ขอมูล ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564

หนังสือชี้ชวนสวนสรุปขอมูลสําคัญ
กองทุนเปด แอล เอช โกรท
LH GROWTH FUND (LHGROWTH)
(ชนิดสะสมมูลคา : LHGROWTH-A)

บริษทั หลักทรัพยจัดการกองทุน
แลนด แอนด เฮาส จํากัด

กองทุนรวมตราสารทุน
กองทุนที่ลงทุนแบบไมมีความเสี่ยงตางประเทศ

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

คุณกําลังจะลงทุนอะไร?
กองทุนรวมนี้เหมาะกับใคร?
คุณตองระวังอะไรเปนพิเศษ?
สัดสวนของประเภททรัพยสินที่ลงทุน
คาธรรมเนียม
ผลการดําเนินงาน
ขอมูลอื่นๆ

การลงทุนในกองทุนรวมไมใชการฝากเงิน
ผูลงทุนควรศึกษารายละเอียดของกองทุนอยางละเอียดถี่ถวนกอนตัดสินใจลงทุน
หากมีขอสงสัยหรือตองการขอมูลเพิ่มเติม โปรดติดตอบริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
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คุณกําลังจะลงทุนอะไร?
กองทุนจะนําเงินลงทุนที่ระดมไดไปลงทุนในตราสารแหงทุนของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย โดยเฉลี่ยใน
รอบปบัญชีไมนอ ยกวารอยละ 80 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวม โดยกองทุนจะเนนลงทุนในหุนที่มีอัตราการเติบโตสูง
(Growth Stock) ในระยะปานกลางถึงระยะยาว สําหรับเงินทุนสวน ที่เหลือจะนําไปลงทุนในเงินฝากธนาคาร ตราสารแหงหนี้ ตรา
สารกึ่งหนี้กึ่งทุน ใบสําคัญแสดงสิทธิ และ/หรือหนวย private equity ตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ไมเกินรอยละ 20
ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน รวมถึงหลักทรัพยหรือทรัพยสินอื่นหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต.หรือ
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด
กองทุนมีกลยุทธการลงทุนมุงหวังผลตอบแทนจากการลงทุนสูงกวาดัชนีชี้วัด (Active Management)
“ผูลงทุนควรศึกษาและทําความเขาใจเกี่ยวกับปจจัยความเสี่ยงของกองทุนในสวนทายของเอกสารฉบับนี้ ”

กองทุนรวมนี้เหมาะกับใคร?
▪ ผูลงทุนที่สามารถรับความผันผวน ของราคาหุนที่กองทุนรวมไปลงทุน ซึ่งอาจจะปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น หรือลดลงจนต่ํากวามูลคาที่
ลงทุนและทําใหขาดทุนได
▪ ผูที่สามารถลงทุนในระยะกลางถึงระยะยาว โดยคาดหวังผลตอบแทนในระยะยาวที่ดีกวาการลงทุนในตราสารหนี้ทั่วไป
▪ ชนิดสะสมมูลคา (LHGROWTH-A) เหมาะสําหรับผูลงทุนประเภทบุคคลธรรมดา เปดโอกาสใหผูลงทุนรับรายไดจากสวนตางจาก
การลงทุน (Capital Gain) และสะสมผลประโยชนจากการลงทุน (Total Return)

กองทุนรวมนี้ไมเหมาะกับใคร

▪ ผูลงทุนที่เนนการไดรับผลตอบแทนในจํานวนเงินที่แนนอน หรือรักษาเงินตนใหอยูครบ

ทําอยางไรหากยังไมเขาใจนโยบาย และความเสี่ยงของกองทุนนี้
▪ อานหนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม หรือสอบถามผูสนับสนุนการขายและบริษัทจัดการ
▪ อยาลงทุนหากไมเขาใจลักษณะและความเสี่ยงของกองทุนรวมนี้ดีพอ
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คุณตองระวังอะไรเปนพิเศษ?
คําเตือนที่สําคัญ

▪ กองทุนรวมมีการกระจุกตัวของการถือหนวยลงทุนของบุคคลหรือกลุมบุคคลใดเกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหนวยลงทุนทั้งหมด ดังนั้น
หากผูถือหนวยลงทุนดังกลาวไถถอนหนวยลงทุนอาจมีความเสี่ยงใหกองทุนตองเลิกกองทุนรวมได
▪ ในกรณีที่มีแนวโนมวาจะมีการขายคืนหนวยลงทุนเกินกวา 2 ใน 3 ของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด บริษัทจัดการ
อาจใชดุลยพินิจในการเลิกกองทุนรวม และอาจยกเลิกคําสั่งซื้อขายหนวยลงทุนที่ไดรับไวแลวหรือหยุดรับคําสั่งดังกลาวได

แผนภาพแสดงตําแหนงความเสี่ยงของกองทุนรวม
<Risk Level>

ปจจัยความเสี่ยงที่สําคัญ
ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาหลักทรัพย
<SD>

<Investment Group>

ความเสี่ยงจากการกระจุกตัวลงทุน
<High Issuer>

<High Sector>

* คุณสามารถดูขอมูลเพิ่มเติมไดที่ www.lhfund.co.th
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สัดสวนของประเภททรัพยสินที่ลงทุน (Sector Industry)
% ของ NAV
ธนาคาร
13.73%

อื่นๆ 46.89%

พลังงานและ
สาธารณูปโภค
12.13%

เงินทุนและหลักทรัพย
7.90%

เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร
11.17%

พาณิชย 8.18%

▪ ทรัพยสินที่ลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก
หลักทรัพย

% ของ
NAV
6.46
6.30
3.98
3.92
3.23

หุนสามัญบริษัท แอดวานซ อินโฟร เซอรวิส จํากัด (มหาชน)
หุนสามัญธนาคาร กสิกรไทย จํากัด (มหาชน)
หุนสามัญธนาคาร ไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน)
หุนสามัญบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)
หุนสามัญบริษัท กัลฟ เอ็นเนอรจี ดีเวลลอปเมนท จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุ: ขอมูล ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564

ทั้งนี้คณ
ุ สามารถดูขอมูลที่เปนปจจุบันไดที่ www.lhfund.co.th
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คาธรรมเนียม

คาธรรมเนียมที่เรียกเก็บจริง
% ตอปของ NAV

* คาธรรมเนียมมีผลกระทบตอผลตอบแทนที่คุณจะไดรับ
ดังนั้น คุณควรพิจารณาการเรียกเก็บคาธรรมเนียมดังกลาวกอนการลงทุน *
คาธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ตอปของ NAV)
4.50000
4.00000
3.50000
3.00000
2.50000
2.00000
1.50000
1.00000
0.50000
0.00000

สูงสุดไมเกิน, 4.28
สูงสุดไมเกิน, 2.68
1.92017

1.60500

สูงสุดไมเกิน, 0.81

การจัดการ

สูงสุดไมเกิน, 0.11

0.21507

ผูดแู ลผลประโยชน

นายทะเบียน

0.03210

สูงสุดไมเกิน, 0.55
0.06800

คาใชจายอื่นๆ

รวมคาใชจาย

หมายเหตุ:
1) คาธรรมเนียมดังกลาวขางตนเปนอัตราที่รวมภาษีมูลคาเพิ่ม หรือภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใด ในทํานองเดียวกันนี้
2) คาธรรมเนียมคาใชจายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมเมื่อรวมกันทั้งหมดแลว ตองไมเกินอัตรารอยละ 4.28 ตอปของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวม
3) สามารถดูคาธรรมเนียมที่เรียกเก็บจริงจากกองทุนรวมยอนหลัง 3 ป เพิ่มเติมไดที่รายละเอียดหนังสือชี้ชวนสวนขอมูลกองทุนรวม
4) คาใชจายอื่น ๆ ระหวางวันที่ 1 มิถุนายน 2563 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 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
ไมมี

เก็บจริง
ไมมี

1.07

ยกเวน

ไมมี
ไมมี

ไมมี
ไมมี
200 บาท/รายการ

ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ

หมายเหตุ:
1) คาธรรมเนียมดังกลาวขางตน อาจเรียกเก็บจากผูลงทุนแตละกลุมหรือแตละรายไมเทากัน ขึ้นอยูกับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ
2) กรณีสับเปลี่ยนหนวยลงทุน บริษัทจัดการอาจยกเวนไมเรียกเก็บคาธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหนวยลงทุน สําหรับการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนระหวางกองทุนรวม
ภายใตการจัดการของบริษัทจัดการ แตจะมีการเรียกเก็บคาธรรมเนียมการขายและรับซื้อคืนหนวยลงทุนตามอัตราที่บริษัทจัดการกําหนด
3) คาธรรมเนียมดังกลาวขางตนรวมภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแลว
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ผลการดําเนินงาน
* ผลการดําเนินงานในอดีต มิไดเปนสิ่งยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต *
1. ดัชนีชี้วัด คือ ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ (SET Total Return Index)
หมายเหตุ : กองทุนใชดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (SET TRI) ตั้งแตวันจัดตั้งกองทุน

2. ผลการดําเนินงานยอนหลัง (คํานวณตามปปฎิทิน)

% ตอปของ NAV

40.00%
30.00%

30.00%
23.78%

20.46%18.95%

20.00%
10.00%

27.90%
17.67%

17.35%
11.44%

4.96% 4.27%

1.92%

0.00%
2557

-10.00%

2558

2559

2560

2561
-8.10%
-11.29%

LHGROWTH-A

Benchmark

-11.23%

-20.00%

2562

2563
-3.80% -5.21%

2564

-38.53%

3. LHGROWTH-A เคยมีผลขาดทุนสูงสุดในชวงเวลา 5 ป คือ

(กรณีกองทุนจดทะเบียนไมครบ 5 ป จะแสดงคาที่เกิดขึ้นตั้งแตวันจดทะเบียนกองทุนจนถึงวันที่รายงาน)

4. ความผันผวนของผลการดําเนินงาน (Standard Deviation) คือ

15.75%

ตอป

(กรณีกองทุนจดทะเบียนไมครบ 5 ป จะแสดงคาที่เกิดขึ้นตั้งแตวันจดทะเบียนกองทุนจนถึงวันที่รายงาน)

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

LHGROWTH-A

YTD

% ตอป

Percen
Percen
3 เดือน
6 เดือน
tile
tile

1 ป

Percen
tile

3 ป

Percen
tile

5 ป

Percen
tile

10 ป

8.90
5.16

25th
25th

5.00
4.62

Percen
ตั้งแตจัดตั้ง
tile

ดัชนีชี้วัด (Benchmark)

27.90
17.67

3.44
3.41

75th
75th

5.86
5.56

50th 27.98 25th
50th 17.72 50th

25th
25th

N/A
N/A

N/A
N/A

7.14
3.92

ความผันผวนของ
ผลการดําเนินงาน

13.20

6.41

5th

8.98

25th 13.50 95th 18.16 25th 15.75 25th

N/A

N/A

15.73

ความผันผวนของดัชนีชี้วัด

12.31

5.08

5th

7.72

5th

12.58 75th 19.47 50th 16.25 50th

N/A

N/A

16.07

Standard Deviation (%)
6 เดือน 1 ป
3 ป
5 ป
8.73 9.56 14.69 13.38
10.90 11.62 19.02 16.04
11.54 12.15 19.71 16.79
12.18 12.86 20.62 17.68
14.22 14.81 22.68 20.12

10 ป
11.88
15.14
15.66
16.19
17.37

* คุณสามารถดูขอมูลที่เปนปจจุบันไดที่ www.lhfund.co.th

▪ ตารางแสดงผลการดําเนินงานของกลุมEquity General
Peer
Percentile
5th Percentile
25th Percentile
50th Percentile
75th Percentile
95th Percentile

Return (%)
3 เดือน 6 เดือน 1 ป
3 ป
10.57 11.87 32.44 10.60
5.17 7.25 22.47 4.91
3.64 5.40 17.54 2.52
2.40 3.43 15.24 1.03
0.87 1.36 7.85 -2.75

ขอมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
5 ป
6.87
3.71
2.45
0.97
-1.30

10 ป 3 เดือน
8.86 8.02
7.72 10.41
6.56 11.29
5.65 11.84
3.54 12.86

* คุณสามารถดูขอมูลเพิ่มเติมไดที่ www.aimc.or.th
- เอกสารการวัดผลการดําเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ไดจัดทําขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดําเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
- ผลการดําเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดําเนินงานที่เกี่ยวของกับผลิตภัณฑในตลาดทุน มิไดเปนสิ่งยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต
- ทําความเขาใจลักษณะสินคา เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยง กอนตัดสินใจลงทุน
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ขอมูลอื่นๆ
นโยบายการจายเงินปนผล
ผูดูแลผลประโยชน
มูลคาโครงการ
วันที่จดทะเบียน
อายุโครงการ

ไมมีการจายเงินปนผล
ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)
1,000 ลานบาท
5 มิถุนายน 2556
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 2 วันทําการถัดจากวันทํารายการ (T+2)
คุณสามารถตรวจสอบมูลคาทรัพยสินรายวันไดที่: www.lhfund.co.th

รายชื่อผูจัดการกองทุน

อัตราสวนหมุนเวียนการลงทุน
ของกองทุนรวม (PTR)

ชื่อ - นามสกุล
คุณอานุภาพ โฉมศรี

ขอบเขตหนาที่
ผูจัดการกองทุนตราสารทุน

วันที่เริ่มบริหารกองทุน
17 มกราคม 2557

6.5757
กรณีกองทุนรวมที่จดทะเบียนจัดตั้งไมถึง 1 ป จะแสดงคาที่เกิดขึ้นจริงในชวงเวลาตั้งแตวันที่
จดทะเบียนถึงวันที่รายงาน

Morningstar Rating Overall
ขอมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
Morningstar Category
ผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน

www.morningstarthailand.com
Thailand Fund Equity Small/Mid-Cap
ธนาคารแลนด แอนด เฮาส จํากัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย แลนด แอนด เฮาส จํากัด (มหาชน)
หรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนที่บริษัทจัดการแตงตั้งขึ้น (ถามี)
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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 หากผล
การดําเนินงานหรือฐานะการเงินของผูออกตราสาร รวมทั้งความสามารถในการทํากําไรของผูออกตราสารเปลี่ยนแปลงไป ซึ่งอาจกระทบตอ
ราคาซื้อขายของตราสาร
▪ ความเสี่ยงจากความสามารถในการชําระหนี้ของผูออกตราสาร (Credit Risk) : คือความเสี่ยงจากการที่บริษัทผูออกตราสารไมสามารถ
ชําระคืนเงินตน และ/หรือดอกเบี้ยไดตามที่กําหนด หรือไมครบตามจํานวนที่ไดสัญญาไว โดยพิจารณาจากผลการดําเนินงานที่ผานมาและ
ฐานะการเงินของผูออกตราสาร 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

▪ ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคลองของตราสาร (Liquidity Risk) : คือความเสี่ยงที่เกิดจากการไมสามารถขายตราสารไดในชวงเวลาที่
ตองการหรืออาจไมไดราคาตามที่คาดหวังเอาไว
▪ ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาตราสาร (Market Risk) : คือความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงราคา หรือผลตอบแทนโดยรวม
ของตราสาร ซึ่งขึ้นอยูกับปจจัยตาง ๆ เชน แนวโนมของอัตราดอกเบี้ย ความผันผวนของคาเงิน ปจจัยพื้นฐานทางเศรษฐกิจ ผลประกอบการ
ของบริษัทผูออกตราสาร ปริมาณการซื้อขายหุนหรือตราสารหนี้ เปนตน ซึ่งสงผลใหราคาตราสารที่กองทุนไดลงทุนไวอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลงได
ตลอดเวลา
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▪ ความเสี่ยงจากการกระจุกตัวลงทุนในผูออกรายใดรายหนึ่ง (High Issuer Concentration Risk) พิจารณาจากการลงทุนแบบกระจุก
ตัวในตราสารของผูออกตราสาร คูสัญญา หรือบุคคลอื่นที่มีภาระผูกพันตามตราสารหรือสัญญานั้น รายใดรายหนึ่งมากกวา 10% ของ NAV
รวมกัน
ทั้งนี้ การลงทุนแบบกระจุกตัวไมรวมถึงกรณีการลงทุนในทรัพยสินดังนี้
1. ตราสารหนี้ภาครัฐไทย
2. ตราสารภาครัฐตางประเทศที่มีการจัดอันดับความนาเชื่อถืออยูในอันดับที่สามารถลงทุนได
3. เงินฝากหรือตราสารเทียบเทาเงินฝากที่ผูรบั ฝากหรือผูออกตราสารที่มีการจัดอันดับความนาเชื่อถืออยูในอันดับที่สามารถลงทุนได

อัตราสวนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (PTR)

ขอมูลอัตราสวนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (portfolio turnover ratio : PTR) แสดงถึงปริมาณการซื้อขายทรัพยสินของกองทุน
และสะทอนกลยุทธการลงทุ นของผูจัดการกองทุน ไดดียิ่งขึ้ น โดยคํานวณจากมูลคาที่ต่ํากวาระหวางผลรวมของมูลค าการซื้อทรัพยสิน กับ
ผลรวมของมูลคาการขายทรัพยสินที่กองทุนรวมลงทุนในรอบระยะเวลาผานมายอนหลัง 1 ป หารดวยมูลคาทรัพยสินสุทธิเฉลี่ยของกองทุน
รวมในรอบระยะเวลาเดียวกัน
PTR (%)

=

Min (ซื้อหุน , ขายหุน)
Avg. NAV

▪การลงทุนในหนวยลงทุนไมใชการฝากเงิน รวมทั้งไมไดอยูภายใตความคุมครองของสถาบันคุมครองเงินฝาก จึงมีความเสี่ยงจากการลงทุนซึ่ง
ผูลงทุนอาจไมไดรับเงินลงทุนคืนเต็มจํานวน
▪ไดรับอนุมัติจัดตั้ง และอยูภายใตการกํากับดูแลของสํานักงาน ก.ล.ต.
▪การพิจารณารางหนังสือชี้ชวนในการเสนอขายหนวยลงทุนของกองทุนรวมนี้มิไดเปนการแสดงวาสํานักงาน ก.ล.ต. ไดรับรองถึงความถูกตอง
ของขอมูลในหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวม หรือ ไดประกันราคาหรือผลตอบแทนของหนวยลงทุนที่เสนอขายนั้น ทั้งนี้
บริษัทจัดการกองทุนรวมไดสอบทานขอมูลในหนังสือชี้ชวนสวนสรุปขอมูลสําคัญ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564 แลวดวยความระมัดระวังใน
ฐานะผูรับผิดชอบในการดําเนินการของกองทุนรวมและขอรับรองวาขอมูลดังกลาวถูกตองไมเปนเท็จ และไมทําใหผูอื่นสําคัญผิด

LHGROWTH-A: หนา 9 / 9

