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หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน  
แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด 
การเข้าร่วมการต่อต้านทุจริต: ได้รับการรับรอง CAC  

  

การลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่การฝากเงิน  

ข้อมูล ณ วันที่ 27 ตุลาคม 2563 

ผู้ลงทุนควรศึกษารายละเอียดของกองทุนอย่างละเอียดถี่ถ้วนก่อนตัดสินใจลงทุน 
หากมีข้อสงสัยหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดตดิต่อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน 

คุณกำลังจะลงทนุอะไร? 

กองทุนรวมนี้เหมาะกับใคร? 

คุณต้องระวังอะไรเป็นพิเศษ? 

สัดส่วนของประเภททรัพย์สินที่ลงทุน 

ผลการดำเนินงาน 

ค่าธรรมเนียม 

ข้อมูลอื่น ๆ 

ผู้ลงทุนไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนนี้ในช่วงเวลา 14 เดือนได้ และกองทุนนี้ลงทุนกระจุกตัวในผู้ออก  
และตราสารที่มีความเสี่ยงด้านเครดิตและสภาพคล่องมากกว่ากองทุนรวมทั่วไป  

ดังนั้นหากมีปัจจัยลบที่ส่งผลกระทบต่อการลงทุนดังกล่าว ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก 

กองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหนี้ เอไอ 14M1  
ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย  

LH Fixed Income Fund 14M1 Not for Retail Investors   
(LHAI14M1) 

กองทุนรวมตราสารหนี้ 
กองทุนที่ลงทุนแบบมีความเสี่ยงทั้งในและต่างประเทศ 

 

ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 
กองทุนรวมสำหรับผู้ลงทุนที่มิใช่รายย่อยและมีเงินลงทุนสูงเท่านั้น 

http://www.thai-cac.com/th
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นโยบายการลงทุน:  
กองทุนจะลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอันเป็นหรือเกี่ยวข้องกับตราสารแห่งหนี้ ตราสารทางการเงิน และ/หรือเงินฝากของ
ภาครัฐ และ/หรือภาคเอกชนที่ให้ผลตอบแทนที่ดีเหมาะสมกับระดับความเสี่ยงที่เสนอขายในประเทศและ/หรือต่างประเทศ  
อาทิ ตราสารแห่งหนี้ที่ออกโดยภาครัฐ และ/หรือรัฐวิสาหกิจ ตราสารแห่งหนี้ภาคเอกชน เช่น ตราสารหนี้ ตราสารทางการเงิน 
และ/หรือเงินฝากที่ออกโดยธนาคารพาณิชย์ และ/หรือตราสารแห่งหนี้ ตราสารทางการเงินที่ออกโดยบริษัทเอกชนชั้นดี ตราสารที่
ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือผู้ออกตราสารอยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment Grade) ในกรณีตรา
สารดังกล่าวเป็น Subordinated Debt จะต้องได้รับอันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร (Issue rating) อยู่ในอันดับที่สามารถลงทุน
ได้ (Investment grade) เท่านั้น โดยบริษัทจัดการจะพิจารณาลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินดังกล่าวที่เสนอขายทั้งในและ/
หรือต่างประเทศ ทั้งนี้ การลงทุนในตราสารที่เสนอขายในต่างประเทศจะมีมูลค่ารวมกันทั้งสิ้นไม่เกินร้อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิของกองทุน   

ในกรณีที่กองทุนมีการลงทุนในต่างประเทศ กองทุนจะลงทุนในหรือมีไว้ซึ ่งสัญญาซื ้อขายล่วงหน้า ( Derivative) โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อป้องกันความเสี่ยง (Hedging) จากอัตราแลกเปลี่ยน (Foreign Exchange Rate Risk) ทั้งจำนวน แต่กองทุน
จะไม่ลงทุนในตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) 

ส่วนที่เหลือบริษัทจัดการอาจพิจารณาลงทุนในหรือมีไว้ซ่ึงเงินฝากและ/หรือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นหรือการหาดอกผลโดย
วิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนดหรือ
ให้ความเห็นชอบ  

กองทุนอาจลงทุนในตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (non – investment grade) ตราสารหนี้ที่
ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated Securities) ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณ์หรือได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. 

กลยุทธ์การบริหารกองทุน :  
กองทุนมีกลยุทธ์การลงทุนครั้งเดียว โดยจะถือทรัพย์สินที่ลงทุนไว้จนครบอายุโครงการของกองทุนรวม (buy-and-hold)  

“ผู้ลงทุนควรศึกษาและทำความเข้าใจเกี่ยวกับปัจจัยความเสี่ยงของกองทุนในส่วนท้ายของเอกสารฉบับนี้” 

คุณกำลังจะลงทุนอะไร? 

กองทุนรวมน้ีเหมาะกับใคร? 

 ผู้ลงทุนที่คาดหวังผลตอบแทนที่สูงกว่าเงินฝาก และยอมรับผลตอบแทนที่อาจต่ำกว่าหุ้นได้ 
 ผู้ลงทุนที่ไม่ต้องการไถ่ถอนหน่วยลงทุน ก่อนครบอายุโครงการ 14 เดือน 
 เหมาะสำหรับผู้ลงทุนที่ต้องการสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารหนี้ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
 กองทุนนี้อาจลงทุนในตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non – investment grade) ตราสารหนี้ที่

ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated securities) จึงเหมาะสำหรับผู้ลงทุน ที่ยอมรับความเสี่ยงจากการผิดนัดชำระ
ได้ในระดับสูง 
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▪ อ่านหนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม  หรือสอบถามผูส้นบัสนุนการขายและบริษทัจัดการ 
▪ อย่าลงทุนหากไม่เข้าใจลักษณะและความเสีย่งของกองทุนรวมนี้ดีพอ 

   ทำอย่างไรหากยังไม่เข้าใจนโยบาย และความเสี่ยงของกองทุนนี้ 

คุณต้องระวังอะไรเป็นพิเศษ? 

กองทุนรวมนี้ไม่เหมาะกับใคร 
▪ ผู้ลงทุนที่เนน้การได้รบัผลตอบแทนในจำนวนเงินที่แน่นอน หรือรกัษาเงินต้นให้อยู่ครบ 
▪ ผู้ลงทุนที่ต้องการไถถ่อนหน่วยลงทุน เพื่อรบัเงินในชว่งเวลา 14 เดือน 

คำเตือนที่สำคัญ:  

▪ ผู้ลงทุนไม่สามารถนำหน่วยลงทุนของ กองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหนี้ เอไอ 14M1 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย ไปโอนให้แก่ 
ผู้ลงทุนที่ไม่ใช่ “ผู้ลงทุนที่มิใช่รายย่อย” ได้ เว้นแต่เป็นการโอนทางมรดก 

▪ ในสถานการณ์ไม่ปกติ ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุน หรืออาจได้รับชําระค่าขายคืนหน่วย  ลงทุนล่าช้า
กว่าระยะเวลาท่ีกําหนดไว้ในหนังสือชี้ชวน 

▪ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะยุติโครงการในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก หรือหลังจากสิ้นสุดระยะเวลาการเสนอขาย
หน่วยลงทุน โดยจะพิจารณาชำระเงินคืนให้กับผู้ลงทุน โดยไม่นำทรัพย์สินที่จำหน่ายได้ไปจดทะเบียนกองทุนรวม ในกรณีที่
มูลค่าหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้ครั้งแรกไม่เพียงพอต่อการนำไปลงทุนเพื่อให้ได้ผลตอบแทนตามที่ประมาณการหรือในกรณีที่
บริษัทจัดการไม่สามารถนำเงินไปลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น อันเนื่องจากประเทศที่กองทุนจะไปลงทุนมีการ
เปลี่ยนแปลงกฎ ระเบียบ และ/หรือปัจจัยอื่นใดที่ทำให้ผลตอบแทนของตราสารที่กองทุนจะเข้าไปลงทุนปรับตัวลดลงอย่างมี
นัยสำคัญ หรือตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะคืนเงินให้แ ก่ผู้
สั่งซื้อหน่วยลงทุนตามที่ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวม 

▪ กองทุนรวมสามารถลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (non-investment grade) 
หรือที่ไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (unrated bond) ในอัตราส่วนที่มากกว่าอัตราส่วนของกองทุนรวมเพื่อให้ผู้ลงทุน
ทั่วไป  ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากการผิดนัดชำระหนี้ของผู้ออกตราสาร ซ่ึงส่งผลให้ผู้ลงทุนขาดทุนจากการลงทุนบางส่วนหรอื
ทั้งจำนวนได้ และในการขายคืนหน่วยลงทุน ผู้ลงทุนอาจจะไม่ได้รับเงินคืนตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดของโครงการจัดการ
กองทุนรวม 

▪ กองทุนอาจไม่ได้รับเงินต้นและผลตอบแทนตามที่คาดหมายไว้ หากผู้ออกตราสารหรือธนาคารที่กองทุนลงทุนไม่สามารถชำระ
เงินต้นและดอกเบี้ยคืนได้ 

▪ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลงก่อนครบอายุโครงการ เนื่องมาจากการคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของ
กองทุนให้เป็นไปตามราคาตลาด (Mark to Market) 

▪ กองทุนไม่เปิดให้ไถ่ถอนคืนหน่วยลงทุนก่อนครบอายุโครงการ ดังนั้น ผู้ลงทุนจะไม่ได้รับเงินลงทุนคืนก่อนระยะเวลา 14 เดือน 
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ปัจจัยความเสี่ยงที่สำคัญ 

 แผนภาพแสดงตำแหน่งความเสี่ยงของกองทนุรวม 

1 

7 
3 

4 5 

เสี่ยงต่ำ 

เสี่ยงปานกลาง 
ค่อนข้างต่ำ 

เสี่ยงปานกลาง
ค่อนข้างสูง 

เสี่ยงสูง 

เสี่ยงสูง
มาก 

ต่ำ สูง 
โอกาสขาดทุนเงินต้น 

6 

2 

8 

LHAI14
M1 

*คุณสามารถดูข้อมลูเพิม่เตมิได้ที่ www.lhfund.co.th 

หมายเหตุ : กองทุนรวมมีการลงทุนกระจุกตัวในหมวดกลุม่การเงิน และหลักทรัพย์ 29% 



หน้า 5 
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ:  
1)  ค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้นเป็นอัตราที่รวมภาษีมลูค่าเพิ่ม หรอืภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใด ในทำนองเดียวกันนี้ 
2)  บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการที่จะปรับเพิ่มอัตราค่าธรรมเนยีมหรือค่าใช้จ่ายข้างต้นโดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไข   

เพิ่มเตมิโครงการจัดการในอัตราไม่เกินร้อยละ 5 ของอัตราค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย  
ทั้งนี ้เป็นไปตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดโครงการและตามหลักเกณฑท์ี่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด 

3)  ค่าธรรมเนียมค่าใช้จ่ายที่เรยีกเก็บจากกองทุนรวม เมื่อรวมกันท้ังหมดแล้ว ต้องไม่เกินอัตราร้อยละ 5.00 ต่อปีของ  
 มูลค่าทรัพย์สินสุทธขิองกองทุนรวม  

  

 * ค่าธรรมเนียมมีผลกระทบต่อผลตอบแทนที่คุณจะได้รับ  
ดังนั้น คุณควรพิจารณาการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวก่อนการลงทุน * 

ค่าธรรมเนียม 

ค่า
ธร

รม
เน

ียม
ที่เ

รีย
กเ

ก็บ
จร

ิง 
(%

 ต
่อป

ีขอ
ง N

AV
) 

              

 

สูงสุดไม่เกิน, 2.50% 

สูงสุดไม่เกิน, 5.00% 

สูงสุดไม่เกิน, 0.10% 

สูงสุดไม่เกิน,  
1.00% 

การจัดการ ผู้ดูแล 
ผลประโยชน ์

นายทะเบียน ค่าใช้จ่ายอื่น รวมค่าใช้จ่าย 

6.000% 

5.000% 

4.500% 

4.000% 

3.500% 

3.000% 

2.500% 

2.000% 

1.500% 

1.000% 

0.500% 

0.000% 

สูงสุดไม่เกิน,  
1.40% 

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV) 

 

ตามท่ีจ่ายจริง 
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รายการ สูงสุดไม่เกิน เก็บจริง 

ค่าธรรมเนียมการขาย 2.50% ยกเว้น 

ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน 2.50% ยกเว้น 

ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยน 

▪ ค่าธรรมเนียมสับเปลี่ยนเข้า 

▪ ค่าธรรมเนียมสับเปลี่ยนออก 

 

2.50% 

2.50% 

 

ยกเว้น 

ยกเว้น 

ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน ตามท่ีนายทะเบียนเรียกเก็บ ไม่มี 

ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดง
สิทธิในหน่วยลงทุน 

ตามท่ีนายทะเบียนเรียกเก็บ ตามท่ีนายทะเบียนเรียกเก็บ 

ค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ตามท่ีจ่ายจริง ตามท่ีจ่ายจริง 
 

หมายเหตุ: 
 1)  ค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้น อาจเรียกเก็บจากผูล้งทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่ละรายไมเ่ท่ากัน ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ 
2)  กรณีสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการอาจยกเว้นไม่เรยีกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลีย่นหน่วยลงทุน 

สำหรับการสับเปลีย่นหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมภายใต้การจดัการของบริษัทจัดการ แตจ่ะมีการเรียกเก็บ 
ค่าธรรมเนียมการขายและรับซื้อคนืหน่วยลงทุนตามอัตราที่บริษัทจดัการกำหนด 

3)  ค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้นรวมภาษีมลูค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอ่ืนใดแล้ว 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 * ผลการดำเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต * 

ตัวชี้วัดของกองทุน (Benchmark): 
กองทุนนี้ไม่มีตัวชี้วัด เนื่องจากเป็นกองทุนรวมตราสารหนี้แบบกำหนดระยะเวลาลงทุน มีกลยทธ์การลงทุนในตราสารหนี้
ที ่ระบุในโครงการแบบลงทุนครั้งเดียว และถือครองจนครบอายุโครงการ (Buy and Hold) โดยมีการประมาณการ
ผลตอบแทนไว้ 

ประเภทกองทุนรวมเพ่ือใช้เปรียบเทียบผลการดำเนินงาน ณ จุดขาย คือ - 

ผลการดำเนินงานในอดีต 

 

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าซื้อขาย) 
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นโยบายการจ่ายเงินปันผล 
ผู้ดูแลผลประโยชน ์
วันเสนอขายคร้ังแรก (IPO)  
วันที่จดทะเบียน  
อายุโครงการ 
จำนวนเงินทนุโครงการ 

 ไม่มี  
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)  
ระหว่างวันท่ี 2 - 4 พฤศจิกายน 2563   
บริษัทจะจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม ภายหลังจากการเสนอขายครั้งแรก 
ประมาณ 1 ปี 2 เดือน (โดยไม่ต่ำกว่า 1 ปี 1 เดือน และไมเ่กิน 1 ปี 3 เดือน) 
500 ล้านบาท 

ซ้ือและขายคืนหน่วยลงทุน  วันทำการซ้ือ  :  
ระหว่างการเสนอขายคร้ังแรก (IPO)*  : ระหว่างวันท่ี 2 - 4 พฤศจิกายน 2563   
    ตั้งแตเ่วลา 08.30 – 15.30 น. 
ภายหลังการเสนอขายคร้ังแรก      : ไม่มี 
* โดยการเสนอขายครั้งแรก (IPO) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิรับเงินค่าจองซื้อเป็น
เงินโอนเท่านั ้นภายในเวลา 15.30 น. อนึ ่ง ผู ้ถือหน่วยลงทุนสามารถส่งคำสั่ง
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนต้นทาง อันได้แก่ กองทุนเปิด แอล เอช ตลาดเงิน 
(LHMM) และกองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส (LHSTPLUS) เพื่อซื้อ
หน่วยลงทุนของกองทุนนี้ (สับเปลี่ยนเข้า หรือการขายหน่วยลงทุนกองทุนต้นทาง
เพื่อซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนนี้)  ในช่วงเสนอขายครั้งแรก (IPO) ได้  

ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจกำหนด หรือเปลี่ยนแปลงรายชื่อกองทุนต้นทางนี้ในภายหลัง
ได้เว้นแต่บริษัทจัดการจะอนุญาตเป็นอย่างอื่น 
มูลค่าขัน้ต่ำของการซ้ือคร้ังแรก : 500,000 บาท 
มูลค่าขั้นตำ่ของการซื้อครั้งถัดไป : ไม่ม ี
วันทำการขายคืน   
- บริษัทจัดการจะรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติดังนี้ 
บริษัทจัดการจะดำเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ  ณ วันครบอายุโครงการ 
โดยจะเป็นจำนวนเงินไม่เกินเงินสดรับที่กองทุนได้รับจากดอกเบี้ยรับและ/หรือกำไร
จากเงินลงทุนของตราสารหนี้หรือหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่นท่ีได้ลงทุนไว้  
ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะดำเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนนี้เพื่อสับเปลี่ยนไป
ยังกองทุนเปิด แอล เอช ตลาดเงิน โดยถือว่าบริษัทจัดการได้รับความยินยอมจากผู้
ถือหน่วยลงทุนให้ดำเนินการดังกล่าว 
- ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน : บริษัทจัดการจะดำเนินการชำระเงินค่ารับซื้อคืน    

หน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติภายใน 5 วันทำการ 
เพื่อนำเงินไปซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดแอล 
เอช ตลาดเงิน 

- คุณสามารถตรวจสอบมูลค่าทรัพย์สินรายวันได้ที่: www.lhfund.co.th  
   
รายชื่อผู้จัดการกองทุน  คุณนรี พฤกษยาภยั (เริ่มตั้งแตว่ันท่ีจดทะเบียนกองทุน) 

    
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน  ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮา้ส์ จำกดั (มหาชน) 

บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮา้ส์ จำกัด (มหาชน) 
หรือผูส้นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ไดร้ับแต่งตั้ง (ถ้ามี) 

   

ข้อมูลอื่น ๆ 
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ติดต่อสอบถามรับหนังสือชีช้วน 
ร้องเรียน 

 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด 
ที่อยู่: เลขท่ี 11 อาคารคิวเฮ้าส์ สาทร  ช้ัน 14  ถนนสาทรใต้ 

        แขวงทุ่งมหาเมฆ  เขตสาทร กรุงเทพมหานคร  10120 
โทรศัพท์ : 0-2286-3484  
website : www.lhfund.co.th                       
email : Marketing@lhfund.co.th 

   
ธุรกรรมที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ 

 คุณสามารถตรวจสอบธุรกรรมที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชนไ์ด้ที่ 
www.lhfund.co.th                         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

mailto:Marketing@lhfund.co.th
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ประมาณการอัตราผลตอบแทน 
เมื่อสิ้นสุดอายุโครงการ บริษัทจัดการจะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติโดยมีอัตราผลตอบแทนประมาณร้อยละ 1.50 โดยเฉลี่ยต่อปี ของเงิน
ลงทุนเริ่มแรก ซึ่งคํานวณจากการลงทุนสําหรับระยะเวลาประมาณ 14 เดือน มีรายละเอียดของตราสารที่จะลงทุนดังนี้ 

ตราสารที่กองทุนคาดว่าลงทุน* 
อันดับความ

น่าเชื่อถือของ 
ผู้ออกตราสาร** 

สัดส่วน 
การลงทุน* 

ประมาณการ
ผลตอบแทน  
ของตราสาร 
(ต่อปี)*** 

ประมาณการ
ผลตอบแทน  
จากการลงทุน 

(ต่อปี) 

ตราสารหน้ีบริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) A- (TRIS) 19.00% 1.08% 0.21% 

ตราสารหน้ีบริษัท เคเอ็นเอ็ม กรุ๊ป บีเอชดี จำกัด (มหาชน) AAA (TRIS) 19.00% 1.19% 0.23% 

ตราสารหน้ีทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ และสิทธิเช่าอสังหาริมทรัพย์
เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้  

A (TRIS) 14.00% 1.25% 
0.18% 

ตั๋วแลกเงินบริษัท เอเซียเสริมกิจลีสซ่ิง จำกัด (มหาชน) BBB+ (TRIS) 19.00% 2.20% 0.42% 

ตราสารหน้ีบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) BBB+ (TRIS) 19.00% 2.39% 0.45% 

ตราสารหน้ีบริษัท ภัทรลิสซ่ิง จำกัด (มหาชน) BBB+ (TRIS) 10.00% 2.09% 0.21% 

รวม  1.69% 

หัก ค่าใช้จ่าย (โดยประมาณ)**** 0.19% 

ผลตอบแทนโดยประมาณ  1.50% 

* บริษัทขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงทรัพย์สินที่ลงทุนหรือสัดส่วนการลงทุนได้เฉพาะเมื่อมีความจำเป็นและสมควรเพื่อรักษาผลประโยชน์ของ ผู้
ลงทุนเป็นสำคัญ โดยการเปลี่ยนแปลงน้ันต้องไม่ทำให้ความเสี่ยงของทรัพย์สินท่ีลงทุนเปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสำคัญ โดยบริษัทอาจพิจารณาลงทุน
ในตราสารหนี้ อื่นแทน และ/หรือเพิ่มเติมจากตราสารที่ระบุไว้ข้างต้น ซึ่งตราสารดังกล่าวจะอยู่ภายใต้กรอบการลงทุนของ บริษัทหลักทรัพ ย์จัดการ
กองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด โดยประมาณการอัตราผลตอบแทนของตราสารที่ลงทุนอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงดั งกล่าว
อาจทําให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ได้รับผลตอบแทนตามอัตราท่ีประมาณการไว้ 

** สถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่แสดงข้างต้น เป็นเพียงหนึ่งในสถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่บริษัทจัดการจะใช้ประกอบการพิจารณา
ลงทุน  

***  ข้อมูลอัตราผลตอบแทนท่ีเสนอโดยผู้ออกตราสาร หรือจากผู้ขาย ณ วันท่ี 12 ตุลาคม 2563 

**** ค่าใช้จ่ายท่ีกองทุนเรียกเก็บอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม โดยเก็บในอัตราไม่เกินจากที่ระบุไว้ในหัวข้อ ค่าธรรมเนียมรวม ข้อ 15.1 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

▪ การลงทุนในหน่วยลงทุนไม่ใช่การฝากเงิน รวมทั้งไม่ได้อยู่ภายใต้ความคุ้มครองของสถาบันคุ้มครองเงินฝาก จึงมีความเสี่ยงจากการ
ลงทุนซึ่งผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับเงินลงทุนคืนเต็มจำนวน  

▪ ได้รับอนุมัติจัดตั้ง และอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

▪ การพิจารณาร่างหนังสือชี้ชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้มิได้เป็นการแสดงว่าสำนักงาน ก.ล.ต. ได้รับรองถึงความ
ถูกต้องของข้อมูลในหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวม หรือ ได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทุนที่เสนอขายนั้น ทั้งนี้ บริษัท
จัดการกองทุนรวมได้สอบทานข้อมูลในหนังสือช้ีชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ ณ วันท่ี 27 ตุลาคม 2563 แล้วด้วยความระมัดระวังในฐานะ
ผู้รับผิดชอบในการดำเนินการของกองทุนรวมและขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวถูกต้องไม่เป็นเท็จ และไม่ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด 
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คำอธิบายเพิ่มเติม 

 

ปัจจัยความเสี่ยงของกองทุน 
▪ ความเสี่ยงจากการดำเนินงานของผู้ออกตราสาร (Business Risk) : คือความเสี่ยงที่เกิดจากการดำเนินงานของผู้ออก

ตราสาร หากผลการดำเนินงานหรือฐานะการเงินของผู้ออกตราสาร รวมทั้งความสามารถในการทำกำไรของผู้ออกตรา
สารเปลี่ยนแปลงไป ซึ่งอาจกระทบต่อราคาซื้อขายของตราสาร 

▪ ความเสี่ยงจากการผิดนัดชำระหนี้ของผู้ออกตราสาร (Credit Risk) หมายถึง การพิจารณาจากอันดับความน่าเชื่อถือ
ของตราสารที่ลงทุน (credit rating) ซึ่งเป็นข้อมูลบอกระดับความสามารถในการชำระหนี้ โดยพิจารณาจากผลการ
ดำเนินงานที ่ผ่านมาและฐานะการเงินของผู้ออกตราสาร credit rating ของหุ ้นกู ้ระยะยาวมีความหมายโดยย่อ 
ดังต่อไปนี้ 

ระดับการลงทุน TRIS Fitch Moody's S&P คำอธิบาย 

ระดับที่น่าลงทุน 

AAA AAA(tha) Aaa AAA 
อันดับเครดิตสูงทีสุ่ด มีความเสีย่งต่ำที่สุดที่จะไม่
สามารถชำระหนีไ้ดต้ามกำหนด 

AA AA(tha) Aa AA 
อันดับเครดิตรองลงมาและถือว่า มีความเสี่ยงต่ำมาก
ที่จะไมส่ามารถชำระหนีไ้ดต้ามกำหนด 

A A(tha) A A ความเสีย่งต่ำที่จะไมส่ามารถชำระหนี้ได้ตามกำหนด 

BBB BBB(tha) Baa BBB 
ความเสีย่งปานกลางที่จะไมส่ามารถชำระหนี้ได้ตาม
กำหนด 

ระดับที่ตำ่กว่าน่าลงทุน ต่ำกว่า BBB 
ต่ำกว่า 

BBB(tha) 
ต่ำกว่า BBB ต่ำกว่า BBB ความเสีย่งสูง ที่จะไม่สามารถชำระหนี้ไดต้ามกำหนด 

▪ ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาตราสาร (Market Risk) : คือความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงราคา หรือ
ผลตอบแทนโดยรวมของตราสาร ซึ่งขึ้นอยู่กับปัจจัยต่าง ๆ เช่น แนวโน้มของอัตราดอกเบี้ย ความผันผวนของค่าเงิน 
ปัจจัยพื้นฐานทางเศรษฐกิจ ผลประกอบการของบริษัทผู้ออกตราสาร ปริมาณการซื้อขายหุ้นหรือตราสารหนี้ เป็นต้น 
ซึ่งส่งผลให้ราคาตราสารที่กองทุนได้ลงทุนไว้อาจเพิ่มข้ึนหรือลดลงได้ตลอดเวลา 

▪ ความเสี ่ยงจากการขาดสภาพคล่องของตราสาร (Liquidity Risk) : คือความเสี ่ยงที ่เกิดจากการไม่สามารถขาย 
ตราสารได้ในช่วงเวลาที่ต้องการหรืออาจไม่ได้ราคาตามที่คาดหวังเอาไว้ 


