ความเสี่ยงจากการลงทุนในต่างประเทศ (Country and Political Risk)
เนื่ อ งจำกกองทุ นอำจจะลงทุ น ในตรำสำรต่ ำ งประเทศ กองทุ นจึงมีค วำมเสี่ย งของประเทศที่ล งทุ น เช่น กำรเปลี่ย นแปลงของ
ปจั จัยพืน้ ฐำน สภำวะทำงเศรษฐกิจ กำรเมือง ค่ำเงิน และนโยบำยต่ำงประเทศ โดยปจั จัยเหล่ำนี้อำจมีผลกระทบต่อรำคำหน่ วยลงทุน
หรือหลักทรัพย์ทก่ี องทุนลงทุน
แนวทำงกำรบริหำรควำมเสีย่ ง : บริษทั จัดกำรจะติดตำมและทำกำรวิเครำะห์ควำมเสีย่ งทำงด้ำนปจั จัยพืน้ ฐำน สภำวะทำงเศรษฐกิจ
กำรเมือง ค่ำเงิน และนโยบำยต่ำงประเทศ ของประเทศทีล่ งทุนอย่ำงสม่ำเสมอ เพื่อลดควำมเสีย่ งในส่วนนี้
ความเสี่ยงจากข้อจากัดการนาเงินลงทุนกลับประเทศ (Repatriation Risk)
เนื่องจำกกองทุนอำจจะมีกำรลงทุนในตรำสำรต่ำงประเทศ จึงมีควำมเสีย่ งจำกกำรเปลี่ยนแปลงนโยบำยต่ำงประเทศที่เกี่ยวกับกำร
แลกเปลี่ยนเงินตรำต่ำงประเทศ และกำรนำเงินลงทุนกลับเข้ำมำในประเทศได้ ซึ่งอำจส่งผลให้กองทุนไม่สำมำรถชำระเงินให้ผู้ถือ
หน่วยลงทุนได้ตำมจำนวนหรือเวลำทีก่ ำหนด
แนวทำงกำรบริหำรควำมเสีย่ ง บริษทั จัดกำรจะติดตำมสถำนกำรณ์ของประเทศคู่คำ้ ที่บริษทั จัดกำรมีกำรลงทุนไว้อย่ำงใกล้ชดิ และ
สม่ำเสมอ เพื่อลดควำมเสีย่ งดังกล่ำว
กองทุนเปิ ด แอล เอช โกลบอล อิควิต้ี
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ความเสี่ยงที่เกิ ดจากการได้รบั ชาระเงินค่าขายคืนหน่ วยลงทุนจากกองทุนรวมต่างประเทศล่าช้า
คือควำมเสีย่ งทีเ่ กิดจำกวันหยุดทำกำรของประเทศที่กองทุนลงทุนหรือประเทศทีเ่ กีย่ วข้องกับกำรลงทุนอำจหยุดไม่ตรงกับวันหยุดทำ
กำรของประเทศไทย ทำให้กองทุนอำจได้รบั ชำระเงินค่ำขำยคืนหน่ วยลงทุนจำกกองทุนรวมต่ำงประเทศที่กองทุนลงทุนล่ำช้ำ และ
ส่งผลกระทบต่อกำรชำระเงินค่ำขำยคืนหน่ วยลงทุนให้กบั ผูถ้ อื หน่วยลงทุนในประเทศ
แนวทำงกำรบริหำรควำมเสีย่ ง อย่ำงไรก็ตำม บริษทั จัดกำรจะดำเนินกำรให้เป็ นไปตำมหลักเกณฑ์ท่กี ำหนดไว้ในหนังสือ ชี้ชวน/
รำยละเอียดโครงกำร
ความเสี่ยงของอัตราแลกเปลี่ยน (Currency Risk)
เนื่องจำกกองทุนอำจจะลงทุนในตรำสำรต่ำงประเทศ ซึง่ ต้องลงทุนเป็ นสกุลเงินต่ำงประเทศ ทำให้กองทุนมีควำมเสีย่ งจำกกำรเพิม่ ขึน้
หรือลดลงของอัตรำแลกเปลีย่ นเมื่อเทียบกับสกุลเงินบำท ซึง่ มีผลทำให้ตอบแทนทีไ่ ด้รบั มีควำมผันผวนตำม
แนวทำงกำรบริหำรควำมเสีย่ ง กองทุนอำจลงทุนในสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำ (Derivative) หรือเครื่องมือป้องกันควำมเสีย่ งจำกอัตรำ
แลกเปลี่ยน (hedging) ตำมดุลยพินิจของผู้จดั กำรกองทุน ซึ่งอำจจะมีต้นทุนที่เพิม่ ขึ้นจำกกำรทำธุรกรรมเพื่อ ป้องกันควำมเสี่ยง
ดังกล่ำว
ความเสี่ยงจากการทาสัญญาซื้อขายล่วงหน้ า (Derivative) เพื่อป้ องกันความเสี่ยง
กำรทำสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำ (Derivative) เพื่อป้องกันควำมเสีย่ ง (Hedgind) จำกอัตรำแลกเปลี่ยนอำจทำให้กองทุนเสียโอกำสใน
กำรได้รบั ผลตอบแทนที่เพิม่ ขึน้ หำกอัตรำแลกเปลี่ยนมีกำรเปลี่ยนแปลงมีกำรเปลี่ยนแปลงในทำงตรงข้ำมกับที่กองทุนคำดกำรณ์ไว้
อย่ำงไรก็ตำม กองทุนยังคงมีควำมเสีย่ งจำกกำรทีค่ สู่ ญ
ั ญำไม่ปฎิบตั ติ ำมสัญญำดังกล่ำว
แนวทำงกำรบริหำรควำมเสี่ยง : กองทุนจะเข้ำทำธุรกรรมดังกล่ำวกับธนำคำรที่มกี ฎหมำยจัดตัง้ ขึ้น หรือธนำคำรพำณิชย์และจะ
วิเครำะห์ฐำนะทำงกำรเงินของคุส่ ญ
ั ญำก่อนทำสัญญำ รวมทัง้ ติดตำมวิเครำะห์ควำมเสีย่ งในฐำนกำรเงินของคูส่ ญ
ั ญำอย่ำงต่อเนื่อง
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สรุปอัตราส่วนการลงทุนของกองทุน
รวม

อัตราส่วนการลงทุนสาหรับกองทุนทั ่วไป
งงข้อ
ประเภททรัพย์สิน
1 ตรำสำรภำครัฐไทย
2 ตรำสำรภำครัฐต่ำงประเทศ
2.1 กรณีมี credit rating อยูใ่ น 2 อันดับแรกขึน้ ไป
2.2 กรณีมี credit rating อยูใ่ นระดับ investment grade
แต่ต่ำกว่ำ 2 อันดับแรก
3 หน่วย CIS
4 เงินฝำกหรือตรำสำรเทียบเท่ำเงินฝำกทีผ่ รู้ บั ฝำกหรือผูอ้ อกตรำสำร
มีลกั ษณะอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งดังนี้
4.1 มี credit rating อยูใ่ นระดับ investment grade
4.2 เป็นธนำคำรออมสิน ทัง้ นี้ เฉพำะเงินฝำกหรือตรำสำรทีร่ ฐั บำล
เป็นประกัน
5 ตรำสำรทีม่ ลี กั ษณะครบถ้วนดังนี้
5.1 เป็นตรำสำรหนี้ ตรำสำรกึง่ หนี้กง่ึ ทุน หรือศุกูก ทีผ่ อู้ อกจัดตัง้ ขึน้
ตำมกฎหมำยไทย หรือสำขำของ ธพ. ต่ำงประเทศทีไ่ ด้รบั อนุญำตให้
ประกอบธุรกิจ ธพ. ในประเทศไทย
5.2 เป็นตรำสำรทีม่ ลี กั ษณะอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งดังนี้
5.2.1 ผูอ้ อกเป็นบริษทั จดทะเบียน
5.2.2 ผูอ้ อกมีกำรเปิดเผยข้อมูลเป็นกำรทัวไปโดยมี
่
รำยละเอียดตำมแบบ filing
5.2.3 ในกรณีทเ่ี ป็นตรำสำรทีม่ กี ำหนดวันชำระหนี้ ≤ 397 วัน
นับแต่วนั ทีล่ งทุน และไม่ได้มลี กั ษณะตำม 5.2.1 หรือ 5.2.2 ผูม้ ภี ำระ
ผูกพันตำมตรำสำรดังกล่ำวต้องเป็ นบุคคลดังนี้
5.2.3.1 ธพ. บง. หรือ บค. ตำมกฎหมำยว่ำด้วยธุรกิจสถำบันกำรเงิน
5.2.3.2 ธนำคำรออมสิน
5.2.3.3 ธนำคำรอำคำรสงเครำะห์
5.2.3.4 ธนำคำรเพือ่ กำรเกษตรและสหกรณ์กำรเกษตร
5.2.3.5 บรรษัทตลำดรองสินเชื่อทีอ่ ยูอ่ ำศัย
5.2.3.6 ธนำคำรพัฒนำวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อมแห่ง
ประเทศไทย
5.2.3.7 ธนำคำรเพือ่ กำรส่งออกและนำเข้ำแห่งประเทศไทย
5.2.3.8 ธนำคำรอิสลำมแห่งประเทศไทย
5.2.3.9 บล.
5.3 เสนอขำยในประเทศไทย
5.4 มี credit rating อยูใ่ นระดับ investment grade
5.5 ในกรณีทเ่ี ป็นตรำสำรทีม่ กี ำหนดวันชำระหนี้ > 397 วันนับแต่วนั ที่
ลงทุน ต้องขึน้ ทะเบียนหรืออยูใ่ นระบบของ regulated market
6 ทรัพย์สนิ ดังนี้
6.1 ตรำสำรทุนที่จ ดทะเบียนซื้อขำยในกระดำนซื้อขำยหลัก ทรัพ ย์
ส ำหรับ ผู้ล งทุ น ทัว่ ไปของ SET หรือ ของตลำดซื้อ ขำยหลัก ทรัพ ย์
กองทุนเปิ ด แอล เอช โกลบอล อิควิต้ี

อัตราส่วน (% ของ NAV)
ไม่จำกัดอัตรำส่วน
ไม่จำกัดอัตรำส่วน
ไม่เกิน 35%
ไม่จำกัดอัตรำส่วน
ไม่เกิน 20% (หรือไม่เกิน 10% เมื่อเป็นกำรลงทุน
ในต่ำงประเทศหรือผูม้ ภี ำระผูกพันมีภูมลิ ำเนำอยู่
ต่ำงประเทศ โดยเลือกใช้ credit rating แบบ
national scale ตำมทีส่ ำนักงำนกำหนด)
ไม่เกินอัตรำดังนี้ แล้วแต่อตั รำใดจะสูงกว่ำ
(1) 10% หรือ
(2) น้ำหนักของตรำสำรทีล่ งทุนใน benchmark +
5%

รวมกันไม่เกินอัตรำดังนี้ แล้วแต่อตั รำใดจะสูงกว่ำ
(1) 10% หรือ
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ต่ำ งประเทศ (แต่ไ ม่ร วมถึง ตรำสำรทุ น ที่ผู้อ อกตรำสำรอยู่ร ะหว่ ำ ง
ดำเนินกำรแก้ไขเหตุท่อี ำจทำให้มกี ำรเพิกถอนกำรเป็ นหลักทรัพย์ซอ้ื
ขำยใน SET หรือในตลำดซือ้ ขำยหลักทรัพย์ตำ่ งประเทศ)
6.2 ตรำสำรทุนทีอ่ อกโดยบริษทั ทีจ่ ดั ตัง้ ขึน้ ไม่วำ่ ตำมกฎหมำยไทยหรือ
กฎหมำยต่ำงประเทศ ซึง่ หุน้ ของบริษทั ดังกล่ำวซื้อขำยในกระดำนซื้อ
ขำยหลักทรัพย์สำหรับผูล้ งทุนทัวไปของ
่
SET หรือของตลำดซื้อขำย
หลักทรัพย์ต่ำงประเทศ (แต่ไม่รวมถึงบริษทั ที่อยู่ ระหว่ำงดำเนิ น กำร
แก้ไขเหตุท่อี ำจทำให้มีก ำรเพิกถอนหุ้นออกจำกกำรซื้อขำยใน SET
หรือในตลำดซือ้ ขำยหลักทรัพย์ตำ่ งประเทศ)
6.3 หุน้ ทีอ่ ยูใ่ นระหว่ำง IPO เพือ่ กำรจดทะเบียนซือ้ ขำยตำม 6.1
6.4 ตรำสำรทีม่ ลี กั ษณะครบถ้วนดังนี้
6.4.1 เป็ นตรำสำรหนี้ ตรำสำรกึง่ หนี้กง่ึ ทุน หรือศุกูกทีผ่ อู้ อก
จัดตัง้ ขึน้ ตำมกฎหมำยไทย และเสนอขำยตรำสำรนัน้ ในต่ำงประเทศ
หรือผูอ้ อกจัดตัง้ ขึน้ ตำมกฎหมำยต่ำงประเทศ (แต่ไม่รวมสำขำของ ธพ.
ต่ำงประเทศทีไ่ ด้รบั อนุ ญำตให้ประกอบธุรกิจ ธพ. ในประเทศไทย) หรือ
เป็นตรำสำร Basel III
6.4.2 มี credit rating อยูใ่ นระดับ investment grade
6.4.3 เป็ นตรำสำรทีม่ ลี กั ษณะอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งดังนี้
6.4.3.1 ผูอ้ อกเป็นบริษทั จดทะเบียนใน SET หรือใน
ตลำดซือ้ ขำยหลักทรัพย์ตำ่ งประเทศ
6.4.3.2 ผูอ้ อกมีกำรเปิดเผยข้อมูลเป็ นกำรทัวไปโดยมี
่
รำยละเอียดตำมแบบ filing
6.4.3.3 ในกรณีทเ่ี ป็นตรำสำรทีม่ กี ำหนดวันชำระหนี้ ≤
397 วัน นับแต่วนั ทีล่ งทุน และไม่ได้มลี กั ษณะตำม 6.4.3.1 หรือ
6.4.3.2 ผูม้ ภี ำระผูกพันตำมตรำสำรดังกล่ำวต้องเป็นบุคคลดังนี้
6.4.3.3.1 บุคคลตำมข้อ 5.2.3.1 - 5.2.3.9
6.4.3.3.2 สถำบันกำรเงินระหว่ำงประเทศทีป่ ระเทศไทย
เป็นสมำชิก
6.4.3.3.3 สถำบันกำรเงินต่ำงประเทศทีม่ ลี กั ษณะทำนอง
เดียวกับบุคคลตำมข้อ 6.4.3.3.1 – 6.4.3.3.2
6.4.5 ในกรณีทเ่ี ป็ นตรำสำรทีม่ กี ำหนดวันชำระหนี้ > 397 วันนับแต่
วันทีล่ งทุน ต้องขึน้ ทะเบียนหรืออยูใ่ นระบบของ regulated market
6.5 DW ทีม่ ี issuer rating อยูใ่ นระดับ investment grade
6.6 ธุรกรรมดังนี้ ทีค่ สู่ ญ
ั ญำมี credit rating อยูใ่ นระดับ investment
grade
6.6.1 reverse repo
6.6.2 OTC derivatives
6.7 หน่วย infra หรือหน่วย property ทีม่ ลี กั ษณะครบถ้วนดังนี้
6.7.1 จดทะเบียนซือ้ ขำยหรืออยูใ่ นระหว่ำง IPO เพือ่ กำรจด
ทะเบียนซือ้ ขำยในกระดำนซือ้ ขำยหลักทรัพย์สำหรับผูล้ งทุนทัวไปของ
่
SET หรือของตลำดซือ้ ขำยหลักทรัพย์ตำ่ งประเทศ (แต่ไม่รวมถึงหน่วย
ดังกล่ำวทีอ่ ยูร่ ะหว่ำงดำเนินกำรแก้ไขเหตุทอ่ี ำจทำให้มกี ำรเพิกถอน
หน่วยดังกล่ำวออกจำกกำรซือ้ ขำยใน SET หรือในตลำดซือ้ ขำย
หลักทรัพย์ตำ่ งประเทศ)

กองทุนเปิ ด แอล เอช โกลบอล อิควิต้ี

อัตราส่วน (% ของ NAV)
(2) น้ำหนักของทรัพย์สนิ ทีล่ งทุนใน benchmark
+ 5%
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6.7.2 เป็ นหน่วยของกองทุนทีไ่ ม่ได้มลี กั ษณะกระจำย
กำรลงทุนในกิจกำรโครงสร้ำงพืน้ ฐำน อสังหำริมทรัพย์ หรือสิทธิ
กำรเช่ำ แล้วแต่กรณี (diversified fund) ตำมแนวทำงทีส่ ำนักงำน
กำหนด
หน่วย infra หรือหน่วย property ของกองทุนทีม่ ลี กั ษณะกระจำยกำร
ลงทุนในกิจกำรโครงสร้ำงพืน้ ฐำน อสังหำริมทรัพย์ หรือสิทธิกำรเช่ำ
แล้วแต่กรณี (diversified fund) ตำมแนวทำงทีส่ ำนักงำนกำหนด และมี
ลักษณะตำม 6.7.1
ทรัพย์สนิ อื่นนอกเหนือจำกทีร่ ะบุในข้อ 1 - ข้อ 7 (SIP)

อัตราส่วนการลงทุนที่คานวณตามกลุ่มกิ จการ (group limit)*
ข้อ
ประเภททรัพย์สิน
1 กำรลงทุนในทรัพย์สนิ ของบริษทั ทุกบริษทั ทีอ่ ยูใ่ นกลุม่ กิจกำร
เดียวกัน หรือกำรเข้ำเป็นคูส่ ญ
ั ญำในธุรกรรมทำงกำรเงินกับบริษทั ดังกล่ำว

อัตราส่วน (% ของ NAV)

ไม่จำกัดอัตรำส่วน

รวมกันไม่เกิน 5%
อัตราส่วน (% ของ NAV)
ไม่เกินอัตรำใดอัตรำหนึ่งดังนี้ แล้วแต่อตั รำใดจะ
สูงกว่ำ
(1) 25% หรือ
(2) น้ำหนักของทรัพย์สนิ ทีล่ งทุนใน benchmark
+ 10%

* หมำยเหตุ : ในกรณีเป็นทรัพย์สนิ ดังนี้ ไม่มขี อ้ กำหนดเกีย่ วกับ group limit
1. เงินฝำกหรือตรำสำรเทียบเท่ำเงินฝำกเพือ่ กำรดำเนินงำนของกองทุน
2. derivatives on organized exchange

อัตราส่วนการลงทุนที่คานวณตามประเภททรัพย์สิน (product limit)**
ข้อ
ประเภททรัพย์สิน
อัตราส่วน (% ของ NAV)
1
เงินฝำกหรือตรำสำรเทียบเท่ำเงินฝำก B/E หรือ P/N ทีน่ ิตบิ ุคคลตำมกฎหมำย - รวมกันไม่เกิน 45% เฉลีย่ ในรอบปี บญ
ั ชี เว้น
ไทย (ไม่รวมถึงสำขำในต่ำงประเทศของนิตบิ ุคคลดังกล่ำว) เป็นผูอ้ อก ผูส้ งจ่
ั ่ ำย แต่เป็นกองทุนรวมทีม่ อี ำยุโครงกำร
หรือคูส่ ญ
ั ญำ ดังนี้
< 1 ปี ให้เฉลีย่ ตำมรอบอำยุกองทุน
1.1 ธนำคำรหรือสถำบันกำรเงินทีม่ กี ฎหมำยเฉพำะจัดตัง้ ขึน้
- อัตรำข้ำงต้นไม่ใช้กบั กองทุนรวมทีอ่ ำยุ
1.2 ธพ.
กองทุนคงเหลือ ≤ 6 เดือน ทัง้ นี้ เฉพำะ
1.3 บง.
กองทุนรวมทีม่ อี ำยุโครงกำร ≥ 1 ปี
1.4 บค.
1.5 บรรษัทตลำดรองสินเชื่อทีอ่ ยูอ่ ำศัย
(ไม่รวมถึงทรัพย์สนิ ทีก่ องทุนได้รบั โอนกรรมสิทธิมำจำกคู
ส่ ญ
ั ญำตำม reverse
์
repo หรือ securities lending หรือ derivatives)
2
ทรัพย์สนิ ดังนี้
รวมกันไม่เกิน 25%
2.1 B/E หรือ P/N ทีม่ เี งื่อนไขห้ำมเปลีย่ นมือแต่กองทุนได้ดำเนินกำรให้มกี ำร
รับโอนสิทธิเรียกร้องในตรำสำรได้ตำมวิธกี ำรทีก่ ฎหมำยกำหนด หรือมีเงื่อนไข
ให้กองทุนรวมสำมำรถขำยคืน
ผูอ้ อกตรำสำรได้
2.2 เงินฝำกหรือตรำสำรเทียบเท่ำเงินฝำกทีม่ รี ะยะเวลำกำรฝำกเกิน 12 เดือน
2.3 total SIP ตำมข้อ 5 ของส่วนนี้
(ข้อนี้ไม่ใช้กบั กำรลงทุนของกองทุนรวมปิด และกองทุน buy & hold ทีล่ งทุน
ใน B/E P/N เงินฝำกหรือตรำสำรเทียบเท่ำเงินฝำก ทีม่ อี ำยุไม่เกินอำยุกองทุน
หรือรอบกำรลงทุนของกองทุน หรือมีกำรลงทุนใน derivatives เพือ่ ให้
ทรัพย์สนิ ดังกล่ำวมีอำยุสอดคล้องกับอำยุกองทุน)
กองทุนเปิ ด แอล เอช โกลบอล อิควิต้ี
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อัตราส่วน (% ของ NAV)
ไม่เกิน 25%
ไม่เกิน 25%
รวมกันไม่เกิน 15%

reverse repo
securities lending
total SIP ซึง่ ได้แก่ ทรัพย์สนิ ตำมข้อ 8 ในตอนที่ 1.1 : อัตรำส่วน
กำรลงทุนสำหรับกองทุนทัวไป
่ ของส่วนที่ 1 : อัตรำส่วนกำรลงทุน
ทีค่ ำนวณตำมผูอ้ อกทรัพย์สนิ หรือคู่สญ
ั ญำ (single entity limit)
แต่ไม่รวมถึงตรำสำรหนี้ ตรำสำรกึง่ หนี้กง่ึ ทุน ศุกูก หรือตรำสำร Basel
III ทีม่ ลี กั ษณะครบถ้วนดังนี้
5.1 มีลกั ษณะตำม 6.4.3 และ 6.4.4 ของข้อ 6 ในตอนที่ 1.1 : อัตรำส่วนกำร
ลงทุนสำหรับกองทุนทัวไป
่ ของส่วนที่ 1 : อัตรำส่วน
กำรลงทุนทีค่ ำนวณตำมผูอ้ อกทรัพย์สนิ หรือคูส่ ญ
ั ญำ (single entity limit)
5.2 มี credit rating อยูใ่ นระดับต่ำกว่ำ investment grade หรือไม่มี credit rating
6
derivatives ดังนี้
6.1 กำรเข้ำทำธุรกรรม derivatives ทีม่ วี ตั ถุประสงค์เพื่อกำรลดควำมเสีย่ ง
ไม่เกินมูลค่ำควำมเสีย่ งทีม่ อี ยู่
(hedging)
** หมำยเหตุ : สำหรับกำรลงทุนในเงินฝำกหรือตรำสำรเทียบเท่ำเงินฝำกเพือ่ กำรดำเนินงำนของกองทุนไม่มขี อ้ กำหนดเกีย่ วกับ product limit

ข้อ
1

2

อัตราส่วนการลงทุนที่คานวณตามความมีส่วนได้เสียในกิ จการที่ลงทุน (concentration limit)
ประเภททรัพย์สิน
อัตราส่วน
หุน้ ของบริษทั รำยใดรำยหนึ่ง
ทุกกองทุนรวม รวมกันภำยใต้กำรจัดกำรของบริษทั จัดกำรรำย
เดียวกันต้องมีจำนวนหุน้ ของบริษทั รวมกัน < 25% ของจำนวน
สิทธิออกเสียงทัง้ หมดของบริษทั นัน้ (ไม่นบั รวมกำรถือหุน้ ของ
กองทุนรวมวำยุภกั ษ์)
ตรำสำรหนี้ ตรำสำรกึง่ หนี้กง่ึ ทุน ตรำสำร Basel III และศุกูก
2.1 ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่ำหนี้สนิ ทำงกำรเงิน (financial
ของผูอ้ อกรำยใดรำยหนึ่ง
liability)1ของผูอ้ อกตรำสำรรำยนัน้ ตำมทีเ่ ปิดเผยไว้ในงบกำรเงิน
(ไม่รวมถึงตรำสำรหนี้ภำครัฐไทยหรือตรำสำรหนี้ภำครัฐ
สำหรับรอบระยะเวลำบัญชีลำ่ สุด โดยไม่ให้นบั รวมมูลค่ำหนี้สนิ
ต่ำงประเทศ)
ดังกล่ำวของเจ้ำหนี้ทม่ี คี วำมเกีย่ วข้องกับผูอ้ อก เช่น เงินกูย้ มื จำก
กิจกำรทีเ่ กีย่ วข้องกัน เป็นต้น
ทัง้ นี้ ในกรณีทผ่ี อู้ อกตรำสำรไม่มหี นี้สนิ ทำงกำรเงินตำมทีเ่ ปิดเผย
ไว้ในงบกำรเงินสำหรับรอบระยะเวลำบัญชีลำ่ สุดให้ใช้อตั รำส่วน
ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่ำกำรออกและเสนอขำยตรำสำรตำมข้อนี้
ของผูอ้ อกรำยนัน้ เป็นรำยครัง้ เว้นแต่ในกรณีทผ่ี อู้ อกตรำสำรได้มี
กำรยืน่ แบบ filing ในลักษณะเป็ นโครงกำร (bond issuance
program) ให้พจิ ำรณำเป็นรำยโครงกำร
2.2 ในกรณีทก่ี องทุนลงทุนในตรำสำรตำมข้อนี้โดยเป็นตรำสำรที่
ออกใหม่และมี credit rating อยูใ่ นระดับต่ำกว่ำ investment
grade หรือไม่มี credit rating ให้บริษทั จัดกำร ลงทุนเพือ่ กองทุน
ภำยใต้กำรจัดกำรของบริษทั จัดกำรรำยเดียวกันรวมกันไม่เกิน 1
ใน 3 ของมูลค่ำกำรออกและเสนอขำยตรำสำรดังกล่ำวเป็นรำย
ครัง้ เว้นแต่กรณีทผ่ี อู้ อกตรำสำรได้มกี ำรยืน่ แบบ filing ใน
ลักษณะเป็นโครงกำร (bond issuance program) ให้พจิ ำรณำ
เป็นรำยโครงกำร
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ข้อ

ประเภททรัพย์สิน

3

หน่วย CIS ของกองทุนใดกองทุนหนึ่ง

4

หน่วย infra ของกองทุนใดกองทุนหนึ่ง

5

หน่วย property ของกองทุนใดกองทุนหนึ่ง

อัตราส่วน
(อัตรำส่วนตำม 2.2 ไม่ใช้กบั กรณีเป็ นตรำสำรทีอ่ อกโดยบุคคล
ดังนี้
1. ธพ. บง. หรือ บค. ตำมกฎหมำยว่ำด้วยธุรกิจสถำบัน
กำรเงิน
2. ธนำคำรออมสิน
3. ธนำคำรอำคำรสงเครำะห์
4. ธนำคำรเพื่อกำรเกษตรและสหกรณ์กำรเกษตร
5. บรรษัทตลำดรองสินเชื่อทีอ่ ยูอ่ ำศัย
6. ธนำคำรพัฒนำวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อมแห่ง
ประเทศไทย
7. ธนำคำรเพื่อกำรส่งออกและนำเข้ำแห่งประเทศไทย
8. ธนำคำรอิสลำมแห่งประเทศไทย
9. บล.
10. สถำบันกำรเงินระหว่ำงประเทศทีป่ ระเทศไทยเป็ น
สมำชิก
11. สถำบันกำรเงินต่ำงประเทศทีม่ ลี กั ษณะทำนองเดียวกับ
บุคคลตำม 1. - 9.)
ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจำนวนหน่ วย CIS ทัง้ หมดของกองทุน หรือ
กองทุน CIS ที่ออกหน่ วยนัน้
- อัตรำข้ำงต้นไม่ใช้กบั กำรลงทุนในกรณีดงั นี้
(1) กำรลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนทีม่ ลี กั ษณะครบถ้วนดังนี้ โดย
ได้รบั ควำมเห็นชอบจำกสำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต.
(1.1) มีขนำดเล็ก
(1.2) จัดตัง้ ขึน้ ใหม่ โดยมีอำยุไม่เกิน 2 ปี
(1.3) เสนอขำยต่อผูล้ งทุนในวงกว้ำง
ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วย infra ทัง้ หมดของกองทุน infra
ทีอ่ อกหน่วยนัน้ เว้นแต่เป็ นหน่วย infra ของกองทุนทีม่ ลี กั ษณะ
ครบถ้วนดังนี้ โดยได้รบั ควำมเห็นชอบจำกสำนักงำน
คณะกรรมกำร ก.ล.ต.
(1) มีขนำดเล็ก
(2) จัดตัง้ ขึน้ ใหม่ โดยมีอำยุไม่เกิน 2 ปี
(3) เสนอขำยต่อผูล้ งทุนในวงกว้ำง
ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วย property ทัง้ หมดของกองทุน
property ทีอ่ อกหน่วยนัน้ เว้นแต่เป็ นหน่วย property ของกองทุน
ทีม่ ลี กั ษณะครบถ้วนดังนี้ โดยได้รบั ควำมเห็นชอบจำกสำนักงำน
คณะกรรมกำร ก.ล.ต.
(1) มีขนำดเล็ก
(2) จัดตัง้ ขึน้ ใหม่ โดยมีอำยุไม่เกิน 2 ปี
(3) เสนอขำยต่อผูล้ งทุนในวงกว้ำง

ทัง้ นี้ กำรคำนวณสัดส่วนตำมนโยบำยกำรลงทุนและอัตรำส่วนกำรลงทุน ให้เป็นไปตำมประกำศคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุนว่ำด้วย
กำรลงทุนของกองทุน และ/หรือ ทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติม
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ตารางค่าธรรมเนี ยม เงิ นตอบแทน และค่าใช้จา่ ยทัง้ หมดที่ เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้ถือหน่ วยลงทุน
1.ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่ วยลงทุน
ค่าธรรมเนี ยมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่ วยลงทุน
1.1 ค่ำธรรมเนียมกำรขำยหน่ วยลงทุน (Front-end-fee)

ร้อยละของมูลค่าหน่ วยลงทุน
ไม่เกินร้อยละ 2.50
(โดยอำจเรียกเก็บจำกผูล้ งทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่ละรำยไม่
เท่ำกัน ขึน้ อยู่กบั ดุลยพินิจของบริษทั จัดกำร)

1.2 ค่ำธรรมเนียมกำรรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน (Back-end fee)

ไม่เกินร้อยละ2.50
(โดยอำจเรียกเก็บจำกผูล้ งทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่ละรำยไม่
เท่ำกัน ขึน้ อยู่กบั ดุลยพินิจของบริษทั จัดกำร)

1.3 ค่ำธรรมเนียมกำรสับเปลีย่ นหน่วยลงทุน (Switching fee)
- ค่ำธรรมเนียมกำรสับเปลีย่ นเข้ำ
- ค่ำธรรมเนียมกำรสับเปลีย่ นออก

ไม่เกินร้อยละ 2.50
ไม่เกินร้อยละ 2.50
(บริษทั จัดกำรอำจยกเว้นไม่เรียกเก็บค่ำธรรมเนียมกำร
สับเปลีย่ นหน่วยลงทุนสำหรับกำรสับเปลีย่ นหน่วยลงทุน
ระหว่ำงกองทุนรวมภำยใต้กำรจัดกำรของบริษทั จัดกำร
แต่จะมีกำรเรียกเก็บค่ำธรรมเนียมกำรขำยและรับซื้อคืน
หน่วยลงทุนตำมอัตรำทีบ่ ริษทั จัดกำรกำหนด
ทัง้ นี้ อำจเรียกเก็บจำกผูล้ งทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่ละรำยไม่
เท่ำกัน ขึน้ อยู่กบั ดุลยพินิจของบริษทั จัดกำร)

1.4 ค่ำธรรมเนียมกำรโอนหน่วยลงทุน
2. ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม
ค่าธรรมเนี ยมและค่าใช้จ่ายรวมที่ประมาณการได้
2.1 ค่ำธรรมเนียมกำรจัดกำร (Management Fee)
2.2 ค่ำธรรมเนียมผูด้ ูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee)
2.3 ค่ำธรรมเนียมนำยทะเบียนหน่ วยลงทุน (Registrar Fee)
2.4 ค่ำใช้จำ่ ยในกำรซือ้ ขำยหลักทรัพย์
2.5 ค่ำใช้จำ่ ยในกำรโฆษณำ ประชำสัมพันธ์
ค่าธรรมเนี ยมและค่าใช้จ่ายรวมที่ประมาณการไม่ได้
2.6 ค่ำใช้จำ่ ยอื่น ๆ
รวมค่าใช้จ่ายทัง้ หมด

อัตรำตำมทีน่ ำยทะเบียนกำหนด

ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินทัง้ หมด
ของกองทุน
ไม่เกินร้อยละ 2.500 ต่อปี
ไม่เกินร้อยละ 0.100 ต่อปี
ไม่เกินร้อยละ 0.500 ต่อปี
จ่ำยตำมจริง
จ่ำยตำมจริง แต่ไม่เกิน 0.535
ไม่เกินร้อยละ 1.900 ต่อปี
ไม่เกิ นร้อยละ 5.000 ต่อปี

หมายเหตุ: 1) ค่ำธรรมเนียมดังกล่ำวข้ำงต้นเป็นอัตรำทีร่ วมภำษีมลู ค่ำเพิม่ หรือภำษีธุรกิจเฉพำะ หรือภำษีอน่ื ใด ในทำนองเดียวกัน นี้
และค่ำธรรมเนียมในกำรเรียกเก็บจำกกองทุนทัง้ หมดข้ำงต้น
2) บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิในกำรทีจ่ ะปรับเพิม่ อัตรำค่ำธรรมเนียมหรือค่ำใช้จ่ำยข้ำงต้นโดยไม่ ถอื ว่ำเป็ นกำรแก้ไข
เพิม่ เติมโครงกำรจัดกำรในอัตรำไม่เกินร้อยละ 5 ของอัตรำค่ำธรรมเนียมหรือค่ำใช้จ่ำย
ทัง้ นี้เป็นไปตำมทีร่ ะบุไว้ในรำยละเอียดโครงกำรและตำมหลักเกณฑ์ทส่ี ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. กำหนด
3) ค่ำธรรมเนียมค่ำใช้จ่ำยทีเ่ รียกเก็บจำกกองทุนรวม เมือ่ รวมกัน ทัง้ หมดแล้ว ต้องไม่เกิ นอัตราร้อยละ 5.000 ต่อปี
ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ของกองทุนรวม
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คาเตือนเกี่ยวกับการลงทุนในหน่ วยลงทุน
▪

บริ ษัทจัดการอาจลงทุนในหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อบริ ษัทจัดการเช่ นเดียวกันกับที่ บริ ษทั
จัดการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อกองทุนรวม โดยบริ ษทั จัดการจะจัดให้มีระบบงานที่
ป้ องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพื่อให้เกิ ดความเป็ นธรรมต่อผู้ถือหน่ วยลงทุน ผู้ถือหน่ วย
ลงทุนสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่ มเติ มได้ที่ www.lhfund.co.th

▪

ผู้ถื อ หน่ วยลงทุ น ได้ ร ับ ทราบและตกลงยิ น ยอมให้ สิ ท ธิ แ ก่ บ ริ ษัท จัด การที่ จ ะปฏิ บัติ ก าร และ
ดาเนิ นการใด ๆ ตามที่ บริ ษทั จัดการมีพนั ธสัญญา หรือข้อตกลงกับรัฐต่างประเทศ หรือหน่ วยงาน
ต่างประเทศ หรือมีความจาเป็ นต้นปฏิ บตั ิ ตามกฎหมายหรือข้อบังคับของรัฐต่างประเทศนัน้

▪

ผู้สนใจลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวนให้เข้าใจก่อนซื้อหน่ วยลงทุน และเก็บไว้เป็ นข้อมูล
เพื่อใช้อ้างอิ งในอนาคต หากผู้ลงทุนต้องการทราบข้อมูลเพิ่ มเติ ม ผู้ลงทุนสามารถขอหนังสือชี้ชวน
ส่วนข้อมูลโครงการได้ที่บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จากัด หรือ ผู้สนับสนุน
การขายหรือรับซื้อคืน
การพิ จารณาร่างหนังสือชี้ชวนในการเสนอขายหน่ วยลงทุนของกองทุนรวมนี้ มิได้เป็ นการแสดงว่า
สานักงานได้รบั รองถึงความถูกต้องของข้อมูลในหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวม หรือได้ประกันราคา
หรือผลตอบแทนของหน่ วยลงทุนที่เสนอขายนัน้

▪

กองทุนเปิ ด แอล เอช โกลบอล อิควิต้ี

20

