
31 พฤษภาคม 2565ขอมูล ณ วันท่ี 

การลงทุนในกองทุนรวมไมใชการฝากเงิน

ผูลงทุนควรศึกษารายละเอียดของกองทุนอยางละเอียดถี่ถวนกอนตัดสินใจลงทุน

หากมีขอสงสัยหรือตองการขอมูลเพิ่มเติม โปรดติดตอบริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน

คุณกําลังจะลงทุนอะไร?

กองทนุรวมนี้เหมาะกับใคร?

คุณตองระวงัอะไรเปนพิเศษ?

สัดสวนของประเภททรัพยสินที่ลงทนุ

คาธรรมเนียม

ผลการดําเนินงาน

ขอมูลอ่ืนๆ

กองทุนเปด แอล เอช เฟล็กซิเบิ้ล
เพ่ือการเลี้ยงชีพ

LH FLEXIBLE RMF (LHFLRMF)
กองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชพี

ท่ีเปนกองทุนรวมผสม
ไมกําหนดสัดสวนการลงทุนในตราสารทุน

กองทุนท่ีลงทุนแบบไมมีความเสี่ยงตางประเทศ

หนังสือชี้ชวนสวนสรปุขอมูลสําคัญ

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน
แลนด แอนด เฮาส จํากัด
การเขารวมการตอตานทุจริต: 
ไดรับการรับรอง CAC*
* โครงการแนวรวมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการตอตานการทุจรติ (Thailand's 
Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption "CAC") ของ
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

รองรับกองทุนสํารองเล้ียงชีพ
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กองทุนมีนโยบายที่จะลงทุนแบบผสม (Mixed Fund) ระหวางตราสารแหงหนี้ และตราสารแหงทนุ โดยกองทนุจะลงทนุในหรือมี

ไวซึ่งตราสารแหงทนุ ตราสารก่ึงหนี้กึ่งทุน ตราสารแหงหนี้ และ/หรือเงินฝาก รวมทั้งหลักทรัพยและทรัพยสินอื่นหรือการหาดอก

ผลโดยวิธีอื่นอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางตามท่ีสํานักงาน ก.ล.ต. ประกาศกําหนดหรือใหความเห็นชอบตั้งแตรอยละ 0 ถึง

รอยละ 100 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน โดยจะปรับเปลี่ยนสัดสวนการลงทุนใหเหมาะสมตามสถานการณในแตละขณะ

เพ่ือใหผูถือหนวยลงทุนไดรับผลตอบแทนที่เหมาะสมและเปนการกระจายการลงทุนเพ่ือลดความเสี่ยงจากการลงทุน

ทั้งนี้ กองทุนอาจจะพิจารณาลงทุนในหนวย private equity ตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  ไมเกินรอยละ 20 

ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน 

กองทุนมีกลยุทธมุงหวังผลตอบแทนจากการลงทนุสูงกวาดัชนีชี้วัด (Active Management)

“ผูลงทุนควรศึกษาและทําความเขาใจเก่ียวกับปจจัยความเสี่ยงของกองทุนในสวนทายของเอกสารฉบับนี้”

เหมาะสมสําหรับผูลงทุนที่ตองการออมและลงทุนตอเนื่องระยะยาวเพื่อการเลี้ยงชีพหลังเกษียณอายุ สามารถรับความเสี่ยงจาก

การลงทุนไดในระดับปานกลาง โดยหวังผลตอบแทนท่ีกองทุนจะไดรับจากเงินปนผล หรือกําไรสวนเกินทุนจากการลงทนุในตรา

สารแหงทนุ รวมทั้งผลตอบแทนท่ีกองทนุจะไดรับจากดอกเบี้ยหรือกําไรสวนเกินทุนจากการลงทนุในตราสารหนี้

กองทุนรวมนี้ไมเหมาะกับใคร
▪ ผูลงทุนท่ีเนนการไดรับผลตอบแทนในจํานวนเงินท่ีแนนอน หรือรักษาเงินตนใหอยูครบ

▪ ผูลงทุนที่ตองการลงทุนในระยะสั้น

▪อานหนังสือชี้ชวนฉบับเตม็ หรือสอบถามผูสนับสนนุการขายและบริษัทจัดการ
▪อยาลงทุนหากไมเขาใจลักษณะและความเสี่ยงของกองทุนรวมน้ีดีพอ

คุณกําลังจะลงทุนอะไร?

กองทนุรวมนี้เหมาะกับใคร?

ทาํอยางไรหากยังไมเขาใจนโยบาย และความเสี่ยงของกองทนุนี้
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คําเตือนที่สําคัญ
▪ ผูลงทุนไมสามารถนําหนวยลงทนุของกองทุนรวมเพ่ือการเลี้ยงชีพไปจําหนาย โอน จํานํา หรือนําไปเปนหลักประกัน

▪ กองทนุเพ่ือการเลี้ยงชีพนี้ ผูลงทุนควรลงทุนในกองทุนนี้เปนระยะเวลาอยางนอย 5 ป และถือหนวยลงทุนจนครบอายุ 55 ป

บริบูรณ เพ่ือไมใหเสียสิทธิประโยชนทางภาษี และหากไมคนืสิทธิประโยชนทางภาษีท่ีเคยไดรับภายในกําหนด ผูถือหนวยตองชําระ

เงินเพ่ิมและเบี้ยปรับตามประมวลรัษฎากร

▪ ผูลงทุนควรศึกษาขอมูลเก่ียวกับสิทธิประโยชนทางภาษีที่ระบุไวในคูมือการลงทนุในกองทุนรวมเพ่ือการเลี้ยงชีพ

▪ ในกรณีท่ีมีแนวโนมวาจะมีการขายคืนหนวยลงทนุเกินกวา 2 ใน 3 ของจํานวนหนวยลงทนุที่จําหนายไดแลวทั้งหมด บริษัท

จัดการอาจใชดุลยพินิจในการเลิกกองทนุรวม และอาจยกเลิกคําสั่งซื้อขายหนวยลงทุนที่ไดรับไวแลวหรือหยุดรับคําสั่งดังกลาวได

แผนภาพแสดงตําแหนงความเสี่ยงของกองทุนรวม

 ปจจัยความเส่ียงที่สําคัญ

<Risk Level>

ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาหลักทรัพย

<SD>

ความเสี่ยงจากการกระจุกตัวลงทุน

<High Issuer>

<High Sector>

คุณตองระวังอะไรเปนพิเศษ?

* คุณสามารถดูขอมูลเพ่ิมเติมไดที่ www.lhfund.co.th
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▪ Portfolio duration: -

4.64

4.06

3.97

-หุนสามัญธนาคาร กสิกรไทย จํากัด (มหาชน)

หุนสามัญบริษัท ทาอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน)

หุนสามัญบริษัท ซี.พ.ีออลล จํากัด (มหาชน)

หุนสามัญบริษัท ไมเนอร อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด (มหาชน)

-

-

-

-

หุนสามัญธนาคาร ไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน)

▪ ทรัพยสินที่ลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก

% ของหลักทรัพย อันดับความนาเชื่อถอื/

สถาบันท่ีจัดอันดับ NAV

5.13

4.86

ทั้งน้ีคุณสามารถดูขอมูลที่เปนปจจุบันไดท่ี www.lhfund.co.thหมายเหตุ: ขอมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

สัดสวนของประเภททรัพยสินที่ลงทุน

หุนสามัญ, 98.87%

เงินฝากธนาคาร, 
2.20%

อ่ืนๆ, -1.07

% ของ NAV
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2.00

   ▪ สับเปลี่ยนภายในบริษัทจัดการ

ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ ยกเวนคาธรรมเนียมการโอนหนวยลงทุน

ยกเวน

   ▪ สับเปลี่ยนขามบริษัทจัดการ 1.00 ยกเวน

    สับเปลี่ยนออก (Switching out Fee)

คาธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ตอปของ NAV)

คาธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผูถือหนวย (% ของมูลคาซื้อขาย)

    สับเปลี่ยนเขา (Switching in Fee) ไมมี

คาธรรมเนียมการขาย (Front-end Fee) 2.00

* คาธรรมเนียมมีผลกระทบตอผลตอบแทนที่คุณจะไดรับ

1.00

ดังนั้น คุณควรพิจารณาการเรียกเก็บคาธรรมเนียมดังกลาวกอนการลงทุน *

ยกเวน

เก็บจริงรายการ สูงสุดไมเกิน

คาธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหนวยลงทนุ

ยกเวน

คาธรรมเนียมการรับซื้อคืน (Back-end Fee)

ไมมี

คาธรรมเนียม

1.65850

0.02680 0.10807
0.05700

1.85037
สูงสุดไมเกิน, 2.14

สูงสุดไมเกิน, 0.11 สูงสุดไมเกิน, 0.16
สูงสุดไมเกิน, 0.50

สูงสุดไมเกิน, 3.21

0.00000

0.50000

1.00000

1.50000

2.00000

2.50000

3.00000

3.50000

การจัดการ ผูดูแลผลประโยชน นายทะเบียน คาใชจายอ่ืนๆ รวมคาใชจาย

คา
ธร

รม
เน

ียม
ที่เ

รีย
กเ

ก็บ
จริ

ง 
%

 ต
อป

ขอ
ง 

NA
V

หมายเหต:ุ 
1)  คาธรรมเนียมดังกลาวขางตนเปนอัตราที่รวมภาษีมลูคาเพิ่ม หรือภาษธีรุกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใด ในทํานองเดียวกันนี้
2)  คาธรรมเนียมคาใชจายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมเมื่อรวมกันท้ังหมดแลว ตองไมเกนิอัตรารอยละ 3.21 ตอปของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวม 
3) สามารถดูคาธรรมเนียมที่เรียกเก็บจริงจากกองทุนรวมยอนหลัง 3 ป เพิ่มเติมไดที่รายละเอียดหนังสือชี้ชวนสวนขอมูลกองทุนรวม
4) คาใชจายอื่น ๆ ระหวางวันที่ 1 ธนัวาคม 2563 ถงึวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564
* สามารถดขูอมูลเพ่ิมเติมไดที่ www.lhfund.co.th

หมายเหต:ุ 
1)  คาธรรมเนียมดังกลาวขางตน อาจเรยีกเก็บจากผูลงทุนแตละกลุมหรือแตละรายไมเทากัน ขึ้นอยูกับดุลยพินิจของบริษัทจดัการ
2)  กรณีสับเปล่ียนหนวยลงทุน บริษัทจัดการอาจยกเวนไมเรียกเก็บคาธรรมเนียมการสับเปล่ียนหนวยลงทุน สําหรับการสับเปล่ียนหนวยลงทุนระหวางกองทุนรวม
ภายใตการจัดการของบริษัทจัดการ แตจะมีการเรียกเก็บคาธรรมเนียมการขายและรับซ้ือคืนหนวยลงทุนตามอัตราที่บริษัทจดัการกาํหนด
3)  คาธรรมเนียมดังกลาวขางตนรวมภาษีมูลคาเพ่ิม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอืน่ใดแลว

LHFLRMF: หนา 5 / 10



3. LHFLRMF เคยมีผลขาดทุนสูงสุดในชวงเวลา 5 ป คือ
(กรณีกองทุนจดทะเบียนไมครบ 5 ป จะแสดงคาท่ีเกิดข้ึนตั้งแตวันจดทะเบียนกองทุนจนถึงวันที่รายงาน)

4. ความผันผวนของผลการดําเนินงาน (Standard Deviation) คือ ตอป
(กรณีกองทุนจดทะเบียนไมครบ 5 ป จะแสดงคาท่ีเกิดข้ึนตั้งแตวันจดทะเบียนกองทุนจนถึงวันที่รายงาน)

5. ความผันผวนของสวนตางผลการดําเนินงานและดัชนีชี้วัด (Tracking Error : TE) คือ N/A% ตอป

6. ประเภทกองทุนรวมเพื่อใชเปรียบเทียบผลการดําเนินงาน ณ จุดขาย คือ 

ขอมูล ณ วันท่ี 31 พฤษภาคม 2565

Aggressive Allocation

▪ ตารางแสดงผลการดําเนินงานของกลุม Aggressive Allocation ขอมูล ณ วันท่ี 31 พฤษภาคม 2565

-3.21

7. ผลการดําเนินงานยอนหลังแบบปกหมุด 

50th Percentile

N/A

Percen

tile
10 ป

14.4417.62

75th Percentile

25th Percentile 6.410.20 15.06 13.364.29 6.02 11.36 10.85 9.89

5th N/A5th 4.26 8.26

11.20

4.17

N/A

12.014.43 2.48 2.40 15.89

6.04 7.38

5.02 4.89 12.85

15.30-0.85 0.44

2.58

-2.20 -4.99 -0.41

16.67 23.51 20.53 15.8421.76 19.47

-1.17

12.69 19.48 17.1715.05

-1.0595th Percentile -6.90 -14.23 -6.88

4.01 13.92

8.45

7.10

ความผันผวนของ

ผลการดําเนนิงาน
75th

-0.90

YTD

13.8525th

5 ป
Percen

tile

3.18

Percen

tile

-1.62 75th

N/A

Percen

tile

2.55

Percen

tile

1.87

6 เดือน

10.99

ดชันีชี้วัด (Benchmark)

17.63 75th

1.79

7.93

ต้ังแตจัดตั้ง

N/A

3 ป

75th 2.82 25th 25th N/A

15.16 50th N/A

25th5.24 5.85

Percen

tile

5 ป 10 ป6 เดือน6 เดือน 3 ป3 เดือน 1 ป

5th 6.00 5th

50th 25th

12.62

5th Percentile 3.05 10.79 13.52 12.74 10.91 10.75 9.70 8.61 8.10 13.53 12.82 12.18

5 ป

1. ดัชนีชี้วัด คือ 

% ตอป

3 เดือน

1) ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (SET Total Return Index) รอยละ 50

2) ดัชนีพันธบัตรรัฐบาล (ThaiBMA Government Bond Index) รอยละ 25

3) อัตราเฉลี่ยดอกเบี้ยเงินฝากประจํา 1 ป วงเงิน 1 ลานบาทของธนาคารพาณิชยขนาดใหญ 3 แหง ไดแก ธนาคารกรุงเทพ 

ธนาคารไทยพาณิชย และธนาคารกสิกรไทย รอยละ 25

LHFLRMF 0.06

10 ป

7.09 5th 9.39

ความผันผวนของดัชนีชี้วัด 3.34

16.15

3 ป

Standard Deviation (%)Return (%)

3 เดือน 1 ป

Peer

Percentile

5th

3.94

กองทุน

N/A14.19

9.89 5th

* ผลการดําเนินงานในอดีต มิไดเปนสิ่งยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต *

15.16%

% ตามชวงเวลา

75th

5th

1 ป

-37.34%

2. ผลการดําเนินงานยอนหลัง (คํานวณตามปปฎิทิน)

หมายเหตุ :  กองทุนใชดชันีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (SET TRI) ตั้งแตวันจัดตั้งกองทุน

ผลการดําเนินงาน

-11.22%

18.76%

0.74%

29.63%

11.30%

-10.88%

2.64%

-5.15%

25.37%

0.10%

10.86%

-4.47%

12.29%
9.36%

-3.00%

6.27%

-0.66%

7.51%

-20.00%

-10.00%

0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564%
 ต

อป
ขอ

ง 
NA

V

LHFLRMF Benchmark

* คุณสามารถดูขอมูลเพ่ิมเติมไดที่ www.aimc.or.th

* คุณสามารถดูขอมูลที่เปนปจจุบันไดที่ www.lhfund.co.th

- เอกสารการวดัผลการดําเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ไดจัดทาํขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดําเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษทัจัดการลงทุน

- ผลการดําเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดําเนินงานที่เกี่ยวของกับผลิตภัณฑในตลาดทุน มิไดเปนสิ่งยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต

- ทําความเขาใจลักษณะสินคา เง่ือนไข ผลตอบแทน และความเส่ียง กอนตัดสินใจลงทุน
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www.morningstarthailand.com
Thailand Fund Aggressive Allocation

วันที่เริ่มบริหารกองทุนชื่อ - นามสกุลรายชื่อผูจัดการกองทุน

▪ ระยะเวลาการรับเงินคาขายคืน:

▪ ยอดคงเหลือขั้นต่ํา:

วันที่จดทะเบียน

ไมกําหนด

ไมกําหนด

▪ จํานวนหนวยลงทุนคงเหลือขั้นต่ํา:

▪ มูลคาขั้นต่ําของการซื้อครั้งถัดไป:

หรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนที่บริษัทจัดการแตงต้ังขึ้น (ถามี)

ธนาคารแลนด แอนด เฮาส จํากัด (มหาชน)

Morningstar Category

ผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน

คุณสามารถตรวจสอบมลูคาทรัพยสินรายวันไดที่: www.lhfund.co.th

ขอบเขตหนาที่

ขอมูล ณ วันท่ี 31 พฤษภาคม 2565

Morningstar Rating Overall

คุณยศวสุสุธารัตนชัยพร ผูจัดการกองทุนตราสารทนุ 13 กันยายน 2564

คุณอานุภาพ โฉมศรี ผูจัดการกองทุนตราสารทุน 17 มกราคม 2557

บริษัทหลักทรัพย แลนด แอนด เฮาส จํากัด (มหาชน)

28 พฤศจิกายน 2555

ผูดูแลผลประโยชน ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน)

มูลคาโครงการ 500 ลานบาท

ไมมกีารจายเงินปนผลนโยบายการจายเงินปนผล

ปจจุบันรับเงินคาขายคืนภายใน 2 วันทําการถัดจากวันทํารายการ (T+2)

อายุโครงการ ไมกําหนด

▪ วันทําการขายคนื: ทุกวันทําการ ระหวางเวลา 8.30 - 15.30 น.

การซื้อและการขายคืนหนวยลงทุน

▪ วันทําการซื้อ: ทุกวันทําการ ระหวางเวลา 8.30 - 15.30 น.

ไมกําหนด▪ มูลคาขั้นต่ําของการซื้อครั้งแรก:

ไมกําหนด

▪ จํานวนหนวยขั้นต่ําของการขายคืน: ไมกําหนด

การขายคืนหนวยลงทุน

▪ มูลคาขั้นต่ําของการขายคืน: ไมกําหนด

การซื้อหนวยลงทุน

ภายใน 5 วันทําการถัดจากวันทํารายการ

อัตราสวนหมุนเวียนการลงทุน

ของกองทุนรวม (PTR)
4.0253

กรณีกองทุนรวมท่ีจดทะเบียนจัดตั้งไมถึง 1 ป จะแสดงคาที่เกิดข้ึนจริงในชวงเวลาตั้งแตวันท่ีจด

ทะเบียนถึงวันท่ีรายงาน

ขอมูลอื่นๆ
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บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน แลนด แอนด เฮาส จํากัด

รับหนังสือชี้ชวน

มาจากกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ (PVD)

email : Marketing@lhfund.co.th

ธุรกรรมที่อาจกอใหเกิดความขัดแยง คุณสามารถตรวจสอบธุรกรรมที่อาจกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน

โทรศพัท : 0-2286-3484 

website : www.lhfund.co.th

ติดตอสอบถาม

รองเรียน

ทางผลประโยชน ไดท่ี www.lhfund.co.th

เงื่อนไขที่ควรทราบกรณีโอนเงิน

ที่อยู: เลขที่ 11 อาคารควิเฮาส สาทร ชั้น 14  ถนนสาทรใต

        แขวงทุงมหาเมฆ  เขตสาทร กรุงเทพมหานคร  10120

▪ กรณีที่ผูลงทุนมีอายุครบ 55 ปบริบรูณ และมีระยะเวลาการเปนสมาชิกของกองทุนสํารองเล้ียง
ชีพ (PVD) มาแลวไมนอยกวา 5 ป จะไมไดรับสิทธิประโยชนทางภาษีใด ๆ เพิ่มเติมจากการโอน
เงินจากกองทุนสํารองเล้ียงชีพ (PVD) ไปยังกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพ (RMF)
▪ การลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพอาจมีตนทุนที่แตกตางจากกองทุนรวมทั่วไป

▪ กรณีที่การโอนเงินจากกองทุนสาํรองเลี้ยงชีพ (PVD) มายังกองทุนรวมเพ่ือการเลี้ยงชีพ (RMF) 
จะมีผลทําใหการถือหนวยลงทุนเกินขอจํากัดการถือหนวยลงทุนตามที่กําหนดในประกาศ
คณะกรรมการตลาดทุน บริษัทจัดการจะไมนับคะแนนเสียงสวนที่เกินกวาหนึ่งในสามของจํานวน
หนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพดังกลาว
▪ เงินลงทุนที่โอนจากกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ (PVD) ไมถือเปนเงินใหม ไมสามารถนําไปลดหยอน
ภาษีไดและไมเขาเงื่อนไขตองลงทุนตอเน่ืองเหมือนกับกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) ทั่วไป
▪ ผูลงทุนควรศึกษาเงื่อนไขการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) เพื่อใหไดรับสิทธิ
ประโยชนทางภาษีและผลของการไมปฏิบัตใิหเปนไปตามเงื่อนไขการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการ
เล้ียงชีพ (RMF) เพ่ือใหไดรับสิทธิประโยชนทางภาษี
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คําอธิบายเพ่ิมเติม

ปจจัยความเสี่ยงของกองทนุ
▪ ความเสี่ยงจากการดําเนินงานของผูออกตราสาร (Business Risk) : คือความเส่ียงที่เกิดจากการดําเนินงานของผูออกตราสาร หากผลการ
ดําเนินงานหรือฐานะการเงินของผูออกตราสาร รวมท้ังความสามารถในการทํากําไรของผูออกตราสารเปลี่ยนแปลงไป ซ่ึงอาจกระทบตอราคาซ้ือ
ขายของตราสาร
▪ ความเสี่ยงจากความสามารถในการชําระหนี้ของผูออกตราสาร (Credit Risk) : คอืความเส่ียงจากการที่บริษัทผูออกตราสารไมสามารถชําระ
คืนเงินตน และ/หรือดอกเบี้ยไดตามที่กําหนด หรือไมครบตามจาํนวนที่ไดสัญญาไว โดยพิจารณาจากผลการดําเนินงานท่ีผานมาและฐานะการเงิน
ของผูออกตราสาร credit rating ของหุนกูระยะยาวมีความหมายโดยยอ ดังตอไปนี้

▪ ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคลองของตราสาร (Liquidity Risk) : คือความเส่ียงที่เกิดจากการไมสามารถขายตราสารไดในชวงเวลาที่
ตองการหรืออาจไมไดราคาตามที่คาดหวังเอาไว
▪ ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาตราสาร (Market Risk) : คือความเส่ียงที่เกิดจากการเปล่ียนแปลงราคา หรือผลตอบแทนโดยรวมของ
ตราสาร ซึ่งข้ึนอยูกับปจจัยตาง ๆ เชน แนวโนมของอัตราดอกเบี้ย ความผันผวนของคาเงนิ ปจจัยพื้นฐานทางเศรษฐกิจ ผลประกอบการของบริษัท
ผูออกตราสาร ปริมาณการซ้ือขายหุนหรือตราสารหนี้ เปนตน ซ่ึงสงผลใหราคาตราสารที่กองทุนไดลงทุนไวอาจเพ่ิมข้ึนหรือลดลงไดตลอดเวลา

▪ ความเสี่ยงจากการกระจุกตัวลงทุนในผูออกรายใดรายหนึ่ง (High Issuer Concentration Risk) พิจารณาจากการลงทุนแบบกระจุกตัวใน
ตราสารของผูออกตราสาร คูสญัญา หรือบุคคลอ่ืนที่มีภาระผูกพันตามตราสารหรือสัญญานั้น รายใดรายหนึ่งมากกวา 10% ของ NAV รวมกัน 

ทั้งนี้ การลงทุนแบบกระจุกตัวไมรวมถงึกรณีการลงทุนในทรัพยสินดังนี้ 

1. ตราสารหนี้ภาครัฐไทย 

2. ตราสารภาครัฐตางประเทศที่มีการจัดอันดับความนาเชื่อถืออยูในอันดบัที่สามารถลงทุนได 

3. เงินฝากหรือตราสารเทียบเทาเงินฝากที่ผูรับฝากหรือผูออกตราสารที่มีการจัดอันดับความนาเชื่อถืออยูในอันดับที่สามารถลงทนุได 

▪ ความเสี่ยงจากการลงทุนกระจกุตัวในหมวดอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ่ง (Sector Concentration Risk) เกิดจากกองทนุลงทุนในบาง
หมวดอุตสาหกรรมมากกวา 20% ของ NAV รวมกนั ซ่ึงหากเกิดเหตุการณที่สงผลกระทบตออุตสาหกรรมนั้น กองทุนดังกลาวอาจมีผลการ
ดําเนินงานที่ผันผวนมากกวากองทุนที่กระจายการลงทุนในหลายหมวดอุตสาหกรรม 

ระดับ 
การลงทุน 

TRIS Fitch Moody’s S&P คําอธิบาย 

ระดับที่ 
นาลงทนุ 

AAA AAA(tha) Aaa AAA 
อันดบัเครดติสูงท่ีสุด มคีวามเสี่ยงตํ่าท่ีสุดท่ีจะไมสามารถ
ชําระหนี้ไดตามกําหนด 

AA AA(tha) Aa AA 
อันดบัเครดติรองลงมาและถือวามีความเสี่ยงตํ่ามากที่จะไม
สามารถชําระหนี้ไดตามกําหนด 

A A(tha) A A ความเส่ียงต่ําท่ีจะไมสามารถชําระหน้ีไดตามกําหนด 

BBB BBB(tha) Baa BBB ความเส่ียงปานกลางที่จะไมสามารถชําระหนี้ไดตามกําหนด 

ระดับที่ 
ต่ํากวา 

นาลงทนุ 

ต่ํากวา 
BBB 

ต่ํากวา 
BBB(tha) 

ต่ํากวา 
Baa 

ต่ํากวา 
BBB 

ความเส่ียงสูงที่จะไมสามารถชําระหนี้ไดตามกําหนด 
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▪การลงทุนในหนวยลงทุนไมใชการฝากเงิน รวมทั้งไมไดอยูภายใตความคุมครองของสถาบันคุมครองเงนิฝาก จึงมีความเสี่ยงจากการลงทุนซึ่งผู

ลงทุนอาจไมไดรับเงินลงทุนคืนเต็มจํานวน 

▪ไดรบัอนุมัติจัดตั้ง และอยูภายใตการกํากับดูแลของสํานักงาน ก.ล.ต.

▪การพิจารณารางหนังสือชี้ชวนในการเสนอขายหนวยลงทุนของกองทุนรวมน้ีมิไดเปนการแสดงวาสํานักงาน ก.ล.ต. ไดรบัรองถึงความถูกตองของ

ขอมูลในหนังสือชี้ชวนของกองทนุรวม หรือ ไดประกันราคาหรือผลตอบแทนของหนวยลงทุนที่เสนอขายนั้น ทั้งนี้

บริษัทจัดการกองทุนรวมไดสอบทานขอมูลในหนังสือชี้ชวนสวนสรุปขอมูลสาํคัญ ณ วันท่ี 31 พฤษภาคม 2565 แลวดวยความระมัดระวังในฐานะ

ผูรับผิดชอบในการดําเนนิการของกองทุนรวมและขอรับรองวาขอมูลดังกลาวถูกตองไมเปนเท็จ และไมทําใหผูอื่นสําคัญผิด

อัตราสวนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (PTR) 
ขอมูลอัตราสวนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (portfolio turnover ratio : PTR) แสดงถึงปริมาณการซ้ือขายทรัพยสินของกองทุน และ
สะทอนกลยุทธการลงทุนของผูจัดการกองทุนไดดียิ่งขึ้น โดยคํานวณจากมูลคาที่ตํ่ากวาระหวางผลรวมของมูลคาการซื้อทรัพยสินกับผลรวมของ
มูลคาการขายทรัพยสินที่กองทุนรวมลงทุนในรอบระยะเวลาผานมายอนหลัง 1 ป หารดวยมูลคาทรัพยสินสุทธิเฉล่ียของกองทุนรวมในรอบ
ระยะเวลาเดียวกนั

PTR (%)       =        Min (ซ้ือหุน , ขายหุน)
                 Avg. NAV
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