ขอมูล ณ วันที่

30 มิถุนายน 2564

หนังสือชี้ชวนสวนสรุปขอมูลสําคัญ
กองทุนเปด แอล เอช ตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส
LH Short Term Fixed Income Plus Fund
(LHSTPLUS)

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน
แลนด แอนด เฮาส จํากัด

(ชนิดสะสมมูลคา : LHSTPLUS-A)
กองทุนรวมตราสารหนี้

การเขารวมการตอตานทุจริต:
ไดรับการรับรอง CAC*
* โครงการแนวรวมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการตอตานการทุจริต
(Thailand's Private Sector Collective Action Coalition Against
Corruption "CAC") ของสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

กองทุนที่ลงทุนแบบมีความเสี่ยงทั้งในและตางประเทศ

คุณกําลังจะลงทุนอะไร?
กองทุนรวมนี้เหมาะกับใคร?
คุณตองระวังอะไรเปนพิเศษ?
สัดสวนของประเภททรัพยสินที่ลงทุน
คาธรรมเนียม
ผลการดําเนินงาน
ขอมูลอื่นๆ

การลงทุนในกองทุนรวมไมใชการฝากเงิน
ผูลงทุนควรศึกษารายละเอียดของกองทุนอยางละเอียดถี่ถวนกอนตัดสินใจลงทุน
หากมีขอสงสัยหรือตองการขอมูลเพิ่มเติม โปรดติดตอบริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
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คุณกําลังจะลงทุนอะไร?
กองทุนจะลงทุนในหลักทรัพยหรือทรัพยสินอันเปนหรือเกี่ยวของกับตราสารแหงหนี้ ตราสารทางการเงิน และ/หรือเงินฝากของภาครัฐ
และ/หรือภาคเอกชนที่ใหผลตอบแทนที่ดีเหมาะสมกับระดับความเสี่ยง ที่เสนอขายในประเทศและ/หรือตางประเทศ อาทิ ตราสาร
แหงหนี้ที่ภาครัฐ และ/หรือรัฐวิสาหกิจ เปนผูออก ผูสั่งจาย ผูรับรอง ผูรับอาวัล หรือผูค้ําประกัน ตราสารแหงหนี้ภาคเอกชน เชน ตรา
สารหนี้ ตราสารทางการเงิน และ/หรือเงินฝากที่ธนาคารพาณิชย ธนาคารที่กฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น และ/หรือบริษัทเงินทุน เปนผูออก
ผูสั่งจาย ผูรับรอง ผูรับอาวัล ผูสลักหลัง หรือค้ําประกัน ตราสารแหงหนี้ ตราสารทางการเงินที่บริษัทเอกชนชั้นดี เปนผูออก ผูสั่งจาย
ผูรับรอง ผูรับอาวัล ผูสลักหลัง หรือค้ําประกัน ทั้งนี้ การลงทุนในตราสารที่เสนอขายในตางประเทศจะมีมูลคารวมกันทั้งสิ้นไมเกินรอย
ละ 79 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน ในกรณีที่กองทุนมีการลงทุนในตางประเทศ กองทุนจะลงทุนในหรือมีไวซึ่งสัญญาซื้อขาย
ลวงหนา (Derivative) โดยมีวัตถุประสงคเพื่อปองกันความเสี่ยง (Hedging) จากอัตราแลกเปลี่ยน (Foreign Exchange Rate Risk)
ทั้งจํานวน กองทุนจะดํารงอายุถัวเฉลี่ยของทรัพยสินที่ลงทุนของกองทุน (Portfolio Duration) ไมเกิน 1 ปโดยประมาณ
กองทุนมีกลยุทธการลงทุนมุงหวังผลตอบแทนจากการลงทุนสูงกวาดัชนีชี้วัด (Active Management)
“ผูลงทุนควรศึกษาและทําความเขาใจเกี่ยวกับปจจัยความเสี่ยงของกองทุนในสวนทายของเอกสารฉบับนี้”

กองทุนรวมนี้เหมาะกับใคร?
▪ ชนิดสะสมมูลคา (LHSTPLUS-A) : เหมาะสําหรับผูลงทุนประเภทบุคคลธรรมดา เปดโอกาสใหผูลงทุนรับรายไดจากสวนตางจากการ
ลงทุน (Capita lGain) และสะสมผลประโยชนจากการลงทุน (Total return)
▪ ผูลงทุนที่คาดหวังผลตอบแทนที่สูงกวาเงินฝาก และยอมรับผลตอบแทนที่อาจต่ํากวาหุนได
▪ ผูลงทุนที่ตองการสภาพคลองในการซื้อขายไถถอนหนวยลงทุนไดทุกวันทําการ โดยจะไดรับเงินคืนภายในวันที่ T+1

กองทุนรวมนี้ไมเหมาะกับใคร

▪ ผูลงทุนที่เนนการไดรบั ผลตอบแทนในจํานวนเงินที่แนนอน หรือรักษาเงินตนใหอยูครบ
▪ ผูลงทุนที่ตองการลงทุนเฉพาะในตราสารหนี้ที่มีคุณภาพดี สภาพคลองสูง และมีความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาต่ํา เนื่องจาก
กองทุนรวมนี้ไมถูกจํากัดโดยกฎเกณฑใหตองลงทุนในทรัพยสินดังกลาวเชนเดียวกับกองทุนรวมตลาดเงิน

ทําอยางไรหากยังไมเขาใจนโยบาย และความเสี่ยงของกองทุนนี้
▪ อานหนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม หรือสอบถามผูสนับสนุนการขายและบริษัทจัดการ
▪ อยาลงทุนหากไมเขาใจลักษณะและความเสี่ยงของกองทุนรวมนี้ดพี อ
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คุณตองระวังอะไรเปนพิเศษ?
คําเตือนที่สําคัญ

▪ กองทุนรวมนี้ไมไดถูกจํากัดโดยกฎเกณฑใหตองลงทุนเฉพาะในตราสารที่มีความเสี่ยงต่ําเชนเดียวกับกองทุนรวมตลาดเงิน
ดังนั้น จึงมีความเสี่ยงสูงกวากองทุนรวมตลาดเงิน
▪ กองทุนรวมนี้อาจมีการลงทุนในตราสารหนี้ที่มีสภาพคลองต่ํา จึงอาจไมสามารถซื้อขายตราสารหนี้ไดในเวลาที่ตองการหรือ
ในราคาที่เหมาะสม
▪ กองทุนอาจลงทุนในหรือมีไวซึ่งตราสารหนี้ที่มีอันดับความนาเชื่อถือต่ํากวาที่สามารถลงทุนได (non - investment grade)
และ/หรือตราสารหนี้ที่ไมไดรบั การจัดอันดับความนาเชื่อถือ (Unrated Securities) รวมทั้งตราสารทุนที่ไมไดจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย (Unlisted) ผูลงทุนอาจมีความเสี่ยงสูงขึ้นจากการไมไดรับชําระคืนเงินตนและดอกเบี้ย
▪ ในกรณีที่มีแนวโนมวาจะมีการขายคืนหนวยลงทุนเกินกวา 2 ใน 3 ของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด บริษัท
จัดการอาจใชดุลยพินิจในการเลิกกองทุนรวม และอาจยกเลิกคําสั่งซื้อขายหนวยลงทุนที่ไดรับไวแลวหรือหยุดรับคําสั่งดังกลาวได
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แผนภาพแสดงตําแหนงความเสี่ยงของกองทุนรวม
<Risk Level>

ปจจัยความเสี่ยงที่สําคัญ
ความเสี่ยงจากการผิดนัดชําระหนี้ของผูออกตราสาร
<National Credit>

ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาหลักทรัพย
<Duration>

<SD>

ความเสี่ยงจากการกระจุกตัวลงทุน
<High Issuer>

<High Sector>

หมายเหตุ : กองทุนรวมมีการลงทุนกระจุกตัวในหมวดธนาคาร 20.33%

<High Country>

ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน
<fx>

หมายเหตุ : ปจจุบันกองทุนไมมีการลงทุนในตางประเทศ

* คุณสามารถดูขอมูลเพิ่มเติมไดที่ www.lhfund.co.th
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สัดสวนของประเภททรัพยสินที่ลงทุน
% ของ NAV
เงินฝากธนาคาร,
17.35%

ตั๋วแลกเงินบริษัทเอกชน,
10.09%
อื่นๆ, -3.37%

ตราสารหนี้ของ
บริษทั เอกชน, 28.86%
ตราสารหนี้ภาครัฐ,
47.07%

▪ ทรัพยสินที่ลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก
หลักทรัพย
พันธบัตรธนาคารแหงประเทศไทยงวดที่ 13/91/64
พันธบัตรธนาคารแหงประเทศไทยงวดที่ 5/364/64
พันธบัตรธนาคารแหงประเทศไทยงวดที่ 21/91/64
ตั๋วแลกเเงิน บริษัทหลักทรัพย เมยแบงก กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
พันธบัตรธนาคารแหงประเทศไทยงวดที่ 23/91/64
▪ Portfolio duration:
หมายเหตุ:

อันดับความนาเชื่อถือ/
สถาบันที่จัดอันดับ
AA+(FITCH)
-

% ของ
NAV
8.85
6.30
6.13
5.04
4.42

0.4557 ป

ขอมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

ทั้งนี้คุณสามารถดูขอมูลที่เปนปจจุบันไดที่ www.lhfund.co.th

▪ น้ําหนักการลงทุนตามอันดับความนาเชื่อถือ
ตราสารหนี้ตางประเทศ
credit rating ตาม
national rating scale

ตราสารหนี้ในประเทศ

52.75%

อันดับเครดิต

GOV bond/AAA

ตราสารหนี้ตางประเทศ
credit rating ตาม
international rating scale

AAA

AAA

AA

AA

A

A

BBB

BBB

ต่ํากวา BBB

ต่ํากวา BBB

ต่ํากวา BBB

Unrated /Non-investment
grade

Unrated /Non-investment grade

Unrated /Non-investment grade

AA
A
BBB

0.00%

9.77%
22.03%
2.47%

50.00%

100.00%

0.00%

50.00%

100.00%

0.00%

16.79%

50.00%

100.00%
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คาธรรมเนียม
* คาธรรมเนียมมีผลกระทบตอผลตอบแทนที่คุณจะไดรับ
ดังนั้น คุณควรพิจารณาการเรียกเก็บคาธรรมเนียมดังกลาวกอนการลงทุน *
คาธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ตอปของ NAV)
3.50000

สูงสุดไมเกิน, 3.21

คาธรรมเนียมที่เรียกเก็บจริง
% ตอปของ NAV

3.00000
2.50000
2.00000

สูงสุดไมเกิน, 2.14

1.50000
1.00000
0.50000

สูงสุดไมเกิน, 0.54
0.12840

สูงสุดไมเกิน, 0.11

0.00000

0.03210

การจัดการ

ผูดูแลผลประโยชน

สูงสุดไมเกิน, 0.50

0.03857

0.00600

นายทะเบียน

คาใชจายอื่นๆ

0.20507

รวมคาใชจาย

หมายเหตุ:
1) คาธรรมเนียมดังกลาวขางตนเปนอัตราที่รวมภาษีมูลคาเพิ่ม หรือภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใด ในทํานองเดียวกันนี้
2) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการที่จะปรับเพิ่มอัตราคาธรรมเนียมหรือคาใชจายขางตนโดยไมถอื วาเปนการแกไขเพิ่มเติมโครงการจัดการในอัตราไมเกินรอยละ 5 ของอัตรา
คาธรรมเนียมหรือคาใชจาย ทั้งนี้ เปนไปตามที่ระบุไวในรายละเอียดโครงการและตามหลักเกณฑท่สี ํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด
3) คาธรรมเนียมคาใชจายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมเมื่อรวมกันทั้งหมดแลว ตองไมเกินอัตรารอยละ 3.21 ตอปของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวม
4) สามารถดูคาธรรมเนียมที่เรียกเก็บจริงจากกองทุนรวมยอนหลัง 3 ป เพิ่มเติมไดที่รายละเอียดหนังสือชี้ชวนสวนขอมูลกองทุนรวม
5) คาใชจายอื่น ๆ ระหวางวันที่ 1 มีนาคม 2563 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ 2564
* สามารถดูขอมูลเพิ่มเติมไดที่ www.lhfund.co.th

คาธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผูถือหนวย (% ของมูลคาซื้อขาย)
รายการ
คาธรรมเนียมการขาย (Front-end Fee)
คาธรรมเนียมการรับซื้อคืน (Back-end Fee)
คาธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหนวยลงทุน
สับเปลี่ยนเขา (Switching in Fee)
สับเปลี่ยนออก (Switching out Fee)
คาธรรมเนียมการโอนหนวยลงทุน

สูงสุดไมเกิน
2.68
2.68

เก็บจริง
ยกเวน
ยกเวน

2.68
2.68

ยกเวน
ยกเวน

ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ

200 บาท/รายการ

หมายเหตุ:
1) คาธรรมเนียมดังกลาวขางตน อาจเรียกเก็บจากผูลงทุนแตละกลุมหรือแตละรายไมเทากัน ขึ้นอยูกบั ดุลยพินิจของบริษัทจัดการ
2) กรณีสับเปลี่ยนหนวยลงทุน บริษัทจัดการอาจยกเวนไมเรียกเก็บคาธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนสําหรับการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนระหวางกองทุนรวม
ภายใตการจัดการของบริษัทจัดการ แตจะมีการเรียกเก็บคาธรรมเนียมการขายและรับซื้อคืนหนวยลงทุนตามอัตราที่บริษัทจัดการกําหนด
3) คาธรรมเนียมดังกลาวขางตนรวมภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอ่นื ใดแลว
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ผลการดําเนินงาน
* ผลการดําเนินงานในอดีต มิไดเปนสิ่งยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต *
1. ดัชนีชี้วัด คือ
1) ดัชนี Short-term Government Bond รอยละ 50
2) ดัชนี ThaiBMA Commercial Paper (A- up) รอยละ 30
3) อัตราเฉลี่ยดอกเบี้ยเงินฝากประจํา 1 ป ของธนาคารพาณิชยขนาดใหญ 3 แหง ไดแก ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารไทยพาณิชย และธนาคาร
กสิกรไทย รอยละ 20
2. ผลการดําเนินงานยอนหลัง (คํานวณตามปปฎิทิน)
2.50%
1.2
1
2.00%

2.01%

% ตตออปปขของ
อง NAV
NAV
%

1.80%
1.50%

0.8
1.50%
0.6
1.00%
0.4

1.05%

0.92%

0.50%
0.2
0
0.00%

0.30%
100.00%

200.00%

2561

300.00%
2562

LHSTPLUS-A

3. LHSTPLUS-A เคยมีผลขาดทุนสูงสุดในชวงเวลา 5 ป คือ

Benchmark

400.00%

2563 500.00%

-0.69%

(กรณีกองทุนจดทะเบียนไมครบ 5 ป จะแสดงคาที่เกิดขึ้นตั้งแตวันจดทะเบียนกองทุนจนถึงวันที่รายงาน)

0.41%

4. ความผันผวนของผลการดําเนินงาน (Standard Deviation) คือ

ตอป

(กรณีกองทุนจดทะเบียนไมครบ 5 ป จะแสดงคาที่เกิดขึ้นตั้งแตวันจดทะเบียนกองทุนจนถึงวันที่รายงาน)

5. ความผันผวนของสวนตางผลการดําเนินงานและดัชนีชี้วัด (Tracking Error : TE) คือ
N/A % ตอป
Short Term General Bond
6. ประเภทกองทุนรวมเพื่อใชเปรียบเทียบผลการดําเนินงาน ณ จุดขาย คือ
7. ผลการดําเนินงานยอนหลังแบบปกหมุด
ขอมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564
% ตามชวงเวลา
กองทุน

% ตอป

YTD

3 เดือน

Percen
Percen
6 เดือน
tile
tile

1 ป

Percen
tile

3 ป

Percen
tile

5 ป

Percen
tile

10 ป

ดัชนีชี้วัด (Benchmark)

0.29
0.29

0.13
0.14

50th
50th

0.29
0.29

50th
50th

0.62
0.72

50th
50th

1.12
0.88

75th
95th

N/A
N/A

N/A
N/A

N/A
N/A

N/A
N/A

1.26
0.93

ความผันผวนของ
ผลการดําเนินงาน

0.04

0.02

5th

0.04

50th

0.27

95th

0.48

95th

N/A

N/A

N/A

N/A

0.41

ความผันผวนของดัชนีชี้วัด

0.03

0.02

5th

0.03

25th

0.05

50th

0.87

95th

N/A

N/A

N/A

N/A

0.97

LHSTPLUS-A

Percen
ตั้งแตจัดตั้ง
tile

* คุณสามารถดูขอมูลที่เปนปจจุบันไดที่ www.lhfund.co.th

▪ ตารางแสดงผลการดําเนินงานของกลุม
Peer
Percentile
5th Percentile
25th Percentile
50th Percentile
75th Percentile
95th Percentile

Short Term General Bond

3 เดือน 6 เดือน

0.34
0.23
0.13
0.07
0.02
* คุณสามารถดูขอ มูลเพิ่มเติมไดที่ www.aimc.or.th

0.57
0.37
0.24
0.15
0.04

Return (%)
1 ป
3 ป

5 ป

1.25
0.97
0.61
0.40
0.24

1.53
1.35
1.17
1.01
0.44

1.50
1.36
1.13
0.95
0.02

ขอมูล ณ วันที่ 30 มิถนุ ายน 2564
10 ป

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

10 ป

2.27
1.95
1.81
1.63
1.03

0.02
0.03
0.04
0.07
0.12

0.22
0.24
0.30
0.42
1.45

0.02
0.03
0.05
0.09
0.13

0.02
0.03
0.06
0.10
0.14

0.13
0.16
0.21
0.34
1.62

0.11
0.13
0.19
0.31
1.40
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ขอมูลอื่นๆ
นโยบายการจายเงินปนผล
ผูดูแลผลประโยชน
มูลคาโครงการ
วันที่จดทะเบียน
อายุโครงการ

ไมมีการจายเงินปนผล
ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)
7,000 ลานบาท
29 มีนาคม 2560
ไมกําหนด

การซื้อและการขายคืนหนวยลงทุน

การซื้อหนวยลงทุน
▪ วันทําการซื้อ: ทุกวันทําการ ระหวางเวลา 8.30 - 15.30 น.
▪ มูลคาขั้นต่ําของการซื้อครั้งแรก:
ไมกําหนด
▪ มูลคาขั้นต่ําของการซื้อครั้งถัดไป:
ไมกําหนด
การขายคืนหนวยลงทุน
▪ วันทําการขายคืน: ทุกวันทําการ ระหวางเวลา 8.30 - 15.30 น.
▪ มูลคาขั้นต่ําของการขายคืน:
ไมกําหนด
▪ จํานวนหนวยขั้นต่ําของการขายคืน:
ไมกําหนด
▪ ยอดคงเหลือขั้นต่ํา:
ไมกําหนด
▪ จํานวนหนวยลงทุนคงเหลือขั้นต่ํา:
ไมกําหนด
▪ ระยะเวลาการรับเงินคาขายคืน:
ภายใน 5 วันทําการถัดจากวันทํารายการ
ปจจุบันรับเงินคาขายคืนภายใน 1 วันทําการถัดจากวันทํารายการ (T+1)
คุณสามารถตรวจสอบมูลคาทรัพยสนิ รายวันไดที่: www.lhfund.co.th

รายชื่อผูจัดการกองทุน

ชื่อ - นามสกุล
คุณนรี พฤกษยาภัย
คุณพีรวิชญ ลิ้มเดชาพันธ
คุณสร สุรสิทธิ์

อัตราสวนหมุนเวียนการลงทุน
ของกองทุนรวม (PTR)

ขอบเขตหนาที่
ผูจัดการกองทุนตราสารหนี้,
กองทุนตางประเทศ
ผูจัดการกองทุนตราสารหนี้,
กองทุนตางประเทศ

วันที่เริ่มบริหารกองทุน
4 ตุลาคม 2561

ผูจัดการกองทุนตราสารหนี้,
กองทุนตางประเทศ

4 มกราคม 2564

1 กันยายน 2563

1.1466
กรณีกองทุนรวมที่จดทะเบียนจัดตั้งไมถึง 1 ป จะแสดงคาที่เกิดขึ้นจริงในชวงเวลาตั้งแตวันที่จด
ทะเบียนถึงวันที่รายงาน
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Morningstar Rating Overall
ขอมูล ณ วันที่ 30 มิถนุ ายน 2564
Morningstar Category
ผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน

www.morningstarthailand.com
Thailand Fund Short Term Bond
ธนาคารแลนด แอนด เฮาส จํากัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย แลนด แอนด เฮาส จํากัด (มหาชน)
หรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนที่บริษัทจัดการแตงตั้งขึ้น (ถามี)

ติดตอสอบถาม
รับหนังสือชี้ชวน
รองเรียน

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน แลนด แอนด เฮาส จํากัด
ที่อยู: เลขที่ 11 อาคารคิวเฮาส สาทร ชั้น 14 ถนนสาทรใต
แขวงทุงมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท : 0-2286-3484
website : www.lhfund.co.th
email : Marketing@lhfund.co.th

ธุรกรรมที่อาจกอใหเกิดความขัดแยง
ทางผลประโยชน

คุณสามารถตรวจสอบธุรกรรมที่อาจกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน
ไดที่ www.lhfund.co.th

คําอธิบายเพิ่มเติม
ปจจัยความเสี่ยงของกองทุน
▪ ความเสี่ยงจากการดําเนินงานของผูออกตราสาร (Business Risk) : คือความเสี่ยงที่เกิดจากการดําเนินงานของผูออกตราสาร หากผลการ
ดําเนินงานหรือฐานะการเงินของผูออกตราสาร รวมทั้งความสามารถในการทํากําไรของผูออกตราสารเปลี่ยนแปลงไปซึ่งอาจกระทบตอราคาซื้อ
ขายของตราสาร
▪ ความเสี่ยงจากความสามารถในการชําระหนี้ของผูออกตราสาร (Credit Risk) : คือความเสี่ยงจากการที่บริษัทผูออกตราสารไมสามารถชําระ
คืนเงินตน และ/หรือดอกเบี้ยไดตามที่กําหนด หรือไมครบตามจํานวนที่ไดสัญญาไว โดยพิจารณาจากผลการดําเนินงานที่ผานมาและฐานะการเงิน
ของผูออกตราสาร credit rating ของหุนกูระยะยาวมีความหมายโดยยอ ดังตอไปนี้
ระดับ
การลงทุน

ระดับที่
นาลงทุน

ระดับที่
ต่ํากวา
นาลงทุน

TRIS

Fitch

Moody’s

S&P

คําอธิบาย

AAA

AAA(tha)

Aaa

AAA

อันดับเครดิตสูงที่สุด มีความเสี่ยงต่ําที่สุดที่จะไมสามารถ
ชําระหนี้ไดตามกําหนด

AA

AA(tha)

Aa

AA

อันดับเครดิตรองลงมาและถือวามีความเสี่ยงต่ํามากที่จะไม
สามารถชําระหนี้ไดตามกําหนด

A

A(tha)

A

A

ความเสี่ยงต่ําที่จะไมสามารถชําระหนี้ไดตามกําหนด

BBB

BBB(tha)

Baa

BBB

ต่ํากวา
BBB

ต่ํากวา
BBB(tha)

ต่ํากวา
Baa

ต่ํากวา
BBB

ความเสี่ยงปานกลางที่จะไมสามารถชําระหนี้ไดตามกําหนด
ความเสี่ยงสูงที่จะไมสามารถชําระหนี้ไดตามกําหนด
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▪ ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคลองของตราสาร (Liquidity Risk) : คือความเสี่ยงที่เกิดจากการไมสามารถขายตราสารไดในชวงเวลาที่

ตองการหรืออาจไมไดราคาตามที่คาดหวังเอาไว

▪ ความเสี่ยงจากการลงทุนในตางประเทศ (Country and Political Risk) : เนื่องจากกองทุนหลักมีการลงทุนในตราสารตางประเทศ กองทุน

จึงมีความเสี่ยงของประเทศที่ลงทุน กองทุนไทยจึงมี ความเสี่ยงในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงของปจจัยพื้นฐาน สภาวะทางเศรษฐกิจ การเมือง
คาเงิน และนโยบายตางประเทศ โดยปจจัยเหลานี้อาจมีผลกระทบตอราคาหนวยลงทุน หรือหลักทรัพยที่กองทุนลงทุน หรือผูถือหนวยลงทุนอาจ
ไดรับชําระเงินคาขายคืนหนวยลงทุนชากวาระยะเวลาที่กําหนด
▪ ความเสี่ยงจากขอจํากัดการนําเงินลงทุนกลับประเทศ (Repatriation Risk) : เนื่องจากกองทุนอาจจะมีการลงทุนในตราสารตางประเทศ จึง
มีความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายตางประเทศที่เกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ และการนําเงินลงทุนกลับเขามาในประเทศได
ซึ่งอาจสงผลใหกองทุนไมสามารถชําระเงินใหผูถือหนวยลงทุนไดตามจํานวนหรือเวลาที่กําหนด
▪ ความเสี่ยงที่เกิดจากการไดรับชําระเงินคาขายคืนหนวยลงทุนจากกองทุนรวมตางประเทศลาชา : คือความเสี่ยงที่เกิดจากวันหยุดทําการของ
ประเทศที่กองทุนลงทุนหรือประเทศที่เกี่ยวของกับการลงทุนอาจหยุดไมตรงกับวันหยุดทําการของประเทศไทย ทําใหกองทุนอาจไดรับชําระเงินคา
ขายคืนหนวยลงทุนจากกองทุนรวมตางประเทศที่กองทุน ลงทุนลาชา และสงผลกระทบตอการชําระเงินคาขายคืนหนวยลงทุนใหกับผูถือหนวย
ลงทุนในประเทศ
▪ ความเสี่ยงจากการทําสัญญาซื้อขายลวงหนา (Derivative) เพื่อปองกันความเสี่ยง : การทําสัญญาซื้อขายลวงหนา (Derivative) เพื่อ
ปองกันความเสี่ยง (Hedging) จากอัตราแลกเปลี่ยนอาจทําใหกองทุนเสียโอกาสในการไดรับผลตอบแทนที่เพิ่มขึ้นหากอัตราแลกเปลี่ยนมีการ
เปลี่ยนแปลงไปในทางตรงกันขามกับที่กองทุนคาดการณไว อยางไรก็ตาม กองทุนยังคงมีความเสี่ยงจากการที่คสู ญ
ั ญาไมปฏิบัติตามสัญญาดังกลาว
▪ความเสี่ ยงจากความผั นผวนของมู ล ค า หนว ยลงทุ น (Market Risk) หมายถึ ง ความเสี่ย งที่ มู ล ค า ของหลัก ทรั พ ย ที่ กองทุ น รวมลงทุ น จะ
เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นหรือลดลงจากปจจัยภายนอก เชน สภาวะเศรษฐกิจการลงทุน ปจจัยทางการเมืองทั้งในและตางประเทศ เปนตน ซึ่งพิจารณา
ไดจากคา Standard Deviation (SD) ของกองทุนรวม หากกองทุนรวมมีคา SD สูง แสดงวากองทุนรวมมีความผันผวนจากการเปลี่ยนแปลงของ
ราคาหลักทรัพยสูง
▪ ความเสี่ยงจากการกระจุกตัวลงทุนในผูออกรายใดรายหนึ่ง (High Issuer Concentration Risk) พิจารณาจากการลงทุนแบบกระจุกตัวใน

ตราสารของผูออกตราสาร คูสัญญา หรือบุคคลอื่นที่มีภาระผูกพันตามตราสารหรือสัญญานั้น รายใดรายหนึ่งมากกวา 10%ของ NAV รวมกัน
ทั้งนี้ การลงทุนแบบกระจุกตัวไมรวมถึงกรณีการลงทุนในทรัพยสินดังนี้
1. ตราสารหนี้ภาครัฐไทย
2. ตราสารภาครัฐตางประเทศที่มีการจัดอันดับความนาเชื่อถืออยูในอันดับที่สามารถลงทุนได
3. เงินฝากหรือตราสารเทียบเทาเงินฝากที่ผูรบั ฝากหรือผูออกตราสารที่มีการจัดอันดับความนาเชื่อถืออยูในอันดับที่สามารถลงทุนได
▪ ความเสี่ยงจากการลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ่ง (Sector Concentration Risk) เกิดจากกองทุนลงทุนใน
บางหมวดอุตสาหกรรมมากกวา 20% ของ NAV รวมกัน ซึ่งหากเกิดเหตุการณที่สงผลกระทบตออุตสาหกรรมนั้น กองทุนดังกลาวอาจมีผลการ
ดําเนินงานที่ผันผวนมากกวากองทุนที่กระจายการลงทุนในหลายหมวดอุตสาหกรรม
▪ ความเสี่ยงจากการกระจุกตัวลงทุนในประเทศใดประเทศหนึ่ง (Country Concentration Risk) เกิดจากกองทุนลงทุนในประเทศใด
ประเทศหนึ่งมากกวา 20% ของ NAV รวมกัน ซึ่งหากเกิดเหตุการณที่สงผลกระทบตอประเทศดังกลาว เชน การเมือง เศรษฐกิจ สังคม เปนตน
กองทุนดังกลาวอาจมีผลการดําเนินงานที่ผันผวนมากกวากองทุนที่กระจายการลงทุนในหลายประเทศ
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ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน (Currency Risk) หมายถึง การเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนมีผลกระทบตอ
มูลคาของหนวยลงทุน เชน กองทุนรวมลงทุนดวยสกุลเงินดอลลารในชวงที่เงินบาทออน แตขายทํากําไรในชวงที่บาทแข็ง กองทุนรวมจะไดเงิน
บาทกลับมานอยลง ในทางกลับกันหากกองทุนรวมลงทุนในชวงที่บาทแข็งและขายทํากําไรในชวงที่บาทออนก็อาจไดผลตอบแทนมากขึ้นกวาเดิม
ดวยเชนกัน ดังนั้น การปองกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนจึงเปนเครื่องมือสาคัญในการบริหารความเสี่ยง ซึ่งทําไดดังตอไปนี้
-ปองกันความเสี่ยงทั้งหมดหรือเกือบทั้งหมด : ผูลงทุนไมมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
-ปองกันความเสี่ยงบางสวน โดยตองระบุสัดสวนการปองกันความเสี่ยงไวอยางชัดเจน : ผูลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
-อาจปองกันความเสี่ยงตามดุลยพินิจของผูจัดการกองทุนรวม : ผูลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน เนื่องจากการปองกันความเสี่ยง
ขึ้นอยูกับดุลยพินิจของผูจัดการกองทุนรวมในการพิจารณาวาจะปองกันความเสี่ยงหรือไม
-ไมปองกันความเสี่ยงเลย : ผูลงทุนมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน



อัตราสวนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (PTR)
ขอมูลอัตราสวนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (portfolio turnover ratio : PTR) แสดงถึงปริมาณการซื้อขายทรัพยสินของกองทุน และ
สะทอนกลยุทธการลงทุนของผูจัดการกองทุนไดดียิ่งขึ้น โดยคํานวณจากมูลคาที่ต่ํากวาระหวางผลรวมของมูลคาการซื้อทรัพยสินกับผลรวมของ
มูลคาการขายทรัพยสินที่กองทุนรวมลงทุนในรอบระยะเวลาผานมายอนหลัง 1 ป หารดว ยมูลคาทรั พยสินสุทธิเฉลี่ยของกองทุนรวมในรอบ
ระยะเวลาเดียวกัน
PTR (%)

=

Min (ซื้อหุน , ขายหุน)
Avg. NAV

▪ การลงทุนในหนวยลงทุนไมใชการฝากเงิน รวมทั้งไมไดอยูภายใตความคุมครองของสถาบันคุมครองเงินฝาก จึงมีความเสี่ยงจากการลงทุนซึ่งผู
ลงทุนอาจไมไดรับเงินลงทุนคืนเต็มจํานวน
▪ ไดรับอนุมัติจัดตั้ง และอยูภายใตการกํากับดูแลของสํานักงาน ก.ล.ต.
▪ การพิจารณารางหนังสือชี้ชวนในการเสนอขายหนวยลงทุนของกองทุนรวมนี้มิไดเปนการแสดงวาสํานักงาน ก.ล.ต. ไดรับรองถึงความถูกตองของ
ขอมูลในหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวม หรือ ไดประกันราคาหรือผลตอบแทนของหนวยลงทุนที่เสนอขายนั้น ทั้งนี้
บริษัทจัดการกองทุนรวมไดสอบทานขอมูลในหนังสือชี้ชวนสวนสรุปขอมูลสําคัญ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 แลวดวยความระมัดระวังใน
ฐานะผูรับผิดชอบในการดําเนินการของกองทุนรวมและขอรับรองวาขอมูลดังกลาวถูกตองไมเปนเท็จ และไมทําใหผูอื่นสําคัญผิด

LHSTPLUS-A: หนา 11 / 11

