หนังสือชี้ชวน
ส่วนข้อมูลกองทุนรวม (Q&A)

กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล พร็อพเพอร์ตี้
LH GLOBAL PROPERTY FUND
(LHPROP-G)

ผูล้ งทุนควรศึกษารายละเอียดของกองทุนอย่างละเอียดถี่ถ้วนก่อนตัดสิ นใจลงทุน
หากมีข้อสงสัยหรือต้องการข้อมูลเพิ่ มเติ ม โปรดติ ดต่อบริ ษทั จัดการหรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน

ส่วนข้อมูลสรุปรายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ (ภาษาไทย)
ชื่อโครงการ (ภาษาอังกฤษ)
ชื่อย่อ
อายุโครงการ
วันที่ได้รบั อนุมตั ิ ให้จดั ตัง้ และจัดการกองทุนรวม
วันที่เสนอขายครังแรก
้
(IPO)

:
:
:
:
:
:

กองทุนเปิ ด แอล เอช โกลบอล พร็อพเพอร์ต้ี
LH GLOBAL PROPERTY FUND
LHPROP-G
ไม่กำหนด
24 กันยำยน 2562
ระหว่ำงวันที่ 21 – 29 ตุลำคม 2562

ประเภทและนโยบายการลงทุน
Q: ประเภทของกองทุน
A: กองทุนรวมหน่วยลงทุนประเภท Feeder Fund (Feeder Fund)
Q: นโยบายการลงทุน
A: ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่ำงประเทศ (หรือ “กองทุนหลัก (Master fund)”) โดยเฉลีย่ ในรอบปี บญ
ั ชี
ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 80 ของมูลค่ำทรัพย์สนิ สุทธิ ซึง่ กองทุนหลักทีก่ องทุนจะลงทุนคือกองทุน B&I Global Real
Estate Securities Fund (UCITS) Class S (“กองทุ น หลั ก ”) มี น โยบำยลงทุ น ส่ ว นใหญ่ ใ นหลั ก ทรัพ ย์ ท่ี
เกีย่ วข้องกับอสังหำริมทรัพย์และบริษทั ทีเ่ กีย่ วข้องกับอสังหำริมทรัพย์ ซึง่ กองทุ นหลักได้จดทะเบียนจัดตัง้ ใน
ประเทศลิกเตนสไตน์ (Liechtenstein) และอยู่ภำยใต้ UCITS บริหำรและจัดกำรโดย B&I Capital AG
กองทุน B&I Global Real Estate Securities Fund (UCITS) ลงทุนส่วนใหญ่ในสินทรัพย์อสังหำริมทรัพย์และ
บริษัทอสังหำริมทรัพย์ทวโลก
ั่
โดยลงทุนส่วนใหญ่ ในประเทศสหรัฐอเมริกำ, สหรำชอำณำจักร, ฝรังเศส,
่
เยอรมนี, อิตำลี, ประเทศอื่นๆ ในทวีปยุโรป, ญี่ปุ่น, สิงคโปร์, ฮ่องกงหรือออสเตรเลีย นอกจำกนี้อำจแสวงหำ
โอกำสกำรลงทุนในตลำดทีพ่ ฒ
ั นำแล้วเพิม่ เติมทัวโลก
่
กองทุนหลักอำจลงทุนในสัญญำซือ้ ขำยล่วงหน้ำ (Derivatives) เพื่อป้องกันควำมเสีย่ ง (Hedging) และเพื่อเพิม่
ประสิทธิภำพกำรบริหำรกำรลงทุน (Efficient Portfolio Management)
ส่วนที่เหลือกองทุนจะพิจำรณำลงทุนทัง้ ในและต่ำงประเทศ ในตรำสำรหนี้ทม่ี ลี กั ษณะคล้ำยเงินฝำก เงินฝำก
ตรำสำรหนี้ ตรำสำรทุน ตรำสำรกึง่ หนี้กง่ึ ทุน ใบสำคัญแสดงสิทธิ รวมถึง หลักทรัพย์ และ/หรือทรัพย์สนิ อื่นหรือ
กำรหำดอกผลโดยวิธีอ่ืนตำมที่ร ะบุไ ว้ในโครงกำร และ/หรือ ตำมที่คณะกรรมกำร ก.ล.ต. หรือ สำนัก งำน
คณะกรรมกำร ก.ล.ต. ประกำศกำหนดหรือให้ควำมเห็นชอบ
กองทุนเปิ ด แอล เอช โกลบอล พร็อพเพอร์ต้ี อำจพิจำรณำลงทุนในสัญญำซือ้ ขำยล่วงหน้ำ (Derivatives) เพื่อ
ป้ องกัน ควำมเสี่ย ง (Hedging) จำกอัต รำแลกเปลี่ย น (Foreign Exchange Rate Risk) ตำมดุ ล ยพินิ จ ของ
ผูจ้ ดั กำรกองทุน และเพื่อเพิม่ ประสิทธิภำพกำรบริหำรกำรลงทุน (Efficient Portfolio Management)
กองทุนเปิ ด แอล เอช โกลบอล พร็อพเพอร์ต้ี กองทุนอำจเข้ำทำธุรกรรมกำรซือ้ โดยมีสญ
ั ญำขำยคืน (reverse
repo) และ/หรือธุรกรรมประเภทกำรให้ยมื หลักทรัพย์ (securities lending) รวมถึงอำจลงทุนในหรือมีไว้ซง่ึ
ตรำสำรหนี้ท่มี อี นั ดับควำมน่ ำเชื่อถือต่ ำกว่ำทีส่ ำมำรถลงทุนได้ (non–investment grade) และตรำสำรหนี้ท่ี
ไม่ได้รบั กำรจัดอันดับควำมน่ ำเชื่อถือ (Unrated) รวมทัง้ ตรำสำรทุนที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์
(Unlisted Securities) ทัง้ นี้ กองทุนอำจลงทุนหรือมีไว้ตรำสำรที่มลี กั ษณะของสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำแฝง
(Structured Note) โดยเป็ นไปตำมหลักเกณฑ์หรือได้รบั ควำมเห็นชอบจำกสำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต
กองทุนเปิ ด แอล เอช โกลบอล พร็อพเพอร์ต้ี
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ลักษณะที่สาคัญของกองทุนรวม
Q: กองทุนรวมนี้ เป็ นกองทุนรวมที่ มีการกาหนดประเภทของผู้ลงทุน หรือมีการแบ่งชนิ ดของหน่ วยลงทุน
หรือไม่? อย่างไร?
A: กองทุนรวมนี้เป็ นกองทุนสำหรับผูล้ งทุนทัวไป
่ และไม่มกี ำรแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน
Q: กองทุนรวมนี้ มีจานวนเงิ นทุนโครงการเท่าใด
A: จำนวนเงินทุนโครงกำรนี้เท่ำกับ 700 ล้ำนบำท และในระหว่ำงกำรเสนอขำยหน่วยลงทุนครัง้ แรก บริษทั จัดกำร
ขอสงวนสิทธิขำยหน่ วยลงทุนเกินเงินทุนของโครงกำรได้ไม่เกินร้อยละ 15 ของเงินทุนโครงกำร และหำกบริษทั
จัดกำรขำยหน่ วยลงทุนเกินจำนวนเงินทุนของโครงกำร (ใช้ green shoe option) แต่ ไม่เต็มจำนวนที่เพิม่ อีก
ร้อยละ 15 ของจำนวนเงินทุนของโครงกำร (green shoe) บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิดำเนินกำรปิ ดกำรเสนอ
ขำยหน่วยลงทุน และดำเนินกำรจดทะเบียนกองทรัพย์สนิ เป็ นกองทุนรวมก่อนครบกำหนดสิน้ สุดระยะเวลำเสนอ
ขำยหน่วยลงทุนครัง้ แรกได้โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ผถู้ อื หน่วยลงทุนทรำบล่วงหน้ำ
Q: กองทุนนี้ เหมาะสมที่จะเป็ นทางเลือกสาหรับเงิ นลงทุนลักษณะใด ควรลงทุนในกองทุนนี้ เป็ น ระยะเวลา
เท่าใด
A: 1) เพื่อตอบสนองควำมต้องกำรของผูล้ งทุนทีม่ กี รอบกำรลงทุนระยะยำวที่ตอ้ งกำรลงทุนในหลักทรัพย์ทม่ี คี วำม
หลำกหลำยในวงกว้ำงของหลัก ทรัพย์อสังหำริมทรัพย์ระดับโลก และมุ่งหวังผลตอบแทนจำกกำรลงทุนใน
หน่ วยลงทุนของกองทุนรวมต่ ำงประเทศ (Master fund) ที่มีนโยบำยลงทุนในหลักทรัพย์ท่ีเกี่ยวข้องกับ
อสังหำริมทรัพย์และบริษทั ที่เกีย่ วข้องกับอสัง หำริมทรัพย์ โดยผูล้ งทุนสำมำรถยอมรับควำมเสีย่ งจำกกำร
ลงทุนในต่ำงประเทศ อำทิควำมเสีย่ งด้ำนอัตรำแลกเปลีย่ น รวมถึงควำมผันผวนของมูลค่ำหน่ วยลงทุนของ
กองทุนหลักได้
2) ผู้ลงทุนที่มุ่งหวังผลตอบแทนจำกกำรลงทุนในหน่ วยลงทุนของกองทุนรวมต่ ำงประเทศซึ่งเน้ นลงทุนใน
หลักทรัพย์ท่ีเกี่ยวข้องกับอสังหำริมทรัพย์และบริษัทที่เกี่ยวข้องกับอสังหำริมทรัพย์และผู้ลงทุนสำมำรถ
ยอมรับควำมเสีย่ งจำกกำรลงทุนในต่ำงประเทศได้
3) ผูล้ งทุนทีส่ ำมำรถรับควำมผันผวนของรำคำหรือมูลค่ำหน่ วยลงทุนของกองทุนหลักหรือกองทุนต่ำงประเทศ
ทีก่ องทุนลงทุน ซึง่ อำจจะปรับตัวเพิม่ สูงขึน้ หรือลดลงจนต่ำกว่ำมูลค่ำทีล่ งทุนและทำให้ขำดทุนได้
4) ผู้ท่สี ำมำรถลงทุนในระยะปำนกลำงถึงระยะยำว โดยคำดหวังผลตอบแทนในระยะยำวจำกกำรลงทุ นใน
สินทรัพย์ต่ำงประเทศ
5) ผูล้ งทุนทีส่ ำมำรถรับควำมผันผวนจำกอัตรำแลกเปลีย่ นได้ เนื่องจำกกองทุนนี้จ ะลงทุนในหน่ วยลงทุนของ
กองทุนต่ำงประเทศด้วยสกุลเงินดอลล่ำร์สหรัฐฯ (USD) จึงอำจมีควำมเสีย่ งจำกอัตรำแลกเปลีย่ น
Q: ปัจจัยใดที่มีผลกระทบอย่างมีนัยสาคัญต่อเงิ นลงทุนของผูล้ งทุน
A: 1) ควำมผันผวนทำงด้ำนรำคำของกองทุนรวมต่ ำงประเทศที่กองทุนลงทุน รวมถึงควำมผันผวนของรำค ำ
หลักทรัพย์ทก่ี องทุนรวมต่ำงประเทศลงทุน
2) อัตรำแลกเปลีย่ นเงินตรำต่ำงประเทศ
Q: กองทุนนี้ มีผปู้ ระกันเงิ นทุนหรือมุ่งเน้ นจะคุ้มครองเงิ นต้นหรือไม่ อย่างไร
A: กองทุนนี้ไม่มผี ปู้ ระกันเงินทุนและไม่คุม้ ครองเงินต้น
Q: กองทุนรวมนี้ มีรอบระยะเวลาบัญชีอย่างไร
A: ประมำณ 1 ปี นบั จำกวันทีจ่ ดทะเบียนกองทรัพย์สนิ เป็ นกองทุนรวม
กองทุนเปิ ด แอล เอช โกลบอล พร็อพเพอร์ต้ี
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ข้อกาหนดในการซื้อขายและโอนหน่ วยลงทุน
Q: กองทุนรวมนี้ มีวิธีการขายและรับซื้อคืนหน่ วยลงทุนอย่างไร
A: 1) วิธกี ำรขำยหน่วยลงทุน
ข้อกาหนด :
• มูลค่ำขัน้ ต่ำของกำรสังซื
่ อ้ 5,000 บำท
✓ ช่วงเสนอขำยครัง้ แรก (IPO) : ผูล้ งทุนสำมำรถสังซื
่ อ้ ได้ทบ่ี ริษทั จัดกำร หรือผูส้ นับสนุนกำรขำยหรือ
รับซือ้ คืนหน่วยลงทุนทีไ่ ด้รบั กำรแต่งตัง้ จำกบริษทั จัดกำร ทุกวันทำกำรตัง้ แต่ เวลำ 8.30-15.30 น.
โดยกำรเสนอขำยครัง้ แรก บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิรบั เงินค่ำจองซื้อเป็ นเงินโอนเท่ำนัน้ ภำยใน
เวลำ 15.30 น.
อนึ่ ง ผู้ถือ หน่ ว ยลงทุ น สำมำรถส่ ง ค ำสัง่ สับ เปลี่ย นหน่ ว ยลงทุ น จำกกองทุ น ต้ น ทำง อัน ได้แ ก่
กองทุนเปิ ด แอล เอช ตลำดเงิน (LHMM) และกองทุนเปิ ด แอล เอช ตรำสำรหนี้ระยะสัน้ พลัส
(LHSTPLUS) เพื่อซื้อหน่ วยลงทุนของกองทุนนี้ (สับเปลี่ยนเข้ำ หรือกำรขำยหน่ วยลงทุนกองทุน
ต้นทำงเพื่อซือ้ หน่ วยลงทุนของกองทุนนี้) ในช่วงเสนอขำยครัง้ แรก (IPO) ได้ ทัง้ นี้ บริษทั จัดกำร
อำจกำหนด หรือเปลีย่ นแปลงรำยชื่อกองทุนต้นทำงนี้ในภำยหลังได้ เว้นแต่บริษทั จัดกำรจะอนุญำต
เป็ นอย่ำงอื่น
✓ ช่วงภำยหลังกำรเสนอขำยครัง้ แรก (Post IPO) : ผู้ลงทุนสำมำรถสังซื
่ ้อได้ท่บี ริษัทจัดกำร หรือ
ผูส้ นับสนุนกำรขำยหรือรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนทีไ่ ด้รบั กำรแต่งตัง้ จำกบริษทั จัดกำร ทุกวันทำกำรขำย
หน่วยลงทุน (วันทำกำรทีบ่ ริษทั จัดกำรเปิ ดรับคำสังซื
่ อ้ หน่วยลงทุน) เวลำ 8.30-14.00 น.
✓ ในกำรซื้อหน่ วยลงทุน ผู้สงซื
ั ่ ้อหน่ วยลงทุน/ผู้ถือหน่ วยลงทุน จะต้องชำระเงินค่ำ ซื้อครัง้ เดียวเต็ม
จำนวนทีส่ งซื
ั ่ อ้ โดยชำระเป็ น เงินโอน เช็ค ดรำฟต์ หรือวิธอี ่นื ใดทีบ่ ริษทั จัดกำรยอมรับ โดยผูส้ งซื
ั ่ อ้
จะต้องลงวันทีต่ ำมวันทีท่ ส่ี งซื
ั ่ อ้ และขีดคร่อมเฉพำะสังจ่
่ ำยในนำม “บลจ. แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จากัด
เพือ่ จองซื้อหน่วยลงทุน” โดยระบุช่อื ทีอ่ ยู่และหมำยเลขโทรศัพท์ของผูส้ งซื
ั ่ อ้ ลงบนด้ำนหลังของเช็ค
เพื่อควำมสะดวกในกำรติดต่อและเพื่อผลประโยชน์ของผูส้ งซื
ั ่ อ้ หน่วยลงทุน
2) วิธรี บั ซือ้ คืน
ข้อกาหนด:
• มูลค่ำขัน้ ต่ำในกำรขำยคืนและมูลค่ำหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชี 5,000 บำท
• จำนวนหน่วยลงทุนขัน้ ต่ำของกำรสังขำยคื
่
นและจำนวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขนั ้ ต่ำ 500 หน่วย
✓ กรณีรบั ซือ้ คืนหน่ วยลงทุนปกติ (หรือ “แบบดุลยพินิจของผูล้ งทุน”) ผูล้ งทุนสำมำรถสังขำยหน่
่
วย
ลงทุนได้ทุกวันทำกำรทีบ่ ริษทั จัดกำรเปิ ดรับคำสังซื
่ อ้ คืนหน่วยลงทุน โดยผูถ้ อื หน่วยลงทุนสำมำรถ
ส่งคำสังขำยคื
่
นหน่วยลงทุน ได้ตงั ้ แต่เวลำ 8.30 – 14.00 น.
ทัง้ นี้ บริษทั จัดกำรขอสงวนสิทธิทจ่ี ะเปลีย่ นแปลง วัน เวลำทำกำรรับซือ้ คืนหน่ วยลงทุนดังกล่ำว
ตำมทีบ่ ริษทั จัดกำรเห็นสมควร ซึง่ เป็ นไปเพื่อประโยชน์ของกองทุนรวม โดยจะแจ้งให้ผถู้ อื หน่วย
ลงทุนทรำบล่วงหน้ำ โดยประกำศ ณ สำนักงำนของบริษัทจัดกำร และ/หรือผู้สนับสนุ นกำรขำย
หรือรับซือ้ คืน (ถ้ำมี)
ทัง้ นี้ บริษทั จัดกำรจะดำเนินกำรชำระเงินให้ผขู้ ำยคืนหน่วยลงทุนภำยใน 5 วันทำกำร นับตัง้ แต่วนั ถัดจำก
วันคำนวณมูลค่ำทรัพย์สนิ สุทธิ มูลค่ำหน่วยลงทุน และรำคำหน่วยลงทุน โดยมิให้นบั รวมวันหยุดทำกำรใน
ต่ำงประเทศของผู้ประกอบธุรกิจกำรจัดกำรกองทุนต่ำงประเทศทีม่ ลี กั ษณะในทำนองเดียวกับธุรกิจกำร
จัดกำรกองทุนรวม ตำมวิธที ผ่ี ถู้ อื หน่วยลงทุนระบุไว้ในแบบคำขอเปิ ดบัญชี
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Q: กรณี ใดที่บริษทั จัดการสงวนสิ ทธิ ไม่ขายหน่ วยลงทุน
A: บริษทั จัดกำรขอสงวนสิทธิทจ่ี ะปฏิเสธกำรสังซื
่ อ้ หน่วยลงทุน ในกรณีทบ่ี ริษทั จัดกำรได้พจิ ำรณำแล้วเห็นว่ำกำร
สังซื
่ ้อดังกล่ำว มีผลกระทบต่อกำรลงทุนของกองทุนรวมหรือต่อผูถ้ ือหน่ วยลงทุนหรือต่อชื่อเสียงหรือต่อควำม
รับผิดชอบทำงกฎหมำยของบริษทั จัดกำร โดยไม่จำเป็ นต้องแจ้งให้ผสู้ งซื
ั ่ อ้ หน่วยลงทุนทรำบล่วงหน้ำ
Q: กองทุนรวมนี้ มีข้อกาหนดเกี่ยวกับการเลื่อนกาหนดเวลาชาระค่าขายคืนหน่ วยลงทุน การไม่ขายหรือไม่
รับซื้อคืนหน่ วยลงทุนตามคาสังที
่ ่รบั ไว้แล้ว และการหยุดรับคาสังซื
่ ้อหรือขายคืนหน่ วยลงทุนไว้อย่างไร
A: (1) กำรเลื่อนกำหนดกำรชำระเงินค่ำขำยคืนหน่วยลงทุน
บริษทั จัดกำรอำจเลื่อนกำหนดกำรชำระเงินค่ำขำยคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผถู้ อื หน่วยลงทุนทีไ่ ด้มคี ำสังขำยคื
่
น
หน่วยลงทุนของกองทุนเปิ ดไว้แล้วได้ ในกรณีดงั ต่อไปนี้
(1.1) บริษทั จัดกำรโดยควำมเห็นชอบของผูด้ ูแลผลประโยชน์เห็นว่ำมีเหตุจำเป็ นทำให้ไม่สำมำรถจำหน่ำย
จ่ำย โอนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ ของกองทุนเปิ ดได้อย่ำงสมเหตุสมผล หรือมีเหตุทท่ี ำให้กองทุนรวม
ไม่ได้รบั ชำระเงินจำกหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ ทีล่ งทุนไว้ตำมกำหนดเวลำปกติ ซึ่งเหตุดงั กล่ำวอยู่
นอกเหนือกำรควบคุมของบริษทั จัดกำร
(1.2) มีคำสังขำยคื
่
นหน่ วยลงทุนไว้แล้วแต่ในช่วงระยะเวลำที่บริษัทจัดกำรยังไม่ได้ชำระเงินค่ำขำยคืน
หน่ วยลงทุนให้แก่ผถู้ อื หน่ วยลงทุน บริษทั จัดกำรพบว่ำรำคำรับซือ้ คืนหน่ วยลงทุนดังกล่ำวไม่ถูกต้อง
และผู้ดูแลผลประโยชน์ ยงั ไม่ได้รบั รองข้อมูลในรำยงำนกำรแก้ไขรำคำย้อนหลังและรำยงำนกำร
ชดเชยรำคำ โดยรำคำรับซื้อคืนหน่ วยลงทุนที่ไ ม่ถูกต้องนัน้ ต่ำงจำกรำคำรับซื้อคืนหน่ วยลงทุน ที่
ถูกต้องตัง้ แต่หนึ่งสตำงค์ขน้ึ ไปและคิดเป็ น อัตรำตัง้ แต่รอ้ ยละ 0.5 ของรำคำรับซือ้ คืนหน่ วยลงทุนที่
ถูกต้อง
(1.3) มีค ำสังขำยคื
่
น หน่ วยลงทุนในช่วงระยะเวลำที่บ ริษัท จัดกำรพบว่ำ รำคำรับซื้อ คืน หน่ วยลงทุนไม่
ถูกต้อง และผูด้ ูแลผลประโยชน์ยงั ไม่ได้รบั รองข้อมูลในรำยงำนกำรแก้ไขรำคำย้อนหลังและรำยงำน
กำรชดเชยรำคำ โดยรำคำรับซือ้ คืนหน่ วยลงทุนทีไ่ ม่ถูกต้องนัน้ ต่ำงจำกรำคำรับซือ้ คืนหน่ วยลงทุนที่
ถูกต้องตัง้ แต่หนึ่งสตำงค์ขน้ึ ไป และคิดเป็ นอัตรำตัง้ แต่รอ้ ยละ 0.5 ของรำคำรับซือ้ คืนหน่ วยลงทุนที่
ถูกต้อง
(2) กำรไม่ขำยหรือไม่รบั ซือ้ คืนหน่วยลงทุนตำมคำสังที
่ ร่ บั ไว้แล้ว
บริษทั จัดกำรอำจไม่ขำย ไม่รบั ซือ้ คืน หรือไม่รบั สับเปลีย่ นหน่วยลงทุนตำมคำสังซื
่ อ้ คำสังขำยคื
่
น หรือคำสัง่
สับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนที่ได้รบั ไว้แล้ว หรืออำจหยุดรับคำสังซื
่ ้อ คำสังขำยคื
่
น หรือคำสังสั
่ บเปลี่ยนหน่ วย
ลงทุนได้ ในกรณีทป่ี รำกฏเหตุดงั ต่อไปนี้
(2.1) ตลำดหลักทรัพย์หรือศูนย์ซอ้ื ขำยหลักทรัพย์ไม่สำมำรถเปิ ดทำกำรซือ้ ขำยได้ตำมปกติ
(2.2) เมื่อบริษัทจัดกำรโดยควำมเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ เห็นว่ำมีเหตุ จำเป็ นทำให้ไม่สำมำรถ
จำหน่ ำย จ่ำย โอนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ ของกองทุนเปิ ดได้อย่ำงสมเหตุสมผล หรือไม่สำมำรถ
ค ำนวณมูลค่ำ ทรัพย์สิน ของกองทุนเปิ ดได้อ ย่ำงเป็ นธรรมและเหมำะสม หรือ มีเ หตุ จำเป็ นอื่นใด
เพื่อคุ้มครองประโยชน์ข องผู้ถือหน่ วยลงทุน ทัง้ นี้ บริษัทจัดกำรจะไม่ขำย ไม่รบั ซื้อคืน หรือไม่รบั
สับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนตำมคำสังซื
่ ้อ คำสังขำยคื
่
น หรือคำสังสั
่ บเปลี่ ยนหน่ วยลงทุนที่ได้รบั มำแล้ว
หรือจะหยุดรับคำสังซื
่ ้อ คำสังขำยคื
่
น หรือคำสังสั
่ บเปลี่ยนหน่ วยลงทุนในกรณีน้ีได้ไม่เกิน 1 วัน
ทำกำร เว้นแต่ได้รบั ผ่อนผันจำกสำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต.
(2.3) ในกรณีท่กี องทุนรวมมีกำรลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ ในต่ำงประเทศตำมประกำศสำนักงำน
ก.ล.ต.ว่ำด้วยกำรลงทุนในหรือมีไว้ซง่ึ หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่ำงประเทศเพื่อเป็ นทรัพย์สนิ ของ
กองทุ น และกำรก ำหนดอัต รำส่ว นกำรลงทุ น เมื่อ มีเ หตุ ก ำรณ์ ด ัง ต่ อ ไปนี้ เ กิด ขึ้น และก่ อ ให้ เ กิด
ผลกระทบต่อกองทุนรวมดังกล่ำวอย่ำงมีนยั สำคัญ
กองทุนเปิ ด แอล เอช โกลบอล พร็อพเพอร์ต้ี

4

(ก) ตลำดซื้อขำยหลักทรัพย์ดงั กล่ำวไม่สำมำรถเปิ ดทำกำรซื้อขำยได้ตำมปกติ ทัง้ นี้ เฉพำะ
กรณีทก่ี องทุนรวมได้ลงทุนในหลักทรัพย์ทซ่ี อ้ื ขำยในตลำดซือ้ ขำยหลักทรัพย์แต่ละแห่งเกิน
กว่ำร้อยละสิบของมูลค่ำทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนรวม
(ข) มีเหตุกำรณ์ท่ที ำให้ไม่สำมำรถแลกเปลี่ยนเงินตรำต่ำงประเทศได้อย่ำงเสรี และทำให้ไม่
สำมำรถโอนเงินออกจำกประเทศหรือรับโอนเงินจำกต่ำงประเทศได้ตำมปกติ
(ค) มีเหตุ ท่ที ำให้กองทุนรวมไม่ได้รบั ชำระเงินจำกหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ ที่ลงทุนไว้ตำม
ก ำหนดเวลำปกติ ซึ่ง เหตุ ด ัง กล่ ำ วอยู่ เ หนื อ กำรควบคุ ม ของบริษัท จัด กำรและผู้ ดู แ ล
ผลประโยชน์เห็นชอบด้วยแล้ว
(2.4) เป็ นกำรไม่ขำยหน่ วยลงทุนตำมคำสังซื
่ อ้ หน่ วยลงทุนทีร่ บั ไว้แล้ว หรือเป็ นกำรหยุดรับคำสังซื
่ อ้ หน่วย
ลงทุน แก่ผลู้ งทุนเฉพำะรำย เนื่องจำกปรำกฏข้อเท็จจริงดังต่อไปนี้
(ก) บริษัท จัด กำรมีเ หตุ อ ัน ควรสงสัย ว่ ำ ผู้ล งทุ น รำยนั น้ ๆ มีส่ ว นเกี่ย วข้อ งกับ กำรกระท ำ
ดังต่อไปนี้
1) กำรกระทำทีเ่ ป็ นควำมผิดมูลฐำนหรือควำมผิดฐำนฟอกเงินตำมกฎหมำยเกีย่ วกับกำร
ป้ องกัน และปรำบปรำมกำรฟอกเงิ น ไม่ ว่ ำ จะเป็ น กฎหมำยไทยหรื อ กฎหมำย
ต่ำงประเทศ
2) กำรให้กำรสนับสนุนทำงกำรเงินแก่กำรก่อกำรร้ำย หรือ
3) กำรกระทำทีเ่ ป็ นกำรปฏิบตั ติ ำมคำสังเกี
่ ย่ วกับกำรยึดหรืออำยัดทรัพย์สนิ โดยบุคคลผูม้ ี
อำนำจตำมกฎหมำย
(ข) บริษทั จัดกำรไม่สำมำรถดำเนินกำรรูจ้ กั ลูกค้ำ และตรวจสอบเพื่อทรำบข้อเท็จจริงเกีย่ วกับ
ลูกค้ำได้ในสำระสำคัญ
(3) กำรหยุดรับคำสังซื
่ อ้ ขำยหน่วยลงทุน
เพื่อคุม้ ครองประโยชน์ของผูถ้ อื หน่วยลงทุน หรือในกรณีทม่ี คี วำมจำเป็ นเพื่อรักษำเสถียรภำพทำงเศรษฐกิจ
และกำรเงินของประเทศ หรือเพื่อรักษำเสถียรภำพในระบบตลำดกำรเงิน สำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต.
อำจประกำศให้บริษทั จัดกำรหยุดรับคำสังซื
่ อ้ คำสังขำยคื
่
น หรือคำสังสั
่ บเปลีย่ นหน่วยลงทุ นของกองทุนเปิ ด
ได้เป็ นกำรชัวครำวตำมระยะเวลำที
่
่เห็นสมควร แต่รวมแล้วต้องไม่เกิน 20 วันทำกำรติดต่อกัน เว้นแต่จะ
ได้รบั ควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ให้ขยำยระยะเวลำหยุดรับคำสังซื
่ อ้ คำสังขำยคื
่
น หรือคำสัง่
สับเปลีย่ นหน่วยลงทุนออกไปได้
Q: วิ ธีการสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนเป็ นอย่างไร
A: กำรสับเปลีย่ นหน่วยลงทุนเข้ำ (Switch in)
ผูส้ นใจลงทุนสำมำรถสับเปลีย่ นหน่วยลงทุนเข้ำ (Switch in) ได้ทุกวันทำกำร ตำมเงื่อนไขกำรสังซื
่ อ้ หน่วยลงทุน
ตำม วิธกี ำร วันเวลำ และรำคำสังซื
่ อ้ หน่วยลงทุน
โดยเป็ นกำรสับเปลีย่ นจำกหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นภำยใต้กำรจัดกำรของบริษทั จัดกำร (“กองทุนต้นทำง”)
มำเข้ำกองทุนนี้ (“กองทุนปลำยทำง”) ทัง้ นี้ กำรสับเปลี่ยนกำรถือหน่ วยลงทุนระหว่ำงกองทุนเปิ ด ต้องเป็ นไป
ตำมเงื่อนไขทีร่ ะบุไว้ในโครงกำรจัดกำรของทัง้ กองทุนเปิ ดต้นทำง และกองทุนเปิ ดปลำยทำง
กำรสับเปลีย่ นหน่ วยลงทุนออก (Switch out): ผูถ้ อื หน่ วยลงทุนสำมำรถสับเปลีย่ นหน่ วยลงทุนจำกกองทุนนี้ไป
ยังกองทุนอื่นภำยใต้กำรจัดกำรของบริษทั จัดกำร โดยส่งคำสังสั
่ บเปลี่ยนหน่ วยลงทุน และนำส่งหลักฐำนกำร
สับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนผ่ำนบริษัทจัดกำรหรือผู้ สนับสนุ นกำรขำยหรือรับซื้อคืนหน่ วยลงทุน กระทำได้ทุกวัน
ทำกำรขำยหน่ วยลงทุน หรือวันทำกำรทีบ่ ริษทั จัดกำรเปิ ดให้ผถู้ อื หน่ วยลงทุนส่งสังค
่ ำสังสั
่ บเปลีย่ นหน่ วยลงทุน
ได้ ระหว่ำงเวลำเริม่ ทำกำรถึง 14.00 น.
ในกรณีท่วี นั ทำกำรสับเปลี่ยนตรงกับวันหยุดทำกำร และ/หรือวันที่สำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. และ/หรือ
หน่ วยงำนอื่นใดทีม่ อี ำนำจตำมกฎหมำยทีเ่ กีย่ วข้องมีคำสังให้
่ เป็ นวันหยุดทำกำรซือ้ ขำย แม้อำจเป็ นวันทีบ่ ริษทั
จัดกำรกำหนดให้เป็ นวันทำกำรสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนก็ตำม บริษัทจั ดกำรจะเลื่อนวันทำกำรสับเปลี่ยนหน่ วย
ลงทุนเป็ นวันทำกำรถัดไป
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ทัง้ นี้ บริษทั จัดกำรขอสงวนสิทธิทจ่ี ะเปลีย่ นแปลงวันและเวลำทำกำรสับเปลีย่ นหน่วยลงทุนดังกล่ำว ตำมที่บริษทั
จัดกำรเห็นสมควร โดยจะแจ้งให้ผถู้ อื หน่ วยทรำบล่วงหน้ำ โดยประกำศ ณ สำนักงำนของบริษทั จัดกำร และ/หรือ
ผูส้ นับสนุนกำรขำยหรือรับซือ้ คืน รวมทัง้ เผยแพร่ผ่ำนเว็บไซต์ของบริษทั จัดกำร
Q: กองทุนรวมนี้ กาหนดวิ ธีการโอนหน่ วยลงทุน และข้อจากัดการโอนไว้อย่างไร
A: ข้อจากัดการโอนหน่ วยลงทุน ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนสามารถโอนหน่ วยลงทุนได้ในกรณี ดงั ต่อไปนี้
บริษัท จัด กำรกองทุ น รวมหรือ นำยทะเบีย นหน่ ว ยลงทุ น จะปฏิเ สธกำรลงทะเบีย นกำรโอนและกำรจ ำน ำ
หน่วยลงทุน ในกรณี ดังนี้
(1) กำรโอนหน่ ว ยลงทุ น ในกรณี ท่ีก ำรถื อ หน่ ว ยลงทุ น เกิน ข้ อ จ ำกัด กำรถื อ หน่ ว ยลงทุ นตำมประกำศ
คณะกรรมกำรกำกับตลำดทุนว่ำด้วยหลักเกณฑ์เกี่ยวกับข้อจำกัดกำรถือ หน่ วยลงทุนในกองทุนรวมและ
หน้ำทีข่ องบริษทั จัดกำร
(2) กำรโอนหน่วยลงทุน ในกรณีเป็ นกองทุนรวมทีเ่ สนอขำยต่อผูล้ งทุนทีม่ ใิ ช่รำยย่อย และกำรโอนหน่วยลงทุน
จะทำให้ผู้ถือหน่ วยลงทุนไม่เป็ นผู้ลงทุนสถำบัน ผู้ลงทุนรำยใหญ่ หรือผู้มเี งินลงทุนสูง ตำมที่กำหนดใน
โครงกำรจัดกำรกองทุนรวม เว้นแต่เป็ นกำรโอนทำงมรดก
(3) กำรโอนหรือกำรจำนำหน่วยลงทุน ในกรณีเป็ นกองทุนรวมเพื่อกำรเลีย้ งชีพหรือกองทุนรวมหุน้ ระยะยำว
วิ ธีการโอนหน่ วยลงทุน
ผูถ้ อื หน่วยลงทุนทีป่ ระสงค์จะโอนหน่วยลงทุน จะต้องดำเนินกำรดังต่อไปนี้
(1) กรอกแบบคำขอโอนหน่ วยลงทุนตำมที่บริษัทจัดกำรหรือนำยทะเบียนหน่ วยลงทุนกำหนด พร้อมทัง้ ลง
ลำยมือชื่อผูโ้ อนและผูร้ บั โอน และยื่นคำขอโอนหน่ วยลงทุนดังกล่ำวพร้อมเอกสำรทีก่ ำหนดแก่นำยทะเบียน
หน่วยลงทุน ในกรณีทผ่ี รู้ บั โอนยังไม่มบี ญ
ั ชีกองทุนกับบริษทั จัดกำร ผูร้ บั โอนจะต้องดำเนินกำรขอเปิ ดบัญชี
กองทุนตำมวิธกี ำรทีก่ ำหนดไว้ในโครงกำรก่อน แล้วผูโ้ อนจึงทำกำรโอนหน่วยลงทุนให้ผรู้ บั โอนได้
(2) ผู้โ อนจะต้อ งเสีย ค่ ำ ธรรมเนี ย มกำรโอนหน่ ว ยลงทุ น ตำมที่ร ะบุ ไว้ในหนัง สือ ชี้ชวนส่ว นข้อ มูลโครงกำร
เรื่อง “ค่ำธรรมเนียมทีเ่ รียกเก็บจำกผูส้ งซื
ั ่ อ้ หรือผูถ้ อื หน่วยลงทุน”
(3) หลังจำกที่ได้รบั ค่ำธรรมเนียมกำรโอนหน่ วยลงทุ นจำกผู้โอนแล้ว นำยทะเบียนหน่ วยลงทุนจะส่ง มอบ
ใบเสร็จรับเงิน และใบกำกับภำษี พร้อมสำเนำคำขอโอนหน่วยลงทุนให้แก่ผโู้ อนไว้เป็ นหลักฐำน
นำยทะเบียนหน่ วยลงทุนจะบันทึกข้อมู ลกำรโอนหน่ วยลงทุนและออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่ วยลงทุนให้
ผู้โอนและผู้รบั โอนหน่ วยลงทุน ภำยใน 15 วันนับแต่วนั ที่นำยทะเบียนหน่ วยลงทุนได้รบั คำขอโอนหน่ วย
ลงทุนถูกต้องสมบูรณ์ ทัง้ นี้ ผู้รบั โอนหน่ วยลงทุนจะมีสทิ ธิในฐำนะผู้ถอื หน่ วยลงทุนของกองทุนรวมตำมข้อ
ผูกพันข้อ 13 เรื่อง “สิทธิหน้ ำที่และควำมรับผิดชอบของผู้ถือหน่ วยลงทุน ” ได้ต่อเมื่อนำยทะเบียนหน่ วย
ลงทุนได้บนั ทึกชื่อผูร้ บั โอนหน่วยลงทุนในสมุดทะเบียนผูถ้ อื หน่ วยลงทุนเรียบร้อยแล้ว
Q: ผู้ถื อ หน่ ว ยลงทุน จะทราบข้ อมูลเกี่ ยวกับมูล ค่าทรัพย์สิน สุทธิ มู ล ค่ า หน่ วยลงทุน และราคาขายและ
รับซื้อคืนหน่ วยลงทุนได้จากช่องทางใด
A: ผูถ้ อื หน่วยสำมำรถตรวจสอบได้ ในเว็ปไซต์ (Website) ของบริษทั จัดกำร www.lhfund.co.th หรือทีบ่ ริษทั จัดกำร
ทีห่ มำยเลขโทรศัพท์ 02-286-3484 และ 02-679-2155
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สิ ทธิ ของผูถ้ ือหน่ วยลงทุน
Q: กองทุนนี้ มีการออก และส่งมอบเอกสารแสดงสิ ทธิ ในหน่ วยลงทุนหรือไม่ อย่างไร
A: นำยทะเบียนหน่ วยลงทุนจะออก “หนังสือรับรองสิทธิในหน่ วยลงทุน/ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภำษี” ทุกครัง้ ทีม่ ี
กำรสังซื
่ อ้ หรือขำยคืนหน่ วยลงทุน เพื่อเป็ นกำรยืนยันจำนวนหน่ วยลงทุนให้แก่ผถู้ อื หน่ วยลงทุน และจะจัด ส่ง
หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน/ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภำษีให้แก่ผถู้ อื หน่วยลงทุนภำยใน 15 วันทำกำรนับ
แต่วนั ทำกำรถัดจำกวันทีป่ ิ ดกำรเสนอขำยหน่ วยลงทุนครัง้ แรก หรือภำยใน 7 วันทำกำรนับแต่วนั ถัดจำกวัน
คำนวณมูลค่ำทรัพย์สนิ สุทธิ มูลค่ำหน่วยลงทุน และรำคำหน่วยลงทุน ในช่วงกำรขำยและรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน
ภำยหลังกำรเสนอขำยครัง้ แรก อนึ่งเอกสำรหลักฐำนต่ำง ๆ จะจัดส่งโดยทำงไปรษณีย์ หรือให้ผสู้ นับสนุ นกำร
ขำยหรือรับซือ้ คืนเป็ นผูม้ อบให้แล้วแต่กรณี
ทัง้ นี้ สิทธิในหน่ วยลงทุนของผูส้ งซื
ั ่ ้อหน่ วยลงทุนจะเกิดขึน้ ต่อเมื่อนำยทะเบียนหน่ วยลงทุนได้ทำกำรบันทึก
รำยกำรสังซื
่ อ้ หน่วยลงทุนของผูส้ งซื
ั ่ อ้ หน่วยลงทุนในทะเบียนผู้ถอื หน่วยลงทุนแล้ว
บริษัทจัดกำรและ/หรือนำยทะเบียนขอสงวนสิทธิเปลี่ยนรูปแบบของเอกสำรแสดงสิทธิในหน่ วยลงทุนจ ำก
หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน เป็ น “สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน (Fund book)” หรือรูปแบบอื่นใดที่
สำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต.อนุญำต หรือเห็นชอบได้ บริษทั จัดกำรจะประกำศให้ทรำบล่วงหน้ำไม่น้อยกว่ำ
5 วันทำกำร ณ ที่ทำกำรทุกแห่งของบริษัทจัดกำร และสถำนที่ติดต่อ ของผู้สนับสนุ นกำรขำยหรือรับซื้อคืน
หน่วยลงทุน
Q: ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนของกองทุนรวมนี้ อาจถูกจากัดสิ ทธิ ในเรือ่ งใด ภายใต้เงื่อนไขอย่างไร
A: ในกรณีทบ่ี ุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดถือหน่ วยลงทุนเกินข้อจำกัดกำรถือหน่ วยลงทุน บริษทั จัดกำรจะ
ไม่นบั คะแนนเสียงทีเ่ กินกว่ำ 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุนทีจ่ ำหน่ำยได้แล้วทัง้ หมดของกองทุนรวม เว้นแต่
กำรเกิน ข้อ จ ำกัด กำรถือ หน่ ว ยลงทุ น เป็ น กรณี ข้อ ยกเว้น ข้อ จ ำกัด กำรถือ ห น่ ว ยลงทุ น ตำมที่ส ำนั ก งำน
คณะกรรมกำร ก.ล.ต. ประกำศกำหนด
Q: ผู้ถือหน่ วยลงทุน สามารถตรวจสอบแนวทาง และการดาเนิ นการใช้สิทธิ ออกเสียงของบริ ษทั จัดการ
กองทุนรวมเพิ่ มเติ มได้ที่ใด
A: ผูถ้ อื หน่วยลงทุนสำมำรถตรวจสอบได้ในเว็ปไซด์ (website) ของบริษทั จัดกำร www.lhfund.co.th
Q: ผูถ้ ือหน่ วยสามารถร้องเรียนผ่านช่องทางใด และกองทุนมีนโยบายระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการ
อนุญาโตตุลาการหรือไม่ อย่างไร
A: ผูถ้ อื หน่วยสำมำรถร้องเรียนได้ท่ี
- บริษทั จัดกำรทีห่ มำยเลขโทรศัพท์ 02-286-3484 และ 02-679-2150
- สำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. (Help center) โทรศัพท์ 02-263-6000
- ผูด้ แู ลผลประโยชน์ ธนำคำรทหำรไทย จำกัด (มหำชน) โทรศัพท์ 0-2299-2186
โทรสำร 02 242 3497 และ 02 242 3679
กำรระงับข้อพิพำทโดยกระบวนกำรอนุญำโตตุลำกำร
บริษัทจัดกำรมีนโยบำยกำรระงับข้อพิพำทโดยกระบวนกำรอนุ ญำโตตุลำกำร ในกรณีท่บี ริษัทจัดกำรฝ่ำฝื น
หรือไม่ปฏิบตั ติ ำมโครงกำรจัดกำรกองทุนรวมนี้ และ/หรือหลักเกณฑ์ตำมประกำศคณะกรรมกำร ก.ล.ต. และ/
หรือประกำศสำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ทีเ่ กีย่ วข้อง อันมีผลให้เกิดควำมเสียหำยแก่ผถู้ อื หน่วยลงทุนของ
กองทุน ผูถ้ อื หน่ วยของกองทุนสำมำรถนำข้อพิพำทเข้ำสู่กำรพิจำรณำตำมกระบวนกำรอนุ ญำโตตุลำกำรของ
สำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ได้
กองทุนเปิ ด แอล เอช โกลบอล พร็อพเพอร์ต้ี
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บุคคลที่เกี่ยวข้องกับการดาเนิ นการของกองทุนรวม
Q: ข้อมูลเกี่ยวกับบริษทั จัดการกองทุนรวม
A: ณ วันที่ 31 กรกฎำคม 2562 บริษทั หลักทรัพย์จดั กำรกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้ำส์ จำกัด มีจำนวนกองทุนภำยใต้
กำรบริหำรจัดกำรของบริษทั ทัง้ หมด 42 กองทุน และมีมลู ค่ำสินสุทธิของกองทุนรวมเท่ำกับ 63,546,428,831.21 บำท
รายชื่อกรรมการ
1. นำยรัตน์ พำนิชพันธ์
2. นำยอดุลย์ วินยั แพทย์
3. นำงสุวรรณำ พุทธประสำท
4. นำงศศิธร พงศธร
5. นำงสำวจุฑำมำศ สมบุณยะวิโรจน์
6. นำงระวีวรรณ วัธนำนุกจิ
7. นำงจันทนำ กำญจนำคม
8. นำยมนรัฐ ผดุงสิทธิ ์
9. นำยหลำย กวง-ฮัว
รายชื่อผูบ้ ริหาร

ประธำนกรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร

1. นำยมนรัฐ ผดุงสิทธิ ์
2. นำยอนุวฒ
ั น์ อิม่ แสงรัตน์
3. นำงสำวศศิวณ
ี ์ กฤษณะสมิต
4. นำงสำวนิศำนำถ วงศวสิฐ
5. นำงสำวนรี พฤกษยำภัย
6. นำยปวเรศวร์ วิภูนำถ
7. นำงสำวภำวนุช เอีย่ มนวชำต
8. นำยวรนนท์ อัศวกิตติเมธิน

กรรมกำรผูอ้ ำนวยกำร
สำยกำรตลำด
สำยปฎิบตั กิ ำรกองทุน
สำยเทคโนโลยีสำรสนเทศ
สำยกำรลงทุน
สำยกำรลงทุน
สำยกำกับตรวจสอบและบริหำรควำมเสีย่ ง
สำยธุรกิจกองทุนรวมโครงสร้ำงพืน้ ฐำนและ
อสังหำริมทรัพย์

Q: รายชื่อคณะกรรมการลงทุน
A: รายชื่อคณะกรรมการลงทุน
1. นำยมนรัฐ ผดุงสิทธิ ์
2. นำงสำวนรี พฤกษยำภัย
3. นำยปวเรศวร์ วิภูนำถ
4. นำยอำนุภำพ โฉมศรี
5. นำยสมิทธ์ ศักดิก์ ำจร
6. นำยสิทธำนต์ สุรเดช
7. นำงสำวนันทพร วัฒนถำวร
8. นำยพิรยิ พล คงวำณิช
9. นำงสำวศรสวรรค์ เติมวุฒกิ ุล

กองทุนเปิ ด แอล เอช โกลบอล พร็อพเพอร์ต้ี

ประธำนกรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
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Q: รายชื่อผูจ้ ดั การกองทุน ประวัติการศึกษา และประสบการณ์การทางานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการ
กองทุนรวม รวมทัง้ หน้ าที่ความรับผิดชอบของผูจ้ ดั การกองทุนดังกล่าว
A: รายชื่อผูจ้ ดั การกองทุน
ชื่อ นามสกุล
นำยมนรัฐ ผดุงสิทธิ ์

ประวัติการศึกษา
-ปริญญำโท MBA, SASIN Graduate
Institute
-ปริญญำตรี บัญชีบณ
ั ฑิต ,
จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย
-ประกำศนียบัตร สมำคมส่งเสริม
สถำบันกรรมกำรบริษทั ไทย DCP รุน่
154/2554
-TEPCOT รุน่ ที่ 6
-ผ่ำน CFA ระดับ II

ประสบการณ์ทางาน
-บลจ.แลนด์ แอนด์ เฮ้ำส์ จำกัด
-บมจ.เอฟดับบลิวดี ประกันชีวติ
-บลจ.ไอเอ็นจี (ประเทศไทย)
-ตลำดสินค้ำเกษตรล่วงหน้ำแห่ง
ประเทศไทย (AFET)
-บลจ.วรรณ จำกัด
-บลจ.ไอเอ็นจี (ประเทศไทย)
-บรรษัทตลำดรองสินเชื่อทีอ่ ยู่อำศัย

นำงสำวนรี พฤกษยำภัย

-ปริญญำโท สำขำ International
-บลจ.แลนด์ แอนด์ เฮ้ำส์ จำกัด
Business, Schiller International
University
-บลจ.ธนชำต จำกัด
-ปริญญำตรี บริหำรธุกจิ (กำรเงินและ
กำรธนำคำร) จุฬำลงกรณ์
-บลจ.แอสเซทพลัส จำกัด
มหำวิทยำลัย
-ผ่ำน CFA ระดับ I
-บลจ.ไทยพำณิชย์ จำกัด
-บลจ.อเบอร์ดนี จำกัด

นำยปวเรศวร์ วิภูนำถ

-ปริญญำโท เศรษฐศำสตร์
(เศรษฐศำสตร์ธรุ กิจ)
มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์
-ปริญญำตรี วิศวกรรมศำสตร์
(วิศกรรมทรัพยำกรน้ ำ)
มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์
-CISA

-บลจ.แลนด์ แอนด์ เฮ้ำส์ จำกัด
-บลจ.เอ็มเอฟซี จำกัด (มหำชน)
-บลจ.เอ็มเอฟซี จำกัด (มหำชน)
-บลจ.พรีมำเวสท์ จำกัด
-บลจ.พรีมำเวสท์ จำกัด

กองทุนเปิ ด แอล เอช โกลบอล พร็อพเพอร์ต้ี

หน้ าที่ความรับผิดชอบ
-กรรมกำรผูอ้ ำนวยกำร
-รองประธำนเจ้ำหน้ำที่
บริหำรฝำ่ ยกำรลงทุน
-กรรมกำรบริหำรและ
ประธำนเจ้ำหน้ำทีล่ งทุน
-กรรมกำร
-กรรมกำรและประธำน
เจ้ำหน้ำทีบ่ ริหำร
-ผูช้ ่วยกรรมกำรผูจ้ ดั กำร
-กรรมกำรและ
กรรมกำรบริหำร
-ผูช้ ่วยกรรมกำรผูจ้ ดั กำร
สำยกำรลงทุน
-ผูอ้ ำนวยกำรฝำ่ ยอำวุโส
ฝำ่ ยกองทุนต่ำงประเทศ
-ผูอ้ ำนวยกำรฝำ่ ยอำวุโส
ฝำ่ ยตรำสำรหนี้และกองทุน
ต่ำงประเทศ
-ผูอ้ ำนวยกำรฝำ่ ยอำวุโส
ฝำ่ ยตรำสำรหนี้
-ผูจ้ ดั กำรกองทุนอำวุโส
ฝำ่ ยตรำสำรหนี้
-ผูช้ ่วยกรรมกำรผูจ้ ดั กำร
สำยกำรลงทุน
-ผูอ้ ำนวยกำรอำวุโส
ฝำ่ ยตรำสำรทุน
-ผูจ้ ดั กำรกองทุนอำวุโส
ฝำ่ ยตรำสำรหนี้
-ผูจ้ ดั กำรกองทุน ฝำ่ ยกำร
ลงทุน
-นักวิเครำะห์ ฝำ่ ยกำรลงทุน
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ชื่อ นามสกุล
นำยสมิทธ์ ศักดิ ์กำจร

นำยอำนุภำพ โฉมศรี

นำยสิทธำนต์ สุรเดช

นำงสำวอำทิตยำ พิรยิ โสภำกุล

ประวัติการศึกษา

ประสบการณ์ทางาน

-ปริญญำโท บริหำรธุรกิจ กำรเงิน
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีมหำนคร
-ปริญญำตรี บริหำรธุรกิจ กำรเงิน
มหำวิทยำลัยกรุงเทพ
-ปริญญำตรี วิทยำกำรจัดกำร บัญชี
มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมธิรำช
-ผ่ำน CISA ระดับ I

-บลจ. แลนด์ แอนด์ เฮ้ำส์ จำกัด
-บลจ. ฟิลลิป จำกัด
-บมจ. ธนำคำรกรุงเทพ

-ปริญญำโท เศรษฐศำสตร์กำรเงิน
สถำบันบัณฑิตพัฒนบริหำรศำสตร์
-ปริญญำตรี เศรษฐศำสตร์กำรเงิน
มหำวิทยำลัยรำมคำแหง เกียรตินิยม
อันดับ 1
-ผ่ำน CISA ระดับ II
-ปริญญำโท MBA, คณะ
พำณิชยศำสตร์และกำรบัญชี
จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย
-ปริญญำตรี เศรษฐศำสตร์บณ
ั ฑิต,
คณะเศรษฐศำสตร์ จุฬำลงกรณ์
มหำวิทยำลัย
-ประกำศณียบัตร Financial Risk
Manager (FRM)
-ผ่ำน CFA ระดับ II
-ผ่ำน CISA ระดับ I

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

-ปริญญำโท วท.ม. สำขำวิชำกำรเงิน
จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย
-ปริญญำตรี บริหำรธุกจิ (กำรเงินและ
กำรธนำคำร)
มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์
-ผ่ำน CFA ระดับ II

- บลจ. แลนด์ แอนด์ เฮ้ำส์
- บมจ. ทหำรไทย
- บมจ. ซูมโิ ตโม มิตซุย แบงกิง้ คอร์
ปอเรชั ่น สำขำกรุงเทพ
- ธนำคำรแห่งประเทศไทย

-บมจ. ไทยประกันชีวติ

-บมจ.ธนำคำรไทยพำณิชย์

-บลจ.แลนด์ แอนด์ เฮ้ำส์ จำกัด
-บริษทั เจนเนอรำลี่ ประกันภัย
(ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน)
-สำนักงำนประกันสังคม
-บริษทั ไทยซัมซุงประกันชีวติ จำกัด
(มหำชน)
-บริษทั หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง
(ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน)

- บลจ.ไทยพำณิชย์จำกัด
- บมจ. ทหำรไทย
- บมจ. ซีบรี ชิ ำร์ด แอลลิส (ประเทศ
ไทย)
กองทุนเปิ ด แอล เอช โกลบอล พร็อพเพอร์ต้ี

หน้ าที่ความรับผิดชอบ
-ผูจ้ ดั กำรกองทุน
-ผูจ้ ดั กำรกองทุน
-เจ้ำหน้ำทีช่ ำนำญกำร ฝำ่ ย
ค้ำหลักทรัพย์ ธุรกิจจัดกำร
กองทุนส่วนบุคคล
-ผูจ้ ดั กำรกองทุน ฝำ่ ย
จัดกำรกองทุนสำรองเลีย้ ง
ชีพ
-ผูจ้ ดั กำรกองทุน
-ผูจ้ ดั กำรฝำ่ ยบริหำรควำม
เสีย่ ง
-เศรษฐกร

-ผูจ้ ดั กำรกองทุน
-ผูช้ ่วยผูจ้ ดั กำร, ฝำ่ ยลงทุน
-นักวิเครำะห์ควำมเสีย่ ง
อำวุโส, ฝำ่ ยลงทุน
-หัวหน้ำฝำ่ ยลงทุน
-ผูช้ ่วยผูจ้ ดั กำร, ทีป่ รึกษำ
กำรลงทุน
- ผูจ้ ดั กำรกองทุน
- ทีป่ รึกษำกำรลงทุน
- วิเครำะห์สนิ เชื่อ
- กลยุทธ์, ฝำ่ ยบริหำรเงิน
สำรอง
- ผูช้ ่วยผูจ้ ดั กำรกองทุน
- วิเครำะห์สนิ เชื่อ
- ประเมินอสังหำริมทรัพย์
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ประวัติการศึกษา

ชื่อ นามสกุล

ประสบการณ์ทางาน

หน้ าที่ความรับผิดชอบ

นาวสาวนันทพร วัฒนถาวร

-ปริญญำโท กำรลงทุน University of
Reading
-ปริญญำตรี ธุรกิจระหว่ำงประเทศ
มหำวิทยำลัยมหิดล
-ผ่ำน CFA
-ผ่ำน CMT ระดับ I

- บลจ. แลนด์ แอนด์ เฮ้ำส์ จำกัด
- บลจ. ธนชำต จำกัด

- ผูจ้ ดั กำรกองทุน
- ผูช้ ่วยผูจ้ ดั กำรกองทุน

นางสาวศรสวรรค์ เติมวุฒกิ ลุ

-ปริญญำตรี บริหำรธุกจิ สำขำวิชำ
กำรเงิน มหำวิทยำลัยมหิดล
-ผ่ำน CFA ระดับ I

-บลจ.แลนด์ แอนด์ เฮ้ำส์ จำกัด
-บลจ.เอ็มเอฟซี จำกัด (มหำชน)

-ผูจ้ ดั กำรกองทุน
-ผูจ้ ดั กำรกองทุนฝำ่ ยตรำ
สำรทุน
-ผูช้ ่วยผูจ้ ดั กำรกองทุนฝำ่ ย
ตรำสำรทุน
-ผูช้ ่วยผูจ้ ดั กำรกองทุนฝำ่ ย
ตรำสำรทุน
-ผูจ้ ดั กำรกองทุน
-ผูจ้ ดั กำรกองทุน
-นักวิเครำะห์หลักทรัพย์
-วำณิชธนำกร

-บลจ.เอ็มเอฟซี จำกัด (มหำชน)
-บลจ.แอสเซทพลัส จำกัด
นายพิริยพล คงวาณิช

-ปริญญำโท Master of Science in
Finance, Thammasat University
-ปริญญำตรี บริหำรธุรกิจ,
Thammasat University
-ผ่ำน CISA ระดับ I
-ผ่ำน CFA ระดับ I

-บลจ.แลนด์ แอนด์ เฮ้ำส์ จำกัด
-บลจ.เอ็มเอฟซี จำกัด (มหำชน)
-หลักทรัพย์บวั หลวง
-หลักทรัพย์กสิกรไทย

Q: รายชื่อผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่ วยลงทุน นายทะเบียนหน่ วยลงทุน และผูด้ แู ลผลประโยชน์
A: 1) ผูส้ นับสนุนกำรขำยหรือรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน 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*
ธนำคำรทหำรไทย จำกัด (มหำชน)
(*นอกจำกหน้ำทีต่ ำมทีก่ ำหนดไว้ในสัญญำแต่งตัง้ ผูด้ ูแลผลประโยชน์ยงั มีหน้ำทีต่ ำมกฎหมำยในกำรรักษำ
ผลประโยชน์ของผูถ้ อื หน่วยลงทุนด้วย)

กองทุนเปิ ด แอล เอช โกลบอล พร็อพเพอร์ต้ี
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ช่องทางที่ผล้ ู งทุนสามารถทราบข้อมูลเพิ่ มเติ ม
Q: ช่องทางที่ผลู้ งทุนสามารถทราบข้อมูลเพิ่ มเติ มเกี่ยวกับกองทุนรวมนี้
A: ผูล้ งทุนสำมำรถทรำบข้อมูลเพิม่ เติมได้ทส่ี ำนักงำนของบริษทั จัดกำร และเว็บไซต์ ของบริษทั จัดกำร หรือ
ผูส้ นับสนุนกำรขำยหรือรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน

ปัจจัยความเสี่ยงของกองทุน
ความเสี่ยงจากการดาเนิ นงานของผูอ้ อกตราสาร (Business Risk)
คือควำมเสีย่ งที่เกิดจำกกำรดำเนินงำนของผู้ออกตรำสำร หำกผลกำรดำเนินงำนหรือฐำนะกำรเงินของผู้ออกตรำสำร
รวมทัง้ ควำมสำมำรถในกำรทำกำไรของผูอ้ อกตรำสำรเปลีย่ นแปลงไป ซึง่ อำจกระทบต่อรำคำซือ้ ขำยของตรำสำร
แนวทำงกำรบริหำรควำมเสี่ยง: ผู้จดั กำรกองทุนจะพิจำรณำคัดเลือกหลักทรัพย์ท่จี ะลงทุน โดยกำรวิเครำะห์สถำนะ
ทำงกำรเงิน ผลกำรดำเนินงำน กำรบริหำรงำน เพื่อประกอบกำรตัดสินใจลงทุน และยังจะทำกำรติดตำมข้อมูลข่ำวสำรของ
ผูอ้ อกตรำสำรอย่ำงใกล้ชดิ และต่อเนื่อง เพื่อปรับเปลีย่ นแผนกำรลงทุนอย่ำงเหมำะสม
ความเสี่ยงจากความสามารถในการชาระหนี้ ของผูอ้ อกตราสาร (Credit Risk)
คือควำมเสีย่ งจำกกำรทีบ่ ริษทั ผูอ้ อกตรำสำรไม่สำมำรถชำระคืนเงินต้น และ/หรือดอกเบีย้ ได้ตำมทีก่ ำหนด หรือไม่ครบตำม
จำนวนทีไ่ ด้สญ
ั ญำไว้
แนวทำงกำรบริหำรควำมเสีย่ ง: บริษทั จัดกำรจะวิเครำะห์คุณภำพและควำมสำมำรถในกำรชำระหนี้ของผูอ้ อกตรำสำร และ
ทบทวนฐำนะทำงกำรเงินและควำมน่ ำเชื่อถือของผู้ออกตรำสำรเป็ นประจำสม่ ำเสมอ หำกมีกำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงมี
นัยสำคัญ ก็จะพิจำรณำปรับเปลีย่ นแผนกำรลงทุนให้เหมำะสมกับสภำวกำรณ์
ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องของตราสาร (Liquidity Risk)
คือควำมเสีย่ งทีเ่ กิดจำกกำรไม่สำมำรถขำยตรำสำรได้ในช่วงเวลำทีต่ อ้ งกำรหรืออำจไม่ได้รำคำตำมทีค่ ำดหวังเอำไว้
แนวทำงกำรบริหำรควำมเสี่ยง : บริษัทจัดกำรจะพิจำรณำลงทุนในหลักทรัพย์ท่มี สี ภำพคล่องให้สอดคล้องกับประเภท
ลักษณะและนโยบำยกำรลงทุนของกองทุนอย่ำงเหมำะสม เพื่อให้มคี วำมคล่องตัวในกำรบริหำรกองทุน ทัง้ นี้ แนวทำงกำร
บริหำรควำมเสีย่ งจำกกำรขำดสภำพคล่องของตรำสำร จะขึน้ อยู่กบั กำรพิจำรณำตัดสินใจของบริษทั จัดกำรโดยคำนึงถึง
ผลประโยชน์สงู สุดของผูถ้ อื หน่วยลงทุนเป็ นสำคัญ
ความเสี่ยงจากการลงทุนในต่างประเทศ (Country and Political Risk)
เนื่องจำกกองทุนอำจจะลงทุนในตรำสำรต่ำงประเทศ กองทุนจึงมีควำมเสีย่ งของประเทศทีล่ งทุน เช่น กำรเปลีย่ นแปลงของ
ปจั จัยพืน้ ฐำน สภำวะทำงเศรษฐกิจ กำรเมือง ค่ำเงิน และนโยบำยต่ำงประเทศ โดยปจั จัยเหล่ำนี้อำจมีผลกระทบต่อรำคำ
หน่วยลงทุน หรือหลักทรัพย์ทก่ี องทุนลงทุน
แนวทำงกำรบริหำรควำมเสีย่ ง : บริษทั จัดกำรจะติดตำมและทำกำรวิเครำะห์ควำมเสีย่ งทำงด้ำนปจั จัยพืน้ ฐำน สภำวะทำง
เศรษฐกิจ กำรเมือง ค่ำเงิน และนโยบำยต่ำงประเทศ ของประเทศทีล่ งทุนอย่ำงสม่ำเสมอ เพื่อลดควำมเสีย่ งในส่วนนี้
กองทุนเปิ ด แอล เอช โกลบอล พร็อพเพอร์ต้ี
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ความเสี่ยงจากข้อจากัดการนาเงิ นลงทุนกลับประเทศ (Repatriation Risk)
เนื่องจำกกองทุนอำจจะมีกำรลงทุนในตรำสำรต่ำงประเทศ จึงมีควำมเสีย่ งจำกกำรเปลี่ยนแปลงนโยบำยต่ำงประเทศที่
เกี่ยวกับกำรแลกเปลี่ยนเงินตรำต่ำงประเทศ และกำรนำเงินลงทุนกลับเข้ำมำในประเทศได้ ซึ่งอำจส่งผลให้กองทุนไม่
สำมำรถชำระเงินให้ผถู้ อื หน่วยลงทุนได้ตำมจำนวนหรือเวลำทีก่ ำหนด
แนวทำงกำรบริหำรควำมเสีย่ ง บริษัทจัดกำรจะติดตำมสถำนกำรณ์ของประเทศคู่คำ้ ทีบ่ ริษทั จัดกำรมีกำรลงทุนไว้อย่ำง
ใกล้ชดิ และสม่ำเสมอ เพื่อลดควำมเสีย่ งดังกล่ำว
ความเสี่ยงจากการลงทุนในหมวดอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์
ซึง่ เกิดจำกกำรทีก่ องทุนมีนโยบำยมุ่งลงทุนในหมวดอุตสำหกรรมอสังหำริมทรัพย์เพียงหมวดเดียว จึงมีควำมเสีย่ งจำกกำร
ลงทุนมำกกว่ำกองทุนทีม่ กี ำรกระจำยกำรลงทุนในหมวดอุตสำหกรรมต่ำงๆ
แนวทำงกำรบริหำรควำมเสีย่ ง : กองทุนอำจได้รบั ผลกระทบจำกควำมผันผวนของหลักทรัพย์ท่กี องทุนรวมต่ำงประเทศ
ลงทุน ซึ่งกองทุนรวมต่ำงประเทศมีนโยบำยกำรลงทุนในหมวดอุตสำหกรรมอสังหำริมทรัพย์เพียงหมวดเดียว จึงอำจมี
ควำมเสีย่ งและควำมผันผวนของรำคำสูงกว่ำกำรกระจำยกำรลงทุนในหลำยอุตสำหกรรม อย่ำงไรก็ตำม บริษทั จัดกำรจะ
ดำเนินกำรติดตำมสถำนกำรณ์และวิเครำะห์ปจั จัยที่จะมีผลกระทบต่ออุตสำหกรรม อสังหำริมทรัพย์อย่ำงสม่ ำเสมอและ
ต่อเนื่อง
ความเสี่ยงที่เกิ ดจากการได้รบั ชาระเงิ นค่าขายคืนหน่ วยลงทุนจากกองทุนรวมต่างประเทศล่าช้า
คือควำมเสีย่ งทีเ่ กิดจำกวันหยุดทำกำรของประเทศทีก่ องทุนลงทุนหรือประเทศทีเ่ กีย่ วข้องกับกำรลงทุนอำจหยุดไม่ตรงกับ
วันหยุดทำกำรของประเทศไทย ทำให้กองทุนอำจได้รบั ชำระเงินค่ำขำยคืนหน่ วยลงทุนจำกกองทุนรวมต่ำงประเทศที่
กองทุนลงทุนล่ำช้ำ และส่งผลกระทบต่อกำรชำระเงินค่ำขำยคืนหน่วยลงทุนให้กบั ผูถ้ อื หน่ วยลงทุนในประเทศ
แนวทำงกำรบริหำรควำมเสีย่ ง อย่ำงไรก็ตำม บริษทั จัดกำรจะดำเนินกำรให้เป็ นไปตำมหลักเกณฑ์ทก่ี ำหนดไว้ในหนังสือ
ชีช้ วน/รำยละเอียดโครงกำร
ความเสี่ยงของอัตราแลกเปลี่ยน (Currency Risk)
เนื่องจำกกองทุนอำจจะลงทุนในตรำสำรต่ำงประเทศ ซึง่ ต้องลงทุนเป็ นสกุลเงินต่ำงประเทศ ทำให้กองทุนมีควำมเสีย่ งจำก
กำรเพิม่ ขึน้ หรือลดลงของอัตรำแลกเปลีย่ นเมื่อเทียบกับสกุลเงินบำท ซึง่ มีผลทำให้ตอบแทนทีไ่ ด้รบั มีควำมผันผวนตำม
แนวทำงกำรบริหำรควำมเสีย่ ง กองทุนอำจลงทุนในสัญญำซือ้ ขำยล่วงหน้ำ (Derivative) หรือเครื่องมือป้องกันควำมเสีย่ ง
จำกอัตรำแลกเปลี่ยน (hedging) ตำมดุลยพินิจของผู้จดั กำรกองทุน ซึ่งอำจจะมีต้นทุนที่เพิม่ ขึน้ จำกกำรทำธุรกรรมเพื่อ
ป้องกันควำมเสีย่ งดังกล่ำว
ความเสี่ยงจากการทาสัญญาซื้อขายล่วงหน้ า (Derivative) เพื่อป้ องกันความเสี่ยง
กำรทำสัญญำซือ้ ขำยล่วงหน้ำ (Derivative) เพื่อป้องกันควำมเสีย่ ง (Hedging) จำกอัตรำแลกเปลีย่ นอำจทำให้กองทุนเสีย
โอกำสในกำรได้รบั ผลตอบแทนทีเ่ พิม่ ขึน้ หำกอัตรำแลกเปลีย่ นมีกำรเปลี่ยนแปลงมีกำรเปลีย่ นแปลงในทำงตรงข้ำมกับที่
กองทุนคำดกำรณ์ไว้ อย่ำงไรก็ตำม กองทุนยังคงมีควำมเสีย่ งจำกกำรทีค่ ่สู ญ
ั ญำไม่ปฎิบตั ิตำมสัญญำดังกล่ำว
กองทุนเปิ ด แอล เอช โกลบอล พร็อพเพอร์ต้ี
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แนวทำงกำรบริหำรควำมเสีย่ ง : กองทุนจะเข้ำทำธุรกรรมดังกล่ำวกับธนำคำรทีม่ กี ฎหมำยจัดตัง้ ขึน้ หรือธนำคำรพำณิชย์
และจะวิเครำะห์ฐำนะทำงกำรเงินของคุ่สญ
ั ญำก่อนทำสัญญำ รวมทัง้ ติดตำมวิเครำะห์ควำมเสีย่ งในฐำนกำรเงินของคู่สญ
ั ญำ
อย่ำงต่อเนื่อง

สรุปอัตราส่วนการลงทุนของกองทุน
รวม
ส่วนที่ 1 : อัตราส่วนการลงทุนที่คานวณตามผูอ้ อกทรัพย์สินหรือคู่สญ
ั ญา (single entity limit)
หมำยเหตุ : ในกรณีเป็ นทรัพย์สนิ ดังนี้ ไม่มขี อ้ กำหนดเกีย่ วกับ single entity limit ของผูร้ บั ฝำก ผูอ้ อกตรำสำรหรือ
คู่สญ
ั ญำแล้วแต่กรณี
1. เงินฝำกหรือตรำสำรเทียบเท่ำเงินฝำกเพื่อกำรดำเนินงำนของกองทุน
2. derivatives on organized exchange

งง

ประเภททรัพย์สิน

ข้อ

อัตราส่วน (% ของ NAV)

1

ตรำสำรภำครัฐไทย

ไม่จำกัดอัตรำส่วน

2

ตรำสำรภำครัฐต่ำงประเทศ
2.1 กรณีมี credit rating อยูใ่ น 2 อันดับแรกขึน้ ไป

ไม่จำกัดอัตรำส่วน

2.2 กรณีม ี credit rating อยูใ่ นระดับ investment grade แต่ต่ำกว่ำ
2 อันดับแรก

ไม่เกิน 35%

3

หน่วย CIS ตำมทีร่ ะบุในภำคผนวก 3 ส่วนที่ 2 ข้อ 1.1 หรือข้อ 2.1

ไม่จำกัดอัตรำส่วน

4

เงิน ฝำกหรือ ตรำสำรเทีย บเท่ ำ เงิน ฝำกที่ผู้ร บั ฝำกหรือ ผู้อ อกตรำสำรมี
ลักษณะอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งดังนี้
4.1 มี credit rating อยูใ่ นระดับ investment grade
4.2 เป็ นธนำคำรออมสิน ทัง้ นี้ เฉพำะเงินฝำกหรือตรำสำรที่รฐั บำลเป็ น
ประกัน

ไม่เกิน 20%
หรือไม่เกิน 10% เมื่อเป็ นกำรลงทุนใน
ต่ำงประเทศหรือผูม้ ภี ำระผูกพันมีภูมลิ ำเนำอยู่
ต่ำงประเทศ โดยเลือกใช้ credit rating แบบ
national scale

5

ตรำสำรทีม่ ลี กั ษณะครบถ้วนดังนี้
5.1 เป็ นตรำสำรหนี้ ตรำสำรกึ่งหนี้ก่งึ ทุน SN หรือศุกูก ที่ผอู้ อกจัดตัง้ ขึน้
ตำมกฎหมำยไทย หรือ สำขำของ ธพ. ต่ ำ งประเทศที่ได้ร บั อนุ ญ ำตให้
ประกอบธุรกิจ ธพ. ในประเทศไทย
5.2 เป็ นตรำสำรทีม่ ลี กั ษณะอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งดังนี้
5.2.1 ผูอ้ อกเป็ นบริษทั จดทะเบียน
5.2.2 ผูอ้ อกมีกำรเปิ ดเผยข้อมูลเป็ นกำรทั ่วไปโดยมีรำยละเอียดตำมแบบ
filing

ไม่เกินอัตรำดังนี้ แล้วแต่อตั รำใดจะสูงกว่ำ
(1) 10% หรือ
(2) น้ ำหนักของตรำสำรทีล่ งทุน
ใน benchmark + 5%

5.2.3 ในกรณีท่เี ป็ นตรำสำรที่มกี ำหนดวันชำระหนี้ ≤ 397 วัน นับแต่วนั ที่
ลงทุน และไม่ได้มลี กั ษณะตำม 5.2.1 หรือ 5.2.2 ผู้มภี ำระผูกพันตำมตรำสำร
ดังกล่ำวต้องเป็ น บุคคลดังนี้
5.2.3.1 ธพ. บง. หรือ บค. ตำมกฎหมำยว่ำด้วยธุรกิจสถำบันกำรเงิน
5.2.3.2 ธนำคำรออมสิน
กองทุนเปิ ด แอล เอช โกลบอล พร็อพเพอร์ต้ี
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ข้อ

ประเภททรัพย์สิน

อัตราส่วน (% ของ NAV)

5.2.3.3 ธนำคำรอำคำรสงเครำะห์
5.2.3.4 ธนำคำรเพื่อกำรเกษตรและสหกรณ์กำรเกษตร
5.2.3.5 บรรษัทตลำดรองสินเชื่อทีอ่ ยูอ่ ำศัย
5.2.3.6 ธนำคำรพัฒนำวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อมแห่ง
ประเทศไทย
5.2.3.7 ธนำคำรเพื่อกำรส่งออกและนำเข้ำแห่งประเทศไทย
5.2.3.8 ธนำคำรอิสลำมแห่งประเทศไทย
5.2.3.9 บล.
5.3 เสนอขำยในประเทศไทย
5.4 มี credit rating อยูใ่ นระดับ investment grade
5.5 ในกรณีท่เี ป็ นตรำสำรที่มกี ำหนดวันชำระหนี้ > 397 วันนับแต่วนั ที่
ลงทุน ต้องขึน้ ทะเบียนหรืออยูใ่ นระบบของregulated market
6

ทรัพย์สนิ ดังนี้
6.1 ตรำสำรทุนที่จดทะเบียนซือ้ ขำยในกระดำนซื้อขำยหลักทรัพย์สำหรับ
ผู้ลงทุ นทั ่วไปของ SET หรือ ของตลำด ซื้อ ขำยหลักทรัพย์ต่ำงประเทศ
(แต่ไม่รวมถึงตรำสำรทุนที่ผอู้ อกตรำสำรอยู่ระหว่ำงดำเนินกำรแก้ไขเหตุ
ทีอ่ ำจทำให้มกี ำรเพิกถอนกำรเป็ นหลักทรัพย์ซอ้ื ขำยใน SET หรือในตลำด
ซือ้ ขำยหลักทรัพย์ต่ำงประเทศ)
6.2 ตรำสำรทุนที่ออกโดยบริษทั ที่จดั ตัง้ ขึ้นไม่ว่ำตำมกฎหมำยไทยหรือ
กฎหมำยต่ำงประเทศ ซึ่งหุน้ ของบริษทั ดังกล่ำวซื้อขำยในกระดำนซื้อขำย
หลัก ทรัพ ย์ ส ำหรับ ผู้ ล งทุ น ทัว่ ไปของ SET หรื อ ของตลำดซื้ อ ขำย
หลักทรัพย์ ต่ำงประเทศ (แต่ไม่รวมถึงบริษทั ทีอ่ ยู่ระหว่ำงดำเนินกำรแก้ไข
เหตุ ท่ีอ ำจท ำให้ ม ีก ำรเพิก ถอนหุ้ น ออกจำกกำรซื้อ ขำยใน SET หรือ
ในตลำดซือ้ ขำยหลักทรัพย์ต่ำงประเทศ)
6.3 หุน้ ทีอ่ ยูใ่ นระหว่ำง IPO เพื่อกำรจดทะเบียนซือ้ ขำยตำม 6.1
6.4 ตรำสำรทีม่ ลี กั ษณะครบถ้วนดังนี้
6.4.1 เป็ นตรำสำรหนี้ ตรำสำรกึ่งหนี้ก่งึ ทุน SN หรือศุกูก ที่ผอู้ อก
จัดตัง้ ขึ้นตำมกฎหมำยไทย และเสนอขำยตรำสำรนัน้ ใน
ต่ำงประเทศ หรือผูอ้ อกจัดตัง้ ขึน้ ตำมกฎหมำยต่ำงประเทศ
(แต่ไม่รวมสำขำของ ธพ. ต่ำงประเทศที่ได้รบั อนุ ญ ำตให้
ประกอบธุร กิจ ธพ. ในประเทศไทย) หรือ เป็ น ตรำสำร
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 อกเป็ นบริษทั จดทะเบียนใน SET หรือ
ในตลำดซือ้ ขำยหลักทรัพย์ต่ำงประเทศ

กองทุนเปิ ด แอล เอช โกลบอล พร็อพเพอร์ต้ี

รวมกันไม่เกินอัตรำดังนี้ แล้วแต่อตั รำใด
จะสูงกว่ำ
(1) 10% หรือ
(2) น้ ำหนักของทรัพย์สนิ ทีล่ งทุน
ใน benchmark + 5%
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ข้อ

ประเภททรัพย์สิน

อัตราส่วน (% ของ NAV)

6.4.3.2 ผู้อ อกมีก ำรเปิ ด เผยข้อ มู ล เป็ น กำรทัว่ ไปโดยมี
รำยละเอียดตำมแบบ filing
6.4.3.3 ในกรณีทเ่ี ป็ นตรำสำรทีม่ กี ำหนดวันชำระหนี้ ≤ 397
วัน นับแต่วนั ที่ลงทุ น และไม่ได้ มีลกั ษณะตำม
6.4.3.1 หรือ 6.4.3.2 ผูม้ ภี ำระผูกพันตำมตรำสำร
ดังกล่ำวต้องเป็ น บุคคลดังนี้
6.4.3.3.1 บุคคลตำมข้อ 5.2.3.1 – 5.2.3.9
6.4.3.3.2 สถำบัน กำรเงิน ระหว่ำ งประเทศที่
ประเทศไทยเป็ นสมำชิก
6.4.3.3.3 สถำบัน กำรเงิ น ต่ ำ งประเทศที่ ม ี
ลักษณะทำนองเดียวกับบุคคล ตำม
ข้อ 6.4.3.3.1 – 6.4.3.3.2
6.4.4 ในกรณีทเ่ี ป็ นตรำสำรทีม่ กี ำหนดวันชำระหนี้ > 397 วัน นับแต่
วันที่ลงทุน ต้องขึ้นทะเบียนหรืออยู่ในระบบของ regulated
market
6.5 DW ทีม่ ี issuer rating อยูใ่ นระดับ investment grade
6.6 ธุ ร กรรมดัง นี้ ที่ คู่ ส ัญ ญำมี credit rating อยู่ ใ 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 จดทะเบี ย นซื้ อ ขำยหรือ อยู่ ใ นระหว่ ำ ง IPO เพื่อ กำรจด
ทะเบี ย นซื้ อ ขำยในกระดำนซื้ อ ขำยหลัก ทรัพ ย์ ส ำหรับ
ผู้ลงทุ นทั ่วไปของ SET หรือ ของตลำดซื้อ ขำยหลัก ทรัพ ย์
ต่ ำ งประเทศ (แต่ ไ ม่ ร วมถึง หน่ ว ยดัง กล่ ำ วที่อ ยู่ ร ะหว่ ำ ง
ด ำเนิ น กำรแก้ ไ ขเหตุ ท่ี อ ำจท ำให้ ม ีก ำรเพิ ก ถอนหน่ วย
ดังกล่ำวออกจำก กำรซื้อขำยใน SET หรือในตลำดซื้อขำย
หลักทรัพย์ต่ำงประเทศ)
6.7.2 เป็ นหน่วยของกองทุนที่ไม่ได้มลี กั ษณะกระจำย กำรลงทุนใน
กิจกำรโครงสร้ำงพืน้ ฐำน อสังหำริมทรัพย์ หรือสิทธิกำรเช่ำ
แล้วแต่กรณี (diversified fund) ตำมแนวทำงที่สำนักงำน
กำหนด
6.8 หน่ วย private equity ที่จดทะเบียนซื้อขำยหรืออยู่ใน ระหว่ำง IPO
เพื่อกำรจดทะเบียนซื้อขำยในกระดำนซื้อขำยหลักทรัพย์สำหรับผู้ลงทุ น
ทั ่วไปของ SET หรือของตลำดซื้อขำยหลักทรัพย์ต่ำงประเทศ (แต่ไม่รวมถึง
หน่ วย private equity ที่อยู่ระหว่ำงดำเนินกำรแก้ไขเหตุท่อี ำจทำให้มกี ำร
เพิกถอนหน่ วยดังกล่ำวออกจำกกำรซื้อขำยใน SET หรือในตลำดซื้อขำย
หลักทรัพย์ต่ำงประเทศ)
กองทุนเปิ ด แอล เอช โกลบอล พร็อพเพอร์ต้ี
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ประเภททรัพย์สิน

อัตราส่วน (% ของ NAV)

6.9 หน่วย CIS ตำมทีร่ ะบุในภำคผนวก 3 ส่วนที่ 2 ข้อ 1.2 หรือข้อ 2.2 ที่
จดทะเบียนซื้อขำยหรืออยู่ในระหว่ำง IPO เพื่อกำรจดทะเบียนซื้อขำยใน
กระดำนซื้อขำยหลักทรัพย์ สำหรับผูล้ งทุนทั ่วไปของ SET หรือของตลำด
ซื้อขำยหลักทรัพย์ต่ำงประเทศ (แต่ไม่รวมถึงหน่ วยดังกล่ำวที่อยู่ ระหว่ำง
ดำเนินกำรแก้ไขเหตุทอ่ี ำจทำให้มกี ำรเพิกถอนหน่ วยดังกล่ำวออกจำกกำร
ซือ้ ขำยใน SET หรือในตลำด ซือ้ ขำยหลักทรัพย์ต่ำงประเทศ)
7

หน่ ว ย infra หรือ หน่ ว ย property ของกองทุ น ที่ม ีล ัก ษณะกระจำยกำร
ลงทุ น ในกิจ กำรโครงสร้ำ งพื้น ฐำน อสัง หำริม ทรัพ ย์ หรือ สิท ธิก ำรเช่ ำ
แล้วแต่กรณี (diversified fund) ตำมแนวทำงที่สำนักงำนกำหนด และมี
ลักษณะตำม 6.7.1

ไม่จำกัดอัตรำส่วน

8

ทรัพย์สนิ อื่นนอกเหนือจำกทีร่ ะบุในข้อ 1 - ข้อ 7 (SIP)

รวมกันไม่เกิน 5%

ส่วนที่ 2 : อัตราส่วนการลงทุนที่คานวณตามกลุ่มกิ จการ (group limit)*
ข้อ
ประเภททรัพย์สิน
1
กำรลงทุนในทรัพย์สนิ ของบริษทั ทุกบริษทั ทีอ่ ยูใ่ นกลุ่มกิจกำรเดียวกันหรือ
กำรเข้ำเป็ นคูส่ ญ
ั ญำในธุรกรรมทำงกำรเงินกับบริษทั ดังกล่ำว

อัตราส่วน (% ของ NAV)
ไม่เกินอัตรำใดอัตรำหนึ่งดังนี้ แล้วแต่อตั รำใด
จะสูงกว่ำ
(1) 25% หรือ
(2) น้ ำหนักของทรัพย์สนิ ทีล่ งทุนใน
benchmark + 10%

* หมำยเหตุ : ในกรณีเป็ นทรัพย์สนิ ดังนี้ ไม่มขี อ้ กำหนดเกีย่ วกับ group limit
1. เงินฝำกหรือตรำสำรเทียบเท่ำเงินฝำกเพื่อกำรดำเนินงำนของ MF
2. derivatives on organized exchange
ส่วนที่ 3 : อัตราส่วนการลงทุนที่คานวณตามประเภททรัพย์สิน (product limit)**
ข้อ
1

ประเภททรัพย์สิน
อัตราส่วน (% ของ NAV)
เงิ น ฝำกหรื อ ตรำสำรเที ย บเท่ ำ เงิ น ฝำก B/E หรื อ P/N ที่ นิ ติ บุ ค คล - รวมกันไม่เกิน 45% เฉลีย่ ในรอบปี บญ
ั ชี
ตำมกฎหมำยไทย (ไม่รวมถึงสำขำในต่ำงประเทศของนิติบุคคลดังกล่ำ ว) เว้นแต่เป็ น MF ทีม่ อี ำยุโครงกำร < 1 ปี
เป็ นผูอ้ อก ผูส้ ั ่งจ่ำย หรือคูส่ ญ
ั ญำ ดังนี้
ให้เฉลี่ยตำมรอบอำยุกองทุน
1.1 ธนำคำรหรือสถำบันกำรเงินทีม่ กี ฎหมำยเฉพำะจัดตัง้ ขึน้
- อัตรำข้ำงต้นไม่ใช้กบั MF ทีอ่ ำยุกองทุน
1.2 ธพ.
คงเหลือ ≤ 6 เดือน ทัง้ นี้ เฉพำะ MF ทีม่ ี
1.3 บง.
อำยุโครงกำร ≥ 1 ปี
1.4 บค.
1.5 บรรษัทตลำดรองสินเชื่อทีอ่ ยูอ่ ำศัย
(ไม่รวมถึงทรัพย์สนิ ที่ MF ได้รบั โอนกรรมสิทธิ ์มำจำกคูส่ ญ
ั ญำตำม reverse
repo หรือ securities lending หรือ derivatives)

กองทุนเปิ ด แอล เอช โกลบอล พร็อพเพอร์ต้ี
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ข้อ
2

ประเภททรัพย์สิน

อัตราส่วน (% ของ NAV)
รวมกันไม่เกิน 25%

ทรัพย์สนิ ดังนี้
2.1 B/E หรือ P/N ที่ม ีเงื่อ นไขห้ำมเปลี่ยนมือ แต่ MF ได้ดำเนิ นกำรให้ม ี
กำรรับโอนสิทธิเรียกร้องในตรำสำรได้ ตำมวิธกี ำรที่กฎหมำยกำหนด
หรือมีเงื่อนไขให้ MF สำมำรถขำยคืนผูอ้ อกตรำสำรได้
2.2 SN (แต่ไม่รวมถึง SN ซึ่งจดทะเบียนกับ TBMA และมีกำรเสนอขำย
ตำมหลักเกณฑ์ท่กี ำหนดไว้ในประกำศ คณะกรรมกำรกำกับตลำดทุนว่ำ
ด้วยกำรขออนุญำต และกำรอนุญำตให้เสนอขำยตรำสำรหนี้ทอ่ี อกใหม่)
2.3 เงิน ฝำกหรือ ตรำสำรเทีย บเท่ ำ เงิน ฝำกที่ม ีร ะยะเวลำกำรฝำกเกิ น
12 เดือน
2.4 total SIP ตำมข้อ 5 ของส่วนนี้
3 reverse repo
ไม่เกิน 25%
4 securities lending
ไม่เกิน 25%
5
total SIP ซึง่ ได้แก่ ทรัพย์สนิ ตำมข้อ 8 ในตอนที่ 1.1 : อัตรำส่วนกำรลงทุน
รวมกันไม่เกิน 15%
สำหรับ MF ทั ่วไป ของส่วนที่ 1 : อัตรำส่วนกำรลงทุนทีค่ ำนวณตำมผูอ้ อก
ทรัพย์สนิ หรือคู่สญ
ั ญำ (single entity limit) แต่ไม่รวมถึงตรำสำรหนี้ ตรำสำร
กึง่ หนี้กง่ึ ทุน SN 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
ลงทุนสำหรับ MF ทั ่วไป ของส่วนที่ 1 :อัตรำส่วนกำรลงทุนที่คำนวณ
ตำมผูอ้ อกทรัพย์สนิ หรือคูส่ ญ
ั ญำ (single entity limit)
5.2 มี credit rating อ ยู่ ใ น ร ะ ดั บ ต่ ำ ก ว่ ำ investment grade ห รื อ
ไม่ม ี credit rating
6
derivatives ดังนี้
ไม่เกินมูลค่ำควำมเสีย่ งทีม่ อี ยู่
6.1 กำรเข้ำทำธุรกรรม derivatives ทีม่ วี ตั ถุประสงค์เพื่อกำรลดควำมเสีย่ ง
(hedging)
** หมำยเหตุ : สำหรับกำรลงทุ นในเงินฝำกหรือตรำสำรเทียบเท่ ำเงินฝำกเพื่อ กำรดำเนิ นงำนของกองทุ น ไม่มขี ้อกำหนดเกี่ยวกับ
product limit
ส่วนที่ 4 : อัตราส่วนการลงทุนที่คานวณตามความมีส่วนได้เสียในกิ จการที่ลงทุน (concentration limit)

ข้อ
1

ประเภททรัพย์สิน
หุน้ ของบริษทั รำยใดรำยหนึ่ง

อัตราส่วน
ทุก MF รวมกันภำยใต้กำรจัดกำรของ บลจ. รำยเดียวกันต้องมีจำนวนหุ้น
ของบริษทั รวมกัน < 25% ของจำนวนสิทธิออกเสียงทัง้ หมดของบริษทั นัน้

2

ตรำสำรหนี้ ตรำสำรกึ่ง หนี้ ก่ึง ทุ น ตรำสำร
Basel III และศุกูกของผูอ้ อกรำยใดรำยหนึ่ง
(ไม่รวมถึงตรำสำรหนี้ ภ ำครัฐไทยหรือ ตรำ
สำรหนี้ภำครัฐต่ำงประเทศ)

2.1 ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่ำหนี้ สินทำงกำรเงิน (financial liability)* ของ
ผู้ อ อกตรำสำรรำยนั ้น ตำมที่ เ ปิ ด เผยไว้ ใ นงบกำรเงิน ส ำหรับ รอบ
ระยะเวลำบัญชีล่ำสุด ทัง้ นี้ ในกรณีท่ผี อู้ อกตรำสำรมีหนี้สนิ ทำงกำรเงิน
ที่อ อกใหม่ก่อ นครบรอบระยะเวลำบัญ ชีถดั ไปและยังไม่ปรำกฏในงบ
กำรเงินล่ำสุด บลจ. อำจนำมูลค่ำหนี้สนิ ทำงกำรเงินดังกล่ำวมำรวมกับ
มูลค่ำหนี้สนิ ทำงกำรเงินตำมงบกำรเงินล่ำสุดด้วยก็ได้โดยข้อมูลหนี้สนิ
ทำงกำรเงิน นัน้ จะต้ อ งเป็ นข้อ มูลที่ม ีกำรเผยแพร่เป็ น กำรทั ่วไป และ
ในกรณีท่ีผู้อ อกตรำสำรไม่มหี นี้ สินทำงกำรเงินตำมที่เปิ ดเผยไว้ในงบ
กำรเงินสำหรับรอบระยะเวลำบัญชีล่ำสุด ** ให้ใช้อตั รำส่วนไม่เกิน 1 ใน
3 ของมูลค่ำกำรออกและเสนอขำยตรำสำรตำมข้อนี้ของผู้ออกรำยนัน้
เป็ น รำยครัง้ เว้น แต่ ใ นกรณี ท่ีผู้อ อกตรำสำรได้ม ีก ำรยื่น แบบ filing

กองทุนเปิ ด แอล เอช โกลบอล พร็อพเพอร์ต้ี
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ข้อ
1

ประเภททรัพย์สิน
หุน้ ของบริษทั รำยใดรำยหนึ่ง

3

หน่วย CIS ของกองทุนใดกองทุนหนึ่ง

4

หน่วย infra ของกองทุนใดกองทุนหนึ่ง

กองทุนเปิ ด แอล เอช โกลบอล พร็อพเพอร์ต้ี

อัตราส่วน
ทุก MF รวมกันภำยใต้กำรจัดกำรของ บลจ. รำยเดียวกันต้องมีจำนวนหุ้น
ของบริษทั รวมกัน < 25% ของจำนวนสิทธิออกเสียงทัง้ หมดของบริษทั นัน้
ในลักษณะเป็ นโครงกำร (bond issuance program) ให้พิจำรณำเป็ น
รำยโครงกำร
2.2 ในกรณีท่กี องทุนลงทุนในตรำสำรตำมข้อนี้โดยเป็ นตรำสำรที่ออกใหม่
และมี credit rating อยู่ ใ นระดับ ต่ ำ กว่ ำ investment grade หรือ ไม่ มี
credit rating ให้ บลจ. ลงทุนเพื่อกองทุนภำยใต้ กำรจัดกำรของ บลจ.
รำยเดียวกันรวมกันไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่ำกำรออกและเสนอขำย
ตรำสำรดังกล่ำวเป็ นรำยครัง้ เว้นแต่กรณีท่ีผู้ออกตรำสำรได้มีกำรยื่น
แบ บ filing ในลั ก ษณะเป็ นโ ครง กำร ( bond issuance program)
ให้พจิ ำรณำเป็ นรำยโครงกำร
(อัตรำส่วนตำม 2.2 ไม่ใช้กบั กรณีเป็ นตรำสำรทีอ่ อกโดยบุคคลดังนี้
1. ธพ. บง. หรือ บค. ตำมกฎหมำยว่ำด้วยธุรกิจสถำบันกำรเงิน
2. ธนำคำรออมสิน
3. ธนำคำรอำคำรสงเครำะห์
4. ธนำคำรเพื่อกำรเกษตรและสหกรณ์กำรเกษตร
5. บรรษัทตลำดรองสินเชื่อทีอ่ ยูอ่ ำศัย
6. ธนำคำรพัฒนำวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อมแห่งประเทศไทย
7. ธนำคำรเพื่อกำรส่งออกและนำเข้ำแห่งประเทศไทย
8. ธนำคำรอิสลำมแห่งประเทศไทย
9. บล.
10. สถำบันกำรเงินระหว่ำงประเทศทีป่ ระเทศไทยเป็ นสมำชิก
11. สถำบันกำรเงินต่ำงประเทศทีม่ ลี กั ษณะทำนองเดียวกับบุคคลตำม
1. – 9.)
- ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วย CIS ทัง้ หมดของ MF หรือ
กองทุน CIS ต่ำงประเทศ ทีอ่ อกหน่วยนัน้
- อัตรำข้ำงต้นไม่ใช้กบั กำรลงทุนดังนี้
(1) กำรลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนทีม่ ลี กั ษณะครบถ้วนดังนี้ โดยได้รบั
ควำมเห็นชอบจำกสำนักงำน
(1.1) มีขนำดเล็ก
(1.2) จัดตัง้ ขึน้ ใหม่โดยมีอำยุไม่เกิน 2 ปี
(1.3) เสนอขำยต่อผูล้ งทุนในวงกว้ำง
ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจำนวนหน่ วย infra ทัง้ หมดของกองทุ น infra ที่ออก
หน่ วยนัน้ เว้นแต่เป็ นหน่ วย infra ของกองทุนที่มลี กั ษณะครบถ้ว นดังนี้
โดยได้รบั ควำมเห็นชอบจำกสำนักงำน
(1) มีขนำดเล็ก
(2) จัดตัง้ ขึน้ ใหม่โดยมีอำยุไม่เกิน 2 ปี
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ข้อ
1

ประเภททรัพย์สิน
หุน้ ของบริษทั รำยใดรำยหนึ่ง

อัตราส่วน
ทุก MF รวมกันภำยใต้กำรจัดกำรของ บลจ. รำยเดียวกันต้องมีจำนวนหุ้น
ของบริษทั รวมกัน < 25% ของจำนวนสิทธิออกเสียงทัง้ หมดของบริษทั นัน้
(3) เสนอขำยต่อผูล้ งทุนในวงกว้ำง

5

หน่วย property ของกองทุนใดกองทุนหนึ่ง

6

หน่วย private equity

ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจำนวนหน่ วย property ทัง้ หมดของกองทุ น property
ที่ อ อกหน่ ว ยนั ้น เว้ น แต่ เ ป็ น หน่ ว ย property ของกองทุ น ที่ มีล ัก ษณะ
ครบถ้วนดังนี้ โดยได้รบั ควำมเห็นชอบจำกสำนักงำน
(1) มีขนำดเล็ก
(2) จัดตัง้ ขึน้ ใหม่โดยมีอำยุไม่เกิน 2 ปี
(3) เสนอขำยต่อผูล้ งทุนในวงกว้ำง
ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจำนวนหน่ วย private equity ทัง้ หมดของกองทุน private
equity

ตารางค่าธรรมเนี ยม เงิ นตอบแทน และค่าใช้จา่ ยทัง้ หมดที่ เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้ถือหน่ วยลงทุน
1.ค่าใช้จา่ ยที่เรียกเก็บจากผูถ้ อื หน่ วยลงทุน
ค่าธรรมเนี ยมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่ วยลงทุน
1.1 ค่ำธรรมเนียมกำรขำยหน่ วยลงทุน (Front-end-fee)

1.2 ค่ำธรรมเนียมกำรรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน (Back-end fee)

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

1.4 ค่ำธรรมเนียมกำรโอนหน่วยลงทุน

กองทุนเปิ ด แอล เอช โกลบอล พร็อพเพอร์ต้ี

ร้อยละของมูลค่าหน่ วยลงทุน
ไม่เกินร้อยละ 2.50
(โดยอำจเรียกเก็บจำกผูล้ งทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่ละ
รำยไม่เท่ำกัน ขึน้ อยูก่ บั ดุลยพินิจของบริษทั จัดกำร)
ไม่เกินร้อยละ 2.50
(โดยอำจเรียกเก็บจำกผูล้ งทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่ละ
รำยไม่เท่ำกัน ขึน้ อยูก่ บั ดุลยพินิจของบริษทั จัดกำร)
ไม่เกินร้อยละ 2.50
ไม่เกินร้อยละ 2.50
(บริษทั จัดกำรอำจยกเว้นไม่เรียกเก็บ ค่ำธรรมเนียม
กำรสับ เปลี่ย นหน่ ว ยลงทุ น ส ำหรับ กำรสับ เปลี่ ย น
หน่ ว ยลงทุ น ระหว่ำ งกองทุ น รวมภำยใต้ก ำรจัด กำร
ของบริษทั จัดกำร แต่จะมีกำรเรียกเก็บค่ำธรรมเนียม
กำรขำยและรับซื้อคืนหน่ วยลงทุนตำมอัตรำที่บริษทั
จัดกำรกำหนด
ทัง้ นี้ อำจเรียกเก็บจำกผูล้ งทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่ละ
รำยไม่เท่ำกัน ขึน้ อยูก่ บั ดุลยพินิจของบริษทั จัดกำร)
อัตรำตำมทีน่ ำยทะเบียนกำหนด
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2. ค่าใช้จา่ ยที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม
ค่าธรรมเนี ยมและค่าใช้จ่ายรวมที่ประมาณการได้
2.1 ค่ำธรรมเนียมกำรจัดกำร (Management Fee)
2.2 ค่ำธรรมเนียมผูด้ ูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee)
2.3 ค่ำธรรมเนียมนำยทะเบียนหน่ วยลงทุน (Registrar Fee)
2.4 ค่ำใช้จำ่ ยในกำรโฆษณำ ประชำสัมพันธ์
ค่าธรรมเนี ยมและค่าใช้จ่ายรวมที่ประมาณการไม่ได้
2.5 ค่ำใช้จำ่ ยอื่น ๆ
รวมค่าใช้จ่ายทัง้ หมด
ค่ำใช้จำ่ ยในกำรซือ้ ขำยหลักทรัพย์

ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินทัง้ หมด
ของกองทุน
ไม่เกินร้อยละ 2.500 ต่อปี
ไม่เกินร้อยละ 0.100 ต่อปี
ไม่เกินร้อยละ 1.000 ต่อปี
จ่ำยตำมจริง แต่ไม่เกิน 0.535
ไม่เกินร้อยละ 1.400 ต่อปี
ไม่เกิ นร้อยละ 5.000 ต่อปี
จ่ำยตำมจริง

หมายเหตุ: 1) ค่ำธรรมเนียมและค่ำใช้จ่ำยต่ำง ๆ รวมภำษีมลู ค่ำเพิม่ หรือภำษีธุรกิจเฉพำะ หรือภำษีอ่นื ใด (ถ้ำมี)
2) บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิในกำรทีจ่ ะปรับเพิม่ อัตรำค่ำธรรมเนียมหรือค่ำใช้จ่ำยข้ำงต้นโดยไม่ถอื ว่ำเป็ นกำรแก้ไข
เพิม่ เติมโครงกำรจัดกำรในอัตรำไม่เกินร้อยละ 5 ของอัตรำค่ำธรรมเนียมหรือค่ำใช้จ่ำย
ทัง้ นี้เป็นไปตำมทีร่ ะบุไว้ในรำยละเอียดโครงกำรและตำมหลักเกณฑ์ท่สี ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. กำหนด
3) ค่ำธรรมเนียมค่ำใช้จ่ำยที่เรียกเก็บจำกกองทุนรวม เมื่อรวมกันทัง้ หมดแล้ว ต้องไม่เกินอัตรำร้อยละ 5.000 ต่อปี
ของมูลค่ำทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนรวม
4) ค่ ำ ใช้จ่ ำ ยในกำรซื้อ ขำยหลัก ทรัพ ย์ข องกองทุ น เป็ น ค่ ำ ใช้จ่ ำ ยที่เ รีย กเก็บ ตำม รำยกำรที่เ กิด ขึ้น จริง ไม่ส ำมำรถ
ประมำณกำรได้ ทัง้ นี้ค่ำใช้จ่ำยดังกล่ำวไม่รวมอยู่ในเพดำนขัน้ สูงของค่ำธรรมเนียม

คาเตือนเกี่ยวกับการลงทุนในหน่ วยลงทุน
▪

บริ ษัทจัดการอาจลงทุนในหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อบริ ษัทจัดการเช่ นเดียวกันกับที่ บริ ษทั
จัดการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อกองทุนรวม โดยบริ ษทั จัดการจะจัดให้มีระบบงานที่
ป้ องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เ พื่อให้เกิ 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 พร็อพเพอร์ต้ี
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