
ขอมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

กองทุนนี้ลงทุนกระจุกตัวในผูออกและหมวดอุตสาหกรรม

จึงมีความเส่ียงที่ผูลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจํานวนมาก

การลงทุนในกองทุนรวมไมใชการฝากเงิน
ผูลงทุนควรศึกษารายละเอียดของกองทุนอยางละเอียดถี่ถวนกอนตัดสินใจลงทุน

หากมีขอสงสัยหรือตองการขอมูลเพิ่มเติม โปรดติดตอบริษทัจัดการหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคนื

คณุกําลังจะลงทุนอะไร?

กองทุนรวมนี้เหมาะกับใคร?

คณุตองระวงัอะไรเปนพิเศษ?

สัดสวนของประเภททรัพยสินทีล่งทนุ

คาธรรมเนียม

ผลการดําเนินงาน

ขอมูลอื่นๆ

กองทุนเปด แอล เอช พร็อพเพอรตี้ พลัส I
LH PROPERTY PLUS I FUND

(LHPROP-I)
กองทนุรวมทรัพยสนิทางเลือก

หนวยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย
กองทุนรวมหมวดอตุสาหกรรม (Sector Fund) 

กองทุนที่ลงทุนแบบมีความเสี่ยงท้ังในและตางประเทศ

หนังสอืชี้ชวนสวนสรุปขอมูลสําคญั

บรษัิทหลักทรัพยจัดการกองทุน
แลนด แอนด เฮาส จาํกัด
การเขารวมการตอตานทุจริต: 
ไดรับการรับรอง CAC*
* โครงการแนวรวมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการตอตานการทุจรติ (Thailand's 
Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption "CAC") 
ของสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

LHPROP-I: หนา 1 / 11



กองทุนมีนโยบายการลงทนุในหลักทรัพย และ/หรือตราสารในกลุมอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย (Property Sector Fund) ที่จด

ทะเบียนทั้งในและตางประเทศ โดยเฉลี่ยในรอบปบัญชีไมนอยกวารอยละ 80 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน โดยจะลงทุนใน

ตางประเทศไมเกินรอยละ 79 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิ ดังนี้

     1. หนวยลงทนุของกองทุน Property/หนวยลงทนุของกองทุนรวมโครงสรางพ้ืนฐานที่กิจการโครงสรางพ้ืนฐานอยูในหมวด

อสังหาริมทรัพย/ตราสารที่ออกโดยกองทุนโครงสรางพ้ืนฐานตางประเทศที่กิจการโครงสรางพื้นฐานอยูในหมวดอสังหาริมทรัพย/

หนวยลงทุนของกองทุน Exchange Traded Fund ที่เนนลงทุนในตราสารของกองทุนอสังหาริมทรัพย (REITs ETF) โดยเฉลี่ยใน

รอบปบัญชีไมนอยกวารอยละ 80 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน

     2. สวนที่เหลือ กองทุนอาจลงทุนในหุนกลุมอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย รวมถึงตราสารอ่ืนใดท่ีใหสิทธิในการไดมาหรือที่มี

ผลตอบแทนอางอิงกับหนวยลงทุนของกองทุน Property/หนวยลงทุนของกองทนุรวมโครงสรางพื้นฐานที่กิจการโครงสรางพ้ืนฐาน

อยูในหมวดอสังหาริมทรัพย/ตราสารที่ออกโดยกองทุนโครงสรางพ้ืนฐานตางประเทศที่กิจการโครงสรางพื้นฐาน            อยูใน

หมวดอสังหาริมทรัพย/ หนวยลงทุนของกองทนุ Exchange Traded Fund ที่เนนลงทุนในตราสารของกองทุนอสังหาริมทรัพย 

(REITs ETF)/หุนกลุมอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย หรือกลุมของตราสาร/หนวยลงทุน/หุน ดังกลาวขางตน    และ/หรือ หนวย 

private equity ตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ไมเกินรอยละ 20 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนและกองทนุ

อาจพิจารณาลงทุนในเงินฝากธนาคาร ตราสารแหงหนี้ ตราสารก่ึงหนี้ก่ึงทุน ใบสําคัญแสดงสิทธิ รวมถึงหลักทรัพยหรือทรัพยสินอื่น

หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นตามท่ีระบุไวในโครงการหรือตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

ประกาศกําหนด

กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในหรือมีไวซึ่งสัญญาซื้อขายลวงหนา (Derivatives) โดยมีวัตถุประสงคเพื่อปองกันความเสี่ยง (Hedging) 

จากอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผูจัดการกองทุน

กองทุนมีกลยุทธการลงทุนมุงหวังผลตอบแทนจากการลงทุนสูงกวาดัชนีชี้วัด (Active Management)

“ผูลงทุนควรศึกษาและทําความเขาใจเกี่ยวกับปจจัยความเสี่ยงของกองทุนในสวนทายของเอกสารฉบับนี้”

▪ ผูลงทุนที่สามารถรับความผันผวนของราคาหลักทรัพยที่กองทุนรวมไปลงทุน ซึ่งอาจจะปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น หรอืลดลงจนต่ํากวามูล

คาที่ลงทุนและทําใหขาดทุนได

▪ ผูที่สามารถลงทุนในระยะกลางถึงระยะยาว โดยคาดหวังผลตอบแทนในระยะยาวที่ดีกวาการลงทุนในตราสารหนี้ทั่วไป

▪ ผูลงทุนที่ตองการกระจายการลงทุน ไปยังหนวยลงทุนของกองทุนกลุม Property

กองทุนรวมนี้ไมเหมาะกับใคร
▪ ผูลงทุนที่เนนการไดรบัผลตอบแทนในจํานวนเงินที่แนนอน หรือรักษาเงินตนใหอยูครบ

คณุกําลังจะลงทุนอะไร?

กองทนุรวมนี้เหมาะกับใคร?
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▪ อานหนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม หรือสอบถามผูสนับสนุนการขายและบริษัทจัดการ
▪ อยาลงทุนหากไมเขาใจลักษณะและความเส่ียงของกองทุนรวมนี้ดีพอ

คําเตือนที่สําคัญ
กองทุนมีนโยบายการลงทนุเฉพาะเจาะจงในหมวดอุตสาหกรรม จึงอาจมีความเสี่ยงและความผันผวนของราคาสูงกวากองทุนรวม

ทั่วไปที่มีการกระจายการลงทุนในหลายอุตสาหกรรม

คณุตองระวังอะไรเปนพิเศษ?

ทําอยางไรหากยังไมเขาใจนโยบาย และความเสี่ยงของกองทุนน้ี
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<fx>

หมายเหตุ : ปจจุบันกองทุนไมมีการลงทุนในตางประเทศ

<Risk Level>

ปจจยัความเสี่ยงที่สําคัญ

ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาหลักทรัพย

 แผนภาพแสดงตําแหนงความเสี่ยงของกองทุนรวม

<SD>

ความเสี่ยงจากการกระจุกตัวลงทุน

<High Issuer>

<High Sector>

หมายเหตุ : กองทุนรวมมีการลงทนุกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรม กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยและกองทรัสตเพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย 79.41%

<High Country>

ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน

* คุณสามารถดูขอมูลเพ่ิมเติมไดที่ www.lhfund.co.th
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12.61

12.25

หนวยลงทุนในทรัสตเพื่อการลงทุนในสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย CPN รีเทล โกรท

หนวยลงทุนในกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชาโลตัสส รีเทล โกรท

หนวยลงทุนในทรัสตเพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชาดับบลิวเอชเอ พรีเมี่ยม โกรท

หนวยลงทุนในทรัสตเพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยเพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอรส

 พร็อพเพอรต้ี

หนวยลงทุนในทรัสตเพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพยอิมแพ็คโกรท

NAV

14.02

9.28

12.79

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

% ของหลักทรัพย

▪ ทรัพยสินที่ลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก

สัดสวนของประเภททรัพยสินทีล่งทนุ

หนวยลงทุนในทรัสตเพ่ือการลงทุนใน
สิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย CPN รีเทล 

โกรท, 14.02%

หนวยลงทุนในกองทุนรวม
อสงัหารมิทรพัยและสิทธิการเชาโลตัสส 

รีเทล โกรท, 12.79%

หนวยลงทุนในทรัสตเพ่ือการลงทุนใน
อสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชาดับบลิวเอชเอ 

พรีเมี่ยม โกรท, 12.61%

หนวยลงทุนในทรัสตเพ่ือการลงทุนใน
อสังหารมิทรพัยและสิทธิการเชา

อสงัหาริมทรพัยเพ่ืออุตสาหกรรม เฟร
เซอรส พร็อพเพอรต้ี, 12.25%

อ่ืนๆ, 48.33%

% ของ NAV
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คาธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ตอปของ NAV)

คาธรรมเนียมการขาย (Front-end Fee)

คาธรรมเนียมการรับซื้อคืน (Back-end Fee) 1.605 ยกเวน

คาธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหนวยลงทุน

0.50

    สับเปลี่ยนออก (Switching out Fee) ยกเวน

* คาธรรมเนียมมีผลกระทบตอผลตอบแทนที่คุณจะไดรับ
ดังนั้น คุณควรพิจารณาการเรียกเก็บคาธรรมเนียมดังกลาวกอนการลงทุน *

0.501.605

ตามที่นายทะเบียนเรยีกเก็บ 200 บาท/รายการคาธรรมเนียมการโอนหนวยลงทุน

    สับเปลี่ยนเขา (Switching in Fee) 1.605

คาธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผูถือหนวย (% ของมูลคาซื้อขาย)

สูงสุดไมเกิน เก็บจริงรายการ

1.605

คาธรรมเนียม

1.0700

0.0375 0.26857
0.0130

1.38907

สูงสุดไมเกิน, 2.14

สูงสุดไมเกิน, 0.11 สูงสุดไมเกิน, 0.27

สูงสุดไมเกิน, 2.83

สูงสดุไมเกิน, 5.35

0.0000

1.0000

2.0000

3.0000

4.0000

5.0000

6.0000

การจัดการ ผูดูแลผลประโยชน นายทะเบียน คาใชจายอื่นๆ รวมคาใชจาย

คา
ธร

รม
เน

ยีม
ที่เ

รยี
กเ

ก็บ
จร

ิง 
%

 ต
อป

ขอ
ง 

NA
V

หมายเหต:ุ 
1)  คาธรรมเนียมดังกลาวขางตนเปนอัตราท่ีรวมภาษีมูลคาเพิ่ม หรือภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอ่ืนใด ในทํานองเดียวกันนี้
2)  คาธรรมเนียมคาใชจายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมเมื่อรวมกันทั้งหมดแลว ตองไมเกินอัตรารอยละ 5.35 ตอปของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวม 
3) สามารถดูคาธรรมเนยีมที่เรียกเก็บจริงจากกองทุนรวมยอนหลัง 3 ป เพิ่มเติมไดที่รายละเอียดหนังสือชี้ชวนสวนขอมูลกองทุนรวม
4) คาใชจายอื่น ๆ ระหวางวันท่ี 1 พฤศจิกายน 2563 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2564
* สามารถดูขอมูลเพ่ิมเติมไดท่ี www.lhfund.co.th

หมายเหต:ุ 
1)  คาธรรมเนียมดังกลาวขางตน อาจเรียกเก็บจากผูลงทุนแตละกลุมหรือแตละรายไมเทากัน ข้ึนอยูกับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ
2)  กรณีสับเปล่ียนหนวยลงทนุ บริษทัจัดการอาจยกเวนไมเรียกเก็บคาธรรมเนียมการสับเปล่ียนหนวยลงทุนสําหรับการสับเปล่ียนหนวยลงทุนระหวางกองทุนรวม
ภายใตการจัดการของบริษัทจัดการ แตจะมีการเรียกเก็บคาธรรมเนียมการขายและรับซื้อคืนหนวยลงทุนตามอัตราที่บริษทัจัดการกําหนด
3)  คาธรรมเนียมดังกลาวขางตนรวมภาษีมูลคาเพ่ิม ภาษีธุรกจิเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแลว

LHPROP-I: หนา 6 / 11



3. LHPROP-I เคยมีผลขาดทุนสูงสุดในชวงเวลา 5 ป คือ 
(กรณีกองทุนจดทะเบียนไมครบ 5 ป จะแสดงคาที่เกิดขึ้นตั้งแตวันจดทะเบียนกองทุนจนถึงวันที่รายงาน)

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

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

6. ประเภทกองทุนรวมเพื่อใชเปรียบเทียบผลการดําเนินงาน ณ จุดขาย คือ 

7. ผลการดําเนินงานยอนหลัง ขอมูล ณ วันท่ี 31 พฤษภาคม 2565

LHPROP-I 95th

กองทุน Percen

tile

Percen

tile

ความผันผวนของ

ผลการดําเนินงาน

5.79

7.96 19.77 15.91

N/AN/A5th

8.86

2.07 7.47-2.74 0.22 -6.47 6.37

22.39

3 เดือน 1 ป

95th -4.18 95th-8.99

3 ป

3.39 5th

-4.05

5th

-5.07

13.40

-0.45

ความผันผวนของดัชนีชี้วัด

-3.84

Return (%)

-8.01 5.45 7.4575th Percentile -2.91

8.50

-1.03

9.24 9.64-8.66

9.25-5.18 9.07

-5.06

Standard Deviation (%)

9.855th

5th

50th Percentile -2.87 7.34

1.73-4.11 -1.71 -6.68

5.78

95th Percentile -3.10

25th

5.39 50th

3.77 5th 6.43 5th 9.68 95th

1 ป 3 ป 5 ป

Percen

tile
3 ป

% ตอป

YTD
Percen

tile
6 เดือน

Percen

tile
1 ป3 เดือน

% ตามชวงเวลา

1. ดัชนชีี้วัด คือ อัตราผลตอบแทนจากดัชนีผลตอบแทนรวมของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย และกองทรัสตเพื่อการลงทุนใน

อสังหาริมทรัพย (PF&REIT Total Return Index) ในสัดสวนรอยละ 100

ตั้งแตจัดตั้ง

-37.92%

11.08%

-3.11

Peer

Percentile

95th -5.73

11.08

2. ผลการดําเนินงานยอนหลัง (คํานวณตามปปฎิทิน)

* ผลการดําเนินงานในอดีต มิไดเปนสิ่งยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต *

9.25-7.42 1.12-3.09

0.32 75th N/A N/A 2.08

5 ป
Percen

tile
10 ป

-3.26 0.10

-5.61

10 ป 3 เดือน 6 เดือน

13.8216.76

13.506.93

7.71 19.13 15.43 13.246.76

5th N/A

5.00N/A N/A3.60ดัชนีชี้วัด (Benchmark) -2.08 25th 5th-3.71

13.78 5th6.03

25th

10.47N/A

10.82

6.11 7.89

5 ป6 เดือน 10 ป

-0.36 5.19-3.79

Fund of Property Fund - Thai

▪ ตารางแสดงผลการดําเนินงานของกลุม Fund of Property Fund - Thai ขอมูล ณ วันท่ี 31 พฤษภาคม 2565

25th Percentile -2.31

5th Percentile

14.14

18.15 14.40

21.56 17.31

7.65

20.83

ผลการดําเนินงาน

19.63%

1.25%

10.71%

20.24%

-22.91%

-2.67%

13.44% 11.56%
8.83%

18.47%

-19.17%

7.36%

-30.00%

-20.00%

-10.00%

0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

2559 2560 2561 2562 2563 2564

%
 ต

อป
ขอ

ง 
N

AV

LHPROP-I Benchmark

* คุณสามารถดูขอมูลเพ่ิมเติมไดที่ www.aimc.or.th

* คณุสามารถดูขอมูลที่เปนปจจุบนัไดที่ www.lhfund.co.th

- เอกสารการวัดผลการดําเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ไดจัดทําขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดําเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

- ผลการดําเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดําเนนิงานที่เกี่ยวของกับผลิตภัณฑในตลาดทุน มิไดเปนส่ิงยืนยันถึงผลการดําเนนิงานในอนาคต

- ทําความเขาใจลักษณะสินคา เง่ือนไข ผลตอบแทน และความเส่ียง กอนตัดสินใจลงทุน
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วันที่จายเงินปนผล

การซื้อหนวยลงทุน

4,500 ลานบาท

ผูดูแลผลประโยชน

นโยบายการจายเงินปนผล

ประวัติการจายเงินปนผล

▪ มูลคาขั้นต่ําของการซื้อครั้งแรก:

▪ มูลคาขั้นต่ําของการซื้อครั้งถัดไป: 100 บาท

1,000 บาท

ปจจุบันรับเงินคาขายคืนภายใน 5 วันทําการถัดจากวันทํารายการ (T+5)

▪ จํานวนหนวยขั้นต่ําของการขายคืน:   ไมกําหนด

วันที่จดทะเบียน

อายุโครงการ ไมกําหนด

การซื้อและการขายคนืหนวยลงทุน

▪ วันทําการซื้อ: ทุกวันทําการ ระหวางเวลา 8.30 - 15.30 น.

18 พฤศจิกายน 2558

การขายคืนหนวยลงทุน

  ไมกําหนด

คุณสามารถตรวจสอบมูลคาทรัพยสินรายวันไดที่: www.lhfund.co.th

ภายใน 5 วันทําการถัดจากวันทํารายการ▪ ระยะเวลาการรับเงนิคาขายคืน:

▪ จํานวนหนวยลงทุนคงเหลือขั้นต่ํา:   ไมกําหนด

  100 บาท▪ ยอดคงเหลือขั้นต่ํา:

ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)

มูลคาโครงการ

▪ วันทําการขายคืน: ทุกวันทําการแรกของสัปดาห ระหวางเวลา 8.30 - 15.30 น.

▪ มูลคาขั้นต่ําของการขายคืน:

มี : ไมเกินปละ 12 ครั้ง

ขอมูลอ่ืนๆ

ปี 2564 31 พ.ค.

อัตราหน่วยละ 0.20

ปี 2563 31 ม.ค.

อัตราหน่วยละ 0.20

ปี 2562 29 มี.ค 26 ก.ค. 27 ก.ย. 29 พ.ย.

อัตราหน่วยละ 0.20 0.20 0.10 0.10

ปี 2561 30 มี.ค 31 ก.ค. 28 ก.ย.

อัตราหน่วยละ 0.15 0.07 0.15

ปี 2560 24 มี.ค 29 ก.ย. 24 พ.ย.

อัตราหน่วยละ 0.04 0.20 0.20

ปี 2559 10 พ.ค. 11 ส.ค. 2 ก.ย. 28 ก.ย. 25 พ.ย.

อัตราหน่วยละ 0.12 0.30 0.50 0.10 0.10

30 มิ.ย

0.08

4 ก.ค.

0.30

0.20

25 พ.ค.

0.10

30 ธ.ค.

0.30

31 พ.ค.

23 ก.ค.

0.10

LHPROP-I: หนา 8 / 11



www.morningstarthailand.com
Thailand Fund Property - Indirect

ทางผลประโยชน ไดที่ www.lhfund.co.th

โทรศัพท : 0-2286-3484 

website : www.lhfund.co.th

email : Marketing@lhfund.co.th

หรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนท่ีบริษัทจัดการแตงตั้งขึ้น (ถามี)

วันที่เริ่มบริหารกองทุนชื่อ - นามสกุล

รองเรียน

ที่อยู: เลขที่ 11 อาคารคิวเฮาส สาทร ชั้น 14  ถนนสาทรใต

ธุรกรรมที่อาจกอใหเกิดความขัดแยง คุณสามารถตรวจสอบธุรกรรมที่อาจกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน

        แขวงทุงมหาเมฆ  เขตสาทร กรุงเทพมหานคร  10120

ขอบเขตหนาที่

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน แลนด แอนด เฮาส จํากัด

7 มีนาคม 2565

คุณอานุภาพ โฉมศรี ผูจัดการกองทุนตราสารทุน 18 พฤศจิกายน 2558

ผูสนบัสนุนการขายหรือรับซื้อคืน

ติดตอสอบถาม

รับหนงัสือช้ีชวน

ธนาคารแลนด แอนด เฮาส จํากัด (มหาชน)

คุณปกรณ เกาเอี้ยน ผูจัดการกองทุนตราสารทุน

บริษัทหลักทรัพย แลนด แอนด เฮาส จํากัด (มหาชน)

Morningstar Rating Overall

ขอมูล ณ วันท่ี 31 พฤษภาคม 2565

Morningstar Category

กรณีกองทุนรวมที่จดทะเบียนจัดตั้งไมถึง 1 ป จะแสดงคาที่เกิดขึ้นจริงในชวงเวลาตั้งแตวันที่

จดทะเบียนถึงวันที่รายงาน

รายชื่อผูจัดการกองทุน

อัตราสวนหมุนเวียนการลงทุน

ของกองทุนรวม (PTR)
0.1547

LHPROP-I: หนา 9 / 11



คาํอธิบายเพ่ิมเติม

ปจจัยความเสี่ยงของกองทุน
▪ ความเสี่ยงจากการดําเนินงานของผูออกตราสาร (Business Risk) : คือความเส่ียงที่เกิดจากการดําเนินงานของผูออกตราสาร หากผล
การดําเนินงานหรือฐานะการเงินของผูออกตราสาร รวมท้ังความสามารถในการทํากําไรของผูออกตราสารเปล่ียนแปลงไป ซ่ึงอาจกระทบตอ
ราคาซ้ือขายของตราสาร
▪ ความเสี่ยงจากความสามารถในการชําระหน้ีของผูออกตราสาร (Credit Risk) : คือความเส่ียงจากการท่ีบริษัทผูออกตราสารไมสามารถ
ชําระคืนเงินตน และ/หรือดอกเบี้ยไดตามท่ีกําหนด หรือไมครบตามจํานวนที่ไดสัญญาไว โดยพิจารณาจากผลการดําเนินงานที่ผานมาและ
ฐานะการเงินของผูออกตราสาร credit rating ของหุนกูระยะยาวมีความหมายโดยยอ ดังตอไปนี้

▪ ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคลองของตราสาร (Liquidity Risk) : คือความเส่ียงที่เกิดจากการไมสามารถขายตราสารไดในชวงเวลาที่
ตองการหรืออาจไมไดราคาตามที่คาดหวังเอาไว

▪ ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาตราสาร (Market Risk) : คือความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงราคา หรือผลตอบแทน
โดยรวมของตราสาร ซ่ึงข้ึนอยูกับปจจัยตาง ๆ เชน แนวโนมของอัตราดอกเบี้ย ความผันผวนของคาเงิน ปจจัยพื้นฐานทางเศรษฐกิจ ผล
ประกอบการของบริษัทผูออกตราสาร ปริมาณการซื้อขายหุนหรือตราสารหนี ้เปนตน ซึ่งสงผลใหราคาตราสารที่กองทุนไดลงทุนไวอาจเพิ่มขึ้น
หรือลดลงไดตลอดเวลา

▪ ความเสี่ยงจากการกระจุกตัวลงทุนในผูออกรายใดรายหนึ่ง (High Issuer Concentration Risk) พิจารณาจากการลงทุนแบบกระจุก
ตัวในตราสารของผูออกตราสาร คูสัญญา หรือบุคคลอื่นที่มีภาระผูกพนัตามตราสารหรือสัญญานั้น รายใดรายหน่ึงมากกวา 10% ของ NAV 
รวมกัน 

ทั้งนี้ การลงทุนแบบกระจุกตัวไมรวมถึงกรณีการลงทุนในทรัพยสนิดังนี้ 

1. ตราสารหนี้ภาครัฐไทย 

2. ตราสารภาครฐัตางประเทศที่มีการจัดอันดับความนาเชื่อถอือยูในอันดับที่สามารถลงทนุได 

3. เงินฝากหรือตราสารเทียบเทาเงินฝากที่ผูรับฝากหรอืผูออกตราสารที่มีการจัดอันดับความนาเชื่อถืออยูในอันดับที่สามารถลงทุนได 

▪ ความเสี่ยงจากการลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ่ง (Sector Concentration Risk) เกิดจากกองทุนลงทุน
ในบางหมวดอุตสาหกรรมมากกวา 20% ของ NAV รวมกัน ซึ่งหากเกิดเหตุการณที่สงผลกระทบตออุตสาหกรรมนั้น กองทุนดังกลาวอาจมีผล
การดําเนินงานที่ผันผวนมากกวากองทุนที่กระจายการลงทนุในหลายหมวดอุตสาหกรรม 

ระดับ 
การลงทุน 

TRIS Fitch Moody’s S&P คําอธิบาย 

ระดับที่ 
นาลงทุน 

AAA AAA(tha) Aaa AAA 
อันดับเครดิตสงูที่สุด มีความเสี่ยงต่ําที่สุดที่จะไมสามารถ
ชําระหนี้ไดตามกําหนด 

AA AA(tha) Aa AA 
อันดับเครดิตรองลงมาและถือวามีความเสี่ยงต่ํามากที่จะไม
สามารถชําระหนี้ไดตามกําหนด 

A A(tha) A A ความเสี่ยงต่ําที่จะไมสามารถชําระหนี้ไดตามกําหนด 

BBB BBB(tha) Baa BBB ความเสี่ยงปานกลางท่ีจะไมสามารถชําระหน้ีไดตามกําหนด 

ระดับที่ 
ตํ่ากวา 

นาลงทุน 

ต่ํากวา 
BBB 

ต่ํากวา 
BBB(tha) 

ต่ํากวา 
Baa 

ต่ํากวา 
BBB 

ความเสี่ยงสูงที่จะไมสามารถชําระหนี้ไดตามกําหนด 
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บริษัทจัดการกองทุนรวมไดสอบทานขอมูลในหนังสือชี้ชวนสวนสรุปขอมูลสําคัญ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565 แลวดวยความระมัดระวังใน

ฐานะผูรับผิดชอบในการดําเนินการของกองทุนรวมและขอรับรองวาขอมูลดังกลาวถูกตองไมเปนเท็จ และไมทําใหผูอื่นสําคัญผิด

▪ การลงทนุในหนวยลงทนุไมใชการฝากเงิน รวมทั้งไมไดอยูภายใตความคุมครองของสถาบันคุมครองเงนิฝาก จึงมีความเสี่ยงจากการลงทุนซึ่ง

ผูลงทนุอาจไมไดรับเงินลงทนุคืนเต็มจํานวน 

▪ ไดรับอนมุตัจิัดตั้ง และอยูภายใตการกํากับดูแลของสํานักงาน ก.ล.ต.

▪ การพิจารณารางหนังสือชี้ชวนในการเสนอขายหนวยลงทนุของกองทุนรวมนี้มิไดเปนการแสดงวาสํานักงาน ก.ล.ต. ไดรับรองถึงความถูกตอง

ของขอมูลในหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวม หรือ ไดประกันราคาหรือผลตอบแทนของหนวยลงทนุที่เสนอขายนั้น ทั้งนี้

อัตราสวนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (PTR) 
ขอมูลอัตราสวนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (portfolio turnover ratio : PTR) แสดงถึงปรมิาณการซ้ือขายทรัพยสินของกองทุน 
และสะทอนกลยุทธการลงทุนของผูจัดการกองทุนไดดยีิ่งข้ึน โดยคํานวณจากมูลคาท่ีตํ่ากวาระหวางผลรวมของมลูคาการซ้ือทรัพยสินกับ
ผลรวมของมูลคาการขายทรัพยสินที่กองทนุรวมลงทุนในรอบระยะเวลาผานมายอนหลัง 1 ป หารดวยมูลคาทรัพยสินสุทธิเฉล่ียของกองทุน
รวมในรอบระยะเวลาเดียวกัน

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