
ดังน้ันหากมีป�จจัยลบท่ีส�งผลกระทบต�อการลงทุนดังกล�าว ผู�ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจํานวนมาก

ข�อมูล ณ วันท่ี 25 กุมภาพันธ� 2564

ผู�ลงทุนชนิดผู�ลงทุนสถาบัน (LHESG-IR) สามารถส่ังขายคืนหน�วยลงทุนได�ทุกรอบระยะเวลาประมาณ 3 ป5

กองทุนเป6ด แอล เอช หุ�นไทย ESG
LH THAI ESG FUND (LHESG)

(ชนิดผู�ลงทุนสถาบัน : LHESG-IR)
กองทุนรวมตราสารทุน

กองทุนรวมดัชนี (Index Fund)
กองทุนท่ีลงทุนแบบไม�มีความเส่ียงต�างประเทศ

หนังสือช้ีชวนส�วนสรุปข�อมูลสําคัญ

บริษัทหลักทรัพยGจัดการกองทุน
แลนดG แอนดG เฮ�าสG จํากัด
การเข�าร�วมการต�อต�านทุจริต: 
ได�รับการรับรอง CAC*
* โครงการแนวร�วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต�อต�านการทุจริต (Thailand's 
Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption "CAC") 
ของสมาคมส�งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

การลงทุนในกองทุนรวมไม�ใช�การฝากเงิน
ผู�ลงทุนควรศึกษารายละเอียดของกองทุนอย�างละเอียดถี่ถ�วนก�อนตัดสินใจลงทุน

หากมีข�อสงสัยหรอืต�องการข�อมูลเพ่ิมเติม โปรดติดต�อบริษัทจัดการหรอืผู�สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืน

คุณกําลังจะลงทุนอะไร?

กองทุนรวมน้ีเหมาะกับใคร?

คุณต�องระวังอะไรเปbนพิเศษ?

สัดส�วนของประเภททรัพยGสินท่ีลงทุน

ค�าธรรมเนียม

ผลการดําเนินงาน

ข�อมูลอ่ืนๆ

LHESG-IR: หน�า 1 / 10



คุณกําลังจะลงทุนอะไร?

กองทุนรวมน้ีเหมาะกับใคร?

กองทุนมีนโยบายท่ีจะลงทุนในตราสารแห2งทุนเพ่ือให�สามารถสร�างผลตอบแทนท่ีใกล�เคียงกับดัชนีผลตอบแทนรวม 
อีเอสจี ไทยพัฒน� (Thaipat ESG Index (TR)) โดยกองทุนจะเลือกลงทุนเฉพาะในหุ�นสามัญของบริษัทต2าง ๆ ใน
สัดส2วนท่ีเท2าหรือใกล�เคียงกับน้ําหนักท่ีเปPนส2วนประกอบของดัชนีดังกล2าว  ซึ่งมีอัตราส2วนการลงทุนในตราสารแห2ง
ทุนโดยเฉล่ียในรอบปSบัญชีไม2น�อยกว2าร�อยละ 80 ของมูลค2าทรัพย�สินสุทธิของกองทุน
นอกจากนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะเปล่ียนดัชนีท่ีกองทุนใช� อ�างอิงในการสร�างผลตอบแทนเปPนดัชนีอ่ืนใดแทน
ดัชนีผลตอบแทนรวม อีเอสจี ไทยพัฒน� (Thaipat ESG Index (TR)) ในกรณีท่ีดัชนีดังกล2าวถูกยกเลิกหรือจะไม2มีการ
คํานวณอีกต2อไป โดยดัชนีท่ีจะนํามาใช�แทนจะต�องเปPนดัชนีท่ีวัดผลตอบแทนของการลงทุนในตลาดหลักทรัพย�แห2ง
ประเทศไทยโดยรวม
หมายเหตุ:
ในสภาวะปกติกองทุนจะพยายามดํารงค2าความผันผวนของผลตอบแทนของกองทุน (หลังหักค2าธรรมเนียมและ
ค2าใช�จ2าย) เม่ือเทียบกับอัตราผลตอบแทนของดัชนีผลตอบแทนรวม อีเอสจี ไทยพัฒน� (Thaipat ESG Index (TR)) 
ไม2เกินร�อยละ 2.00 ต2อปS  อย2างไรก็ตาม ในกรณีท่ีมีเหตุจําเปPนหรือสภาวะตลาดไม2เอ้ืออํานวยทําให�กองทุนอาจไม2
สามารถดํารงส2วนต2างดังกล2าวได�จึงอาจมีบางขณะท่ีค2า Tracking Error มากกว2า ร�อยละ 2.00 ต2อปS ท้ังนี้ บริษัท
จัดการขอสงวนสิทธิในการเปล่ียนแปลงค2า Tracking Error ท่ีใช�ข�างต�น โดยถือว2าได�รับความเห็นชอบจากผู�ถือหน2วย
ลงทุนและไม2ถือว2าเปPนการแก�ไขโครงการ โดยบริษัทจัดการจะแจ�งเปล่ียนแปลงดังกล2าวให�ผู�ถือหน2วยลงทุนทราบ
ล2วงหน�าผ2านการประกาศในเว็บไซต�ของบริษัทจัดการ ภายในระยะเวลาท่ีผู�ลงทุนสามารถใช�ประโยชน�จากข�อมูลการ
ตัดสินใจลงทุนได�

“ผู�ลงทุนควรศึกษาและทําความเข�าใจเก่ียวกับปจ̂จยัความเส่ียงของกองทุนในส2วนท�ายของเอกสารฉบับนี”้

� ผู�ลงทุนท่ีสามารถรับความผันผวนของตราสารทุนท่ีกองทุนลงทุน ซึ่งอาจจะปรับตัวเพ่ิมสูงข้ึน หรือลดลงจนต่ํากว2า
มูลค2าท่ีลงทุนและทําให�ขาดทุนได�

� ผู�ท่ีสามารถลงทุนในระยะปานกลางถึงระยะยาว โดยคาดหวังผลตอบแทนในระยะยาวจากการลงทุนในตราสารทุน
� ผู�ลงทุนท่ีต�องการกระจายการลงทุนไปยังหุ�นกลุ2มด�านส่ิงแวดล�อม สังคม และธรรมาภิบาล (Environmental, 

Social and Governance)
� ชนิดผู�ลงทุนสถาบัน : (LHESG-IR) เหมาะสําหรับผู�ลงทุนประเภทนิติบุคคล/สถาบัน/บคุคลธรรมดา และเปdดโอกาส

ให�ผู�ลงทุนรับรายได�สมํ่าเสมอจากการขายคืนหน2วยลงทุนอัตโนมัติ

กองทุนรวมน้ีไม�เหมาะกับใคร
▪ ผู�ลงทุนท่ีเน�นการได�รับผลตอบแทนในจาํนวนเงินท่ีแน2นอน หรือรักษาเงินต�นให�อยู2ครบ
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คุณต�องระวังอะไรเปbนพิเศษ?

ทําอย�างไรหากยังไม�เข�าใจนโยบาย และความเสี่ยงของกองทุนน้ี

� อ�านหนังสือช้ีชวนฉบับเต็ม หรือสอบถามผู�สนับสนุนการขายและบริษัทจัดการ
� อย�าลงทุนหากไม2เข�าใจลักษณะและความเส่ียงของกองทุนรวมน้ีดีพอ

คําเตือนท่ีสําคัญ:
▪ กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในหรือมีไว�ซึง่สัญญาซือ้ขายล2วงหน�า (Derivatives) เพ่ือวัตถุประสงค�เพ่ือปgองกันความ
เส่ียง (Hedging) เช2น การทําสวอป และ/หรือสัญญาฟอร�เวิร�ดท่ีอ�างอิงกับราคาตราสาร อัตราดอกเบี้ย และ/หรือสัญญา
ฟdวเจอร� เปPนต�น ซึ่งทําให�กองทุนอาจมีความเส่ียงมากกว2ากองทุนอ่ืน 

▪ กองทุนอาจลงทุนหรือมีไว�ซึ่งตราสารหนีท่ี้มีอันดับความน2าเช่ือถือต่ํากว2าท่ีสามารถลงทุนได� (Non – investment 
grade) และตราสารหนี้ท่ีไม2ได�รับการจัดอันดับความน2าเช่ือถือ (Unrated) รวมท้ังตราสารทุนท่ีไม2ได�จดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย� (Unlisted Securities) ผู�ลงทุนอาจมีความเส่ียงท่ีสูงข้ึนมากกว2ากองทุนรวมท่ัวไป เช2น ความเส่ียงจากการผิด
นัดชําระหนี้ของผู�ออกตราสาร หรือ ความเส่ียงจากการขาดสภาพคล2องของตราสาร เปPนต�น 

▪ บริษัทจัดการอาจพิจารณาเลิกกองทุนในกรณีท่ีกองทุนมีมลูค2าทรัพย�สินสุทธิ ณ วันใดวันหนึ่งลดลงต่าํกว2า 120 ล�าน
บาท และ/หรือ กองทุนมีค2าใช�จ2ายในการลงทุนสูงและไม2เกิดประโยชน�ต2อผู�ลงทุนโดยรวม บริษัทขอสงวนสิทธิเลิก
กองทุน ซึ่งเปPนไปตามเงื่อนไขการเลิกกองทุน 

▪ กองทุนรวมมีการกระจุกตัวของการถือหน2วยลงทุนของบุคคลหรือกลุ2มบุคคลใดเกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหน2วยลงทุน
ท้ังหมด ดังนั้น หากผู�ถือหน2วยลงทุนดงักล2าวไถ2ถอนหน2วยลงทุนอาจมีความเส่ียงให�กองทุนต�องเลิกกองทุนรวมได�  
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แผนภาพแสดงตําแหน�งความเสี่ยงของกองทุนรวม

* คุณสามารถดูข�อมูลเพ่ิมเติมได�ที่ www.lhfund.co.th

ป�จจัยความเสี่ยงท่ีสําคัญ
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หุ�นสามัญบริษัท คอมเซเว�น จํากัด (มหาชน)

หมายเหตุ: ข�อมูล ณ วันท่ี 25 กุมภาพันธ� 2564

หุ�นสามัญบริษัท เบอรGล่ี ยุคเกอรG จํากัด (มหาชน)
หุ�นสามัญธนาคาร ไทยพาณิชยG จํากัด (มหาชน) 2.50          

2.52          

ท้ังนี้คุณสามารถดูข�อมูลท่ีเปPนป^จจุบันได�ท่ี www.lhfund.co.th

NAV

2.57          
2.53          
2.53          

หุ�นสามัญธนาคาร กสิกรไทย จํากัด (มหาชน)

▪▪▪▪ ทรัพยGสินท่ีลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก

% ของหลักทรัพยG

หุ�นสามัญบริษัท ปูนซีเมนตGนครหลวง จํากัด (มหาชน)

สัดส�วนของประเภททรัพยGสินท่ีลงทุน (Sector Industry)

ธนาคาร 16.65%

พาณิชยG 12.03%

พลังงานและ
สาธารณูปโภค 10.96%

เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร 8.59%

พัฒนาอสังหาริมทรัพยG 
7.01%

อ่ืนๆ 44.76%

% ของ NAV
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ยกเว�น
ค2าธรรมเนียมการสับเปล่ียนหน2วยลงทุน
    สับเปล่ียนเข�า (Switching in Fee)

2.50

ค2าธรรมเนียมการโอนหน2วยลงทุน

ค2าธรรมเนียมการขาย (Front end Fee) 2.50

    สับเปล่ียนออก (Switching out Fee)

2.50

เก็บจริงรายการ

แต2ต�องเสียค2าธรรมเนียม
การรับซื้อคืน (ถ�ามี)

ตามท่ีนายทะเบียนเรียกเก็บ 200 บาท/รายการ

ดังน้ัน คุณควรพิจารณาการเรียกเก็บค�าธรรมเนียมดังกล�าวก�อนการลงทุน *

ค�าธรรมเนียมท่ีเรียกเก็บจากผู�ถือหน�วย (% ของมูลค�าซ้ือขาย)

แต2ต�องเสียค2าธรรมเนียม
การขาย (ถ�ามี)

ค�าธรรมเนียมท่ีเรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต�อป5ของ NAV)

* ค�าธรรมเนียมมีผลกระทบต�อผลตอบแทนท่ีคุณจะได�รับ

ยกเว�น2.50

ยกเว�น

ยกเว�น
ค2าธรรมเนียมการรับซ้ือคืน (Back end Fee)

สูงสุดไม�เกิน

ค�าธรรมเนียม

1.0700

0.02033

0.268 0.5910

1.94933สูงสุดไม�เกิน, 2.500

สูงสุดไม�เกิน, 0.100
สูงสุดไม�เกิน, 1.000 สูงสุดไม�เกิน, 1.400

สูงสุดไม�เกิน, 5.000

0.0000

1.0000

2.0000

3.0000

4.0000

5.0000

6.0000

การจัดการ ผู�ดูแลผลประโยชนG นายทะเบียน ค�าใช�จ�ายอื่นๆ รวมค�าใช�จ�าย

ค�า
ธร

รม
เน

ียม
ที่เ

รีย
กเ

ก็บ
จร

ิง 
%

 ต
�อป

5ขอ
ง N

AV

หมายเหตุ: 
1)  ค2าธรรมเนียมดังกล2าวข�างต�น อาจเรียกเก็บจากผู�ลงทุนแต2ละกลุ2มหรือแต2ละรายไม2เท2ากัน ข้ึนอยู2กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ
2)  กรณีสับเปล่ียนหน2วยลงทุน บริษัทจัดการอาจยกเว�นไม2เรียกเก็บค2าธรรมเนียมการสับเปล่ียนหน2วยลงทุนสําหรับการสับเปล่ียนหน2วยลงทุนระหว2างกองทุนรวม
ภายใต�การจัดการของบริษัทจัดการ แต2จะมีการเรียกเก็บค2าธรรมเนียมการขายและรับซื้อคืนหน2วยลงทุนตามอัตราท่ีบริษัทจัดการกําหนด
3)  ค2าธรรมเนียมดังกล2าวข�างต�นรวมภาษีมูลค2าเพ่ิม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแล�ว
ท้ังน้ี บริษัทจัดการอาจนําเงินค2าธรรมเนียมการขายหน2วยลงทุน (Front-end Fee) ท่ีเรียกเก็บจริงไปบริจาคให�แก2หน2วยงานท่ีส2งเสริมธรรมาภิบาลไทย หรือหน2วยงานท่ีส2งเสริม
การต2อต�านคอร�รัปช่ัน หรือองค�กรอื่นใดท่ีเกี่ยวเน่ืองกับหน2วยงานดังกล2าว นอกจากน้ี บริษัทจัดการอาจนําเงินค2าธรรมเนียมการขายหน2วยลงทุน (Front-end Fee) ไปบริจาค
ให�แก2มูลนิธิหรือหน2วยงานอื่นใดท่ีบริษัทจัดการพิจารณาเห็นว2าเปPนมูลนิธิหรือหน2วยงานท่ีทําประโยชน�ให�แก2สังคมไทย โดยหลักเกณฑ�ในการคัดเลือกมูลนิธิหรือหน2วยงานดังกล2าว
จะข้ึนอยู2กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ นอกจากน้ี บริษัทจัดการอาจมีการเปล่ียนเง่ือนไขท่ีจะนําไปบริจาคให�แก2มูลนิธิหรือหน2วยงานอื่นใดได�ในอนาคต โดยข้ึนอยู2กับดุลยพินิจ
ของบริษัทจัดการ และถือว2าได�รับความเห็นชอบจากผู�ถือหน2วยลงทุนแล�ว

หมายเหตุ: 
1)  ค2าธรรมเนียมดังกล2าวข�างต�นเปPนอัตราท่ีรวมภาษีมูลค2าเพ่ิม หรือภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใด ในทํานองเดียวกันน้ี
2)  บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการท่ีจะปรับเพ่ิมอัตราค2าธรรมเนียมหรือค2าใช�จ2ายข�างต�นโดยไม2ถือว2าเปPนการแก�ไขเพ่ิมเติมโครงการจัดการในอัตราไม2เกินร�อยละ 5 
ของอัตราค2าธรรมเนียมหรือค2าใช�จ2าย ท้ังน้ี เปPนไปตามท่ีระบุไว�ในรายละเอียดโครงการและตามหลักเกณฑ�ท่ีสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด
3)  ค2าธรรมเนียมค2าใช�จ2ายท่ีเรียกเก็บจากกองทุนรวมเม่ือรวมกันท้ังหมดแล�ว ต�องไม2เกินอัตราร�อยละ 5.00 ต2อปSของมูลค2าทรัพย�สินสุทธิของกองทุนรวม 
4) สามารถดูค2าธรรมเนียมท่ีเรียกเก็บจริงจากกองทุนรวมย�อนหลัง 3 ปS เพ่ิมเติมได�ท่ีรายละเอียดหนังสือช้ีชวนส2วนข�อมูลกองทุนรวม
5) ค2าใช�จ2ายอื่น ๆ ระหว2างวันท่ี 28 มีนาคม 2562 ถึงวันท่ี 29 กุมภาพันธ� 2563
* สามารถดูข�อมูลเพิ่มเติมได�ท่ี www.lhfund.co.th
ท้ังน้ี บริษัทจัดการจะนําเงินค2าธรรมเนียมการจัดการในอัตราไม2เกินร�อยละ 50 ของค2าธรรมเนียมการจัดการท่ีเรียกเก็บจากกองทุน ไปบริจาคให�แก2หน2วยงานท่ีส2งเสริม
ธรรมาภิบาลไทย หรือหน2วยงานท่ีส2งเสริมการต2อต�านคอร�รัปช่ัน หรือองค�กรอื่นใดท่ีเกี่ยวเน่ืองกับหน2วยงานดังกล2าว นอกจากน้ี บริษัทจัดการอาจนําเงินค2าธรรมเนียม
การจัดการไปบริจาคให�แก2มูลนิธิหรือหน2วยงานอื่นใดท่ีบริษัทจัดการพิจารณาเห็นว2าเปPนมูลนิธิหรือหน2วยงานท่ีทําประโยชน�ให�แก2สังคมไทย โดยหลักเกณฑ�ในการ
คัดเลือกมูลนิธิหรือหน2วยงานดังกล2าวจะข้ึนอยู2กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ นอกจากน้ี บริษัทจัดการอาจมีการเปล่ียนแปลงอัตรา และ/หรือเง่ือนไขท่ีจะนําไปบริจาค
ให�แก2มูลนิธิหรือหน2วยงานอื่นใดได�ในอนาคต โดยข้ึนอยู2กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ และถือว2าได�รับความเห็นชอบจากผู�ถือหน2วยลงทุนแล�ว

LHESG-IR: หน�า 6 / 10



% ต�อป5

95th Percentile

12.00 5th 25th

6.92    

4.87    16.93    

4.89

Return (%)

18.14    -0.19

11.36

25th

15.48

Standard Deviation (%)
3 เดือน 6 เดือน

16.35    
9.94

2.31

N/A

15.92    -4.06

N/A N/A N/A N/A

ข�อมูล ณ วันที่ 28 กุมภาพันธG 2564

N/A

N/A

10.92 25th
N/A

ความผันผวนของ
ผลการดําเนินงาน

25th N/A

* ผลการดําเนินงานในอดีต มิได�เปbนส่ิงยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต *

2. LHESG-IR เคยมีผลขาดทุนสูงสุดในช�วงเวลา 5 ป5 คือ -38.34%

20.29

Percen
tile

1.51%
5. ประเภทกองทุนรวมเพ่ือใช�เปรียบเทียบผลการดําเนินงาน ณ จุดขาย คือ Equity General

YTD
Percen

tile
Percen

tile
6 เดือน3 เดือน 3 ป51 ป5 ต้ังแต�จัดต้ัง

กองทุน

2. ผลการดําเนินงานย�อนหลัง (คํานวณตามป5ปฎิทิน)

% ตามช�วงเวลา % ต�อป5

6. ผลการดําเนินงานย�อนหลังแบบป�กหมุด ข�อมูล ณ วันที่ 25 กุมภาพันธG 2564

1. ดัชนีชี้วัด คือ เปรียบเทียบกับดัชนีผลตอบแทนรวม อีเอสจี ไทยพัฒนG (Thaipat ESG Index (TR)) 

3. ความผันผวนของผลการดําเนินงาน (Standard Deviation) คือ 22.64
4. ความผันผวนของส�วนต�างผลการดําเนินงานและดัชนีชี้วัด (Tracking Error : TE) คือ ต�อป5

3.86 0.82 23.09

N/A N/A29.57 95th 23.28N/A

6.02    19.51
5.90

21.81 32.67

17.42

Equity General 

29.06
7.31

N/A

16.66

18.833.03    24.44
-7.12 1.90 19.97
-9.81

N/A

25th Percentile 9.63

ดัชนีช้ีวัด (Benchmark)

8.63 50th 16.54 25th 16.19

15.81

5th

5.82 21.99
4.11

▪▪▪▪ ตารางแสดงผลการดําเนินงานของกลุ�ม 

LHESG-IR

7.91

5th 13.567.46 28.71 75th

25th

N/A

50th Percentile

N/A N/A N/A N/A 0.21

N/A N/A 22.64

Percen
tile

Percen
tile

14.27

N/A 4.54

5 ป5
Percen

tile
10 ป5

N/A

N/A

17.72

26.14 18.41

21.12
27.46 19.98

15.20
18.74

17.68

20.87

Peer
Percentile

ความผันผวนของดัชนีช้ีวัด

75th Percentile 5.91

10 ป5

5th Percentile 14.91
3 ป53 เดือน 10 ป55 ป5

12.87 10.50 -5.92 3.28

6 เดือน 1 ป5 3 ป5

22.10 26.11 -0.15 7.61 8.54    14.94 14.16 21.32 14.36 13.02 12.45    
1 ป5 5 ป5

ผลการดําเนินงาน

* คุณสามารถดูข�อมูลเพ่ิมเติมได�ที่ www.aimc.or.th

* คุณสามารถดูข�อมูลท่ีเปbนป�จจุบันได�ท่ี www.lhfund.co.th

-2.00%

1.55%

-3.00%

-2.00%

-1.00%
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1.00%

2.00%

2563

%
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กรณีกองทุนรวมที่จดทะเบียนจัดตั้งไม2ถึง 1 ปS จะแสดงค2าที่เกิดข้ึนจริงในช2วงเวลา
ตั้งแต2วันที่จดทะเบียนถึงวันที่รายงาน

ไม2มีการจ2ายเงินป̂นผล

อายุโครงการ
วันที่จดทะเบียน 28  มีนาคม 2562
มูลค�าโครงการ 1,000 ล�านบาท

อัตราส�วนหมุนเวียนการลงทุน
ของกองทุนรวม (PTR)

0.3870

รายชื่อผู�จัดการกองทุน ชื่อ - นามสกุล ขอบเขตหน�าที่ วันที่เริ่มบริหารกองทุน

▪ วันทําการซื้อ: ทุกวันทําการ ระหว2างเวลา 8.30 - 15.30 น.
10 ล�านบาท▪ มูลค2าข้ันต่ําของการซื้อคร้ังแรก:

▪▪▪▪ วันทําการขายคืนอัตโนมัติ : ไม�เกินป5ละ 12 ครั้ง
(ภายหลังครบระยะเวลา 3 ปSแรก บริษัทจัดการจะทําการรับซื้อคืนหน2วยลงทุนอัตโนมัติ
ให�กับผู�ถือหน2วยลงทุนทุกราย โดยถือว2าผู�ถือหน2วยลงทุนได�ตกลงส่ังขายคืนหน2วยลงทุน 
และยินยอมให�บริษัทจัดการรับซื้อคืนหน2วยลงทุนอัตโนมัติ)

▪▪▪▪ วันทําการขายคืนปกติ
ผู�ถือหน2วยลงทุนสามารถส่ังขายคืนหน2วยลงทุนได�ทุกรอบระยะเวลาประมาณ 3 ปS ถัด
จากวันทําการซื้อขายหน2วยลงทุนล2าสุด

โดยบริษัทจัดการจะเป6ดรับซื้อคืนหน�วยลงทุนรอบถัดไประหว�างวันที่    25 - 31 
มีนาคม 2565 ต้ังแต�เวลา 08.30 – 15.30น.

นโยบายการจ�ายเงินป�นผล

500 บาท   

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน)

ไม2กําหนด

NAV ป�จจุบันรับเงินค�าขายคืนภายใน 2 วันทําการถัดจากวันทํารายการ (T+2)
▪ ระยะเวลาการรับเงินค2าขายคืน: ภายใน 5 วันทําการนับแต2วันถัดจากวันคํานวณ 

การซื้อและการขายคืนหน�วยลงทุน

การขายคืนหน�วยลงทุน

▪▪▪▪ มูลค�าขั้นตํ่าของการขายคืน: 500 บาท   

การซื้อหน�วยลงทุน

▪ มูลค2าข้ันต่ําของการซื้อคร้ังถัดไป:

▪ ยอดคงเหลือข้ันต่ํา: ไม2กําหนด

ผู�สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน

คุณสามารถตรวจสอบมูลค2าทรัพย�สินรายวันได�ที่: www.lhfund.co.th

หรือผู�สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน2วยลงทุนที่บริษัทจัดการแต2งตั้งข้ึน (ถ�ามี)
บริษัทหลักทรัพย� แลนด� แอนด� เฮ�าส� จํากัด (มหาชน)

คุณสมิทธ� ศักดิ์กําจร ผู�จัดการกองทุนตราสารทุน 28 มีนาคม 2562

ธนาคารแลนด� แอนด� เฮ�าส� จํากัด (มหาชน)

ผู�ดูแลผลประโยชนG

ข�อมูลอ่ืนๆ
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email : Marketing@lhfund.co.th

ธุรกรรมที่อาจก�อให�เกิดความขัดแย�ง คุณสามารถตรวจสอบธุรกรรมที่อาจก2อให�เกิดความขัดแย�งทางผลประโยชน�
ทางผลประโยชนG ได�ที่ www.lhfund.co.th

โทรศัพท� : 0-2286-3484 
website : www.lhfund.co.th

ติดต�อสอบถาม

ร�องเรียน
ที่อยู2: เลขที่ 11 อาคารคิวเฮ�าส� สาทร ช้ัน 14  ถนนสาทรใต�
        แขวงทุ2งมหาเมฆ  เขตสาทร กรุงเทพมหานคร  10120

บริษัทหลักทรัพยGจัดการกองทุน แลนดG แอนดG เฮ�าสG จํากัด
รับหนังสือชี้ชวน

คําอธิบายเพิ่มเติม

ป�จจัยความเส่ียงของกองทุน
▪ ความเสี่ยงจากการดําเนินงานของผู�ออกตราสาร (Business Risk) : คือความเส่ียงที่เกิดจากการดําเนินงานของผู�ออกตราสาร หากผล
การดําเนินงานหรือฐานะการเงินของผู�ออกตราสาร รวมทั้งความสามารถในการทํากําไรของผู�ออกตราสารเปล่ียนแปลงไป ซึ่งอาจกระทบต2อ
ราคาซื้อขายของตราสาร

▪ ความเสี่ยงจากความสามารถในการชําระหน้ีของผู�ออกตราสาร (Credit Risk) : คือความเส่ียงจากการที่บริษัทผู�ออกตราสารไม2
สามารถชําระคืนเงินต�น และ/หรือดอกเบ้ียได�ตามที่กําหนด หรือไม2ครบตามจํานวนที่ได�สัญญาไว� โดยพิจารณาจากผลการดําเนินงานที่ผ2าน
มาและฐานะการเงินของผู�ออกตราสาร credit rating ของหุ�นกู�ระยะยาวมีความหมายโดยย2อ ดังต2อไปน้ี

▪ ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาตราสาร (Market Risk) : คือความเส่ียงที่เกิดจากการเปล่ียนแปลงราคา หรือผลตอบแทน
โดยรวมของตราสาร ซึ่งข้ึนอยู2กับป̂จจัยต2าง ๆ เช2น แนวโน�มของอัตราดอกเบ้ีย ความผันผวนของค2าเงิน ป̂จจัยพื้นฐานทางเศรษฐกิจ ผล
ประกอบการของบริษัทผู�ออกตราสาร ปริมาณการซื้อขายหุ�นหรือตราสารหน้ี เปPนต�น ซึ่งส2งผลให�ราคาตราสารที่กองทุนได�ลงทุนไว�อาจ
เพิ่มข้ึนหรือลดลงได�ตลอดเวลา

▪ ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล�องของตราสาร (Liquidity Risk) : คือความเส่ียงที่เกิดจากการไม2สามารถขายตราสารได�ในช2วงเวลาที่
ต�องการหรืออาจไม2ได�ราคาตามที่คาดหวังเอาไว�

ระดับ 
การลงทุน TRIS Fitch Moody’s S&P คําอธิบาย 

ระดับท่ี 
น2าลงทุน 

AAA AAA(tha) Aaa AAA อันดับเครดิตสูงท่ีสุด มีความเสี่ยงตํ่าท่ีสุดท่ีจะไม2สามารถ
ชําระหน้ีได�ตามกําหนด 

AA AA(tha) Aa AA อันดับเครดิตรองลงมาและถือว2ามีความเสี่ยงต่ํามากท่ีจะไม2
สามารถชําระหนี้ได�ตามกําหนด 

A A(tha) A A ความเสี่ยงตํ่าท่ีจะไม2สามารถชําระหนี้ได�ตามกําหนด 

BBB BBB(tha) Baa BBB ความเสี่ยงปานกลางท่ีจะไม2สามารถชําระหนี้ได�ตามกําหนด 

ระดับท่ี 
ตํ่ากว2า 

น2าลงทุน 

ตํ่ากว2า 
BBB 

ตํ่ากว2า 
BBB(tha) 

ตํ่ากว2า 
Baa 

ต่ํากว2า 
BBB 

ความเสี่ยงสูงท่ีจะไม2สามารถชําระหน้ีได�ตามกําหนด 
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� การลงทุนในหน2วยลงทุนไม2ใช2การฝากเงิน รวมทั้งไม2ได�อยู2ภายใต�ความคุ�มครองของสถาบันคุ�มครองเงินฝาก จึงมีความเส่ียงจากการลงทุน
ซึ่งผู�ลงทุนอาจไม2ได�รับเงินลงทุนคืนเต็มจํานวน

� ได�รับอนุมัติจัดตั้ง และอยู2ภายใต�การกํากับดูแลของสํานักงาน ก.ล.ต.
� การพิจารณาร2างหนังสือช้ีชวนในการเสนอขายหน2วยลงทุนของกองทุนรวมน้ีมิได�เปPนการแสดงว2าสํานักงาน ก.ล.ต. ได�รับรองถึงความ

ถูกต�องของข�อมูลในหนังสือช้ีชวนของกองทุนรวม หรือ ได�ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหน2วยลงทุนที่เสนอขายน้ัน ทั้งน้ี บริษัท
จัดการกองทุนรวมได�สอบทานข�อมูลในหนังสือช้ีชวนส2วนสรุปข�อมูลสําคัญ ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ� 2564 แล�วด�วยความระมัดระวังใน
ฐานะผู�รับผิดชอบในการดําเนินการของกองทุนรวมและขอรับรองว2าข�อมูลดังกล2าวถูกต�องไม2เปPนเท็จ และไม2ทําให�ผู�อ่ืนสําคัญผิด

อัตราส�วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (PTR) 
ข�อมูลอัตราส2วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (portfolio turnover ratio : PTR) แสดงถึงปริมาณการซื้อขายทรัพย�สินของกองทุน 
และสะท�อนกลยุทธ�การลงทุนของผู�จัดการกองทุนได�ดียิ่งข้ึน โดยคํานวณจากมูลค2าที่ต่ํากว2าระหว2างผลรวมของมูลค2าการซื้อทรัพย�สินกับ
ผลรวมของมูลค2าการขายทรัพย�สินที่กองทุนรวมลงทุนในรอบระยะเวลาผ2านมาย�อนหลัง 1 ปS หารด�วยมูลค2าทรัพย�สินสุทธิเฉล่ียของกองทุน
รวมในรอบระยะเวลาเดียวกัน

PTR (%)       =        Min (ซื้อหุ�น , ขายหุ�น)
                Avg. NAV
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