รองรับกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ

ขอมูล ณ วันที่

31 พฤษภาคม 2565

หนังสือชี้ชวนสวนสรุปขอมูลสําคัญ
กองทุนเปด แอล เอช พันธบัตร
เพื่อการเลี้ยงชีพ
LH GOVERNMENT BOND RMF
(LHGOVRMF)

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน
แลนด แอนด เฮาส จํากัด

กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ
กองทุนรวมตราสารหนี้

การเขารวมการตอตานทุจริต:
ไดรับการรับรอง CAC*
* โครงการแนวรวมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการตอตานการทุจริต (Thailand's
Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption "CAC")
ของสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

กองทุนรวมที่ลงทุนแบบไมมีความเสี่ยงตางประเทศ

คุณกําลังจะลงทุนอะไร?
กองทุนรวมนี้เหมาะกับใคร?
คุณตองระวังอะไรเปนพิเศษ?
สัดสวนของประเภททรัพยสินที่ลงทุน
คาธรรมเนียม
ผลการดําเนินงาน
ขอมูลอื่นๆ

การลงทุนในกองทุนรวมไมใชการฝากเงิน
ผูลงทุนควรศึกษารายละเอียดของกองทุนอยางละเอียดถี่ถวนกอนตัดสินใจลงทุน
หากมีขอสงสัยหรือตองการขอมูลเพิ่มเติม โปรดติดตอบริษทั จัดการหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
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คุณกําลังจะลงทุนอะไร?
กองทุนมีนโยบายการลงทุนในตราสารหนี้ เงินฝาก และ/หรือหลักทรัพยที่ไมขัดกับกฎเกณฑของสํานักงาน ก.ล.ต. โดยจะเนนการ
ลงทุนในตราสารหนี้ที่มีความเสี่ยงต่ําที่ออกโดยภาครัฐหรือพันธบัตรหรือตราสารหนี้อื่นใดที่กระทรวงการคลังหรือกองทุนเพื่อการ
ฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินเปนผูออก ผูรับรอง ผูอาวัล หรือผูค้ําประกัน โดยเฉลี่ยในรอบปบัญชีไมนอยกวารอยละ 80
ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน สวนที่เหลือจะพิจารณาลงทุนในตราสารที่ไดรับการจัดอันดับความนาเชื่อถือของตราสารหรือผู
ออกตราสารอยูในอันดับที่สามารถลงทุนไดเทานั้น รวมทั้งเงินฝาก และ/หรือหลักทรัพย หรือทรัพยสินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธี
อื่นอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนดหรือใหความ
เห็นชอบ
กองทุนมีกลยุทธมุงหวังผลตอบแทนจากการลงทุนสูงกวาดัชนีชี้วัด (Active Management)
“ผูลงทุนควรศึกษาและทําความเขาใจเกี่ยวกับปจจัยความเสี่ยงของกองทุนในสวนทายของเอกสารฉบับนี้ ”

กองทุนรวมนี้เหมาะกับใคร?
▪ ผูลงทุนที่ตองการออมและลงทุนตอเนื่องระยะยาวเพื่อการเลี้ยงชีพหลังเกษียณอายุ
▪ ผูลงทุนที่คาดหวังผลตอบแทนที่สูงกวาเงินฝาก และยอมรับผลตอบแทนที่อาจต่ํากวาหุนได

กองทุนรวมนี้ไมเหมาะกับใคร

▪ ผูลงทุนที่เนนการไดรบั ผลตอบแทนในจํานวนเงินที่แนนอน หรือรักษาเงินตนใหอยูครบ
▪ ผูลงทุนที่ตองการลงทุนเฉพาะในตราสารหนี้ที่มีคุณภาพดี สภาพคลองสูง และมีความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาต่ํา
เนื่องจากกองทุนรวมนี้ไมถูกจํากัดโดยกฎเกณฑใหตองลงทุนในทรัพยสินดังกลาวเชนเดียวกับกองทุนรวมตลาดเงิน
▪ ผูลงทุนที่ตองการลงทุนในระยะสั้น

ทําอยางไรหากยังไมเขาใจนโยบาย และความเสี่ยงของกองทุนนี้
▪ อานหนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม หรือสอบถามผูสนับสนุนการขายและบริษัทจัดการ
▪ อยาลงทุนหากไมเขาใจลักษณะและความเสี่ยงของกองทุนรวมนี้ดีพอ
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คุณตองระวังอะไรเปนพิเศษ?
คําเตือนที่สําคัญ

▪ ผูลงทุนไมสามารถนําหนวยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพไปจําหนาย โอน จํานํา หรือนําไปเปนหลักประกัน
▪ กองทุนเพื่อการเลี้ยงชีพนี้ ผูลงทุนควรลงทุนในกองทุนนี้เปนระยะเวลาอยางนอย 5 ป และถือหนวยลงทุนจนครบอายุ 55 ป
บริบูรณ เพื่อไมใหเสียสิทธิประโยชนทางภาษี และหากไมคืนสิทธิประโยชนทางภาษีที่เคยไดรับภายในกําหนด ผูถือหนวยตองชําระ
เงินเพิ่มและเบี้ยปรับตามประมวลรัษฎากร
▪ ผูลงทุนควรศึกษาขอมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชนทางภาษีที่ระบุไวในคูมือการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ
▪ กองทุนรวมมีการกระจุกตัวของการถือหนวยลงทุนของบุคคลหรือกลุมบุคคลใดเกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหนวยลงทุนทั้งหมด
ดังนั้น หากผูถือหนวยลงทุนดังกลาวไถถอนหนวยลงทุนอาจมีความเสี่ยงใหกองทุนตองเลิกกองทุนรวมได
▪ ในกรณีท่มี ีแนวโนมวาจะมีการขายคืนหนวยลงทุนเกินกวา 2 ใน 3 ของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด บริษัท
จัดการอาจใชดุลยพินิจในการเลิกกองทุนรวม และอาจยกเลิกคําสั่งซื้อขายหนวยลงทุนที่ไดรบั ไวแลวหรือหยุดรับคําสั่งดังกลาวได

LHGOVRMF: หนา 3 / 11

แผนภาพแสดงตําแหนงความเสี่ยงของกองทุนรวม
<Risk Level>

ปจจัยความเสี่ยงที่สําคัญ
ความเสี่ยงจากการผิดนัดชําระหนี้ของผูออกตราสาร
<National Credit>

ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาหลักทรัพย
<Duration>

<SD>

ความเสี่ยงจากการกระจุกตัวลงทุน
<High Issuer>

<High Sector>

* คุณสามารถดูขอมูลเพิ่มเติมไดที่ www.lhfund.co.th
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สัดสวนของประเภททรัพยสินที่ลงทุน

ตราสารหนี้ของ
บริษัทเอกชน, 11.23%

ตั๋วแลกเงิน
บริษทั เอกชน,
3.82%

เงินฝากธนาคาร,
7.05%

% ของ NAV

อื่นๆ, -0.04%
ตราสารหนี้ภาครัฐ,
77.94%

▪ ทรัพยสินที่ลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก
หลักทรัพย

อันดับความนาเชื่อถือ/
สถาบันที่จัดอันดับ

% ของ

พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสรางหนี้ (พ.ร.ก.ชวยเหลือกองทุนเพื่อการฟนฟูฯระยะที่สอง) ในปงบประมาณ พ.ศ. 2562

-

17.40

พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสรางหนี้ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2553 ครั้งที่ 1

-

8.98

พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ใหกูตอในปงบประมาณ พ.ศ. 2559 ครั้งที่ 1

-

8.85

พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 12

-

7.86

พันธบัตรธนาคารแหงประเทศไทยงวดที่ 17/95/65

-

6.30

NAV

▪ Portfolio duration: 2.0612 ป
หมายเหตุ: ขอมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

ทั้งนี้คุณสามารถดูขอมูลที่เปนปจจุบันไดที่ www.lhfund.co.th

▪ น้ําหนักการลงทุนตามอันดับความนาเชื่อถือ

84.63%

อันดับเครดิต

GOV bond/AAA
AA

1.12%

A

ตราสารหนี้ตางประเทศ
credit rating ตาม
international rating scale

ตราสารหนี้ตางประเทศ
credit rating ตาม
national rating scale

ตราสารหนี้ในประเทศ

AAA

AAA

AA

14.29%

BBB

AA

A

A

BBB

BBB

ต่ํากวา BBB

ต่ํากวา BBB

ต่ํากวา BBB

Unrated /Non-investment grade

Unrated /Noninvestment grade

Unrated /Non-investment
grade

0.00%

50.00%

100.00%

0.00%

50.00%

100.00%

0.00%

50.00%

100.00%
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คาธรรมเนียม
* คาธรรมเนียมมีผลกระทบตอผลตอบแทนที่คุณจะไดรับ
ดังนั้น คุณควรพิจารณาการเรียกเก็บคาธรรมเนียมดังกลาวกอนการลงทุน *
คาธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ตอปของ NAV)
คาธรรมเนียมที่เรียกเก็บจริง
% ตอปของ NAV

2.50000

สูงสุดไมเกิน, 2.14

2.00000
1.50000

สูงสุดไมเกิน, 1.61

1.00000
0.50000

0.17120

0.00000

การจัดการ

สูงสุดไมเกิน, 0.50
สูงสุดไมเกิน, 0.11

สูงสุดไมเกิน, 0.16

ผูดูแลผลประโยชน

นายทะเบียน

0.02410

0.32037

0.01700

0.10807

คาใชจายอื่นๆ

รวมคาใชจาย

หมายเหตุ:
1) คาธรรมเนียมดังกลาวขางตนเปนอัตราที่รวมภาษีมูลคาเพิ่ม หรือภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใด ในทํานองเดียวกันนี้
2) คาธรรมเนียมคาใชจายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมเมื่อรวมกันทั้งหมดแลว ตองไมเกินอัตรารอยละ 2.14 ตอปของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวม
3) สามารถดูคาธรรมเนียมที่เรียกเก็บจริงจากกองทุนรวมยอนหลัง 3 ป เพิ่มเติมไดที่รายละเอียดหนังสือชี้ชวนสวนขอมูลกองทุนรวม
4) คาใชจายอื่น ๆ ระหวางวันที่ 1 ธันวาคม 2563 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564
* สามารถดูขอมูลเพิ่มเติมไดที่ www.lhfund.co.th

คาธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผูถือหนวย (% ของมูลคาซื้อขาย)
รายการ
คาธรรมเนียมการขาย (Front-end Fee)
คาธรรมเนียมการรับซื้อคืน (Back-end Fee)
คาธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหนวยลงทุน
สับเปลี่ยนเขา (Switching in Fee)
สับเปลี่ยนออก (Switching out Fee)
▪ สับเปลี่ยนภายในบริษัทจัดการ
▪ สับเปลี่ยนขามบริษัทจัดการ
คาธรรมเนียมการโอนหนวยลงทุน

สูงสุดไมเกิน
1.07
1.07

เก็บจริง
ยกเวน
ยกเวน

ไมมี

ไมมี

1.07
1.07

ยกเวน
ยกเวน
ไมมี

ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ

หมายเหตุ:
1) คาธรรมเนียมดังกลาวขางตน อาจเรียกเก็บจากผูลงทุนแตละกลุมหรือแตละรายไมเทากัน ขึ้นอยูกบั ดุลยพินิจของบริษัทจัดการ
2) กรณีสับเปลี่ยนหนวยลงทุน บริษัทจัดการอาจยกเวนไมเรียกเก็บคาธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหนวยลงทุน สําหรับการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนระหวางกองทุนรวม
ภายใตการจัดการของบริษัทจัดการ แตจะมีการเรียกเก็บคาธรรมเนียมการขายและรับซื้อคืนหนวยลงทุนตามอัตราที่บริษัทจัดการกําหนด
3) คาธรรมเนียมดังกลาวขางตนรวมภาษีมลู คาเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอนื่ ใดแลว
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ผลการดําเนินงาน
* ผลการดําเนินงานในอดีต มิไดเปนสิ่งยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต *
1. ดัชนีชี้วัด คือ
1) ดัชนี ThaiBMA Government Bond อายุ 1-3 ป รอยละ 30
2) ดัชนี ThaiBMA Government Bond อายุ 3-7 ป รอยละ 50
3) อัตราเฉลี่ยดอกเบี้ยเงินฝากประจํา 1 ป ของธนาคารพาณิชยขนาดใหญ 3 แหง ไดแก ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารไทยพาณิชย
และธนาคารกสิกรไทย รอยละ 20
2. ผลการดําเนินงานยอนหลัง (คํานวณตามปปฎิทิน)

% ตอปของ NAV

4.00%

3.53%

3.21%

2.00%

2.04%

1.70%

1.68%

1.39%

1.36%

0.65%

1.00%

2.93%

2.88%

2.82%

3.00%

0.79%

0.62%

1.87%

2.21%

0.55%

0.00%
2556

2557

2558

2559

2560

2561

2562

2563

-1.00%

LHGOVRMF

3. LHGOVRMF เคยมีผลขาดทุนสูงสุดในชวงเวลา 5 ป คือ

2564
-0.32% -0.40%

Benchmark

-3.07%

(กรณีกองทุนจดทะเบียนไมครบ 5 ป จะแสดงคาที่เกิดขึ้นตั้งแตวันจดทะเบียนกองทุนจนถึงวันที่รายงาน)

0.92%

4. ความผันผวนของผลการดําเนินงาน (Standard Deviation) คือ

ตอป

(กรณีกองทุนจดทะเบียนไมครบ 5 ป จะแสดงคาที่เกิดขึ้นตั้งแตวันจดทะเบียนกองทุนจนถึงวันที่รายงาน)

N/A % ตอป
5. ความผันผวนของสวนตางผลการดําเนินงานและดัชนีชี้วัด (Tracking Error : TE) คือ
Short Term Government Bond
6. ประเภทกองทุนรวมเพื่อใชเปรียบเทียบผลการดําเนินงาน ณ จุดขาย คือ
31 พฤษภาคม 2565
7. ผลการดําเนินงานยอนหลังแบบปกหมุด
ขอมูล ณ วันที่
% ตามชวงเวลา
กองทุน

YTD

LHGOVRMF

% ตอป

Percen
Percen
3 เดือน
6 เดือน
tile
tile

1 ป

Percen
tile

3 ป

Percen
tile

5 ป

Percen
tile

10 ป

Percen
ตั้งแตจัดตั้ง
tile

-1.57 -1.55 95th
-2.08 -2.01 95th

-1.62 95th
-2.15 95th

-1.36 95th
-1.90 95th

0.57
0.83

25th
5th

0.64
1.14

50th
5th

N/A
N/A

N/A
N/A

0.90
1.87

ความผันผวนของ
ผลการดําเนินงาน

0.83

0.78

95th

0.83

95th

0.96

95th

1.19

95th

0.92

95th

N/A

N/A

0.92

ความผันผวนของดัชนีชี้วัด

1.07

1.00

95th

1.08

95th

1.26

95th

1.28

95th

1.00

95th

N/A

N/A

0.78

ดัชนีชี้วัด (Benchmark)

* คุณสามารถดูขอ มูลที่เปนปจจุบันไดที่ www.lhfund.co.th

▪ ตารางแสดงผลการดําเนินงานของกลุม
Peer
Percentile
5th Percentile
25th Percentile
50th Percentile
75th Percentile
95th Percentile

Short Term Government Bond

3 เดือน 6 เดือน

Return (%)
1 ป
3 ป

5 ป

0.09 0.16 0.28 0.73 0.88
0.06 0.12 0.22 0.48 0.68
0.04 0.05 0.14 0.28 0.51
-0.01 0.01 -0.05 0.22 0.39
-1.08 -1.43 -1.71 -0.45 -0.04

ขอมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

Standard Deviation (%)
10 ป 3 เดือน 6 เดือน 1 ป
3 ป
5 ป

10 ป

1.51
1.23
1.08
0.94
0.80

0.20
0.21
0.24
0.31
0.67

0.01
0.04
0.06
0.22
1.17

0.01
0.04
0.06
0.20
0.98

0.01
0.04
0.05
0.15
0.76

0.11
0.14
0.14
0.22
0.71

0.10
0.13
0.15
0.20
0.58

* คุณสามารถดูขอมูลเพิ่มเติมไดที่ www.aimc.or.th
- เอกสารการวัดผลการดําเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ไดจัดทําขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดําเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
- ผลการดําเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดําเนินงานที่เกี่ยวของกับผลิตภัณฑในตลาดทุน มิไดเปนสิ่งยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต
- ทําความเขาใจลักษณะสินคา เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยง กอนตัดสินใจลงทุน

LHGOVRMF: หนา 7 / 11

ขอมูลอื่นๆ
นโยบายการจายเงินปนผล
ผูดูแลผลประโยชน
มูลคาโครงการ
วันที่จดทะเบียน
อายุโครงการ

ไมมีการจายเงินปนผล
ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน)
1,100 ลานบาท
28 พฤศจิกายน 2555
ไมกําหนด

การซื้อและการขายคืนหนวยลงทุน

การซื้อหนวยลงทุน
▪ วันทําการซื้อ: ทุกวันทําการ ระหวางเวลา 8.30 - 15.30 น.
▪ มูลคาขั้นต่ําของการซื้อครั้งแรก:
ไมกําหนด
▪ มูลคาขั้นต่ําของการซื้อครั้งถัดไป:
ไมกําหนด
การขายคืนหนวยลงทุน
▪ วันทําการขายคืน: ทุกวันทําการ ระหวางเวลา 8.30 - 15.30 น.
▪ มูลคาขั้นต่ําของการขายคืน:
ไมกําหนด
▪ จํานวนหนวยขั้นต่ําของการขายคืน:

ไมกําหนด

▪ ยอดคงเหลือขั้นต่ํา:
ไมกําหนด
▪ จํานวนหนวยลงทุนคงเหลือขั้นต่ํา: ไมกําหนด
▪ ระยะเวลาการรับเงินคาขายคืน:
ภายใน 5 วันทําการถัดจากวันทํารายการ
ปจจุบันรับเงินคาขายคืนภายใน 2 วันทําการถัดจากวันทํารายการ (T+2)
คุณสามารถตรวจสอบมูลคาทรัพยสินรายวันไดที่: www.lhfund.co.th
รายชื่อผูจัดการกองทุน

อัตราสวนหมุนเวียนการลงทุน
ของกองทุนรวม (PTR)

ชื่อ - นามสกุล
ขอบเขตหนาที่
คุณภคสุนาท จิตมั่นชัยธรรม ผูจัดการกองทุนตราสารหนี้,
กองทุนตางประเทศ

วันที่เริ่มบริหารกองทุน
3 สิงหาคม 2564

คุณพรเพ็ญ ชุลีประเสริฐ

25 มีนาคม 2565

ผูจัดการกองทุนตราสารหนี้,
กองทุนตางประเทศ

0.4974
กรณีกองทุนรวมที่จดทะเบียนจัดตั้งไมถึง 1 ป จะแสดงคาที่เกิดขึ้นจริงในชวงเวลาตั้งแตวันที่
จดทะเบียนถึงวันที่รายงาน

Morningstar Rating Overall
ขอมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565
Morningstar Category

www.morningstarthailand.com
Thailand Fund Mid/Long Term Bond
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ผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน

ธนาคารแลนด แอนด เฮาส จํากัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย แลนด แอนด เฮาส จํากัด (มหาชน)
หรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนที่บริษัทจัดการแตงตั้งขึ้น (ถามี)

รับหนังสือชี้ชวน
รองเรียน

ที่อยู: เลขที่ 11 อาคารคิวเฮาส สาทร ชั้น 14 ถนนสาทรใต
แขวงทุงมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท : 0-2286-3484
website : www.lhfund.co.th
email : Marketing@lhfund.co.th
คุณสามารถตรวจสอบธุรกรรมที่อาจกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน
ไดที่ www.lhfund.co.th

ธุรกรรมที่อาจกอใหเกิดความขัดแยง
ทางผลประโยชน
เงื่อนไขที่ควรทราบกรณีโอนเงิน
มาจากกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ (PVD)

▪ กรณีที่ผูลงทุนมีอายุครบ 55 ปบริบรู ณ และมีระยะเวลาการเปนสมาชิกของกองทุน
สํารองเลี้ยงชีพ (PVD) มาแลวไมนอยกวา 5 ป จะไมไดรับสิทธิประโยชนทางภาษีใด ๆ
เพิ่มเติมจากการโอนเงินจากกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ (PVD) ไปยังกองทุนรวมเพื่อการ
เลี้ยงชีพ (RMF)
▪ การลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพอาจมีตนทุนที่แตกตางจากกองทุนรวม
ทั่วไป
▪ กรณีที่การโอนเงินจากกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ (PVD) มายังกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยง
ชีพ (RMF) จะมีผลทําใหการถือหนวยลงทุนเกินขอจํากัดการถือหนวยลงทุนตามที่
กําหนดในประกาศคณะกรรมการตลาดทุน บริษัทจัดการจะไมนับคะแนนเสียงสวนที่
เกินกวาหนึ่งในสามของจํานวนหน วยลงทุนที่จําหนายไดแลว ทั้งหมดของกองทุนรวม
เพื่อการเลี้ยงชีพดังกลาว
▪ เงินลงทุนที่โอนจากกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ (PVD) ไมถือเปนเงินใหม ไมสามารถ
นําไปลดหยอนภาษีไดและไมเขาเงื่อนไขตองลงทุนตอเนื่องเหมือนกับกองทุนรวมเพื่อ
การเลี้ยงชีพ (RMF) ทั่วไป
▪ ผูลงทุนควรศึกษาเงื่อนไขการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) เพื่อให
ไดรับสิทธิประโยชนทางภาษีและผลของการไมปฏิบัติใหเปนไปตามเงื่อนไขการลงทุนใน
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) เพื่อใหไดรบั สิทธิประโยชนทางภาษี

คําอธิบายเพิ่มเติม
ปจจัยความเสี่ยงของกองทุน
▪ ความเสี่ยงจากการดําเนินงานของผูออกตราสาร (Business Risk) : คือความเสี่ยงที่เกิดจากการดําเนินงานของผูออกตราสาร หากผล
การดําเนินงานหรือฐานะการเงินของผูออกตราสาร รวมทั้งความสามารถในการทํากําไรของผูออกตราสารเปลี่ยนแปลงไปซึ่งอาจกระทบตอ
ราคาซื้อขายของตราสาร
▪ ความเสี่ยงจากความสามารถในการชําระหนี้ของผูออกตราสาร (Credit Risk) : คือความเสี่ยงจากการที่บ ริษัทผูออกตราสารไม
สามารถชําระคืนเงินตน และ/หรือดอกเบี้ยไดตามที่กําหนด หรือไมครบตามจํานวนที่ไดสัญญาไว โดยพิจารณาจากผลการดําเนินงานที่ผานมา
และฐานะการเงินของผูออกตราสาร credit rating ของหุนกูระยะยาวมีความหมายโดยยอ ดังตอไปนี้

LHGOVRMF: หนา 9 / 11

ระดับ
การลงทุน

ระดับที่
นาลงทุน

ระดับที่
ต่ํากวา
นาลงทุน

TRIS

Fitch

Moody’s

S&P

คําอธิบาย

AAA

AAA(tha)

Aaa

AAA

อันดับเครดิตสูงที่สุด มีความเสี่ยงต่ําที่สุดที่จะไมสามารถ
ชําระหนี้ไดตามกําหนด

AA

AA(tha)

Aa

AA

อันดับเครดิตรองลงมาและถือวามีความเสี่ยงต่ํามากที่จะไม
สามารถชําระหนี้ไดตามกําหนด

A

A(tha)

A

A

ความเสี่ยงต่ําที่จะไมสามารถชําระหนี้ไดตามกําหนด

BBB

BBB(tha)

Baa

BBB

ต่ํากวา
BBB

ต่ํากวา
BBB(tha)

ต่ํากวา
Baa

ต่ํากวา
BBB

ความเสี่ยงปานกลางที่จะไมสามารถชําระหนี้ไดตามกําหนด
ความเสี่ยงสูงที่จะไมสามารถชําระหนี้ไดตามกําหนด

▪ ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคลองของตราสาร (Liquidity Risk) : คือความเสี่ยงที่เกิดจากการไมสามารถขายตราสารไดในชวงเวลาที่
ตองการหรืออาจไมไดราคาตามที่คาดหวังเอาไว
▪ ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาตราสาร (Market Risk) : คือความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงราคา หรือผลตอบแทนโดยรวม
ของตราสาร ซึ่งขึ้นอยูกับปจจัยตาง ๆ เชน แนวโนมของอัตราดอกเบี้ย ความผันผวนของคาเงิน ปจจัยพื้นฐานทางเศรษฐกิจ ผลประกอบการ
ของบริษัทผูออกตราสาร ปริมาณการซื้อขายหุนหรือตราสารหนี้ เปนตน ซึ่งสงผลใหราคาตราสารที่กองทุนไดลงทุนไวอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลงได
ตลอดเวลา
▪ ความเสี่ยงจากการกระจุกตัวลงทุนในผูออกรายใดรายหนึ่ง (High Issuer Concentration Risk) พิจารณาจากการลงทุนแบบกระจุก
ตัวในตราสารของผูออกตราสาร คูสัญญา หรือบุคคลอื่นที่มีภาระผูกพันตามตราสารหรือสัญญานั้น รายใดรายหนึ่งมากกวา 10% ของ NAV
รวมกัน
ทั้งนี้ การลงทุนแบบกระจุกตัวไมรวมถึงกรณีการลงทุนในทรัพยสินดังนี้
1. ตราสารหนี้ภาครัฐไทย
2. ตราสารภาครัฐตางประเทศที่มีการจัดอันดับความนาเชื่อถืออยูในอันดับที่สามารถลงทุนได
3. เงินฝากหรือตราสารเทียบเทาเงินฝากที่ผูรับฝากหรือผูออกตราสารที่มีการจัดอันดับความนาเชื่อถืออยูในอันดับที่สามารถลงทุนได
▪ ความเสี่ยงจากการลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ่ง (Sector Concentration Risk) เกิดจากกองทุนลงทุน
ในบางหมวดอุตสาหกรรมมากกวา 20% ของ NAV รวมกัน ซึ่งหากเกิดเหตุการณที่สงผลกระทบตออุตสาหกรรมนั้น กองทุนดังกลาวอาจมีผล
การดําเนินงานที่ผันผวนมากกวากองทุนที่กระจายการลงทุนในหลายหมวดอุตสาหกรรม

อัตราสวนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (PTR)
ขอมูลอัตราสวนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (portfolio turnover ratio : PTR) แสดงถึงปริมาณการซื้อขายทรัพยสินของกองทุน
และสะทอนกลยุทธการลงทุ นของผูจัดการกองทุนไดดียิ่งขึ้น โดยคํานวณจากมูลคาที่ต่ํากวาระหวางผลรวมของมูลคา การซื้อทรัพยสินกับ
ผลรวมของมูลคาการขายทรัพยสินที่กองทุนรวมลงทุนในรอบระยะเวลาผานมายอนหลัง 1 ป หารดวยมูลคาทรัพยสินสุทธิเฉลี่ยของกองทุน
รวมในรอบระยะเวลาเดียวกัน
PTR (%)

=

Min (ซื้อหุน , ขายหุน)
Avg. NAV
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▪ การลงทุนในหนวยลงทุนไมใชการฝากเงิน รวมทั้งไมไดอยูภายใตความคุมครองของสถาบันคุมครองเงินฝาก จึงมีความเสี่ยงจากการลงทุนซึ่งผู
ลงทุนอาจไมไดรับเงินลงทุนคืนเต็มจํานวน
▪ ไดรับอนุมตั จิ ัดตั้ง และอยูภายใตการกํากับดูแลของสํานักงาน ก.ล.ต.
▪ การพิจารณารางหนังสือชี้ชวนในการเสนอขายหนวยลงทุนของกองทุนรวมนี้มิไดเปนการแสดงวาสํานักงาน ก.ล.ต. ไดรับรองถึงความถูกตอง
ของขอมูลในหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวม หรือ ไดประกันราคาหรือผลตอบแทนของหนวยลงทุนที่เสนอขายนั้น ทั้งนี้
บริษัทจัดการกองทุนรวมไดสอบทานขอมูลในหนังสือชี้ชวนสวนสรุปขอมูลสําคัญ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565 แลวดวยความระมัดระวังใน
ฐานะผูรับผิดชอบในการดําเนินการของกองทุนรวมและขอรับรองวาขอมูลดังกลาวถูกตองไมเปนเท็จ และไมทําใหผูอื่นสําคัญผิด
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