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หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ
กองทุนเปิด แอล เอช หุ้นไทย ESG
LH THAI ESG FUND (LHESG)
(ชนิดบุคคลธรรมดำ : LHESG-A)

บริษัทหลักทรัพย์จัดกำรกองทุน
แลนด์ แอนด์ เฮ้ำส์ จำกัด
กำรเข้ำร่วมกำรต่อต้ำนทุจริต: ได้รับกำรรับรอง CAC

กองทุนรวมตรำสำรทุน
กองทุนรวมดัชนี (Index Fund)
กองทุนที่ลงทุนแบบไม่มีควำมเสี่ยงต่ำงประเทศ

คุณกำลังจะลงทุนอะไร?
กองทุนรวมนี้เหมำะกับใคร?

คุณต้องระวังอะไรเป็นพิเศษ?
สัดส่วนของประเภททรัพย์สินที่ลงทุน
ค่ำธรรมเนียม
ผลกำรดำเนินงำน

ข้อมูลอื่น ๆ

กำรลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่กำรฝำกเงิน
ผู้ลงทุนควรศึกษำรำยละเอียดของกองทุนอย่ำงละเอียดถี่ถ้วนก่อนตัดสินใจลงทุน
หำกมีข้อสงสัยหรือต้องกำรข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจัดกำรหรือผู้สนับสนุนกำรขำยหรือรับซื้อคืน
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คุณกำลังจะลงทุนอะไร?
กองทุนมีนโยบายที่จะลงทุนในตราสารแห่งทุนเพื่อให้สามารถสร้างผลตอบแทนที่ใกล้เคียงกับดัชนี ผลตอบแทนรวม
อี เ อสจี ไทยพั ฒ น์ (Thaipat ESG Index (TR)) โดยกองทุ น จะเลื อ กลงทุ น เฉพาะในหุ้ น สามั ญ ของบริ ษั ท ต่ า ง ๆ
ในสัดส่วนที่เท่าหรือใกล้เคียงกับน้าหนักที่เป็นส่วนประกอบของดัชนีดังกล่าว ซึ่งมีอัตราส่วนการลงทุนในตราสารแห่ง
ทุนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
นอกจากนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนดัชนีที่กองทุนใช้ อ้างอิงในการสร้างผลตอบแทนเป็นดัชนีอื่นใดแทน
ดัชนีผลตอบแทนรวม อีเอสจี ไทยพัฒน์ (Thaipat ESG Index (TR)) ในกรณีที่ดัชนีดังกล่าวถูกยกเลิกหรือจะไม่มีการ
ค้านวณอีกต่อไป โดยดัชนีที่จะน้ามาใช้แทนจะต้องเป็นดัชนีที่วั ดผลตอบแทนของการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แ ห่ง
ประเทศไทยโดยรวม
หมำยเหตุ:
ในสภาวะปกติ ก องทุ นจะพยายามด้ า รงค่ า ความผันผวนของผลตอบแทนของกองทุ น (หลัง หัก ค่ า ธรรมเนียมและ
ค่าใช้จ่าย) เมื่อเทียบกับอัตราผลตอบแทนของดัชนีผลตอบแทนรวม อีเอสจี ไทยพัฒน์ (Thaipat ESG Index (TR)) ไม่
เกินร้อยละ 2.00 ต่อปี อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่มีเหตุจ้าเป็นหรือสภาวะตลาดไม่เอื ออ้านวยท้าให้กองทุนอาจไม่สามารถ
ด้ารงส่วนต่างดังกล่าวได้จึงอาจมีบางขณะที่ค่า Tracking Error มากกว่า ร้อยละ 2.00 ต่อปี ทังนี บริษัทจัดการขอสงวน
สิทธิในการเปลี่ยนแปลงค่า Tracking Error ที่ใช้ข้างต้น โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนและไม่ถือว่า
เป็นการแก้ไขโครงการ โดยบริษัทจัดการจะแจ้งเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าผ่านการประกาศ
ในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายในระยะเวลาที่ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลการตัดสินใจลงทุนได้
กลยุทธ์กำรบริหำรกองทุน :
กองทุนเปิด LHSEG มุ่งหวังให้ผลประกอบการเคลื่อนไหวตามดัชนีชีวัด (passive management/index tracking)
“ผู้ลงทุนควรศึกษาและท้าความเข้าใจเกี่ยวกับปัจจัยความเสี่ยงของกองทุนในส่วนท้ายของเอกสารฉบับนี”

กองทุนรวมนี้เหมำะกับใคร?
▪ ผู้ลงทุนที่สามารถรับความผันผวนของตราสารทุนที่กองทุนลงทุน ซึ่งอาจจะปรับตัวเพิ่มสูงขึน หรือลดลงจนต่้ากว่า
มูลค่าที่ลงทุนและท้าให้ขาดทุนได้
▪ ผู้ที่สามารถลงทุนในระยะปานกลางถึงระยะยาว โดยคาดหวังผลตอบแทนในระยะยาวจากการลงทุนในตราสารทุน
▪ ผู้ลงทุนที่ต้องการกระจายการลงทุนไปยังหุ้นกลุ่ม ด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (Environmental,
Social and Governance)
▪ ชนิดบุคคลธรรมดา : (LHESG-A) เหมาะส้าหรับผู้ลงทุนประเภทบุคคลธรรมดา เปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนรับรายได้จาก
ส่วนต่างจากการลงทุน (Capital Gain) และสะสมผลประโยชน์จากการลงทุน (Total return)

กองทุนรวมนี้ไม่เหมำะกับใคร

▪ ผู้ลงทุนที่เน้นการได้รับผลตอบแทนในจ้านวนเงินที่แน่นอน หรือรักษาเงินต้นให้อยู่ครบ

ทำอย่ำงไรหำกยังไม่เข้ำใจนโยบำย และควำมเสี่ยงของกองทุนนี้
▪ อ่ำนหนังสือชีชวนฉบับเต็ม หรือสอบถำมผูส้ นับสนุนการขายและบริษทั จัดการ
▪ อย่ำลงทุนหากไม่เข้าใจลักษณะและความเสีย่ งของกองทุนรวมนีดีพอ
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คุณต้องระวังอะไรเป็นพิเศษ?
คำเตือนที่สำคัญ:
▪ กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซือขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อวัตถุประสงค์เพื่อป้องกัน
ความเสี่ยง (Hedging) เช่น การท้าสวอป และ/หรือสัญญาฟอร์เวิร์ดที่อ้างอิงกับราคาตราสาร อัตราดอกเบีย
และ/หรือสัญญาฟิวเจอร์ เป็นต้น ซึง่ ท้าให้กองทุนอาจมีความเสี่ยงมากกว่ากองทุนอื่น
▪ กองทุ น อาจลงทุ น หรื อ มี ไ ว้ ซึ่ ง ตราสารหนี ที่ มี อั น ดั บ ความน่ า เชื่ อ ถื อ ต่้ า กว่ า ที่ ส ามารถลงทุ น ได้ (Non –
investment grade) และตราสารหนีที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated) รวมทังตราสารทุนที่
ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted Securities) ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงที่สูงขึนมากกว่ากองทุนรวม
ทั่วไป เช่น ความเสี่ยงจากการผิดนัดช้าระหนีของผู้ออกตราสาร หรือ ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องของ
ตราสาร เป็นต้น
▪ บริษัทจัดการอาจพิจารณาเลิกกองทุนในกรณีที่กองทุนมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันใดวันหนึ่งลดลงต่้า กว่า 120
ล้านบาท และ/หรือ กองทุนมีค่าใช้จ่ายในการลงทุนสูงและไม่เกิดประโยชน์ต่อผู้ลงทุนโดยรวม บริษัทขอสงวน
สิทธิเลิกกองทุน ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไงการเลิกกองทุน

แผนภำพแสดงตำแหน่งควำมเสี่ยงของกองทุนรวม
เสี่ยงปำนกลำง
ค่อนข้ำงสูง

เสี่ยงปำนกลำง
ค่อนข้ำงต่ำ

เสี่ยงต่ำ

2

3 4

5

เสี่ยงสูง
6

1

7
8

เสี่ยงสูงมำก

LHESG

ต่ำ

สูง
โอกำสขำดทุนเงินต้น
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ปัจจัยควำมเสี่ยงที่สำคัญ
▪

ควำมเสี่ยงจำกควำมผันผวนของรำคำหลักทรัพย์

ความผันผวนของการด้าเนินงาน (SD)
5-10%
<
ต่ำ
5%

▪

10-15%

15-20%

> 25%

ควำมเสี่ยงจำกกำรกระจุกตัวลงทุนในผู้ออกรำยใดรำยหนึ่ง
ความผันผวนของการด้าเนินงาน (SD)
> 80%
≤ 10%
50%-80%
10%-20%
20%-50%

ต่ำ

▪

สูง

สูง

ควำมเสี่ยงของลักษณะหุ้นที่กองทุนเน้นลงทุน
General

Large Cap

Mid / Small

ต่ำ

Sector

สูง
*คุณสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.lhfund.co.th

สัดส่วนของประเภททรัพย์สินที่ลงทุน
รำยละเอียดทรัพย์สินที่กองทุนลงทุน
*ยังไม่ได้ลงทุนจริง จึงไม่มีข้อมูล*

*คุณสามารถดูข้อมูลเพิม่ เติมได้ที่ www.lhfund.co.th
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ค่ำธรรมเนียม
* ค่าธรรมเนียมมีผลกระทบต่อผลตอบแทนที่คุณจะได้รับ
ดังนั้น คุณควรพิจำรณำกำรเรียกเก็บค่ำธรรมเนียมดังกล่ำวก่อนกำรลงทุน *

ค่ำธรรมเนียมที่เรียกเก็บจำกกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV)
ค่ำธรรมเนียมที่เรียกเก็บจำกกองทุน
สูงสุดไม่เกิน, 5.000%

5.000%





4.500%

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจริง
(% ต่อปีของ NAV)

4.000%
3.500%
3.000%
2.500%

สูงสุดไม่เกิน, 2.500%


2.000%

1.500%
1.000%

เก็บจริง, 1.070%



สูงสุดไม่เกิน,
1.000%

เก็บจริง, 1.35833%
(ยังไม่รวมค่าใช้จ่าย อืน่ ๆ )



สูงสุดไม่เกิน, 0.100%
เก็บจริง, 0.268%
เก็บจริง, 0.02033%

0.500%



0.000%
กำรจัดกำร



ผู้ดูแล
ผลประโยชน์

นำยทะเบียน

สูงสุดไม่เกิน,
1.400%

ค่ำใช้จ่ำยอื่น

รวมค่ำใช้จ่ำย

หมำยเหตุ:
1) ค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้นเป็นอัตราที่รวมภาษีมลู ค่าเพิ่ม หรือภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใด ในท้านองเดียวกันนี
2) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการที่จะปรับเพิ่มอัตราค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายข้างต้นโดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไข
เพิ่มเติมโครงการจัดการในอัตราไม่เกินร้อยละ 5 ของอัตราค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย
ทังนี เป็นไปตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดโครงการและตามหลักเกณฑ์ที่ส้านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก้าหนด
3) ค่าธรรมเนียมค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม เมื่อรวมกันทังหมดแล้ว ต้องไม่เกินอัตรำร้อยละ 5.00 ต่อปีของ
มูลค่ำทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
ทังนี บริษัทจัดการจะน้าเงินค่าธรรมเนียมการจัดการในอัตราไม่เกินร้อยละ 50 ของค่าธรรมเนียมการจัดการที่เรียกเก็บจากกองทุน
ไปบริจาคให้แก่หน่วยงานที่ส่งเสริมธรรมาภิบาลไทย หรือหน่วยงานที่ส่งเสริมการต่อต้านคอร์รัปชั่น หรือองค์กรอื่นใดที่เกี่ยวเนื่องกับ
หน่วยงานดังกล่าว นอกจากนี บริษัทจัดการอาจน้าเงินค่าธรรมเนียมการจัดการไปบริจาคให้แก่มูลนิธิหรือหน่วยงานอื่นใดที่บริษัท
จัดการพิจารณาเห็นว่าเป็นมูลนิธิหรือหน่วยงานที่ท้าประโยชน์ให้แก่สังคมไทย โดยหลักเกณฑ์ ในการคัดเลือกมูลนิธิหรือหน่วยงาน
ดังกล่าวจะขึนอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ นอกจากนี บริษัทจัดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงอัตรา และ/หรือเงื่อนไขที่จะน้าไป
บริจาคให้แก่มูลนิธิหรือหน่วยงานอื่นใดได้ในอนาคต โดยขึนอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ และถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือ
หน่วยลงทุนแล้ว
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ค่ำธรรมเนียมที่เรียกเก็บจำกผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่ำซื้อขำย)
รำยกำร

สูงสุดไม่เกิน

เก็บจริง

ค่ำธรรมเนียมกำรขำย

2.50%

0.80%

ค่ำธรรมเนียมกำรรับซื้อคืน

2.50%

ยกเว้น

ค่ำธรรมเนียมกำรสับเปลี่ยน
▪ ค่ำธรรมเนียมสับเปลี่ยนเข้ำ

2.50%

ยกเว้น

▪ ค่ำธรรมเนียมสับเปลี่ยนออก

(แต่ต้องเสียค่าธรรมเนียมการขาย)

2.50%

ยกเว้น
(แต่ต้องเสียค่าธรรมเนียมการรับซือคืน)

ค่ำธรรมเนียมกำรโอนหน่วยลงทุน

ตามอัตราที่นายทะเบียนก้าหนด

200 บาทต่อรายการ

หมำยเหตุ:
1) ค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้น อาจเรียกเก็บจากผูล้ งทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่ละรายไม่เท่ากัน ขึนอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ
2) กรณีสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการอาจยกเว้นไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลีย่ นหน่วยลงทุน
ส้าหรับการสับเปลีย่ นหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ แต่จะมีการเรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมการขายและรับซือคืนหน่วยลงทุนตามอัตราที่บริษัทจัดการก้าหนด
3) ค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้นรวมภาษีมลู ค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแล้ว
ทังนี บริษัทจัดอาจน้าเงินค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee) ที่เรียกเก็บจริงไปบริจาคให้แก่หน่วยงานที่ส่งเสริมธรร
มาภิบาลไทย หรือหน่วยงานที่ส่งเสริมการต่อต้านคอร์รัปชั่น หรือองค์กรอื่นใดที่เกี่ยวเนื่องกับหน่วยงานดังกล่าว นอกจากนี บริษัท
จัดการอาจน้าเงินค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee) ไปบริจาคให้แก่มูลนิธิหรือหน่วยงานอื่นใดที่บริษัทจัดการ
พิจารณาเห็นว่าเป็นมูลนิธิหรือหน่วยงานที่ท้าประโยชน์ให้แก่สังคมไทย โดยหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกมูลนิธิหรือหน่วยงานดังกล่าวจะ
ขึนอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ นอกจากนี บริษัทจัดการอาจมีการเปลี่ยนเงื่อนไขที่จะน้าไปบริจาคให้แก่มูลนิธิหรือหน่วยงานอื่น
ใดได้ในอนาคต โดยขึนอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ และถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

ผลกำรดำเนินงำนในอดีต
* ผลการด้าเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการด้าเนินงานในอนาคต *
ตัวชี้วัดของกองทุน (Benchmark):
กองทุนนีจะเปรียบเทียบกับดัชนีผลตอบแทนรวม อีเอสจี ไทยพัฒน์ (Thaipat ESG Index (TR))
ประเภทกองทุนรวมเพื่อใช้เปรียบเทียบผลกำรดำเนินงำน ณ จุดขำย คือ Equity General
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ข้อมูลอื่น ๆ
นโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผล
ผู้ดูแลผลประโยชน์
วันเสนอขำยครั้งแรก (IPO)
วันที่จดทะเบียน
อำยุโครงกำร
จำนวนเงินทุนโครงกำร
ซื้อและขำยคืนหน่วยลงทุน

ไม่มี
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ้ากัด (มหาชน)
ระหว่างวันที่ 18 - 27 มีนาคม 2562
บริษัทจะจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม ภายหลังจากการเสนอขายครังแรก
ไม่ก้าหนดอายุโครงการ
1,000 ล้านบาท
วันทำกำรซื้อ :
ระหว่ำงกำรเสนอขำยครั้งแรก (IPO)* : ระหว่างวันที่ 18 - 27 มีนาคม 2562
ตังแต่เวลา 08.30 – 15.30น.
ภำยหลังกำรเสนอขำยครั้งแรก
: ทุกวันท้าการตังแต่เวลา 08.30 – 15.30น.
* โดยการเสนอขายครังแรก (IPO) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิรับเงินค่าจองซือเป็นเงิน
โอนเท่านันภายในเวลา 15.30 น. อนึ่ง ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถส่งค้าสั่ง สับเปลี่ยน
หน่วยลงทุนจากกองทุนต้นทาง อันได้แก่ กองทุนเปิด แอล เอช ตลาดเงิน (LHMM)
และกองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหนีระยะสัน พลัส (LHSTPLUS) เพื่อซือหน่วย
ลงทุนของกองทุนนี (สับเปลี่ยนเข้า หรือการขายหน่วยลงทุนกองทุนต้นทางเพื่ อซือ
หน่วยลงทุนของกองทุนนี) ในช่วงเสนอขายครังแรก (IPO) ได้
ทังนี บริษัทจัดการอาจก้าหนด หรือเปลี่ยนแปลงรายชื่อกองทุนต้นทางนีในภายหลังได้
เว้นแต่บริษัทจัดการจะอนุญาตเป็นอย่างอื่น
มูลค่ำขั้นต่ำของกำรซื้อครั้งแรก : 5,000 บำท
มูลค่ำขั้นต่ำของกำรซื้อครั้งถัดไป : 500 บำท
วันทำกำรขำยคืน
วันทำกำรขำยคืนอัตโนมัติ
: ไม่มี
วันทำกำรขำยคืนปกติ
: ทุกวันท้าการตังแต่เวลา 08.30 – 15.30น.
มูลค่ำขั้นต่ำของกำรขำยคืน
: 500 บำท
ยอดคงเหลือขันต่้า
: ไม่ก้าหนด
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน
: ภายใน 5 วันท้าการนับแต่วนั ถัดจากวัน
ค้านวณ NAV (ปัจจุบัน T+2 วันท้าการ
หลังจากวันท้ารายการขายคืน)
คุณสามารถตรวจสอบมูลค่าทรัพย์สินรายวันได้ที่: www.lhfund.co.th

รำยชื่อผู้จัดกำรกองทุน

คุณมนชญา รัชตกุล
คุณสมิทธ์ ศักดิ์ก้าจร
คุณอานุภาพ โฉมศรี
คุณนภาพรรณ จึงจินต์เจริญ
คุณภควัต พิสุทธิพันธุ์
คุณสิทธานต์ สุรเดช

(เริ่มตังแต่วันที่จดทะเบียนกองทุน)
(เริ่มตังแต่วันที่จดทะเบียนกองทุน)
(เริ่มตังแต่วันที่จดทะเบียนกองทุน)
(เริ่มตังแต่วันที่จดทะเบียนกองทุน)
(เริ่มตังแต่วันที่จดทะเบียนกองทุน)
(เริ่มตังแต่วันที่จดทะเบียนกองทุน)

ผู้สนับสนุนกำรขำยหรือรับซื้อคืน
ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จ้ากัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จ้ากัด (มหาชน)
หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือคืนหน่วยลงทุนที่ได้รับแต่งตัง (ถ้ามี)
ติดต่อสอบถำมรับหนังสือชี้ชวน
บริษัทหลักทรัพย์จัดกำรกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้ำส์ จำกัด
ร้องเรียน
ที่อยู่: เลขที่ 11 อาคารคิวเฮ้าส์ สาทร ชัน 14 ถนนสาทรใต้
แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ : 0-2286-3484 , 0-2679-2155
website : www.lhfund.co.th
email : Marketing@lhfund.co.th
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ข้อมูลอื่น ๆ (ต่อ)
ธุรกรรมที่อำจก่อให้เกิดควำมขัดแย้งทำง
ผลประโยชน์

คุณสามารถตรวจสอบธุรกรรมที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ได้ที่ www.lhfund.co.th

คำอธิบำยเพิ่มเติม
ปัจจัยควำมเสี่ยงของกองทุน
▪ ความเสี่ยงจากการด้าเนินงานของผู้ออกตราสาร (Business Risk) : คือความเสี่ยงที่เกิดจากการด้าเนินงานของผู้ออก
ตราสาร หากผลการด้าเนินงานหรือฐานะการเงินของผู้ออกตราสาร รวมทังความสามารถในการท้าก้าไรของผู้ออก
ตราสารเปลี่ยนแปลงไป ซึ่งอาจกระทบต่อราคาซือขายของตราสาร
▪ ความเสี่ยงจากความสามารถในการช้าระหนีของผู้ออกตราสาร (Credit Risk) : คือความเสี่ยงจากการที่บริษัทผู้ออก
ตราสารไม่สามารถช้าระคืนเงินต้น และ/หรือดอกเบียได้ตามที่ก้าหนด หรือไม่ครบตามจ้านวนที่ได้สัญญาไว้
▪ ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาตราสาร (Market Risk) : คือความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงราคา หรือ
ผลตอบแทนโดยรวมของตราสาร ซึ่งขึนอยู่กับปัจจัยต่าง ๆ เช่น แนวโน้มของอัตราดอกเบีย ความผันผวนของค่าเงิน
ปัจจัยพืนฐานทางเศรษฐกิจ ผลประกอบการของบริษัทผู้ออกตราสาร ปริมาณการซือขายหุ้นหรือตราสารหนี เป็นต้น
ซึ่งส่งผลให้ราคาตราสารที่กองทุนได้ลงทุนไว้อาจเพิ่มขึนหรือลดลงได้ตลอดเวลา
▪ ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องของตราสาร (Liquidity Risk) : คือความเสี่ยงที่เกิดจากการไม่สามารถขาย
ตราสารได้ในช่วงเวลาที่ต้องการหรืออาจไม่ได้ราคาตามที่คาดหวังเอาไว้

▪ กำรลงทุนในหน่วยลงทุนไม่ใช่กำรฝำกเงิน รวมทั้งไม่ได้อยู่ภำยใต้ควำมคุ้มครองของสถำบันคุ้มครองเงินฝำก
จึงมีควำมเสี่ยงจำกกำรลงทุนซึ่งผู้ลงทุนอำจไม่ได้รับเงินลงทุนคืนเต็มจำนวน
▪ ได้รับอนุมัติจัดตั้ง และอยู่ภำยใต้กำรกำกับดูแลของสำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต.
▪ กำรพิจำรณำร่ำงหนังสือชี้ชวนในกำรเสนอขำยหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้มิได้เป็นกำรแสดงว่ำสำนักงำน
ก.ล.ต. ได้ รั บ รองถึ ง ควำมถู ก ต้ อ งของข้ อ มู ล ในหนั ง สื อ ชี้ ช วนของกองทุ น รวม หรื อ ได้ ป ระกั น รำคำหรื อ
ผลตอบแทนของหน่วยลงทุนที่เสนอขำยนั้น ทั้งนี้ บริษัทจัดกำรกองทุนรวมได้สอบทำนข้อมูลในหนังสือชี้ชวน
ส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ ณ วันที่ 22 กุมภำพันธ์ 2562 แล้วด้วยควำมระมัดระวังในฐำนะผู้รับผิดชอบในกำร
ดำเนินกำรของกองทุนรวมและขอรับรองว่ำข้อมูลดังกล่ำวถูกต้องไม่เป็นเท็จ และไม่ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด
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ข้อมูล ณ วันที่ 22 กุมภำพันธ์ 2562

หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ
กองทุนเปิด แอล เอช หุ้นไทย ESG
บริษัทหลักทรัพย์จัดกำรกองทุน
แลนด์ แอนด์ เฮ้ำส์ จำกัด
กำรเข้ำร่วมกำรต่อต้ำนทุจริต: ได้รับกำรรับรอง CAC

LH THAI ESG FUND (LHESG)
(ชนิดผู้ลงทุนสถำบัน : LHESG-IR)
กองทุนรวมตรำสำรทุน

กองทุนรวมดัชนี (Index Fund)

กองทุนที่ลงทุนแบบไม่มีควำมเสี่ยงต่ำงประเทศ

ผู้ลงทุนชนิดผู้ลงทุนสถำบัน (LHESG-IR) สำมำรถสั่งขำยคืนหน่วยลงทุนได้ทุกรอบระยะเวลำประมำณ 3 ปี
ดังนั้นหำกมีปัจจัยลบที่ส่งผลกระทบต่อกำรลงทุนดังกล่ำว ผูล้ งทุนอำจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมำก

คุณกำลังจะลงทุนอะไร?
กองทุนรวมนี้เหมำะกับใคร?
คุณต้องระวังอะไรเป็นพิเศษ?
สัดส่วนของประเภททรัพย์สินที่ลงทุน
ค่ำธรรมเนียม
ผลกำรดำเนินงำน
ข้อมูลอื่น ๆ

กำรลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่กำรฝำกเงิน
ผู้ลงทุนควรศึกษำรำยละเอียดของกองทุนอย่ำงละเอียดถี่ถ้วนก่อนตัดสินใจลงทุน
หำกมีข้อสงสัยหรือต้องกำรข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจัดกำรหรือผู้สนับสนุนกำรขำยหรือรับซื้อคืน
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คุณกำลังจะลงทุนอะไร?
กองทุนมีนโยบายที่จะลงทุนในตราสารแห่งทุนเพื่อให้สามารถสร้างผลตอบแทนที่ใกล้เคียงกับดัชนีผลตอบแทนรวม
อี เ อสจี ไทยพั ฒ น์ (Thaipat ESG Index (TR)) โดยกองทุ น จะเลื อ กลงทุ น เฉพาะในหุ้ น สามั ญ ของบริ ษั ท ต่ า ง ๆ
ในสัดส่วนที่เท่าหรือใกล้เคียงกับน้าหนักที่เป็นส่วนประกอบของดัช นีดังกล่าว ซึ่งมีอัตราส่วนการลงทุนในตราสารแห่ง
ทุนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
นอกจากนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนดัชนีที่กองทุนใช้ อ้างอิงในการสร้างผลตอบแทนเป็นดัชนีอื่นใดแทน
ดัชนีผลตอบแทนรวม อีเอสจี ไทยพัฒน์ (Thaipat ESG Index (TR)) ในกรณีที่ดัชนีดังกล่าวถูกยกเลิกหรือจะไม่มีการ
คานวณอีกต่อไป โดยดัชนีที่จะนามาใช้แทนจะต้องเป็นดัชนีที่วัดผลตอบแทนของการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แ ห่ง
ประเทศไทยโดยรวม
หมำยเหตุ:
ในสภาวะปกติ ก องทุ นจะพยายามดารงค่ า ความผันผวนของผลตอบแทนของกองทุ น (หลัง หัก ค่ า ธรรมเนียมและ
ค่าใช้จ่าย) เมื่อเทียบกับอัตราผลตอบแทนของดัชนีผลตอบแทนรวม อีเอสจี ไทยพัฒน์ (Thaipat ESG Index (TR)) ไม่
เกินร้อยละ 2.00 ต่อปี อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่มีเหตุจาเป็นหรือสภาวะตลาดไม่เอื่ออานวยทาให้กองทุนอาจไม่สามารถ
ดารงส่วนต่างดังกล่าวได้จึงอาจมีบางขณะที่ค่าTracking Error มากกว่า ร้อยละ 2.00 ต่อปี ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวน
สิทธิในการเปลี่ยนแปลงค่า Tracking Error ที่ใช้ข้างต้น โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนและไม่ถื อว่า
เป็นการแก้ไขโครงการ โดยบริษัทจัดการจะแจ้งเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าผ่านการประกาศ
ในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายในระยะเวลาที่ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลการตัดสินใจลงทุนได้
กลยุทธ์กำรบริหำรกองทุน :
กองทุนเปิด LHSEG มุ่งหวังให้ผลประกอบการเคลื่อนไหวตามดัชนีชี้วัด (passive management/index tracking)
“ผู้ลงทุนควรศึกษาและทาความเข้าใจเกี่ยวกับปัจจัยความเสี่ยงของกองทุนในส่วนท้ายของเอกสารฉบับนี้”

กองทุนรวมนี้เหมำะกับใคร?
▪ ผู้ลงทุนที่สามารถรับความผันผวนของตราสารทุนที่กองทุนลงทุน ซึ่งอาจจะปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น หรือลดลงจนต่ากว่า
มูลค่าที่ลงทุนและทาให้ขาดทุนได้
▪ ผู้ที่สามารถลงทุนในระยะปานกลางถึงระยะยาว โดยคาดหวังผลตอบแทนในระยะยาวจากการลงทุนในตราสารทุน
▪ ผู้ลงทุนที่ต้องการกระจายการลงทุนไปยังหุ้นกลุ่มด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (Environmental,
Social and Governance)
▪ ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน : (LHESG-IR) เหมาะสาหรับผู้ลงทุนประเภทนิติบุคคล/สถาบัน/บุคคลธรรมดา และเปิด
โอกาสให้ผู้ลงทุนรับรายได้สม่าเสมอจากการขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

กองทุนรวมนี้ไม่เหมำะกับใคร
▪ ผู้ลงทุนที่เน้นการได้รับผลตอบแทนในจานวนเงินที่แน่นอน หรือรักษาเงินต้นให้อยู่ครบ

ทำอย่ำงไรหำกยังไม่เข้ำใจนโยบำย และควำมเสี่ยงของกองทุนนี้
▪ อ่ำนหนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม หรือสอบถำมผูส้ นับสนุนการขายและบริษทั จัดการ
▪ อย่ำลงทุนหากไม่เข้าใจลักษณะและความเสีย่ งของกองทุนรวมนี้ดีพอ
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คุณต้องระวังอะไรเป็นพิเศษ?
คำเตือนที่สำคัญ:
▪ กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อวัตถุประสงค์เพื่อป้องกัน
ความเสี่ยง (Hedging) เช่น การทาสวอป และ/หรือสัญญาฟอร์เวิร์ดที่อ้างอิงกับราคาตราสาร อัตราดอกเบี้ย
และ/หรือสัญญาฟิวเจอร์ เป็นต้น ซึ่งทาให้กองทุนอาจมีความเสี่ยงมากกว่ากองทุนอื่น
▪ กองทุ น อาจลงทุ น หรื อ มี ไ ว้ ซึ่ ง ตราสารหนี้ ที่ มี อั น ดั บ ความน่ า เชื่ อ ถื อ ต่ ากว่ า ที่ ส ามารถลงทุ น ได้ (Non –
investment grade) และตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated) รวมทั้งตราสารทุนที่
ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted Securities) ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงที่สูงขึ้นมากกว่ากองทุนรวม
ทั่วไป เช่น ความเสี่ยงจากการผิดนัดชาระหนี้ของผู้ออกตราสาร หรือ ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องของ
ตราสาร เป็นต้น
▪ หากบริษัทจัดการเห็นว่ากองทุนรวมไม่เหมาะสม หรือไม่เกิดประโยชน์ต่อผู้ลงทุนโดยรวม หรือมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิ ณ วันใดวันหนึ่งลดลงต่ากว่า 120 ล้านบาท บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเลิกกองทุน
▪

แผนภำพแสดงตำแหน่งควำมเสี่ยงของกองทุนรวม
เสี่ยงปำนกลำง
ค่อนข้ำงสูง

เสี่ยงปำนกลำง
ค่อนข้ำงต่ำ

เสี่ยงต่ำ

2

3 4

5

เสี่ยงสูง
6

1

7
8

เสี่ยงสูงมำก

LHESG

ต่ำ

สูง
โอกำสขำดทุนเงินต้น
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ปัจจัยควำมเสี่ยงที่สำคัญ
▪

ควำมเสี่ยงจำกควำมผันผวนของรำคำหลักทรัพย์

ความผันผวนของการดาเนินงาน (SD)
5-10%
<
ต่ำ
5%

▪

10-15%

15-20%

> 25%

ควำมเสี่ยงจำกกำรกระจุกตัวลงทุนในผู้ออกรำยใดรำยหนึ่ง
ความผันผวนของการดาเนินงาน (SD)
> 80%
≤ 10%
50%-80%
10%-20%
20%-50%

ต่ำ

▪

สูง

สูง

ควำมเสี่ยงของลักษณะหุ้นที่กองทุนเน้นลงทุน
General

Large Cap

Mid / Small

ต่ำ

Sector

สูง
*คุณสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.lhfund.co.th

สัดส่วนของประเภททรัพย์สินที่ลงทุน
รำยละเอียดทรัพย์สินที่กองทุนลงทุน
*ยังไม่ได้ลงทุนจริง จึงไม่มีข้อมูล*

*คุณสามารถดูข้อมูลเพิม่ เติมได้ที่ www.lhfund.co.th
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ค่ำธรรมเนียม
* ค่าธรรมเนียมมีผลกระทบต่อผลตอบแทนที่คุณจะได้รับ
ดังนั้น คุณควรพิจำรณำกำรเรียกเก็บค่ำธรรมเนียมดังกล่ำวก่อนกำรลงทุน *

ค่ำธรรมเนียมที่เรียกเก็บจำกกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV)
ค่ำธรรมเนียมที่เรียกเก็บจำกกองทุน
สูงสุดไม่เกิน, 5.000%

5.000%





4.500%

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจริง
(% ต่อปีของ NAV)

4.000%
3.500%

3.000%
2.500%

สูงสุดไม่เกิน, 2.500%


2.000%
1.500%
1.000%

เก็บจริง, 1.070%
สูงสุดไม่เกิน, 0.100%

0.500%

เก็บจริง, 0.02033%



0.000%
กำรจัดกำร



ผู้ดูแล
ผลประโยชน์



สูงสุดไม่เกิน,
1.000%

เก็บจริง, 1.35833%
(ยังไม่รวมค่าใช้จ่าย อืน่ ๆ )



เก็บจริง, 0.268%

สูงสุดไม่เกิน,
1.400%

นำยทะเบียน

ค่ำใช้จ่ำยอื่น

รวมค่ำใช้จ่ำย

หมำยเหตุ:
1) ค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้นเป็นอัตราที่รวมภาษีมลู ค่าเพิ่ม หรือภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใด ในทานองเดียวกันนี้
2) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการที่จะปรับเพิ่มอัตราค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายข้างต้นโดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไข
เพิ่มเติมโครงการจัดการในอัตราไม่เกินร้อยละ 5 ของอัตราค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย
ทั้งนี้ เป็นไปตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดโครงการและตามหลักเกณฑ์ที่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนด
3) ค่าธรรมเนียมค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม เมื่อรวมกันทั้งหมดแล้ว ต้องไม่เกินอัตรำร้อยละ 5.00 ต่อปีของ
มูลค่ำทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะนาเงินค่าธรรมเนียมการจัดการในอัตราไม่เกินร้อยละ 50 ของค่าธรรมเนียมการจัดการที่เรียกเก็บจากกองทุน
ไปบริจาคให้แก่หน่วยงานที่ส่งเสริมธรรมาภิบาลไทย หรือหน่วยงานที่ส่งเสริมการต่อต้านคอร์รัปชั่น หรือองค์กรอื่นใดที่เกี่ยวเนื่องกับ
หน่วยงานดังกล่าว นอกจากนี้ บริษัทจัดการอาจนาเงินค่าธรรมเนียมการจัดการไปบริจาคให้แก่มูลนิธหิ รือหน่วยงานอื่นใดที่บริษัท
จัดการพิจารณาเห็นว่าเป็นมูลนิธหิ รือหน่วยงานที่ทาประโยชน์ให้แก่สังคมไทย โดยหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกมูลนิธิหรือหน่วยงาน
ดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ นอกจากนี้ บริษัทจัดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงอัตรา และ/หรือเงื่อนไขที่จะนาไป
บริจาคให้แก่มลู นิธิหรือหน่วยงานอื่นใดได้ในอนาคต โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ และถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือ
หน่วยลงทุนแล้ว
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ค่ำธรรมเนียมที่เรียกเก็บจำกผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่ำซื้อขำย)
รำยกำร

สูงสุดไม่เกิน

เก็บจริง

ค่ำธรรมเนียมกำรขำย
เสนอขำยครั้งแรก (IPO)
ภำยหลังกำรเสนอขำยครั้งแรก

2.50%
2.50%

ยกเว้น
ยกเว้น

ค่ำธรรมเนียมกำรรับซื้อคืน

2.50%

ยกเว้น

2.50%

ยกเว้น

ค่ำธรรมเนียมกำรสับเปลี่ยน
▪ ค่ำธรรมเนียมสับเปลี่ยนเข้ำ

(แต่ต้องเสียค่าธรรมเนียมการขาย)

▪ ค่ำธรรมเนียมสับเปลี่ยนออก
ค่ำธรรมเนียมกำรโอนหน่วยลงทุน

2.50%
ตามอัตราที่นายทะเบียนกาหนด

ยกเว้น
(แต่ต้องเสียค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน)

200 บาทต่อรายการ

หมำยเหตุ:
1) ค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้น อาจเรียกเก็บจากผูล้ งทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่ละรายไม่เท่ากัน ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ
2) กรณีสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการอาจยกเว้นไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลีย่ นหน่วยลงทุน
สาหรับการสับเปลีย่ นหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ แต่จะมีการเรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามอัตราที่บริษัทจัดการกาหนด
3) ค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้นรวมภาษีมลู ค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแล้ว
ทั้งนี้ บริษัทจัดอาจนาเงินค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee) ที่เรียกเก็บจริงไปบริจาคให้แก่หน่วยงานที่ส่งเสริมธรร
มาภิบาลไทย หรือหน่วยงานที่ส่งเสริมการต่อต้านคอร์รัปชั่น หรือองค์กรอื่นใดที่เกี่ยวเนื่องกับหน่วยงานดังกล่าว นอกจากนี้ บริษัท
จัดการอาจนาเงินค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee) ไปบริจาคให้แก่มลู นิธิหรือหน่วยงานอื่นใดที่บริษัทจัดการ
พิจารณาเห็นว่าเป็นมูลนิธิหรือหน่วยงานที่ทาประโยชน์ให้แก่สังคมไทย โดยหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกมูลนิธิหรือหน่วยงานดังกล่าวจะ
ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ นอกจากนี้ บริษัทจัดการอาจมีการเปลีย่ นเงื่อนไขที่จะนาไปบริจาคให้แก่มูลนิธิหรือหน่วยงานอื่น
ใดได้ในอนาคต โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ และถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

ผลกำรดำเนินงำนในอดีต
* ผลการดาเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดาเนินงานในอนาคต *
ตัวชี้วัดของกองทุน (Benchmark):
กองทุนนี้จะเปรียบเทียบกับดัชนีผลตอบแทนรวม อีเอสจี ไทยพัฒน์ (Thaipat ESG Index (TR))
ประเภทกองทุนรวมเพื่อใช้เปรียบเทียบผลกำรดำเนินงำน ณ จุดขำย คือ Equity General
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ข้อมูลอื่น ๆ
นโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผล
ผู้ดูแลผลประโยชน์
วันเสนอขำยครั้งแรก (IPO)
วันที่จดทะเบียน
อำยุโครงกำร
จำนวนเงินทุนโครงกำร
ซื้อและขำยคืนหน่วยลงทุน

*
รำยชื่อผู้จัดกำรกองทุน

ไม่มี
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จากัด (มหาชน)
ระหว่างวันที่ 18 - 27 มีนาคม 2562
บริษัทจะจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม ภายหลังจากการเสนอขายครั้งแรก
ไม่กาหนดอายุโครงการ
1,000 ล้านบาท
วันทำกำรซื้อ :
ระหว่ำงกำรเสนอขำยครั้งแรก (IPO)* : ระหว่างวันที่ 18 - 27 มีนาคม 2562
ตั้งแต่เวลา 08.30 – 15.30น.
ภำยหลังกำรเสนอขำยครั้งแรก
: ทุกวันทาการตั้งแต่เวลา 08.30 – 15.30น.
* โดยการเสนอขายครั้งแรก (IPO) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิรับเงินค่าจองซื้อเป็นเงิน
โอนเท่านั้นภายในเวลา 15.30 น. อนึ่ง ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถส่งคาสั่ง สับเปลี่ยน
หน่วยลงทุนจากกองทุนต้นทาง อันได้แก่ กองทุนเปิด แอล เอช ตลาดเงิน (LHMM)
และกองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส (LHSTPLUS) เพื่อซื้อหน่วย
ลงทุนของกองทุนนี้ (สับเปลี่ยนเข้า หรือการขายหน่วยลงทุนกองทุนต้นทางเพื่ อซื้อ
หน่วยลงทุนของกองทุนนี้) ในช่วงเสนอขายครั้งแรก (IPO) ได้
ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจกาหนด หรือเปลี่ยนแปลงรายชื่อกองทุนต้นทางนี้ในภายหลังได้
เว้นแต่บริษัทจัดการจะอนุญาตเป็นอย่างอื่น
มูลค่ำขั้นต่ำของกำรซื้อครั้งแรก : 10 ล้ำนบำท
มูลค่ำขั้นต่ำของกำรซื้อครั้งถัดไป : 500 บำท
วันทำกำรขำยคืน
วันทำกำรขำยคืนอัตโนมัติ
: ไม่เกินปีละ 12 ครั้ง
(ภายหลังครบระยะเวลา 3 ปีแรก บริษัทจัดการ
จะท าการรับ ซื้ อคืนหน่ วยลงทุ นอั ต โนมั ติให้กับ
ผู้ ถื อ หน่ ว ยลงทุ น ทุ ก ราย โดยถื อ ว่ า ผู้ ถื อ หน่ ว ย
ลงทุนได้ตกลงสั่งขายคืนหน่วยลงทุน และยินยอม
ให้บริษัทจัดการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ)
วันทำกำรขำยคืนปกติ
: ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสั่งขายคืนหน่วยลงทุน
ได้ ทุ กรอบระยะเวลาประมาณ 3 ปี ถัด จากวัน
ทาการซื้อขายหน่วยลงทุนล่าสุด
โดยบริษัทจัดกำรจะเปิดรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
รอบถัดไประหว่ำงวันที่ 25 - 31 มีนำคม 2565
ตั้งแต่เวลำ 08.30 – 15.30น.
มูลค่ำขั้นต่ำของกำรขำยคืน
: 500 บำท
ยอดคงเหลือขั้นต่า
: ไม่กาหนด
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน
: ภายใน 5 วันทาการนับแต่วนั ถัดจากวัน
คานวณ NAV (ปัจจุบัน T+2 วันทาการ
หลังจากวันทารายการขายคืน)
คุณสามารถตรวจสอบมูลค่าทรัพย์สินรายวันได้ที่: www.lhfund.co.th
คุณมนชญา รัชตกุล
คุณสมิทธ์ ศักดิ์กาจร
คุณอานุภาพ โฉมศรี
คุณนภาพรรณ จึงจินต์เจริญ
คุณภควัต พิสุทธิพันธุ์
คุณสิทธานต์ สุรเดช

(เริ่มตั้งแต่วันที่จดทะเบียนกองทุน)
(เริ่มตั้งแต่วันที่จดทะเบียนกองทุน)
(เริ่มตั้งแต่วันที่จดทะเบียนกองทุน)
(เริ่มตั้งแต่วันที่จดทะเบียนกองทุน)
(เริ่มตั้งแต่วันที่จดทะเบียนกองทุน)
(เริ่มตั้งแต่วันที่จดทะเบียนกองทุน)
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ข้อมูลอื่น ๆ (ต่อ)
ผู้สนับสนุนกำรขำยหรือรับซื้อคืน
ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จากัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จากัด (มหาชน)
หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ได้รับแต่งตัง้ (ถ้ามี)
ติดต่อสอบถำมรับหนังสือชี้ชวน
ร้องเรียน

บริษัทหลักทรัพย์จัดกำรกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้ำส์ จำกัด
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

ธุรกรรมที่อำจก่อให้เกิดควำมขัดแย้งทำง
ผลประโยชน์

คุณสามารถตรวจสอบธุรกรรมที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ได้ที่ www.lhfund.co.th

คำอธิบำยเพิ่มเติม
ปัจจัยควำมเสี่ยงของกองทุน
▪ ความเสี่ยงจากการดาเนินงานของผู้ออกตราสาร (Business Risk) : คือความเสี่ยงที่เกิดจากการดาเนินงานของผู้ออก
ตราสาร หากผลการดาเนินงานหรือฐานะการเงินของผู้ออกตราสาร รวมทั้งความสามารถในการทากาไรของผู้ออก
ตราสารเปลี่ยนแปลงไป ซึ่งอาจกระทบต่อราคาซื้อขายของตราสาร
▪ ความเสี่ยงจากความสามารถในการชาระหนี้ของผู้ออกตราสาร (Credit Risk) : คือความเสี่ยงจากการที่บริษัทผู้ออก
ตราสารไม่สามารถชาระคืนเงินต้น และ/หรือดอกเบี้ยได้ตามที่กาหนด หรือไม่ครบตามจานวนที่ได้สัญญาไว้
▪ ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาตราสาร (Market Risk) : คือความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงราคา หรือ
ผลตอบแทนโดยรวมของตราสาร ซึ่งขึ้นอยู่กับปัจจัยต่าง ๆ เช่น แนวโน้มของอัตราดอกเบี้ย ความผันผวนของค่าเงิน
ปัจจัยพื้นฐานทางเศรษฐกิจ ผลประกอบการของบริษัทผู้ออกตราสาร ปริมาณการซื้อขายหุ้นหรือตราสารหนี้ เป็นต้น
ซึ่งส่งผลให้ราคาตราสารที่กองทุนได้ลงทุนไว้อาจเพิ่มขึ้นหรือลดลงได้ตลอดเวลา
▪ ความเสี่ ย งจากการขาดสภาพคล่ องของตราสาร (Liquidity Risk) : คือความเสี่ ย งที่ เ กิด จากการไม่ ส ามารถขาย
ตราสารได้ในช่วงเวลาที่ต้องการหรืออาจไม่ได้ราคาตามที่คาดหวังเอาไว้

▪ กำรลงทุ น ในหน่ ว ยลงทุ นไม่ใ ช่ ก ำรฝำกเงิ น รวมทั้ ง ไม่ไ ด้ อยู่ ภ ำยใต้ ค วำมคุ้ ม ครองของสถำบั นคุ้ ม ครองเงิ น ฝำก
จึงมีควำมเสี่ยงจำกกำรลงทุนซึ่งผู้ลงทุนอำจไม่ได้รับเงินลงทุนคืนเต็มจำนวน
▪ ได้รับอนุมัติจัดตั้ง และอยู่ภำยใต้กำรกำกับดูแลของสำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต.
▪ กำรพิจำรณำร่ำงหนังสือชี้ชวนในกำรเสนอขำยหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้มิได้เป็นกำรแสดงว่ำสำนักงำน ก.ล.ต.
ได้รับรองถึงควำมถูกต้องของข้อมูลในหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวม หรือ ได้ประกันรำคำหรือผลตอบแทนของหน่วย
ลงทุนที่เสนอขำยนั้น ทั้งนี้ บริษัทจัดกำรกองทุนรวมได้สอบทำนข้อมูลในหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ ณ วันที่
22 กุมภำพันธ์ 2562 แล้วด้วยควำมระมัดระวังในฐำนะผู้รับผิดชอบในกำรดำเนินกำรของกองทุนรวมและขอรับรอง
ว่ำข้อมูลดังกล่ำวถูกต้องไม่เป็นเท็จ และไม่ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด
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