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กองทุนน้ีลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ 
จึงมีความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจ านวนมาก 

 
             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

          

 

 

หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลส าคัญ 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน  
แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จ ากัด 
การเข้าร่วมการต่อต้านทุจริต: ได้รับการรับรอง CAC  

  

การลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่การฝากเงิน  

ข้อมูล ณ วันที่ 24 กันยายน 2562 

ผู้ลงทุนควรศึกษารายละเอียดของกองทุนอย่างละเอียดถี่ถ้วนก่อนตัดสินใจลงทุน 
หากมีข้อสงสัยหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดตดิต่อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน 

คุณก าลังจะลงทุนอะไร? 

กองทุนรวมนี้เหมาะกับใคร? 

คุณต้องระวังอะไรเป็นพิเศษ? 

สัดส่วนของประเภททรัพย์สินที่
ลงทุน 

ผลการด าเนินงาน 

ค่าธรรมเนียม 

ข้อมูลอื่น ๆ                

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

กองทุนรวมทรัพยส์ินทางเลือก 
กองทุนรวมหนว่ยลงทุนประเภท Feeder Fund 
กองทุนรวมหมวดอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ 

กองทุนรวมที่เน้นลงทุนแบบมีความเสี่ยงต่างประเทศ 

http://www.thai-cac.com/th
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คุณก าลังจะลงทุนอะไร? 

กองทุนรวมนี้ไม่เหมาะกับใคร 
▪ ผู้ลงทุนที่เนน้การได้รบัผลตอบแทนในจ านวนเงินที่แน่นอน หรือรกัษาเงินต้นให้อยู่ครบ 
▪ ผู้ลงทุนที่ไม่สามารถยอมรับความเสี่ยงจากการลงทุนในต่างประเทศได้ อาทิ ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ความผันผวนของ

มูลค่าหน่วยลงทนุของกองทุนหลกั เป็นต้น 

กองทุนรวมน้ีเหมาะกับใคร? 
▪ ผู้ลงทุนที่สามารถรับความผันผวนของราคาหรือมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนหลักหรือกองทุนต่างประเทศที่กองทุนลงทุน  

ซ่ึงอาจจะปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น หรือลดลงจนต่ ากว่ามูลค่าที่ลงทุนและท าให้ขาดทุนได้ 
▪ ผู้ที่สามารถลงทุนในระยะปานกลางถึงระยะยาว โดยคาดหวังผลตอบแทนในระยะยาวที่ดีกว่าการลงทุนในตราสารหนี้ทั่วไป 
▪ ผู้ลงทุนที่ต้องการกระจายการลงทุนไปยังหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ทั่วโลก 
▪ ผู้ลงทุนที่สามารถรับความผันผวนจากอัตราแลกเปลี่ยนได้ เนื่องจากกองทุนนี้จะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศ

ด้วยสกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐฯ (USD) จึงอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน 

นโยบายการลงทุน: 
o ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ (หรือ “กองทุนหลัก (Master fund)”) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า

ร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ซ่ึงกองทุนหลักที่กองทุนจะลงทุนคือกองทุน B&I Global Real Estate Securities 
Fund (UCITS) Class S (“กองทุนหลัก”) มีนโยบายลงทุนส่วนใหญ่ในหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์และ 
บริษัทที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ ซ่ึงกองทุนหลักได้จดทะเบียนจัดตั้งในประเทศลิกเตนสไตน์ (Liechtenstein) และ 
อยู่ภายใต้ UCITS บริหารและจัดการโดย B&I Capital AG  

o กองทุน B&I Global Real Estate Securities Fund (UCITS) ลงทุนส่วนใหญ่ในสินทรัพย์อสังหาริมทรัพย์และบริษัท
อสังหาริมทรัพย์ทั่วโลก โดยลงทุนส่วนใหญ่ในประเทศสหรัฐอเมริกา , สหราชอาณาจักร, ฝรั่งเศส, เยอรมนี, อิตาลี, ประเทศ
อื่นๆ ในทวีปยุโรป, ญี่ปุ่น, สิงคโปร์, ฮ่องกงหรือออสเตรเลีย นอกจากนี้อาจแสวงหาโอกาสการลงทุนในตลาดที่พัฒนาแล้ว
เพิ่มเติมทั่วโลก  

o กองทุนหลักอาจลงทุนในสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกันความเสี่ยง (Hedging) และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) 

o ส่วนที่เหลือกองทุนจะพิจารณาลงทุนทั้งในและต่างประเทศ ในตราสารหนี้ที่มีลักษณะคล้ายเงินฝาก เงินฝาก ตราสารหนี้   
ตราสารทุน ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ใบส าคัญแสดงสิทธิ รวมถึง หลักทรัพย์ และ/หรือทรัพย์สินอื่นหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่น
ตามที่ระบุไว้ในโครงการ และ/หรือตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนดหรือ 
ให้ความเห็นชอบ 

o บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี่ยนแปลงประเภทและลักษณะพิเศษของกองทุนรวมในอนาคตเป็น Fund of Funds หรือ
ลงทุนโดยตรงในต่างประเทศ โดยไม่ท าให้ระดับความเสี่ยงของการลงทุน (risk spectrum) เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ ให้เป็นดุลยพินิจของ
ผู้จัดการกองทุน โดยขึ้นกับสถานการณ์ตลาด และต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุน   

 คุณสามารถดูข้อมูลข้อมูลกองทุนหลักได้ที่ Website: www.bnicapital.com 
กลยุทธ์การบริหารกองทุน:  
กองทุนหลักมีกลยุทธ์การลงทุน เพื่อมุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี้วัด (Active Management) และกองทุนเปิด  
แอล เอช โกลบอล พร็อพเพอร์ตี้ มีกลยุทธ์การลงทุนเพื่อมุ่งหวังให้ผลประกอบการเคลื่อนไหวตามกองทุนหลัก ( Passive 
Management) / Index Tracking)  
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   ท าอย่างไรหากยังไม่เข้าใจนโยบาย และความเสี่ยงของกองทุนนี้ 

▪ อ่านหนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม  หรือสอบถามผูส้นบัสนุนการขายและบริษทัจัดการ 
▪ อย่าลงทุนหากไม่เข้าใจลักษณะและความเสีย่งของกองทุนรวมนี้ดีพอ 

ค าเตือนที่ส าคัญ: 
 

▪ กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล พร็อพเพอร์ตี้ เป็นกองทุนรวมหมวดอุตสาหกรรมที่มุ่งลงทุนเฉพาะเจาะจงในหมวดอุตสาหกรรม 
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพียงหมวดเดียว จึงอาจมีความเสี่ยงและความผันผวนของราคาสูงกว่ากองทุนรวมทั่วไปที่มีการกระจาย  
การลงทุนในหลายอุตสาหกรรม ดังนั้น ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลของหมวดอุตสาหกรรมดังกล่าว เพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุน 

▪ กองทุนรวมหมวดอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์อาจได้รับผลกระทบจากปัจจัยต่างๆ ได้แก่ การเปลี่ยนแปลงของสภาวการณ์ทาง
เศรษฐกิจ จ านวนของอสังหาริมทรัพย์ที่สร้าง การลดลงของความต้องการของผู้บริโภค การเพิ่มขึ้นของคู่แข่งขัน การเพิ่มขึ้นของ
ภาษีอสังหาริมทรัพย์และค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน การเปลี่ยนแปลงในกฎหมายที่เกี่ยวกับลักษณะการใช้พื้นที่ ข้อจ ากั ดของ 
การเช่า การเปลี่ยนแปลงของมูลค่าอสังหาริมทรัพย์ของประเทศเพื่อนบ้าน ความสนใจในการเช่าอสังหาริมทรัพย์ของผู้เช่า
ทรัพย์สิน การเพิ่มขึ้นของอัตราดอกเบี้ย เป็นต้น ซ่ึงจะส่งผลต่อความผันผวนของมูลค่าหน่วยลงทุนและอาจทาให้ขาดทุนได้ ดังนั้น 
ผู้ลงทุนควรสามารถรับความเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยดังกล่าวได้ 

▪ เนื่องจากกองทุนจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศ  จึงอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ซ่ึงกองทุนท าการ
ป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน 

▪ เนื่องจากกองทุนหลักลงทุนในหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์และบริษัทที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ กองทุนหลักอาจ
ลงทุนในสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศตามสกุลเงินของประเทศที่ลงทุน  
ทั้งนี้ ตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน 

▪ กองทุนมีนโยบายลงทุนในต่างประเทศ จึงมีความเสี่ยงด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และสภาวะตลาด สภาพคล่อง อัตรา
แลกเปลี่ยน กฎหมาย และ/หรือข้อจ ากัดของประเทศที่กองทุนเข้าลงทุน ซ่ึงอาจส่งผลต่อมูลค่าหน่วยลงทุน และ/หรือสภาพคล่อง 

▪ กองทุนอาจลงทุนหรือมีไว้ซ่ึงตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ ากว่าที่สามารถลงทุนได้  (Non – investment grade) และ
ตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated) รวมทั้งตราสารทุนที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted 
Securities) ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงที่สูงขึ้นมากกว่ากองทุนรวมทั่วไป เช่น ความเสี่ยงจากการผิดนัดช าระหนี้ของผู้ออกตราสาร 
หรือ ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องของตราสาร เป็นต้น  

▪ กองทุนหลักที่กองทุนรวมไปลงทุนมีสัดส่วนการลงทุนกระจุกตัวในประเทศสหรัฐอ เมริกา ดังนั้น ผู้ลงทุนจึงควรพิจารณา 
การกระจายความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุนโดยรวมของตนเอง  

▪ กองทุนหลักอาจลงทุนในสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกันความเสี่ยง (Hedging) และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ 
การบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) ดังนั้น กองทุนหลักจึงมีความเสี่ยงมากกว่ากองทุนรวมอื่น 

▪ กองทุนต่างประเทศอาจลงทุนในสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารการลงทุน  ซ่ึงอาจมีความเสี่ยงมากกว่า
กองทุนรวมอื่น จึงเหมาะกับผู้ลงทุนที่ต้องการผลตอบแทนสูงและสามารถยอมรับความเสี่ยงได้สูงกว่าผู้ลงทุนทั่วไป  ผู้ลงทุนจึงควร
ลงทุนในกองทุนนี้เม่ือมีความเข้าใจในความเสี่ยงของสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า และผู้ลงทุนควรพิจารณาความเหมาะสมของการ
ลงทุนโดยค านึงถึงประสบการณ์ลงทุน วัตถุประสงค์ และฐานะการเงินของผู้ลงทุนเอง 

▪ กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน และอาจลงทุนในตราสารที่มีลักษณะของ
สัญญาซ้ือขายล่วงหน้าแฝง ดังนั้น กองทุนจึงมีความเสี่ยงมากกว่ากองทุนอื่นที่ลงทุนในหลักทรัพย์อ้างอิงโดยตรง เนื่องจากใช้เงิน
ลงทุนในจ านวนที่น้อยกว่าจึงมีก าไร/ขาดทุนสูงกว่าการลงทุนในหลักทรัพย์อ้างอิงโดยตรง ดังนั้น กองทุนนี้จึงเหมาะสมกับผู้ลงทุน
ที่ต้องการผลตอบแทนสูงและสามารถรับความเสี่ยงได้สูงกว่าผู้ลงทุนทั่วไป  

คุณต้องระวังอะไรเป็นพิเศษ? 

https://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=11&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwijj8qoodnZAhUNTo8KHTJtCfkQFgheMAo&url=https%3A%2F%2Fpantip.com%2Ftag%2F%25E0%25B8%25AA%25E0%25B8%25AB%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25B1%25E0%25B8%2590%25E0%25B8%25AD%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%25A1%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25B4%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%25B2&usg=AOvVaw2dQIVoBBTjkzTuzbd0M6Jn
https://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=11&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwijj8qoodnZAhUNTo8KHTJtCfkQFgheMAo&url=https%3A%2F%2Fpantip.com%2Ftag%2F%25E0%25B8%25AA%25E0%25B8%25AB%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25B1%25E0%25B8%2590%25E0%25B8%25AD%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%25A1%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25B4%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%25B2&usg=AOvVaw2dQIVoBBTjkzTuzbd0M6Jn
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*คุณสามารถดูข้อมลูเพิม่เตมิได้ที่ www.lhfund.co.th  

 แผนภาพแสดงต าแหน่งความเสี่ยงของกองทุนรวม 

ปัจจัยความเสี่ยงที่ส าคัญ 
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 หมายเหต:ุ Factsheet  B&I Global Real Estate Securities Fund (UCITS) 

 ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2562 หรอืดูขอ้มูลเพิม่เติมไดท้ี่ Website: www.bnicapital.com 

 

 

FX Exposure 

 

 

  

                                                                                                  ข้อมูล Fund Fact Sheet ของกองทุนหลัก ณ วันที่ 31 สิงหาคม  2562 

สัดส่วนของประเภททรัพยส์ินที่ลงทุน 
รายละเอียดทรัพย์สินที่กองทุนหลักลงทุน  
(B&I Global Real Estate Securities Fund (UCITS)) (กองทุนหลกั) 
 
 

http://www.bnicapital.com/
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หมายเหตุ:  
1)  ค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้นเป็นอัตราที่รวมภาษีมลูค่าเพิ่ม หรอืภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใด ในท านองเดียวกันนี้ 
2)  บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการที่จะปรับเพิ่มอัตราค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายข้างต้น โดยได้รับความเห็นชอบจาก 

ผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว เพิ่มเติมโครงการจัดการในอัตราไม่เกินร้อยละ 5  ของอัตราค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย  
ทั้งนี ้เป็นไปตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดโครงการและตามหลักเกณฑ์ที่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด 

3)  ค่าธรรมเนียมค่าใช้จ่ายที่เรยีกเก็บจากกองทุนรวม เมื่อรวมกันท้ังหมดแล้ว ต้องไม่เกินอัตราร้อยละ 5.00 ต่อปีของ  
 มูลค่าทรัพย์สินสุทธขิองกองทุนรวม  

  

 * ค่าธรรมเนียมมีผลกระทบต่อผลตอบแทนท่ีคุณจะได้รับ  
ดังนั้น คุณควรพิจารณาการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวก่อนการลงทุน * 

ค่าธรรมเนียม 

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุน 

ค่า
ธร

รม
เนี

ยม
ที่เ

รีย
กเ

ก็บ
จร

ิง 
   

  (
%

 ต
่อป

ีขอ
ง N

AV
) 

               

               

               

               

สูงสุดไม่เกิน, 2.500% 

เก็บจริง, 1.0700% 

สูงสุดไม่เกิน, 5.000% 

  เก็บจริง, 1.3696% 
(ยังไม่รวมค่าใช้จ่าย อื่นๆ ) 

เก็บจริง, 0.0321% 

สูงสุดไม่เกิน, 0.100% 

สูงสุดไม่เกิน,  
1.000% 

เก็บจริง, 0.2675% 

การจัดการ ผู้ดูแล 
ผลประโยชน ์

นายทะเบียน ค่าใช้จ่ายอื่น รวมค่าใช้จ่าย 

5.000% 

4.500% 

4.000% 

3.500% 

3.000% 

2.500% 

2.000% 

1.500% 

1.000% 

0.500% 

0.000% 

สูงสุดไม่เกิน,  
1.400% 

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV) 
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รายการ สูงสุดไม่เกิน เก็บจริง 

ค่าธรรมเนียมการขาย 

เสนอขายครั้งแรก (IPO) 

ภายหลังการเสนอขายครั้งแรก 

 

2.50% 

2.50% 

 

0.80% 

1.00% 

ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน 2.50% ยกเว้น 

ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยน 

▪ ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนเข้า 
 

▪ ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนออก 

 

2.50% 
 

2.50% 

 

ยกเว้น 
(แต่ต้องเสียค่าธรรมเนียมการขาย) 

ยกเว้น 
(แต่ต้องเสียค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน) 

ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน ตามอัตราที่นายทะเบียนก าหนด 200 บาทต่อรายการ 

 

หมายเหตุ: 

1) ค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้น อาจเรียกเก็บจากผูล้งทุนแต่ละกลุ่มหรอืแต่ละรายไม่เท่ากัน ขึ้นอยู่กับดลุยพินิจของบริษัทจัดการ 

2)   กรณีสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการอาจยกเว้นไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนส าหรับการสับเปลี่ยน
หน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ แต่จะมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายและรับซื้อคืน
หน่วยลงทุนตามอัตราที่บริษัทจัดการก าหนด 

3)  ค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้นรวมภาษีมลูค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอ่ืนใดแล้ว 
 
 

ค่าธรรมเนียมของกองทุนหลัก 

กองทุน B&I Global Real Estate Securities Fund (UCITS)  

ค่าธรรมเนียม อัตราเก็บจริง 
สัดส่วนค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั้งหมด  
(ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมการจัดจ าหน่าย 
ค่าธรรมเนียมงานดา้นปฏิบตัิการ ค่าธรรมเนียมการเก็บ
รักษาทรัพย์สิน และค่าธรรมเนียมการบริหารความเสี่ยง)  

ร้อยละ 0.80 ต่อป ี

ค่าธรรมเนียมที่อ้างอิงกับผลการด าเนินงานของกองทุน 
(Performance Fee)  

ร้อยละ 20 ของผลการด าเนินงานของกองทุนที่มากกว่าดัชนีอ้างอิง 

 
  

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าซื้อขาย) 
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ผลการด าเนินงานของกองทุนหลัก B&I Global Real Estate Securities Fund (UCITS)  

 

หมายเหตุ : ข้อมูล ณ วันท่ี 31 สิงหาคม 2562 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 * ผลการด าเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการด าเนินงานในอนาคต * 

ตัวชี้วัดของกองทุน (Benchmark): 
กองทุนนี้จะเปรียบเทียบกับผลการด าเนินงานของกองทุนหลัก ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อค านวณผลตอบแทน 
เป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่ค านวณผลตอบแทน 

ประเภทกองทุนรวมเพื่อใช้เปรียบเทียบผลการด าเนินงาน ณ จุดขาย  
คือ Fund of Property - Foreign  

Allocation 
 

ผลการด าเนินงานในอดีต 
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นโยบายการจ่ายเงินปันผล 
ผู้ดูแลผลประโยชน ์
วันเสนอขายคร้ังแรก (IPO)  
วันที่จดทะเบียน  
อายุโครงการ 
จ านวนเงินทุนโครงการ 

 

มี จ่ายไม่เกินปีละ 12 ครั้ง 
ธนาคารทหารไทย จ ากัด (มหาชน)  
ระหว่างวันที่ 21 - 29 ตุลาคม 2562 
วันที่ 30 ตุลาคม 2562  
ไม่ก าหนดอายโุครงการ 
700 ล้านบาท 

ซื้อและขายคืนหน่วยลงทุน 
 

วันท าการซื้อ  :  
ระหว่างการเสนอขายคร้ังแรก (IPO)* : ระหว่างวันที่ 21 - 29 ตุลาคม 2562 
     ตั้งแต่เวลา 08.30 – 15.30น. 

ภายหลังการเสนอขายคร้ังแรก  : ทุกวันท าการตั้งแต่เวลา 08.30 – 14.00 น. 
* โดยการเสนอขายครั้งแรก (IPO) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิรับเงินค่าจองซื้อเป็น
เงินโอนเท่านั้นภายในเวลา 15.30 น.  
อนึ่ง ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถส่งค าสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนต้นทาง 
อันได้แก่ กองทุนเปิด แอล เอช ตลาดเงิน (LHMM) และกองทุนเปิด แอล เอช ตรา
สารหนี้ระยะสั้น พลัส (LHSTPLUS) เพื่อซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนนี้ (สับเปลี่ยน
เข้า หรือการขายหน่วยลงทุนกองทุนต้นทางเพื่อซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนนี้)  
ในช่วงเสนอขายคร้ังแรก (IPO) ได้  
ทั้งนี้  บริษัทจัดการอาจก าหนด หรือเปลี่ยนแปลงรายชื่อกองทุนต้นทางนี้ 
ในภายหลังได้ เว้นแต่บริษัทจัดการจะอนุญาตเป็นอย่างอื่น 
มูลค่าขั้นต่ าของการซื้อครั้งแรก : 5,000 บาท 
มูลค่าขั้นต่ าของการซื้อครั้งถัดไป : 5,000 บาท 
วันท าการขายคืน   
วันท าการขายคืนอัตโนมัติ   : ไม่มี 
วันท าการขายคืนปกติ    : ทุกวันท าการตั้งแต่เวลา 08.30 – 14.00น. 
มูลค่าขั้นต่ าของการขายคืน : 5,000 บาท / 500 หน่วย 
ยอดคงเหลือขั้นต่ า  : 5,000 บาท / 500 หน่วย 
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน : ภายใน 5 วันท าการ นบัตั้งแตว่ันถัดจากวัน

ค านวณมูลคา่ทรัพย์สนิสทุธิ โดยมิให้นับรวม
วันหยุดท าการในต่างประเทศ (ปัจจุบนั T+5 
วันท าการ หลังจากวนัท ารายการขายคืน) 

คุณสามารถตรวจสอบมลูค่าทรพัย์สินรายวันได้ที่: www.lhfund.co.th  
   

รายชื่อผู้จัดการกองทุน 
 

คุณนรี พฤกษยาภัย, (เร่ิมบริหารกองทุน : วันที่จดทะเบียนกองทุน) 
คุณสิทธานต์ สุรเดช, (เร่ิมบริหารกองทุน : วันที่จดทะเบียนกองทุน)  

 
 

 

 

 

 

 

ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน  ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮา้ส์ จ ากัด (มหาชน) 
บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จ ากัด (มหาชน) 
หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทนุที่ได้รับแต่งตัง้ (ถ้ามี)  

ติดต่อสอบถามรับหนังสือชี้ชวน
ร้องเรียน 
 

 
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทนุ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จ ากัด 
ที่อยู่: เลขที่ 11 อาคารคิวเฮ้าส์ สาทร  ชัน้ 14  ถนนสาทรใต้ 
        แขวงทุ่งมหาเมฆ  เขตสาทร กรุงเทพมหานคร  10120 
โทรศัพท์ : 0-2286-3484 , 0-2679-2155 
website : www.lhfund.co.th                       
email : Marketing@lhfund.co.th 

   

ข้อมูลอื่น ๆ 
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ค าอธิบายเพิ่มเติม 

 

ปัจจัยความเสี่ยงของกองทุน 
▪ ความเสี่ยงจากการด าเนินงานของผู้ออกตราสาร (Business Risk) : คือความเสี่ยงที่เกิดจากการด าเนินงานของผู้ออก

ตราสาร หากผลการด าเนินงานหรือฐานะการเงินของผู้ออกตราสาร รวมทั้งความสามารถในการท าก าไรของผู้ออกตรา
สารเปลี่ยนแปลงไป ซึ่งอาจกระทบต่อราคาซื้อขายของตราสาร 

▪ ความเสี่ยงจากความสามารถในการช าระหนี้ของผู้ออกตราสาร (Credit Risk) : คือความเสี่ยงจากการที่บริษทัผู้ออก
ตราสารไมส่ามารถช าระคนืเงินต้น และ/หรือดอกเบี้ยได้ตามทีก่ าหนด หรือไม่ครบตามจ านวนที่ได้สัญญาไว้ 

▪ ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องของตราสาร (Liquidity Risk) : คือความเสี่ยงที่เกิดจากการไม่สามารถขายตรา
สารได้ในช่วงเวลาที่ต้องการหรืออาจไม่ได้ราคาตามที่คาดหวังเอาไว้ 

▪ ความเสี่ยงจากการลงทุนในต่างประเทศ (Country and Political Risk) : เนื่องจากกองทุนหลักมีการลงทุนในตรา
สารต่างประเทศ กองทุนจึงมีความเสี่ยงของประเทศที่ลงทุน กองทุนไทยจึงมีความเสี่ยงในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงของ
ปัจจัยพื้นฐาน สภาวะทางเศรษฐกิจ การเมือง ค่าเงิน และนโยบายต่างประเทศ โดยปัจจัยเหล่านี้อาจมีผลกระทบตอ่ราคา
หน่วยลงทุน หรือหลักทรัพย์ที่กองทุนลงทุน หรือผู้ถือหน่วยลงทุนอาจได้รับช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนช้ากว่า
ระยะเวลาที่ก าหนด 

▪ ความเสี่ยงจากข้อจ ากัดการน าเงินลงทุนกลับประเทศ (Repatriation Risk) : เนื่องจากกองทุนอาจจะมีการลงทุนใน
ตราสารต่างประเทศ จึงมีความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายต่างประเทศที่เกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนเงินตรา
ต่างประเทศ และการน าเงินลงทุนกลับเข้ามาในประเทศได้ ซึ่งอาจส่งผลให้กองทุนไม่สามารถช าระเงินให้ผู้ถือหน่วย
ลงทุนได้ตามจ านวนหรือเวลาที่ก าหนด  

▪ ความเสี่ยงที่เกิดจากการได้รับช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมต่างประเทศล่าช้า : คือความเสี่ยงที่เกิด
จากวันหยุดท าการของประเทศที่กองทุนลงทุนหรือประเทศที่เก่ียวข้องกับการลงทุนอาจหยุดไม่ตรงกับวันหยุดท าการของ
ประเทศไทย ท าให้กองทุนอาจได้รับช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมต่างประเทศที่กองทุนลงทุนล่าช้า 
และส่งผลกระทบต่อการช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนในประเทศ 

▪ ความเสี่ยงจากการท าสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivative) เพื่อป้องกันความเสี่ยง : การท าสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 
(Derivative) เพื่อป้องกันความเสี่ยง (Hedging) จากอัตราแลกเปลี่ยนอาจท าให้กองทุนเสียโอกาสในการได้รับ
ผลตอบแทนที่เพิ่มขึ้นหากอัตราแลกเปลี่ยนมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางตรงกันข้ามกับที่กองทุนคาดการณ์ไว้ อย่างไร  
ก็ตาม กองทุนยังคงมีความเสี่ยงจากการที่คู่สัญญาไม่ปฏิบัติตามสัญญาดังกล่าว 

▪ ความเสี่ยงจากการลงทุนในหมวดอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ : ซึ่งเกิดจากการที่กองทุนมีนโยบายมุ่งลงทุนในหมวด
อุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์เพียงหมวดเดียว จึงมีความเสี่ยงจากการลงทุนมากกว่ากองทุนที่มีการกระจายการลงทุนใน
หมวดอุตสาหกรรมต่างๆ กองทุนอาจได้รับผลกระทบจากความผันผวนของหลักทรัพย์ที่กองทุนรวมต่างประเทศลงทุน  
ซึ่งกองทุนรวมต่างประเทศมีนโยบายการลงทุนในหมวดอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์เพียงหมวดเดียว จึงอาจมีความเสี่ยง
และความผันผวนของราคาสูงกว่าการกระจายการลงทุนในหลายอุตสาหกรรม อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการจะด าเนินการ
ติดตามสถานการณ์และวิเคราะห์ปัจจัยที่จะมีผลกระทบต่ออุตสาหกรรม อสังหาริมทรัพย์อย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่อง 
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 ความเสี่ยงจากความผันผวนของมูลค่าหน่วยลงทุน (Market Risk) หมายถึง ความเสี่ยงที่มูลค่าของหลักทรัพย์ที่กองทุน
รวมลงทุนจะเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นหรือลดลงจากปัจจัยภายนอก เช่น สภาวะเศรษฐกิจการลงทุน ปัจจัยทางการเมืองทั้งในและ
ต่างประเทศ เป็นต้น ซึ่งพิจารณาได้จากค่า Standard Deviation (SD) ของกองทุนรวม หากกองทุนรวมมีค่า SD สูง แสดงว่า
กองทุนรวมมีความผันผวนจากการเปลี่ยนแปลงของราคาหลักทรัพย์สูง  

 ความเสี่ยงจากการกระจุกตัวลงทุนในผู้ออกรายใดรายหนึ่ง (High Issuer Concentration Risk) พิจารณาจากการ
ลงทุนแบบกระจุกตัวในตราสารของผู้ออกตราสาร คู่สัญญา หรือบุคคลอ่ืนที่มีภาระผูกพันตามตราสารหรือสัญญานั้น รายใด
รายหนึ่งมากกว่า 10%ของ NAV รวมกัน  

ทั้งนี้ การลงทุนแบบกระจุกตัวไม่รวมถึงกรณีการลงทุนในทรัพย์สินดังนี้  

1. ตราสารหนี้ภาครัฐไทย  

2. ตราสารภาครัฐต่างประเทศที่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้  

3. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่ผู้รับฝากหรือผู้ออกตราสารที่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถ
ลงทุนได้  

 ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน (Currency Risk) หมายถึง การเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน
มีผลกระทบต่อมูลค่าของหน่วยลงทุน เช่น กองทุนรวมลงทุนด้วยสกุลเงินดอลลาร์ในช่วงที่เงินบาทอ่อน แต่ขายท าก าไรในช่วงที่
บาทแข็ง กองทุนรวมจะได้เงินบาทกลับมาน้อยลง ในทางกลับกันหากกองทุนรวมลงทุนในช่วงที่บาทแข็งและขายท าก าไร
ในช่วงที่บาทอ่อนก็อาจได้ผลตอบแทนมากขึ้นกว่าเดิมด้วยเช่นกัน ดังนั้น การป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนจึงเป็น
เครื่องมือสาคัญในการบริหารความเสี่ยง ซึ่งท าได้ดังต่อไปนี้  

-ป้องกันความเสี่ยงทั้งหมดหรือเกือบทั้งหมด : ผู้ลงทุนไม่มีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน  

-ป้องกันความเสี่ยงบางส่วน โดยต้องระบุสัดส่วนการป้องกันความเสี่ยงไว้อย่างชัดเจน : ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากอัตรา
แลกเปลี่ยน  

-อาจป้องกันความเสี่ยงตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนรวม : ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน เนื่องจากการ
ป้องกันความเสี่ยงขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนรวมในการพิจารณาว่าจะป้องกันความเสี่ยงหรือไม่  

-ไม่ป้องกันความเสี่ยงเลย : ผู้ลงทุนมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน 
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สาระส าคัญของกองทุนต่างประเทศ 
ชื่อกองทุน กองทุน B&I Global Real Estate Securities Fund (UCITS) จดทะเบียนจัดตั้ ง ในประ เทศ 

ลิกเตนสไตน์ (Liechtenstein) และอยู่ภายใต้ UCITS บริหารและจัดการโดย B&I Capital AG 
นโยบายการลงทุน กองทุน B&I Global Real Estate Securities Fund (UCITS) มีวัตถุประสงค์เพื่อลงทุนในบริษัท

อสังหาริมทรัพย์ระดับโลกท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ กองทุนลงทุนส่วนใหญ่ในหลักทรัพย์ท่ี
เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ และบริษัทท่ีเกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ท่ัวโลก นอกจากน้ีอาจลงทุน
ในสินทรัพย์เพื่อสภาพคล่อง รวมถึงพันธบัตร หรือตราสารประเภทอื่นท่ีมีลักษณะคล้ายคลึงกัน  
กองทุนจะลงทุนส่วนใหญ่ในประเทศสหรัฐอเมริกา , สหราชอาณาจักร, ฝรั่งเศส, เยอรมนี, อิตาลี, 
ประเทศอื่นๆ ในทวีปยุโรป, ญี่ปุ่น, สิงคโปร์, ฮ่องกงหรือออสเตรเลีย นอกจากน้ีอาจแสวงหาโอกาส
การลงทุนในตลาดท่ีพัฒนาแล้วเพิ่มเติมท่ัวโลก 
กองทุนอาจลงทุนไม่เกิน 10% ของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนในหน่วยลงทุนอื่น  
กองทุนอาจใช้สัญญาซ้ือขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกันความเสี่ยงและเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการบริหารในการลงทุน และ/หรือ เพ่ือวัตถุประสงค์ของการลงทุน 

บริษัทจัดการ  
(Management Company) 

LLB Fund Services AG 

ผู้จัดการกองทุน (Asset Manager) B&I Capital AG 
ผู้ดูแลผลประโยชน์/ผู้เก็บรักษาทรัพย์สิน Liechtensteinische Landesbank AG 
สกุลเงิน ดอลล่าร์สหรัฐฯ (US Dollar) 
วันที่จัดตั้งกองทุน 30 พฤศจิกายน 2558 
วันท าการซื้อขายหน่วยลงทุน ทุกวันท าการ 
อายุกองทุน ไม่ก าหนด 
นโยบายการจ่ายเงินปันผล ไม่มี 
ค่าธรรมเนียมรวม (ค่าธรรมเนียมการ
จัดการ ค่าธรรมเนียมการจัดจ าหน่าย 
ค่าธรรมเนียมงานด้านปฏิบัติการ 
ค่าธรรมเนียมเก็บรักษาทรัพย์สิน และ
ค่าธรรมเนียมการบริหารความเสี่ยง) 

0.80% ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน 

ค่าธรรมเนียมท่ีอ้างอิงกับผลการ
ด าเนินงานของกองทุน  
(Performance Fee) 

20% ของผลการด าเนินงานของกองทุนท่ีมากกว่าดัชนีอ้างอิง (ดัชนี FTSE EPRA/NAREIT 
Developed Net Total Return Index (USD))  
โดยใช้วิธีการค านวณแบบ High Watermark  
High Watermark คือ การเรียกเก็บ Performance Fee ท่ีอยู่ภายใต้เงื่อนไขว่า มูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิจะต้องสูงกว่าผลการด าเนินงานของกองทุนท่ีมากกว่าดัชนีอ้างอิง (Outperformance)  
ครั้งล่าสุดท่ีมีการเรียกเก็บ Performance Fee 

ISIN Codes ISIN: LI0301993643 
แหล่งข้อมูลกองทุนหลัก www.bnicapital.com 

 

 

 

 

▪ การลงทุนในหน่วยลงทุนไม่ใช่การฝากเงิน รวมทั้งไม่ได้อยู่ภายใต้ความคุ้มครองของสถาบันคุ้มครองเงินฝาก จึงมีความ
เสี่ยงจากการลงทุนซึ่งผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับเงินลงทุนคืนเต็มจ านวน 

▪ ได้รับอนุมัติจัดตัง้ และอยู่ภายใต้การก ากับดูแลของส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

▪ การพิจารณาร่างหนังสือชี้ชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้มิได้เป็นการแสดงว่าส านักงาน ก.ล.ต. ได้
รับรองถึงความถูกต้องของข้อมูลในหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวม หรือ ได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทุน
ที่เสนอขายนั้น ทั้งนี้ บริษัทจัดการกองทุนรวมได้สอบทานข้อมูลในหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลส าคัญ ณ  วันที่  
24 กันยายน 2562 แล้วด้วยความระมัดระวังในฐานะผู้รับผิดชอบในการด าเนินการของกองทุนรวมและขอรับรองว่า
ข้อมูลดังกล่าวถูกต้องไม่เป็นเท็จ และไม่ท าให้ผู้อื่นส าคัญผิด 


