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หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคญั 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน  
แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด 
การเข้าร่วมการต่อต้านทุจริต: ได้รับการรับรอง CAC  

  

การลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่การฝากเงิน  

ข้อมูล ณ วันท่ี 19 กุมภาพันธ์ 2563 

ผู้ลงทุนควรศึกษารายละเอียดของกองทุนอย่างละเอียดถี่ถ้วนก่อนตัดสินใจลงทุน 
หากมีข้อสงสัยหรือต้องการข้อมูลเพ่ิมเติม โปรดตดิต่อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน 

คุณกำลังจะลงทุนอะไร? 

กองทุนรวมน้ีเหมาะกับใคร? 

คุณต้องระวังอะไรเป็นพิเศษ? 

สัดส่วนของประเภททรัพย์สินท่ีลงทุน 

ผลการดำเนินงาน 

ค่าธรรมเนียม 

ข้อมูลอ่ืน ๆ                

กองทุนเปิด แอล เอช เวลท์ พลัส 
LH WEALTH PLUS FUND (LHWPLUS) 

(ชนิดสะสมมูลค่า : LHWPLUS-A) 
กองทุนรวมผสม 

กองทุนรวมทีม่ีนโยบายเปิดให้มีการลงทุนในกองทุนรวมอ่ืน 
ภายใต้ บลจ.เดียวกัน (Cross Investing Fund) 

กองทุนรวมทีล่งทุนแบบมีความเสี่ยงทั้งในและต่างประเทศ 
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คุณกำลังจะลงทุนอะไร? 

นโยบายการลงทุน: 
กองทุนมีนโยบายกระจายการลงทุนในตราสารแห่งทุน และ/หรือตราสารแห่งหนี้ และ/หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน และ/หรือ
เงินฝาก และ/หรือหน่วยลงทุนของกองทุน และ/หรือตราสารในกลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ (Property Sector 
Fund) และ/หรือ หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ และ/หรือ หน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื ่อการลงทุนใน
อสังหาริมทรัพย์ และ/หรือ หน่วยลงทุนของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน และ/หรือ ตราสารของกองทุนอสังหาริมทรัพย์
ต่างประเทศ และ/หรือ ตราสารที่ออกโดยหน่วยของกองโครงสร้างพื้นฐานที่เป็นกองทุนโครงสร้างพื้นฐานต่างประเทศ 
และ/หรือ หน่วยลงทุนของกองทุน Exchange Traded Fund ที่เน้นลงทุนในตราสารของกองทุนอสังหาริมทรัพย์ (REITs 
ETF) เป็นต้น รวมทั้งหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่นหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื ่นตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
กำหนด ในสัดส่วนตั้งแต่ร้อยละ 0 ถึงร้อยละ 100 ของ NAV ทั้งนี้ กองทุนสามารถลงทุนในต่างประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปี
บัญชีไม่เกินร้อยละ 79 ของ NAV 
 
กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient 
portfolio management) และ/หรือ เพ่ือป้องกันความเส่ียง (Hedging) จากอัตราแลกเปล่ียน (Foreign Exchange Rate 
Risk) ตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน  
 
กองทุนอาจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหรือกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ (กอง1) หรือทรัสต์เพื่อการลงทุนใน
อสังหาริมทรัพย์ (REITs) หรือกองทุนรวมโครงสร้างพ้ืนฐาน (infra) ซ่ึงอยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ ในสัดส่วนไม่
เกินร้อยละ 100 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน    
 
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี่ยนแปลงประเภทและลักษณะพิเศษของกองทุนรวมในอนาคตเป็นกองทุนรวมฟีดเดอร์ 
(Feeder Fund) หรือกองทุนรวมหน่วยลงทุน (Fund of Funds) หรือสามารถกลับมาเป็นกองทุนรวมท่ีมีการลงทุนโดยตรง
ในตราสาร และ/หรือหลักทรัพย์ต่างประเทศได้ โดยไม่ทำให้ระดับความเส่ียงของการลงทุน (risk spectrum) เพ่ิมขึ้น ท้ังนี้ 
ให้เป็นไปตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนซึ่งขึ้นอยู่กับสถานการณ์ตลาด โดยเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วย
ลงทุน อนึ ่ง บริษัทจัดการจะดำเนินการแจ้งให้ผู ้ถ ือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน ก่อนดำเนินการ
เปลี่ยนแปลงประเภทกองทุนดังกล่าว โดยประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขาย
หรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) 
 
กลยุทธ์การบริหารกองทุน:  
กองทุนมีกลยุทธ์การลงทุน มุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี้วัด (Active Management) 
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   ทำอย่างไรหากยังไม่เข้าใจนโยบาย และความเสี่ยงของกองทุนนี ้
� อ่านหนังสือช้ีชวนฉบับเต็ม  หรือสอบถามผูส้นับสนุนการขายและบริษัทจัดการ 
� อย่าลงทุนหากไม่เข้าใจลักษณะและความเสีย่งของกองทุนรวมน้ีดีพอ 

คุณต้องระวังอะไรเป็นพิเศษ? 

กองทุนรวมน้ีไม่เหมาะกับใคร 
� ผู้ลงทุนท่ีเนน้การได้รบัผลตอบแทนในจำนวนเงินท่ีแน่นอน หรือรักษาเงินต้นให้อยู่ครบ 

กองทุนรวมน้ีเหมาะกับใคร? 

� ผู้ลงทุนที่สามารถลงทุนในระยะปานกลางถึงระยะยาวโดยคาดหวังผลตอบแทนในระยะยาวที่ดีกว่าการลงทุนในตราสารหนี้
ท่ัวไป 

� ชนิดสะสมมูลค่า (LHWPLUS-A) : เหมาะสำหรับผู้ลงทุนประเภทบุคคลธรรมดา เปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนรับรายได้จากส่วนต่างจาก
การลงทุน (Capital Gain) และสะสมผลประโยชน์จากการลงทุน (Total return) 

คำเตือนที่สำคัญ: 
� กองทุนอาจลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non-investment grade) และตราสารหน้ี  

ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated Securities) รวมทั้งตราสารทุนที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted 
Securities) ดังนั้น ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากการผิดนัดชาระหนี้ของผู้ออกตราสาร ซึ่งส่งผลให้ผู้ลงทุนขาดทุนจาก การลงทุน
บางส่วนหรือท้ังจานวนได้ 

� กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื ่อเพิ ่มประสิทธิภาพในการบริหารการลงทุน (efficient portfolio management
(EPM)) และอาจลงทุนในตราสารท่ีมีลักษณะของสัญญาซ้ือขายลว่งหน้าแฝง ( Structured Note) กองทุนรวมจึงมีความเสี่ยงมากกว่า
กองทุนรวมที่ลงทุนในหลักทรัพย์อ้างอิงโดยตรง เนื่องจากใช้เงินลงทุนในจำนวนที่ น้อยกว่าจึงมีกำไร/ขาดทุนสูงกว่าการลงทุนใน
หลักทรัพย์อ้างอิงโดยตรง ดังน้ัน ผู้ลงทุนควรพิจารณาความเหมาะสมของการลงทุน โดยคำนึงถึงประสบการณ์การลงทุน วัตถุประสงค์
การลงทุน และฐานะการเงินของผู้ลงทุนเอง 

� เน่ืองจากกองทุนไม่ได้ป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนท้ังจำนวน ผู้ลงทุนอาจจะขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน/หรือ
ได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรก 

� ในกรณีที่มีแนวโน้มว่าจะมีการขายคืนหน่วยลงทุนเกินกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด บริษัท
จัดการอาจใช้ดุลยพินิจในการเลิกกองทุนรวม และอาจยกเลิกคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุนที่ได้รับไว้แล้วหรือ หยุดรับคำสั่ง
ดังกล่าวได้ 
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*คุณสามารถดูข้อมลูเพ่ิมเตมิได้ท่ี www.lhfund.co.th  

 แผนภาพแสดงตำแหน่งความเส่ียงของกองทุนรวม 

ปัจจัยความเส่ียงท่ีสำคัญ 
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ยังไม่มีข้อมูล  
เนื่องจากกองทุนยังไม่ได้จดทะเบยีน จึงยังไม่มีข้อมูลของทรัพย์สินท่ีกองทุนลงทุน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ:  

1)  ค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้นเป็นอัตราท่ีรวมภาษีมลูค่าเพ่ิม หรอืภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอ่ืนใด ในทำนองเดียวกันน้ี 

2)  บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการที่จะปรับเพิ่มอัตราค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายข้างต้น โดยได้รับความเห็นชอบจาก 
ผู ้ถือหน่วยลงทุนแล้ว เพิ ่มเติมโครงการจัดการในอัตราไม่เกินร้อยละ 5 ของอัตราค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ ่าย  
ท้ังน้ี เป็นไปตามท่ีระบุไว้ในรายละเอียดโครงการและตามหลักเกณฑ์ท่ีสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด 

3)  ค่าธรรมเนียมค่าใช้จ่ายท่ีเรยีกเก็บจากกองทุนรวม เมื่อรวมกันท้ังหมดแล้ว ต้องไม่เกินอัตราร้อยละ 5.00 ต่อปีของ  
 มูลค่าทรัพย์สินสุทธขิองกองทุนรวม  

 * ค่าธรรมเนียมมีผลกระทบต่อผลตอบแทนที่คุณจะได้รับ  
ดังน้ัน คุณควรพิจารณาการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวก่อนการลงทุน * 

ค่าธรรมเนียม 

สัดส่วนของประเภททรัพยส์ินที่ลงทุน 

ค่าธรรมเนียมท่ีเรียกเก็บจากกองทุน 

ค่า
ธร

รม
เนี

ยม
ที่เ

รีย
กเ

ก็บ
จร

ิง 
   

  (
%

 ต่
อปี

ขอ
ง N

AV
) 

����              ���� 

สูงสุดไม่เกิน, 2.500% 

เก็บจริง, 0.856% 

สูงสุดไม่เกิน, 5.000% 

  เก็บจริง, 0.947485% 
(ยังไม่รวมค่าใช้จ่าย อื่นๆ ) 

เก็บจริง, 0.027285% 

สูงสุดไม่เกิน,  
0.1000% 

สูงสุดไม่เกิน,  
1.000% 

เก็บจริง, 0.0642% 

การจัดการ ผู้ดูแลผลประโยชน ์ นายทะเบียน ค่าใช้จ่ายอ่ืน รวมค่าใช้จ่าย 

5.000% 

4.500% 

4.000% 

3.500% 

3.000% 

2.500% 

2.000% 

1.500% 

1.000% 

0.500% 

0.000% 

สูงสุดไม่เกิน,  
1.400% 

ค่าธรรมเนียมท่ีเรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV) 

����                   ���� 

����              ���� 

����              ���� 

����              ���� 
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รายการ สูงสุดไม่เกิน เก็บจริง 

ค่าธรรมเนียมการขาย 2.50% 0.50% 

ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน 2.50% ยกเว้น 

ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยน 

� ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนเข้า 
 

� ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนออก 

 

2.50% 
 

2.50% 

 

ยกเว้น 
(แต่ต้องเสียค่าธรรมเนียมการขาย) 

ยกเว้น 
(แต่ต้องเสียค่าธรรมเนียมการรับซ้ือคืน) 

ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน ตามอัตราที่นายทะเบียนกำหนด 200  บาทต่อรายการ 

หมายเหตุ: 
1) ค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้น อาจเรียกเก็บจากผูล้งทุนแต่ละกลุ่มหรอืแต่ละรายไม่เท่ากัน ข้ึนอยู่กับดลุยพินิจของบริษัทจัดการ 
2)   กรณีสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการอาจยกเว้นไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนสำหรับการสับเปลี่ยน

หน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ แต่จะมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายและรับซื้อคืน
หน่วยลงทุนตามอัตราท่ีบริษัทจัดการกำหนด 

3)  ค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้นรวมภาษีมลูค่าเพ่ิม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอ่ืนใดแล้ว 

ทั้งนี้ หากกองทุนลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การจัดการเดียวกัน (กองทุนปลายทาง) บริษัทจัดการจะไม่เรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมการขาย และ/หรือค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนซ้ำซ้อนกับกองทุนปลายทาง เช่น 
หากกองทุนต้นทางมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 1,000 ล้านบาท และจัดสรรการลงทุนไปยังกองทุนปลายทางจำนวน 100 ล้านบาท บริษัท
จัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมการขาย และ/หรือค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนจากเงินลงทุน 
1,000 ล้านบาท ในอัตราที่กองทุนต้นทางกำหนดเท่านั้น โดยกองทุนปลายทางจะไม่มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวเพิ่มเติมอีก 
เป็นต้น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 * ผลการดำเนินงานในอดีต มิได้เป็นส่ิงยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต * 

ตัวช้ีวัดของกองทุน (Benchmark): 

1) ดัชน ีMTM ThaiBMA Government Bond อายุ 1-3 ปี (NTR) ร้อยละ 20 
2) ดัชน ีMTM ThaiBMA Corporate Bond (A- up) อายุ 1-3 ปี (NTR) ร้อยละ 50 
3) ดัชน ีFTSE EPRA/NAREIT Developed NTR Index (USD) ปรับด้วยอัตราแลกเปล่ียนเพ่ือคำนวณ
ผลตอบแทนเป็นสกุลเงนิบาท ณ วนัท่ีคำนวณผลตอบแทน รอ้ยละ 30 

ประเภทกองทุนรวมเพ่ือใช้เปรียบเทียบผลการดำเนินงาน ณ จุดขาย คือ Aggressive Allocation 

ผลการดำเนินงานในอดีต 

ค่าธรรมเนียมท่ีเรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าซ้ือขาย) 
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นโยบายการจ่ายเงินปันผล 
ผู้ดูแลผลประโยชน์ 
วันเสนอขายคร้ังแรก (IPO)  
วันที่จดทะเบียน  
อายุโครงการ 
จำนวนเงินทุนโครงการ 

 ไม่มี 
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)  
ระหว่างวันที่ 16 – 24 มีนาคม 2563 
วันที่  25 มีนาคม 2563  
ไม่กำหนด 
1,000 ล้านบาท 

ซื้อและขายคืนหน่วยลงทุน  วันทำการซื้อ  :  
ระหว่างการเสนอขายคร้ังแรก (IPO)*  : ระหวา่งวนัที 16 – 24 มีนาคม 2563 
   ตั้งแต่เวลา 08.30 – 15.30 น. 
ภายหลังการเสนอขายคร้ังแรก  : ทุกวันทำการตั้งแต่เวลา 08.30 – 15.30 น. 
* โดยการเสนอขายคร้ังแรก (IPO) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิรับเงินค่าจองซ้ือเป็น
เงินโอนเท่านั้นภายในเวลา 15.30 น. อนึ่ง ผู ้ถือหน่วยลงทุนสามารถส่งคำสั่ง
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนต้นทาง อันได้แก่ กองทุนเปิด แอล เอช ตลาด
เงิน (LHMM) และกองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส (LHSTPLUS) 
เพื่อซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนนี้ (สับเปลี่ยนเข้า หรือการขายหน่วยลงทุนกองทุน
ต้นทางเพื่อซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนนี้)  ในช่วงเสนอขายครั้งแรก (IPO) ได้ ทั้งนี้ 
บริษัทจัดการอาจกำหนด หรือเปลี่ยนแปลงรายชื่อกองทุนต้นทางนี้ในภายหลังได้ 
เว้นแต่บริษัทจัดการจะอนุญาตเป็นอย่างอ่ืน 
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อคร้ังแรก : ไม่กำหนด 
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อคร้ังถัดไป : ไม่กำหนด 
วันทำการขายคืน   
วนัทาํการขายคืนปกติ    : ทุกวันทำการตั้งแตเ่วลา 08.30 – 15.30 น. 
มูลค่าขั้นต่ำของการขายคืน : ไม่กำหนด 
ยอดคงเหลือขั้นต่ำ  : ไม่กำหนด 
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน : ภายใน 5 วันทำการนบัแต่วันถัดจากวัน    

 คำนวณ NAV  (ปัจจบุัน T+5 วนัทำการ
หลังจากวันทำรายการขายคืน) 

คุณสามารถตรวจสอบมูลค่าทรัพย์สินรายวันได้ที่: www.lhfund.co.th  

รายชื่อผู้จัดการกองทุน  คุณนรี พฤกษยาภัย, (เร่ิมบริหารกองทุน : วันที่จดทะเบียนกองทุน) 
คุณอาทิตยา พิริยโสภากุล, (เร่ิมบริหารกองทุน : วันที่จดทะเบียนกองทุน)  

ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน  ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮา้ส์ จำกัด (มหาชน) 
บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) 
หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทนุที่ได้รับแต่งตัง้ (ถ้ามี)  

ติดต่อสอบถามรับหนังสือชี้ชวน
ร้องเรียน 
 

 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทนุ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด 
ที่อยู่: เลขที่ 11 อาคารคิวเฮ้าส์ สาทร  ชัน้ 14  ถนนสาทรใต ้
        แขวงทุ่งมหาเมฆ  เขตสาทร กรุงเทพมหานคร  10120 
โทรศัพท์ : 0-2286-3484 , 0-2679-2155 
website : www.lhfund.co.th                       
email : Marketing@lhfund.co.th 

ธุรกรรมที่อาจก่อให้เกิดความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

 คุณสามารถตรวจสอบธุรกรรมที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน ์
ได้ที่ www.lhfund.co.th                      

ข้อมูลอ่ืน ๆ 
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คำอธิบายเพ่ิมเติม 

ปัจจัยความเสี่ยงของกองทุน 
� ความเสี่ยงจากการดำเนินงานของผู้ออกตราสาร (Business Risk) : คือความเสี่ยงที่เกิดจากการดำเนินงานของผู้ออก

ตราสาร หากผลการดำเนินงานหรือฐานะการเงินของผู้ออกตราสาร รวมทั้งความสามารถในการทำกำไรของผู้ออกตรา
สารเปลี่ยนแปลงไป ซ่ึงอาจกระทบต่อราคาซ้ือขายของตราสาร 

� ความเสี่ยงจากความสามารถในการชำระหนี้ของผู้ออกตราสาร (Credit Risk) : คือความเสี่ยงจากการที่บริษัทผู้ออก
ตราสารไม่สามารถชำระคืนเงินต้น และ/หรือดอกเบี้ยได้ตามที่กำหนด หรือไม่ครบตามจำนวนที่ได้สัญญาไว้ โดยพิจารณา
จากผลการดำเนินงานที่ผ่านมาและฐานะการเงินของผู้ออกตราสาร credit rating ของหุ้นกู้ระยะยาวมีความหมาย 
โดยย่อ ดังต่อไปนี้ 

 

� ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องของตราสาร (Liquidity Risk) : คือความเสี่ยงที่เกิดจากการไม่สามารถขาย 
ตราสารได้ในช่วงเวลาที่ต้องการหรืออาจไม่ได้ราคาตามที่คาดหวังเอาไว้ 

� ความเสี่ยงจากการทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivative) เพื่อป้องกันความเสี่ยง : การทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 
(Derivative) เพื ่อป้องกันความเสี ่ยง (Hedging) จากอัตราแลกเปลี ่ยนอาจทำให้กองทุนเสียโอกาสในการได้รับ
ผลตอบแทนที่เพิ่มขึ้นหากอัตราแลกเปลี่ยนมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางตรงกันข้ามกับที่กองทุนคาดการณ์ไว้ อย่างไร 
ก็ตาม กองทุนยังคงมีความเสี่ยงจากการที่คู่สัญญาไม่ปฏิบัติตามสัญญาดังกล่าว 

� ความเสี่ยงจากความผันผวนของมูลค่าหน่วยลงทุน (Market Risk) : ความเสี่ยงที่มูลค่าของหลักทรัพย์ที่กองทุนรวม
ลงทุนจะเปลี่ยนแปลงเพิ่มข้ึนหรือลดลงจากปัจจัยภายนอก เช่น สภาวะเศรษฐกิจการลงทุน ปัจจัยทางการเมืองทั้งในและ
ต่างประเทศ เป็นต้น ซึ่งพิจารณาได้จากค่า Standard Deviation (SD) ของกองทุนรวม หากกองทุนรวมมีค่า SD สูง 
แสดงว่ากองทุนรวมมีความผันผวนจากการเปลี่ยนแปลงของราคาหลักทรัพย์สูง  

 

ระดับ 
การลงทุน TRIS Fitch Moody’s S&P คําอธิบาย 

ระดับท่ี 
น่าลงทุน 

AAA AAA(tha) Aaa AAA อันดับเครดิตสูงท่ีสุด มีความเสี่ยงต่ําท่ีสุดท่ีจะไม่สามารถ
ชําระหน้ีได้ตามกําหนด 

AA AA(tha) Aa AA อันดับเครดิตรองลงมาและถือว่ามีความเสี่ยงต่ํามากท่ีจะไม่
สามารถชําระหน้ีได้ตามกําหนด 

A A(tha) A A ความเสี่ยงต่ําท่ีจะไม่สามารถชําระหน้ีได้ตามกําหนด 

BBB BBB(tha) Baa BBB ความเสี่ยงปานกลางท่ีจะไม่สามารถชําระหน้ีได้ตามกําหนด 

ระดับท่ี 
ต่ํากว่า 

น่าลงทุน 

ต่ํากว่า 
BBB 

ต่ํากว่า 
BBB(tha) 

ต่ํากว่า 
Baa 

ต่ํากว่า 
BBB 

ความเสี่ยงสูงท่ีจะไม่สามารถชําระหน้ีได้ตามกําหนด 
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� ความเสี่ยงจากการกระจุกตัวลงทุนในผู้ออกรายใดรายหนึ่ง (High Issuer Concentration Risk) พิจารณาจากการ
ลงทุนแบบกระจุกตัวในตราสารของผู้ออกตราสาร คู่สัญญา หรือบุคคลอื่นที่มีภาระผูกพันตามตราสารหรือสัญญานั้น รายใด
รายหนึ่งมากกว่า 10%ของ NAV รวมกัน  
ทั้งนี้ การลงทุนแบบกระจุกตัวไม่รวมถึงกรณีการลงทุนในทรัพย์สินดังนี้  
1. ตราสารหนี้ภาครัฐไทย  
2. ตราสารภาครัฐต่างประเทศที่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้  
3. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่ผู้รับฝากหรือผู้ออกตราสารที่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถ
ลงทุนได้  

� ความเสี่ยงจากการลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ่ง (Sector Concentration Risk) เกิด
จากกองทุนลงทุนในบางหมวดอุตสาหกรรมมากกว่า 20% ของ NAV รวมกัน ซึ ่งหากเกิดเหตุการณ์ที ่ส่งผลกระทบต่อ
อุตสาหกรรมนั ้น กองทุนดังกล่าวอาจมีผลการดำเนินงานที ่ผันผวนมากกว่ากองทุนที่กระจายการลงทุนในหลายหมวด
อุตสาหกรรม  

� ความเสี่ยงจากการกระจุกตัวลงทุนในประเทศใดประเทศหนึ่ง (Country Concentration Risk) เกิดจากกองทุน
ลงทุนในประเทศใดประเทศหนึ่งมากกว่า 20% ของ NAV รวมกัน ซ่ึงหากเกิดเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อประเทศดังกล่าว เชน่ 
การเมือง เศรษฐกิจ สังคม เป็นต้น กองทุนดังกล่าวอาจมีผลการดำเนินงานที่ผันผวนมากกว่ากองทุนที่กระจายการลงทุนใน
หลายประเทศ 
�  ความเสี ่ยงจากการเปลี ่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี ่ยน (Currency Risk) หมายถึง การเปลี ่ยนแปลงของอัตรา
แลกเปลี่ยนมีผลกระทบต่อมูลค่าของหน่วยลงทุน เช่น กองทุนรวมลงทุนด้วยสกุลเงินดอลลาร์ในช่วงที่เงินบาทอ่อน แต่ขายทำ
กำไรในช่วงที่บาทแข็ง กองทุนรวมจะได้เงินบาทกลับมาน้อยลง ในทางกลับกันหากกองทุนรวมลงทุนในช่วงที่บาทแข็งและขาย
ทำกำไรในช่วงที่บาทอ่อนก็อาจได้ผลตอบแทนมากข้ึนกว่าเดิมด้วยเช่นกัน ดังนั้น การป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนจงึ
เป็นเคร่ืองมือสาคัญในการบริหารความเสี่ยง ซ่ึงทำได้ดังต่อไปนี้  
-ป้องกันความเสี่ยงทั้งหมดหรือเกือบทั้งหมด : ผู้ลงทุนไม่มีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน  
-ป้องกันความเสี่ยงบางส่วน โดยต้องระบุสัดส่วนการป้องกันความเสี่ยงไว้อย่างชัดเจน : ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากอัตรา
แลกเปลี่ยน  
-อาจป้องกันความเสี่ยงตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนรวม : ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน เนื่องจากการ
ป้องกันความเสี่ยงข้ึนอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนรวมในการพิจารณาว่าจะป้องกันความเสี่ยงหรือไม่  
-ไม่ป้องกันความเสี่ยงเลย : ผู้ลงทุนมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน 

� การลงทุนในหน่วยลงทุนไม่ใช่การฝากเงิน รวมทั้งไม่ได้อยู่ภายใต้ความคุ้มครองของสถาบันคุ้มครองเงินฝาก จึงมีความ
เสี่ยงจากการลงทุนซ่ึงผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับเงินลงทุนคืนเต็มจำนวน 

� ได้รับอนุมัติจัดตัง้ และอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

� การพิจารณาร่างหนังสือชี้ชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้มิได้เป็นการแสดงว่าสำนักงาน ก.ล.ต. ได้
รับรองถึงความถูกต้องของข้อมูลในหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวม หรือ ได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทุน
ที่เสนอขายนั้น ทั้งนี ้ บริษัทจัดการกองทุนรวมได้สอบทานข้อมูลในหนังสือชี ้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ ณ วันที่  
19 กุมภาพันธ์ 2563 แล้วด้วยความระมัดระวังในฐานะผู้รับผิดชอบในการดำเนินการของกองทุนรวมและขอรับรองว่า
ข้อมูลดังกล่าวถูกต้องไม่เป็นเท็จ และไม่ทำให้ผู้อ่ืนสำคัญผิด 
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หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคญั 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน  
แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด 
การเข้าร่วมการต่อต้านทุจริต: ได้รับการรับรอง CAC  

  

การลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่การฝากเงิน  

ข้อมูล ณ วันท่ี 19  กุมภาพันธ์ 2563 

ผู้ลงทุนควรศึกษารายละเอียดของกองทุนอย่างละเอียดถี่ถ้วนก่อนตัดสินใจลงทุน 
หากมีข้อสงสัยหรือต้องการข้อมูลเพ่ิมเติม โปรดตดิต่อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน 

คุณกำลังจะลงทุนอะไร? 

กองทุนรวมน้ีเหมาะกับใคร? 

คุณต้องระวังอะไรเป็นพิเศษ? 

สัดส่วนของประเภททรัพย์สินท่ีลงทุน 

ผลการดำเนินงาน 

ค่าธรรมเนียม 

ข้อมูลอ่ืน ๆ                

กองทุนเปิด แอล เอช เวลท์ พลัส 
LH WEALTH PLUS FUND (LHWPLUS) 

(ชนิดจ่ายเงนิปันผล : LHWPLUS-D) 
กองทุนรวมผสม 

กองทุนรวมทีม่ีนโยบายเปิดให้มีการลงทุนในกองทุนรวมอ่ืน 
ภายใต้ บลจ.เดียวกัน (Cross Investing Fund) 

กองทุนรวมทีล่งทุนแบบมีความเสี่ยงทั้งในและต่างประเทศ 
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คุณกำลังจะลงทุนอะไร? 

นโยบายการลงทุน: 
กองทุนมีนโยบายกระจายการลงทุนในตราสารแห่งทุน และ/หรือตราสารแห่งหนี้ และ/หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน และ/หรือ
เงินฝาก และ/หรือหน่วยลงทุนของกองทุน และ/หรือตราสารในกลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ (Property Sector 
Fund) และ/หรือ หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ และ/หรือ หน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื ่อการลงทุนใน
อสังหาริมทรัพย์ และ/หรือ หน่วยลงทุนของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน และ/หรือ ตราสารของกองทุนอสังหาริมทรัพย์
ต่างประเทศ และ/หรือ ตราสารที่ออกโดยหน่วยของกองโครงสร้างพื้นฐานที่เป็นกองทุนโครงสร้างพื้นฐานต่างประเทศ 
และ/หรือ หน่วยลงทุนของกองทุน Exchange Traded Fund ที่เน้นลงทุนในตราสารของกองทุนอสังหาริมทรัพย์ (REITs 
ETF) เป็นต้น รวมทั้งหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่นหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื ่นตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
กำหนด ในสัดส่วนตั้งแต่ร้อยละ 0 ถึงร้อยละ 100 ของ NAV ทั้งนี้ กองทุนสามารถลงทุนในต่างประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปี
บัญชีไม่เกินร้อยละ 79 ของ NAV 
 
กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient 
portfolio management) และ/หรือ เพ่ือป้องกันความเส่ียง (Hedging) จากอัตราแลกเปล่ียน (Foreign Exchange Rate 
Risk) ตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน  
 
กองทุนอาจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหรือกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ (กอง1) หรือทรัสต์เพื่อการลงทุนใน
อสังหาริมทรัพย์ (REITs) หรือกองทุนรวมโครงสร้างพ้ืนฐาน (infra) ซ่ึงอยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ ในสัดส่วนไม่
เกินร้อยละ 100 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน    
 
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี่ยนแปลงประเภทและลักษณะพิเศษของกองทุนรวมในอนาคตเป็นกองทุนรวมฟีดเดอร์ 
(Feeder Fund) หรือกองทุนรวมหน่วยลงทุน (Fund of Funds) หรือสามารถกลับมาเป็นกองทุนรวมท่ีมีการลงทุนโดยตรง
ในตราสาร และ/หรือหลักทรัพย์ต่างประเทศได้ โดยไม่ทำให้ระดับความเส่ียงของการลงทุน (risk spectrum) เพ่ิมขึ้น ท้ังนี้ 
ให้เป็นไปตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนซึ่งขึ้นอยู่กับสถานการณ์ตลาด โดยเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วย
ลงทุน อนึ ่ง บริษัทจัดการจะดำเนินการแจ้งให้ผู ้ถ ือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน ก่อนดำเนินการ
เปลี่ยนแปลงประเภทกองทุนดังกล่าว โดยประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขาย
หรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) 
 
กลยุทธ์การบริหารกองทุน:  
กองทุนมีกลยุทธ์การลงทุน มุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี้วัด (Active Management) 
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   ทำอย่างไรหากยังไม่เข้าใจนโยบาย และความเสี่ยงของกองทุนนี ้
� อ่านหนังสือช้ีชวนฉบับเต็ม  หรือสอบถามผูส้นับสนุนการขายและบริษัทจัดการ 
� อย่าลงทุนหากไม่เข้าใจลักษณะและความเสีย่งของกองทุนรวมน้ีดีพอ 

คุณต้องระวังอะไรเป็นพิเศษ? 

กองทุนรวมน้ีไม่เหมาะกับใคร 
� ผู้ลงทุนท่ีเนน้การได้รบัผลตอบแทนในจำนวนเงินท่ีแน่นอน หรือรักษาเงินต้นให้อยู่ครบ 

กองทุนรวมน้ีเหมาะกับใคร? 
� ผู้ลงทุนที่สามารถลงทุนในระยะปานกลางถึงระยะยาวโดยคาดหวังผลตอบแทนในระยะยาวที่ดีกว่าการลงทุนในตราสารหนี้

ท่ัวไป 

� ชนิดจ่ายเงินปันผล (LHWPLUS-D) : เหมาะสำหรับผู้ลงทุนประเภทนิติบุคคล/สถาบัน เปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนรับรายได้สม่ำเสมอ
จากเงินปันผล รวมถึงมีสิทธิได้รับสิทธิพิเศษทางภาษี หากปฏิบัติเป็นไปตามเกณฑ์/เง่ือนไขท่ีกรมสรรพากรกำหนด 

คำเตือนที่สำคัญ: 
� กองทุนอาจลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non-investment grade) และตราสารหน้ี  

ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated Securities) รวมทั้งตราสารทุนที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted 
Securities) ดังนั้น ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากการผิดนัดชาระหนี้ของผู้ออกตราสาร ซึ่งส่งผลให้ผู้ลงทุนขาดทุนจาก การลงทุน
บางส่วนหรือท้ังจานวนได้ 

� กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื ่อเพิ ่มประสิทธิภาพในการบริหารการลงทุน (efficient portfolio management
(EPM)) และอาจลงทุนในตราสารท่ีมีลักษณะของสัญญาซ้ือขายลว่งหน้าแฝง ( Structured Note) กองทุนรวมจึงมีความเสี่ยงมากกว่า
กองทุนรวมที่ลงทุนในหลักทรัพย์อ้างอิงโดยตรง เนื่องจากใช้เงินลงทุนในจำนวนที่ น้อยกว่าจึงมีกำไร/ขาดทุนสูงกว่าการลงทุนใน
หลักทรัพย์อ้างอิงโดยตรง ดังน้ัน ผู้ลงทุนควรพิจารณาความเหมาะสมของการลงทุน โดยคำนึงถึงประสบการณ์การลงทุน วัตถุประสงค์
การลงทุน และฐานะการเงินของผู้ลงทุนเอง 

� เน่ืองจากกองทุนไม่ได้ป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนท้ังจำนวน ผู้ลงทุนอาจจะขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน/หรือ
ได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรก 

� ในกรณีที่มีแนวโน้มว่าจะมีการขายคืนหน่วยลงทุนเกินกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด บริษัท
จัดการอาจใช้ดุลยพินิจในการเลิกกองทุนรวม และอาจยกเลิกคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุนที่ได้รับไว้แล้วหรือ หยุดรับคำสั่ง
ดังกล่าวได้ 
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*คุณสามารถดูข้อมลูเพ่ิมเตมิได้ท่ี www.lhfund.co.th  

 แผนภาพแสดงตำแหน่งความเส่ียงของกองทุนรวม 

ปัจจัยความเส่ียงท่ีสำคัญ 
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ยังไม่มีข้อมูล  
เนื่องจากกองทุนยังไม่ได้จดทะเบยีน จึงยังไม่มีข้อมูลของทรัพย์สินท่ีกองทุนลงทุน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ:  

1)  ค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้นเป็นอัตราท่ีรวมภาษีมลูค่าเพ่ิม หรอืภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอ่ืนใด ในทำนองเดียวกันน้ี 

2)  บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการที่จะปรับเพิ่มอัตราค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายข้างต้น โดยได้รับความเห็นชอบจาก 
ผู ้ถือหน่วยลงทุนแล้ว เพิ ่มเติมโครงการจัดการในอัตราไม่เกินร้อยละ 5 ของอัตราค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ ่าย  
ท้ังน้ี เป็นไปตามท่ีระบุไว้ในรายละเอียดโครงการและตามหลักเกณฑ์ท่ีสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด 

3)  ค่าธรรมเนียมค่าใช้จ่ายท่ีเรยีกเก็บจากกองทุนรวม เมื่อรวมกันท้ังหมดแล้ว ต้องไม่เกินอัตราร้อยละ 5.00 ต่อปีของ  
 มูลค่าทรัพย์สินสุทธขิองกองทุนรวม  

 * ค่าธรรมเนียมมีผลกระทบต่อผลตอบแทนที่คุณจะได้รับ  
ดังน้ัน คุณควรพิจารณาการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวก่อนการลงทุน * 

ค่าธรรมเนียม 

สัดส่วนของประเภททรัพยส์ินที่ลงทุน 

ค่าธรรมเนียมท่ีเรียกเก็บจากกองทุน 

ค่า
ธร

รม
เนี

ยม
ที่เ

รีย
กเ

ก็บ
จร

ิง 
   

  (
%

 ต่
อปี

ขอ
ง N

AV
) 

����              ���� 

สูงสุดไม่เกิน, 2.500% 

เก็บจริง, 0.856% 

สูงสุดไม่เกิน, 5.000% 

  เก็บจริง, 0.947485% 
(ยังไม่รวมค่าใช้จ่าย อื่นๆ ) 

เก็บจริง, 0.027285% 

สูงสุดไม่เกิน, 0.10% 

สูงสุดไม่เกิน,  
1.000% 

เก็บจริง, 0.0642% 

การจัดการ ผู้ดูแลผลประโยชน ์ นายทะเบียน ค่าใช้จ่ายอ่ืน รวมค่าใช้จ่าย 

5.000% 

4.500% 

4.000% 

3.500% 

3.000% 

2.500% 

2.000% 

1.500% 

1.000% 

0.500% 

0.000% 

สูงสุดไม่เกิน,  
1.400% 

ค่าธรรมเนียมท่ีเรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV) 

����                       ���� 

����              ���� 

����              ���� 

����              ���� 
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รายการ สูงสุดไม่เกิน เก็บจริง 

ค่าธรรมเนียมการขาย 2.50% 0.50% 

ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน 2.50% ยกเว้น 

ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยน 

� ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนเข้า 
 

� ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนออก 

 

2.50% 
 

2.50% 

 

ยกเว้น 
(แต่ต้องเสียค่าธรรมเนียมการขาย) 

ยกเว้น 
(แต่ต้องเสียค่าธรรมเนียมการรับซ้ือคืน) 

ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน ตามอัตราที่นายทะเบียนกำหนด 200  บาทต่อรายการ 

หมายเหตุ: 
1) ค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้น อาจเรียกเก็บจากผูล้งทุนแต่ละกลุ่มหรอืแต่ละรายไม่เท่ากัน ข้ึนอยู่กับดลุยพินิจของบริษัทจัดการ 
2)   กรณีสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการอาจยกเว้นไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนสำหรับการสับเปลี่ยน

หน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ แต่จะมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายและรับซื้อคืน
หน่วยลงทุนตามอัตราท่ีบริษัทจัดการกำหนด 

3)  ค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้นรวมภาษีมลูค่าเพ่ิม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอ่ืนใดแล้ว 

ท้ังน้ี หากกองทุนลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การจัดการเดียวกัน (กองทุนปลายทาง) บริษัทจัดการจะไม่เรยีกเก็บ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมการขาย และ/หรือค่าธรรมเนียมการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนซ้ำซ้อนกับกองทุนปลายทาง เช่น 
หากกองทุนต้นทางมีมูลค่าทรัพยส์นิสุทธิ 1,000 ล้านบาท และจัดสรรการลงทุนไปยังกองทุนปลายทางจำนวน 100 ล้านบาท บริษัท
จัดการจะเรยีกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมการขาย และ/หรือค่าธรรมเนียมการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนจากเงินลงทุน 
1,000 ล้านบาท ในอัตราท่ีกองทุนต้นทางกำหนดเท่าน้ัน โดยกองทุนปลายทางจะไม่มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวเพ่ิมเติมอีก 
เป็นต้น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 * ผลการดำเนินงานในอดีต มิได้เป็นส่ิงยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต * 

ตัวช้ีวัดของกองทุน (Benchmark): 

1) ดัชน ีMTM ThaiBMA Government Bond อายุ 1-3 ปี (NTR) ร้อยละ 20 
2) ดัชน ีMTM ThaiBMA Corporate Bond (A- up) อายุ 1-3 ปี (NTR) ร้อยละ 50 
3) ดัชน ีFTSE EPRA/NAREIT Developed NTR Index (USD) ปรับด้วยอัตราแลกเปล่ียนเพ่ือคำนวณ
ผลตอบแทนเป็นสกุลเงนิบาท ณ วนัท่ีคำนวณผลตอบแทน รอ้ยละ 30 

ประเภทกองทุนรวมเพ่ือใช้เปรียบเทียบผลการดำเนินงาน ณ จุดขาย คือ Aggressive Allocation 

ผลการดำเนินงานในอดีต 

ค่าธรรมเนียมท่ีเรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าซ้ือขาย) 
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นโยบายการจ่ายเงินปันผล 
ผู้ดูแลผลประโยชน์ 
วันเสนอขายคร้ังแรก (IPO)  
วันที่จดทะเบียน  
อายุโครงการ 
จำนวนเงินทุนโครงการ 

 มี จ่ายไม่เกินปีละ 12 คร้ัง 
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)  
ระหว่างวันที่ 16 – 24 มีนาคม 2563 
วันที่  25 มีนาคม 2563  
ไม่กำหนด 
1,000 ล้านบาท 

ซื้อและขายคืนหน่วยลงทุน  วันทำการซื้อ  :  
ระหว่างการเสนอขายคร้ังแรก (IPO)*  : ระหวา่งวนัที 16 – 24 มีนาคม 2563 
   ตั้งแต่เวลา 08.30 – 15.30 น. 
ภายหลังการเสนอขายคร้ังแรก  : ทุกวันทำการตั้งแต่เวลา 08.30 – 15.30 น. 
* โดยการเสนอขายคร้ังแรก (IPO) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิรับเงินค่าจองซ้ือเป็น
เงินโอนเท่านั้นภายในเวลา 15.30 น. อนึ่ง ผู ้ถือหน่วยลงทุนสามารถส่งคำสั่ง
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนต้นทาง อันได้แก่ กองทุนเปิด แอล เอช ตลาด
เงิน (LHMM) และกองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส (LHSTPLUS) 
เพื่อซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนนี้ (สับเปลี่ยนเข้า หรือการขายหน่วยลงทุนกองทุน
ต้นทางเพื่อซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนนี้)  ในช่วงเสนอขายครั้งแรก (IPO) ได้ ทั้งนี้ 
บริษัทจัดการอาจกำหนด หรือเปลี่ยนแปลงรายชื่อกองทุนต้นทางนี้ในภายหลังได้ 
เว้นแต่บริษัทจัดการจะอนุญาตเป็นอย่างอ่ืน 
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อคร้ังแรก : ไม่กำหนด 
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อคร้ังถัดไป : ไม่กำหนด 
วันทำการขายคืน   
วนัทาํการขายคืนปกติ    : ทุกวันทำการตั้งแตเ่วลา 08.30 – 15.30 น. 
มูลค่าขั้นต่ำของการขายคืน : ไม่กำหนด 
ยอดคงเหลือขั้นต่ำ  : ไม่กำหนด 
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน : ภายใน 5 วันทำการนับแต่วันถัดจากวัน   

 คำนวณ NAV  (ปัจจุบัน T+5 วันทำการ
หลังจากวันทำรายการขายคืน) 

คุณสามารถตรวจสอบมูลค่าทรัพย์สินรายวันได้ที่: www.lhfund.co.th  

รายชื่อผู้จัดการกองทุน  คุณนรี พฤกษยาภัย, (เร่ิมบริหารกองทุน : วันที่จดทะเบียนกองทุน) 
คุณอาทิตยา พิริยโสภากุล, (เร่ิมบริหารกองทุน : วันที่จดทะเบียนกองทุน)  

   
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน  ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮา้ส์ จำกัด (มหาชน) 

บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) 
หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทนุที่ได้รับแต่งตัง้ (ถ้ามี)  

ติดต่อสอบถามรับหนังสือชี้ชวน
ร้องเรียน 
 

 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทนุ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด 
ที่อยู่: เลขที่ 11 อาคารคิวเฮ้าส์ สาทร  ชัน้ 14  ถนนสาทรใต ้
        แขวงทุ่งมหาเมฆ  เขตสาทร กรุงเทพมหานคร  10120 
โทรศัพท์ : 0-2286-3484 , 0-2679-2155 
website : www.lhfund.co.th                       
email : Marketing@lhfund.co.th 

ธุรกรรมที่อาจก่อให้เกิดความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

 คุณสามารถตรวจสอบธุรกรรมที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน ์
ได้ที่ www.lhfund.co.th                      

ข้อมูลอ่ืน ๆ 
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คำอธิบายเพ่ิมเติม 

ปัจจัยความเสี่ยงของกองทุน 
� ความเสี่ยงจากการดำเนินงานของผู้ออกตราสาร (Business Risk) : คือความเสี่ยงที่เกิดจากการดำเนินงานของผู้ออก

ตราสาร หากผลการดำเนินงานหรือฐานะการเงินของผู้ออกตราสาร รวมทั้งความสามารถในการทำกำไรของผู้ออกตรา
สารเปลี่ยนแปลงไป ซ่ึงอาจกระทบต่อราคาซ้ือขายของตราสาร 

� ความเสี่ยงจากความสามารถในการชำระหนี้ของผู้ออกตราสาร (Credit Risk) : คือความเสี่ยงจากการที่บริษัทผู้ออก
ตราสารไม่สามารถชำระคืนเงินต้น และ/หรือดอกเบี้ยได้ตามที่กำหนด หรือไม่ครบตามจำนวนที่ได้สัญญาไว้ โดยพิจารณา
จากผลการดำเนินงานที่ผ่านมาและฐานะการเงินของผู้ออกตราสาร credit rating ของหุ้นกู้ระยะยาวมีความหมาย 
โดยย่อ ดังต่อไปนี้ 

 

� ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องของตราสาร (Liquidity Risk) : คือความเสี่ยงที่เกิดจากการไม่สามารถขาย 
ตราสารได้ในช่วงเวลาที่ต้องการหรืออาจไม่ได้ราคาตามที่คาดหวังเอาไว้ 

� ความเสี่ยงจากการทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivative) เพื่อป้องกันความเสี่ยง : การทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 
(Derivative) เพื ่อป้องกันความเสี ่ยง (Hedging) จากอัตราแลกเปลี ่ยนอาจทำให้กองทุนเสียโอกาสในการได้รับ
ผลตอบแทนที่เพิ่มขึ้นหากอัตราแลกเปลี่ยนมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางตรงกันข้ามกับที่กองทุนคาดการณ์ไว้ อย่างไร 
ก็ตาม กองทุนยังคงมีความเสี่ยงจากการที่คู่สัญญาไม่ปฏิบัติตามสัญญาดังกล่าว 

���� ความเสี่ยงจากความผันผวนของมูลค่าหน่วยลงทุน (Market Risk) : ความเสี่ยงที่มูลค่าของหลักทรัพย์ที่กองทุนรวม
ลงทุนจะเปลี่ยนแปลงเพิ่มข้ึนหรือลดลงจากปัจจัยภายนอก เช่น สภาวะเศรษฐกิจการลงทุน ปัจจัยทางการเมืองทั้งในและ
ต่างประเทศ เป็นต้น ซึ่งพิจารณาได้จากค่า Standard Deviation (SD) ของกองทุนรวม หากกองทุนรวมมีค่า SD สูง 
แสดงว่ากองทุนรวมมีความผันผวนจากการเปลี่ยนแปลงของราคาหลักทรัพย์สูง 

ระดับ 
การลงทุน TRIS Fitch Moody’s S&P คําอธิบาย 

ระดับท่ี 
น่าลงทุน 

AAA AAA(tha) Aaa AAA อันดับเครดิตสูงท่ีสุด มีความเสี่ยงต่ําท่ีสุดท่ีจะไม่สามารถ
ชําระหน้ีได้ตามกําหนด 

AA AA(tha) Aa AA อันดับเครดิตรองลงมาและถือว่ามีความเสี่ยงต่ํามากท่ีจะไม่
สามารถชําระหน้ีได้ตามกําหนด 

A A(tha) A A ความเสี่ยงต่ําท่ีจะไม่สามารถชําระหน้ีได้ตามกําหนด 

BBB BBB(tha) Baa BBB ความเสี่ยงปานกลางท่ีจะไม่สามารถชําระหน้ีได้ตามกําหนด 

ระดับท่ี 
ต่ํากว่า 

น่าลงทุน 

ต่ํากว่า 
BBB 

ต่ํากว่า 
BBB(tha) 

ต่ํากว่า 
Baa 

ต่ํากว่า 
BBB 

ความเสี่ยงสูงท่ีจะไม่สามารถชําระหน้ีได้ตามกําหนด 
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� การลงทุนในหน่วยลงทุนไม่ใช่การฝากเงิน รวมทั้งไม่ได้อยู่ภายใต้ความคุ้มครองของสถาบันคุ้มครองเงินฝาก จึงมีความ
เสี่ยงจากการลงทุนซ่ึงผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับเงินลงทุนคืนเต็มจำนวน 

� ได้รับอนุมัติจัดตัง้ และอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

� การพิจารณาร่างหนังสือชี้ชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้มิได้เป็นการแสดงว่าสำนักงาน ก.ล.ต. ได้
รับรองถึงความถูกต้องของข้อมูลในหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวม หรือ ได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทุน
ที่เสนอขายนั้น ทั้งนี ้ บริษัทจัดการกองทุนรวมได้สอบทานข้อมูลในหนังสือชี ้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ ณ วันที่  
19 กุมภาพันธ์ 2563 แล้วด้วยความระมัดระวังในฐานะผู้รับผิดชอบในการดำเนินการของกองทุนรวมและขอรับรองว่า
ข้อมูลดังกล่าวถูกต้องไม่เป็นเท็จ และไม่ทำให้ผู้อ่ืนสำคัญผิด 

� ความเสี่ยงจากการกระจุกตัวลงทุนในผู้ออกรายใดรายหนึ่ง (High Issuer Concentration Risk) พิจารณาจากการ
ลงทุนแบบกระจุกตัวในตราสารของผู้ออกตราสาร คู่สัญญา หรือบุคคลอื่นที่มีภาระผูกพันตามตราสารหรือสัญญานั้น รายใด
รายหนึ่งมากกว่า 10%ของ NAV รวมกัน  
ทั้งนี้ การลงทุนแบบกระจุกตัวไม่รวมถึงกรณีการลงทุนในทรัพย์สินดังนี้  
1. ตราสารหนี้ภาครัฐไทย  
2. ตราสารภาครัฐต่างประเทศที่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้  
3. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่ผู้รับฝากหรือผู้ออกตราสารที่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถ
ลงทุนได้  

� ความเสี่ยงจากการลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ่ง (Sector Concentration Risk) เกิด
จากกองทุนลงทุนในบางหมวดอุตสาหกรรมมากกว่า 20% ของ NAV รวมกัน ซึ ่งหากเกิดเหตุการณ์ที ่ส่งผลกระทบต่อ
อุตสาหกรรมนั้น กองทุนดังกล่าวอาจมีผลการดำเนินงานที ่ผันผวนมากกว่ากองทุนที ่กระจายการลงทุนในหลายหมวด
อุตสาหกรรม  

� ความเสี่ยงจากการกระจุกตัวลงทุนในประเทศใดประเทศหนึ่ง (Country Concentration Risk) เกิดจากกองทุน
ลงทุนในประเทศใดประเทศหนึ่งมากกว่า 20% ของ NAV รวมกัน ซ่ึงหากเกิดเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อประเทศดังกล่าว เชน่ 
การเมือง เศรษฐกิจ สังคม เป็นต้น กองทุนดังกล่าวอาจมีผลการดำเนินงานที่ผันผวนมากกว่ากองทุนที่กระจายการลงทุนใน
หลายประเทศ 
�  ความเสี ่ยงจากการเปลี ่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี ่ยน (Currency Risk) หมายถึง การเปลี ่ยนแปลงของอัตรา
แลกเปลี่ยนมีผลกระทบต่อมูลค่าของหน่วยลงทุน เช่น กองทุนรวมลงทุนด้วยสกุลเงินดอลลาร์ในช่วงที่เงินบาทอ่อน แต่ขายทำ
กำไรในช่วงที่บาทแข็ง กองทุนรวมจะได้เงินบาทกลับมาน้อยลง ในทางกลับกันหากกองทุนรวมลงทุนในช่วงที่บาทแข็งและขาย
ทำกำไรในช่วงที่บาทอ่อนก็อาจได้ผลตอบแทนมากข้ึนกว่าเดิมด้วยเช่นกัน ดังนั้น การป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนจงึ
เป็นเคร่ืองมือสำคัญในการบริหารความเสี่ยง ซ่ึงทำได้ดังต่อไปนี้  

-ป้องกันความเสี่ยงทั้งหมดหรือเกือบทั้งหมด : ผู้ลงทุนไม่มีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน  

-ป้องกันความเสี่ยงบางส่วน โดยต้องระบุสัดส่วนการป้องกันความเสี่ยงไว้อย่างชัดเจน : ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากอัตรา
แลกเปลี่ยน  

-อาจป้องกันความเสี่ยงตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนรวม : ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน เนื่องจากการ
ป้องกันความเสี่ยงข้ึนอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนรวมในการพิจารณาว่าจะป้องกันความเสี่ยงหรือไม่  

-ไม่ป้องกันความเสี่ยงเลย : ผู้ลงทุนมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน 


