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รองรับกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ

หนังสือชี้ชวนส$วนสรุปขอมูลสําคัญ
กองทุนเป/ด แอล เอช พันธบัตร
เพื่อการเลี้ยงชีพ
LH GOVERNMENT BOND RMF
(LHGOVRMF)

บริษัทหลักทรัพย(จัดการกองทุน
แลนด( แอนด( เฮาส( จํากัด

กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ
กองทุนรวมตราสารหนี้

การเขาร$วมการต$อตานทุจริต:
ไดรับการรับรอง CAC*
* โครงการแนวร$วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต$อตานการทุจริต (Thailand's
Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption "CAC")
ของสมาคมส$งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

กองทุนรวมที่ลงทุนแบบไม$มีความเสี่ยงต$างประเทศ

คุณกําลังจะลงทุนอะไร?
กองทุนรวมนี้เหมาะกับใคร?
คุณตองระวังอะไรเปนพิเศษ?
สัดส$วนของประเภททรัพย(สินที่ลงทุน
ค$าธรรมเนียม
ผลการดําเนินงาน
ขอมูลอื่นๆ

การลงทุนในกองทุนรวมไม$ใช$การฝากเงิน
ผูลงทุนควรศึกษารายละเอียดของกองทุนอย$างละเอียดถี่ถวนก$อนตัดสินใจลงทุน
หากมีขอสงสัยหรือตองการขอมูลเพิ่มเติม โปรดติดต$อบริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน

LHGOVRMF: หนา 1 / 10

คุณกําลังจะลงทุนอะไร?
กองทุนมีนโยบายการลงทุนในตราสารหนี้ เงินฝาก และ/หรือหลักทรัพย5ที่ไม7ขัดกับกฎเกณฑ5ของสํานักงาน ก.ล.ต.
โดยจะเนนการลงทุ น ในตราสารหนี้ ที่ มี ค วามเสี่ ย งต่ํ า ที่ อ อกโดยภาครั ฐ หรื อ พั น ธบั ต รหรื อ ตราสารหนี้ อื่ น ใดที่
กระทรวงการคลังหรือกองทุนเพื่อการฟBCนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินเปGนผูออก ผูรับรอง ผูอาวัล หรือผูค้ํา
ประกัน โดยเฉลี่ยในรอบปJบัญชีไม7นอยกว7ารอยละ 80 ของมูลค7าทรัพย5สินสุทธิของกองทุน ส7วนที่เหลือจะพิจารณา
ลงทุนในตราสารที่ไดรับการจัดอันดับความน7าเชื่อถือของตราสารหรือผูออกตราสารอยู7ในอันดับที่สามารถลงทุนได
เท7านั้น รวมทั้งเงินฝาก และ/หรือหลักทรัพย5 หรือทรัพย5สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นอย7างใดอย7างหนึ่งหรือ
หลายอย7าง ตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนดหรือใหความเห็นชอบ
กองทุนมีกลยุทธ5มุ7งหวังผลตอบแทนจากการลงทุนสูงกว7าดัชนีชี้วัด (Active Management)
“ผูลงทุนควรศึกษาและทําความเขาใจเกี่ยวกับป_จจัยความเสี่ยงของกองทุนในส7วนทายของเอกสารฉบับนี้”

กองทุนรวมนี้เหมาะกับใคร?
▪ ผูลงทุนที่ตองการออมและลงทุนต7อเนื่องระยะยาวเพื่อการเลี้ยงชีพหลังเกษียณอายุ
▪ ผูลงทุนที่คาดหวังผลตอบแทนที่สูงกว7าเงินฝาก และยอมรับผลตอบแทนที่อาจต่ํากว7าหุนได

กองทุนรวมนีไ้ ม$เหมาะกับใคร
▪ ผูลงทุนที่เนนการไดรับผลตอบแทนในจํานวนเงินที่แน7นอน หรือรักษาเงินตนใหอยู7ครบ
▪ ผูลงทุนที่ตองการลงทุนเฉพาะในตราสารหนี้ที่มีคุณภาพดี สภาพคล7องสูง และมีความเสี่ยงจากความผันผวนของ
ราคาต่ํา เนื่องจากกองทุนรวมนี้ไม7ถูกจํากัดโดยกฎเกณฑ5ใหตองลงทุนในทรัพย5สินดังกล7าวเช7นเดียวกับกองทุนรวม
ตลาดเงิน
▪ ผูลงทุนที่ตองการลงทุนในระยะสั้น

ทําอย$างไรหากยังไม$เขาใจนโยบาย และความเสี่ยงของกองทุนนี้
อ$านหนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม หรือสอบถามผูสนับสนุนการขายและบริษัทจัดการ
อย$าลงทุนหากไม7เขาใจลักษณะและความเสี่ยงของกองทุนรวมนี้ดีพอ
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คุณตองระวังอะไรเปนพิเศษ?
คําเตือนที่สําคัญ
▪ ผูลงทุนไม7สามารถนําหน7วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพไปจําหน7าย โอน จํานํา หรือนําไปเปGนหลักประกัน
▪ กองทุนเพื่อการเลี้ยงชีพนี้ ผูลงทุนควรลงทุนในกองทุนนี้เปGนระยะเวลาอย7างนอย 5 ปJ และถือหน7วยลงทุนจนครบ
อายุ 55 ปJบริบูรณ5 เพื่อไม7ใหเสียสิทธิประโยชน5ทางภาษี และหากไม7คืนสิทธิประโยชน5ทางภาษีทเี่ คยไดรับภายใน
กําหนด ผูถือหน7วยตองชําระเงินเพิ่มและเบี้ยปรับตามประมวลรัษฎากร
▪ ผูลงทุนควรศึกษาขอมูลเกีย่ วกับสิทธิประโยชน5ทางภาษีที่ระบุไวในคู7มอื การลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ
▪ กองทุนรวมมีการกระจุกตัวของการถือหน7วยลงทุนของบุคคลหรือกลุ7มบุคคลใดเกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหน7วยลงทุน
ทั้งหมด ดังนั้น หากผูถือหน7วยลงทุนดังกล7าวไถ7ถอนหน7วยลงทุนอาจมีความเสี่ยงใหกองทุนตองเลิกกองทุนรวมได
▪ ในกรณีที่มีแนวโนมว7าจะมีการขายคืนหน7วยลงทุนเกินกว7า 2 ใน 3 ของจํานวนหน7วยลงทุนที่จําหน7ายไดแลวทั้งหมด
บริษัทจัดการอาจใชดุลยพินิจในการเลิกกองทุนรวม และอาจยกเลิกคําสั่งซื้อขายหน7วยลงทุนทีไ่ ดรับไวแลวหรือหยุด
รับคําสั่งดังกล7าวได
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แผนภาพแสดงตําแหน$งความเสี่ยงของกองทุนรวม

ปeจจัยความเสี่ยงที่สําคัญ

* คุณสามารถดูขอมูลเพิ่มเติมไดที่ www.lhfund.co.th

LHGOVRMF: หนา 4 / 10

สัดส$วนของประเภททรัพย(สินที่ลงทุน
ตราสารหนี้ของ
บริษัทเอกชน, 10.72%

% ของ NAV
เงินฝากธนาคาร,
3.65%
อื่นๆ, -0.03%

ตราสารหนี้ภาครัฐ,
85.66%

▪ ทรัพย(สินที่ลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก
หลักทรัพย(

อันดับความน$าเชื่อถือ/
สถาบันที่จัดอันดับ

% ของ
NAV

พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสรางหนี้ (พ.ร.ก.ช$วยเหลือกองทุนเพื่อการฟuvนฟูฯระยะที่สอง) ในปfงบประมาณ พ.ศ. 2562

-

19.54

พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ใหกูต$อในปfงบประมาณ พ.ศ. 2559 ครั้งที่ 1

-

14.18

พันธบัตรธนาคารแห$งประเทศไทยงวดที่ 6/365/63

-

10.27

พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสรางหนี้ ในปfงบประมาณ พ.ศ. 2553 ครั้งที่ 1

-

8.33

พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ ในปfงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 12

-

7.25

▪ Portfolio duration: 2.9026 ปf
หมายเหตุ:
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ทั้งนี้คุณสามารถดูขอมูลที่เปGนป_จจุบันไดที่ www.lhfund.co.th

▪ น้ําหนักการลงทุนตามอันดับความน$าเชื่อถือ

89.10%

อันดับเครดิต

GOV bond/AAA

GOV bond/AAA

AA

4.34%

AA

A

6.59%

A

AAA
AA
A

BBB

BBB

ต่ํากว$า BBB

ต่ํากว$า BBB

Unrated /
Non-investment grade

Unrated /
Non-investment grade

0.00%

ตราสารหนี้ต$างประเทศ
credit rating ตาม
international rating scale

ตราสารหนี้ต$างประเทศ
credit rating ตาม
national rating scale

ตราสารหนี้ในประเทศ

50.00%

100.00%

0.00%

BBB
ต่ํากว$า BBB
Unrated /
Non-investment grade

50.00%

100.00%

0.00%

50.00%

100.00%
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ค$าธรรมเนียม
* ค$าธรรมเนียมมีผลกระทบต$อผลตอบแทนที่คุณจะไดรับ
ดังนั้น คุณควรพิจารณาการเรียกเก็บค$าธรรมเนียมดังกล$าวก$อนการลงทุน *
ค$าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต$อปfของ NAV)
ค$าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจริง
% ต$อปfของ NAV

2.5000

สูงสุดไม$เกิน, 2.14

2.0000
1.5000

สูงสุดไม$เกิน, 1.61

1.0000
0.5000

สูงสุดไม$เกิน, 0.50
0.1712

สูงสุดไม$เกิน, 0.11

0.0000

การจัดการ

0.0241

ผูดูแลผลประโยชน(

สูงสุดไม$เกิน, 0.16

0.3903

0.0880

0.1070

นายทะเบียน

ค$าใชจ$ายอื่นๆ

รวมค$าใชจ$าย

หมายเหตุ:
1) ค7าธรรมเนียมดังกล7าวขางตนเปGนอัตราที่รวมภาษีมูลค7าเพิ่ม หรือภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใด ในทํานองเดียวกันนี้
2) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการที่จะปรับเพิ่มอัตราค7าธรรมเนียมหรือค7าใชจ7ายขางตนโดยไม7ถือว7าเปGนการแกไขเพิ่มเติมโครงการจัดการในอัตราไม7เกินรอยละ 5 ของ
อัตราค7าธรรมเนียมหรือค7าใชจ7าย ทั้งนี้ เปGนไปตามที่ระบุไวในรายละเอียดโครงการและตามหลักเกณฑ5ที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด
3) ค7าธรรมเนียมค7าใชจ7ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมเมื่อรวมกันทั้งหมดแลว ตองไม7เกินอัตรารอยละ 2.14 ต7อปJของมูลค7าทรัพย5สินสุทธิของกองทุนรวม
4) สามารถดูค7าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจริงจากกองทุนรวมยอนหลัง 3 ปJ เพิ่มเติมไดที่รายละเอียดหนังสือชี้ชวนส7วนขอมูลกองทุนรวม
5) ค7าใชจ7ายอื่น ๆ ระหว7างวันที่ 1 ธันวาคม 2561 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2562
* สามารถดูขอมูลเพิ่มเติมไดที่ www.lhfund.co.th

ค$าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผูถือหน$วย (% ของมูลค$าซื้อขาย)
รายการ
ค7าธรรมเนียมการขาย (Front end Fee)
ค7าธรรมเนียมการรับซื้อคืน (Back end Fee)
ค7าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน7วยลงทุน
สับเปลี่ยนเขา (Switching in Fee)
สับเปลี่ยนออก (Switching out Fee)
▪ สับเปลี่ยนภายในบริษัทจัดการ
▪ สับเปลี่ยนขามบริษัทจัดการ
ค7าธรรมเนียมการโอนหน7วยลงทุน

สูงสุดไม$เกิน
1.07
1.07

เก็บจริง
ยกเวน
ยกเวน

ไม7มี

ไม7มี

1.07
1.07

ยกเวน
เปGนไปตามเงื่อนไข**
ไม7มี

ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ

หมายเหตุ:
1) ค7าธรรมเนียมดังกล7าวขางตน อาจเรียกเก็บจากผูลงทุนแต7ละกลุ7มหรือแต7ละรายไม7เท7ากัน ขึ้นอยู7กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ
2) กรณีสับเปลี่ยนหน7วยลงทุน บริษัทจัดการอาจยกเวนไม7เรียกเก็บค7าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน7วยลงทุน สําหรับการสับเปลี่ยนหน7วยลงทุนระหว7างกองทุนรวม
ภายใตการจัดการของบริษัทจัดการ แต7จะมีการเรียกเก็บค7าธรรมเนียมการขายและรับซื้อคืนหน7วยลงทุนตามอัตราที่บริษัทจัดการกําหนด
3) ค7าธรรมเนียมดังกล7าวขางตนรวมภาษีมูลค7าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแลว
**เงื่อนไขค$าธรรมเนียมสับเปลีย่ นออกไปบริษัทจัดการอื่น**
(1) มูลค7าหน7วยลงทุนที่ทํารายการ** ต่ํากว7า 50,000 บาท ไม7เรียกเก็บ
(2) มูลค7าหน7วยลงทุนที่ทํารายการ** มากกว7าหรือเท7ากับ 50,000 บาท เรียกเก็บในอัตรา 500 บาทต7อรายการ
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ผลการดําเนินงาน
* ผลการดําเนินงานในอดีต มิไดเปนสิ่งยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต *
1. ดัชนีชี้วัด คือ
1) ดัชนี ThaiBMA Government Bond อายุ 1-3 ปf รอยละ 30
2) ดัชนี ThaiBMA Government Bond อายุ 3-7 ปf รอยละ 50
3) อัตราเฉลี่ยดอกเบี้ยเงินฝากประจํา 1 ปf ของธนาคารพาณิชย(ขนาดใหญ$ 3 แห$ง ไดแก$ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารไทยพาณิชย(
และธนาคารกสิกรไทย รอยละ 20
2. ผลการดําเนินงานยอนหลัง (คํานวณตามปfปฎิทิน)
4.00%

3.53%

% ต$อปfของ NAV

3.21%

1.00%

2.04%

1.70%

1.68%

2.00%

0.62%

2.21%

1.87%
1.39%

1.36%

0.65%

2.93%

2.88%

2.82%

3.00%

0.79%

0.55%

0.00%
2556

2557

2558

2559

LHGOVRMF

2560

2561

2562

2563

Benchmark

3. LHGOVRMF เคยมีผลขาดทุนสูงสุดในช$วงเวลา 5 ปf คือ -2.22%
4. ความผันผวนของผลการดําเนินงาน (Standard Deviation) คือ 0.78 % ต$อปf
5. ความผันผวนของส$วนต$างผลการดําเนินงานและดัชนีชี้วัด (Tracking Error : TE) คือ N/A % ต$อปf
6. ประเภทกองทุนรวมเพื่อใชเปรียบเทียบผลการดําเนินงาน ณ จุดขาย คือ Short Term Government Bond
7. ผลการดําเนินงานยอนหลังแบบปeกหมุด
ขอมูล ณ วันที่ 29 มกราคม 2564
กองทุน

YTD

LHGOVRMF

-0.11
ดัชนีชี้วัด (Benchmark) -0.16

% ตามช$วงเวลา
Percen
Percen
3 เดือน
6 เดือน
tile
tile

% ต$อปf
1 ปf

Percen
tile

3 ปf

Percen
tile

5 ปf

Percen
Percen
ตั้งแต$จัดตั้ง
10 ปf
tile
tile

0.73
0.65

5th
5th

0.63
0.59

5th
5th

1.68
2.32

5th
5th

1.49
2.26

5th
5th

1.15
2.04

5th
5th

N/A
N/A

N/A
N/A

1.26
2.47

ความผันผวนของ
ผลการดําเนินงาน

0.23

0.34

95th

0.43

95th

1.62

95th

1.00

95th

0.78

95th

N/A

N/A

0.92

ความผันผวนของดัชนีชี้วัด

0.24

0.34

95th

0.42

95th

1.62

95th

1.01

95th

0.80

95th

N/A

N/A

0.69

Standard Deviation (%)
3 เดือน 6 เดือน 1 ปf
3 ปf
5 ปf

10 ปf

* คุณสามารถดูขอมูลที่เปนปeจจุบันไดที่ www.lhfund.co.th

▪ ตารางแสดงผลการดําเนินงานของกลุ$ม
Peer
Percentile
5th Percentile
25th Percentile
50th Percentile
75th Percentile
95th Percentile

Short Term Government Bond

3 เดือน 6 เดือน

0.12
0.06
0.03
0.01
-0.02
* คุณสามารถดูขอมูลเพิ่มเติมไดที่ www.aimc.or.th

0.15
0.12
0.01
-0.03
-0.04

ขอมูล ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

Return (%)
1 ปf
3 ปf

5 ปf

10 ปf

0.90
0.45
0.16
0.10
0.00

1.13
0.91
0.80
0.62
0.41

1.57
1.49
1.45
1.30
1.03

1.11
0.84
0.67
0.56
0.37

0.01
0.02
0.06
0.12
0.48

0.01
0.02
0.04
0.09
0.34

0.03
0.06
0.07
0.31
0.43

0.11
0.12
0.14
0.17
0.29

0.09
0.09
0.12
0.17
0.29

0.20
0.21
0.24
0.26
0.58

LHGOVRMF: หนา 7 / 10

ขอมูลอื่นๆ
นโยบายการจ$ายเงินปeนผล
ผูดูแลผลประโยชน(
มูลค$าโครงการ
วันที่จดทะเบียน
อายุโครงการ

ไม7มีการจ7ายเงินป_นผล
ธนาคารไทยพาณิชย5 จํากัด (มหาชน)
1,100 ลานบาท
28 พฤศจิกายน 2555
ไม7กําหนด

การซื้อและการขายคืนหน$วยลงทุน

การซื้อหน$วยลงทุน
▪ วันทําการซื้อ: ทุกวันทําการ ระหว7างเวลา 8.30 - 15.30 น.
ไม7กําหนด
▪ มูลค7าขั้นต่ําของการซื้อครั้งแรก:
ไม7กําหนด
▪ มูลค7าขั้นต่ําของการซื้อครั้งถัดไป:
การขายคืนหน$วยลงทุน
▪ วันทําการขายคืน: ทุกวันทําการ ระหว7างเวลา 8.30 - 15.30 น.
▪ มูลค7าขั้นต่ําของการขายคืน:
ไม7กําหนด
▪ จํานวนหน7วยขั้นต่ําของการขายคืน: ไม7กําหนด
▪ ยอดคงเหลือขั้นต่ํา:
ไม7กําหนด
▪ จํานวนหน7วยลงทุนคงเหลือขั้นต่ํา:
ไม7กําหนด
▪ ระยะเวลาการรับเงินค7าขายคืน:
ภายใน 5 วันทําการถัดจากวันทํารายการ
ปeจจุบันรับเงินค$าขายคืนภายใน 2 วันทําการถัดจากวันทํารายการ (T+2)
คุณสามารถตรวจสอบมูลค7าทรัพย5สินรายวันไดที่: www.lhfund.co.th

รายชื่อผูจัดการกองทุน

ชื่อ - นามสกุล
คุณนรี พฤกษยาภัย

ขอบเขตหนาที่
ผูจัดการกองทุนตราสารหนี้,
กองทุนต7างประเทศ

วันที่เริ่มบริหารกองทุน
4 ตุลาคม 2561

คุณนพพล นราศรี

ผูจัดการกองทุนตราสารหนี้,
กองทุนต7างประเทศ
ผูจัดการกองทุนตราสารหนี้,
กองทุนต7างประเทศ
ผูจัดการกองทุนตราสารหนี้,
กองทุนต7างประเทศ
ผูจัดการกองทุนตราสารหนี้,
กองทุนต7างประเทศ

29 ตุลาคม 2563

คุณจิตติพงศ5 มีเพียร
คุณพีรวิชญ5 ลิ้มเดชาพันธ5
คุณสร สุรสิทธิ์
อัตราส$วนหมุนเวียนการลงทุน
ของกองทุนรวม (PTR)

17 มิถุนายน 2563
1 กันยายน 2563
4 มกราคม 2564

1.3094
กรณีกองทุนรวมที่จดทะเบียนจัดตั้งไม7ถึง 1 ปJ จะแสดงค7าที่เกิดขึ้นจริงในช7วงเวลาตั้งแต7
วันที่จดทะเบียนถึงวันที่รายงาน

Morningstar Rating Overall
ขอมูล ณ วันที่ 31 มกราคม 2564
www.morningstarthailand.com

Morningstar Category

Thailand Fund Short Term Bond
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ผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน

ติดต$อสอบถาม
รับหนังสือชี้ชวน
รองเรียน

ธุรกรรมที่อาจก$อใหเกิดความขัดแยง
ทางผลประโยชน(
เงื่อนไขที่ควรทราบกรณีโอนเงิน
มาจากกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ (PVD)

ธนาคารแลนด5 แอนด5 เฮาส5 จํากัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย5 แลนด5 แอนด5 เฮาส5 จํากัด (มหาชน)
หรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน7วยลงทุนที่บริษัทจัดการแต7งตั้งขึ้น (ถามี)
บริษัทหลักทรัพย(จัดการกองทุน แลนด( แอนด( เฮาส( จํากัด
ที่อยู7: เลขที่ 11 อาคารคิวเฮาส5 สาทร ชั้น 14 ถนนสาทรใต
แขวงทุ7งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท5 : 0-2286-3484
website : www.lhfund.co.th
email : Marketing@lhfund.co.th
คุณสามารถตรวจสอบธุรกรรมที่อาจก7อใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน5
ไดที่ www.lhfund.co.th
▪ กรณีที่ผูลงทุนมีอายุครบ 55 ปJบริบูรณ5 และมีระยะเวลาการเปGนสมาชิกของกองทุน
สํารองเลี้ยงชีพ (PVD) มาแลวไม7นอยกว7า 5 ปJ จะไม7ไดรับสิทธิประโยชน5ทางภาษีใด ๆ
เพิ่มเติมจากการโอนเงินจากกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ (PVD) ไปยังกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยง
ชีพ (RMF)
▪ การลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพอาจมีตนทุนที่แตกต7างจากกองทุนรวมทั่วไป
▪ กรณีที่การโอนเงินจากกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ (PVD) มายังกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยง
ชีพ (RMF) จะมีผลทําใหการถือหน7วยลงทุนเกินขอจํากัดการถือหน7วยลงทุนตามที่
กําหนดในประกาศคณะกรรมการตลาดทุน บริษัทจัดการจะไม7นับคะแนนเสียงส7วนที่เกิน
กว7าหนึ่งในสามของจํานวนหน7วยลงทุนที่จําหน7ายไดแลวทั้งหมดของกองทุนรวมเพื่อการ
เลี้ยงชีพดังกล7าว
▪ เงินลงทุนที่โอนจากกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ (PVD) ไม7ถือเปGนเงินใหม7 ไม7สามารถนําไป
ลดหย7อนภาษีไดและไม7เขาเงื่อนไขตองลงทุนต7อเนื่องเหมือนกับกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยง
ชีพ (RMF) ทั่วไป
▪ ผูลงทุนควรศึกษาเงื่อนไขการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) เพื่อให
ไดรับสิทธิประโยชน5ทางภาษีและผลของการไม7ปฏิบัติใหเปGนไปตามเงื่อนไขการลงทุนใน
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) เพื่อใหไดรับสิทธิประโยชน5ทางภาษี

คําอธิบายเพิ่มเติม
ปeจจัยความเสี่ยงของกองทุน
▪ ความเสี่ยงจากการดําเนินงานของผูออกตราสาร (Business Risk) : คือความเสี่ยงที่เกิดจากการดําเนินงานของผูออกตราสาร หากผล
การดําเนินงานหรือฐานะการเงินของผูออกตราสาร รวมทั้งความสามารถในการทํากําไรของผูออกตราสารเปลี่ยนแปลงไปซึ่งอาจกระทบต7อ
ราคาซื้อขายของตราสาร
▪ ความเสี่ยงจากความสามารถในการชําระหนี้ของผูออกตราสาร (Credit Risk) : คือความเสี่ยงจากการที่บริษัทผูออกตราสารไม7สามารถ
ชําระคืนเงินตน และ/หรือดอกเบี้ยไดตามที่กําหนด หรือไม7ครบตามจํานวนที่ไดสัญญาไว โดยพิจารณาจากผลการดําเนินงานที่ผ7านมาและ
ฐานะการเงินของผูออกตราสาร credit rating ของหุนกูระยะยาวมีความหมายโดยย7อ ดังต7อไปนี้
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ระดับ
การลงทุน

ระดับที่
น7าลงทุน

ระดับที่
ต่ํากว7า
น7าลงทุน

TRIS

Fitch

Moody’s

S&P

คําอธิบาย

AAA

AAA(tha)

Aaa

AAA

อันดับเครดิตสูงที่สุด มีความเสี่ยงต่ําที่สุดที่จะไม7สามารถ
ชําระหนี้ไดตามกําหนด

AA

AA(tha)

Aa

AA

อันดับเครดิตรองลงมาและถือว7ามีความเสี่ยงต่ํามากที่จะไม7
สามารถชําระหนี้ไดตามกําหนด

A

A(tha)

A

A

ความเสี่ยงต่ําที่จะไม7สามารถชําระหนี้ไดตามกําหนด

BBB

BBB(tha)

Baa

BBB

ต่ํากว7า
BBB

ต่ํากว7า
BBB(tha)

ต่ํากว7า
Baa

ต่ํากว7า
BBB

ความเสี่ยงปานกลางที่จะไม7สามารถชําระหนี้ไดตามกําหนด
ความเสี่ยงสูงที่จะไม7สามารถชําระหนี้ไดตามกําหนด

▪ ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาตราสาร (Market Risk) : คือความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงราคา หรือผลตอบแทนโดยรวม
ของตราสาร ซึ่งขึ้นอยู7กับป_จจัยต7าง ๆ เช7น แนวโนมของอัตราดอกเบี้ย ความผันผวนของค7าเงิน ป_จจัยพื้นฐานทางเศรษฐกิจ ผลประกอบการ
ของบริษัทผูออกตราสาร ปริมาณการซื้อขายหุนหรือตราสารหนี้ เปGนตน ซึ่งส7งผลใหราคาตราสารที่กองทุนไดลงทุนไวอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลงได
ตลอดเวลา
▪ ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล$องของตราสาร (Liquidity Risk) : คือความเสี่ยงที่เกิดจากการไม7สามารถขายตราสารไดในช7วงเวลาที่
ตองการหรืออาจไม7ไดราคาตามที่คาดหวังเอาไว

อัตราส$วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (PTR)
ขอมูลอัตราส7วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (portfolio turnover ratio : PTR) แสดงถึงปริมาณการซื้อขายทรัพย5สินของกองทุน
และสะทอนกลยุทธ5การลงทุนของผูจัดการกองทุนไดดียงิ่ ขึ้น โดยคํานวณจากมูลค7าที่ต่ํากว7าระหว7างผลรวมของมูลค7าการซื้อทรัพย5สินกับผลรวม
ของมูลค7าการขายทรัพย5สินที่กองทุนรวมลงทุนในรอบระยะเวลาผ7านมายอนหลัง 1 ปJ หารดวยมูลค7าทรัพย5สินสุทธิเฉลี่ยของกองทุนรวมในรอบ
ระยะเวลาเดียวกัน
PTR (%)

=

Min (ซื้อหุน , ขายหุน)
Avg. NAV

การลงทุนในหน7วยลงทุนไม7ใช7การฝากเงิน รวมทั้งไม7ไดอยู7ภายใตความคุมครองของสถาบันคุมครองเงินฝาก จึงมีความเสี่ยงจากการลงทุนซึ่ง
ผูลงทุนอาจไม7ไดรับเงินลงทุนคืนเต็มจํานวน
ไดรับอนุมัติจัดตั้ง และอยู7ภายใตการกํากับดูแลของสํานักงาน ก.ล.ต.
การพิจารณาร7างหนังสือชี้ชวนในการเสนอขายหน7วยลงทุนของกองทุนรวมนี้มิไดเปGนการแสดงว7าสํานักงาน ก.ล.ต. ไดรับรองถึงความถูกตอง
ของขอมูลในหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวม หรือ ไดประกันราคาหรือผลตอบแทนของหน7วยลงทุนที่เสนอขายนั้น ทั้งนี้ บริษัทจัดการกองทุน
รวมไดสอบทานขอมูลในหนังสือชี้ชวนส7วนสรุปขอมูลสําคัญ ณ วันที่ 31 มกราคม 2564 แลวดวยความระมัดระวังในฐานะผูรับผิดชอบใน
การดําเนินการของกองทุนรวมและขอรับรองว7าขอมูลดังกล7าวถูกตองไม7เปGนเท็จ และไม7ทําใหผูอื่นสําคัญผิด
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