
ได้รับอนุมัตจิัดตั �งกองทนุรวมโดย
บริษัทจัดการอยู่ภายใต้การกํากับ
ดูแลของ

7 8

ทรัพย์สนิที#กองทุนรวมลงทุน

กองทนุมีนโยบายทีจะลงทนุในหรือมีไว้ซึงหลกัทรัพย์ และ/หรือตราสารดงัตอ่ไปนี % โดยจะพจิารณาปรับสดัสว่น

ประเภทกองทนุรวม

ชื#อบริษัทจัดการกองทนุรวม
ได้รับการรับรอง CAC **

จ่าย : ไมเ่กินปีละ 12 ครั %ง

ไมใ่ช่
กองทุนรวมนี �เป็นกองทุนรวมมีประกัน
หรือกองทุนรวมคุ้มครองเงนิต้นหรือไม่

ความถี#ในการเปิดซื �อขายหน่วยลงทนุ
อายุโครงการ

29 มถินุายน 2560เปิดเสนอขายช่วง IPO : 22-28 มถินุายน 2560
ไมกํ่าหนดไมเ่กินร้อยละ 3.75 ต่อปีของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ

กองทนุรวมเหมาะกับผู้ลงทนุประเภทใดบ้าง

วันที#จดทะเบียน 

ค่าใช้จ่ายรวม

นโยบายการลงทนุ

กองทุนรวมนี % เหมาะสมกบัวตัถปุระสงค์การลงทุนของตน และยอมรับความเสียงทีอาจเกิดขึ %นจากการลงทุนดงักลา่วได้

ประเภทกองทุนรวมตามที#แสดงในข้อมูลที#ใช้เปรียบ
Aggressive Allocation

ชื#อผู้ประกัน

เทยีบผลการดาํเนินงานของกองทุนรวม ณ จุดขาย

ผู้ดูแลผลประโยชน์
ไมมี่

ธนาคารทหารไทย จํากดั (มหาชน)
นโยบายจ่ายเงนิปันผล

หนังสือชี �ชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญ

สํานกังาน ก.ล.ต.

บลจ.แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จํากดั

ข้อมลู ณ วนัที 12 มิถนุายน 2560

กองทนุรวมผสม

จากหนงัสือชี %ชวนฉบบัเต็มกอ่นการตดัสินใจลงทุน ซึงสามารถขอได้จากผู้สนบัสนุนการขายและบริษัทจดัการกองทุนรวม หรืออาจศกึษาข้อมลูได้จากหนงัสือชี %ชวนทีบริษัทจดัการกองทุนรวมยืน

กองทุนเปิด แอล เอช ซเีล็ค
LH Select Fund (LHSELECT)

ข้อมลูสรุปนี %เป็นสว่นหนึงของหนงัสือชี %ชวน ซึงเป็นเพียงข้อมลูสรุปเกียวกบันโยบายลกัษณะผลตอบแทน ความเสียง และเงือนไขตา่งๆ ของกองทุน ดงันั %น ผู้ลงทุนต้องศกึษาข้อมลูในรายละเอียด

ตอ่สํานกังาน ก.ล.ต. ได้ที website ของสํานกังาน ก.ล.ต. ทั %งนี % หากผู้ลงทุนมีข้อสงสยัควรสอบถามผู้แนะนําการลงทุนให้เข้าใจกอ่นตดัสินใจซื %อหน่วยลงทุน โดยควรลงทุนเมือเห็นวา่ การลงทุนใน

                 แผนภาพแสดงตาํแหน่งความเสี#ยงของกองทุนรวม 
ความเสี#ยงตํ#า                                                                                                                                                                                          ความเสี#ยงสูง 

1 2 3 4 5 6 7 8 

กองทนุรวม  
ตลาดเงนิที#ลงทนุ 
เฉพาะในประเทศ 

กองทุนรวม 
ตลาดเงนิที#ลงทนุ
ในต่างประเทศ
บางส่วน 

กองทนุรวม
พันธบัตรรัฐบาล 

กองทนุรวม  
ตราสารหนี � 

กองทุนผสม กองทนุรวม 
ตราสารแห่งทนุ 

กองทนุรวม  
หมวด
อุตสาหกรรม 

กองทุนรวมที#ลงทนุ
ในทรัพย์สิน
ทางเลือก  

LHSELECT 

กองทนุมีนโยบายทีจะลงทนุในหรือมีไว้ซึงหลกัทรัพย์ และ/หรือตราสารดงัตอ่ไปนี % โดยจะพจิารณาปรับสดัสว่น

การลงทนุของหลกัทรัพย์ และ/หรือตราสารดงักลา่วได้ตั %งแตร้่อยละ 0 – 100 ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุ   

 - ตราสารแห่งทนุ

 - ตราสารแห่งหนี % เงินฝากธนาคาร ตราสารกึงหนี %กึงทนุ ใบสําคญัแสดงสทิธิ

 - หน่วยลงทนุของกองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์/REITs/ตราสารอืนใดทีให้สทิธิในการได้มาหรือทีมีผลตอบแทน

อ้างอิงกบัตราสารดงักลา่วข้างต้น หรือกลุม่ของตราสาร/หน่วยลงทนุดงักลา่วข้างต้น

 - กองทนุรวมโครงสร้างพื %นฐาน/ตราสารอืนใดทีให้สทิธิในการได้มาหรือทีมีผลตอบแทนอ้างอิงกบัตราสาร

ดงักลา่วข้างต้น 

รวมถึงหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิอืนหรือการหาดอกผลโดยวธีิอืนตามทีระบไุว้ในโครงการหรือตามทีคณะกรรมการ    o ความเสียงจากความสามารถในการชําระคืนหนี %ของผู้ออกตราสารหนี %
ก.ล.ต. หรือสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด    o ความเสียงจากการดําเนินงานของผู้ออกตราสาร
ผู้จดัการกองทนุจะพจิารณาลงทนุในตราสารทนุ และ/หรือตราสารหนี % และ/หรือหน่วยลงทนุของกองทนุรวม    o ความเสียงจากความผนัผวนของราคาตราสาร
อสงัหาริมทรัพย์/REITs และ/หรือกองทนุรวมโครงสร้างพื %นฐาน และ/หรือหลกัทรัพย์อืนทีผู้จดัการกองทนุพจิารณา    o ความเสียงจากการขาดสภาพคลอ่งของตราสาร
วา่มีความเหมาะสมทีจะลงทนุ     o ความเสียงจากการทําสญัญาซื %อขายลว่งหน้าเพือป้องกนัความเสียง
ทั %งนี % กองทนุจะพจิารณาลงทนุในหุ้นซึงเป็นสว่นประกอบของดชันี SET100 เป็นอนัดบัแรก และ/หรือกองทนุ

อาจจะพจิารณาลงทนุในหุ้นกลุม่อืน ซึงสดัสว่นการลงทนุขึ %นอยู่กบัดลุยพนิิจของผู้จดัการกองทนุและตามความ

เหมาะสมกบัสภาวการณ์ในแตล่ะขณะเพือประโยชน์ของกองทนุเป็นหลกั  

กลยุทธ์ในการบริหารกองทนุรวม
   กองทุนมุง่หวงัผลตอบแทนจากการลงทุนสงูกวา่ดชันีชี %วดั (Active Management)
ปัจจัยที#ส่งผลกระทบต่อผลตอบแทนของกองทนุรวม
   - ความผนัผวนของราคาตราสาร และ/หรือหลกัทรัพย์ทีกองทุนลงทุน ไมมี่
   - การปรับเปลียนอนัดบัความน่าเชือถือของตราสารหนี % และความสามารถในการชําระหนี %
ของผู้ออกตราสารหนี %
ดชันีชี �วดั (Benchmark) กองทุนรวม

• ThaiBMA Government Bond Index (Total Return Index) อาย ุ1-3 ปี ร้อยละ 20
• ดชันีกองทุนรวมอสงัหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพือการลงทุนในอสงัหาริมทรัพย์ (PF&REIT)
ในสดัสว่นร้อยละ 20 
• SET 100 TRI ร้อยละ 60

    กองทุนนี %เหมาะสมกบัผู้ลงทุนทีต้องการลงทุนระยะปานกลางถงึระยะยาวในตราสารแห่งทุน และ/

หรือตราสารแห่งหนี % และ/หรือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสงัหาริมทรัพย์/REITs และ/หรือกองทุนรวม

โครงสร้างพื %นฐาน โดยกองทุนสามารถปรับสดัสว่นของตราสารทีลงทุนได้ตั %งแตร้่อยละ 0-100 ของ

มลูคา่ทรัพย์สินสทุธิ

ปัจจัยความเสี#ยงที#สําคัญ

คําเตือนที#สําคัญ



o ค่าธรรมเนียมที#เรียกเก็บจากกองทนุรวม (% ต่อปีของ NAV) o การซื �อหน่วยลงทนุ

การจดัการ - วนัทําการซื %อ (IPO) วนัที 22-28 มิถนุายน 2560

ผู้ดแูลผลประโยชน์ (หลงั IPO) ทุกวนัทําการ

นายทะเบียน ระหวา่งเวลา 8.30 – 15.30 น.

คา่ใช้จ่ายอืน ๆ - มลูคา่ขั %นตําของการซื %อครั %งแรก : ไมกํ่าหนด

รวมคา่ใช้จ่ายทั %งหมด - มลูคา่ขั %นตําของการซื %อครั %งถดัไป : ไมกํ่าหนด

o  ค่าธรรมเนียมที#เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทนุ (% ของมูลค่าซื �อขาย)  o การขายคืนหน่วยลงทนุ

คา่ธรรมเนียมขาย - วนัทําการขายคืน : ทุกวนัทําการ

คา่ธรรมเนียมการรับซื %อคืน ระหวา่งเวลา 8.30 – 15.30 น.

 -มลูคา่ขั %นตําของการขายคืน : ไมกํ่าหนด

- ระยะเวลาการรับเงินคา่ขายคืน : 5 วนัทําการถดัจากวนัทํารายการ (T+5)
บริษัทจดัการจะยกเว้นไม่เรียกเก็บคา่ธรรมเนียมการสบัเปลียนหน่วยลงทนุสําหรับการสบัเปลียน

หน่วยลงทนุระหวา่งกองทนุรวมภายใต้การจดัการของบริษัทจดัการ แตจ่ะมีการเรียกเก็บคา่ธรรมเนียม

การขายและรับซื %อคนืหน่วยลงทนุตามอตัราทีบริษัทจดัการกําหนด

ทั %งนี %บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บคา่ธรรมเนียมการขายหน่วยลงทนุ (Front-end-fee)

คา่ธรรมเนียมการรับซื %อคนืหน่วยลงทนุ (Back-end fee) และคา่ธรรมเนียมการสบัเปลียนหน่วยลงทนุ ผู้ลงทนุสามารถตรวจสอบมูลค่าหน่วยลงทนุได้ที#

จากผู้ลงทนุแตล่ะกลุ่มหรือแตล่ะรายไม่เท่ากนัขึ %นอยู่กบัดลุยพินิจของบริษัทจดัการ โดยอาจพิจารณา - www.lhfund.co.th

จากมลูคา่การทํารายการ ประเภทการทํารายการ ระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทนุ เป็นต้น - บริษัทจดัการ โทร.02-286-3484 และ 02-679-2155

*คา่ธรรมเนียมมีผลกระทบตอ่ผลตอบแทนทีผู้ลงทนุจะได้รับ ดงันั %นผู้ลงทนุควรพิจารณาการเรียกเก็บ

o  บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทนุ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จาํกัด ผู้จัดการกองทนุหลัก นายสมิทธ์  ศกัดิqกําจร

ไมเ่กินร้อยละ 2.68 / ช่วง IPO = 0.60 / ภายหลงั IPO =  0.80

คา่ธรรมเนียมดงักล่าวก่อนการลงทนุ*

ข้อมูลการซื �อ/ขายหน่วยลงทนุ

ไมเ่กินร้อยละ 2.68 / ปัจจุบนัไมเ่รียกเก็บ

สอบถามข้อมูลเพิ#มเตมิ รายชื#อผู้จัดการกองทนุ

คา่ธรรมเนียมการสบัเปลียน (ออก)

คา่ธรรมเนียมการสบัเปลียน (เข้า)

บริษัทจดัการจะกําหนดวนัเริมรับคําสังซื %อขายหน่วยลงทนุหลงั IPO ภายใน 15 วนัทําการนบัตั %งแต่วนั

จดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทนุรวม

   (ปัจจุบนั T+3)

ไมเ่กินร้อยละ 2.68 ตอ่ปี / ปัจจุบนัเรียกเก็บร้อยละ 1.07

ตามทีจ่ายจริง

ไมเ่กินร้อยละ 3.75 ตอ่ปี

ค่าธรรมเนียม

ไมเ่กินร้อยละ 0.11 ตอ่ปี / ปัจจุบนัเรียกเก็บร้อยละ 0.03

ไมเ่กินร้อยละ 0.27 ตอ่ปี / ปัจจุบนัเรียกเก็บร้อยละ 0.27

ไมเ่กินร้อยละ 2.68 / ปัจจุบนัไมเ่รียกเก็บ

ไมเ่กินร้อยละ 2.68 / ปัจจุบนัไมเ่รียกเก็บ

o  บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทนุ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จาํกัด ผู้จัดการกองทนุหลัก นายสมิทธ์  ศกัดิqกําจร

ทีอยู ่: 11 อาคารคิวเฮ้าส์ สาทร ชั %น 14 ถนนสาทรใต้ วันที#เริ#มบริหารกองทนุ วนัจดทะเบียน

แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

โทรศพัท์ 02-286-3484   โทรสาร 02-679-2150 วิธีการชําระเงินเพือซื %อหน่วยลงทุน : ชือบญัชี “บลจ.แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จํากดั 

Website: www.lhfund.co.th เพือจองซื %อหน่วยลงทุน” ประเภทบญัชีกระแสรายวนั

ผู้ลงทุนสามารถสอบถามข้อมลูเพิมเติม  และรับหนงัสือชี %ชวนและโครงการและข้อผูกพนั

ได้ทีบริษัทจดัการ และ/หรือผู้สนบัสนุนการขายหรือรับซื %อคืน

 - การลงทนุในหน่วยลงทนุไม่ใช่การฝากเงิน รวมทั %งไม่ได้อยู่ภายใต้ความคุ้มครองของสถาบนัคุ้มครองเงินฝาก จงึมีความเสียงจากการลงทนุ ซึงผู้ลงทนุอาจไม่ได้รับเงินลงทนุคืนเต็มจํานวน

 - ผลการดําเนินงานของกองทนุรวมไม่ได้ขึ %นอยู่กบัสถานะทางการเงินหรือผลการดําเนินงานของบริษัทจดัการ หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซื %อคืนหน่วยลงทนุ

 - ในสถานการณ์ไม่ปกติ ผู้ ถือหน่วยลงทนุอาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทนุ หรืออาจได้รับชําระค่าขายคืนหน่วยลงทนุล่าช้ากว่าระยะเวลาทีกําหนดไว้ในหนงัสือชี %ชวน

ข้อมูลอื#นๆ

ของหน่วยลงทนุทีเสนอขายนั %น  ทั %งนี % บริษัทได้สอบทานข้อมลูในหนงัสือชี %ชวนส่วนสรุปข้อมลูสําคญั ณ วนัที 27 พฤษภาคม 2559 แล้วด้วยความระมดัระวงัในฐานะผู้ รับผิดชอบในการดาํเนินการของกองทนุรวม และขอรับรอง

การพิจารณาร่างหนงัสือชี %ชวนในการเสนอขายหน่วยลงทนุของกองทนุรวมนี %มิได้เป็นการแสดงวา่สํานกังาน ก.ล.ต.ได้รับรองถึงความถกูต้องของข้อมลูในหนงัสือชี %ชวนของกองทนุรวม หรือได้ประกนัราคาหรือผลตอบแทน

วา่ข้อมลูดงักล่าวถกูต้อง ไม่เป็นเท็จ และไม่ทําให้ผู้อืนสําคญัผิด

บริษัทจดัการไม่สามารถรับผลประโยชน์ตอบแทนเพือประโยชน์ของบริษัทจดัการเองได้ เนืองจากเป็นข้อห้ามตามกฎหมายและเป็นเรืองทีไม่พึงกระทําโดยวชิาชีพ เว้นแตเ่ป็นการรับผลประโยชน์ทีบริษัทจดัการหรือ

พนกังานของบริษัทจดัการได้รับตามเทศกาลทีเป็นประเพณีนิยมตามแนวทางปฏิบตัทีิบริษัทจดัการกําหนดไว้ภายในบริษัท ซึงสามารถขอดแูนวทางนี %ได้ทีบริษัทจดัการ

** หมายเหต ุ: โครงการแนวร่วมปฏิบตัขิองภาคเอกชนไทยในการตอ่ต้านการทจุริต (Thailand's Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption "CAC") ของสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย

ลําดับ ธนาคาร สาขา เลขที#บัญชีจองซื �อ

1 ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ ลมุพินี 889-1-01361-5

2 ธนาคารไทยพาณิชย์ อาคารคิวเฮ้าส์ ลมุพินี 227-3-01446-6

3 ธนาคารกสิกรไทย สวนพลู 064-1-06608-7

4 ธนาคารกรุงเทพ สวนพลู 200-3-03485-3

5 ธนาคารกรุงศรีอยธุยา คิวเฮ้าส์ ลมุพินี 539-0-00105-5

6 ธนาคารกรุงไทย คิวเฮ้าส์ ลมุพินี 492-6-00046-6

7 ธนาคารทหารไทย อาคารสาทร ซิตี % 004-1-10428-2

8 ธนาคาร ยโูอบี อาคารไทยวา 794-3-63067-8

9 ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย สํานกัสีลม 800-0-22888-4

10 ธนาคารเกียรตนิาคนิ สํานกังานใหญ่ 000-113-000-003-33


