
3 ป
1

5 ป
1

10 ป
1

N/A 1.65

0.64

0.57

0.16

0.33

0.27 0.68

N/A

0.23

N/A N/A 0.89

หนังสือช้ีชวนสวนสรุปขอมูลสําคัญ Factsheet

บริษทัหลักทรัพยจัดการกองทุน แลนด แอนด เฮาส จํากัด ขอมูล ณ วันที่ 28 เมษายน 2566

(LHDEBTPVD)

กองทุนเปด แอล เอช ตราสารหนี้ สําหรับกองทุนสํารองเล้ียงชีพ

LH DEBT INSTRUMENT FUND FOR PVD

16 สิงหาคม 2562

ขอมูลกองทุนรวม

วันจดทะเบียนกองทุน 

การจัดอันดับกองทุน Morningstar

การเขารวมการตอตานทุจริต : ไดรับการรับรองจาก CAC

ผูลงทุนสามารถศึกษาเครื่องมือ

บริหารความเส่ียงดานสภาพคลองได

ในหนังสือชี้ชวนฉบับเต็มN/A 0.58

16 สิงหาคม 2562

ไมมี 

ไมกําหนด

วันเริ่มบริหารกองทุน

วันเริ่มตน class 
นโยบายการจายเงินปนผล

อายุกองทุน

ผูจัดการกองทุนรวม

ชื่อ-นามสกุล

คุณจิตติพงศ มีเพียร

คุณพัชสกันณ ธนวรกิจสกุล

ผลการดําเนินงานและดัชนีชี้วัดยอนหลัง 5 ป ปฏิทิน (%ตอป)

1.67

1.67

0.37

ผลการดําเนินงานยอนหลังแบบปกหมุด (
1
%ตอป)

YTD 3 เดือน

0.39คาเฉลี่ยในกลุมเดียวกัน 0.36

6 เดือน 1 ป
1

1.35

0.43

0.490.49LHDEBTPVD

1.14

1.30 1.44

ดัชนีชี้วัด

15 มีนาคม 2565

19 สิงหาคม 2565

N/A

0.67 N/A N/A 0.78

0.62

ความผันผวนกองทุน

ความผันผวนดัชนีชี้วัด

ความผันผวนกองทุน

ความผันผวนดัชนีชี้วัด

LHDEBTPVD

ดัชนีชี้วัด

คาเฉลี่ยในกลุมเดียวกัน

0.22

1.40

0.51

1.17 1.77 N/A

ตั้งแตจัดตั้ง
1

0.26

ประเภทกองทุนรวม/กลุมกองทุนรวม
• กองทุนรวมตราสารหน้ี
• กลุม Mid Term General Bond

นโยบายและกลยุทธการลงทุน
• กองทุนจะลงทุนในหลักทรัพยหรือทรัพยสินอันเปนหรือเกี่ยวของกับตราสารแหงหนี้ ตราสารทางการเงิน 

และ/หรือเงินฝากที่เสนอขายทั้งในประเทศ และ/หรือตางประเทศ ของภาครัฐ และ/หรือภาคเอกชนที่มี
คณุภาพ และใหผลตอบแทน ที่ดีเหมาะสมกับระดับความเส่ียง อาทิ ตราสารแหงหนี้ที่ออกโดยภาครัฐ 
และ/หรือรัฐวิสาหกิจ ตราสารแหงหน้ีภาคเอกชน เชน ตราสารหนี้ ตราสารทางการเงิน และ/หรือเงิน
ฝากที่ออกโดยธนาคารพาณิชย และ/หรือตราสารแหงหน้ี ตราสารทางการเงินที่ออกโดยบริษัทเอกชน
ชั้นดี ตราสารที่ไดรับการจัดอันดับความนาเชื่อถือของตราสารหรือผูออกตราสารอยูในอันดับที่สามารถ
ลงทุนได (Investment Grade)

• มุงหวงัใหผลประกอบการสูงกวาดัชนีช้ีวัด (Active Management)

0.21% 1.22% 0.58%
2.58% 1.58%

3.33%
1.03% 0.67% 0.14%

-10%

0%

10%

20%

30%

2563 2564 2565

LHDEBTPVD ดัชนีชี้วัด Peer avg
ดัชนีช้ีวัด :
1) ดัชนี MTM ThaiBMA Government Bond อายุ 1-3 ป รอย
ละ 40
2) ดัชนี MTM ThaiBMA Corporate Bond (A- up) อายุ 1-3 
ป รอยละ 40
3) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจํา 1 ป วงเงินนอยกวา 5 ลานบาท 
เฉล่ียของ 3 ธนาคารพาณิชยขนาดใหญ ไดแก ธนาคารกรุงเทพ 
ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย รอยละ 20

คําเตือน
• การลงทุนในกองทุนรวมไมใชการฝากเงิน
• ผลการดําเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิไดเปนส่ิงยืนยันถึงผล

การดําเนินงานในอนาคต

หนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม

www.lhfund.co.th

สําหรับกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
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33.88%

N/A

Maximum Drawdown

Recovering Period

FX Hedging

อัตราสวนหมุนเวียนการลงทนุ

Sharpe Ratio

Alpha

8.30 - 15.30 น

ไมกําหนด

ไมกําหนด

ทุกวันทําการ 

8.30 - 15.30 น

การซื้อหนวยลงทุน

วันทําการซื้อ :

เวลาทําการ :

การซื้อครั้งแรกขั้นต่ํา :

Yield to Maturity

-2.35%

2 ป 5 เดือน

N/A

1.4782

การจัดสรรการลงทุนในตางประเทศ 

N/A

N/A

N/A

4.06%

ผูออกตราสาร 5 อันดับแรก

การจัดสรรการลงทุนในกลุมอุตสาหกรรม /

0.31581

ไมกําหนด

ไมกําหนด

T+2

LHDEBTPVD

คาธรรมเนยีมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ตอปของ NAV)

สูงสุดไมเกิน 

0.81
2.14

เก็บจริง 

การซื้อครั้งถัดไปขั้นต่ํา :

การขายคืนหนวยลงทุน

เวลาทําการ :

การขายคืนขั้นต่ํา :

วันทําการขายคืน :

ระยะเวลาการรับเงินคาขายคืน* :

ทุกวันทําการ 

การจัดสรรการลงทุนตามอันดับความนาเชื่อถือ (%)

ในประเทศ national

3.56%

38.78%

international

คาธรรมเนยีม 

การจัดการ 

ทรัพยสินที่ลงทุน 5 อันดับแรก

ตราสารหนี้ภาคเอกชน

พันธบัตรรัฐบาล

พันธบัตรธนาคารแหงประเทศไทย

รวมคาใชจาย

ยอดคงเหลือขั้นต่ํา :

เงินฝากธนาคาร

200 บาท/รายการ

0.10700

อื่นๆ

52.33%

33.88%

8.03%

0.20%

5.56%

สัดสวนประเภททรัพยสินที่ลงทุน 

6.29%

5.28%

5.18%

4.17%

พันธบัตรธนาคารแหงประเทศไทยงวดที่  4/FRB182/66 8.03%

พันธบัตรรัฐบาลเพ่ือการบริหารหนี้ ในปงบประมาณ พ.ศ. 

2564 ครั้งท่ี 1

พันธบัตรรัฐบาลเพ่ือการบริหารหนี้ ในปงบประมาณ พ.ศ. 

2566 ครั้งท่ี 2

พันธบัตรรัฐบาลเพ่ือการบริหารหนี้ในปงบประมาณ พ.ศ. 

2565 ครั้งท่ี 12

พันธบัตรรัฐบาลเพ่ือการปรับโครงสรางหนี้ (พ.ร.ก.

ชวยเหลือกองทนุเพ่ือการฟนฟูฯระยะที่สอง) ใน

ปงบประมาณ พ.ศ. 2562

BANK OF THAILAND

Tracking Error

4.35%

GOV Bond/

AAA

AA

A

BBB

TOYOTA LEASING (THAILAND) CO.,LTD.

ธนาคาร อาคารสงเคราะห

ต่ํากวา BBB

Unrated

58.01%

FRASERS PROPERTY THAILAND INDUSTRIAL FREEHOLD & 

LEASEHOLD REIT

คาธรรมเนยีมที่เรียกเก็บจากผูถือหนวย (% ของมูลคาซื้อขาย)

คาธรรมเนยีม 

การขาย 

การรับซื้อคืน

การโอนหนวย

การสับเปลี่ยนหนวยลงทุนเขา 

การสับเปลี่ยนหนวยลงทุนออก 

สูงสุดไมเกิน เก็บจริง  

ไมมี

ไมมี

ไมมี

ไมมี ไมมี

                 ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ                    

ไมมี

ไมมี

ไมมี
MINISTRY OF FINANCE

ขอมูลเชิงสถิติ

1 ป

1.89

5.90%

อายุเฉลี่ยของตราสารหนี้

8.03%

Beta

หมายเหตุ : *ภายใน 5 วันทําการถัดจากวันทํารายการ ปจจุบันรับเงินคาขายคืนภายใน 2 วันทําการถัดจากวันทาํรายการ (T+2)

หมายเหตุ :
1)  คาธรรมเนียมดังกลาวขางตนเปนอัตราท่ีรวมภาษีมูลคาเพิ่ม หรือภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใด ในทํานองเดียวกันน้ี
2)  คาธรรมเนียมคาใชจายท่ีเรียกเก็บจากกองทุนรวมเม่ือรวมกันท้ังหมดแลว ตองไมเกินอัตรารอยละ 2.14 ตอปของมูลคาทรัพยสินสุทธิของ
กองทุนรวม 
3) สามารถดูคาธรรมเนียมที่เรียกเก็บจริงจากกองทุนรวมยอนหลัง 3 ป เพิ่มเติมไดท่ีรายละเอียดหนังสือช้ีชวนสวนขอมูลกองทุนรวม
* สามารถดูขอมูลเพิ่มเติมไดที่ www.lhfund.co.th

หมายเหตุ : 
1)  คาธรรมเนียมดังกลาวขางตน อาจเรียกเกบ็จากผูลงทุนแตละกลุมหรือแตละรายไมเทากัน ข้ึนอยูกับดุลยพนิิจของบริษัทจัดการ
2)  กรณีสับเปลี่ยนหนวยลงทุน บริษัทจัดการอาจยกเวนไมเรียกเก็บคาธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหนวยลงทุน สําหรับการสับเปล่ียนหนวยลงทุน
ระหวางกองทุนรวมภายใตการจดัการของบริษัทจดัการ แตจะมีการเรียกเก็บคาธรรมเนียมการขายและรบัซื้อคืนหนวยลงทุนตามอัตราที่บรษิัทจดัการ
กําหนด
3)  คาธรรมเนียมดังกลาวขางตนรวมภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแลว

หมายเหตุ : การจัดสรรการลงทนุในผูออกตราสาร 5 อันดับแรก

หมายเหตุ :
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LHDEBTPVD

การลงทุนในกองทุนอื่นเกินกวา 20% (กองในประเทศ และหรือกองตางประเทศ)

ชื่อกองทุน : web link : 

Bloomberg code : 

ชื่อกองทุน : web link : 

ชื่อกองทุน : ISIN code : 

ชื่อกองทุน : ISIN code : 

Bloomberg code : 

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน แลนด แอนด เฮาส จํากัด
โทรศัพท 02-286-3484 www.lhfund.co.th 

เลขที่ 11 อาคารคิวเฮาส สาทร ชั้น 10, 14 ถนนสาทรใต 
แขวงทุงมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 

คําอธิบาย
Maximum Drawdown เปอรเซ็นตผลขาดทุนสูงสุดของกองทุนรวมในระยะเวลา 5 ปยอนหลัง (หรือต้ังแตจัดต้ังกองทุนกรณีที่ยังไมครบ 5 ป) โดยวัดจากระดับ NAV ตอหนวยที่จุดสูงสุด
ไปจนถึงจุดตํ่าสุดในชวงที่ NAV ตอหนวยปรบัตัวลดลง คา Maximum Drawdown เปนขอมูลที่ชวยใหทราบถึงความเส่ียงที่อาจจะขาดทุนจากการลงทุนในกองทนุรวม

Recovering Period ระยะเวลาการฟนตัว เพื่อเปนขอมูลใหผูลงทุนทราบถึงระยะเวลาต้ังแตการขาดทุนสูงสุดจนถึงระยะเวลาที่ฟนกลับมาที่เงินทนุเร่ิมตนใชระยะเวลานานเทาใด

FX Hedging เปอรเซ็นตของการลงทุนในสกุลเงินตางประเทศที่มีการปองกันความเส่ียงจากอัตราแลกเปลี่ยน

อัตราสวนหมุนเวียนการลงทุน ความถี่ของการซ้ือขายหลักทรัพยในพอรตกองทนุในชวงเวลาใดชวงเวลาหนึ่ง โดยคาํนวณจากมูลคาที่ต่ํากวาระหวางผลรวมของมูลคาการซ้ือหลักทรัพยกับ
ผลรวมของมูลคาการขายหลักทรัพยของกองทุนรวมในรอบระยะเวลา 1 ปหารดวยมูลคา NAV ของกองทุนรวมเฉล่ียในรอบระยะเวลาเดียวกัน กองทุนรวมที่มีคา portfolio turnover สูงบงช้ีถึง
การซ้ือขายหลักทรัพยบอยคร้ังของผูจัดการกองทุนและทําใหมีตนทนุการซ้ือขายหลักทรัพยที่สงู จึงตองพิจารณาเปรียบเทียบกับผลการดําเนนิงานของกองทุนรวมเพ่ือประเมินความคุมคาของ
การซ้ือขายหลักทรัพยดังกลาว

Sharpe Ratio อตัราสวนระหวางผลตอบแทนสวนเพิ่มของกองทุนรวมเปรียบเทียบกับความเส่ียงจากการลงทุน โดยคํานวณจากผลตางระหวางอัตราผลตอบแทนของกองทนุรวมกับอัตรา
ผลตอบแทนที่ปราศจากความเส่ียง (risk-free rate) เปรียบเทียบกับคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) ของกองทุนรวม คา Sharpe Ratio สะทอนถึงอัตราผลตอบแทนที่กองทุน
รวมควรไดรับเพิ่มข้ึนเพ่ือชดเชยกับความเสี่ยงที่กองทุนรวมรับมา โดยกองทุนรวมที่มีคา Sharpe Ratio สูงกวาจะเปนกองทุนที่มีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการลงทุนที่ดีกวาเนื่องจากไดรับ
ผลตอบแทนสวนเพ่ิมที่สูงกวาภายใตระดับความเสี่ยงเดียวกัน

Alpha ผลตอบแทนสวนเกินของกองทุนรวมเมื่อเปรียบเทียบกับดัชนีชี้วัด (benchmark) โดยคา Alpha ที่สูง หมายถึง กองทุนสามารถสรางผลตอบแทนไดสูงกวาดัชนชีี้วัด ซ่ึงเปนผลจาก
ประสิทธิภาพของผูจัดการกองทุนในการคัดเลือกหรือหาจังหวะเขาลงทุนในหลักทรัพยไดอยางเหมาะสม

Beta ระดับและทิศทางการเปล่ียนแปลงของอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพยในพอรตการลงทุน โดยเปรียบเทียบกับอตัราการเปล่ียนแปลงของตลาด Beta นอยกวา 1 แสดงวาหลักทรัพยใน
พอรตการลงทุนมีการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนนอยกวาการเปล่ียนแปลงของอัตราผลตอบแทนของกลุมหลักทรัพยของตลาด Beta มากกวา 1 แสดงวา หลักทรัพยในพอรตการลงทุนมี
การเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนมากกวาการเปลี่ยนแปลงของอตัราผลตอบแทนของกลุมหลักทรัพยของตลาด

Tracking Error อัตราผลตอบแทนของกองทนุมีประสิทธิภาพในการเลียนแบบดัชนีช้ีวัด โดยหาก tracking error ตํ่า หมายถงึกองทุนรวมมีประสิทธิภาพในการสรางผลตอบแทนใหใกลเคียง
กบัดัชนีชี้วัด กองทุนรวมที่มีคา tracking error สูง จะมีอัตราผลตอบแทนโดยเฉลี่ยหางจากดัชนีชี้วัดมากขึ้น

Yield to Maturity อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารหนี้โดยถือจนครบกาหนดอาย ุซ่ึงคํานวณจากดอกเบี้ยที่จะไดรับในอนาคตตลอดอายุตราสารและเงินตนที่จะไดรับคนืนํามา
คดิลดเปนมูลคาปจจุบัน โดยใชวัดอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมตราสารหน้ี คํานวณจากคาเฉล่ียถวงนาหนกัของ Yield to Maturity ของตราสารหน้ีแตละตัวที่กองทุนมีการลงทุน และ
เนื่องจาก Yield to Maturity มหีนวยมาตรฐานเปนเปอรเซ็นตตอป จึงสามารถนําไปใชเปรียบเทียบอัตราผลตอบแทนระหวางกองทุนรวมตราสารหนี้ที่มีนโยบายถือครองตราสารหนีจ้นครบกา
หนดอายุและมีลักษณะการลงทุนที่ใกลเคียงกนัได
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