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กองทุนเป	ด แอล เอช ออพพอร�ทูนิตี้  
LH OPPORTUNITY FUND

(LHOPP)
กองทุนรวมผสม

กองทุนท่ีลงทุนแบบไม,มีความเส่ียงต,างประเทศ

หนังสือช้ีชวนส,วนสรุปข6อมูลสาํคัญ

บริษัทหลักทรัพย�จัดการกองทุน
แลนด� แอนด� เฮ6าส� จํากัด
การเข6าร,วมการต,อต6านทุจริต: 
ได6รับการรับรอง CAC*
* โครงการแนวร,วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต,อต6านการทุจริต (Thailand's 
Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption "CAC") 
ของสมาคมส,งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

การลงทุนในกองทุนรวมไม,ใช,การฝากเงิน
ผู6ลงทุนควรศึกษารายละเอียดของกองทุนอย,างละเอียดถ่ีถ6วนก,อนตัดสินใจลงทุน

หากมีข6อสงสัยหรือต6องการข6อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต,อบริษัทจัดการหรือผู6สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน

คุณกําลังจะลงทุนอะไร?

กองทุนรวมนี้เหมาะกับใคร?

คุณต6องระวังอะไรเป]นพิเศษ?

สัดส,วนของประเภททรัพย�สินท่ีลงทุน

ค,าธรรมเนียม

ผลการดําเนินงาน

ข6อมูลอ่ืนๆ
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คุณกําลังจะลงทุนอะไร?

กองทุนรวมนี้เหมาะกับใคร?

กองทุนน้ีเหมาะสมกับผู�ลงทุนท่ีต�องการลงทุนในตราสารแห,งทุน และ/หรือ ตราสารหน้ี และ/หรือ หน,วยลงทุนของกองทุน 
propertyและ/หรือ หน,วยลงทุนของกองทุนรวมโครงสร�างพ้ืนฐานท่ีกิจการโครงสร�างพ้ืนฐานอยู,ในหมวดอสังหาริมทรัพย;และ/หรือ 
อสังหาริมทรัพย; (REITs) และ/หรือ หน,วยลงทุนของกองทุน Exchange Traded Fund ท่ี  เน�นลงทุนในตราสารของกองทุน
อสังหาริมทรัพย; (REITs ETF) และ/หรือ หลักทรัพย;ท่ีอยู,ในหมวดอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย;ท่ีมุ,งเน�นลงทุนในกองทุนรวม
อสังหาริมทรัพย;ท่ีจดทะเบียนในประเทศไทย โดยผู�จัดการกองทุนจะปรับสัดส,วนการลงทุนได�ในสัดส,วนร�อยละ 0 ถึงร�อยละ 100 
ของมูลค,าทรัพย;สินสุทธิของกองทุน เพ่ือให�เหมาะสมกับสภาวการณ;ในแต,ละขณะ

ท้ังน้ี กองทุนอาจจะพิจารณาลงทุนในหน,วย private equity ตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  ไม,เกินร�อยละ 20 ของ
มูลค,าทรัพย;สินสุทธิของกองทุน  

กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในเงินฝากธนาคาร ตราสารแห,งหน้ี ตราสารกึ่งหน้ีกึ่งทุน ใบสําคัญแสดงสิทธิ รวมถึงหลักทรัพย;หรือ
ทรัพย;สินอ่ืนหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นตามท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานประกาศกําหนด
นอกจากน้ี กองทุนอาจลงทุนหรือมีไว�ในสัญญาซื้อขายล,วงหน�า (Derivatives) เพ่ือป[องกันความเส่ียงท่ีมีอยู,จากการลงทุน เช,น การ
ทําสวอป และ/หรือสัญญาฟอร;เวิร;ดท่ีอ�างอิงกับราคาตราสาร อัตราดอกเบ้ีย และ/หรือสัญญาฟ̂วเจอร; เป_นต�น

กองทุนเป̂ด LHOPP มุ,งหวังให�ผลประกอบการสูงกว,าดัชนีช้ีวัด (Active Management) 

เง่ือนไขการเลิกกองทุน :

     บริษัทจัดการจะดําเนินการเลิกกองทุนภายในระยะเวลา 1 ปd นับแต,วันจดทะเบียนกองทรัพย;สินเป_นกองทุนรวม เมื่อกองทุนมี
มูลค,าหน,วยลงทุนมากกว,าหรือเท,ากับ 10.60 บาทต,อหน,วย ณ วันทําการใด โดยบริษัทจัดการจะทําการรับซื้อคืนหน,วยลงทุน
อัตโนมัติท้ังหมด ภายใน 5 วันทําการถัดจากวันท่ีเกิดเหตุการณ;ดังกล,าว 

     หากภายในระยะเวลา 1 ปd นับแต,วันจดทะเบียนกองทรัพย;สินเป_นกองทุนรวม กองทุนไม,เกิดเหตุการณ;ตาม (1) บริษัทจัดการ
จะเป̂ดให�ผู�ถือหน,วยลงทุนสามารถซื้อขายสับเปล่ียนหน,วยลงทุนได�ทุกวันทําการซื้อขายหน,วยลงทุนท่ีบริษัทจัดการกําหนด 
และหากวันทําการใดกองทุนมีมูลค,าหน,วยลงทุนมากกว,าหรือเท,ากับ 10.60 บาทต,อหน,วย บริษัทจัดการจะทําการรับซื้อคืน
หน,วยลงทุนอัตโนมัติท้ังหมด ภายใน 5 วันทําการถัดจากวันท่ีเกิดเหตุการณ;ดังกล,าว และดําเนินการเลิกกองทุนต,อไป

     ท้ังน้ี จํานวนเงินท่ีผู�ถือหน,วยลงทุนได�รับจากการเลิกกองทุนเมื่อเกิดเหตุการณ;ตามเง่ือนไขการเลิกกองทุน เมื่อคํานวณเป_น
มูลค,าหน,วยลงทุนอาจมีมูลค,าตํ่ากว,า 10.60 บาท ซึ่งเป_นมูลค,าหน,วยลงทุนท่ีกําหนดเป_นเง่ือนไขการเลิก  กองทุน เน่ืองจากการหัก
ค,าใช�จ,าย การกันสํารองค,าใช�จ,ายท่ีเกี่ยวข�องของกองทุน (ถ�ามี) และ/หรือ การปรับตัวขึ้นลงของราคาหรือผลตอบแทนของ
หลักทรัพย;หรือทรัพย;สินท่ีกองทุนลงทุน ในระหว,างท่ีกองทุนดําเนินการจําหน,ายหลักทรัพย;หรือทรัพย;สินดังกล,าว

� ผู�ลงทุนท่ีสามารถรับความผันผวน ของราคาหุ�นท่ีกองทุนรวมไปลงทุน ซึ่งอาจจะปรับตัวเพ่ิมสูงขึ้น หรือลดลงจนตํ่ากว,ามูลค,าท่ีลงทุน
และทําให�ขาดทุนได�

�  ผู�ลงทุนท่ีเข�าใจว,ามูลค,าหน,วยลงทุนเป[าหมายไม,ใช,การรับประกันผลตอบแทนจากการลงทุน และไม,สามารถขายหน,วยลงทุนคืนได�ใน
ช,วงเวลา 1 ปd

� ผู�ลงทุนท่ีคาดหวังผลตอบแทนในการลงทุนระยะส้ันจากการจับจังหวะตลาด (Market Timing)
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คุณต6องระวังอะไรเป]นพิเศษ?

ทําอย,างไรหากยังไม,เข6าใจนโยบาย และความเส่ียงของกองทุนนี้

� อ,านหนังสือช้ีชวนฉบับเต็ม หรือสอบถามผู�สนับสนุนการขายและบริษัทจัดการ
� อย,าลงทุนหากไม,เข�าใจลักษณะและความเส่ียงของกองทุนรวมนี้ดีพอ

กองทุนรวมน้ีไม,เหมาะกับใคร
� ผู�ลงทุนท่ีเน�นการได�รับผลตอบแทนในจํานวนเงินท่ีแน,นอน หรือรักษาเงินต�นให�อยู,ครบ

� ผู�ลงทุนท่ีต�องการไถ,ถอนหน,วยลงทุนเพ่ือรับเงินในช,วงเวลา 1 ปd

คําเตือนท่ีสําคัญ:
มูลค,าหน,วยลงทุนเป[าหมายท่ี 10.60 บาท ไม,ใช,การรับประกันผลตอบแทนจากการลงทุน

� กองทุนมีการกําหนดเง่ือนไขการเลิกกองทุนก,อนกําหนด แต,มิได�เป_นการรับประกันหรือทําให�คาดหวังว,าผู�ลงทุนจะได�รับผลตอบแทน
ตามอัตราน้ัน ผู�ลงทุนควรตระหนักว,าการกําหนดอัตราผลตอบแทนในเง่ือนไขการเลิกกองทุนดังกล,าว เป_นเพียงการกําหนด
เป[าหมายในการลงทุนเท,าน้ัน

� กองทุนน้ีมีเง่ือนไขการเลิกกองทุน ซึ่งเมื่อเข�าเง่ือนไขการเลิกกองทุน บริษัทจัดการจะดําเนินการชําระเงินค,ารับซื้อคืนหน,วยลงทุน
โดยอัตโนมัติภายใน 5 วันทําการนับต้ังแต,วันถัดจากวันทําการรับซื้อคืนหน,วยลงทุนโดยอัตโนมัติ โดยถือว,าบริษัทจัดการได�รับความ
ยินยอมจากผู�ถือหน,วยลงทุนให�ดําเนินการดังกล,าว 

� จํานวนเงินท่ีผู�ถือหน,วยลงทุนได�รับจากการเลิกกองทุนเมื่อเกิดเหตุการณ;ตามเง่ือนไขการเลิกกองทุน เมื่อคํานวณเป_นมูลค,าต,อหน,วย
ลงทุนอาจมีมูลค,าตํ่ากว,า 10.60 บาท ซึ่งเป_นมูลค,าหน,วยลงทุนท่ีกําหนดเป_นเง่ือนไขในการเลิกกองทุน ท้ังน้ี เน่ืองจากการหัก
ค,าใช�จ,าย การกันสํารองค,าใช�จ,ายท่ีเกี่ยวข�องของกองทุน (ถ�ามี) และ/หรือ การปรับตัวขึ้นลงของราคาหรือผลตอบของหลักทรัพย;
หรือทรัพย;สินท่ีกองทุนลงทุน ในระหว,างท่ีกองทุนดําเนินการจําหน,ายหลักทรัพย;หรือทรัพย;สินดังกล,าว

� ในช,วงระยะเวลา 1 ปdแรกนับแต,วันจดทะเบียนกองทรัพย;สินเป_นกองทุนรวม ผู�ลงทุนไม,สามารถขายคืนหน,วยลงทุนหรือสับเปล่ียน
หน,วยลงทุนได�

� กองทุนอาจลงทุนหรือมีไว�ซึ่งตราสารหน้ีท่ีมีอันดับความน,าเช่ือถือตํ่ากว,าท่ีสามารถลงทุนได� (Non – investment grade) และตรา
สารหน้ีท่ีไม,ได�รับการจัดอันดับความน,าเช่ือถือ(Unrated) รวมท้ังตราสารทุนท่ีไม,ได�จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย; (Unlisted 
Securities) ผู�ลงทุนอาจมีความเส่ียงท่ีสูงขึ้นมากกว,ากองทุนรวมท่ัวไป เช,น ความเส่ียงจากการผิดนัดชําระหน้ีของผู�ออกตราสาร 
หรือ ความเส่ียงจากการขาดสภาพคล,องของตราสาร เป_นต�น

� ผู�ลงทุนควรลงทุนในกองทุนรวมเมื่อมีความเข�าใจในความเส่ียงของสัญญาซื้อขายล,วงหน�า และผู�ลงทุนควรพิจารณาความ
เหมาะสมของการลงทุน โดยคํานึงถึงประสบการณ;การลงทุน วัตถุประสงค;การลงทุน และฐานะการเงินของ
ผู�ลงทุนเอง

� ในสถานการณ;ไม,ปกติ ผู�ถือหน,วยลงทุนอาจไม,สามารถขายคืนหน,วยลงทุน หรืออาจได�รับชําระค,าขายคืนหน,วย ลงทุนล,าช�ากว,า
ระยะเวลาท่ีกําหนดไว�ในหนังสือช้ีชวน

� ในกรณีท่ีมีแนวโน�มว,าจะมีการขายคืนหน,วยลงทุนเกินกว,า 2 ใน 3 ของจํานวนหน,วยลงทุนท่ีจําหน,ายได�แล�วท้ังหมด บริษัทจัดการ
อาจใช�ดุลยพินิจในการเลิกกองทุนรวม และอาจยกเลิกคําส่ังซื้อขายหน,วยลงทุนท่ีได�รับไว�แล�วหรือหยุดรับคําส่ังดังกล,าวได�
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แผนภาพแสดงตําแหน,งความเส่ียงของกองทุนรวม

* คุณสามารถดูข6อมูลเพิ่มเติมได6ที่ www.lhfund.co.th

ปcจจัยความเส่ียงท่ีสําคัญ
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3.16          
หุ6นสามัญบริษัท ดูโฮม จํากัด (มหาชน)

-

-
- 3.15          

▪▪▪▪ ทรัพย�สินท่ีลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก

% ของหลักทรัพย� อันดับความน,าเช่ือถือ/
สถาบันท่ีจัดอันดับ NAV

5.03          

4.02          
4.01          

หุ6นสามัญธนาคาร กสิกรไทย จํากัด (มหาชน)
หุ6นสามัญบริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน)

-

หุ6นสามัญบริษัท ศรีสวัสด์ิ คอร�ปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน)

หมายเหตุ: ข�อมูล ณ วันท่ี 30 ธันวาคม 2563 ท้ังน้ีคุณสามารถดูข�อมูลท่ีเป_นปnจจุบันได�ท่ี www.lhfund.co.th

หุ6นสามัญบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จํากัด (มหาชน)

-

▪▪▪▪ Portfolio duration: -

สัดส,วนของประเภททรัพย�สินท่ีลงทุน

หุ6นสามัญ, 67.81%

เงินฝากธนาคาร, 
32.13% อื่นๆ, 0.06%

% ของ NAV
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2.50    สับเปล่ียนเข�า (Switching in Fee)

เก็บจริงรายการ

ค,าธรรมเนียมการสับเปล่ียนหน,วยลงทุน

แต,ต�องเสียค,าธรรมเนียม
การขาย (ถ�ามี)

ค,าธรรมเนียมการขาย (Front end Fee)

* ค,าธรรมเนียมมีผลกระทบต,อผลตอบแทนที่คุณจะได6รับ

ยกเว�น

ดังน้ัน คุณควรพิจารณาการเรียกเก็บค,าธรรมเนียมดังกล,าวก,อนการลงทุน *

ค,าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต,อปtของ NAV)

ค,าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู6ถือหน,วย (% ของมูลค,าซื้อขาย)
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หมายเหตุ: 
1)  ค,าธรรมเนียมดังกล,าวข�างต�นเป_นอัตราท่ีรวมภาษีมูลค,าเพ่ิม หรือภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอ่ืนใด ในทํานองเดียวกันน้ี
2)  บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการท่ีจะปรับเพ่ิมอัตราค,าธรรมเนียมหรือค,าใช�จ,ายข�างต�นโดยไม,ถือว,าเป_นการแก�ไขเพ่ิมเติมโครงการจัดการในอัตราไม,เกินร�อยละ 5 
ของอัตราค,าธรรมเนียมหรือค,าใช�จ,าย ท้ังน้ี เป_นไปตามท่ีระบุไว�ในรายละเอียดโครงการและตามหลักเกณฑ;ท่ีสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด
3)  ค,าธรรมเนียมค,าใช�จ,ายท่ีเรียกเก็บจากกองทุนรวมเม่ือรวมกันท้ังหมดแล�ว ต�องไม,เกินอัตราร�อยละ 5.00 ต,อปdของมูลค,าทรัพย;สินสุทธิของกองทุนรวม 
4) สามารถดูค,าธรรมเนียมท่ีเรียกเก็บจริงจากกองทุนรวมย�อนหลัง 3 ปd เพ่ิมเติมได�ท่ีรายละเอียดหนังสือช้ีชวนส,วนข�อมูลกองทุนรวม
5) ค,าใช�จ,ายอ่ืน ๆ ระหว,างวันท่ี 21 สิงหาคม 2562 (วันจดทะเบียนจัดต้ังกองทุน) ถึงวันท่ี 31 กรกฎาคม 2563
* สามารถดูข6อมูลเพิ่มเติมได6ท่ี www.lhfund.co.th

หมายเหตุ: 

1)  ค,าธรรมเนียมดังกล,าวข�างต�น อาจเรียกเก็บจากผู�ลงทุนแต,ละกลุ,มหรือแต,ละรายไม,เท,ากัน ข้ึนอยู,กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ
2)  กรณีสับเปล่ียนหน,วยลงทุน บริษัทจัดการอาจยกเว�นไม,เรียกเก็บค,าธรรมเนียมการสับเปล่ียนหน,วยลงทุน

สําหรับการสับเปล่ียนหน,วยลงทุนระหว,างกองทุนรวมภายใต�การจัดการของบริษัทจัดการ แต,จะมีการเรียกเก็บ
ค,าธรรมเนียมการขายและรับซื้อคนืหน,วยลงทุนตามอัตราท่ีบริษัทจัดการกําหนด

3)  ค,าธรรมเนียมดังกล,าวข�างต�นรวมภาษีมูลค,าเพ่ิม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอ่ืนใดแล�ว
4) บริษัทจัดการจะเรียกเก็บค,าธรรมเนียมการรบัซื้อคืนหน,วยลงทุนเฉพาะในกรณีท่ีหน,วยลงทุนมีมูลค,ามากกว,าหรือเท,ากับ 10.60 บาท ณ วันทําการใด จนเป_นเหตุให�เลิก

กองทุนรวม ซึ่งเป_นไปตามเงื่อนไขการเลิกกองทุน

ท้ังน้ี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บค,าธรรมเนียมการรบัซื้อคนืหน,วยลงทุนจากผู�ลงทุนแต,ละกลุ,มหรือแต,ละรายไม,เท,ากันข้ึนอยู,กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ โดยอาจ
พิจารณาจากมูลค,าการทํารายการ ประเภทการทํารายการ ระยะเวลาการถือครองหน,วยลงทุน เป_นต�น
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%  ต,อปt

2. ผลการดําเนินงานย6อนหลัง (คํานวณตามปtปฎิทิน)

17.78

N/A

0.24 5th

N/A

5.922.86 75th 5.87
14.44

25th N/A

3. LHOPP เคยมีผลขาดทุนสูงสุดในช,วงเวลา 5 ปt คือ -33.44%

15.48  

13.39  5th Percentile

18.84 16.39 16.55  

▪▪▪▪ ตารางแสดงผลการดําเนินงานของกลุ,ม Aggressive Allocation ข6อมูล ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563

13.29 50th 24.42 50th N/A

N/A N/A

ความผันผวนของดัชนีช้ีวัด 0.12 5th

Percen
tile

3 ปt

% ต,อปt
Percen

tile

% ตามช,วงเวลา

3 เดือน

10.87 -0.10 2.89
-5.48

3 เดือน

2.02 4.33    18.95 16.35 18.0524.42

-0.87

11.055.27    10.14 19.06 16.89

75th Percentile

25th Percentile

0.436.89 2.49
15.2950th Percentile 11.45 5.74 -6.34

4. ความผันผวนของผลการดําเนินงาน (Standard Deviation) คือ 

5.25 11.92 10.83

ดัชนีช้ีวัด (Benchmark)

7. ผลการดําเนินงานย6อนหลังแบบปcกหมุด 

ความผันผวนของ
ผลการดําเนินงาน

10.43 50th

1.40 95th

1 ปt 3 ปt 5 ปt 10 ปt

N/AN/A 0.23N/A0.17 5th

N/A N/A N/A N/A -1.24

Percen
tile

10 ปt
Percen

tile
ต้ังแต,จัดต้ัง

Return (%) Standard Deviation (%)
6 เดือน3 เดือน

17.95 16.97 13.33 2.15 6.45 8.08    2.55 2.26

0.47

14.76 -3.38

Peer
Percentile

2.03    
28.32 19.82

14.77 14.27  

6 เดือน 1 ปt 3 ปt 5 ปt 10 ปt

LHOPP 25th

N/A 21.42N/A

21.42

* ผลการดําเนินงานในอดีต มิได6เป]นสิ่งยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต *

25th N/A N/A25th

ข6อมูล ณ วันท่ี 30 ธันวาคม 2563

1.21

1. ดัชนีช้ีวัด คือ 

5. ความผันผวนของส,วนต,างผลการดําเนินงานและตัวช้ีวัด (Tracking Error : TE) คือ N/A% ต,อปt

YTD

1) ดัชนีผลตอบแทนรวมของตลาดหลักทรัพย�แห,งประเทศไทย (SET Total Return Index : SET TRI) ร6อยละ 50
2) ดัชนีผลตอบแทนรวมของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย�และกองทรัสต�เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย� (PF&REIT total 
Return Index) ของตลาดหลักทรัพย�แห,งประเทศไทย ร6อยละ 50

6. ประเภทกองทุนรวมเพื่อใช6เปรียบเทียบผลการดําเนินงาน ณ จุดขาย คือ Aggressive Allocation

Percen
tile

6 เดือน
Percen

tile
1 ปt

N/A

N/A N/AN/A

N/A

N/A

1.21

N/A

5.87

23.98

5 ปt

0.23

กองทุน

-11.02 -7.44
95th Percentile 30.71 22.24-11.08 -1.12 23.97 21.28

3.54    21.67
17.36 17.00  -14.48

ผลการดําเนินงาน

* คุณสามารถดูข6อมูลเพิ่มเติมได6ที่ www.aimc.or.th

* คุณสามารถดูข6อมูลที่เป]นปcจจุบันได6ที่ www.lhfund.co.th
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▪ มูลค,าขั้นตํ่าของการซื้อครั้งถัดไป: 500 บาท

อัตราส,วนหมุนเวียนการลงทุน
ของกองทุนรวม (PTR)

11.7749

กรณีกองทุนรวมท่ีจดทะเบียนจัดต้ังไม,ถึง 1 ปd จะแสดงค,าท่ีเกิดขึ้นจริงในช,วงเวลาต้ังแต,
วันท่ีจดทะเบียนถึงวันท่ีรายงาน

การซ้ือและการขายคืนหน,วยลงทุน การซ้ือหน,วยลงทุน
▪ วันทําการซื้อ: ทุกวันทําการ ระหว,างเวลา 8.30 - 15.30 น.
▪ มูลค,าขั้นตํ่าของการซื้อครั้งแรก:

ท้ังน้ี บริษัทจัดการจะแจ�งกําหนดวันเริ่มขายคืนหน,วยลงทุนดังกล,าวให�ผู�ถือหน,วยลงทุน
ทราบทางเว็บไซต;ของบริษัทจัดการ

ไม,กําหนด 
แต,มีเง่ือนไขการเลิกกองทุนเมื่อกองทุนมีมูลค,าหน,วยลงทุนมากกว,าหรือเท,ากับ 10.60 
บาทต,อหน,วย ณ วันทําการใด โดยบริษัทจัดการจะทําการรับซื้อคืนหน,วยลงทุนอัตโนมัติ
ท้ังหมด ภายใน 5 วันทําการถัดจากวันท่ีเกิดเหตุการณ;ดังกล,าว

ผู6ดูแลผลประโยชน�

5,000 บาท

วันทําการขายคืนปกติ :
บริษัทจัดการจะเป̂ดให�ผู�ถือหน,วยลงทุนสามารถขายคืนหน,วยลงทุนได�ทุกวันทําการเมื่อไม,
เกิดเหตุการณ;ท่ีมูลค,าหน,วยลงทุนเพ่ิมขึ้นจนเป_นเหตุให�เลิกกองทุนภายใน 1 ปdนับจากวัน
จดทะเบียนกองทรัพย;สินเป_น กองทุนรวม โดยจะเป̂ดให�ผู�ถือหน,วยลงทุนสามารถขายคืน
หน,วยลงทุนในวันทําการแรกถัดจากวันครบกําหนดระยะเวลา 1 ปdนับจากวันจดทะเบียน

▪ มูลค,าขั้นตํ่าของการขายคืน:

มูลค,าโครงการ

500 บาท

วันทําการขายคืน :

คํานวณ NAV (ปcจจุบัน T+4) วันทําการหลังจากวันทํารายการขายคืน
▪ ระยะเวลาการรับเงินค,าขายคืน: ภายใน 5 วันทําการนับแต,วันถัดจาก
▪ จํานวนหน,วยขั้นตํ่าของการขายคืน:

วันท่ีเริ่มบริหารกองทุน

คุณสามารถตรวจสอบมูลค,าทรัพย;สินรายวันได�ท่ี: www.lhfund.co.th

ขอบเขตหน6าท่ีรายช่ือผู6จัดการกองทุน
คุณสมิทธ; ศักด์ิกําจร ผู�จัดการกองทุนตราสารทุน 21 สิงหาคม 2562

ช่ือ - นามสกุล

50 หน,วย

บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื้อคืนหน,วยลงทุนท้ังหมดของผู�ถือหน,วยลงทุนแต,ละราย
โดยอัตโนมัติ ภายใน 5 วันทําการนับต้ังแต,วันถัดจากวันท่ีเกิดเหตุการณ;ตามเง่ือนไขการ
เลิกกองทุน คือ เมื่อหน,วยลงทุนมีมูลค,ามากกว,าหรือเท,ากับ 10.60 บาท ณ วันทําการใด

วันทําการขายคืนอัตโนมัติ :

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน)

วันท่ีจดทะเบียน 21 สิงหาคม 2562
500 ล�านบาท

อายุโครงการ

คุณพงศ;เทพ สมประสงค; ผู�จัดการกองทุนตราสารทุน 3 สิงหาคม 2563

นโยบายการจ,ายเงินปcนผล ไม,มี

ข6อมูลอ่ืนๆ
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ทางผลประโยชน� ได�ท่ี www.lhfund.co.th

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

ร6องเรียน
ท่ีอยู,: เลขท่ี 11 อาคารคิวเฮ�าส; สาทร ช้ัน 14  ถนนสาทรใต�
        แขวงทุ,งมหาเมฆ  เขตสาทร กรุงเทพมหานคร  10120

ผู6สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน ธนาคารแลนด; แอนด; เฮ�าส; จํากัด (มหาชน)

email : Marketing@lhfund.co.th
ธุรกรรมท่ีอาจก,อให6เกิดความขัดแย6ง คุณสามารถตรวจสอบธุรกรรมท่ีอาจก,อให�เกิดความขัดแย�งทางผลประโยชน;

รับหนังสือช้ีชวน

บริษัทหลักทรัพย; แลนด; แอนด; เฮ�าส; จํากัด (มหาชน)
หรือผู�สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน,วยลงทุนท่ีบริษัทจัดการแต,งต้ังขึ้น (ถ�ามี)

ติดต,อสอบถาม บริษัทหลักทรัพย�จัดการกองทุน แลนด� แอนด� เฮ6าส� จํากัด

คําอธิบายเพิ่มเติม

ปcจจัยความเสี่ยงของกองทุน
▪ ความเส่ียงจากการดําเนินงานของผู6ออกตราสาร (Business Risk) : คือความเส่ียงท่ีเกิดจากการดําเนินงานของผู�ออกตราสาร หากผล
การดําเนินงานหรือฐานะการเงินของผู�ออกตราสาร รวมท้ังความสามารถในการทํากําไรของผู�ออกตราสารเปล่ียนแปลงไป ซึ่งอาจกระทบต,อ
ราคาซื้อขายของตราสาร
▪ ความเส่ียงจากความสามารถในการชําระหนี้ของผู6ออกตราสาร (Credit Risk) : คือความเส่ียงจากการท่ีบริษัทผู�ออกตราสารไม,สามารถ
ชําระคืนเงินต�น และ/หรือดอกเบ้ียได�ตามท่ีกําหนด หรือไม,ครบตามจํานวนท่ีได�สัญญาไว� โดยพิจารณาจากผลการดําเนินงานท่ีผ,านมาและ
ฐานะการเงินของผู�ออกตราสาร credit rating ของหุ�นกู�ระยะยาวมีความหมายโดยย,อ ดังต,อไปน้ี

▪ ความเส่ียงจากความผันผวนของราคาตราสาร (Market Risk) : คือความเส่ียงท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงราคา หรือผลตอบแทน
โดยรวมของตราสาร ซึ่งขึ้นอยู,กับปnจจัยต,าง ๆ เช,น แนวโน�มของอัตราดอกเบ้ีย ความผันผวนของค,าเงิน ปnจจัยพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจ ผล
ประกอบการของบริษัทผู�ออกตราสาร ปริมาณการซื้อขายหุ�นหรือตราสารหน้ี เป_นต�น ซึ่งส,งผลให�ราคาตราสารท่ีกองทุนได�ลงทุนไว�อาจเพ่ิมขึ้น
หรือลดลงได�ตลอดเวลา
▪ ความเส่ียงจากการขาดสภาพคล,องของตราสาร (Liquidity Risk) : คือความเส่ียงท่ีเกิดจากการไม,สามารถขายตราสารได�ในช,วงเวลาท่ี
ต�องการหรืออาจไม,ได�ราคาตามท่ีคาดหวังเอาไว�

ระดับ 
การลงทุน TRIS Fitch Moody’s S&P คําอธิบาย 

ระดับท่ี 
น,าลงทุน 

AAA AAA(tha) Aaa AAA อันดับเครดิตสูงท่ีสุด มีความเส่ียงตํ่าท่ีสุดท่ีจะไม,สามารถ
ชําระหน้ีได�ตามกําหนด 

AA AA(tha) Aa AA อันดับเครดิตรองลงมาและถือว,ามีความเสี่ยงต่ํามากท่ีจะไม,
สามารถชําระหน้ีได�ตามกําหนด 

A A(tha) A A ความเสี่ยงต่ําท่ีจะไม,สามารถชําระหน้ีได�ตามกําหนด 

BBB BBB(tha) Baa BBB ความเสี่ยงปานกลางท่ีจะไม,สามารถชําระหน้ีได�ตามกําหนด 

ระดับท่ี 
ต่ํากว,า 

น,าลงทุน 

ตํ่ากว,า 
BBB 

ตํ่ากว,า 
BBB(tha) 

ตํ่ากว,า 
Baa 

ต่ํากว,า 
BBB 

ความเสี่ยงสูงท่ีจะไม,สามารถชําระหน้ีได�ตามกําหนด 
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� การลงทุนในหน,วยลงทุนไม,ใช,การฝากเงิน รวมท้ังไม,ได�อยู,ภายใต�ความคุ�มครองของสถาบันคุ�มครองเงินฝาก จึงมีความเส่ียงจากการลงทุนซึ่ง   
ผู�ลงทุนอาจไม,ได�รับเงินลงทุนคืนเต็มจํานวน

� ได�รับอนุมัติจัดต้ัง และอยู,ภายใต�การกํากับดูแลของสํานักงาน ก.ล.ต.
� การพิจารณาร,างหนังสือช้ีชวนในการเสนอขายหน,วยลงทุนของกองทุนรวมน้ีมิได�เป_นการแสดงว,าสํานักงาน ก.ล.ต. ได�รับรองถึงความถูกต�อง

ของข�อมูลในหนังสือช้ีชวนของกองทุนรวม หรือ ได�ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหน,วยลงทุนท่ีเสนอขายน้ัน ท้ังน้ี บริษัทจัดการกองทุน
รวมได�สอบทานข�อมูลในหนังสือช้ีชวนส,วนสรุปข�อมูลสําคัญ ณ วันท่ี 30 ธันวาคม 2563 แล�วด�วยความระมัดระวังในฐานะผู�รับผิดชอบในการ
ดําเนินการของกองทุนรวมและขอรับรองว,าข�อมูลดังกล,าวถูกต�องไม,เป_นเท็จ และไม,ทําให�ผู�อื่นสําคัญผิด

อัตราส,วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (PTR) 
ข�อมูลอัตราส,วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (portfolio turnover ratio : PTR) แสดงถึงปริมาณการซื้อขายทรัพย;สินของกองทุน 
และสะท�อนกลยุทธ;การลงทุนของผู�จัดการกองทุนได�ดีย่ิงขึ้น โดยคํานวณจากมูลค,าท่ีตํ่ากว,าระหว,างผลรวมของมูลค,าการซื้อทรัพย;สินกับ
ผลรวมของมูลค,าการขายทรัพย;สินท่ีกองทุนรวมลงทุนในรอบระยะเวลาผ,านมาย�อนหลัง 1 ปd หารด�วยมูลค,าทรัพย;สินสุทธิเฉล่ียของกองทุน
รวมในรอบระยะเวลาเดียวกัน

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