หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน
แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด

ข้อมูล ณ วันที่ 8 มีนาคม 2565

กองทุนเปิด แอล เอช พันธบัตรรัฐบาล ระยะสั้น
LH TREASURY FUND (LHTREASURY)
(ชนิดสะสมมูลค่า : LHTREASURY-A)
กองทุนรวมตราสารหนี้

การเข้าร่วมการต่อต้านทุจริต: ได้รับการรับรอง CAC

กองทุนรวมตลาดเงิน (Money Market Fund)
กองทุนรวมทีล่ งทุนแบบไม่มีความเสี่ยงต่างประเทศ

คุณกำลังจะลงทุนอะไร?
กองทุนรวมนี้เหมาะกับใคร?
คุณต้องระวังอะไรเป็นพิเศษ?
สัดส่วนของประเภททรัพย์สินที่ลงทุน
ค่าธรรมเนียม
ผลการดำเนินงาน
ข้อมูลอื่น ๆ

การลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่การฝากเงิน
ผู้ลงทุนควรศึกษารายละเอียดของกองทุนอย่างละเอียดถี่ถ้วนก่อนตัดสินใจลงทุน
หากมีข้อสงสัยหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
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คุณกำลังจะลงทุนอะไร?
นโยบายการลงทุน:
กองทุนจะลงทุนส่วนใหญ่ในตั๋วเงินคลัง พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย หรือพันธบัตรหรือตราสารแห่งหนี้
ที่กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินเป็นผู้ออก ผู้รับอาวัล หรือผู้ค้ำประกัน หรือพันธบัตรหรือตราสารแห่งหนี้
ที่กระทรวงการคลังเป็นผู้ออก ผู้รับอาวัล หรือผู้ค้ำประกัน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ซึ่งตราสาร
หนี้ที่กองทุนลงทุนจะต้องมีกำหนดวันชำระหนี้ไม่เกิน 397 วันนับแต่วันที่ลงทุน โดยจะดำรงอายุเฉลี่ยแบบถ่วงน้ำหนัก (Portfolio
Duration) ของกองทุน ณ ขนะใดขณะหนึ่งไว้ไม่เกิน 92 วัน
o ส่ ว นที ่ เ หลื อ กองทุ น อาจจะลงทุ น ในเงิ น ฝากหรื อ ตั ๋ ว สั ญ ญาใช้ เ งิ น หรื อ บั ต รเงิ น ฝากที ่ อ อกโดยสถาบั น การเงิ น หรื อ ธนาคาร
ที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น หรืออาจทำธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ หรือธุรกรรมซื้อขายโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse Repo)
โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด
o กองทุนจะไม่ลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) ตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured
Note) ตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non – investment grade) และตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับ
การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated Securities)
o ทั้งนี้ ในการคำนวณสัดส่วนการลงทุนของกองทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน บริษัทจัดการอาจไม่นับช่วงระยะเวลาดังนี้
รวมด้วยก็ได้ โดยคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสำคัญ
1. 30 วันนับแต่วันที่จดทะเบียนกองทุนรวม
2. 30 วันก่อนครบอายุโครงการหรือก่อนเลิกกองทุนรวม
3. ช่วงระยะเวลาที่ต้องใช้ในการจำหน่ายทรัพย์สินของกองทุนเนื่องจากได้รับคำสั่งขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรือ
มีการโอนย้ายกองทุนจำนวนมาก หรือเพื่อรอการลงทุน ทั้งนี้ ต้องไม่น้อยกว่า 10 วันทำการ
o กลยุทธ์ในการบริหารจัดการลงทุน
- กองทุนมีกลยุทธ์การลงทุนมุ่งหวังผลตอบแทนจากการลงทุนสูงกว่าดัชนีชี้วัด (Active Management)
o

กองทุนรวมนี้เหมาะกับใคร?
▪ ชนิดสะสมมูลค่า (LHTREASURY-A) เหมาะสำหรับผู้ลงทุนประเภทบุคคลธรรมดา และ/หรือนิติบุคคล เปิดโอกาสให้ผู้ลงทุน
รับรายได้จากส่วนต่างจากการลงทุน (Capital Gain) และสะสมผลประโยชน์จากการลงทุน (Total Return)
▪ ผู้ลงทุนที่คาดหวังผลตอบแทนที่ใกล้เคียงเงินฝาก และยอมรับผลตอบแทนที่อาจต่ำกว่ากองทุนรวมตราสารหนี้ทั่วไปได้
▪ ผู้ลงทุนที่ต้องการสภาพคล่องสูง
▪ ผู้ลงทุนที่ต้องการการลงทุนที่มีความเสี่ยงต่ำ

กองทุนรวมนี้ไม่เหมาะกับใคร
▪ ผู้ลงทุนที่คาดหวังผลตอบแทนสูง

ทำอย่างไรหากยังไม่เข้าใจนโยบาย และความเสี่ยงของกองทุนนี้

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

▪ การลงทุนในหน่วยลงทุนกองทุนรวมตลาดเงินมิใช่การฝากเงินและมีความเสี่ยงของการลงทุน ผู้ลงทุนอาจได้รับเงินลงทุนคืนมากกว่า
หรือน้อยกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกก็ได้ ดังนั้น ผู้ลงทุนควรลงทุนเมื่อเห็นว่าการลงทุนในกองทุนนี้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์การลงทุน
ของผู้ลงทุนและผู้ลงทุนยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนได้
▪ แม้ว่ากองทุนรวมตลาดเงินลงทุนได้เฉพาะทรัพย์สินที่มีความเสี่ยงต่ำ แต่ก็มีโอกาสขาดทุนได้
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ปัจจัยความเสี่ยงทีส่ ำคัญ

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

ค่าธรรมเนียม
*ค่าธรรมเนียมมีผลกระทบต่อผลตอบแทนที่คุณจะได้รับ
ดังนั้น คุณควรพิจารณาการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวก่อนการลงทุน *

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV)
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุน
5.000%
4.500%

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจริง
(% ต่อปีของ NAV)

4.000%
3.500%
3.000%
2.500%
2.000%
1.500%
1.000%
0.500%
0.000%

สูงสุดไม่เกิน,
0.540%
เก็บจริง, 0.0624%

การจัดการ

สูงสุดไม่เกิน,
0.030%

สูงสุดไม่เกิน,
0.190%

เก็บจริง, 0.02033%

เก็บจริง, 0.0321%

ผู้ดูแลผลประโยชน์

นายทะเบียน

สูงสุดไม่เกิน,
0.310%

สูงสุดไม่เกิน,
1.070%
เก็บจริง, 0.11483%
(ยังไม่รวมค่าใช้จ่าย อื่นๆ )

ค่าใช้จ่ายอื่น

รวมค่าใช้จ่าย

หมายเหตุ:
1) ค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้นเป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใด ในทำนองเดียวกันนี้
2) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการที่จะปรับเพิ่มอัตราค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายข้างต้น โดยได้รับความเห็นชอบ
จากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว เพิ่มเติมโครงการจัดการในอัตราไม่เกินร้อยละ 5 ของอัตราค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย
ทั้งนี้ เป็นไปตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดโครงการและตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด
3) ค่าธรรมเนียมค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม เมื่อรวมกันทั้งหมดแล้ว ต้องไม่เกินอัตราร้อยละ 1.07 ต่อปี
ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
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ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าซื้อขาย)
รายการ
ค่าธรรมเนียมการขาย
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยน
▪ ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนเข้า

สูงสุดไม่เกิน
ไม่มี
ไม่มี

เก็บจริง
ไม่มี
ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

▪ ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนออก
ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน

ไม่มี
ตามอัตราที่นายทะเบียนกำหนด

ไม่มี
200 บาทต่อรายการ

หมายเหตุ:
1) ค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้น อาจเรียกเก็บจากผูล้ งทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่ละรายไม่เท่ากัน ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ
2) กรณีสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการอาจยกเว้นไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนสำหรับการสับเปลี่ยน
หน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ แต่จะมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายและรับซื้อคืน
หน่วยลงทุนตามอัตราที่บริษัทจัดการกำหนด
3) ค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้นรวมภาษีมลู ค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแล้ว
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ผลการดำเนินงานในอดีต
* ผลการดำเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต *
ตัวชี้วัดของกองทุน (Benchmark):
1) ดัชนีพันธบัตรที่มีอายุคงเหลือคงที่ (ZRR) อายุประมาณ 1 เดือน ในสัดส่วน (%) : 40.00
2) ดัชนีพันธบัตรที่มีอายุคงเหลือคงที่ (ZRR) อายุประมาณ 3 เดือน ในสัดส่วน (%) : 40.00
3) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 3 เดือน วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่
ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี ในสัดส่วน (%) : 20.00

ประเภทกองทุนรวมเพื่อใช้เปรียบเทียบผลการดำเนินงาน ณ จุดขาย –
Money Market Government

หน้า 7

ข้อมูลอื่น ๆ
นโยบายการจ่ายเงินปันผล
ผู้ดูแลผลประโยชน์
วันเสนอขายครั้งแรก (IPO)
วันที่จดทะเบียน
อายุโครงการ
จำนวนเงินทุนโครงการ
ซื้อและขายคืนหน่วยลงทุน

ไม่มี
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
ระหว่างวันที่ 10 – 14 มีนาคม 2565
วันที่ 15 มีนาคม 2565 (วันที่ดงั กล่าวอาจเปลี่ยนแปลงได้)
ไม่กำหนด
3,000 ล้านบาท
วันทำการซื้อหน่วยลงทุน :
ระหว่างการเสนอขายครั้งแรก (IPO)* : ระหว่างวันที่ 10 - 14 มีนาคม 2565
ตั้งแต่เวลา 08.30 – 15.30น.
* โดยการเสนอขายครั้งแรก (IPO) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิรับเงินค่าจองซื้ อ
เป็นเงินโอนเท่านั้นภายในเวลา 15.30 น.
อนึ่ง ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถส่งคำสั่ง สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนต้นทาง
อันได้แก่ กองทุนเปิด แอล เอช ตลาดเงิน (LHMM) และกองทุนเปิด แอล เอช
ตราสารหนี ้ ร ะยะสั ้ น พลั ส (LHSTPLUS) เพื ่ อ ซื ้ อ หน่ ว ยลงทุ น ของกองทุ น นี้
(สั บ เปลี ่ ย นเข้ า หรื อการขายหน่ ว ยลงทุ น กองทุ น ต้ น ทางเพื ่ อซื ้ อหน่ ว ยลงทุ น
ของกองทุนนี้) ในช่วงเสนอขายครั้งแรก (IPO) ได้
ทั ้ ง นี ้ บริ ษ ั ท จั ด การอาจกำหนด หรื อ เปลี ่ ย นแปลงรายชื ่ อ กองทุ น ต้ น ทางนี้
ในภายหลังได้ เว้นแต่บริษัทจัดการจะอนุญาตเป็นอย่างอื่น
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อ
: ไม่กำหนด
หลัง IPO
การซื้อหน่วยลงทุน
วันทำการซื้อหน่วยลงทุน
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป

: ทุกวันทำการตั้งแต่เวลา 08.30 – 15.30 น.

: ไม่กำหนด
: ไม่กำหนด

วันทำการขายคืน
วันทำการขายคืน
: ทุกวันทำการตั้งแต่เวลา 08.30 – 15.30 น.
มูลค่าขั้นต่ำของการขายคืน
: ไม่กำหนด
จำนวนหน่วยขั้นต่ำของการขายคืน : ไม่กำหนด
ยอดคงเหลือขั้นต่ำ
: ไม่กำหนด
จำนวนหน่วยลงทุนคงเหลือขั้นต่ำ : ไม่กำหนด
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน
: ภายใน 5 วันทำการถัดจากวันทำรายการ
(ปั จ จุ บ ั น T+1 วั น ทำการหลั ง จากวั น ทำ
รายการขายคืน)
รายชื่อผู้จัดการกองทุน

คุณสามารถตรวจสอบมูลค่าทรัพย์สินรายวันได้ที่: www.lhfund.co.th
คุณพิพัฒน์ พิศณุวงรักษ์, (เริ่มบริหารกองทุน : วันที่จดทะเบียนกองทุน)
คุณนรี พฤกษยาภัย,
(เริ่มบริหารกองทุน : วันที่จดทะเบียนกองทุน)
คุณภคสุนาท จิตมั่นชัยธรรม, (เริ่มบริหารกองทุน : วันที่จดทะเบียนกองทุน)
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คุณพีรวิชญ์ ลิ้มเดชาพันธ์, (เริ่มบริหารกองทุน : วันที่จดทะเบียนกองทุน)
คุณสร สุรสิทธิ์,
(เริม่ บริหารกองทุน : วันที่จดทะเบียนกองทุน)
คุณพลสินธุ์ กิจมัน่ ถาวร, (เริม่ บริหารกองทุน : 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 รวมทั้งความสามารถในการทำกำไรของผู้ ออก
ตราสารเปลี่ยนแปลงไป ซึ่งอาจกระทบต่อราคาซื้อขายของตราสาร
▪ ความเสี่ยงจากความสามารถในการชำระหนี้ของผู้ออกตราสาร (Credit Risk) : คือความเสี่ยงจากการที่บริษัทผู้ออก
ตราสารไม่สามารถชำระคืนเงินต้น และ/หรือดอกเบี้ยได้ตามที่กำหนด หรือไม่ครบตามจำนวนที่ได้สัญญาไว้ โดยพิจารณา
จากผลการดำเนิน งานที่ผ่านมาและฐานะการเงินของผู้ออกตราสาร 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

ความเสี่ยงปานกลางที่จะไม่สามารถชาระหนี้ได้ตามกาหนด

ต่ากว่า
BBB

ต่ากว่า
BBB(tha)

ต่ากว่า
Baa

ต่ากว่า
BBB

ความเสี่ยงสูงที่จะไม่สามารถชาระหนี้ได้ตามกาหนด

▪ ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องของตราสาร (Liquidity Risk) : คือความเสี่ยงที่เกิดจากการไม่สามารถขาย
ตราสารได้ในช่วงเวลาที่ต้องการหรืออาจไม่ได้ราคาตามที่คาดหวังเอาไว้
▪ ความเสี่ยงจากความผั นผวนของมูลค่าหน่ วยลงทุน (Market risk) หมายถึง ความเสี่ยงที่มูลค่าของหลักทรัพย์
ที่กองทุนรวมลงทุนจะเปลี่ยนแปลงเพิ ่ม ขึ้น หรือลดลงจากปัจ จัย ภายนอก เช่น สภาวะเศรษฐกิจการลงทุน ปัจจัย
ทางการเมืองทั้งในและต่างประเทศ เป็นต้น โดยราคาตราสารหนี้จะเปลี่ยนแปลงในทิศทางตรงข้ามกับการเปลี่ยนแปลง
ของอัตราดอกเบี้ย เช่น หากอัตราดอกเบี้ยในตลาดเงินมีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้น อัตราดอกเบี้ยของตราสารหนี้ที่ออกใหม่
ก็จะสูงขึ้นด้วย ดังนั้น ราคาตลาดตราสารหนี้ที่ออกมาก่อนหน้าจะมีการซื้อขายในระดับราคาที่ต่ำลง โดยกองทุนรวม
ที่มีอายุเฉลี่ยของทรัพย์สินที่ลงทุน (Portfolio duration) สูงจะมีโอกาสเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงของราคามากกว่า
กองทุนรวมที่มี Portfolio duration ต่ำกว่า
▪ ความเสี่ยงจากการกระจุกตัวลงทุนในผู้ออกรายใดรายหนึ่ง (High Issuer Concentration Risk) เกิดจากกองทุน
ลงทุนในผู้ออกตราสารรายใด ๆ มากกว่า 10% ของ NAV รวมกัน ซึ่งหากเกิดเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงาน
ฐานะทางการเงิน หรือความมั่นคงของผู้ออกตราสารรายดังกล่าว กองทุนอาจมีผลการดำเนินงานที่ผันผวนมากกว่า
กองทุนที่กระจายการลงทุนในหลายผู้ออกตราสาร
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▪ การลงทุ น ในหน่ ว ยลงทุ น ไม่ ใช่ ก ารฝากเงิ น รวมทั ้ ง ไม่ ไ ด้ อ ยู ่ ภ ายใต้ ค วามคุ ้ ม ครองของสถาบั น คุ ้ ม ครองเงิ น ฝาก
จึงมีความเสี่ยงจากการลงทุนซึ่งผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับเงินลงทุนคืนเต็มจำนวน
▪ 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
8 มีนาคม 2565 แล้วด้วยความระมั ดระวัง ในฐานะผู ้ รับผิ ดชอบในการดำเนิน การของกองทุน รวมและขอรั บ รอง
ว่าข้อมูลดังกล่าวถูกต้องไม่เป็นเท็จ และไม่ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด
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หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน
แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด

ข้อมูล ณ วันที่ 8 มีนาคม 2565

กองทุนเปิด แอล เอช พันธบัตรรัฐบาล ระยะสั้น
LH TREASURY FUND (LHTREASURY)
(ชนิดผู้ถือหน่วยลงทุนกองทุนใต้การบริหารจัดการ
: LHTREASURY-L)
กองทุนรวมตลาดเงิน (Money Market Fund)
กองทุนรวมทีล่ งทุนแบบไม่มีความเสี่ยงต่างประเทศ

การเข้าร่วมการต่อต้านทุจริต: ได้รับการรับรอง CAC

คุณกำลังจะลงทุนอะไร?
กองทุนรวมนี้เหมาะกับใคร?
คุณต้องระวังอะไรเป็นพิเศษ?
สัดส่วนของประเภททรัพย์สินที่ลงทุน
ค่าธรรมเนียม
ผลการดำเนินงาน
ข้อมูลอื่น ๆ

การลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่การฝากเงิน
ผู้ลงทุนควรศึกษารายละเอียดของกองทุนอย่างละเอียดถี่ถ้วนก่อนตัดสินใจลงทุน
หากมีข้อสงสัยหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
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คุณกำลังจะลงทุนอะไร?
นโยบายการลงทุน:
กองทุนจะลงทุนส่วนใหญ่ในตั๋วเงินคลัง พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย หรือพันธบัตรหรือตราสารแห่งหนี้
ที่กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินเป็นผู้ออก ผู้รับอาวัล หรือผู้ค้ำประกัน หรือพันธบัตรหรือตราสารแห่งหนี้
ที่กระทรวงการคลังเป็นผู้ออก ผู้รับอาวัล หรือผู้ค้ำประกัน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ซึ่งตราสาร
หนี้ที่กองทุนลงทุนจะต้องมีกำหนดวันชำระหนี้ไม่เกิน 397 วันนับแต่วันที่ลงทุน โดยจะดำรงอายุเฉลี่ยแบบถ่วงน้ำหนัก (Portfolio
Duration) ของกองทุน ณ ขนะใดขณะหนึ่งไว้ไม่เกิน 92 วัน
o ส่วนที่เหลือ กองทุนอาจจะลงทุน ในเงิน ฝากหรือ ตั๋ว สัญญาใช้เงินหรื อบั ตรเงิน ฝากที ่ออกโดยสถาบันการเงินหรือธนาคารที ่ มี
กฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น หรืออาจทำธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ หรือธุรกรรมซื้อขายโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse Repo)
โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด
o กองทุนจะไม่ลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) ตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured
Note) ตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non – investment grade) และตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับ
การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated Securities)
o ทั้งนี้ ในการคำนวณสัดส่วนการลงทุนของกองทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน บริษัทจัดการอาจไม่นับช่วงระยะเวลาดังนี้
รวมด้วยก็ได้ โดยคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสำคัญ
1. 30 วันนับแต่วันที่จดทะเบียนกองทุนรวม
2. 30 วันก่อนครบอายุโครงการหรือก่อนเลิกกองทุนรวม
3. ช่วงระยะเวลาที่ต้องใช้ในการจำหน่ายทรัพย์สินของกองทุนเนื่องจากได้รับคำสั่งขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรือมีการ
โอนย้ายกองทุนจำนวนมาก หรือเพื่อรอการลงทุน ทั้งนี้ ต้องไม่น้อยกว่า 10 วันทำการ
o กลยุทธ์ในการบริหารจัดการลงทุน
- กองทุนมีกลยุทธ์การลงทุนมุ่งหวังผลตอบแทนจากการลงทุนสูงกว่าดัชนีชี้วัด (Active Management)
o

o

กองทุนรวมนี้เหมาะกับใคร?
▪ ชนิดผู้ถือหน่วยลงทุนกองทุนภายใต้การบริหารจัดการ (LHTREASURY-L) เหมาะสำหรับกองทุนรวม และ/หรือกองทุนส่วน
บุคคล และ/หรือกองทุนอื่น ที่อยู่ภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการ โดยเปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนรับรายได้จากส่วนต่างจาก
การลงทุน (Capital Gain) และสะสมผลประโยชน์จากการลงทุน (Total return)
▪ ผู้ลงทุนที่คาดหวังผลตอบแทนที่ใกล้เคียงเงินฝาก และยอมรับผลตอบแทนที่อาจต่ำกว่ากองทุนรวมตราสารหนี้ทั่วไปได้
▪ ผู้ลงทุนที่ต้องการสภาพคล่องสูง
▪ ผู้ลงทุนที่ต้องการการลงทุนที่มีความเสี่ยงต่ำ

กองทุนรวมนี้ไม่เหมาะกับใคร
▪ ผู้ลงทุนที่คาดหวังผลตอบแทนสูง

ทำอย่างไรหากยังไม่เข้าใจนโยบาย และความเสี่ยงของกองทุนนี้

▪ อ่านหนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม หรือสอบถามผูส้ นับสนุนการขายและบริษทั จัดการ
▪ อย่าลงทุนหากไม่เข้าใจลักษณะและความเสีย่ งของกองทุนรวมนี้ดีพอ
หน้า 2

คุณต้องระวังอะไรเป็นพิเศษ?
คำเตือนที่สำคัญ:

▪ การลงทุนในหน่วยลงทุนกองทุนรวมตลาดเงินมิใช่การฝากเงินและมีความเสี่ยงของการลงทุน ผู้ลงทุนอาจได้รับเงินลงทุนคืนมากกว่า
หรือน้อยกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกก็ได้ ดังนั้น ผู้ลงทุนควรลงทุนเมื่อเห็นว่าการลงทุนในกองทุนนี้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์การลงทุน
ของผู้ลงทุนและผู้ลงทุนยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนได้
▪ แม้ว่ากองทุนรวมตลาดเงินลงทุนได้เฉพาะทรัพย์สินที่มีความเสี่ยงต่ำ แต่ก็มีโอกาสขาดทุนได้
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ปัจจัยความเสี่ยงทีส่ ำคัญ

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

ค่าธรรมเนียม
*ค่าธรรมเนียมมีผลกระทบต่อผลตอบแทนที่คุณจะได้รับ
ดังนั้น คุณควรพิจารณาการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวก่อนการลงทุน *

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV)
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุน
5.000%
4.500%

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจริง
(% ต่อปีของ NAV)

4.000%
3.500%
3.000%
2.500%
2.000%
1.500%
1.000%
0.500%
0.000%

สูงสุดไม่เกิน,
0.540%

สูงสุดไม่เกิน,
0.300%

สูงสุดไม่เกิน,
0.190%

ยกเว้น

เก็บจริง, 0.02033%

เก็บจริง, 0.0321%

การจัดการ

ผู้ดูแลผลประโยชน์

นายทะเบียน

สูงสุดไม่เกิน,
0.310%

ค่าใช้จ่ายอื่น

สูงสุดไม่เกิน,
1.070%
เก็บจริง, 0.05243%
(ยังไม่รวมค่าใช้จ่าย อื่นๆ )

รวมค่าใช้จ่าย

หมายเหตุ:
1) ค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้นเป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใด ในทำนองเดียวกันนี้
2) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการที่จะปรับเพิ่มอัตราค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายข้างต้น โดยได้รับความเห็นชอบจาก
ผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว เพิ่มเติมโครงการจัดการในอัตราไม่เกินร้อยละ 5 ของอัตราค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้ จ ่ า ย
ทั้งนี้ เป็นไปตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดโครงการและตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด
3) ค่ า ธรรมเนี ย มค่ า ใช้ จ ่ า ยที ่ เ รี ย กเก็ บ จากกองทุ น รวม เมื ่ อ รวมกั น ทั ้ ง หมดแล้ ว ต้ อ งไม่ เ กิ น อั ต ราร้ อ ยละ 1.07 ต่ อ ปี
ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
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ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าซื้อขาย)
รายการ
ค่าธรรมเนียมการขาย
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยน
▪ ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนเข้า

สูงสุดไม่เกิน
ไม่มี
ไม่มี

เก็บจริง
ไม่มี
ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

▪ ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนออก
ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน

ไม่มี
ตามอัตราที่นายทะเบียนกำหนด

ไม่มี
200 บาทต่อรายการ

หมายเหตุ:
1) ค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้น อาจเรียกเก็บจากผูล้ งทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่ละรายไม่เท่ากัน ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ
2) กรณีสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการอาจยกเว้นไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนสำหรับการสับเปลี่ยน
หน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมภายใต้การจัดการของบริ ษัทจัดการ แต่จะมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายและรับซื้อคืน
หน่วยลงทุนตามอัตราที่บริษัทจัดการกำหนด
3) ค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้นรวมภาษีมลู ค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแล้ว
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ผลการดำเนินงานในอดีต
* ผลการดำเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต *
ตัวชี้วัดของกองทุน (Benchmark):
1) ดัชนีพันธบัตรที่มีอายุคงเหลือคงที่ (ZRR) อายุประมาณ 1 เดือน ในสัดส่วน (%) : 40.00
2) ดัชนีพันธบัตรที่มีอายุคงเหลือคงที่ (ZRR) อายุประมาณ 3 เดือน ในสัดส่วน (%) : 40.00
3) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 3 เดือน วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่
ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี ในสัดส่วน (%) : 20.00

ประเภทกองทุนรวมเพื่อใช้เปรียบเทียบผลการดำเนินงาน ณ จุดขาย –
Money Market Government
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ข้อมูลอื่น ๆ
นโยบายการจ่ายเงินปันผล
ผู้ดูแลผลประโยชน์
วันเสนอขายครั้งแรก (IPO)
วันที่จดทะเบียน
อายุโครงการ
จำนวนเงินทุนโครงการ
ซื้อและขายคืนหน่วยลงทุน

ไม่มี
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
ระหว่างวันที่ 10 – 14 มีนาคม 2565
วันที่ 15 มีนาคม 2565 (วันที่ดงั กล่าวอาจเปลี่ยนแปลงได้)
ไม่กำหนด
3,000 ล้านบาท
วันทำการซื้อหน่วยลงทุน :
ระหว่างการเสนอขายครั้งแรก (IPO)* : ระหว่างวันที่ 10 - 14 มีนาคม 2565
ตั้งแต่เวลา 08.30 – 15.30น.
* โดยการเสนอขายครั้งแรก (IPO) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิรับเงินค่าจองซื้อเป็น
เงินโอนเท่านั้นภายในเวลา 15.30 น.
อนึ่ง ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถส่งคำสั่ง สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนต้นทาง
อันได้แก่ กองทุนเปิด แอล เอช ตลาดเงิน (LHMM) และกองทุนเปิด แอล เอช ตรา
สารหนี้ระยะสั้น พลัส (LHSTPLUS) เพื่อซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนนี้ (สับเปลี่ยน
เข้า หรือการขายหน่วยลงทุนกองทุนต้นทางเพื่อซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนนี้)
ในช่วงเสนอขายครั้งแรก (IPO) ได้
ทั ้ ง นี ้ บริ ษ ั ท จั ด การอาจกำหนด หรื อ เปลี ่ ย นแปลงรายชื ่ อ กองทุ น ต้ น ทางนี้
ในภายหลังได้ เว้นแต่บริษัทจัดการจะอนุญาตเป็นอย่างอื่น
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อ
: ไม่กำหนด
หลัง IPO
การซื้อหน่วยลงทุน
วันทำการซื้อหน่วยลงทุน
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป

: ทุกวันทำการตั้งแต่เวลา 08.30 – 15.30 น.
: ไม่กำหนด
: ไม่กำหนด

วันทำการขายคืน
วันทำการขายคืนปกติ
: ทุกวันทำการตั้งแต่เวลา 08.30 – 15.30น.
มูลค่าขั้นต่ำของการขายคืน
: ไม่กำหนด
จำนวนหน่วยขั้นต่ำของการขายคืน : ไม่กำหนด
ยอดคงเหลือขั้นต่ำ
: ไม่กำหนด
จำนวนหน่วยลงทุนคงเหลือขั้นต่ำ : ไม่กำหนด
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน
: ภายใน 5 วันทำการถัดจากวันทำรายการ
(ปั จ จุ บ ั น T+1 วั น ทำการหลั ง จากวั น ทำ
รายการขายคืน)
รายชื่อผู้จัดการกองทุน

คุณสามารถตรวจสอบมูลค่าทรัพย์สินรายวันได้ที่: www.lhfund.co.th
คุณพิพัฒน์ พิศณุวงรักษ์, (เริ่มบริหารกองทุน : วันที่จดทะเบียนกองทุน)
คุณนรี พฤกษยาภัย,
(เริ่มบริหารกองทุน : วันที่จดทะเบียนกองทุน)
คุณภคสุนาท จิตมั่นชัยธรรม, (เริ่มบริหารกองทุน : วันที่จดทะเบียนกองทุน)
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คุณพีรวิชญ์ ลิ้มเดชาพันธ์, (เริ่มบริหารกองทุน : วันที่จดทะเบียนกองทุน)
คุณสร สุรสิทธิ์,
(เริม่ บริหารกองทุน : วันที่จดทะเบียนกองทุน)
คุณพลสินธุ์ กิจมัน่ ถาวร, (เริม่ บริหารกองทุน : 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 รวมทั้งความสามารถในการทำกำไรของผู้ ออก
ตราสารเปลี่ยนแปลงไป 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

ความเสี่ยงปานกลางที่จะไม่สามารถชาระหนี้ได้ตามกาหนด

ต่ากว่า
BBB

ต่ากว่า
BBB(tha)

ต่ากว่า
Baa

ต่ากว่า
BBB

ความเสี่ยงสูงที่จะไม่สามารถชาระหนี้ได้ตามกาหนด

▪ ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องของตราสาร (Liquidity Risk) : คือความเสี่ยงที่เกิดจากการไม่สามารถขาย
ตราสารได้ในช่วงเวลาที่ต้องการหรืออาจไม่ได้ราคาตามที่คาดหวังเอาไว้
▪ ความเสี่ยงจากความผั นผวนของมูลค่าหน่ วยลงทุน (Market risk) หมายถึง ความเสี่ยงที่มูลค่าของหลักทรัพย์
ที่กองทุนรวมลงทุนจะเปลี่ยนแปลงเพิ ่ม ขึ้น หรือลดลงจากปัจ จัย ภายนอก เช่น สภาวะเศรษฐกิจการลงทุน ปัจจัย
ทางการเมืองทั้งในและต่างประเทศ เป็นต้น โดยราคาตราสารหนี้จะเปลี่ยนแปลงในทิศทางตรงข้ามกับการเปลี่ยนแปลง
ของอัตราดอกเบี้ย เช่น หากอัตราดอกเบี้ยในตลาดเงินมีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้น อัตราดอกเบี้ยของตราสารหนี้ที่ออกใหม่
ก็จะสูงขึ้นด้วย ดังนั้น ราคาตลาดตราสารหนี้ที่ออกมาก่อนหน้าจะมีการซื้อขายในระดับราคาที่ต่ำลง โดยกองทุนรวม
ที่มีอายุเฉลี่ยของทรัพย์สินที่ลงทุน (Portfolio duration) สูงจะมีโอกาสเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงของราคามากกว่า
กองทุนรวมที่มี Portfolio duration ต่ำกว่า
▪ ความเสี่ยงจากการกระจุกตัวลงทุนในผู้ออกรายใดรายหนึ่ง (High Issuer Concentration Risk) เกิดจากกองทุน
ลงทุนในผู้ออกตราสารรายใด ๆ มากกว่า 10% ของ NAV รวมกัน ซึ่งหากเกิดเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงาน
ฐานะทางการเงิน หรือความมั่นคงของผู้ออกตราสารรายดังกล่าว กองทุนอาจมีผลการดำเนินงานที่ผันผวนมากกว่า
กองทุนที่กระจายการลงทุนในหลายผู้ออกตราสาร
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▪ การลงทุนในหน่วยลงทุนไม่ใช่การฝากเงิน รวมทั้งไม่ได้อยู่ภายใต้ความคุ้มครองของสถาบันคุ้มครองเงินฝาก จึงมี
ความเสี่ยงจากการลงทุนซึ่งผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับเงินลงทุนคืนเต็มจำนวน
▪ ได้รับอนุมัติจัดตัง้ และอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
▪ การพิจารณาร่างหนังสือชี้ชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุ นของกองทุนรวมนี้มิได้เป็นการแสดงว่าสำนักงาน ก.ล.ต. ได้
รับรองถึงความถูกต้องของข้อมูลในหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวม หรือ ได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทุน
ที่เสนอขายนั้น ทั้งนี้ บริษัทจัดการกองทุนรวมได้สอบทานข้ อมูล ในหนังสื อชี ้ชวนส่วนสรุป ข้ อมูลสำคัญ ณ วันที่
8 มีนาคม 2565 แล้วด้วยความระมั ดระวัง ในฐานะผู ้ รับผิ ดชอบในการดำเนิน การของกองทุน รวมและขอรั บ รอง
ว่าข้อมูลดังกล่าวถูกต้องไม่เป็นเท็จ และไม่ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด
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