
ขอมูล ณ วันท่ี 31 พฤษภาคม 2565

การลงทุนในกองทุนรวมไมใชการฝากเงิน

ผูลงทุนควรศึกษารายละเอียดของกองทุนอยางละเอียดถี่ถวนกอนตัดสินใจลงทุน

หากมีขอสงสัยหรือตองการขอมูลเพิ่มเติม โปรดติดตอบริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน

คุณกําลังจะลงทุนอะไร?

กองทุนรวมนี้เหมาะกับใคร?

คุณตองระวังอะไรเปนพิเศษ?

สัดสวนของประเภททรัพยสินที่ลงทนุ

คาธรรมเนียม

ผลการดําเนินงาน

ขอมูลอื่นๆ

กองทนุเปด แอล เอช โกลบอล อินคัม เพ่ือการเลี้ยงชีพ
LH Global Income Retirement Mutual Fund 

(LHGINCOMERMF)
กองทุนรวมเพ่ือการเลี้ยงชีพ

กองทุนรวมผสม
โดยกองทุนลงทุนในหนวยลงทนุตางประเทศ Fund of Funds

กองทุนรวมท่ีเนนลงทุนแบบมีความเสี่ยงตางประเทศ

หนังสือชี้ชวนสวนสรุปขอมูลสําคัญ

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

รองรับกองทุนสํารองเล้ียงชีพ
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กองทุนจะลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนตางประเทศและ/หรือกองทุนรวมอีทีเอฟตางประเทศทั่วโลก โดยเฉลี่ยในรอบปบัญชีไมนอย

กวารอยละ 80 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน โดยกองทุนจะลงทุนอยางนอย 2 กองทุน กองทุนละไมเกินรอยละ 79 ของมูลคา

ทรัพยสินสุทธิของกองทุน โดยกองทุนจะพิจารณาลงทุนในกองทุนหลายประเภท เชน กองทุนตราสารหนี้ และ/หรือกองทุนตราสารทุน 

และ/หรือหนวยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย/REITs และ/หรือกองทุนรวมโครงสรางพื้นฐาน เปนตน ในสัดสวนตั้งแตรอยละ 0 

ถึงรอยละ 100 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน โดยขึ้นอยูกับดุลยพินิจของผูจัดการกองทุน

สวนที่เหลืออาจพิจารณาลงทุนทั้งในและตางประเทศ โดยอาจลงทุนในเงินฝากธนาคาร และ/หรือ ตราสารแหงทุน และ/หรือ ตราสาร

แหงหนี้ และ/หรือ ตราสารกึ่งหนี้ก่ึงทุน และ/หรือ ใบสําคัญแสดงสิทธิและ/หรือหนวย private equity ตามประกาศสํานักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. ตลอดจนหลักทรัพยหรือทรัพยสินอื่นหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ตามที่

คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการกํากับตลาดทุนประกาศกําหนดหรือใหความเห็นชอบ

ทั้งนี้ กองทุนรวมเปนกองทุนประเภทกองทุนรวมหนวยลงทุนประเภท Fund of Funds กองทุนรวมจึงอาจลงทุนในกองทุนรวม

ตางประเทศที่มีนโยบายลงทุนในตราสารทุน และ/หรือตราสารหนี้ และ/หรือหนวยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย/REITs และ/

หรือกองทุนรวมโครงสรางพื้นฐานโดยขึ้นอยูกับดุลยพินิจของผูจัดการกองทุน

กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในหรือมีไวซึ่งสัญญาซื้อขายลวงหนา (Derivatives) โดยมีวัตถุประสงคเพื่อปองกันความเสี่ยง (Hedging) จาก

อัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผูจัดการกองทุน

กองทุนมีกลยุทธมุงหวังผลตอบแทนจากการลงทุนสูงกวาดัชนีชี้วัด (Active Management)

ผูลงทุนควรศึกษาและทําความเขาใจเก่ียวกับกองทุนตางประเทศที่กองทุนลงทุนไดในเนื้อหาสวน "ขอมูลกองทุนตางประเทศ" ในสวนทาย

ของเอกสารฉบับนี้

“ผูลงทุนควรศึกษาและทําความเขาใจเก่ียวกับปจจัยความเสี่ยงของกองทุนในสวนทายของเอกสารฉบับนี้”

▪เหมาะกับผูลงทนุที่มุงหวังผลตอบแทนจากการลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนตางประเทศและ/หรือกองทนุรวมอีทีเอฟ

ตางประเทศทั่วโลก และยอมรับความเสี่ยงจากการลงทุนในตางประเทศได 

▪ เหมาะกับผูท่ีตองการออมแบบระยะยาวเพ่ือการเลี้ยงชีพหลังเกษียณอายุของผูถือหนวยลงทนุ

ทั้งนี้ ผูถือหนวยลงทุนของกองทุนรวมเพ่ือการเลี้ยงชีพจะไมไดรับผลประโยชนทางภาษีหากไมปฏิบัติตามเงื่อนไขการลงทุน และ

จะตองคืนสิทธิประโยชนทางภาษีท่ีเคยไดรับภายในกําหนดเวลา และจะตองชําระเงินเพิ่มและเบี้ยปรับตามประมวลรัษฎากร (ถามี)

คุณกําลังจะลงทุนอะไร?

กองทนุรวมนี้เหมาะกับใคร?
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กองทุนรวมนี้ไมเหมาะกับใคร
▪ ผูลงทุนที่ตองการลงทุนในระยะสั้น

▪ อานหนังสือชี้ชวนฉบับเตม็ หรือสอบถามผูสนับสนนุการขายและบริษัทจัดการ
▪ อยาลงทุนหากไมเขาใจลักษณะและความเสี่ยงของกองทุนรวมน้ีดีพอ

คําเตือนที่สําคัญ
▪ ผูลงทุนไมสามารถนําหนวยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพไปจําหนาย โอน จํานํา หรือนําไปเปนหลักประกัน

▪ กองทุนเพื่อการเลี้ยงชพีนี้ ผูลงทุนควรลงทุนในกองทุนนี้เปนระยะเวลาอยางนอย 5 ป และถือหนวยลงทุนจนครบอายุ 55 ปบริบูรณ 

เพื่อไมใหเสียสิทธิประโยชนทางภาษี และหากไมคืนสิทธิประโยชนทางภาษีที่เคยไดรับภายในกําหนด ผูถือหนวยตองชําระเงินเพิ่มและเบี้ย

ปรับตามประมวลรษัฎากร

▪ เนื่องจากกองทุนจะลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนตางประเทศดวยสกุลเงินดอลลารสหรัฐฯ จึงอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

 ซึ่งกองทุนจะทําการปองกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงนิตราตางประเทศตามดุลยพินิจของผูจัดการกองทุน

▪ กองทุนตางประเทศอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายลวงหนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารการลงทุนจึงมีความเสี่ยงมากกวากองทุน

รวมอ่ืน จึงเหมาะสมกับผูลงทุนที่ตองการผลตอบแทนสูงและสามารถรับความเสี่ยงไดสูงกวา      ผูลงทุนทั่วไป ผูลงทุนจึงควรลงทุนใน

กองทุนรวมเมื่อมีความเขาใจในความเสี่ยงของสัญญาซื้อขายลวงหนาและผูลงทุนควรพิจารณาความเหมาะสมของการลงทุนโดยคํานึงถึง

ประสบการณการลงทุน วัตถุประสงคการลงทุน และฐานะการเงินของผูลงทุนเอง

▪ กองทุนมีนโยบายลงทุนในตางประเทศ จึงมีความเสี่ยงดานการเมือง เศรษฐกิจ สังคม สภาวะตลาด สภาพคลอง อัตราแลกเปลี่ยน 

กฎหมาย และ/หรือขอจํากัดของประเทศที่กองทุนเขาลงทุน ซึ่งอาจสงผลตอมูลคาหนวยลงทุน และ/หรือสภาพคลอง

คุณตองระวังอะไรเปนพิเศษ?

ทาํอยางไรหากยังไมเขาใจนโยบาย และความเสี่ยงของกองทนุนี้
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 แผนภาพแสดงตําแหนงความเสี่ยงของกองทุนรวม

<Risk Level>

ปจจัยความเสี่ยงที่สําคัญ

ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาหลักทรัพย

<SD>

ความเสี่ยงจากการกระจุกตัวลงทุน

<High Issuer>

<High Sector>

<High Country>

 

ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน

<fx>

* คุณสามารถดูขอมูลเพ่ิมเติมไดที่ www.lhfund.co.th
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▪ ชื่อทรัพยสินที่ลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก

หลักทรัพย อันดับความนาเชื่อถือ/ % ของ

สถาบันที่จัดอันดับ NAV

35.27

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

34.54

19.02

หมายเหตุ:

10.20

0.97

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

หนวยลงทุน PIMCO GIS-INCOME FUND-INS AC

หนวยลงทุน TRP SICAV - Diversified Income Bond Fund Class Q

หนวยลงทุน iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF

บัญชีเงินฝากออมทรัพย ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน)

อื่นๆ

-

-

-

AA+(FITCH)

-

สัดสวนของประเภททรัพยสินที่ลงทนุ

หนวยลงทนุ PIMCO GIS-
INCOME FUND-INS AC, 

35.27%

หนวยลงทนุ TRP SICAV -
Diversified Income Bond Fund 

Class Q, 34.54%

หนวยลงทุน iShares 0-5 Year 
TIPS Bond ETF, 19.02% อ่ืนๆ, 11.17%

% ของ NAV
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เก็บจริงรายการ

ดังนั้น คุณควรพิจารณาการเรียกเก็บคาธรรมเนียมดังกลาวกอนการลงทุน *

2.50

ยกเวน

คาธรรมเนียมการรับซื้อคืน (Back-end Fee)

ตามที่นายทะเบียนกําหนด

         ▪ สับเปลี่ยนภายในบริษัทจัดการ 2.50

    สับเปลี่ยนออก (Switching out Fee)

ไมมี

2.50

คาธรรมเนียมการโอนหนวยลงทุน

คาธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ตอปของ NAV)

* คาธรรมเนียมมีผลกระทบตอผลตอบแทนที่คุณจะไดรับ

2.50

ยกเวน

ยกเวน

ยกเวน

คาธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผูถือหนวย (% ของมูลคาซื้อขาย)

สูงสุดไมเกิน

2.50

คาธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหนวยลงทนุ

คาธรรมเนียมการขาย (Front-end Fee)

         ▪ สับเปลี่ยนขามบริษัทจัดการ

    สับเปลี่ยนเขา (Switching in Fee)

ยกเวน

คาธรรมเนียม

0.64200

0.03210

0.37557
0.59400

1.64367

สูงสุดไมเกิน, 2.50

สูงสุดไมเกิน, 0.10
สูงสุดไมเกิน, 0.50

สูงสุดไมเกิน, 1.90

สูงสุดไมเกิน, 5.00

0.00000

1.00000

2.00000

3.00000

4.00000

5.00000

6.00000

การจัดการ ผูดแูลผลประโยชน นายทะเบียน คาใชจายอื่นๆ รวมคาใชจาย

คา
ธร

รม
เน

ียม
ที่เ

รีย
กเ

ก็บ
จร

ิง 
%

 ต
อป

ขอ
ง 

NA
V

หมายเหต:ุ 
1)  คาธรรมเนียมดังกลาวขางตนเปนอัตราที่รวมภาษีมลูคาเพิ่ม หรือภาษีธรุกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใด ในทํานองเดียวกันน้ี
2)  คาธรรมเนียมคาใชจายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมเม่ือรวมกันทั้งหมดแลว ตองไมเกินอัตรารอยละ 5.00 ตอปของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวม 
3) สามารถดูคาธรรมเนียมที่เรียกเก็บจริงจากกองทุนรวมยอนหลัง 3 ป เพิ่มเติมไดที่รายละเอียดหนังสือชี้ชวนสวนขอมูลกองทุนรวม
4) คาใชจายอื่น ๆ ระหวางวันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2564
* สามารถดูขอมูลเพ่ิมเติมไดที่ www.lhfund.co.th

หมายเหตุ: 
1)  คาธรรมเนียมดังกลาวขางตน อาจเรยีกเก็บจากผูลงทนุแตละกลุมหรือแตละรายไมเทากัน ขึ้นอยูกับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ
2)  กรณีสับเปล่ียนหนวยลงทุน บริษัทจัดการอาจยกเวนไมเรียกเก็บคาธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนสําหรับการสับเปล่ียนหนวยลงทุนระหวางกองทุนรวม
ภายใตการจัดการของบริษัทจัดการ แตจะมีการเรียกเก็บคาธรรมเนียมการขายและรับซ้ือคืนหนวยลงทุนตามอัตราที่บริษัทจัดการกาํหนด
3)  คาธรรมเนียมดังกลาวขางตนรวมภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแลว
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3. LHGINCOMERMF 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

3.65%

Foreign Investment Allocation

-7.60

3.18-6.47

-7.01 50th50th

N/A N/A N/A

5 ป

Return (%)

3 ป6 เดือน 1 ป 3 เดือน 6 เดือน

N/A

3.49 9.276.78

Peer

Percentile

N/A 5.8850th 6.46

5 ป

▪ ตารางแสดงผลการดําเนินงานของกลุม Foreign Investment Allocation ขอมูล ณ วันท่ี 31 พฤษภาคม 2565

50th -1.30

N/A N/A2.45

5th

5th

4.12

25th 7.72

2.645th 2.27

YTD 3 เดือน

* ผลการดําเนินงานในอดีต มิไดเปนสิ่งยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต *

2. ผลการดําเนินงานยอนหลัง (คํานวณตามปปฎิทิน)

% ตามชวงเวลา

Percen

tile

กองทุน

% ตอป

7. ผลการดําเนินงานยอนหลังแบบปกหมุด ขอมูล ณ วันท่ี 31 พฤษภาคม 2565

-14.13%

9.77

Percen

tile

Percen

tile
1 ป6 เดือน

Percen

tile
3 ป

5th -6.64

-8.99

1.77 5th50th-0.46-4.73

5.19 4.11

5th2.18

1.91

95th Percentile -10.01 -20.43 -17.42

LHGINCOMERMF

25th 5.56

95th-4.01

ความผันผวนของ

ผลการดําเนนิงาน
1.77

ความผันผวนของ

ดชันชีี้วัด

ดชันีชี้วัด (Benchmark)

5th Percentile -0.99 -2.11 0.10 9.37 7.02 9.63 3.58 3.37 2.72 6.52 5.96 7.75

10 ป 10 ป3 เดือน 1 ป 3 ป

9.61

2.02

Standard Deviation (%)

N/A

5th N/A N/A N/A N/A 3.65

50th

N/A N/A N/A N/A -1.18

5 ป
Percen

tile
10 ป

Percen

tile
ต้ังแตจัดตั้ง

26.11

16.45

-1.41 -1.17 0.61 29.10

13.48

20.75 18.43 16.66 14.19

75th Percentile -5.70 -10.77 -11.59 0.19 0.56

8. ผลการดําเนินงานยอนหลังของกองทุนหลัก คุณสามารถดูขอมูลไดที่ "ขอมูลกองทุนตางประเทศ" ในสวนทายของเอกสารฉบับนี้

13.54 13.18 10.38

6.04

1. ดัชนีชี้วัด คือ ดัชนี Bloomberg Barclays Global Aggregate USD Hedged 100%  โดยปรับดวยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคํานวณ

ผลตอบแทนเปนสกุลเงินบาท ณ วันที่คํานวณผลตอบแทน

8.14 8.347.31 7.1425th Percentile -3.30 -6.20

12.92-4.51 -8.91 -8.99 2.1750th Percentile 1.86 3.02 8.22 10.28 9.05

15.52

ผลการดําเนินงาน

* คุณสามารถดูขอมูลที่เปนปจจุบันไดท่ี www.lhfund.co.th

* คุณสามารถดขูอมูลเพ่ิมเติมไดที่ www.aimc.or.th

-4.05%

5.56%

2.03%

-0.78%-0.13% -0.55%

6.33%

9.74%

-5.00%

0.00%

5.00%

10.00%

15.00%

2561 2562 2563 2564

%
 ต

อป
ขอ

ง 
NA

V

LHGINCOMERMF Benchmark

- เอกสารการวัดผลการดําเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ไดจัดทําขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดําเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษทัจัดการลงทุน

- ผลการดําเนินงานในอดีต/ผลการเปรยีบเทียบผลการดําเนินงานที่เกี่ยวของกับผลิตภัณฑในตลาดทุน มิไดเปนส่ิงยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต
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www.morningstarthailand.com
Thailand Fund Global Allocation

คุณพรเพ็ญ ชุลีประเสริฐ ผูจัดการกองทนุตราสารหนี้,

กองทุนตางประเทศ

25 มีนาคม 2565

หรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนที่บริษัทจัดการแตงต้ังขึ้น (ถามี)

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน แลนด แอนด เฮาส จํากัด

รับหนังสือชี้ชวน

ติดตอสอบถาม

รองเรียน

วันที่จดทะเบียน

ไมมกีารจายเงินปนผล

23 พฤศจิกายน 2560

นโยบายการจายเงินปนผล

ผูดูแลผลประโยชน ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน)

100 ลานบาท

รายชื่อผูจัดการกองทุน ชื่อ - นามสกุล

ไมกําหนด

บริษัทหลักทรัพย แลนด แอนด เฮาส จํากัด (มหาชน)

Morningstar Rating Overall

▪ ระยะเวลาการรับเงินคาขายคืน: ภายใน 5 วันทําการ นับตั้งแตวันถัดจากวันคํานวณ

มูลคาทรัพยสินสุทธิ โดยมิใหนับรวมวันหยุดทําการในตางประเทศ 

ปจจุบันรับเงินคาขายคืนภายใน 4 วันทําการถัดจากวันทํารายการขายคืน (T+4)

(T = วันทําการซื้อขายของกองทุน)

▪ วันท่ีคํานวณ NAV : วันที่ T+2 (T=วันทําการซื้อขายของกองทนุ)

คุณสามารถตรวจสอบมลูคาทรัพยสินรายวันไดที่: www.lhfund.co.th

▪ จํานวนหนวยลงทุนคงเหลือขั้นต่ํา:

อัตราสวนหมุนเวียนการลงทุน

ของกองทุนรวม (PTR)
0.0180

กรณีกองทุนรวมท่ีจดทะเบียนจัดตั้งไมถึง 1 ป จะแสดงคาที่เกิดข้ึนจริงในชวงเวลาตั้งแตวันท่ีจด

ทะเบียนถึงวันท่ีรายงาน

ผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน

ขอมูล ณ วันท่ี 31 พฤษภาคม 2565

Morningstar Category

คุณภคสุนาท จิตมั่นชัยธรรม ผูจัดการกองทนุตราสารหนี้,

กองทุนตางประเทศ

3 สิงหาคม 2564

การขายคืนหนวยลงทุน

การซื้อหนวยลงทุน

ที่อยู: เลขที่ 11 อาคารควิเฮาส สาทร ชั้น 14  ถนนสาทรใต

แขวงทุงมหาเมฆ  เขตสาทร กรุงเทพมหานคร  10120

▪ วันทําการซื้อ: ทุกวันทําการ ระหวางเวลา 8.30 - 14.00 น.

▪ มูลคาขั้นต่ําของการซื้อครั้งถัดไป: 100 บาท

▪ จํานวนหนวยขั้นต่ําของการขายคืน: ไมกําหนด

ธนาคารแลนด แอนด เฮาส จํากัด (มหาชน)

มูลคาโครงการ

อายุโครงการ ไมกําหนด

การซื้อและการขายคืนหนวยลงทุน

ขอบเขตหนาที่ วันที่เริ่มบริหารกองทุน

1,000 บาท▪ มูลคาขั้นต่ําของการซื้อครั้งแรก:

▪ วันทําการขายคนื: ทุกวันทําการ ระหวางเวลา 8.30 - 14.00 น.

ไมกําหนด▪ ยอดคงเหลือขั้นต่ํา:

▪ มูลคาขั้นต่ําของการขายคืน: ไมกําหนด

ขอมูลอื่นๆ
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ไดท่ี www.lhfund.co.th

โทรศพัท : 0-2286-3484, 0-2679-2155

ธุรกรรมที่อาจกอใหเกิดความขัดแยง

ทางผลประโยชน

email : Marketing@lhfund.co.th

คุณสามารถตรวจสอบธุรกรรมที่อาจกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน

มาจากกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ (PVD)

เงื่อนไขที่ควรทราบกรณีโอนเงิน

website : www.lhfund.co.th

▪ กรณทีี่ผูลงทุนมีอายุครบ 55 ปบริบรูณ และมีระยะเวลาการเปนสมาชิกของกองทุนสํารองเล้ียง
ชีพ (PVD) มาแลวไมนอยกวา 5 ป จะไมไดรับสิทธิประโยชนทางภาษีใด ๆ เพ่ิมเติมจากการโอน
เงินจากกองทุนสํารองเล้ียงชีพ (PVD) ไปยังกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพ (RMF)

▪ การลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพอาจมีตนทุนที่แตกตางจากกองทุนรวมทั่วไป

▪ กรณทีี่การโอนเงินจากกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ (PVD) มายังกองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพ (RMF) 
จะมีผลทําใหการถือหนวยลงทุนเกินขอจํากัดการถือหนวยลงทุนตามที่กําหนดในประกาศ
คณะกรรมการตลาดทุน บริษัทจัดการจะไมนับคะแนนเสียงสวนที่เกินกวาหนึ่งในสามของจํานวน
หนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพดังกลาว

▪ เงินลงทุนที่โอนจากกองทุนสํารองเล้ียงชีพ (PVD) ไมถือเปนเงินใหม ไมสามารถนาํไปลดหยอน
ภาษีไดและไมเขาเงื่อนไขตองลงทุนตอเนื่องเหมอืนกับกองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชพี (RMF) ท่ัวไป

▪ ผูลงทุนควรศึกษาเงื่อนไขการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพ (RMF) เพ่ือใหไดรับสิทธิ
ประโยชนทางภาษีและผลของการไมปฏิบัติใหเปนไปตามเงื่อนไขการลงทุนในกองทุนรวมเพ่ือการ
เล้ียงชีพ (RMF) เพื่อใหไดรับสิทธิประโยชนทางภาษี
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คําอธิบายเพ่ิมเติม

ปจจัยความเส่ียงของกองทุน
▪ ความเสี่ยงจากการดําเนินงานของผูออกตราสาร (Business Risk) : คือความเสี่ยงที่เกิดจากการดําเนินงานของผูออกตราสาร หากผลการ
ดําเนินงานหรอืฐานะการเงินของผูออกตราสาร รวมทั้งความสามารถในการทํากําไรของผูออกตราสารเปล่ียนแปลงไป ซึ่งอาจกระทบตอราคาซ้ือ
ขายของตราสาร
▪ ความเสี่ยงจากความสามารถในการชําระหน้ีของผูออกตราสาร (Credit Risk) : คือความเส่ียงจากการที่บริษัทผูออกตราสารไมสามารถ
ชําระคืนเงนิตน และ/หรือดอกเบี้ยไดตามที่กําหนด หรือไมครบตามจํานวนที่ไดสัญญาไว โดยพิจารณาจากผลการดําเนินงานที่ผานมาและฐานะ
การเงินของผูออกตราสาร credit rating ของหุนกูระยะยาวมีความหมายโดยยอ ดังตอไปนี้

▪ ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคลองของตราสาร (Liquidity Risk) : คือความเส่ียงท่ีเกิดจากการไมสามารถขายตราสารไดในชวงเวลาที่
ตองการหรืออาจไมไดราคาตามที่คาดหวังเอาไว

▪ ความเสี่ยงจากการลงทุนในตางประเทศ (Country and Political Risk) : เนื่องจากกองทุนหลักมีการลงทุนในตราสารตางประเทศ กองทุน
จึงมีความเส่ียงของประเทศที่ลงทุน กองทุนไทยจึงมีความเสี่ยงในเร่ืองของการเปลี่ยนแปลงของปจจัยพ้ืนฐาน สภาวะทางเศรษฐกิจ การเมือง 
คาเงิน และนโยบายตางประเทศ โดยปจจัยเหลานี้อาจมีผลกระทบตอราคาหนวยลงทุน หรือหลักทรัพยที่กองทนุลงทุน หรือผูถือหนวยลงทุนอาจ
ไดรับชําระเงินคาขายคืนหนวยลงทนุชากวาระยะเวลาที่กําหนด

▪ ความเสี่ยงจากขอจํากัดการนําเงินลงทุนกลับประเทศ (Repatriation Risk) : เนื่องจากกองทุนอาจจะมีการลงทุนในตราสารตางประเทศ จึง
มีความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงนโยบายตางประเทศที่เก่ียวกับการแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศ และการนําเงินลงทุนกลับเขามาในประเทศ
ได ซ่ึงอาจสงผลใหกองทุนไมสามารถชาํระเงินใหผูถือหนวยลงทุนไดตามจํานวนหรอืเวลาที่กําหนด

▪ ความเสี่ยงท่ีเกิดจากการไดรับชําระเงินคาขายคืนหนวยลงทุนจากกองทุนรวมตางประเทศลาชา : คือความเส่ียงที่เกิดจากวันหยุดทําการ
ของประเทศที่กองทุนลงทุนหรือประเทศท่ีเก่ียวของกับการลงทุนอาจหยุดไมตรงกับวันหยุดทําการของประเทศไทย ทําใหกองทุนอาจไดรับชําระ
เงินคาขายคืนหนวยลงทุนจากกองทุนรวมตางประเทศที่กองทุนลงทุนลาชา และสงผลกระทบตอการชําระเงินคาขายคืนหนวยลงทุนใหกับผูถือ
หนวยลงทนุในประเทศ

▪ ความเสี่ยงจากการทําสัญญาซ้ือขายลวงหนา (Derivative) เพ่ือปองกันความเสี่ยง : การทําสัญญาซ้ือขายลวงหนา (Derivative) เพ่ือ
ปองกันความเส่ียง (Hedging) จากอัตราแลกเปลี่ยนอาจทําใหกองทุนเสียโอกาสในการไดรับผลตอบแทนที่เพ่ิมขึ้นหากอัตราแลกเปล่ียนมีการ
เปลี่ยนแปลงไปในทางตรงกันขามกับที่กองทุนคาดการณไว อยางไรก็ตาม กองทุนยังคงมีความเส่ียงจากการที่คูสัญญาไมปฏิบัติตามสัญญา
ดังกลาว

▪ความเสี่ยงจากความผันผวนของมูลคาหนวยลงทุน (Market Risk) หมายถึง ความเสี่ยงที่มูลคาของหลักทรัพยที่กองทุนรวมลงทุนจะ
เปล่ียนแปลงเพิ่มขึ้นหรือลดลงจากปจจัยภายนอก เชน สภาวะเศรษฐกิจการลงทุน ปจจัยทางการเมืองทั้งในและตางประเทศ เปนตน ซ่ึงพิจารณา
ไดจากคา Standard Deviation (SD) ของกองทุนรวม หากกองทุนรวมมีคา SD สูง แสดงวากองทุนรวมมีความผันผวนจากการเปล่ียนแปลงของ
ราคาหลักทรัพยสูง

ระดับ 
การลงทุน 

TRIS Fitch Moody’s S&P คําอธิบาย 

ระดับที่ 
นาลงทุน 

AAA AAA(tha) Aaa AAA 
อนัดับเครดติสูงที่สุด มีความเสี่ยงต่ําที่สุดท่ีจะไมสามารถ
ชาํระหนี้ไดตามกําหนด 

AA AA(tha) Aa AA 
อนัดับเครดติรองลงมาและถือวามีความเส่ียงตํ่ามากที่จะไม
สามารถชาํระหนี้ไดตามกําหนด 

A A(tha) A A ความเสี่ยงต่ําที่จะไมสามารถชําระหนี้ไดตามกําหนด 

BBB BBB(tha) Baa BBB ความเสี่ยงปานกลางที่จะไมสามารถชําระหนี้ไดตามกําหนด 

ระดับที่ 
ตํ่ากวา 

นาลงทุน 

ตํ่ากวา 
BBB 

ตํ่ากวา 
BBB(tha) 

ตํ่ากวา 
Baa 

ตํ่ากวา 
BBB 

ความเสี่ยงสงูท่ีจะไมสามารถชําระหน้ีไดตามกําหนด 
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▪ ความเสี่ยงจากการกระจุกตวัลงทุนในผูออกรายใดรายหน่ึง (High Issuer Concentration Risk) พิจารณาจากการลงทุนแบบกระจุกตัวใน

ตราสารของผูออกตราสาร คูสัญญา หรือบุคคลอื่นที่มีภาระผูกพันตามตราสารหรือสญัญานั้น รายใดรายหนึ่งมากกวา 10%ของ NAV รวมกัน 

ทั้งนี้ การลงทนุแบบกระจุกตัวไมรวมถึงกรณีการลงทุนในทรัพยสินดังนี้ 

1. ตราสารหนี้ภาครัฐไทย 

2. ตราสารภาครฐัตางประเทศที่มีการจัดอันดับความนาเชื่อถืออยูในอันดับท่ีสามารถลงทุนได 

3. เงินฝากหรือตราสารเทียบเทาเงินฝากที่ผูรับฝากหรือผูออกตราสารที่มีการจัดอันดับความนาเชื่อถืออยูในอันดับที่สามารถลงทุนได

▪ ความเสี่ยงจากการลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ่ง (Sector Concentration Risk) เกิดจากกองทุนลงทุนใน
บางหมวดอุตสาหกรรมมากกวา 20% ของ NAV รวมกนั ซ่ึงหากเกิดเหตุการณที่สงผลกระทบตออุตสาหกรรมนั้น กองทุนดังกลาวอาจมีผลการ
ดําเนินงานที่ผันผวนมากกวากองทุนที่กระจายการลงทนุในหลายหมวดอุตสาหกรรม 

▪ ความเสี่ยงจากการกระจุกตัวลงทุนในประเทศใดประเทศหนึ่ง (Country Concentration Risk) เกิดจากกองทนุลงทุนในประเทศใด
ประเทศหนึ่งมากกวา 20% ของ NAV รวมกนั ซ่ึงหากเกิดเหตุการณที่สงผลกระทบตอประเทศดังกลาว เชน การเมือง เศรษฐกิจ สังคม เปนตน 
กองทุนดังกลาวอาจมีผลการดาํเนินงานที่ผันผวนมากกวากองทุนที่กระจายการลงทุนในหลายประเทศ

 ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปล่ียน (Currency Risk) หมายถึง การเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปล่ียนมีผลกระทบตอ

มูลคาของหนวยลงทุน เชน กองทุนรวมลงทุนดวยสกุลเงินดอลลารในชวงที่เงินบาทออน แตขายทํากําไรในชวงที่บาทแข็ง กองทุนรวมจะไดเงิน

บาทกลับมานอยลง ในทางกลับกันหากกองทุนรวมลงทุนในชวงที่บาทแข็งและขายทํากําไรในชวงที่บาทออนก็อาจไดผลตอบแทนมากขึ้นกวาเดิม

ดวยเชนกัน ดงันั้น การปองกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนจึงเปนเคร่ืองมือสาคัญในการบริหารความเสี่ยง ซึ่งทาํไดดังตอไปนี้ 

-ปองกันความเสี่ยงทั้งหมดหรือเกือบทั้งหมด : ผูลงทุนไมมีความเส่ียงจากอัตราแลกเปลี่ยน 

-ปองกันความเสี่ยงบางสวน โดยตองระบสุดัสวนการปองกันความเสี่ยงไวอยางชัดเจน : ผูลงทุนอาจมีความเส่ียงจากอัตราแลกเปลี่ยน 

-อาจปองกันความเส่ียงตามดุลยพินิจของผูจัดการกองทุนรวม : ผูลงทุนอาจมีความเส่ียงจากอัตราแลกเปลี่ยน เนื่องจากการปองกันความเส่ียง

ข้ึนอยูกับดุลยพินิจของผูจัดการกองทุนรวมในการพิจารณาวาจะปองกันความเส่ียงหรือไม 
-ไมปองกันความเส่ียงเลย : ผูลงทุนมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปล่ียน 

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

PTR (%)       =        Min (ซ้ือหุน , ขายหุน)
                          Avg. NAV
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1) T.Rowe Funds SICAV Diversified Income Bond Fund

นโยบายการลงทุน กองทุน T.Rowe Funds SICAV Diversified Income Bond Fund มีวัตถุประสงคในการลงทุนเพ่ือ

สรางรายไดระดับสูงอยางสม่ําเสมอ ดวยการกระจายการลงทุนในตราสารหนี้ทุกประเภททั่วโลก รวมถึงตลาดเกิดใหม

วันท่ีจดทะเบียน 15 ธันวาคม 2559

จดทะเบียนประเทศ ลักเซมเบิรก

อายุกองทุน ไมกําหนด

สกุลเงินของกองทุน ดอลลารสหรัฐ (USD)

Benchmark Bloomberg Barclays Multiverse USD Hedged Index

แหลงขอมูลกองทุน www.troweprice.com

หมายเหตุ : Fund Fact Sheet กองทุน T.Rowe Funds SICAV Diversified Income Bond Fund 

ขอมูล ณ วันท่ี 30 เมษายน 2565

หรือดูขอมูลเพิ่มเติมไดท่ี www.troweprice.com

ขอมูลกองทุนตางประเทศ

ผลการดําเนินงานของกองทุนหลัก

ขอมูลกองทุนรวมตางประเทศที่มีการลงทุนเกินรอยละ 20 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวม 
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หมายเหตุ : Fund Fact Sheet กองทุน PIMCO GIS-INCOME FUND-INS AC

ขอมูล ณ วันท่ี 30 เมษายน 2565

หรือดูขอมูลเพิ่มเติมไดท่ี www.pimco.com

▪การลงทุนในหนวยลงทุนไมใชการฝากเงิน รวมทั้งไมไดอยูภายใตความคุมครองของสถาบันคุมครองเงนิฝาก จึงมีความเสี่ยงจากการลงทุนซึ่งผู

ลงทุนอาจไมไดรับเงินลงทุนคืนเต็มจํานวน 

▪ไดรบัอนุมัติจัดตั้ง และอยูภายใตการกํากับดูแลของสํานักงาน ก.ล.ต.

▪การพิจารณารางหนังสือชี้ชวนในการเสนอขายหนวยลงทุนของกองทุนรวมน้ีมิไดเปนการแสดงวาสํานักงาน ก.ล.ต. ไดรบัรองถึงความถูกตอง

ของขอมูลในหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวม หรือ ไดประกันราคาหรือผลตอบแทนของหนวยลงทุนที่เสนอขายนั้น ทั้งน้ี

บริษัทจัดการกองทุนรวมไดสอบทานขอมูลในหนังสือชี้ชวนสวนสรุปขอมูลสาํคัญ ณ วันท่ี 31 พฤษภาคม 2565 แลวดวยความระมัดระวังใน

ฐานะผูรับผิดชอบในการดําเนินการของกองทุนรวมและขอรับรองวาขอมูลดังกลาวถูกตองไมเปนเท็จ และไมทําใหผูอื่นสาํคัญผดิ

2) หนวยลงทุน PIMCO GIS INCOME FUND-INS AC

นโยบายการลงทุน กองทุน PIMCO GIS-INCOME FUND-INS AC มีวัตถุประสงคในการลงทุนเพ่ือสรางรายไดระดับสงูอยางสม่ําเสมอ

ในตราสารหนี้ทั่วโลก

วันท่ีจดทะเบียน 30 พฤศจิกายน 2555

จดทะเบียนประเทศ ไอรแลนด

อายุกองทุน ไมกําหนด

สกุลเงินของกองทุน ดอลลารสหรัฐ (USD)

Benchmark Bloomberg Barclays Multiverse USD Hedged Index

แหลงขอมูลกองทุน www.pimco.com

ผลการดําเนินงานของกองทุนหลัก
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