
ขอมูล ณ วันที่ 

กองทุนนี้ลงทุนกระจุกตัวในผูออกและหมวดอุตสาหกรรม

จึงมีความเสี่ยงที่ผูลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจํานวนมาก

การลงทุนในกองทุนรวมไมใชการฝากเงิน
ผูลงทุนควรศึกษารายละเอียดของกองทุนอยางละเอียดถี่ถวนกอนตัดสินใจลงทุน

หากมีขอสงสัยหรือตองการขอมูลเพิ่มเติม โปรดติดตอบริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน

29 เมษายน 2565

กองทุนเปด แอล เอช ไทย พร็อพเพอรตี้ 
เพ่ือการเลี้ยงชีพ

LH THAI PROPERTY RMF FUND  
(LHTPROPRMF)

กองทุนรวมเพ่ือการเลี้ยงชพี
กองทุนรวมหมวดอุตสาหกรรมท่ีเนนลงทนุในกลุม

อุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย 
กองทุนที่เนนลงทุนแบบไมมีความเสี่ยงตางประเทศ

หนังสือชี้ชวนสวนสรุปขอมูลสําคัญ

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

คุณกําลงัจะลงทุนอะไร?

กองทุนรวมน้ีเหมาะกับใคร?

คุณตองระวังอะไรเปนพิเศษ?

สัดสวนของประเภททรัพยสินทีล่งทุน

คาธรรมเนียม

ผลการดําเนินงาน

ขอมูลอื่นๆ

รองรับกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
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▪ ผูลงทุนท่ีตองการออมและลงทุนตอเนื่องระยะยาวเพื่อการเลี้ยงชีพหลังเกษียณอายุ 

▪ ผูลงทุนที่สามารถรับความผันผวนของราคาหลักทรัพยที่กองทุนรวมไปลงทุน ซึ่งอาจจะปรับตัวเพิ่มสูงข้ึน หรือลดลงจนต่ํากวามูล

คาที่ลงทุนและทําใหขาดทุนได

▪ ผูที่สามารถลงทุนในระยะกลางถึงระยะยาว โดยคาดหวังผลตอบแทนในระยะยาวที่ดีกวาการลงทนุในตราสารหนี้ท่ัวไป

▪ ผูลงทุนท่ีตองการกระจายการลงทนุ ไปยังหนวยลงทุนของกองทุนกลุม Property

กองทนุมีนโยบายการลงทุนในหลักทรพัย และ/หรือตราสารในกลุมอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย (Property Sector Fund) ที่
จดทะเบียนในประเทศ โดยเฉลี่ยในรอบปบัญชีไมนอยกวารอยละ 80 ของมูลคาทรัพยสินสทุธิของกองทุน ดังนี้
   1. หนวยลงทนุของกองทุน Property/หนวยลงทุนของกองทุนรวมโครงสรางพื้นฐานที่กิจการโครงสรางพื้นฐานอยูในหมวด
อสงัหาริมทรัพย/หนวยลงทนุของกองทุน Exchange Traded Fund ที่เนนลงทุนในตราสารของกองทนุอสังหาริมทรัพย 
(REITs ETF) โดยเฉลี่ยในรอบปบัญชีไมนอยกวารอยละ 80 ของมูลคาทรัพยสินสทุธิของกองทุน
   2. สวนที่เหลือกองทุนอาจลงทุนในหุนกลุมอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย รวมถึงตราสารอื่นใดที่ใหสิทธิในการไดมาหรือที่มี
ผลตอบแทนอางอิงกับหนวยลงทุนของกองทุน Property/หนวยลงทนุของกองทุนรวมโครงสรางพื้นฐานที่กิจการโครงสราง
พื้นฐานอยูในหมวดอสังหาริมทรพัย/หนวยลงทนุของกองทุน Exchange Traded Fund ที่เนนลงทุนในตราสารของกองทนุ
อสงัหาริมทรัพย (REITs ETF)/หุนกลุมอุตสาหกรรมอสังหาริมทรพัย และ/หรือหนวย private equity ตามประกาศสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ไมเกินรอยละ 20 ของมูลคาทรพัยสินสุทธิของกองทุน หรือตราสารอื่นใดท่ีใหสทิธิในการไดมาหรือที่มี
ผลตอบแทนอางอิงกับกลุมของตราสาร/หนวยลงทุน/หุน ดังกลาวขางตน และกองทุนอาจพิจารณาลงทุนในเงินฝากธนาคาร 
ตราสารแหงหนี้ ตราสารก่ึงหนี้ก่ึงทนุ ใบสําคัญแสดงสิทธิ รวมถึงหลกัทรพัยหรือทรพัยสินอื่นหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นตามท่ี
ระบุไวในโครงการหรือตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด 

กองทนุมีกลยุทธการลงทุนมุงหวังผลตอบแทนจากการลงทนุสูงกวาดัชนีช้ีวัด (Active Management)

“ผูลงทนุควรศึกษาและทําความเขาใจเก่ียวกับปจจัยความเสี่ยงของกองทุนในสวนทายของเอกสารฉบับนี้”

คุณกําลงัจะลงทนุอะไร?

กองทุนรวมน้ีเหมาะกับใคร?
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กองทุนรวมนี้ไมเหมาะกับใคร
▪ ผูลงทุนที่เนนการไดรับผลตอบแทนในจํานวนเงินท่ีแนนอน หรือรักษาเงินตนใหอยูครบ
▪ ผูลงทุนที่ตองการลงทุนในระยะสั้น

▪ อานหนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม หรือสอบถามผูสนับสนุนการขายและบริษัทจัดการ
▪ อยาลงทุนหากไมเขาใจลักษณะและความเสี่ยงของกองทุนรวมนี้ดีพอ

คําเตือนท่ีสําคัญ
▪ ผูลงทุนไมสามารถนําหนวยลงทุนของกองทนุรวมเพื่อการเลี้ยงชีพไปจําหนาย โอน จํานํา หรือนําไปเปนหลักประกัน
▪ กองทุนเพื่อการเลี้ยงชีพนี้ ผูลงทนุควรลงทุนในกองทนุนี้เปนระยะเวลาอยางนอย 5 ป และถือหนวยลงทุนจนครบอายุ 55 ป
บริบูรณ เพื่อไมใหเสียสิทธิประโยชนทางภาษี และหากไมคืนสิทธิประโยชนทางภาษีที่เคยไดรับภายในกําหนด ผูถือหนวยตอง
ชําระเงินเพิ่มและเบี้ยปรับตามประมวลรษัฎากร
▪ ผูลงทุนควรศึกษาขอมูลเก่ียวกับสิทธิประโยชนทางภาษีที่ระบุไวในคูมือการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพ
▪ กองทุนมีนโยบายการลงทนุเฉพาะเจาะจงในหมวดอุตสาหกรรม จึงอาจมีความเส่ียงและความผนัผวนของราคาสูงกวา
กองทนุรวมทั่วไปที่มีการกระจายการลงทุนในหลายอุตสาหกรรม

คุณตองระวังอะไรเปนพิเศษ?

ทําอยางไรหากยังไมเขาใจนโยบาย และความเสี่ยงของกองทนุนี้
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แผนภาพแสดงตําแหนงความเสี่ยงของกองทุนรวม

 ปจจัยความเสี่ยงที่สําคัญ

<Risk Level>

หมายเหตุ : กองทุนรวมมีการลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรม กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยและกองทรัสตเพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย 76.16%

<SD>

ความเสี่ยงจากการกระจุกตัวลงทุน

<High Issuer>

ความเสี่ยงจากความผนัผวนของราคาหลักทรัพย

<High Sector>

* คุณสามารถดูขอมูลเพ่ิมเติมไดท่ี www.lhfund.co.th
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11.29

▪ ทรัพยสินท่ีลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก

หนวยลงทุนในทรัสตเพื่อการลงทุนในสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย CPN รีเทล โกรท

หนวยลงทุนในทรัสตเพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยเพื่อ

อุตสาหกรรม เฟรเซอรส พร็อพเพอรตี้

หนวยลงทุนในกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชาโลตัสส รีเทล โกรท

% ของหลักทรัพย  

 

9.58

หนวยลงทุนในทรัสตเพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชาดับบลิวเอชเอ พรีเมี่ยม โกรท

หนวยลงทุนในกองทุนรวมโครงสรางพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล

 

 

 

 

 

หมายเหตุ: ขอมูล ณ วันที่ 29 เมษายน 2565 ทั้งนี้คุณสามารถดูขอมูลท่ีเปนปจจุบันไดที่ www.lhfund.co.th

NAV

16.27

11.77

11.19

สัดสวนของประเภททรัพยสินท่ีลงทนุ

หนวยลงทุนในทรัสตเพ่ือการลงทุนในสิทธิการเชา
อสังหาริมทรพัย CPN รีเทล โกรท, 16.27%

หนวยลงทุนในทรัสตเพ่ือการลงทุนใน
อสังหาริมทรพัยและสิทธกิารเชา

อสังหาริมทรัพยเพ่ืออุตสาหกรรม เฟร
เซอรส พร็อพเพอรต้ี, 11.77%

หนวยลงทุนในกองทุนรวมอสังหาริมทรพัย
และสิทธิการเชาโลตัสส รีเทล โกรท, 

11.29%

หนวยลงทุนในทรัสตเพ่ือการลงทุนใน
อสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชาดับบลิวเอช

เอ พรีเมี่ยม โกรท, 11.19%

อื่นๆ 49.48%

% ของ NAV
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ยกเวน

คาธรรมเนยีมการสบัเปลี่ยนหนวยลงทุน

1.61

  สับเปลี่ยนออก (Switching out Fee)

   ▪ สับเปลี่ยนภายในบริษัทจัดการ

คาธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ตอปของ NAV)

ยกเวน

คาธรรมเนยีมการรับซื้อคืน (Back-end Fee)

1.61 ยกเวน

* คาธรรมเนียมมีผลกระทบตอผลตอบแทนท่ีคุณจะไดรับ

ดังนั้น คุณควรพิจารณาการเรียกเก็บคาธรรมเนียมดังกลาวกอนการลงทุน *

ยกเวน

1.61 ยกเวน

  สับเปลี่ยนเขา (Switching in Fee) 1.61

คาธรรมเนยีมการขาย (Front-end Fee) 1.61

ตามอัตราที่นายทะเบียนกําหนด ยกเวนคาธรรมเนยีมการโอนหนวยลงทุน

คาธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผูถือหนวย (% ของมูลคาซื้อขาย)

สูงสุดไมเกิน เก็บจริงรายการ

   ▪ สับเปลี่ยนขามบริษัทจัดการ

คาธรรมเนยีม

1.07000

0.02680 0.26857
0.05000

1.41537
สูงสุดไมเกิน, 2.14

สูงสุดไมเกิน, 0.11 สูงสุดไมเกิน, 0.27 สูงสุดไมเกิน, 0.50

สูงสุดไมเกิน, 3.21

0.00000

1.00000

2.00000

3.00000

4.00000

การจดัการ ผูดูแลผลประโยชน นายทะเบียน คาใชจายอ่ืนๆ รวมคาใชจาย

คา
ธร

รม
เนี

ยม
ที่เ

รยี
กเ

ก็บ
จร

ิง 
%

 ต
อป

ขอ
ง 

NA
V

หมายเหตุ: 
1)  คาธรรมเนียมดังกลาวขางตนเปนอัตราที่รวมภาษีมูลคาเพิ่ม หรือภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใด ในทํานองเดยีวกันนี้
2)  คาธรรมเนียมคาใชจายที่เรียกเกบ็จากกองทนุรวมเมื่อรวมกันท้ังหมดแลว ตองไมเกินอัตรารอยละ 3.21 ตอปของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวม 
3) สามารถดูคาธรรมเนยีมที่เรียกเก็บจรงิจากกองทุนรวมยอนหลัง 3 ป เพิ่มเติมไดที่รายละเอียดหนังสือชี้ชวนสวนขอมลูกองทุนรวม
4) คาใชจายอื่น ๆ ระหวางวันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2564
* สามารถดูขอมูลเพ่ิมเติมไดที่ www.lhfund.co.th

หมายเหตุ: 
1)  คาธรรมเนียมดังกลาวขางตน อาจเรียกเกบ็จากผูลงทุนแตละกลุมหรือแตละรายไมเทากัน ข้ึนอยูกับดุลยพินิจของบริษัทจดัการ
2)  กรณีสับเปล่ียนหนวยลงทุน บริษทัจัดการอาจยกเวนไมเรียกเก็บคาธรรมเนียมการสับเปล่ียนหนวยลงทุนสําหรับการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนระหวางกองทุนรวม
ภายใตการจัดการของบรษิัทจัดการ แตจะมีการเรียกเก็บคาธรรมเนยีมการขายและรับซ้ือคืนหนวยลงทุนตามอัตราที่บริษัทจดัการกาํหนด
3)  คาธรรมเนียมดังกลาวขางตนรวมภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษธีุรกจิเฉพาะหรือภาษีอืน่ใดแลว
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3. LHTPROPRMF 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 

ดัชนีชี้วัด (Benchmark)

1 ป

1.13 25th -5.27 5th 3.93 5th N/A N/A

-35.17%

Percen

tile
3 ป

Percen

tile
5 ป

1. ดัชนีชี้วัด คือ ดัชนีผลตอบแทนรวมของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยและกองทรัสตเพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย (PF&REIT Total 

Return Index)

7. ผลการดําเนินงานยอนหลังแบบปกหมุด ขอมูล ณ วันท่ี 29 เมษายน 2565

% ตามชวงเวลา

Percen

tile

5.254.55 75th

11.29 N/A 10.63

4.95

50th-6.53

50th 14.76

5th 6.07 5th 9.54 95th 14.04 5th

N/A

25th Percentile -6.21 0.52

-2.24 -7.81 -0.34

Peer

Percentile

Return (%) Standard Deviation (%)

3 เดือน

11.87 5th 10.84

5.42 9.42

8.90-1.83 -7.50 0.20 5.68

* ผลการดําเนนิงานในอดีต มิไดเปนสิ่งยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต *

2. ผลการดําเนินงานยอนหลัง (คํานวณตามปปฎิทิน)

8.94 5th

16.76

Percen

tile
3 เดือน ตั้งแตจัดตั้ง6 เดือน

Percen

tile

5th 5.76 5th

LHTPROPRMF 4.46 75th -7.20 95th -1.40 75th -5.54 5th 2.33 25th N/A N/A 3.69

Percen

tile
10 ป

6 เดือน 1 ป 3 ป 5 ป 10 ป1 ป 3 ป 5 ป 10 ป

6.59 7.75 7.34 7.78 19.15 15.42 13.24

YTD

-3.73

-3.40

5.17

5th Percentile 4.92 -4.96 1.88 -5.65

3 เดือน6 เดือน

-7.37 9.08 9.61 22.39 18.15 14.40

9.22 20.88

14.14

-7.11 -6.98

17.31

2.35

7.99-6.14 2.05 6.33 8.40

ความผันผวนของ

ผลการดําเนินงาน
4.32 N/A5th

N/Aความผันผวนของดัชนีชี้วัด 4.16

8.72

4.80 19.78

75th Percentile 4.01

13.82

9.32

15.91 13.50

50th Percentile 4.72 -1.12

-7.18

1.21 6.01 9.04

7.87

95th Percentile 3.36

กองทุน

% ตอป

21.639.18

Fund of Property Fund - Thai

▪ ตารางแสดงผลการดําเนินงานของกลุม Fund of Property Fund - Thai ขอมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2565

11.29%

ผลการดําเนินงาน

19.82%

2.42%

10.81%

21.99%

-19.72%

-0.58%

16.53%
9.36%

13.56%

22.71%

-22.68%

3.34%

-30.00%

-20.00%

-10.00%

0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

2559 2560 2561 2562 2563 2564

%
 ต

อป
ขอ

ง 
NA

V

LHTPROPRMF Benchmark

* คุณสามารถดูขอมูลเพ่ิมเติมไดท่ี www.aimc.or.th

*คุณสามารถดูขอมูลท่ีเปนปจจุบันไดที่ www.lhfund.co.th

- เอกสารการวัดผลการดําเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ไดจัดทําขึ้นตามมาตรฐานการวดัผลการดําเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

- ผลการดาํเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดําเนินงานที่เกี่ยวของกับผลิตภัณฑในตลาดทุน มิไดเปนส่ิงยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต

- ทําความเขาใจลักษณะสินคา เง่ือนไข ผลตอบแทน และความเส่ียง กอนตัดสินใจลงทุน
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www.morningstarthailand.com
Thailand Fund Property - Indirect

คุณอานุภาพ โฉมศรี ผูจัดการกองทุนตราสารทนุ 24 พฤศจิกายน 2558

อายุโครงการ ไมกําหนด

การซื้อและการขายคืนหนวยลงทุน

▪ จํานวนหนวยขั้นต่ําของการขายคืน:

ไมกําหนด▪ จํานวนหนวยลงทุนคงเหลือขั้นต่ํา:

▪ มูลคาขั้นต่ําของการซื้อครั้งแรก:

▪ มูลคาขั้นต่ําของการซื้อครั้งถัดไป:

คุณปกรณ เกาเอี้ยน

500 ลานบาท

Morningstar Rating Overall

ขอมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2565

Morningstar Category

ธนาคารแลนด แอนด เฮาส จํากัด (มหาชน)

▪ ระยะเวลาการรับเงินคาขายคืน: ภายใน 5 วันทําการถัดจากวันทํารายการ

ปจจุบันรับเงินคาขายคืนภายใน 3 วันทําการถดัจากวันทํารายการ (T+3)

การซื้อหนวยลงทุน

(โดยผูถือหนวยตองสงคําสั่งขายคืนและหลักฐานลวงหนาไมนอยกวา 5 วันทําการ)

ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน)

24 พฤศจิกายน 2558

ไมกําหนด

การขายคืนหนวยลงทุน

▪ วันทาํการขายคืน: ทุกวันทําการ ระหวางเวลา 8.30 - 15.30 น.

▪ วันทาํการซื้อ: ทุกวันทําการ ระหวางเวลา 8.30 - 15.30 น.

ไมกําหนด

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน แลนด แอนด เฮาส จํากัด

ผูจัดการกองทุนตราสารทนุ 7 มีนาคม 2565

ผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน

ติดตอสอบถาม

บริษัทหลักทรัพย แลนด แอนด เฮาส จํากัด (มหาชน)

หรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนที่บริษัทจัดการแตงตั้งขึ้น (ถามี)

กรณีกองทุนรวมที่จดทะเบียนจัดตั้งไมถึง 1 ป จะแสดงคาที่เกิดขึ้นจริงในชวงเวลาตั้งแตวันท่ีจด

ทะเบียนถึงวันท่ีรายงาน

▪ มูลคาขั้นต่ําของการขายคืน:

ชื่อ - นามสกุล

ไมกําหนด

▪ ยอดคงเหลือขั้นต่ํา: ไมกําหนด

นโยบายการจายเงินปนผล

วันท่ีเริ่มบริหารกองทุนขอบเขตหนาท่ีรายชื่อผูจัดการกองทุน

อัตราสวนหมุนเวียนการลงทุน

ของกองทุนรวม (PTR)
0.0306

คุณสามารถตรวจสอบมูลคาทรัพยสินรายวันไดที่: www.lhfund.co.th

ไมกําหนด

ผูดูแลผลประโยชน

วันท่ีจดทะเบียน

ไมมีการจายเงินปนผล

มูลคาโครงการ

ขอมูลอื่นๆ
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รองเรียน

ที่อยู: เลขที่ 11 อาคารควิเฮาส สาทร ชั้น 14  ถนนสาทรใต

เงื่อนไขที่ควรทราบกรณีโอนเงิน

ไดที่ www.lhfund.co.th

โทรศัพท : 0-2286-3484

มาจากกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ (PVD)

ทางผลประโยชน

แขวงทุงมหาเมฆ  เขตสาทร กรุงเทพมหานคร  10120

รับหนังสือชี้ชวน

website : www.lhfund.co.th

email : Marketing@lhfund.co.th

ธุรกรรมที่อาจกอใหเกิดความขัดแยง คุณสามารถตรวจสอบธุรกรรมที่อาจกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน

คําอธิบายเพ่ิมเติม

ปจจัยความเสี่ยงของกองทุน
▪ ความเส่ียงจากการดําเนินงานของผูออกตราสาร (Business Risk) : คือความเส่ียงท่ีเกิดจากการดําเนินงานของผูออกตราสาร หากผลการ
ดําเนินงานหรือฐานะการเงินของผูออกตราสาร รวมทั้งความสามารถในการทาํกําไรของผูออกตราสารเปล่ียนแปลงไปซึ่งอาจกระทบตอราคาซื้อ
ขายของตราสาร

▪ ความเสี่ยงจากความสามารถในการชําระหน้ีของผูออกตราสาร (Credit Risk) : คือความเสี่ยงจากการที่บริษัทผูออกตราสารไมสามารถ
ชําระคืนเงินตน และ/หรือดอกเบ้ียไดตามที่กําหนด หรือไมครบตามจํานวนที่ไดสัญญาไว โดยพิจารณาจากผลการดําเนินงานที่ผานมาและฐานะ
การเงินของผูออกตราสาร credit rating ของหุนกูระยะยาวมีความหมายโดยยอ ดังตอไปนี้

▪ กรณีที่ผูลงทุนมีอายุครบ 55 ปบริบูรณ และมีระยะเวลาการเปนสมาชิกของกองทุนสํารอง
เล้ียงชีพ (PVD) มาแลวไมนอยกวา 5 ป จะไมไดรับสิทธิประโยชนทางภาษีใด ๆ เพ่ิมเติมจาก
การโอนเงินจากกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ (PVD) ไปยังกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพ (RMF)
▪ การลงทุนในกองทุนรวมเพ่ือการเลี้ยงชีพอาจมีตนทุนที่แตกตางจากกองทนุรวมท่ัวไป

▪ กรณีที่การโอนเงินจากกองทุนสํารองเล้ียงชีพ (PVD) มายังกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชพี 
(RMF) จะมีผลทาํใหการถือหนวยลงทุนเกินขอจํากัดการถือหนวยลงทุนตามที่กําหนดใน
ประกาศคณะกรรมการตลาดทนุ บริษัทจัดการจะไมนับคะแนนเสียงสวนที่เกินกวาหนึ่งในสาม
ของจํานวนหนวยลงทุนที่จาํหนายไดแลวทั้งหมดของกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพดังกลาว
▪ เงินลงทุนท่ีโอนจากกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ (PVD) ไมถือเปนเงินใหม ไมสามารถนําไป
ลดหยอนภาษีไดและไมเขาเงื่อนไขตองลงทุนตอเนื่องเหมือนกับกองทุนรวมเพ่ือการเลี้ยงชีพ 
(RMF) ทั่วไป
▪ ผูลงทุนควรศึกษาเงื่อนไขการลงทุนในกองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพ (RMF) เพ่ือใหไดรับสิทธิ
ประโยชนทางภาษีและผลของการไมปฏิบัติใหเปนไปตามเง่ือนไขการลงทุนในกองทุนรวมเพ่ือ
การเล้ียงชีพ (RMF) เพ่ือใหไดรับสิทธิประโยชนทางภาษี

ระดับ 
การลงทนุ 

TRIS Fitch Moody’s S&P คําอธิบาย 

ระดับที่ 
นาลงทุน 

AAA AAA(tha) Aaa AAA 
อันดับเครดิตสูงที่สุด มีความเสี่ยงต่ําท่ีสุดที่จะไมสามารถ
ชําระหนี้ไดตามกําหนด 

AA AA(tha) Aa AA 
อันดับเครดิตรองลงมาและถือวามีความเสี่ยงตํ่ามากท่ีจะไม
สามารถชําระหนี้ไดตามกําหนด 

A A(tha) A A ความเส่ียงต่ําที่จะไมสามารถชําระหนี้ไดตามกําหนด 

BBB BBB(tha) Baa BBB ความเส่ียงปานกลางที่จะไมสามารถชําระหน้ีไดตามกําหนด 

ระดับที่ 
ต่ํากวา 

นาลงทุน 

ต่ํากวา 
BBB 

ต่ํากวา 
BBB(tha) 

ต่ํากวา 
Baa 

ต่ํากวา 
BBB 

ความเส่ียงสูงท่ีจะไมสามารถชําระหนี้ไดตามกําหนด 
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▪การลงทุนในหนวยลงทุนไมใชการฝากเงิน รวมท้ังไมไดอยูภายใตความคุมครองของสถาบันคุมครองเงินฝาก จึงมีความเสี่ยงจากการลงทุนซึ่งผู

ลงทุนอาจไมไดรับเงินลงทุนคืนเต็มจํานวน 

▪ไดรับอนุมัติจัดตั้ง และอยูภายใตการกํากับดูแลของสํานักงาน ก.ล.ต.

▪การพิจารณารางหนังสือชี้ชวนในการเสนอขายหนวยลงทุนของกองทนุรวมนี้มิไดเปนการแสดงวาสํานักงาน ก.ล.ต. ไดรับรองถึงความถูกตองของ

ขอมูลในหนังสอืชี้ชวนของกองทุนรวม หรือ ไดประกันราคาหรือผลตอบแทนของหนวยลงทุนที่เสนอขายน้ัน ทั้งน้ี

บริษัทจัดการกองทุนรวมไดสอบทานขอมูลในหนังสือชี้ชวนสวนสรุปขอมูลสําคัญ ณ วันท่ี 29 เมษายน 2565 แลวดวยความระมัดระวังในฐานะ

ผูรับผิดชอบในการดําเนินการของกองทุนรวมและขอรับรองวาขอมูลดังกลาวถูกตองไมเปนเท็จ และไมทําใหผูอื่นสาํคัญผดิ

▪ ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคลองของตราสาร (Liquidity Risk) : คือความเส่ียงที่เกิดจากการไมสามารถขายตราสารไดในชวงเวลาที่
ตองการหรืออาจไมไดราคาตามที่คาดหวังเอาไว

▪ ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาตราสาร (Market Risk) : คือความเสี่ยงที่เกิดจากการเปล่ียนแปลงราคา หรือผลตอบแทนโดยรวม
ของตราสาร ซ่ึงขึ้นอยูกับปจจัยตาง ๆ เชน แนวโนมของอัตราดอกเบี้ย ความผันผวนของคาเงิน ปจจัยพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจ ผลประกอบการ
ของบริษัทผูออกตราสาร ปริมาณการซ้ือขายหุนหรือตราสารหนี้ เปนตน ซึ่งสงผลใหราคาตราสารที่กองทุนไดลงทุนไวอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลงได
ตลอดเวลา

▪ ความเสี่ยงจากการกระจุกตัวลงทุนในผูออกรายใดรายหนึ่ง (High Issuer Concentration Risk) พิจารณาจากการลงทุนแบบกระจุกตัว
ในตราสารของผูออกตราสาร คูสัญญา หรือบุคคลอื่นที่มีภาระผูกพันตามตราสารหรือสัญญานั้น รายใดรายหนึ่งมากกวา 10% ของ NAV 
รวมกัน 

ทั้งนี้ การลงทุนแบบกระจุกตัวไมรวมถึงกรณีการลงทุนในทรัพยสินดังนี้ 

1. ตราสารหนี้ภาครฐัไทย 

2. ตราสารภาครัฐตางประเทศที่มีการจัดอันดับความนาเชื่อถืออยูในอันดับท่ีสามารถลงทุนได 

3. เงินฝากหรือตราสารเทียบเทาเงินฝากที่ผูรบัฝากหรือผูออกตราสารที่มีการจัดอันดับความนาเชื่อถืออยูในอันดับท่ีสามารถลงทุนได 

▪ ความเส่ียงจากการลงทุนกระจุกตวัในหมวดอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหน่ึง (Sector Concentration Risk) เกิดจากกองทุนลงทุนใน
บางหมวดอุตสาหกรรมมากกวา 20% ของ NAV รวมกัน ซ่ึงหากเกิดเหตุการณที่สงผลกระทบตออุตสาหกรรมนั้น กองทุนดังกลาวอาจมีผลการ
ดําเนินงานท่ีผันผวนมากกวากองทุนที่กระจายการลงทุนในหลายหมวดอุตสาหกรรม 

อัตราสวนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (PTR) 
ขอมูลอัตราสวนหมุนเวยีนการลงทุนของกองทุนรวม (portfolio turnover ratio : PTR) แสดงถึงปริมาณการซ้ือขายทรัพยสินของกองทุน และ
สะทอนกลยุทธการลงทุนของผูจัดการกองทุนไดดีย่ิงข้ึน โดยคํานวณจากมูลคาที่ตํ่ากวาระหวางผลรวมของมูลคาการซ้ือทรัพยสินกับผลรวมของ
มูลคาการขายทรัพยสินที่กองทุนรวมลงทุนในรอบระยะเวลาผานมายอนหลัง 1 ป หารดวยมูลคาทรัพยสินสุทธิเฉล่ียของกองทุนรวมในรอบ
ระยะเวลาเดียวกนั

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

LHTPROPRMF: หนา 10 / 10


