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คุณกําลังจะลงทุนอะไร?

กองทุนรวมนี้เหมาะกับใคร?

คุณต�องระวังอะไรเป�นพิเศษ?

สัดส$วนของประเภททรัพย(สินท่ีลงทุน

ค$าธรรมเนียม

ผลการดําเนินงาน

ข�อมูลอ่ืนๆ

กองทุนเป/ด แอล เอช พันธบัตร
LH GOVERNMENT BOND FUND (LHGOV)

(ชนิดสะสมมูลค$า : LHGOV-A)
กองทุนรวมตราสารหน้ี

หนังสือช้ีชวนส$วนสรุปข�อมูลสาํคัญ

บริษัทหลักทรัพย(จัดการกองทุน
แลนด( แอนด( เฮ�าส( 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$างละเอียดถ่ีถ�วนก$อนตัดสินใจลงทุน

หากมีข�อสงสัยหรือต�องการข�อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต$อบริษัทจัดการหรือผู�สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน
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คุณกําลังจะลงทุนอะไร?

กองทุนรวมนี้เหมาะกับใคร?

กองทุนจะลงทุนในตราสารหนี้ เงินฝาก และ/หรือหลักทรัพย2อ่ืนท่ีไม4ขัดต4อกฎเกณฑ2ของสํานักงาน ก.ล.ต. โดยจะเน�น
การลงทุนในตราสารหนี้ท่ีมีความเส่ียงต่ําท่ีออกโดยภาครัฐ เช4น ตั๋วเงินคลัง พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรธนาคารแห4ง
ประเทศไทย หรือพันธบัตรหรือตราสารหนี้อ่ืนใดท่ีกระทรวงการคลังหรือกองทุนเพื่อการฟEFนฟูและพัฒนาระบบ
สถาบันการเงินเปHนผู�ออก ผู�รับรอง ผู�อาวัล หรือผู�คํ้าประกัน โดยเฉล่ียในรอบปKบัญชีไม4น�อยกว4าร�อยละ 80 ของมูลค4า
ทรัพย2สินสุทธิของกองทุน ส4วนท่ีเหลือจะพิจารณาลงทุนในตราสารท่ีได�รับการจัดอันดับความน4าเช่ือถือของตราสาร
หรือผู�ออกตราสารอยู4ในอันดับท่ีสามารถลงทุนได� (Investment Grade) 

กองทุนมีกลยุทธ2การลงทุนมุ4งหวังผลตอบแทนจากการลงทุนสูงกว4าดัชนีช้ีวัด (Active Management)

ดัชนีช้ีวัด (Benchmark) ของกองทุนรวม
1) ดัชนีพันธบัตรรัฐบาล (ThaiBMA Government Bond Index) 80%
2) อัตราเฉล่ียดอกเบ้ียเงินฝากประจํา 1 ปK ของธนาคารพาณิชย2ขนาดใหญ4 3 แห4ง ได�แก4 ธนาคารกรุงเทพ ธนาคาร
ไทยพาณิชย2 และธนาคารกสิกรไทย 20%

“ผู�ลงทุนควรศึกษาและทําความเข�าใจเก่ียวกับปhจจัยความเส่ียงของกองทุนในส4วนท�ายของเอกสารฉบับนี้”

▪ ผู�ลงทุนท่ีคาดหวังผลตอบแทนท่ีสูงกว4าเงินฝาก และยอมรับผลตอบแทนท่ีอาจต่ํากว4าหุ�นได�
▪ ผู�ลงทุนท่ีต�องการสภาพคล4องในการซื้อขายไถ4ถอนหน4วยลงทุนได�ทุกวันทําการ โดยจะได�รับเงินคืนภายในวันท่ี 
T+2
▪ ชนิดสะสมมูลค4า (LHGOV-A) เหมาะสําหรับผู�ลงทุนประเภทบุคคลธรรมดา เปlดโอกาสให�ผู�ลงทุนรับรายได�จาก
ส4วนต4างจากการลงทุน (Capital Gain) และสะสมผลประโยชน2จากการลงทุน (Total Return)

กองทุนรวมน้ีไม$เหมาะกับใคร
▪ ผู�ลงทุนท่ีเน�นการได�รับผลตอบแทนในจํานวนเงินท่ีแน4นอน หรือรักษาเงินต�นให�อยู4ครบ
▪ ผู�ลงทุนท่ีต�องการลงทุนเฉพาะในตราสารหนี้ท่ีมีคุณภาพดี สภาพคล4องสูง และมีความเส่ียงจากความผันผวนของ
ราคาต่ํา เนื่องจากกองทุนรวมนี้ไม4ถูกจํากัดโดยกฎเกณฑ2ให�ต�องลงทุนในทรัพย2สินดังกล4าวเช4นเดียวกับกองทุนรวม
ตลาดเงิน

ทําอย$างไรหากยังไม$เข�าใจนโยบาย และความเส่ียงของกองทุนนี้

� อ$านหนังสือช้ีชวนฉบับเต็ม หรือสอบถามผู�สนับสนุนการขายและบริษัทจัดการ
� อย$าลงทุนหากไม4เข�าใจลักษณะและความเส่ียงของกองทุนรวมนี้ดีพอ
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คุณต�องระวังอะไรเป�นพิเศษ?

คําเตือนท่ีสําคัญ
▪ กองทุนรวมนี้ไม4ได�ถูกจํากัดโดยกฎเกณฑ2ให�ต�องลงทุนเฉพาะในตราสารท่ีมีความเส่ียงต่ําเช4นเดียวกับกองทุนรวม
ตลาดเงิน ดังนั้น จึงมีความเส่ียงสูงกว4ากองทุนรวมตลาดเงิน  
▪ กองทุนรวมนี้อาจมีการลงทุนในตราสารหนี้ท่ีมีสภาพคล4องต่ํา จึงอาจไม4สามารถซื้อขายตราสารหนี้ได�ในเวลาท่ี
ต�องการหรือในราคาท่ีเหมาะสม
▪ กองทุนรวมมีการกระจุกตัวของการถือหน4วยลงทุนของบุคคลหรือกลุ4มบุคคลใดเกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหน4วยลงทุน
ท้ังหมด ดังนั้น หากผู�ถือหน4วยลงทุนดังกล4าวไถ4ถอนหน4วยลงทุนอาจมีความเส่ียงให�กองทุนต�องเลิกกองทุนรวมได�  

แผนภาพแสดงตําแหน$งความเส่ียงของกองทุนรวม

* คุณสามารถดูข�อมูลเพิ่มเติมได�ท่ี www.lhfund.co.th

ปiจจัยความเส่ียงท่ีสําคัญ
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บัญชีเงินฝากออมทรัพย( ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) AA+(FITCH) 6.75

ท้ังน้ีคุณสามารถดูข�อมูลท่ีเปHนปhจจุบันได�ท่ี www.lhfund.co.thหมายเหตุ: ข�อมูล ณ วันท่ี 28 มิถุนายน 2562

▪▪▪▪ ทรัพย(สินท่ีลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก
% ของหลักทรัพย( อันดับความน$าเช่ือถือ/

สถาบันท่ีจัดอันดับ NAV

24.04

19.28

7.28

5.28

▪▪▪▪ Portfolio duration:  1.5299 ปw

พันธบัตรธนาคารแห$งประเทศไทย รุ$นที่ 1/2ปw/2561 -

พันธบัตรรัฐบาล ในปwงบประมาณ พ.ศ. 2554 คร้ังที่ 4 -

พันธบัตรธนาคารแห$งประเทศไทย รุ$นที่ 1/3ปw/2560 -

พันธบัตรธนาคารแห$งประเทศไทย รุ$นที่ 4/2ปw/2561 -

▪▪▪▪ น้ําหนักการลงทุนตามอันดับความน$าเช่ือถือ 

สัดส$วนของประเภททรัพย(สินท่ีลงทุน

ตราสารหน้ีภาครัฐ, 
80.24%

ตราสารหน้ีของ
บริษัทเอกชน, 10.63%

เงินฝากธนาคาร, 
9.30%

ทรัพย(สินอื่น, 
-0.17%

% ของ NAV

อัน
ดับ

เค
รดิ

ต

0.00% 50.00% 100.00%

Unrated /
Non-investment grade

ต่ํากว$า BBB

BBB

A

AA

GOV bond/AAA

ตราสารหน้ีในประเทศ ตราสารหน้ีต$างประเทศ
credit rating ตาม 

national rating scale

ตราสารหน้ีต$างประเทศ
credit rating ตาม 

international rating scale

0.00% 50.00% 100.00%

Unrated /
Non-investment grade

ต่ํากว$า BBB

BBB

A

AA

GOV bond/AAA

7.12%

7.84%

85.22%

0.00% 50.00% 100.00%

Unrated /
Non-investment grade

ต่ํากว$า BBB

BBB

A

AA

AAA
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* ค$าธรรมเนียมมีผลกระทบต$อผลตอบแทนที่คุณจะได�รับ
ดังน้ัน คุณควรพิจารณาการเรียกเก็บค$าธรรมเนียมดังกล$าวก$อนการลงทุน *

ค$าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต$อปwของ NAV)

ค$าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู�ถือหน$วย (% ของมูลค$าซื้อขาย)

สูงสุดไม$เกิน เก็บจริงรายการ
ไม4มีค4าธรรมเนียมการขาย (Front end Fee) ไม4มี

    สับเปล่ียนเข�า (Switching in Fee) ไม4มี
ไม4มี

ค4าธรรมเนียมการรับซื้อคืน (Back end Fee) ไม4มี ไม4มี
ค4าธรรมเนียมการสับเปล่ียนหน4วยลงทุน

ไม4มี
    สับเปล่ียนออก (Switching out Fee)

ตามท่ีนายทะเบียนเรียกเก็บ 200 บาท/รายการค4าธรรมเนียมการโอนหน4วยลงทุน
ไม4มี

ค$าธรรมเนียม

0.1070

0.0321

0.1605

0.2996

สูงสุดไม$เกิน, 0.81

สูงสุดไม$เกิน, 0.11

สูงสุดไม$เกิน, 0.81

สูงสุดไม$เกิน, 0.28

สูงสุดไม$เกิน, 2.14

0.0000

0.5000

1.0000

1.5000

2.0000

2.5000

การจัดการ ผู�ดูแลผลประโยชน( นายทะเบียน ค$าใช�จ$ายอ่ืนๆ รวมค$าใช�จ$าย

ค$า
ธร

รม
เน

ียม
ที่เ

รีย
กเ

ก็บ
จริ

ง 
%

 ต
$อป

wขอ
ง N

AV

หมายเหตุ: 
1)  ค4าธรรมเนียมดังกล4าวข�างต�น อาจเรียกเก็บจากผู�ลงทุนแต4ละกลุ4มหรือแต4ละรายไม4เท4ากัน ข้ึนอยู4กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ
2)  กรณีสับเปล่ียนหน4วยลงทุน บริษัทจัดการอาจยกเว�นไม4เรียกเก็บค4าธรรมเนียมการสับเปล่ียนหน4วยลงทุนสําหรับการสับเปล่ียนหน4วยลงทุนระหว4างกองทุนรวม
ภายใต�การจัดการของบริษัทจัดการ แต4จะมีการเรียกเก็บค4าธรรมเนียมการขายและรับซื้อคนืหน4วยลงทุนตามอัตราท่ีบริษัทจัดการกําหนด
3)  ค4าธรรมเนียมดังกล4าวข�างต�นรวมภาษีมูลค4าเพ่ิม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอ่ืนใดแล�ว

ตามท่ีจ$ายจริง

(ยังไม$รวมค$าใช�จ$ายอ่ืนๆ)

หมายเหตุ: 
1)  ค4าธรรมเนียมดังกล4าวข�างต�นเปHนอัตราท่ีรวมภาษีมูลค4าเพ่ิม หรือภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอ่ืนใด ในทํานองเดียวกันน้ี
2)  บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการท่ีจะปรับเพ่ิมอัตราค4าธรรมเนียมหรือค4าใช�จ4ายข�างต�นโดยไม4ถือว4าเปHนการแก�ไขเพ่ิมเติมโครงการจัดการในอัตราไม4เกินร�อยละ 5 
ของอัตราค4าธรรมเนียมหรือค4าใช�จ4าย ท้ังน้ี เปHนไปตามท่ีระบุไว�ในรายละเอียดโครงการและตามหลักเกณฑ2ท่ีสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด
3)  ค4าธรรมเนียมค4าใช�จ4ายท่ีเรียกเก็บจากกองทุนรวมเม่ือรวมกันท้ังหมดแล�ว ต�องไม4เกินอัตราร�อยละ 2.14 ต4อปKของมูลค4าทรัพย2สินสุทธิของกองทุนรวม 
4) สามารถดูค4าธรรมเนียมท่ีเรียกเก็บจริงจากกองทุนรวมย�อนหลัง 3 ปK เพ่ิมเติมได�ท่ีรายละเอียดหนังสือช้ีชวนส4วนข�อมูลกองทุนรวม
* สามารถดูข�อมูลเพิ่มเติมได�ท่ี www.lhfund.co.th
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% ต$อปw

0.78 0.54 0.79 0.82  

0.24 0.40 0.49 0.73  
50th Percentile 0.59 0.93 1.42 1.18 1.67 2.04  0.45

▪▪▪▪ ตารางแสดงผลการดําเนินงานของกลุ$ม Mid Term Government Bond ข�อมูล ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2562

0.70 0.77  
25th Percentile 0.86

2.16 1.60 2.07 0.84  
75th Percentile 0.45 0.81 1.32 1.04 1.46 1.89  0.92 0.96
95th Percentile -0.84 -2.57 -2.83 -0.39 0.47 1.74  2.35 2.56

1.12 1.68 1.36 1.81 2.10  0.23 0.23
0.41 0.44

5th Percentile 1.33 1.44 2.04 1.74 2.18 2.15  0.16 0.17 0.22 0.24 0.32 0.72  

Peer
Percentile

Return (%) Standard Deviation (%)
3 เดือน 6 เดือน 1 ปw 3 ปw 5 ปw 10 ปw 3 เดือน 6 เดือน 1 ปw 3 ปw 5 ปw 10 ปw

6.30 5th 2.21 5th
ความผันผวนของ
ผลการดําเนินงาน

0.12 5th

3.98

1.71 95th N/A N/A 1.81

N/A 0.75

4.15 5th

25th N/A

ดัชนีช้ีวัด (Benchmark)

0.16

0.93

0.49

1.51 95th 1.43 95th95th

0.16

ความผันผวนของดัชนีช้ีวัด

0.34

1.22 95th

0.24 25th

2.97 5th 4.09 5th

5th

N/A N/A

1.22

4.09
1.66LHGOV-A 0.59 50th 1.03 50th 1.68 25th 1.33 50th1.03 1.63 75th N/A N/A

0.26 25th

กองทุน
% ต$อปw

3 เดือน
Percen

tile
6 เดือน

Percen
tile

1 ปw
Percen

tile
3 ปw

Percen
tile

5 ปw
Percen

tile
10 ปw

Percen
tile

ต้ังแต$จัดต้ังYTD

% ตามช$วงเวลา

▪▪▪▪ LHGOV-A เคยมีผลขาดทุนสูงสุดในช$วงเวลา 5 ปw คือ -0.34%

▪▪▪▪ ประเภทกองทุนรวมเพื่อใช�เปรียบเทียบผลการดําเนินงาน ณ จุดขาย คือ Mid Term Government Bond

▪▪▪▪ ผลการดําเนินงานย�อนหลัง (คํานวณตามปwปฎิทิน)

* ผลการดําเนินงานในอดีต มิได�เป�นสิ่งยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต *

▪▪▪▪ ผลการดําเนินงานย�อนหลัง ข�อมูล ณ วันท่ี 28 มิถุนายน 2562

▪▪▪▪ ความผันผวนของผลการดําเนินงาน (Standard Deviation) คือ 0.34

ผลการดําเนินงาน

ดัชนีช้ีวัด (Benchmark) ของกองทุนรวม
1) ดัชนีพันธบัตรรัฐบาล (ThaiBMA Government Bond Index) 80%
2) อัตราเฉลี่ยดอกเบี้ยเงินฝากประจํา 1 ปK ของธนาคารพาณิชย2ขนาดใหญ4 3 แห4ง ได�แก4 ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารไทยพาณิชย2 และธนาคารกสิกรไทย 20%
* คุณสามารถดูข�อมูลที่เป�นปiจจุบันได�ที่ www.lhfund.co.th

1.84%
2.50%

2.05%
1.14%

1.70%
0.93%

2.19%

7.78%

4.38%

1.56%

4.64%

1.23%

0.00%

2.00%

4.00%

6.00%

8.00%

10.00%

2556 2557 2558 2559 2560 2561

%
 ต

$อป
wขอ

ง 
NA

V

LHGOV-A Benchmark

* คุณสามารถดูข�อมูลเพิ่มเติมได�ที่ www.aimc.or.th
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Morningstar Category Thailand Fund Short Term Bond

ผู�จัดการกองทุนตราสารหน้ี,
กองทุนต4างประเทศ

นรี พฤกษยาภัย

▪ ระยะเวลาการรับเงินค4าขายคืน: ภายใน 5 วันทําการถัดจากวันทํารายการ

วันท่ีเริ่มบริหารกองทุน

▪ จํานวนหน4วยขั้นตํ่าของการขายคืน: ไม4กําหนด
▪ ยอดคงเหลือขั้นตํ่า: ไม4กําหนด
▪ จํานวนหน4วยลงทุนคงเหลือขั้นตํ่า: ไม4กําหนด

คุณสามารถตรวจสอบมูลค4าทรัพย2สินรายวันได�ท่ี: www.lhfund.co.th

รายช่ือผู�จัดการกองทุน

อัตราส$วนหมุนเวียนการลงทุน
ของกองทุนรวม (PTR)

ผู�สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน

ติดต$อสอบถาม

Morningstar Rating Overall
ข�อมูล ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2562

www.morningstarthailand.com

ช่ือ - นามสกุล

หรือผู�สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน4วยลงทุนท่ีบริษัทจัดการแต4งต้ังขึ้น (ถ�ามี)

4 ตุลาคม 2561

▪ มูลค4าขั้นตํ่าของการขายคืน: ไม4กําหนด

การขายคืนหน$วยลงทุน
▪ วันทําการขายคืน: ทุกวันทําการ ระหว4างเวลา 8.30 - 15.30 น.

มูลค$าโครงการ 1,000 ล�านบาท

การซ้ือหน$วยลงทุน

ธนาคารแลนด2 แอนด2 เฮ�าส2 จํากัด (มหาชน)

0.4085
กรณีกองทุนรวมท่ีจดทะเบียนจัดต้ังไม4ถึง 1 ปK จะแสดงค4าท่ีเกิดขึ้นจริง
ในช4วงเวลาต้ังแต4วันท่ีจดทะเบียนถึงวันท่ีรายงาน

ร�องเรียน
ท่ีอยู4: เลขท่ี 11 อาคารคิวเฮ�าส2 สาทร ช้ัน 14  ถนนสาทรใต�
        แขวงทุ4งมหาเมฆ  เขตสาทร กรุงเทพมหานคร  10120

รับหนังสือช้ีชวน

ขอบเขตหน�าท่ี

อาทิตยา พิริยโสภากุล ผู�จัดการกองทุนตราสารหน้ี

บริษัทหลักทรัพย2 แลนด2 แอนด2 เฮ�าส2 จํากัด (มหาชน)

10 มิถุนายน 2562

บริษัทหลักทรัพย(จัดการกองทุน แลนด( แอนด( เฮ�าส( จํากัด

▪ วันทําการซื้อ: ทุกวันทําการ ระหว4างเวลา 8.30 - 15.30 น.
ไม4กําหนด▪ มูลค4าขั้นตํ่าของการซื้อครั้งแรก:

▪ มูลค4าขั้นตํ่าของการซื้อครั้งถัดไป: ไม4กําหนด

11 ตุลาคม 2555

นโยบายการจ$ายเงินปiนผล ไม4มีการจ4ายเงินปhนผล

ปiจจุบันรับเงินค$าขายคืนภายใน 2 วันทําการถัดจากวันทํารายการ (T+2)

ผู�ดูแลผลประโยชน(

วันท่ีจดทะเบียน
อายุโครงการ ไม4กําหนด

การซ้ือและการขายคืนหน$วยลงทุน

ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)

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

ธุรกรรมท่ีอาจก$อให�เกิดความขัดแย�ง คุณสามารถตรวจสอบธุรกรรมท่ีอาจก4อให�เกิดความขัดแย�งทางผลประโยชน2
ทางผลประโยชน( ได�ท่ี www.lhfund.co.th

โทรศัพท2 : 0-2286-3484 , 0-2679-2155
website : www.lhfund.co.th

คําอธิบายเพิ่มเติม

ปiจจัยความเสี่ยงของกองทุน
▪ ความเส่ียงจากการดําเนินงานของผู�ออกตราสาร (Business Risk) : คือความเส่ียงท่ีเกิดจากการดําเนินงานของผู�ออกตราสาร หาก
ผลการดําเนินงานหรือฐานะการเงินของผู�ออกตราสาร รวมท้ังความสามารถในการทํากําไรของผู�ออกตราสารเปล่ียนแปลงไปซึ่งอาจกระทบ
ต4อราคาซื้อขายของตราสาร

▪ ความเส่ียงจากความสามารถในการชําระหนี้ของผู�ออกตราสาร (Credit Risk) : คือความเส่ียงจากการท่ีบริษัทผู�ออกตราสารไม4
สามารถชําระคืนเงินต�น และ/หรือดอกเบ้ียได�ตามท่ีกําหนด หรือไม4ครบตามจํานวนท่ีได�สัญญาไว� โดยพิจารณาจากผลการดําเนินงานท่ีผ4าน
มาและฐานะการเงินของผู�ออกตราสาร credit rating ของหุ�นกู�ระยะยาวมีความหมายโดยย4อ ดังต4อไปน้ี

▪ ความเส่ียงจากความผันผวนของราคาตราสาร (Market Risk) : คือความเส่ียงท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงราคา หรือผลตอบแทน
โดยรวมของตราสาร ซึ่งขึ้นอยู4กับปhจจัยต4าง ๆ เช4น แนวโน�มของอัตราดอกเบ้ีย ความผันผวนของค4าเงิน ปhจจัยพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจ ผล
ประกอบการของบริษัทผู�ออกตราสาร ปริมาณการซื้อขายหุ�นหรือตราสารหน้ี เปHนต�น ซึ่งส4งผลให�ราคาตราสารท่ีกองทุนได�ลงทุนไว�อาจ
เพ่ิมขึ้นหรือลดลงได�ตลอดเวลา

▪ ความเส่ียงจากการขาดสภาพคล$องของตราสาร (Liquidity Risk) : คือความเส่ียงท่ีเกิดจากการไม4สามารถขายตราสารได�ในช4วงเวลา
ท่ีต�องการหรืออาจไม4ได�ราคาตามท่ีคาดหวังเอาไว�

ระดับ 
การลงทุน TRIS Fitch Moody’s S&P คําอธิบาย 

ระดับท่ี 
น4าลงทุน 

AAA AAA(tha) Aaa AAA อันดับเครดิตสูงที่สุด มีความเสี่ยงต่ําท่ีสุดที่จะไม4สามารถ
ชําระหน้ีได�ตามกําหนด 

AA AA(tha) Aa AA อันดับเครดิตรองลงมาและถือว4ามีความเสี่ยงต่ํามากที่จะไม4
สามารถชําระหน้ีได�ตามกําหนด 

A A(tha) A A ความเสี่ยงต่ําที่จะไม4สามารถชําระหนี้ได�ตามกําหนด 

BBB BBB(tha) Baa BBB ความเสี่ยงปานกลางท่ีจะไม4สามารถชําระหน้ีได�ตามกําหนด 

ระดับท่ี 
ต่ํากว4า 

น4าลงทุน 

ต่ํากว4า 
BBB 

ต่ํากว4า 
BBB(tha) 

ต่ํากว4า 
Baa 

ต่ํากว4า 
BBB 

ความเสี่ยงสูงที่จะไม4สามารถชําระหน้ีได�ตามกําหนด 
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� การลงทุนในหน4วยลงทุนไม4ใช4การฝากเงิน รวมท้ังไม4ได�อยู4ภายใต�ความคุ�มครองของสถาบันคุ�มครองเงินฝาก จึงมีความเส่ียงจากการลงทุน
ซึ่งผู�ลงทุนอาจไม4ได�รับเงินลงทุนคืนเต็มจํานวน

� ได�รับอนุมัติจัดต้ัง และอยู4ภายใต�การกํากับดูแลของสํานักงาน ก.ล.ต.
� การพิจารณาร4างหนังสือช้ีชวนในการเสนอขายหน4วยลงทุนของกองทุนรวมน้ีมิได�เปHนการแสดงว4าสํานักงาน ก.ล.ต. ได�รับรองถึงความ

ถูกต�องของข�อมูลในหนังสือช้ีชวนของกองทุนรวม หรือ ได�ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหน4วยลงทุนท่ีเสนอขายน้ัน ท้ังน้ี บริษัท
จัดการกองทุนรวมได�สอบทานข�อมูลในหนังสือช้ีชวนส4วนสรุปข�อมูลสําคัญ ณ วันท่ี 28 มิถุนายน 2562 แล�วด�วยความระมัดระวังในฐานะ
ผู�รับผิดชอบในการดําเนินการของกองทุนรวมและขอรับรองว4าข�อมูลดังกล4าวถูกต�องไม4เปHนเท็จ และไม4ทําให�ผู�อื่นสําคัญผิด

อัตราส$วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (PTR) 
ข�อมูลอัตราส4วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (portfolio turnover ratio : PTR) แสดงถึงปริมาณการซื้อขายทรัพย2สินของกองทุน และ
สะท�อนกลยุทธ2การลงทุนของผู�จัดการกองทุนได�ดีย่ิงขึ้น โดยคํานวณจากมูลค4าที่ตํ่ากว4าระหว4างผลรวมของมูลค4าการซื้อทรัพย2สินกับผลรวมของ
มูลค4าการขายทรัพย2สินที่กองทุนรวมลงทุนในรอบระยะเวลาผ4านมาย�อนหลัง 1 ปK หารด�วยมูลค4าทรัพย2สินสุทธิเฉล่ียของกองทุนรวมในรอบ
ระยะเวลาเดียวกัน

PTR (%)       =        Min (ซื้อหุ�น , ขายหุ�น)
                              Avg. NAV
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ข�อมูล ณ วันท่ี 28 มิถุนายน 2562

คุณกําลังจะลงทุนอะไร?

กองทุนรวมนี้เหมาะกับใคร?

คุณต�องระวังอะไรเป�นพิเศษ?

สัดส$วนของประเภททรัพย(สินท่ีลงทุน

ค$าธรรมเนียม

ผลการดําเนินงาน

ข�อมูลอ่ืนๆ

กองทุนเป/ด แอล เอช พันธบัตร
LH GOVERNMENT BOND FUND (LHGOV)

(ชนิดจ$ายเงินปCนผล : LHGOV-D)
กองทุนรวมตราสารหน้ี

หนังสือช้ีชวนส$วนสรุปข�อมูลสาํคัญ

บริษัทหลักทรัพย(จัดการกองทุน
แลนด( แอนด( เฮ�าส( 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$างละเอียดถ่ีถ�วนก$อนตัดสินใจลงทุน

หากมีข�อสงสัยหรือต�องการข�อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต$อบริษัทจัดการหรือผู�สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน
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คุณกําลังจะลงทุนอะไร?

กองทุนรวมนี้เหมาะกับใคร?

กองทุนจะลงทุนในตราสารหนี้ เงินฝาก และ/หรือหลักทรัพย2อ่ืนท่ีไม4ขัดต4อกฎเกณฑ2ของสํานักงาน ก.ล.ต. โดยจะเน�น
การลงทุนในตราสารหนี้ท่ีมีความเส่ียงต่ําท่ีออกโดยภาครัฐ เช4น ตั๋วเงินคลัง พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรธนาคารแห4ง
ประเทศไทย หรือพันธบัตรหรือตราสารหนี้อ่ืนใดท่ีกระทรวงการคลังหรือกองทุนเพื่อการฟEFนฟูและพัฒนาระบบ
สถาบันการเงินเปHนผู�ออก ผู�รับรอง ผู�อาวัล หรือผู�คํ้าประกัน โดยเฉล่ียในรอบปKบัญชีไม4น�อยกว4าร�อยละ 80 ของมูลค4า
ทรัพย2สินสุทธิของกองทุน ส4วนท่ีเหลือจะพิจารณาลงทุนในตราสารท่ีได�รับการจัดอันดับความน4าเช่ือถือของตราสาร
หรือผู�ออกตราสารอยู4ในอันดับท่ีสามารถลงทุนได� (Investment Grade) 

กองทุนมีกลยุทธ2การลงทุนมุ4งหวังผลตอบแทนจากการลงทุนสูงกว4าดัชนีช้ีวัด (Active Management)

ดัชนีช้ีวัด (Benchmark) ของกองทุนรวม
1) ดัชนีพันธบัตรรัฐบาล (ThaiBMA Government Bond Index) 80%
2) อัตราเฉล่ียดอกเบ้ียเงินฝากประจํา 1 ปK ของธนาคารพาณิชย2ขนาดใหญ4 3 แห4ง ได�แก4 ธนาคารกรุงเทพ ธนาคาร
ไทยพาณิชย2 และธนาคารกสิกรไทย 20%

“ผู�ลงทุนควรศึกษาและทําความเข�าใจเก่ียวกับปiจจัยความเส่ียงของกองทุนในส4วนท�ายของเอกสารฉบับนี้”

▪ ผู�ลงทุนท่ีคาดหวังผลตอบแทนท่ีสูงกว4าเงินฝาก และยอมรับผลตอบแทนท่ีอาจต่ํากว4าหุ�นได�
▪ ผู�ลงทุนท่ีต�องการสภาพคล4องในการซื้อขายไถ4ถอนหน4วยลงทุนได�ทุกวันทําการ โดยจะได�รับเงินคืนภายในวันท่ี T+2
▪ ชนิดจ4ายเงินปiนผล (LHGOV-D) เหมาะสําหรับผู�ลงทุนประเภทนิติบุคคล/สถาบัน เปmดโอกาสให�ผู�ลงทุนรับรายได�
สมํ่าเสมอจากเงินปiนผล รวมถึงมีสิทธิได�รับสิทธิพิเศษทางภาษี หากปฏิบัติเปHนไปตามเกณฑ2/เง่ือนไขท่ีกรมสรรพากร
กําหนด

กองทุนรวมน้ีไม$เหมาะกับใคร

▪ ผู�ลงทุนท่ีเน�นการได�รับผลตอบแทนในจํานวนเงินท่ีแน4นอน หรือรักษาเงินต�นให�อยู4ครบ
▪ ผู�ลงทุนท่ีต�องการลงทุนเฉพาะในตราสารหนี้ท่ีมีคุณภาพดี สภาพคล4องสูง และมีความเส่ียงจากความผันผวนของ
ราคาต่ํา เนื่องจากกองทุนรวมนี้ไม4ถูกจํากัดโดยกฎเกณฑ2ให�ต�องลงทุนในทรัพย2สินดังกล4าวเช4นเดียวกับกองทุนรวม
ตลาดเงิน

ทําอย$างไรหากยังไม$เข�าใจนโยบาย และความเส่ียงของกองทุนนี้

� อ$านหนังสือช้ีชวนฉบับเต็ม หรือสอบถามผู�สนับสนุนการขายและบริษัทจัดการ
� อย$าลงทุนหากไม4เข�าใจลักษณะและความเส่ียงของกองทุนรวมนี้ดีพอ
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คุณต�องระวังอะไรเป�นพิเศษ?

คําเตือนท่ีสําคัญ
▪ กองทุนรวมนี้ไม4ได�ถูกจํากัดโดยกฎเกณฑ2ให�ต�องลงทุนเฉพาะในตราสารท่ีมีความเส่ียงต่ําเช4นเดียวกับกองทุนรวม
ตลาดเงิน ดังนั้น จึงมีความเส่ียงสูงกว4ากองทุนรวมตลาดเงิน  
▪ กองทุนรวมนี้อาจมีการลงทุนในตราสารหนี้ท่ีมีสภาพคล4องต่ํา จึงอาจไม4สามารถซื้อขายตราสารหนี้ได�ในเวลาท่ี
ต�องการหรือในราคาท่ีเหมาะสม

แผนภาพแสดงตําแหน$งความเส่ียงของกองทุนรวม

* คุณสามารถดูข�อมูลเพิ่มเติมได�ท่ี www.lhfund.co.th

ปCจจัยความเส่ียงท่ีสําคัญ
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▪▪▪▪ ทรัพย(สินท่ีลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก
% ของหลักทรัพย( อันดับความน$าเช่ือถือ/

สถาบันท่ีจัดอันดับ NAV

24.04

19.28

7.28

5.28

พันธบัตรรัฐบาล ในปuงบประมาณ พ.ศ. 2554 คร้ังที่ 4 -

พันธบัตรธนาคารแห$งประเทศไทย รุ$นที่ 1/3ปu/2560 -

พันธบัตรธนาคารแห$งประเทศไทย รุ$นที่ 4/2ปu/2561 -

บัญชีเงินฝากออมทรัพย( ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) AA+(FITCH) 6.75

พันธบัตรธนาคารแห$งประเทศไทย รุ$นที่ 1/2ปu/2561 -

▪▪▪▪ Portfolio duration: 1.5299 ปu

▪▪▪▪ น้ําหนักการลงทุนตามอันดับความน$าเช่ือถือ 

ท้ังน้ีคุณสามารถดูข�อมูลท่ีเปHนปiจจุบันได�ท่ี www.lhfund.co.thหมายเหตุ: ข�อมูล ณ วันท่ี 28 มิถุนายน 2562

สัดส$วนของประเภททรัพย(สินท่ีลงทุน

% ของ NAV

อัน
ดับ

เค
รดิ

ต

0.00% 50.00% 100.00%

Unrated /
Non-investment grade

ตํ่ากว$า BBB

BBB

A

AA

GOV bond/AAA

ตราสารหน้ีในประเทศ ตราสารหน้ีต$างประเทศ
credit rating ตาม 

national rating scale

ตราสารหน้ีต$างประเทศ
credit rating ตาม 

international rating scale

0.00% 50.00% 100.00%

Unrated /
Non-investment grade

ตํ่ากว$า BBB

BBB

A

AA

GOV bond/AAA

7.12%

7.84%

85.22%

0.00% 50.00% 100.00%

Unrated /
Non-investment grade

ตํ่ากว$า BBB

BBB

A

AA

AAA

ตราสารหน้ีภาครัฐ, 
80.24%

ตราสารหน้ีของ
บริษัทเอกชน, 10.63%

เงินฝากธนาคาร, 
9.30%

ทรัพย(สินอื่น, 
-0.17%
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ค4าธรรมเนียมการขาย (Front end Fee) ไม4มี

* ค$าธรรมเนียมมีผลกระทบต$อผลตอบแทนที่คุณจะได�รับ
ดังน้ัน คุณควรพิจารณาการเรียกเก็บค$าธรรมเนียมดังกล$าวก$อนการลงทุน *

ค$าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต$อปuของ NAV)

ค$าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู�ถือหน$วย (% ของมูลค$าซื้อขาย)

สูงสุดไม$เกิน เก็บจริงรายการ
ไม4มี

ไม4มี

ค4าธรรมเนียมการรับซื้อคืน (Back end Fee) ไม4มี ไม4มี
ค4าธรรมเนียมการสับเปล่ียนหน4วยลงทุน

ไม4มี
    สับเปล่ียนออก (Switching out Fee)

ตามท่ีนายทะเบียนเรียกเก็บ 200 บาท/รายการค4าธรรมเนียมการโอนหน4วยลงทุน
ไม4มี

    สับเปล่ียนเข�า (Switching in Fee) ไม4มี

ค$าธรรมเนียม

0.1070

0.0321

0.1605

0.2996

สูงสุดไม$เกิน, 0.81

สูงสุดไม$เกิน, 0.11

สูงสุดไม$เกิน, 0.94

สูงสุดไม$เกิน, 0.28

สูงสุดไม$เกิน, 2.14

0.0000

0.5000

1.0000

1.5000

2.0000

2.5000

การจัดการ ผู�ดูแลผลประโยชน( นายทะเบียน ค$าใช�จ$ายอ่ืนๆ รวมค$าใช�จ$าย

ค$า
ธร

รม
เน

ียม
ที่เ

รีย
กเ

ก็บ
จริ

ง 
%

 ต
$อป

uขอ
ง N

AV

หมายเหตุ: 
1)  ค4าธรรมเนียมดังกล4าวข�างต�น อาจเรียกเก็บจากผู�ลงทุนแต4ละกลุ4มหรือแต4ละรายไม4เท4ากัน ข้ึนอยู4กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ
2)  กรณีสับเปล่ียนหน4วยลงทุน บริษัทจัดการอาจยกเว�นไม4เรียกเก็บค4าธรรมเนียมการสับเปล่ียนหน4วยลงทุนสําหรับการสับเปล่ียนหน4วยลงทุนระหว4างกองทุนรวม
ภายใต�การจัดการของบริษัทจัดการ แต4จะมีการเรียกเก็บค4าธรรมเนียมการขายและรับซื้อคนืหน4วยลงทุนตามอัตราท่ีบริษัทจัดการกําหนด
3)  ค4าธรรมเนียมดังกล4าวข�างต�นรวมภาษีมูลค4าเพ่ิม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอ่ืนใดแล�ว

ตามท่ีจ$ายจริง

(ยังไม$รวมค$าใช�จ$ายอ่ืนๆ)

หมายเหตุ: 
1)  ค4าธรรมเนียมดังกล4าวข�างต�นเปHนอัตราท่ีรวมภาษีมูลค4าเพ่ิม หรือภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอ่ืนใด ในทํานองเดียวกันน้ี
2)  บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการท่ีจะปรับเพ่ิมอัตราค4าธรรมเนียมหรือค4าใช�จ4ายข�างต�นโดยไม4ถือว4าเปHนการแก�ไขเพ่ิมเติมโครงการจัดการในอัตราไม4เกินร�อยละ 5 
ของอัตราค4าธรรมเนียมหรือค4าใช�จ4าย ท้ังน้ี เปHนไปตามท่ีระบุไว�ในรายละเอียดโครงการและตามหลักเกณฑ2ท่ีสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด
3)  ค4าธรรมเนียมค4าใช�จ4ายท่ีเรียกเก็บจากกองทุนรวมเม่ือรวมกันท้ังหมดแล�ว ต�องไม4เกินอัตราร�อยละ 2.14 ต4อปKของมูลค4าทรัพย2สินสุทธิของกองทุนรวม 
4) สามารถดูค4าธรรมเนียมท่ีเรียกเก็บจริงจากกองทุนรวมย�อนหลัง 3 ปK เพ่ิมเติมได�ท่ีรายละเอียดหนังสือช้ีชวนส4วนข�อมูลกองทุนรวม
* สามารถดูข�อมูลเพิ่มเติมได�ท่ี www.lhfund.co.th
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%  ต$อปu

0.23 0.23

ข�อมูล ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2562

3 ปu

0.45 0.41

2.35 2.56

0.44 0.49 0.70 0.77  

N/A 1.81

1.25
4.15 5th N/A N/A
0.90

N/A 0.93

95th N/AN/A95th -0.70 95th -0.41 95th

95th

กองทุน
% ต$อปu

3 เดือน
Percen

tile
6 เดือน

Percen
tile

1 ปu
Percen

tile
3 ปu

Percen
tile

5 ปu
Percen

tile
10 ปu

Percen
tile

ต้ังแต$จัดต้ัง

% ตามช$วงเวลา

1.43 1.71 95th N/A1.51 95th

▪▪▪▪ LHGOV-D เคยมีผลขาดทุนสูงสุดในช$วงเวลา 5 ปu คือ -0.84%

▪▪▪▪ ประเภทกองทุนรวมเพื่อใช�เปรียบเทียบผลการดําเนินงาน ณ จุดขาย คือ Mid Term Government Bond
▪▪▪▪ ผลการดําเนินงานย�อนหลัง ข�อมูล ณ วันท่ี 28 มิถุนายน 2562

0.51

LHGOV-D -0.25

▪▪▪▪ ผลการดําเนินงานย�อนหลัง (คํานวณตามปuปฎิทิน)

* ผลการดําเนินงานในอดีต มิได�เป�นสิ่งยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต *

95th

25th Percentile

3 เดือน 6 เดือน 1 ปu

2.16 1.60 2.07 0.84  

▪▪▪▪ ตารางแสดงผลการดําเนินงานของกลุ$ม Mid Term Government Bond 

1.89  0.92 0.96
1.67 2.04  

1.32 1.04 1.46

Peer
Percentile

Return (%) Standard Deviation (%)
3 เดือน 6 เดือน 1 ปu

2.97 5th 4.09 5th 6.30 5th 2.21 5th

1.22 95th0.93 95th

3 ปu 5 ปu 10 ปu

YTD

-0.70
4.09

0.72

1.22

0.53 75th

0.46 95th

0.51 50th N/A

3.98

0.51 75th 0.72 75th 0.80

5th Percentile 1.33 1.44 2.04 1.74 2.18 2.15  0.16 0.17 0.22 0.24 0.32 0.72  
5 ปu 10 ปu

1.74  
75th Percentile

▪▪▪▪ ความผันผวนของผลการดําเนินงาน (Standard Deviation) คือ 

0.86 1.12 1.68 1.36 1.81 2.10  

ความผันผวนของ
ผลการดําเนินงาน

ดัชนีช้ีวัด (Benchmark)

ความผันผวนของดัชนีช้ีวัด

0.45 0.81
95th Percentile -0.84 -2.57 -2.83 -0.39 0.47

0.78 0.54 0.79 0.82  

0.24 0.40 0.49 0.73  
50th Percentile 0.59 0.93 1.42 1.18

ผลการดําเนินงาน

ดัชนีช้ีวัด (Benchmark) ของกองทุนรวม
1) ดัชนีพันธบัตรรัฐบาล (ThaiBMA Government Bond Index) 80%
2) อัตราเฉลี่ยดอกเบี้ยเงินฝากประจํา 1 ปK ของธนาคารพาณิชย2ขนาดใหญ4 3 แห4ง ได�แก4 ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารไทยพาณิชย2 และธนาคารกสิกรไทย 20%
* คุณสามารถดูข�อมูลที่เป�นปCจจุบันได�ที่ www.lhfund.co.th

2.86%
2.14%

1.54%
0.77%

1.33%
0.55%

2.19%

7.78%

4.38%

1.56%

4.64%

1.23%

0.00%

1.00%

2.00%

3.00%

4.00%

5.00%

6.00%

7.00%

8.00%

9.00%

2556 2557 2558 2559 2560 2561

%
 ต

$อป
uขอ

ง 
NA

V

LHGOV-D Benchmark

* คุณสามารถดูข�อมูลเพิ่มเติมได�ที่ www.aimc.or.th
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ขอบเขตหน�าท่ี
4 ตุลาคม 2561

12 พ.ค. 29 ก.ค. 19 พ.ย.
อัตราหน4วยละ (บาท) 0.059 0.050 0.060 0.014

การซ้ือหน$วยลงทุน

ช่ือ - นามสกุล

▪ จํานวนหน4วยขั้นตํ่าของการขายคืน: ไม4กําหนด
▪ ยอดคงเหลือขั้นตํ่า: ไม4กําหนด
▪ จํานวนหน4วยลงทุนคงเหลือขั้นตํ่า: ไม4กําหนด

รายช่ือผู�จัดการกองทุน
นรี พฤกษยาภัย ผู�จัดการกองทุนตราสารหน้ี,

กองทุนต4างประเทศ

ผู�จัดการกองทุนตราสารหน้ี 3 มิถุนายน 2562อาทิตยา พิริยโสภากุล

ปCจจุบันรับเงินค$าขายคืนภายใน 2 วันทําการถัดจากวันทํารายการ (T+2)
▪ ระยะเวลาการรับเงินค4าขายคืน:

วันท่ีเริ่มบริหารกองทุน

ภายใน 5 วันทําการถัดจากวันทํารายการ

การขายคืนหน$วยลงทุน
▪ วันทําการขายคืน: ทุกวันทําการ ระหว4างเวลา 8.30 - 15.30 น.
▪ มูลค4าขั้นตํ่าของการขายคืน: ไม4กําหนด

คุณสามารถตรวจสอบมูลค4าทรัพย2สินรายวันได�ท่ี: www.lhfund.co.th

▪ วันทําการซื้อ: ทุกวันทําการ ระหว4างเวลา 8.30 - 15.30 น.
ไม4กําหนด▪ มูลค4าขั้นตํ่าของการซื้อครั้งแรก:

▪ มูลค4าขั้นตํ่าของการซื้อครั้งถัดไป: ไม4กําหนด

11 ตุลาคม 2555

มี : ไม4เกินปKละ 12 ครั้ง

การซ้ือและการขายคืนหน$วยลงทุน

ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)

13 มิ.ย.

0.10 0.055
ปK 2557 20 มี.ค. 7 ส.ค. 6 พ.ย.

0.10
ปK 2556

อายุโครงการ ไม4กําหนด

ผู�ดูแลผลประโยชน(

วันท่ีจดทะเบียน
มูลค$าโครงการ 1,000 ล�านบาท

0.085

อัตราหน4วยละ (บาท) 0.19

อัตราหน4วยละ (บาท)

ปK 2559 28 เม.ย.

ปK 2558 5 ก.พ.

อัตราหน4วยละ (บาท)

อัตราหน4วยละ (บาท) 0.12
ประวัติการจ$ายเงินปCนผล
นโยบายการจ$ายเงินปCนผล

ปK 2560 30 มิ.ย.

ข�อมูลอ่ืนๆ
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www.morningstarthailand.com

ทางผลประโยชน( ได�ท่ี www.lhfund.co.th

โทรศัพท2 : 0-2286-3484 , 0-2679-2155
website : www.lhfund.co.th

อัตราส$วนหมุนเวียนการลงทุน
ของกองทุนรวม (PTR)

ผู�สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน

ติดต$อสอบถาม

Morningstar Rating Overall
ข�อมูล ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2562

ธนาคารแลนด2 แอนด2 เฮ�าส2 จํากัด (มหาชน)

บริษัทหลักทรัพย2 แลนด2 แอนด2 เฮ�าส2 จํากัด (มหาชน)
หรือผู�สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน4วยลงทุนท่ีบริษัทจัดการแต4งต้ังขึ้น (ถ�ามี)

email : Marketing@lhfund.co.th

ธุรกรรมท่ีอาจก$อให�เกิดความขัดแย�ง คุณสามารถตรวจสอบธุรกรรมท่ีอาจก4อให�เกิดความขัดแย�งทางผลประโยชน2

0.4085
กรณีกองทุนรวมท่ีจดทะเบียนจัดต้ังไม4ถึง 1 ปK จะแสดงค4าท่ีเกิดขึ้นจริง
ในช4วงเวลาต้ังแต4วันท่ีจดทะเบียนถึงวันท่ีรายงาน

Morningstar Category Thailand Fund Short Term Bond

ร�องเรียน
ท่ีอยู4: เลขท่ี 11 อาคารคิวเฮ�าส2 สาทร ช้ัน 14  ถนนสาทรใต�
        แขวงทุ4งมหาเมฆ  เขตสาทร กรุงเทพมหานคร  10120

รับหนังสือช้ีชวน
บริษัทหลักทรัพย(จัดการกองทุน แลนด( แอนด( เฮ�าส( จํากัด

คําอธิบายเพิ่มเติม

ปCจจัยความเสี่ยงของกองทุน
▪ ความเส่ียงจากการดําเนินงานของผู�ออกตราสาร (Business Risk) : คือความเส่ียงท่ีเกิดจากการดําเนินงานของผู�ออกตราสาร หาก
ผลการดําเนินงานหรือฐานะการเงินของผู�ออกตราสาร รวมท้ังความสามารถในการทํากําไรของผู�ออกตราสารเปล่ียนแปลงไปซึ่งอาจกระทบ
ต4อราคาซื้อขายของตราสาร

▪ ความเส่ียงจากความสามารถในการชําระหนี้ของผู�ออกตราสาร (Credit Risk) : คือความเส่ียงจากการท่ีบริษัทผู�ออกตราสารไม4
สามารถชําระคืนเงินต�น และ/หรือดอกเบ้ียได�ตามท่ีกําหนด หรือไม4ครบตามจํานวนท่ีได�สัญญาไว� โดยพิจารณาจากผลการดําเนินงานท่ีผ4าน
มาและฐานะการเงินของผู�ออกตราสาร credit rating ของหุ�นกู�ระยะยาวมีความหมายโดยย4อ ดังต4อไปน้ี

ระดับ 
การลงทุน TRIS Fitch Moody’s S&P คําอธิบาย 

ระดับที่ 
น4าลงทุน 

AAA AAA(tha) Aaa AAA อันดับเครดิตสูงท่ีสุด มีความเสี่ยงต่ําท่ีสุดท่ีจะไม4สามารถ
ชําระหนี้ได�ตามกําหนด 

AA AA(tha) Aa AA อันดับเครดิตรองลงมาและถือว4ามีความเสี่ยงต่ํามากท่ีจะไม4
สามารถชําระหนี้ได�ตามกําหนด 

A A(tha) A A ความเสี่ยงต่ําท่ีจะไม4สามารถชําระหน้ีได�ตามกําหนด 

BBB BBB(tha) Baa BBB ความเสี่ยงปานกลางที่จะไม4สามารถชําระหนี้ได�ตามกําหนด 

ระดับที่ 
ต่ํากว4า 

น4าลงทุน 

ต่ํากว4า 
BBB 

ต่ํากว4า 
BBB(tha) 

ต่ํากว4า 
Baa 

ต่ํากว4า 
BBB 

ความเสี่ยงสูงที่จะไม4สามารถชําระหน้ีได�ตามกําหนด 
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� การลงทุนในหน4วยลงทุนไม4ใช4การฝากเงิน รวมท้ังไม4ได�อยู4ภายใต�ความคุ�มครองของสถาบันคุ�มครองเงินฝาก จึงมีความเส่ียงจากการ
ลงทุนซึ่งผู�ลงทุนอาจไม4ได�รับเงินลงทุนคืนเต็มจํานวน

� ได�รับอนุมัติจัดต้ัง และอยู4ภายใต�การกํากับดูแลของสํานักงาน ก.ล.ต.

� การพิจารณาร4างหนังสือช้ีชวนในการเสนอขายหน4วยลงทุนของกองทุนรวมน้ีมิได�เปHนการแสดงว4าสํานักงาน ก.ล.ต. ได�รับรองถึงความ
ถูกต�องของข�อมูลในหนังสือช้ีชวนของกองทุนรวม หรือ ได�ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหน4วยลงทุนท่ีเสนอขายน้ัน ท้ังน้ี บริษัท
จัดการกองทุนรวมได�สอบทานข�อมูลในหนังสือช้ีชวนส4วนสรุปข�อมูลสําคัญ ณ วันท่ี 28 มิถุนายน 2562 แล�วด�วยความระมัดระวังใน
ฐานะผู�รับผิดชอบในการดําเนินการของกองทุนรวมและขอรับรองว4าข�อมูลดังกล4าวถูกต�องไม4เปHนเท็จ และไม4ทําให�ผู�อื่นสําคัญผิด

▪ ความเส่ียงจากความผันผวนของราคาตราสาร (Market Risk) : คือความเส่ียงท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงราคา หรือผลตอบแทน
โดยรวมของตราสาร ซึ่งขึ้นอยู4กับปiจจัยต4าง ๆ เช4น แนวโน�มของอัตราดอกเบ้ีย ความผันผวนของค4าเงิน ปiจจัยพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจ ผล
ประกอบการของบริษัทผู�ออกตราสาร ปริมาณการซื้อขายหุ�นหรือตราสารหน้ี เปHนต�น ซึ่งส4งผลให�ราคาตราสารท่ีกองทุนได�ลงทุนไว�อาจ
เพ่ิมขึ้นหรือลดลงได�ตลอดเวลา

▪ ความเส่ียงจากการขาดสภาพคล$องของตราสาร (Liquidity Risk) : คือความเส่ียงท่ีเกิดจากการไม4สามารถขายตราสารได�ในช4วงเวลา
ท่ีต�องการหรืออาจไม4ได�ราคาตามท่ีคาดหวังเอาไว�

อัตราส$วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (PTR) 
ข�อมูลอัตราส4วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (portfolio turnover ratio : PTR) แสดงถึงปริมาณการซื้อขายทรัพย2สินของกองทุน 
และสะท�อนกลยุทธ2การลงทุนของผู�จัดการกองทุนได�ดีย่ิงขึ้น โดยคํานวณจากมูลค4าท่ีตํ่ากว4าระหว4างผลรวมของมูลค4าการซื้อทรัพย2สินกับ
ผลรวมของมูลค4าการขายทรัพย2สินท่ีกองทุนรวมลงทุนในรอบระยะเวลาผ4านมาย�อนหลัง 1 ปK หารด�วยมูลค4าทรัพย2สินสุทธิเฉล่ียของกองทุน
รวมในรอบระยะเวลาเดียวกัน

PTR (%)       =        Min (ซื้อหุ�น , ขายหุ�น)
                          Avg. NAV
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ข�อมูล ณ วันท่ี 28 มิถุนายน 2562

คุณกําลังจะลงทุนอะไร?

กองทุนรวมนี้เหมาะกับใคร?

คุณต�องระวังอะไรเป�นพิเศษ?

สัดส$วนของประเภททรัพย(สินท่ีลงทุน

ค$าธรรมเนียม

ผลการดําเนินงาน

ข�อมูลอ่ืนๆ

กองทุนเป/ด แอล เอช พันธบัตร
LH GOVERNMENT BOND FUND (LHGOV)        
(ชนิดขายคืนหน$วยลงทุนอัตโนมัติ : LHGOV-R)

กองทุนรวมตราสารหน้ี

หนังสือช้ีชวนส$วนสรุปข�อมูลสาํคัญ

บริษัทหลักทรัพย(จัดการกองทุน
แลนด( แอนด( เฮ�าส( 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$างละเอียดถ่ีถ�วนก$อนตัดสินใจลงทุน

หากมีข�อสงสัยหรือต�องการข�อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต$อบริษัทจัดการหรือผู�สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน
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คุณกําลังจะลงทุนอะไร?

กองทุนรวมนี้เหมาะกับใคร?

กองทุนจะลงทุนในตราสารหนี้ เงินฝาก และ/หรือหลักทรัพย2อ่ืนท่ีไม4ขัดต4อกฎเกณฑ2ของสํานักงาน ก.ล.ต. โดยจะ
เน�นการลงทุนในตราสารหนี้ท่ีมีความเส่ียงต่ําท่ีออกโดยภาครัฐ เช4น ตั๋วเงินคลัง พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรธนาคาร
แห4งประเทศไทย หรือพันธบัตรหรือตราสารหนี้อ่ืนใดท่ีกระทรวงการคลังหรือกองทุนเพื่อการฟEFนฟูและพัฒนาระบบ
สถาบันการเงินเปHนผู�ออก ผู�รับรอง ผู�อาวัล หรือผู�คํ้าประกัน โดยเฉล่ียในรอบปKบัญชีไม4น�อยกว4าร�อยละ 80 ของ
มูลค4าทรัพย2สินสุทธิของกองทุน ส4วนท่ีเหลือจะพิจารณาลงทุนในตราสารท่ีได�รับการจัดอันดับความน4าเช่ือถือของ
ตราสารหรือผู�ออกตราสารอยู4ในอันดับท่ีสามารถลงทุนได� (Investment Grade) 

กองทุนมีกลยุทธ2การลงทุนมุ4งหวังผลตอบแทนจากการลงทุนสูงกว4าดัชนีช้ีวัด (Active Management)

ดัชนีช้ีวัด (Benchmark) ของกองทุนรวม
1) ดัชนีพันธบัตรรัฐบาล (ThaiBMA Government Bond Index) 80%
2) อัตราเฉล่ียดอกเบ้ียเงินฝากประจํา 1 ปK ของธนาคารพาณิชย2ขนาดใหญ4 3 แห4ง ได�แก4 ธนาคารกรุงเทพ ธนาคาร
ไทยพาณิชย2 และธนาคารกสิกรไทย 20%

“ผู�ลงทุนควรศึกษาและทําความเข�าใจเก่ียวกับปiจจัยความเส่ียงของกองทุนในส4วนท�ายของเอกสารฉบับนี้”

▪ ผู�ลงทุนท่ีคาดหวังผลตอบแทนท่ีสูงกว4าเงินฝาก และยอมรับผลตอบแทนท่ีอาจต่ํากว4าหุ�นได�
▪ ผู�ลงทุนท่ีต�องการสภาพคล4องในการซื้อขายไถ4ถอนหน4วยลงทุนได�ทุกวันทําการ โดยจะได�รับเงินคืนภายในวันท่ี 
T+2
▪ ชนิดขายคืนหน4วยลงทุนอัตโนมัติ (LHGOV-R) เหมาะสําหรับผู�ลงทุนประเภทบุคคลธรรมดา เปmดโอกาสให� 
ผู�ลงทุนรับรายได�สมํ่าเสมอจากการขายคืนหน4วยลงทุนอัตโนมัติ

กองทุนรวมน้ีไม$เหมาะกับใคร

▪ ผู�ลงทุนท่ีเน�นการได�รับผลตอบแทนในจํานวนเงินท่ีแน4นอน หรือรักษาเงินต�นให�อยู4ครบ
▪ ผู�ลงทุนท่ีต�องการลงทุนเฉพาะในตราสารหนี้ท่ีมีคุณภาพดี สภาพคล4องสูง และมีความเส่ียงจากความผันผวนของ
ราคาต่ํา เนื่องจากกองทุนรวมนี้ไม4ถูกจํากัดโดยกฎเกณฑ2ให�ต�องลงทุนในทรัพย2สินดังกล4าวเช4นเดียวกับกองทุนรวม
ตลาดเงิน

ทําอย$างไรหากยังไม$เข�าใจนโยบาย และความเส่ียงของกองทุนนี้

� อ$านหนังสือช้ีชวนฉบับเต็ม หรือสอบถามผู�สนับสนุนการขายและบริษัทจัดการ
� อย$าลงทุนหากไม4เข�าใจลักษณะและความเส่ียงของกองทุนรวมนี้ดีพอ
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คุณต�องระวังอะไรเป�นพิเศษ?

คําเตือนท่ีสําคัญ
▪ กองทุนรวมนี้ไม4ได�ถูกจํากัดโดยกฎเกณฑ2ให�ต�องลงทุนเฉพาะในตราสารท่ีมีความเส่ียงต่ําเช4นเดียวกับกองทุนรวม
ตลาดเงิน ดังนั้น จึงมีความเส่ียงสูงกว4ากองทุนรวมตลาดเงิน  
▪ กองทุนรวมนี้อาจมีการลงทุนในตราสารหนี้ท่ีมีสภาพคล4องต่ํา จึงอาจไม4สามารถซื้อขายตราสารหนี้ได�ในเวลาท่ี
ต�องการหรือในราคาท่ีเหมาะสม
▪ กองทุนรวมมีการกระจุกตัวของการถือหน4วยลงทุนของบุคคลหรือกลุ4มบุคคลใดเกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหน4วยลงทุน
ท้ังหมด ดังนั้น หากผู�ถือหน4วยลงทุนดังกล4าวไถ4ถอนหน4วยลงทุนอาจมีความเส่ียงให�กองทุนต�องเลิกกองทุนรวมได�  

แผนภาพแสดงตําแหน$งความเส่ียงของกองทุนรวม

* คุณสามารถดูข�อมูลเพิ่มเติมได�ท่ี www.lhfund.co.th

ปiจจัยความเส่ียงท่ีสําคัญ
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ทั้งน้ีคุณสามารถดูข�อมูลที่เปHนปiจจุบันได�ที่ www.lhfund.co.thหมายเหตุ: ข�อมูล ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2562
▪▪▪▪ Portfolio duration:  1.5299 ปn

▪▪▪▪ น้ําหนักการลงทุนตามอันดับความน$าเช่ือถือ 

▪▪▪▪ ทรัพย(สินท่ีลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก

% ของหลักทรัพย( อันดับความน$าเช่ือถือ/
สถาบันท่ีจัดอันดับ NAV

24.04

19.28

7.28

5.28

พันธบัตรรัฐบาล ในปnงบประมาณ พ.ศ. 2554 คร้ังที่ 4 -

พันธบัตรธนาคารแห$งประเทศไทย รุ$นที่ 1/3ปn/2560 -

พันธบัตรธนาคารแห$งประเทศไทย รุ$นที่ 4/2ปn/2561 -

บัญชีเงินฝากออมทรัพย( ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) AA+(FITCH) 6.75

พันธบัตรธนาคารแห$งประเทศไทย รุ$นที่ 1/2ปn/2561 -

สัดส$วนของประเภททรัพย(สินท่ีลงทุน

ตราสารหน้ีภาครัฐ, 
80.24%

ตราสารหน้ีของ
บริษัทเอกชน, 10.63%

เงินฝากธนาคาร, 
9.30%

ทรัพย(สินอื่น, 
-0.17%

% ของ NAV

อัน
ดับ

เค
รดิ

ต

0.00% 50.00% 100.00%

Unrated /
Non-investment grade

ต่ํากว$า BBB

BBB

A

AA

GOV bond/AAA

ตราสารหน้ีในประเทศ ตราสารหน้ีต$างประเทศ
credit rating ตาม 

national rating scale

ตราสารหน้ีต$างประเทศ
credit rating ตาม 

international rating scale

0.00% 50.00% 100.00%

Unrated /
Non-investment grade

ต่ํากว$า BBB

BBB

A

AA

GOV bond/AAA

7.12%

7.84%

85.22%

0.00% 50.00% 100.00%

Unrated /
Non-investment grade

ต่ํากว$า BBB

BBB

A

AA

AAA
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ค4าธรรมเนียมการรับซื้อคืน (Back end Fee) ไม4มี ไม4มี
ค4าธรรมเนียมการสับเปล่ียนหน4วยลงทุน

ไม4มี
    สับเปล่ียนออก (Switching out Fee)

ตามท่ีนายทะเบียนเรียกเก็บ 200 บาท/รายการค4าธรรมเนียมการโอนหน4วยลงทุน
ไม4มี

    สับเปล่ียนเข�า (Switching in Fee) ไม4มี
ไม4มี

ค4าธรรมเนียมการขาย (Front end Fee) ไม4มี

* ค$าธรรมเนียมมีผลกระทบต$อผลตอบแทนที่คุณจะได�รับ
ดังน้ัน คุณควรพิจารณาการเรียกเก็บค$าธรรมเนียมดังกล$าวก$อนการลงทุน *

ค$าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต$อปnของ NAV)

ค$าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู�ถือหน$วย (% ของมูลค$าซื้อขาย)

สูงสุดไม$เกิน เก็บจริงรายการ
ไม4มี

ค$าธรรมเนียม

0.1070

0.0321

0.1605

0.2996

สูงสุดไม$เกิน, 0.81

สูงสุดไม$เกิน, 0.11

สูงสุดไม$เกิน, 0.94

สูงสุดไม$เกิน, 0.28

สูงสุดไม$เกิน, 2.14

0.0000

0.5000

1.0000

1.5000

2.0000

2.5000

การจัดการ ผู�ดูแลผลประโยชน( นายทะเบียน ค$าใช�จ$ายอ่ืนๆ รวมค$าใช�จ$าย

ค$า
ธร

รม
เน

ียม
ที่เ

รีย
กเ

ก็บ
จริ

ง 
%

 ต
$อป

nขอ
ง N

AV

หมายเหตุ: 
1)  ค4าธรรมเนียมดังกล4าวข�างต�น อาจเรียกเก็บจากผู�ลงทุนแต4ละกลุ4มหรือแต4ละรายไม4เท4ากัน ข้ึนอยู4กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ
2)  กรณีสับเปล่ียนหน4วยลงทุน บริษัทจัดการอาจยกเว�นไม4เรียกเก็บค4าธรรมเนียมการสับเปล่ียนหน4วยลงทุนสําหรับการสับเปล่ียนหน4วยลงทุนระหว4างกองทุนรวม
ภายใต�การจัดการของบริษัทจัดการ แต4จะมีการเรียกเก็บค4าธรรมเนียมการขายและรับซื้อคนืหน4วยลงทุนตามอัตราท่ีบริษัทจัดการกําหนด
3)  ค4าธรรมเนียมดังกล4าวข�างต�นรวมภาษีมูลค4าเพ่ิม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอ่ืนใดแล�ว

ตามท่ีจ$ายจริง

(ยังไม$รวมค$าใช�จ$ายอ่ืนๆ)

หมายเหตุ: 
1)  ค4าธรรมเนียมดังกล4าวข�างต�นเปHนอัตราท่ีรวมภาษีมูลค4าเพ่ิม หรือภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอ่ืนใด ในทํานองเดียวกันน้ี
2)  บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการท่ีจะปรับเพ่ิมอัตราค4าธรรมเนียมหรือค4าใช�จ4ายข�างต�นโดยไม4ถือว4าเปHนการแก�ไขเพ่ิมเติมโครงการจัดการในอัตราไม4เกินร�อยละ 5 
ของอัตราค4าธรรมเนียมหรือค4าใช�จ4าย ท้ังน้ี เปHนไปตามท่ีระบุไว�ในรายละเอียดโครงการและตามหลักเกณฑ2ท่ีสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด
3)  ค4าธรรมเนียมค4าใช�จ4ายท่ีเรียกเก็บจากกองทุนรวมเม่ือรวมกันท้ังหมดแล�ว ต�องไม4เกินอัตราร�อยละ 2.14 ต4อปKของมูลค4าทรัพย2สินสุทธิของกองทุนรวม 
4) สามารถดูค4าธรรมเนียมท่ีเรียกเก็บจริงจากกองทุนรวมย�อนหลัง 3 ปK เพ่ิมเติมได�ท่ีรายละเอียดหนังสือช้ีชวนส4วนข�อมูลกองทุนรวม
* สามารถดูข�อมูลเพิ่มเติมได�ท่ี www.lhfund.co.th
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% ต$อปn

▪▪▪▪ ตารางแสดงผลการดําเนินงานของกลุ$ม Mid Term Government Bond ข�อมูล ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2562

-4.86
4.09

% ตามช$วงเวลา

▪▪▪▪ ผลการดําเนินงานย�อนหลัง (คํานวณตามปnปฎิทิน)

* ผลการดําเนินงานในอดีต มิได�เป�นสิ่งยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต *

▪▪▪▪ ผลการดําเนินงานย�อนหลัง ข�อมูล ณ วันท่ี 28 มิถุนายน 2562

1.51

50th Percentile 0.59 0.93 1.42 1.18
1.12 1.68 1.36 1.81

1.67

LHGOV-R -1.56 95th

0.45

95th

5th Percentile 1.33 1.44 2.04 1.74 2.18 2.15  0.16 0.17 0.22 0.24 0.32 0.72  

95th Percentile -0.84 -2.57 -2.83 -0.39 0.47 1.74  
75th Percentile 0.45 0.96 0.78

2.35

YTD

2.04  
2.10  0.23

0.54 0.790.81 1.32 1.04 1.46 1.89  0.92

5 ปn 10 ปn3 เดือน

▪▪▪▪ LHGOV-R เคยมีผลขาดทุนสูงสุดในช$วงเวลา 5 ปn คือ -6.25%

▪▪▪▪ ประเภทกองทุนรวมเพื่อใช�เปรียบเทียบผลการดําเนินงาน ณ จุดขาย คือ Mid Term Government Bond

ความผันผวนของ
ผลการดําเนินงาน

กองทุน
% ต$อปn

3 เดือน
Percen

tile
6 เดือน

Percen
tile

1 ปn
Percen

tile
3 ปn

Percen
tile

5 ปn
Percen

tile
10 ปn

Percen
tile

ต้ังแต$จัดต้ัง

1.22

-4.86 95th -5.81 95th -1.42 95th
5th

1.482.74 95th 3.24 95th

N/A
N/A

-0.05
5th 2.21 5th

0.93 95th 1.22 95th 1.51 95th 1.43

95th

1.91 95th

N/A 0.41

2.74 1.51 95th N/A1.57

Peer
Percentile

Return (%) Standard Deviation (%)
3 เดือน 6 เดือน 1 ปn 3 ปn 5 ปn 10 ปn 6 เดือน 1 ปn 3 ปn

95thความผันผวนของดัชนีช้ีวัด

3.98

N/A

1.81

0.77  
25th Percentile 0.86 0.24 0.40 0.49 0.73  

0.41 0.44 0.70

ดัชนีช้ีวัด (Benchmark) 2.97 5th 4.09 5th 6.30

0.84  
0.82  

2.56

▪▪▪▪ ความผันผวนของผลการดําเนินงาน (Standard Deviation) คือ 

N/A1.71 95th

0.49

N/A

0.23

2.16 1.60 2.07

4.15 N/A

ผลการดําเนินงาน

ดัชนีช้ีวัด (Benchmark) ของกองทุนรวม
1) ดัชนีพันธบัตรรัฐบาล (ThaiBMA Government Bond Index) 80%
2) อัตราเฉลี่ยดอกเบี้ยเงินฝากประจํา 1 ปK ของธนาคารพาณิชย2ขนาดใหญ4 3 แห4ง ได�แก4 ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารไทยพาณิชย2 และธนาคารกสิกรไทย 20%
* คุณสามารถดูข�อมูลที่เป�นปiจจุบันได�ที่ www.lhfund.co.th

1.84%
2.50% 2.09%

1.01% 1.06%

-0.68%

2.19%

7.78%

4.38%

1.56%

4.64%

1.23%

-2.00%
-1.00%
0.00%
1.00%
2.00%
3.00%
4.00%
5.00%
6.00%
7.00%
8.00%
9.00%

2556 2557 2558 2559 2560 2561

%
 ต

$อป
nขอ

ง 
NA

V

LHGOV-R Benchmark

* คุณสามารถดูข�อมูลเพิ่มเติมได�ที่ www.aimc.or.th
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ไม4กําหนด

ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)ผู�ดูแลผลประโยชน(

วันท่ีจดทะเบียน
อายุโครงการ ไม4กําหนด

การซ้ือหน$วยลงทุน

มูลค$าโครงการ

การซ้ือและการขายคืนหน$วยลงทุน
▪ วันทําการซื้อ: ทุกวันทําการ ระหว4างเวลา 8.30 - 15.30 น.

0.055

11 ตุลาคม 2555

อัตราหน4วยละ (บาท) 0.10
ปK 2556 13 มิ.ย.

อัตราหน4วยละ (บาท)

ปK 2558 5 ก.พ.

30 มิ.ย.

20 มี.ค.
0.10

ไม4มี : แต4จะมีการรับซื้อคืนหน4วยลงทุนอัตโนมัติ

อัตราหน4วยละ (บาท)

0.014

0.085

12 พ.ค. 29 ก.ค. 19 พ.ย.

ประวัติการรับซ้ือคืนหน$วยลงทุน
อัตโนมัติ

ปK 2560

1,000 ล�านบาท

7 ส.ค. 6 พ.ย.

0.12

ปK 2557

0.06

อัตราหน4วยละ (บาท) 0.19

อัตราหน4วยละ (บาท) 0.059 0.05

การขายคืนหน$วยลงทุน
▪ วันทําการขายคืน: ทุกวันทําการ ระหว4างเวลา 8.30 - 15.30 น.
▪ มูลค4าขั้นตํ่าของการขายคืน: ไม4กําหนด

คุณสามารถตรวจสอบมูลค4าทรัพย2สินรายวันได�ท่ี: www.lhfund.co.th

▪ มูลค4าขั้นตํ่าของการซื้อครั้งแรก:
▪ มูลค4าขั้นตํ่าของการซื้อครั้งถัดไป: ไม4กําหนด

ปiจจุบันรับเงินค$าขายคืนภายใน 2 วันทําการถัดจากวันทํารายการ (T+2)
ภายใน 5 วันทําการถัดจากวันทํารายการ

อัตราส$วนหมุนเวียนการลงทุน
ของกองทุนรวม (PTR)

0.4085
กรณีกองทุนรวมท่ีจดทะเบียนจัดต้ังไม4ถึง 1 ปK จะแสดงค4าท่ีเกิดขึ้นจริง
ในช4วงเวลาต้ังแต4วันท่ีจดทะเบียนถึงวันท่ีรายงาน

รายช่ือผู�จัดการกองทุน
นรี พฤกษยาภัย ผู�จัดการกองทุนตราสารหน้ี,

กองทุนต4างประเทศ
4 ตุลาคม 2561

อาทิตยา พิริยโสภากุล ผู�จัดการกองทุนตราสารหน้ี

ช่ือ - นามสกุล ขอบเขตหน�าท่ี วันท่ีเริ่มบริหารกองทุน

▪ ระยะเวลาการรับเงินค4าขายคืน:

▪ จํานวนหน4วยขั้นตํ่าของการขายคืน: ไม4กําหนด
▪ ยอดคงเหลือขั้นตํ่า: ไม4กําหนด
▪ จํานวนหน4วยลงทุนคงเหลือขั้นตํ่า: ไม4กําหนด

10 มิถุนายน 2562

นโยบายการจ$ายเงินปiนผล

ปK 2559 28 เม.ย.

ข�อมูลอ่ืนๆ
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รับหนังสือช้ีชวน

ธนาคารแลนด2 แอนด2 เฮ�าส2 จํากัด (มหาชน)

หรือผู�สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน4วยลงทุนท่ีบริษัทจัดการแต4งต้ังขึ้น (ถ�ามี)

ท่ีอยู4: เลขท่ี 11 อาคารคิวเฮ�าส2 สาทร ช้ัน 14  ถนนสาทรใต�

บริษัทหลักทรัพย2 แลนด2 แอนด2 เฮ�าส2 จํากัด (มหาชน)

Morningstar Category Thailand Fund Short Term Bond

email : Marketing@lhfund.co.th

ธุรกรรมท่ีอาจก$อให�เกิดความขัดแย�ง คุณสามารถตรวจสอบธุรกรรมท่ีอาจก4อให�เกิดความขัดแย�งทางผลประโยชน2
ทางผลประโยชน( ได�ท่ี www.lhfund.co.th

โทรศัพท2 : 0-2286-3484 , 0-2679-2155
website : www.lhfund.co.th

ผู�สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน

ติดต$อสอบถาม

Morningstar Rating Overall
ข�อมูล ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2562

บริษัทหลักทรัพย(จัดการกองทุน แลนด( แอนด( เฮ�าส( จํากัด

ร�องเรียน

www.morningstarthailand.com

        แขวงทุ4งมหาเมฆ  เขตสาทร กรุงเทพมหานคร  10120

คําอธิบายเพิ่มเติม

ปiจจัยความเสี่ยงของกองทุน
▪ ความเส่ียงจากการดําเนินงานของผู�ออกตราสาร (Business Risk) : คือความเส่ียงท่ีเกิดจากการดําเนินงานของผู�ออกตราสาร หาก
ผลการดําเนินงานหรือฐานะการเงินของผู�ออกตราสาร รวมท้ังความสามารถในการทํากําไรของผู�ออกตราสารเปล่ียนแปลงไปซึ่งอาจกระทบ
ต4อราคาซื้อขายของตราสาร

▪ ความเส่ียงจากความสามารถในการชําระหนี้ของผู�ออกตราสาร (Credit Risk) : คือความเส่ียงจากการท่ีบริษัทผู�ออกตราสารไม4
สามารถชําระคืนเงินต�น และ/หรือดอกเบ้ียได�ตามท่ีกําหนด หรือไม4ครบตามจํานวนท่ีได�สัญญาไว� โดยพิจารณาจากผลการดําเนินงานท่ีผ4าน
มาและฐานะการเงินของผู�ออกตราสาร credit rating ของหุ�นกู�ระยะยาวมีความหมายโดยย4อ ดังต4อไปน้ี

ระดับ 
การลงทุน TRIS Fitch Moody’s S&P คําอธิบาย 

ระดับท่ี 
น4าลงทุน 

AAA AAA(tha) Aaa AAA อันดับเครดิตสูงท่ีสุด มีความเส่ียงต่ําท่ีสุดท่ีจะไม4สามารถ
ชําระหน้ีได�ตามกําหนด 

AA AA(tha) Aa AA อันดับเครดิตรองลงมาและถือว4ามีความเสี่ยงตํ่ามากท่ีจะไม4
สามารถชําระหน้ีได�ตามกําหนด 

A A(tha) A A ความเส่ียงต่ําท่ีจะไม4สามารถชําระหน้ีได�ตามกําหนด 

BBB BBB(tha) Baa BBB ความเส่ียงปานกลางท่ีจะไม4สามารถชําระหน้ีได�ตามกําหนด 

ระดับท่ี 
ต่ํากว4า 

น4าลงทุน 

ต่ํากว4า 
BBB 

ตํ่ากว4า 
BBB(tha) 

ต่ํากว4า 
Baa 

ต่ํากว4า 
BBB 

ความเส่ียงสูงท่ีจะไม4สามารถชําระหน้ีได�ตามกําหนด 
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� การลงทุนในหน4วยลงทุนไม4ใช4การฝากเงิน รวมท้ังไม4ได�อยู4ภายใต�ความคุ�มครองของสถาบันคุ�มครองเงินฝาก จึงมีความเส่ียงจากการลงทุน
ซึ่งผู�ลงทุนอาจไม4ได�รับเงินลงทุนคืนเต็มจํานวน

� ได�รับอนุมัติจัดต้ัง และอยู4ภายใต�การกํากับดูแลของสํานักงาน ก.ล.ต.
� การพิจารณาร4างหนังสือช้ีชวนในการเสนอขายหน4วยลงทุนของกองทุนรวมน้ีมิได�เปHนการแสดงว4าสํานักงาน ก.ล.ต. ได�รับรองถึงความ

ถูกต�องของข�อมูลในหนังสือช้ีชวนของกองทุนรวม หรือ ได�ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหน4วยลงทุนท่ีเสนอขายน้ัน ท้ังน้ี บริษัท
จัดการกองทุนรวมได�สอบทานข�อมูลในหนังสือช้ีชวนส4วนสรุปข�อมูลสําคัญ ณ วันท่ี 28 มิถุนายน 2562 แล�วด�วยความระมัดระวังในฐานะ
ผู�รับผิดชอบในการดําเนินการของกองทุนรวมและขอรับรองว4าข�อมูลดังกล4าวถูกต�องไม4เปHนเท็จ และไม4ทําให�ผู�อื่นสําคัญผิด

▪ ความเส่ียงจากความผันผวนของราคาตราสาร (Market Risk) : คือความเส่ียงท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงราคา หรือผลตอบแทน
โดยรวมของตราสาร ซึ่งขึ้นอยู4กับปiจจัยต4าง ๆ เช4น แนวโน�มของอัตราดอกเบ้ีย ความผันผวนของค4าเงิน ปiจจัยพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจ ผล
ประกอบการของบริษัทผู�ออกตราสาร ปริมาณการซื้อขายหุ�นหรือตราสารหน้ี เปHนต�น ซึ่งส4งผลให�ราคาตราสารท่ีกองทุนได�ลงทุนไว�อาจ
เพ่ิมขึ้นหรือลดลงได�ตลอดเวลา

▪ ความเส่ียงจากการขาดสภาพคล$องของตราสาร (Liquidity Risk) : คือความเส่ียงท่ีเกิดจากการไม4สามารถขายตราสารได�ในช4วงเวลา
ท่ีต�องการหรืออาจไม4ได�ราคาตามท่ีคาดหวังเอาไว�

อัตราส$วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (PTR) 
ข�อมูลอัตราส4วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (portfolio turnover ratio : PTR) แสดงถึงปริมาณการซื้อขายทรัพย2สินของกองทุน 
และสะท�อนกลยุทธ2การลงทุนของผู�จัดการกองทุนได�ดีย่ิงขึ้น โดยคํานวณจากมูลค4าท่ีตํ่ากว4าระหว4างผลรวมของมูลค4าการซื้อทรัพย2สินกับ
ผลรวมของมูลค4าการขายทรัพย2สินท่ีกองทุนรวมลงทุนในรอบระยะเวลาผ4านมาย�อนหลัง 1 ปK หารด�วยมูลค4าทรัพย2สินสุทธิเฉล่ียของกองทุน
รวมในรอบระยะเวลาเดียวกัน

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