
การลงทุนในกองทุนรวมไมใชการฝากเงิน

31 พฤษภาคม 2565ขอมูล ณ วันท่ี 

ผูลงทุนควรศึกษารายละเอียดของกองทุนอยางละเอียดถี่ถวนกอนตัดสินใจลงทุน

หากมีขอสงสัยหรือตองการขอมูลเพิ่มเติม โปรดติดตอบริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน

คุณกําลังจะลงทุนอะไร?

กองทนุรวมนี้เหมาะกับใคร?

คุณตองระวังอะไรเปนพิเศษ?

สัดสวนของประเภททรัพยสินที่ลงทนุ

คาธรรมเนยีม

ผลการดําเนินงาน

ขอมูลอ่ืนๆ

กองทุนเปด แอล เอช เฟล็กซิเบิ้ล
LH FLEXIBLE FUND (LHFL)

กองทุนรวมผสม
ไมกําหนดสัดสวนการลงทุนในตราสารทุน

กองทุนท่ีลงทุนแบบไมมีความเสี่ยงตางประเทศ

หนังสอืชี้ชวนสวนสรปุขอมูลสาํคัญ

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน
แลนด แอนด เฮาส จํากัด
การเขารวมการตอตานทุจริต: 
ไดรับการรับรอง CAC*
* โครงการแนวรวมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการตอตานการทุจรติ (Thailand's 
Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption "CAC") ของ
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
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กองทุนมีนโยบายที่จะลงทุนในตราสารแหงทุนที่มีแนวโนมการเติบโตทางธุรกิจ หรือมีปจจัยพ้ืนฐานดี (โดยมีสัดสวนตั้งแต 0 - 

100 ของ NAV) ตราสารแหงหนี้ ตราสารก่ึงหนี้ก่ึงทุน ใบสําคัญแสดงสิทธิ เงินฝากธนาคาร รวมถึงหลักทรัพยหรือทรัพยสินอื่น 

หรือหาดอกผลโดยวิธีอื่นตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานประกาศกําหนด 

กองทุนจะพิจารณาลงทุนในหรือมีไวซึ่งสัญญาซื้อขายลวงหนา (Derivatives) โดยมีวัตถุประสงคเพื่อปองกันความเสี่ยง (Hedging)

กองทุนมีกลยุทธมุงหวังผลตอบแทนจากการลงทนุสูงกวาดัชนีชี้วัด (Active Management)

“ผูลงทุนควรศึกษาและทําความเขาใจเก่ียวกับปจจัยความเสี่ยงของกองทุนในสวนทายของเอกสารฉบับนี้”

เหมาะสมกับผูลงทุนที่มุงหวังผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารแหงทุน และตราสารแหงหนี้ในประเทศ โดยมีเปาหมายที่จะ

สรางผลตอบแทนท่ีดี และกระจายความเสี่ยงในการลงทุน โดยยอมรับและมีความเขาใจความเสี่ยงจากราคาที่ผันผวนของการ

ลงทุนในตราสารทุน จึงเหมาะกับผูลงทนุที่ตองการลงทุนในระยะปานกลางถึงระยะยาว

▪ อานหนังสือชี้ชวนฉบับเตม็ หรือสอบถามผูสนับสนนุการขายและบริษัทจัดการ
▪ อยาลงทุนหากไมเขาใจลักษณะและความเสี่ยงของกองทุนรวมน้ีดีพอ

กองทุนรวมนี้ไมเหมาะกับใคร
▪ ผูลงทุนท่ีเนนการไดรับผลตอบแทนในจํานวนเงินท่ีแนนอน หรือรักษาเงินตนใหอยูครบ

คุณกําลังจะลงทุนอะไร?

กองทุนรวมนี้เหมาะกับใคร?

ทําอยางไรหากยังไมเขาใจนโยบาย และความเสี่ยงของกองทุนน้ี
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<High Issuer>

<High Sector>

ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาหลักทรัพย

ความเสี่ยงจากการกระจุกตัวลงทุน

<High Issuer>

<SD>

<High Sector>

คําเตือนที่สําคัญ
▪ กองทนุรวมมีการกระจุกตัวของการถือหนวยลงทุนของบุคคลหรือกลุมบุคคลใดเกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหนวยลงทนุทั้งหมด 

ดังน้ัน หากผูถือหนวยลงทุนดังกลาวไถถอนหนวยลงทุนอาจมีความเสี่ยงใหกองทุนตองเลิกกองทุนรวมได  

▪ ในกรณีท่ีมีแนวโนมวาจะมีการขายคืนหนวยลงทนุเกินกวา 2 ใน 3 ของจํานวนหนวยลงทนุที่จําหนายไดแลวทั้งหมด บริษัท

จัดการอาจใชดุลยพินิจในการเลิกกองทนุรวม และอาจยกเลิกคําสั่งซื้อขายหนวยลงทุนที่ไดรับไวแลวหรือหยุดรับคําสั่งดังกลาวได

 แผนภาพแสดงตําแหนงความเสี่ยงของกองทุนรวม

<Risk Level>

คุณตองระวังอะไรเปนพิเศษ?

* คุณสามารถดูขอมูลเพ่ิมเติมไดที่ www.lhfund.co.th

ปจจัยความเสี่ยงที่สําคัญ
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▪ Portfolio duration: 

▪ ทรัพยสินท่ีลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก

% ของหลักทรัพย

3.97

หมายเหตุ: ขอมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565 ทั้งนี้คุณสามารถดูขอมูลที่เปนปจจุบันไดที่ www.lhfund.co.th

หุนสามัญบริษัท ไมเนอร อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด (มหาชน)

อันดับความนาเชื่อถือ/

สถาบันที่จัดอันดับ

4.06

NAV

5.13

4.85

4.51

หุนสามัญธนาคาร กสิกรไทย จํากัด (มหาชน)

หุนสามัญธนาคาร ไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) -

-

-

-

-

หุนสามัญบริษัท ซี.พ.ีออลล จํากัด (มหาชน)

-

หุนสามัญบริษัท ทาอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน)

สัดสวนของประเภททรัพยสินที่ลงทนุ

หุนสามัญ, 97.78%

เงินฝากธนาคาร, 
4.18% อ่ืนๆ, -1.96%

% ของ NAV
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คาธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหนวยลงทนุ

    สับเปลี่ยนออก (Switching out Fee)

    สับเปลี่ยนเขา (Switching in Fee) 1.07

ไมมี

1.00

ดังนั้น คุณควรพิจารณาการเรียกเก็บคาธรรมเนียมดังกลาวกอนการลงทุน *

คาธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ตอปของ NAV)

คาธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผูถือหนวย (% ของมูลคาซื้อขาย)

คาธรรมเนียมการรับซื้อคืน (Back-end Fee)

เก็บจริงรายการ

1.00

ไมมี

คาธรรมเนียมการขาย (Front-end Fee)

ไมมี

1.07

* คาธรรมเนียมมีผลกระทบตอผลตอบแทนที่คุณจะไดรับ

200 บาท/รายการตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ

ไมมี

สูงสุดไมเกิน

คาธรรมเนียมการโอนหนวยลงทุน

คาธรรมเนยีม

1.97950

0.02680 0.14980

0.13122

2.28732สูงสุดไมเกิน, 2.68

สูงสุดไมเกิน, 0.11 สูงสุดไมเกิน, 0.16 สูงสุดไมเกิน, 0.26

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
จร

ิง 
%

 ต
อป

ขอ
ง 

N
AV

หมายเหตุ: 
1)  คาธรรมเนียมดังกลาวขางตน อาจเรียกเก็บจากผูลงทุนแตละกลุมหรือแตละรายไมเทากัน ขึ้นอยูกับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ
2)  กรณีสับเปล่ียนหนวยลงทุน บริษทัจัดการอาจยกเวนไมเรียกเกบ็คาธรรมเนียมการสับเปล่ียนหนวยลงทุนสําหรับการสับเปล่ียนหนวยลงทุนระหวางกองทุนรวม
ภายใตการจัดการของบริษัทจัดการ แตจะมีการเรียกเก็บคาธรรมเนียมการขายและรบัซ้ือคืนหนวยลงทุนตามอัตราที่บรษิัทจัดการกําหนด
3)  คาธรรมเนียมดังกลาวขางตนรวมภาษีมูลคาเพ่ิม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแลว

หมายเหตุ: 
1)  คาธรรมเนียมดังกลาวขางตนเปนอัตราที่รวมภาษีมูลคาเพิ่ม หรือภาษีธุรกจิเฉพาะ หรือภาษีอื่นใด ในทํานองเดียวกันนี้
2)  คาธรรมเนียมคาใชจายท่ีเรยีกเก็บจากกองทุนรวมเมื่อรวมกันทั้งหมดแลว ตองไมเกินอัตรารอยละ 3.21 ตอปของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวม 
3) สามารถดูคาธรรมเนียมท่ีเรยีกเก็บจริงจากกองทุนรวมยอนหลัง 3 ป เพิ่มเติมไดท่ีรายละเอียดหนังสือชี้ชวนสวนขอมูลกองทุนรวม
4) คาใชจายอื่น ๆ ระหวางวันที่ 1 มีนาคม 2564 ถึงวันท่ี 28 กุมภาพันธ 2565
* สามารถดูขอมลูเพ่ิมเติมไดที่ www.lhfund.co.th
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(เริ่มมีผล 16 กันยายน 2562)

2. NTR หมายถึง ผลตอบแทนรวมสุทธิหลังหักภาษี (Net TRN index) ซึ่งจัดทําโดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA) ตั้งแตวันที่ 20 สิงหาคม 2562

3. กองทุนใชดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (SET TRI) ตั้งแตวันจัดตั้งกองทนุ

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

ตอป
(กรณีกองทุนจดทะเบียนไมครบ 5 ป จะแสดงคาท่ีเกิดข้ึนตั้งแตวันจดทะเบียนกองทุนจนถึงวันที่รายงาน)

95th Percentile

15.30

5.02

19.47 15.84-6.90

14.44

-4.99

12.854.43

4.01

2.40 11.20

0.44 12.6915.05

LHFL

2) ดัชนี MTM ThaiBMA Government Bond Index (NTR)* รอยละ 25

% ตอป

1) ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (SET Total Return Index) รอยละ 50 
1. ดัชนีชี้วัด คือ 

หมายเหตุ :  1. การเปลี่ยนเกณฑมาตรฐานที่ใชวัดผลการดาํเนินงาน ในชวงแรกอาจทําใหผลการดาํเนินงานของกองทนุรวมดีข้ึนเมื่อเปรียบเทียบตัวชี้วัดมาตรฐาน เน่ืองจากตราสารหนี้ที่กองทุน

ลงทุนบางสวนไมมีภาระภาษี ขณะที่ตวัชี้วัดมาตรฐานใหมคาํนวณจากสมมติฐานตราสารหนี้ทั้งหมดเสียภาษี

N/A % ตอป

-38.45%

กองทุน

% ตามชวงเวลา

1 ป

5th Percentile

4.29

12.01

20.53

10.91 10.75

13.92

11.36 10.85 16.159.89

15.89

25th Percentile 0.20

2.48

12.829.70 8.61

7.38

17.62

-2.20

4.89

17.1775th Percentile 19.48

23.512.58 21.76-3.21 -1.05 16.67-14.23 -6.88

13.52

6.41

12.74

6.04

10.79

7.999.896.01

Percen

tile

Percen

tile
3 ป6 เดือน

25th

5 ป

8.10 13.53

Percen

tile
10 ป

25th

-0.88

13.44 25th 6.36 50th 4.55

N/A

5th

3 เดือน
Percen

tile

50th N/A

Percen

tile

8.26 N/A

N/A

N/A N/A

7.06 9.39

1.87

6 เดือน 1 ป 10 ป

Standard Deviation (%)

3 ป3 ป 3 เดือน

▪ ตารางแสดงผลการดําเนินงานของกลุม Aggressive Allocation ขอมูล ณ วันท่ี 31 พฤษภาคม 2565

6 เดือน 1 ป

Return (%)

3 เดือน

-0.41 -0.85

50th Percentile -1.17

12.18

5 ป

ต้ังแตจัดตั้ง

12.68 75th 17.61 50th

YTD

1.72ดชันีชี้วัด (Benchmark) -1.59
ความผันผวนของ

ผลการดําเนนิงาน

5th N/A5th

10.82

2.74

15.06 13.366.02

3.97

3.05

5 ป

Peer

Percentile 10 ป

1.95

75th

15.18

50th

3.36ความผันผวนของดัชนีชี้วัด

2.28

8.42

-0.13 50th

3.2375th

N/A

3.13

Percen

tile

5th

75th

5th

6. ประเภทกองทุนรวมเพื่อใชเปรียบเทียบผลการดําเนินงาน ณ จุดขาย คือ
5. ความผันผวนของสวนตางผลการดําเนินงานและดัชนีชี้วัด (Tracking Error : TE) คือ 

Aggressive Allocation

15.18%

4.29

5th

7. ผลการดําเนินงานยอนหลังแบบปกหมุด ขอมูล ณ วันท่ี 31 พฤษภาคม 2565

4. ความผันผวนของผลการดําเนินงาน (Standard Deviation) คือ 

50th 16.10

5th

* ผลการดําเนินงานในอดีต มิไดเปนสิ่งยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต *

2. ผลการดําเนินงานยอนหลัง (คํานวณตามปปฎิทิน)

3) ผลตอบแทนของดอกเบี้ยเงินฝากประจํา 1 ป วงเงิน 1 ลานบาท เฉลี่ยของธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทย

พาณิชย รอยละ 25

ผลการดําเนินงาน

14.85%

0.74%

26.91%

11.12%

-11.97%

1.88%

-5.75%

24.33%

10.86%

-4.47%

12.29% 9.36%

-3.00%

6.19%

-0.75%

7.41%

-20.00%

-10.00%

0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564

%
 ต

อป
ขอ

ง 
N

AV

LHFL Benchmark

* คุณสามารถดูขอมูลเพ่ิมเติมไดที่ www.aimc.or.th

*คุณสามารถดขูอมูลท่ีเปนปจจุบนัไดท่ี www.lhfund.co.th

- เอกสารการวดัผลการดําเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ไดจัดทาํขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดําเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

- ผลการดําเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดําเนินงานที่เกี่ยวของกับผลิตภัณฑในตลาดทุน มิไดเปนส่ิงยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต

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

มูลคาโครงการ 1,235,186,502.41 บาท

ผูดูแลผลประโยชน

นโยบายการจายเงินปนผล ไมมกีารจายเงินปนผล

บริษัทหลักทรัพย แลนด แอนด เฮาส จํากัด (มหาชน)

คุณอานุภาพ โฉมศรี ผูจัดการกองทุนตราสารทุน 17 มกราคม 2557

ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน)

▪ วันทําการซื้อ: ทุกวันทําการ ระหวางเวลา 8.30 - 15.30 น.

รายชื่อผูจัดการกองทุน

ธนาคารแลนด แอนด เฮาส จํากัด (มหาชน)

วันที่เริ่มบริหารกองทุน

▪ วันทําการขายคนื: ทุกวันทําการ ระหวางเวลา 8.30 - 15.30 น.

ผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน 

ภายใน 5 วันทําการถัดจากวันทํารายการ

▪ มูลคาขั้นต่ําของการขายคืน:

ไมกําหนด

ไมกําหนด

▪ จํานวนหนวยลงทุนคงเหลือขั้นต่ํา:

▪ ระยะเวลาการรับเงินคาขายคืน:

ไมกําหนด

▪ จํานวนหนวยขั้นต่ําของการขายคืน:

หรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนที่บริษัทจัดการแตงต้ังขึ้น (ถามี)

กรณีกองทุนรวมท่ีจดทะเบียนจัดตั้งไมถึง 1 ป จะแสดงคาที่เกิดข้ึนจริงในชวงเวลาตั้งแตวันท่ีจด

ทะเบียนถึงวันท่ีรายงาน

Morningstar Rating Overall

ไมกําหนด

Morningstar Category

คุณสามารถตรวจสอบมลูคาทรัพยสินรายวันไดที่: www.lhfund.co.th

ปจจุบันรับเงินคาขายคืนภายใน 2 วันทําการถัดจากวันทํารายการ (T+2)

ขอมูล ณ วันท่ี 31 พฤษภาคม 2565

ชื่อ - นามสกุล ขอบเขตหนาที่

อัตราสวนหมุนเวียนการลงทุน

ของกองทุนรวม (PTR)
4.0189

คุณยศวสุสุธารัตนชัยพร ผูจัดการกองทุนตราสารทุน 13 กันยายน 2564

ไมกําหนด

อายุโครงการ

การซื้อหนวยลงทุน

6 มีนาคม 2556

▪ ยอดคงเหลือขั้นต่ํา:

การขายคืนหนวยลงทุน

▪ มูลคาขั้นต่ําของการซื้อครั้งแรก:

▪ มูลคาขั้นต่ําของการซื้อครั้งถัดไป: ไมกําหนด

ไมกําหนด

การซื้อและการขายคืนหนวยลงทุน

วันที่จดทะเบียน

ขอมูลอ่ืนๆ
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ทางผลประโยชน ไดท่ี www.lhfund.co.th

โทรศพัท : 0-2286-3484 

website : www.lhfund.co.th

ติดตอสอบถาม

รองเรียน

ที่อยู: เลขที่ 11 อาคารควิเฮาส สาทร ชั้น 14  ถนนสาทรใต

        แขวงทุงมหาเมฆ  เขตสาทร กรุงเทพมหานคร  10120

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน แลนด แอนด เฮาส จํากัด

รับหนังสือชี้ชวน

คุณสามารถตรวจสอบธุรกรรมที่อาจกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน

email : Marketing@lhfund.co.th

ธุรกรรมที่อาจกอใหเกิดความขัดแยง

คําอธิบายเพ่ิมเติม

ปจจัยความเสี่ยงของกองทนุ
▪ ความเส่ียงจากการดําเนินงานของผูออกตราสาร (Business Risk) : คือความเส่ียงที่เกิดจากการดําเนินงานของผูออกตราสาร หากผลการ
ดําเนินงานหรอืฐานะการเงนิของผูออกตราสาร รวมทั้งความสามารถในการทํากําไรของผูออกตราสารเปล่ียนแปลงไป ซ่ึงอาจกระทบตอราคาซื้อขาย

ของตราสาร

▪ ความเสี่ยงจากความสามารถในการชําระหนี้ของผูออกตราสาร (Credit Risk) : คือความเสี่ยงจากการที่บริษัทผูออกตราสารไมสามารถชําระ
คืนเงินตน และ/หรือดอกเบี้ยไดตามที่กําหนด หรือไมครบตามจํานวนที่ไดสัญญาไว โดยพิจารณาจากผลการดําเนินงานที่ผานมาและฐานะการเงิน

ของผูออกตราสาร credit rating ของหุนกูระยะยาวมีความหมายโดยยอ ดังตอไปนี้

▪ ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคลองของตราสาร (Liquidity Risk) : คอืความเส่ียงที่เกิดจากการไมสามารถขายตราสารไดในชวงเวลาที่ตองการ
หรืออาจไมไดราคาตามที่คาดหวังเอาไว

▪ ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาตราสาร (Market Risk) : คือความเสี่ยงที่เกิดจากการเปล่ียนแปลงราคา หรือผลตอบแทนโดยรวมของ
ตราสาร ซ่ึงข้ึนอยูกับปจจัยตาง ๆ เชน แนวโนมของอัตราดอกเบี้ย ความผันผวนของคาเงิน ปจจัยพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจ ผลประกอบการของบริษัทผู

ออกตราสาร ปริมาณการซ้ือขายหุนหรือตราสารหนี้ เปนตน ซึ่งสงผลใหราคาตราสารท่ีกองทุนไดลงทุนไวอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลงไดตลอดเวลา

ระดับ 
การลงทุน 

TRIS Fitch Moody’s S&P คําอธิบาย 

ระดบัที่ 
นาลงทุน 

AAA AAA(tha) Aaa AAA 
อันดับเครดิตสูงที่สดุ มีความเส่ียงต่ําที่สุดท่ีจะไมสามารถ
ชําระหนี้ไดตามกําหนด 

AA AA(tha) Aa AA 
อันดับเครดิตรองลงมาและถือวามีความเสี่ยงตํ่ามากที่จะไม
สามารถชําระหนี้ไดตามกําหนด 

A A(tha) A A ความเส่ียงต่ําที่จะไมสามารถชําระหนี้ไดตามกําหนด 

BBB BBB(tha) Baa BBB ความเส่ียงปานกลางที่จะไมสามารถชําระหนี้ไดตามกําหนด 

ระดบัที่ 
ตํ่ากวา 

นาลงทุน 

ตํ่ากวา 
BBB 

ตํ่ากวา 
BBB(tha) 

ตํ่ากวา 
Baa 

ตํ่ากวา 
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

▪ ความเสี่ยงจากการกระจกุตัวลงทุนในผูออกรายใดรายหนึ่ง (High Issuer Concentration Risk) พิจารณาจากการลงทุนแบบกระจุกตัวใน
ตราสารของผูออกตราสาร คูสัญญา หรือบุคคลอ่ืนที่มีภาระผูกพันตามตราสารหรือสญัญานั้น รายใดรายหนึ่งมากกวา 10% ของ NAV รวมกนั 

ทั้งนี้ การลงทุนแบบกระจุกตัวไมรวมถงึกรณีการลงทุนในทรัพยสินดังนี้ 

1. ตราสารหนี้ภาครัฐไทย 

2. ตราสารภาครัฐตางประเทศที่มีการจัดอันดับความนาเชื่อถืออยูในอันดับที่สามารถลงทนุได 

3. เงินฝากหรอืตราสารเทียบเทาเงินฝากที่ผูรับฝากหรือผูออกตราสารที่มีการจัดอันดับความนาเชื่อถืออยูในอันดับที่สามารถลงทนุได 

▪ ความเสี่ยงจากการลงทุนกระจกุตัวในหมวดอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ่ง (Sector Concentration Risk) เกิดจากกองทนุลงทุนในบาง
หมวดอุตสาหกรรมมากกวา 20% ของ NAV รวมกนั ซ่ึงหากเกิดเหตุการณท่ีสงผลกระทบตออุตสาหกรรมนั้น กองทุนดังกลาวอาจมีผลการ
ดําเนินงานที่ผันผวนมากกวากองทุนที่กระจายการลงทนุในหลายหมวดอุตสาหกรรม 

อัตราสวนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (PTR) 
ขอมูลอัตราสวนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (portfolio turnover ratio : PTR) แสดงถึงปริมาณการซื้อขายทรัพยสินของกองทุน และ
สะทอนกลยุทธการลงทุนของผูจัดการกองทุนไดดียิ่งข้ึน โดยคํานวณจากมูลคาที่ตํ่ากวาระหวางผลรวมของมูลคาการซ้ือทรัพยสินกับผลรวมของ
มูลคาการขายทรัพยสินที่กองทุนรวมลงทุนในรอบระยะเวลาผานมายอนหลัง 1 ป หารดวยมูลคาทรัพยสินสุทธิเฉล่ียของกองทุนรวมในรอบ
ระยะเวลาเดียวกนั

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