ข้อมูล ณ วันที่ 27 มีนาคม 2563

หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ
กองทุนเปิด แอล เอช สมาร์ท เพื่อการออม
LH SMART SUPER SAVINGS FUND
(LHSMARTDSSF)
(ชนิดเพื่อการออมและจ่ายเงินปันผล :
LHSMARTDSSF-SSF)

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน
แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด
การเข้าร่วมการต่อต้านทุจริต: ได้รับการรับรอง CAC

กองทุนรวมผสม
กองทุนรวมเพื่อการออม (Super Savings Fund:SSF)
กองทุนรวมทีล่ งทุนแบบมีความเสี่ยงทั้งในและต่างประเทศ

ผู้ลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 เป็นต้นไป

คุณกำลังจะลงทุนอะไร?

กองทุนรวมนี้เหมาะกับใคร?
คุณต้องระวังอะไรเป็นพิเศษ?
สัดส่วนของประเภททรัพย์สินที่
ลงทุน
ค่าธรรมเนียม

ผลการดำเนินงาน
ข้อมูลอื่น ๆ

การลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่การฝากเงิน
ผู้ลงทุนควรศึกษารายละเอียดของกองทุนอย่างละเอียดถี่ถ้วนก่อนตัดสินใจลงทุน
หากมีข้อสงสัยหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
หน้า 1

คุณกำลังจะลงทุนอะไร?
กองทุนมีนโยบายที่จะลงทุนในหลักทรัพย์ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่น้อยกว่าร้อยละ 65
ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนโดยจะเลือกพิจารณาลงทุนในหุ้นที่มีปัจจัยพื้นฐานดี และ/หรือ หน่วยลงทุน
ของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์/หน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์/ตราสารอื่นใดที่ให้สิทธิในการ
ได้มาหรือที่มีผลตอบแทนอ้างอิงกับตราสารดังกล่าวข้างต้น หรือกลุ่มของตราสาร/หน่วยลงทุนดังกล่าวข้า งต้ น
และ/หรือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน/ตราสารอื่นใดที่ให้สิทธิในการได้มาหรือที่มีผลตอบแทนอ้างอิง
กับตราสารดังกล่าวข้างต้น
กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุ น
(Efficient portfolio management) และ/หรือ เพื่อป้องกันความเสี่ยง (Hedging) จากอัตราแลกเปลี่ยน (Foreign
Exchange Rate Risk) ตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน ซึ่งจะพิจารณาจากสภาวะของตลาดการเงินในขณะนั้น และ
ปัจจัยอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น ปัจจัยทางเศรษฐกิจ การเมือง การเงินและการคลัง เป็นต้น
กลยุทธ์การบริหารกองทุน:
กองทุนมีกลยุทธ์การลงทุน มุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี้วัด (Active Management)

กองทุนรวมนี้เหมาะกับใคร?
▪ ผู้ลงทุนที่สามารถลงทุนในระยะยาว โดยคาดหวังผลตอบแทนในระยะยาวที่ดีกว่าการลงทุนในตราสารหนี้ทั่วไป
▪ หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมและจ่ายเงินปันผล (LHSMARTDSSF-SSF) : เหมาะสำหรับผู้ลงทุนประเภทบุคคลธรรมดา
เปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนรับรายได้สม่ำเสมอจากเงินปันผล รวมถึงมีสิทธิได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี หากปฏิบัติเป็นไปตาม
เกณฑ์/เงื่อนไขที่กรมสรรพากรกำหนดและ/หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

กองทุนรวมนี้ไม่เหมาะกับใคร
▪ ผู้ลงทุนที่เน้นการได้รับผลตอบแทนในจำนวนเงินที่แน่นอน หรือรักษาเงินต้นให้อยู่ครบ

ทำอย่างไรหากยังไม่เข้าใจนโยบาย และความเสี่ยงของกองทุนนี้
▪ อ่านหนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม หรือสอบถามผูส้ นับสนุนการขายและบริษทั จัดการ
▪ อย่าลงทุนหากไม่เข้าใจลักษณะและความเสีย่ งของกองทุนรวมนี้ดีพอ
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คุณต้องระวังอะไรเป็นพิเศษ?
คำเตือนที่สำคัญ:


ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม เพื่อการออมจะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี หากไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการลงทุน และ
จะต้องคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่เคยได้รับภายในกำหนดเวลา มิฉะนั้นจะต้องชำระเงินเพิ่มและเบี้ยปรับตามประมวล
รัษฎากร

▪ ผู้ลงทุนไม่สามารถนำหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด แอล เอช สมาร์ท เพื่อการออม ไปจำหน่าย โอน จำนำ หรือนำไปเป็น

ประกัน

▪ ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ระบุไว้ในคู่มือการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการออม
▪ ในกรณีที่มีแนวโน้มว่าจะมีการขายคืนหน่วยลงทุนเกินกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด บริษัท

จัดการอาจใช้ดุลยพินิจในการเลิกกองทุนรวม และอาจยกเลิกคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุนที่ได้รับไว้แล้วหรือหยุดรับคำสั่ง
ดังกล่าวได้

▪ กองทุนอาจลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ ( Non-investment grade) และตราสาร
หนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ ( Unrated Securities) รวมทั้งตราสารทุนที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
(Unlisted Securities) ดังนั้น ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากการผิดนัดชาระหนี้ของผู้ออกตราสาร ซึ่งส่งผลให้ผู้ลงทุนขาดทุน

จากการลงทุนบางส่วนหรือทั้งจานวนได้

▪ กองทุ น อาจลงทุ น ในสั ญ ญาซื ้ อ ขายล่ ว งหน้ า เพื ่ อ เพิ ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพในการบริ ห ารการลงทุ น ( efficient portfolio
management(EPM)) และอาจลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง ( Structured Note) กองทุนรวมจึงมีความ

เสี ่ ย งมากกว่ า กองทุ น รวมที ่ ล งทุ น ในหลั ก ทรั พ ย์ อ ้ า งอิ ง โดยตรง เนื ่ อ งจากใช้ เ งิ น ลงทุ น ในจำนวนที ่ น้ อ ยกว่ า จึ ง มี
กำไร/ขาดทุนสูงกว่าการลงทุนในหลักทรัพย์อ้างอิงโดยตรง ดังนั้น ผู้ลงทุนควรพิจารณาความเหมาะสมของการลงทุน โดย
คำนึงถึงประสบการณ์การลงทุน วัตถุประสงค์การลงทุน และฐานะการเงินของผู้ลงทุนเอง
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แผนภาพแสดงตำแหน่งความเสี่ยงของกองทุนรวม

ปัจจัยความเสี่ยงที่สำคัญ

*คุณสามารถดูข้อมูลเพิม่ เติมได้ที่ www.lhfund.co.th
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สัดส่วนของประเภททรัพย์สินที่ลงทุน
ยังไม่มีข้อมูล
เนื่องจากกองทุนยังไม่ได้จดทะเบียน จึงยังไม่มีข้อมูลของทรัพย์สินที่กองทุนลงทุน

ค่าธรรมเนียม
* ค่าธรรมเนียมมีผลกระทบต่อผลตอบแทนที่คุณจะได้รับ
ดังนั้น คุณควรพิจารณาการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวก่อนการลงทุน *

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV)
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุน
สูงสุดไม่เกิน, 5.000%



5.000%



ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจริง
(% ต่อปีของ NAV)

4.500%
4.000%
3.500%
3.000%
2.500%

สูงสุดไม่เกิน, 2.500%





2.000%
1.500%
1.000%
0.500%

เก็บจริง, 1.3375%
สูงสุดไม่เกิน, 0.10%



0.000%

เก็บจริง, 0.0203%

หมายเหตุ:

การจัดการ

สูงสุดไม่เกิน,
1.000%
เก็บจริง, 0.2675%



ผู้ดูแลผลประโยชน์



นายทะเบียน



สูงสุดไม่เกิน,
1.400%



เก็บจริง, 1.6253%
(ยังไม่รวมค่าใช้จ่าย อื่นๆ )

ตามที่จ่ายจริง

ค่าใช้จ่ายอื่น

รวมค่าใช้จ่าย

1) ค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้นเป็นอัตราที่รวมภาษีมลู ค่าเพิ่ม หรือภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใด ในทำนองเดียวกันนี้
2) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการที่จะปรับเพิ่มอัตราค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายข้างต้น โดยได้รับความเห็นชอบจาก
ผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว เพิ่มเติมโครงการจัดการในอัตราไม่เกินร้อยละ 5 ของอัตราค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้ จ ่ า ย
ทั้งนี้ เป็นไปตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดโครงการและตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด
3) ค่าธรรมเนียมค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม เมื่อรวมกันทั้งหมดแล้ว ต้องไม่เกินอัตราร้อยละ 5.00 ต่อปีของ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
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ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าซื้อขาย)
รายการ

สูงสุดไม่เกิน

เก็บจริง

ค่าธรรมเนียมการขาย

2.50%

ยกเว้น

ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน

2.50%

ยกเว้น

ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยน
▪ ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนเข้า

2.50%

▪ ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนออก

2.50%

ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน

ตามอัตราที่นายทะเบียนกำหนด

ยกเว้น

(แต่ต้องเสียค่าธรรมเนียมการขาย)

ยกเว้น

(แต่ต้องเสียค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน)

ไม่มี

หมายเหตุ:
1) ค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้น อาจเรียกเก็บจากผูล้ งทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่ละรายไม่เท่ากัน ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ
2) กรณีสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการอาจยกเว้นไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนสำหรับการสับเปลี่ยน
หน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมภายใต้การจัดการของบริ ษัทจัดการ แต่จะมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายและรับซื้อคืน
หน่วยลงทุนตามอัตราที่บริษัทจัดการกำหนด
3) ค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้นรวมภาษีมลู ค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแล้ว
**เงื่อนไขค่าธรรมเนียมสับเปลี่ยนออกไปบริษัทจัดการอื่น**
(1)
มูลค่าหน่วยลงทุนที่ทำรายการ** ต่ำกว่า 50,000 บาท ไม่เรียกเก็บ
(2) มูลค่าหน่วยลงทุนที่ทำรายการ** มากกว่าหรือเท่ากับ 50,000 บาท เรียกเก็บในอัตรา 500 บาทต่อรายการ

ผลการดำเนินงานในอดีต
* ผลการดำเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต *
ตัวชี้วัดของกองทุน (Benchmark):
1. ดัชนีผลตอบแทนรวมของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (PF&REIT
Total Return Index) ในสัดส่วนร้อยละ 40
2. ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET Total Return Index) ร้อยละ 40
3. ดัชนี MTM ThaiBMA Government Bond Index อายุ 1-3 ปี (NTR) ร้อยละ 20

ประเภทกองทุนรวมเพื่อใช้เปรียบเทียบผลการดำเนินงาน ณ จุดขาย คือ Aggressive Allocation
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ข้อมูลอื่น ๆ
นโยบายการจ่ายเงินปันผล
ผู้ดูแลผลประโยชน์
วันเสนอขายครั้งแรก (IPO)
วันที่จดทะเบียน
อายุโครงการ
จำนวนเงินทุนโครงการ
ซื้อและขายคืนหน่วยลงทุน

มี จ่ายไม่เกินปีละ 12 ครั้ง
ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
ระหว่างวันที่ 1 – 15 เมษายน 2563
วันที่ 16 เมษายน 2563
ไม่กำหนด
1,000 ล้านบาท
วันทำการซื้อ :
ระหว่างการเสนอขายครั้งแรก (IPO)* : ระหว่างวันที่ 1–15 เมษายน 2563
ตั้งแต่เวลา 08.30 – 15.30 น.
ภายหลังการเสนอขายครั้งแรก
: ทุกวันทำการตั้งแต่เวลา 08.30 – 15.30 น.
* โดยการเสนอขายครั้งแรก (IPO) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิรับเงินค่าจองซื้ อ
เป็ น เงิ น โอนเท่ า นั ้ น ภายในเวลา 15.30 น. อนึ ่ ง ผู ้ ถื อหน่ ว ยลงทุ น สามารถส่ง
คำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนต้นทาง อันได้แก่ กองทุนเปิด แอล เอช
ตลาดเงิ น (LHMM) และกองทุ น เปิ ด แอล เอช ตราสารหนี ้ ร ะยะสั ้ น พลั ส
(LHSTPLUS) เพื่อซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนนี้ (สับเปลี่ยนเข้า หรือการขายหน่วย
ลงทุนกองทุนต้นทางเพื่อซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนนี้) ในช่วงเสนอขายครั้งแรก
(IPO) ได้ ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจกำหนด หรือเปลี่ยนแปลงรายชื่อกองทุนต้นทางนี้
ในภายหลังได้ เว้นแต่บริษัทจัดการจะอนุญาตเป็นอย่างอื่น
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก : ไม่กำหนด
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป : ไม่กำหนด
วันทำการขายคืน
วันทำการขายคืนปกติ : ทุกวันทำการตั้งแต่เวลา 08.30 – 15.30 น.
บริษัทจัดการจะกำหนดวันเริ่มรับซื้อคืนหน่วยลงทุนภายหลังจากวันจดทะเบียน
กองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม โดย บริษัทจัดการจะเปิดรับซื้อคืนหน่วยลงทุนตั้งแต่
วันที่ 1 มกราคม 2564 ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงวันที่
เปิดรับซื้อคืนหน่วยลงทุนก่อนกำหนด โดยบริษัทจัดการจะทำการปิดประกาศให้
ทราบล่วงหน้า ณ สำนักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือ
รับซื้อคืน หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวบริษัทจัดการจะ
คำนึงถึงประโยชน์ของกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ
มูลค่าขั้นต่ำของการขายคืน
: ไม่กำหนด
ยอดคงเหลือขั้นต่ำ
: ไม่กำหนด
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน : ภายใน 5 วันทำการนับแต่วันถัดจากวัน
คำนวณ NAV (ปัจจุบัน T+4 วันทำการหลังจากวันทำรายการขายคืน)
คุณสามารถตรวจสอบมูลค่าทรัพย์สินรายวันได้ที่: www.lhfund.co.th
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รายชื่อผู้จัดการกองทุน

คุณอานุภาพ โฉมศรี, (เริ่มบริหารกองทุน : วันที่จดทะเบียนกองทุน)
คุณสมิทธ์ ศักดิ์กำจร, (เริ่มบริหารกองทุน : วันที่จดทะเบียนกองทุน)

ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน

ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)
หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ได้รับแต่งตัง้ (ถ้ามี)

ติดต่อสอบถามรับหนังสือชี้ชวน
ร้องเรียน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ 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
คุณสามารถตรวจสอบธุรกรรมที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ได้ที่ www.lhfund.co.th

ธุรกรรมที่อาจก่อให้เกิดความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์
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คำอธิบายเพิ่มเติม
ปัจจัยความเสี่ยงของกองทุน
▪ ความเสี่ยงจากการดำเนินงานของผู้ออกตราสาร (Business Risk) : คือความเสี่ยงที่เกิดจากการดำเนินงานของผู้ออก
ตราสาร หากผลการดำเนินงานหรือฐานะการเงินของผู้ออกตราสาร รวมทั้งความสามารถในการทำกำไรของผู้ออกตรา
สารเปลี่ยนแปลงไป ซึ่งอาจกระทบต่อราคาซื้อขายของตราสาร
▪ ความเสี่ยงจากความสามารถในการชำระหนี้ของผู้ออกตราสาร (Credit Risk) : คือความเสี่ยงจากการที่บริษัทผู้ออก
ตราสารไม่สามารถชำระคืนเงินต้น และ/หรือดอกเบี้ยได้ตามที่กำหนด หรือไม่ครบตามจำนวนที่ได้สัญญาไว้ โดยพิจารณา
จากผลการดำเนินงานที่ผ่านมาและฐานะการเงินของผู้ออกตราสาร credit rating ของหุ้นกู้ระยะยาวมีความหมาย
โดยย่อ ดังต่อไปนี้
ระดับ
การลงทุน

ระดับที่
น่าลงทุน

ระดับที่
ต่ากว่า
น่าลงทุน

TRIS

Fitch

Moody’s

S&P

คาอธิบาย

AAA

AAA(tha)

Aaa

AAA

อันดับเครดิตสูงที่สุด มีความเสี่ยงต่าที่สุดที่จะไม่สามารถ
ชาระหนี้ได้ตามกาหนด

AA

AA(tha)

Aa

AA

อันดับเครดิตรองลงมาและถือว่ามีความเสี่ยงต่ามากที่จะไม่
สามารถชาระหนี้ได้ตามกาหนด

A

A(tha)

A

A

ความเสี่ยงต่าที่จะไม่สามารถชาระหนี้ได้ตามกาหนด

BBB

BBB(tha)

Baa

BBB

ต่ากว่า
BBB

ต่ากว่า
BBB(tha)

ต่ากว่า
Baa

ต่ากว่า
BBB

ความเสี่ยงปานกลางที่จะไม่สามารถชาระหนี้ได้ตามกาหนด
ความเสี่ยงสูงที่จะไม่สามารถชาระหนี้ได้ตามกาหนด

▪ ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องของตราสาร (Liquidity Risk) : คือความเสี่ยงที่เกิดจากการไม่สามารถขาย
ตราสารได้ในช่วงเวลาที่ต้องการหรืออาจไม่ได้ราคาตามที่คาดหวังเอาไว้
▪ ความเสี่ยงจากการทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivative) เพื่อป้องกันความเสี่ยง : การทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
(Derivative) เพื ่ อ ป้ อ งกั น ความเสี ่ ย ง (Hedging) จากอั ต ราแลกเปลี ่ ย นอาจทำให้ ก องทุ น เสี ย โอกาสในการได้ รับ
ผลตอบแทนที่เพิ่มขึ้นหากอัตราแลกเปลี่ยนมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางตรงกันข้ามกับที่กองทุนคาดการณ์ไว้ อย่างไร
ก็ตาม กองทุนยังคงมีความเสี่ยงจากการที่คู่สัญญาไม่ปฏิบัติตามสัญญาดังกล่าว


ความเสี่ยงจากความผันผวนของมูลค่ าหน่วยลงทุน (Market Risk) : ความเสี่ยงที่มูลค่าของหลักทรัพย์ที่กองทุนรวม
ลงทุนจะเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นหรือลดลงจากปัจจัยภายนอก เช่น สภาวะเศรษฐกิจการลงทุน ปัจจัยทางการเมืองทั้งในและ
ต่างประเทศ เป็นต้น ซึ่งพิจารณาได้จากค่า Standard Deviation (SD) ของกองทุนรวม หากกองทุนรวมมีค่า SD สูง
แสดงว่ากองทุนรวมมีความผันผวนจากการเปลี่ยนแปลงของราคาหลักทรัพย์สูง
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 ความเสี่ยงจากการกระจุกตัวลงทุนในผู้ออกรายใดรายหนึ่ง (High Issuer Concentration Risk) พิจารณาจากการ
ลงทุนแบบกระจุกตัวในตราสารของผู้ออกตราสาร คู่สัญญา หรือบุคคลอื่นที่มีภาระผูกพันตามตราสารหรือสัญญานั้น รายใด
รายหนึ่งมากกว่า 10%ของ NAV รวมกัน
ทั้งนี้ การลงทุนแบบกระจุกตัวไม่รวมถึงกรณีการลงทุนในทรัพย์สินดังนี้
1. ตราสารหนี้ภาครัฐไทย
2. ตราสารภาครัฐต่างประเทศที่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้
3. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่ผู้รับฝากหรือผู้ออกตราสารที่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถ
ลงทุนได้
▪ ความเสี่ยงจากการลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรมใดอุต สาหกรรมหนึ่ง (Sector Concentration Risk) เกิด
จากกองทุ น ลงทุน ในบางหมวดอุต สาหกรรมมากกว่ า 20% ของ NAV รวมกั น ซึ ่ ง หากเกิ ด เหตุการณ์ ที ่ส ่ งผลกระทบต่อ
อุตสาหกรรมนั ้น กองทุนดังกล่าวอาจมีผลการดำเนินงานที ่ผันผวนมากกว่ากองทุนที่ กระจายการลงทุน ในหลายหมวด
อุตสาหกรรม
▪ ความเสี่ยงจากการกระจุกตัวลงทุนในประเทศใดประเทศหนึ่ง (Country Concentration Risk) เกิดจากกองทุน
ลงทุนในประเทศใดประเทศหนึ่งมากกว่า 20% ของ NAV รวมกัน ซึ่งหากเกิดเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อประเทศดังกล่าว เช่น
การเมือง เศรษฐกิจ สังคม เป็นต้น กองทุนดังกล่าวอาจมีผลการดำเนินงานที่ผันผวนมากกว่ากองทุนที่กระจายการลงทุนใน
หลายประเทศ
 ความเสี ่ ย งจากการเปลี ่ ย นแปลงของอั ต ราแลกเปลี ่ ย น (Currency Risk) หมายถึ ง การเปลี ่ ย นแปลงของอัต รา
แลกเปลี่ยนมีผลกระทบต่อมูลค่าของหน่วยลงทุน เช่น กองทุนรวมลงทุนด้วยสกุลเงินดอลลาร์ในช่วงที่เงินบาทอ่อน แต่ขายทำ
กำไรในช่วงที่บาทแข็ง กองทุนรวมจะได้เงินบาทกลับมาน้อยลง ในทางกลับกันหากกองทุนรวมลงทุนในช่วงที่บาทแข็งและขาย
ทำกำไรในช่วงที่บาทอ่อนก็อาจได้ผลตอบแทนมากขึ้นกว่าเดิมด้วยเช่นกัน ดังนั้น การป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนจึง
เป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารความเสี่ยง ซึ่งทำได้ดังต่อไปนี้
-ป้องกันความเสี่ยงทั้งหมดหรือเกือบทั้งหมด : ผู้ลงทุนไม่มีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
-ป้องกันความเสี่ยงบางส่วน โดยต้องระบุสัดส่วนการป้องกันความเสี่ยงไว้อย่างชัดเจน : ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากอัตรา
แลกเปลี่ยน
-อาจป้องกันความเสี่ยงตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนรวม : ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน เนื่องจากการ
ป้องกันความเสี่ยงขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนรวมในการพิจารณาว่าจะป้องกันความเสี่ยงหรือไม่
-ไม่ป้องกันความเสี่ยงเลย : ผู้ลงทุนมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

▪ การลงทุนในหน่วยลงทุนไม่ใช่การฝากเงิน รวมทั้งไม่ได้อยู่ภายใต้ความคุ้มครองของสถาบันคุ้มครองเงินฝาก จึงมีความ
เสี่ยงจากการลงทุนซึ่งผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับเงินลงทุนคืนเต็มจำนวน
▪ ได้รับอนุมัติจัดตัง้ และอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
▪ การพิจารณาร่างหนังสือชี้ชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้มิได้เป็นการแสดงว่าสำนักงาน ก.ล.ต. ได้
รับรองถึงความถูกต้องของข้อมูลในหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวม หรือ ได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทุน
ที่เสนอขายนั้น ทั้งนี้ บริษัทจัดการกองทุน รวมได้ส อบทานข้ อมูล ในหนังสื อชี ้ชวนส่วนสรุป ข้ อมูลสำคัญ ณ วันที่
27 มีนาคม 2563 แล้วด้วยความระมัดระวังในฐานะผู้รับผิดชอบในการดำเนินการของกองทุนรวมและขอรับรองว่า
ข้อมูลดังกล่าวถูกต้องไม่เป็นเท็จ และไม่ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด
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ข้อมูล ณ วันที่ 27 มีนาคม 2563

หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ
กองทุนเปิด แอล เอช สมาร์ท เพื่อการออม
LH SMART SUPER SAVINGS FUND
(LHSMARTDSSF)
(ชนิดเพื่อการออมพิเศษและจ่ายเงินปันผล :
LHSMARTDSSF-SSFX)

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน
แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด
การเข้าร่วมการต่อต้านทุจริต: ได้รับการรับรอง CAC

กองทุนรวมผสม
กองทุนรวมเพื่อการออม (Super Savings Fund:SSF)
กองทุนรวมทีล่ งทุนแบบมีความเสี่ยงทั้งในและต่างประเทศ

ผู้ลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 เป็นต้นไป

คุณกำลังจะลงทุนอะไร?
กองทุนรวมนี้เหมาะกับใคร?
คุณต้องระวังอะไรเป็นพิเศษ?
สัดส่วนของประเภททรัพย์สินที่
ลงทุน
ค่าธรรมเนียม
ผลการดำเนินงาน
ข้อมูลอื่น ๆ

การลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่การฝากเงิน
ผู้ลงทุนควรศึกษารายละเอียดของกองทุนอย่างละเอียดถี่ถ้วนก่อนตัดสินใจลงทุน
หากมีข้อสงสัยหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
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คุณกำลังจะลงทุนอะไร?
กองทุนมีนโยบายที่จะลงทุนในหลักทรัพย์ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่น้อยกว่าร้อยละ 65
ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนโดยจะเลือกพิจารณาลงทุนในหุ้นที่มีปัจจัยพื้นฐานดี และ/หรือ หน่วยลงทุน
ของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์/หน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์/ตราสารอื่นใดที่ให้สิทธิในการ
ได้มาหรือที่มีผลตอบแทนอ้างอิงกับตราสารดังกล่าวข้างต้น หรือกลุ่มของตราสาร/หน่วยลงทุนดังกล่าวข้า งต้ น
และ/หรือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน/ตราสารอื่นใดที่ให้สิทธิในการได้มาหรือที่มีผลตอบแทนอ้างอิง
กับตราสารดังกล่าวข้างต้น
กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุ น
(Efficient portfolio management) และ/หรือ เพื่อป้องกันความเสี่ยง (Hedging) จากอัตราแลกเปลี่ยน (Foreign
Exchange Rate Risk) ตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน ซึ่งจะพิจารณาจากสภาวะของตลาดการเงินในขณะนั้น และ
ปัจจัยอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น ปัจจัยทางเศรษฐกิจ การเมือง การเงินและการคลัง เป็นต้น
กลยุทธ์การบริหารกองทุน:
กองทุนมีกลยุทธ์การลงทุน มุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี้วัด (Active Management)

กองทุนรวมนี้เหมาะกับใคร?
▪ ผู้ลงทุนที่สามารถลงทุนในระยะยาว โดยคาดหวังผลตอบแทนในระยะยาวที่ดีกว่าการลงทุนในตราสารหนี้ทั่วไป
▪ หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมพิเศษและจ่ายเงินปันผล (LHSMARTDSSF-SSFX) : เหมาะสำหรับผู้ลงทุนประเภทบุคคล
ธรรมดา เปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนรับรายได้สม่ำเสมอจากเงินปันผล รวมถึงมีสิทธิได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี หากปฏิบัติ
เป็นไปตามเกณฑ์/เงื่อนไขที่กรมสรรพากรกำหนดและ/หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

กองทุนรวมนี้ไม่เหมาะกับใคร
▪ ผู้ลงทุนที่เน้นการได้รับผลตอบแทนในจำนวนเงินที่แน่นอน หรือรักษาเงินต้นให้อยู่ครบ

ทำอย่างไรหากยังไม่เข้าใจนโยบาย และความเสี่ยงของกองทุนนี้
▪ อ่านหนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม หรือสอบถามผูส้ นับสนุนการขายและบริษทั จัดการ
▪ อย่าลงทุนหากไม่เข้าใจลักษณะและความเสีย่ งของกองทุนรวมนี้ดีพอ
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คุณต้องระวังอะไรเป็นพิเศษ?
คำเตือนที่สำคัญ:


ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม เพื่อการออมจะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี หากไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการลงทุน และ
จะต้องคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่เคยได้รับภายในกำหนดเวลา มิฉะนั้นจะต้องชำระเงินเพิ่มและเบี้ยปรับตามประมวล
รัษฎากร

▪ ผู้ลงทุนไม่สามารถนำหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด แอล เอช สมาร์ท เพื่อการออม ไปจำหน่าย โอน จำนำ หรือนำไปเป็น

ประกัน

▪ ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ระบุไว้ในคู่มือการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการออม
▪ ในกรณีที่มีแนวโน้มว่าจะมีการขายคืนหน่วยลงทุนเกินกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด บริษัท

จัดการอาจใช้ดุลยพินิจในการเลิกกองทุนรวม และอาจยกเลิกคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุนที่ได้รับไว้แล้วหรือหยุดรับคำสั่ง
ดังกล่าวได้

▪ กองทุนอาจลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ ( Non-investment grade) และตราสาร
หนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ ( Unrated Securities) รวมทั้งตราสารทุนที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
(Unlisted Securities) ดังนั้น ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากการผิดนัดชาระหนี้ของผู้ออกตราสาร ซึ่งส่งผลให้ผู้ลงทุนขาดทุน

จากการลงทุนบางส่วนหรือทั้งจานวนได้

▪ กองทุ น อาจลงทุ น ในสั ญ ญาซื ้ อ ขายล่ ว งหน้ า เพื ่ อ เพิ ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพในการบริ ห ารการลงทุ น ( efficient portfolio
management(EPM)) และอาจลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง ( Structured Note) กองทุนรวมจึงมีความ

เสี ่ ย งมากกว่ า กองทุ น รวมที ่ ล งทุ น ในหลั ก ทรั พ ย์ อ ้ า งอิ ง โดยตรง เนื ่ อ งจากใช้ เ งิ น ลงทุ น ในจำนวนที ่ น้ อ ยกว่ า จึ ง มี
กำไร/ขาดทุนสูงกว่าการลงทุนในหลักทรัพย์อ้างอิงโดยตรง ดังนั้น ผู้ลงทุนควรพิจารณาความเหมาะสมของการลงทุน โดย
คำนึงถึงประสบการณ์การลงทุน วัตถุประสงค์การลงทุน และฐานะการเงินของผู้ลงทุนเอง
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แผนภาพแสดงตำแหน่งความเสี่ยงของกองทุนรวม

ปัจจัยความเสี่ยงที่สำคัญ

*คุณสามารถดูข้อมูลเพิม่ เติมได้ที่ www.lhfund.co.th
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สัดส่วนของประเภททรัพย์สินที่ลงทุน
ยังไม่มีข้อมูล
เนื่องจากกองทุนยังไม่ได้จดทะเบียน จึงยังไม่มีข้อมูลของทรัพย์สินที่กองทุนลงทุน

ค่าธรรมเนียม
* ค่าธรรมเนียมมีผลกระทบต่อผลตอบแทนที่คุณจะได้รับ
ดังนั้น คุณควรพิจารณาการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวก่อนการลงทุน *

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV)
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุน
สูงสุดไม่เกิน, 5.000%



5.000%



ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจริง
(% ต่อปีของ NAV)

4.500%
4.000%
3.500%
3.000%
2.500%

สูงสุดไม่เกิน, 2.500%





2.000%
1.500%

1.000%
0.500%

เก็บจริง, 1.3375%
สูงสุดไม่เกิน, 0.10%



0.000%

เก็บจริง, 0.0203%

หมายเหตุ:

การจัดการ

สูงสุดไม่เกิน,
1.000%
เก็บจริง, 0.2675%



ผู้ดูแลผลประโยชน์



นายทะเบียน



สูงสุดไม่เกิน,
1.400%



ตามที่จ่ายจริง, 1.6253%
(ยังไม่รวมค่าใช้จ่าย อื่นๆ )

ตามที่จ่ายจริง

ค่าใช้จ่ายอื่น

รวมค่าใช้จ่าย

1) ค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้นเป็นอัตราที่รวมภาษีมลู ค่าเพิ่ม หรือภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใด ในทำนองเดียวกันนี้
2) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการที่จะปรับเพิ่มอัตราค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายข้างต้น โดยได้รับความเห็นชอบจาก
ผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว เพิ่มเติมโครงการจัดการในอัตราไม่เกินร้อยละ 5 ของอัตราค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้ จ ่ า ย
ทั้งนี้ เป็นไปตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดโครงการและตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด
3) ค่าธรรมเนียมค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม เมื่อรวมกันทั้งหมดแล้ว ต้องไม่เกินอัตราร้อยละ 5.00 ต่อปีของ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
หน้า 5

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าซื้อขาย)
รายการ

สูงสุดไม่เกิน

เก็บจริง

ค่าธรรมเนียมการขาย

2.50%

ยกเว้น

ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน

2.50%

ยกเว้น

ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยน
▪ ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนเข้า

2.50%

▪ ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนออก

2.50%

ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน

ตามอัตราที่นายทะเบียนกำหนด

ยกเว้น

(แต่ต้องเสียค่าธรรมเนียมการขาย)

ยกเว้น

(แต่ต้องเสียค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน)

ไม่มี

หมายเหตุ:
1) ค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้น อาจเรียกเก็บจากผูล้ งทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่ละรายไม่เท่ากัน ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ
2) กรณีสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการอาจยกเว้นไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนสำหรับการสับเปลี่ยน
หน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ แต่จะมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายและรับซื้อคืน
หน่วยลงทุนตามอัตราที่บริษัทจัดการกำหนด
3) ค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้นรวมภาษีมลู ค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแล้ว
**เงื่อนไขค่าธรรมเนียมสับเปลี่ยนออกไปบริษัทจัดการอื่น**
(1) มูลค่าหน่วยลงทุนที่ทำรายการ** ต่ำกว่า 50,000 บาท ไม่เรียกเก็บ
(2) มูลค่าหน่วยลงทุนที่ทำรายการ** มากกว่าหรือเท่ากับ 50,000 บาท เรียกเก็บในอัตรา 500 บาทต่อรายการ

ผลการดำเนินงานในอดีต
* ผลการดำเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต *
ตัวชี้วัดของกองทุน (Benchmark):
1. ดัชนีผลตอบแทนรวมของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (PF&REIT
Total Return Index) ในสัดส่วนร้อยละ 40
2. ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET Total Return Index) ร้อยละ 40
3. ดัชนี MTM ThaiBMA Government Bond Index อายุ 1-3 ปี (NTR) ร้อยละ 20

ประเภทกองทุนรวมเพื่อใช้เปรียบเทียบผลการดำเนินงาน ณ จุดขาย คือ Aggressive Allocation
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ข้อมูลอื่น ๆ
นโยบายการจ่ายเงินปันผล
ผู้ดูแลผลประโยชน์
วันเสนอขายครั้งแรก (IPO)
วันที่จดทะเบียน
อายุโครงการ
จำนวนเงินทุนโครงการ
ซื้อและขายคืนหน่วยลงทุน

มี จ่ายไม่เกินปีละ 12 ครั้ง
ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
ระหว่างวันที่ 1 – 15 เมษายน 2563
วันที่ 16 เมษายน 2563
ไม่กำหนด
1,000 ล้านบาท
วันทำการซื้อ :
ระหว่างการเสนอขายครั้งแรก (IPO)* : ระหว่างวันที่ 1–15 เมษายน 2563
ตั้งแต่เวลา 08.30 – 15.30 น.
ภายหลังการเสนอขายครั้งแรก
: ทุกวันทำการระหว่างวันที่ 1 เมษายน – 30
มิถุนายน 2563 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 15.30 น.
* โดยการเสนอขายครั้งแรก (IPO) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิรับเงินค่าจองซื้ อ
เป็ น เงิ น โอนเท่ า นั ้ น ภายในเวลา 15.30 น. อนึ ่ ง ผู ้ ถื อหน่ ว ยลงทุ น สามารถส่ง
คำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนต้นทาง อันได้แก่ กองทุนเปิด แอล เอช
ตลาดเงิ น (LHMM) และกองทุ น เปิ ด แอล เอช ตราสารหนี ้ ร ะยะสั ้ น พลั ส
(LHSTPLUS) เพื่อซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนนี้ (สับเปลี่ยนเข้า หรือการขายหน่วย
ลงทุนกองทุนต้นทางเพื่อซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนนี้) ในช่วงเสนอขายครั้งแรก
(IPO) ได้ ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจกำหนด หรือเปลี่ยนแปลงรายชื่อกองทุนต้นทางนี้
ในภายหลังได้ เว้นแต่บริษัทจัดการจะอนุญาตเป็นอย่างอื่น
ทั้งนี้ ในกรณีที่บริษัทจัดการจะเปิดเสนอขายชนิดหน่วยลงทุนเพื่อการออมพิเศษ
(LHSMARTDSSF-SSFX) ครั้งถัดไป บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วัน โดยประกาศผ่านทางในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก : ไม่กำหนด
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป : ไม่กำหนด
วันทำการขายคืน
วันทำการขายคืนปกติ : ทุกวันทำการตั้งแต่เวลา 08.30 – 15.30 น.
บริษัทจัดการจะกำหนดวันเริ่มรับซื้อคืนหน่วยลงทุนภายหลังจากวันจดทะเบียน
กองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม โดย บริษัทจัดการจะเปิดรับซื้อคืนหน่วยลงทุนตั้งแต่
วันที่ 1 มกราคม 2564 ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงวันที่
เปิดรับซื้อคืนหน่วยลงทุนก่อนกำหนด โดยบริษัทจัดการจะทำการปิดประกาศให้
ทราบล่วงหน้า ณ สำนักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือ
รับซื้อคืน หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวบริษัทจัดการจะ
คำนึงถึงประโยชน์ของกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ
มูลค่าขั้นต่ำของการขายคืน
ยอดคงเหลือขั้นต่ำ

: ไม่กำหนด
: ไม่กำหนด
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ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน : ภายใน 5 วันทำการนับแต่วันถัดจากวัน
คำนวณ NAV (ปัจจุบัน T+4 วันทำการหลังจากวันทำรายการขายคืน)
คุณสามารถรวตจสอบมูลค่าทรัพย์สินรายวันได้ที่: www.lhfund.co.th
รายชื่อผู้จัดการกองทุน

คุณอานุภาพ โฉมศรี, (เริ่มบริหารกองทุน : วันที่จดทะเบียนกองทุน)
คุณสมิทธ์ ศักดิ์กำจร, (เริ่มบริหารกองทุน : วันที่จดทะเบียนกองทุน)

ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน

ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)
หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ได้รับแต่งตัง้ (ถ้ามี)

ติดต่อสอบถามรับหนังสือชี้ชวน
ร้องเรียน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ 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

ธุรกรรมที่อาจก่อให้เกิดความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์

คุณสามารถตรวจสอบธุรกรรมที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ได้ที่ www.lhfund.co.th
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คำอธิบายเพิ่มเติม
ปัจจัยความเสี่ยงของกองทุน
▪ ความเสี่ยงจากการดำเนินงานของผู้ออกตราสาร (Business Risk) : คือความเสี่ยงที่เกิดจากการดำเนินงานของผู้ออก
ตราสาร หากผลการดำเนินงานหรือฐานะการเงินของผู้ออกตราสาร รวมทั้งความสามารถในการทำกำไรของผู้ออกตรา
สารเปลี่ยนแปลงไป ซึ่งอาจกระทบต่อราคาซื้อขายของตราสาร
▪ ความเสี่ยงจากความสามารถในการชำระหนี้ของผู้ออกตราสาร (Credit Risk) : คือความเสี่ยงจากการที่บริษัทผู้ออก
ตราสารไม่สามารถชำระคืนเงินต้น และ/หรือดอกเบี้ยได้ตามที่กำหนด หรือไม่ครบตามจำนวนที่ได้สัญญาไว้ โดยพิจารณา
จากผลการดำเนินงานที่ผ่านมาและฐานะการเงินของผู้ออกตราสาร credit rating ของหุ้นกู้ระยะยาวมีความหมาย
โดยย่อ ดังต่อไปนี้
ระดับ
การลงทุน

ระดับที่
น่าลงทุน

ระดับที่
ต่ากว่า
น่าลงทุน

TRIS

Fitch

Moody’s

S&P

คาอธิบาย

AAA

AAA(tha)

Aaa

AAA

อันดับเครดิตสูงที่สุด มีความเสี่ยงต่าที่สุดที่จะไม่สามารถ
ชาระหนี้ได้ตามกาหนด

AA

AA(tha)

Aa

AA

อันดับเครดิตรองลงมาและถือว่ามีความเสี่ยงต่ามากที่จะไม่
สามารถชาระหนี้ได้ตามกาหนด

A

A(tha)

A

A

ความเสี่ยงต่าที่จะไม่สามารถชาระหนี้ได้ตามกาหนด

BBB

BBB(tha)

Baa

BBB

ต่ากว่า
BBB

ต่ากว่า
BBB(tha)

ต่ากว่า
Baa

ต่ากว่า
BBB

ความเสี่ยงปานกลางที่จะไม่สามารถชาระหนี้ได้ตามกาหนด
ความเสี่ยงสูงที่จะไม่สามารถชาระหนี้ได้ตามกาหนด

▪ ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องของตราสาร (Liquidity Risk) : คือความเสี่ยงที่เกิดจากการไม่สามารถขาย
ตราสารได้ในช่วงเวลาที่ต้องการหรืออาจไม่ได้ราคาตามที่คาดหวังเอาไว้
▪ ความเสี่ยงจากการทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivative) เพื่อป้องกันความเสี่ยง : การทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
(Derivative) เพื ่ อ ป้ อ งกั น ความเสี ่ ย ง (Hedging) จากอั ต ราแลกเปลี ่ ย นอาจทำให้ ก องทุ น เสี ย โอกาสในการได้ รับ
ผลตอบแทนที่เพิ่มขึ้นหากอัตราแลกเปลี่ยนมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางตรงกันข้ามกับที่กองทุนคาดการณ์ไว้ อย่างไร
ก็ตาม กองทุนยังคงมีความเสี่ยงจากการที่คู่สัญญาไม่ปฏิบัติตามสัญญาดังกล่าว


ความเสี่ยงจากความผันผวนของมูลค่าหน่วยลงทุน (Market Risk) : ความเสี่ยงที่มูลค่าของหลักทรัพย์ที่กองทุนรวม
ลงทุนจะเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นหรือลดลงจากปัจจัยภายนอก เช่น สภาวะเศรษฐกิจการลงทุน ปัจจัยทางการเมืองทั้งในและ
ต่างประเทศ เป็นต้น ซึ่งพิจารณาได้จากค่า Standard Deviation (SD) ของกองทุนรวม หากกองทุนรวมมีค่า SD สูง
แสดงว่ากองทุนรวมมีความผันผวนจากการเปลี่ยนแปลงของราคาหลักทรัพย์สูง
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 ความเสี่ยงจากการกระจุกตัวลงทุนในผู้ออกรายใดรายหนึ่ง (High Issuer Concentration Risk) พิจารณาจากการ
ลงทุนแบบกระจุกตัวในตราสารของผู้ออกตราสาร คู่สัญญา หรือบุคคลอื่นที่มีภาระผูกพันตามตราสารหรือสัญญานั้น รายใด
รายหนึ่งมากกว่า 10%ของ NAV รวมกัน
ทั้งนี้ การลงทุนแบบกระจุกตัวไม่รวมถึงกรณีการลงทุนในทรัพย์สินดังนี้
1. ตราสารหนี้ภาครัฐไทย
2. ตราสารภาครัฐต่างประเทศที่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้
3. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่ผู้รับฝากหรือผู้ออกตราสารที่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถ
ลงทุนได้
▪ ความเสี่ยงจากการลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรมใดอุต สาหกรรมหนึ่ง (Sector Concentration Risk) เกิด
จากกองทุ น ลงทุน ในบางหมวดอุต สาหกรรมมากกว่ า 20% ของ NAV รวมกั น ซึ ่ ง หากเกิ ด เหตุการณ์ ที ่ส ่ งผลกระทบต่อ
อุตสาหกรรมนั ้น กองทุนดังกล่าวอาจมีผลการดำเนินงานที ่ผันผวนมากกว่ากองทุนที่ กระจายการลงทุน ในหลายหมวด
อุตสาหกรรม
▪ ความเสี่ยงจากการกระจุกตัวลงทุนในประเทศใดประเทศหนึ่ง (Country Concentration Risk) เกิดจากกองทุน
ลงทุนในประเทศใดประเทศหนึ่งมากกว่า 20% ของ NAV รวมกัน ซึ่งหากเกิดเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อประเทศดังกล่าว เช่น
การเมือง เศรษฐกิจ สังคม เป็นต้น กองทุนดังกล่าวอาจมีผลการดำเนินงานที่ผันผวนมากกว่ากองทุนที่กระจายการลงทุนใน
หลายประเทศ
 ความเสี ่ ย งจากการเปลี ่ ย นแปลงของอั ต ราแลกเปลี ่ ย น (Currency Risk) หมายถึ ง การเปลี ่ ย นแปลงของอัต รา
แลกเปลี่ยนมีผลกระทบต่อมูลค่าของหน่วยลงทุน เช่น กองทุนรวมลงทุนด้วยสกุลเงินดอลลาร์ในช่วงที่เงินบาทอ่อน แต่ขายทำ
กำไรในช่วงที่บาทแข็ง กองทุนรวมจะได้เงินบาทกลับมาน้อยลง ในทางกลับกันหากกองทุนรวมลงทุนในช่วงที่บาทแข็งและขาย
ทำกำไรในช่วงที่บาทอ่อนก็อาจได้ผลตอบแทนมากขึ้นกว่าเดิมด้วยเช่นกัน ดังนั้น การป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนจึง
เป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารความเสี่ยง ซึ่งทำได้ดังต่อไปนี้
-ป้องกันความเสี่ยงทั้งหมดหรือเกือบทั้งหมด : ผู้ลงทุนไม่มีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
-ป้องกันความเสี่ยงบางส่วน โดยต้องระบุสัดส่วนการป้องกันความเสี่ยงไว้อย่างชัดเจน : ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากอัตรา
แลกเปลี่ยน
-อาจป้องกันความเสี่ยงตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนรวม : ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน เนื่องจากการ
ป้องกันความเสี่ยงขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนรวมในการพิจารณาว่าจะป้องกันความเสี่ยงหรือไม่
-ไม่ป้องกันความเสี่ยงเลย : ผู้ลงทุนมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

▪ การลงทุนในหน่วยลงทุนไม่ใช่การฝากเงิน รวมทั้งไม่ได้อยู่ภายใต้ความคุ้มครองของสถาบันคุ้มครองเงินฝาก จึงมีความ
เสี่ยงจากการลงทุนซึ่งผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับเงินลงทุนคืนเต็มจำนวน
▪ ได้รับอนุมัติจัดตัง้ และอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
▪ การพิจารณาร่างหนังสือชี้ชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้มิได้เป็นการแสดงว่าสำนักงาน ก.ล.ต. ได้
รับรองถึงความถูกต้องของข้อมูลในหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวม หรือ ได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทุน
ที่เสนอขายนั้น ทั้งนี้ บริษัทจัดการกองทุน รวมได้ส อบทานข้ อมูล ในหนังสื อชี ้ชวนส่วนสรุป ข้ อมูลสำคัญ ณ วันที่
27 มีนาคม 2563 แล้วด้วยความระมัดระวังในฐานะผู้รับผิดชอบในการดำเนินการของกองทุนรวมและขอรับรองว่า
ข้อมูลดังกล่าวถูกต้องไม่เป็นเท็จ และไม่ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด
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