หนังสือชี้ชวนสวนสรุปขอมูลสําคัญ Factsheet
บริษทั หลักทรัพยจัดการกองทุน แลนด แอนด เฮาส จํากัด

ขอมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

กองทุนเปด แอล เอช พร็อพเพอรตี้ อินฟรา เฟล็กซิเบิล A
LH PROPERTY INFRA FLEXIBLE A FUND
(LHPROPIA)

ชนิดเพื่อการออมและสะสมมูลคา
LHPROPIA-ASSF

ประเภทกองทุนรวม/กลุมกองทุนรวม
• กองทุนรวมผสม
• Fund of Property fund -Thai and Foreign
นโยบายและกลยุทธการลงทุน
• กองทุนมีนโยบายการลงทุนในหลักทรัพย และ/หรือตราสารในกลุมอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย และ/หรือ
กองทุน รวมโครงสร างพื้ นฐาน และ/หรื อ ทรัสตเ พื่อ การลงทุนในโครงสรางพื้นฐาน ที่ จดทะเบีย นทั้ งใน
ประเทศไทย ประเทศอื่นในเอเชีย และประเทศออสเตรเลีย โดยเฉลี่ยในรอบปบัญชีไมนอยกวารอยละ 80
ของ NAV สวนที่เหลือกองทุนอาจพิจารณาลงทุนในตราสารทุนและ/หรือ เงินฝากธนาคาร ตราสารแหงหนี้
ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุ น ใบสํ า คัญ แสดงสิท ธิ และ/หรือ หน วย private equity ตามประกาศสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. รวมถึ งหลัก ทรัพยห รือ ทรัพ ย สิน อื่นหรื อการหาดอกผลโดยวิธีอื่นตามที่ ระบุไวใน
โครงการหรื อตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ สํ านั กงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด ทั้ง นี้
กองทุนสามารถลงทุนในตางประเทศได ไมเกินรอยละ 79 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของ
• กองทุนมุงหวังใหผลประกอบการสูงกวาดัชนีชี้วัด (Active Management)
• สัดสวนการปองกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนอาจมีการเปลี่ยนแปลงได ทั้งนี้ ขึ้นอยูกับดุลยพินิจของ
ผูจัดการกองทุน ซึ่งจะพิจารณาจากสภาวะของตลาดการเงินในขณะนั้น และ/หรือปจจัยอื่นที่เกี่ยวของ อาทิ
เชน ปจจัย ทางเศรษฐกิจการเมือง การเงินและการคลัง เปนต น เพื่อคาดการณทิศทางแนวโนมของคาเงิน
และพิจารณาทาการปองกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนใหเหมาะสมกับสภาวะการณในแตละขณะตอไป

ขอมูลกองทุนรวม
วันจดทะเบียนกองทุน
วันเริ่มตน class
นโยบายการจายเงินปนผล
อายุกองทุน

23 พฤศจิกายน 2559
15 กรกฎาคม 2563
ไมมี
ไมกําหนด

ผูจัดการกองทุนรวม
ชื่อ-นามสกุล
คุณภคสุนาท จิตมั่นชัยธรรม
คุณจิตติพงศ มีเพียร

วันเริ่มบริหารกองทุน
3 สิงหาคม 2564
15 มีนาคม 2565

ผลการดําเนินงานและดัชนีชี้วัดยอนหลัง 5 ป ปฏิทิน (%ตอป)
20%

LHPROPIA-ASSF

ดัชนีช้วี ัด

2.89%

0%

-0.24%

ดัชนีชี้วัด :
1) ดัชนีผลตอบแทนรวมของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยและกองทรัสตเพื่อ
การลงทุนในอสังหาริมทรัพย (PF&REIT Total Return Index) รอยละ 50
2) The FTSE Strait times REIT Index รอยละ 50 ปรับดวยอัตรา
แลกเปลี่ยนเพื่อคํานวณผลตอบแทนเปนสกุลบาท ณ วันที่คํานวณ
ผลตอบแทน

9.25%

10%

Peer avg

2564

-10%

ผลการดําเนินงานยอนหลังแบบปกหมุด (%ตอป)
YTD
-13.34
LHPROPIA-ASSF
-7.18
ดัชนีชี้วัด
-13.67
คาเฉลี่ยในกลุมเดียวกัน
7.61
ความผันผวนกองทุน
ความผันผวนดัชนีชี้วัด
7.61
3 ป
N/A
LHPROPIA-ASSF
N/A
ดัชนีชี้วัด
-8.34
คาเฉลี่ยในกลุมเดียวกัน
N/A
ความผันผวนกองทุน
N/A
ความผันผวนดัชนีชี้วัด

3 เดือน
-8.14
-6.68
-7.96
4.39
4.47
5 ป
N/A
N/A
-0.07
N/A
N/A

6 เดือน
-12.35
-6.82
-11.68
5.85
5.97
10 ป
N/A
N/A
3.61
N/A
N/A

1 ป
-15.05
-9.23
-14.92
8.36
8.28
ตั้งแตจัดตั้ง
-7.04
0.19
N/A
8.72
8.8

คําเตือน

• การลงทุนในกองทุนรวมไมใชการฝากเงิน
• ผลการดําเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิไดเปนสิ่งยืนยันถึงผล
การดําเนินงานในอนาคต
การเขารวมการตอตานทุจริต :

ไดรับการรับรองจาก CAC

การจัดอันดับกองทุน Morningstar
หนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม

ผูลงทุนสามารถศึกษาเครื่องมือ
บริหารความเสี่ยงดานสภาพคลองได
ในหนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม

www.lhfund.co.th
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LHPROPIA-ASSF
การซื้อหนวยลงทุน
วันทําการซื้อ :
เวลาทําการ :
การซื้อครั้งแรกขั้นต่ํา :
การซื้อครั้งถัดไปขั้นต่ํา :

ทุกวันทําการ
8.30 - 15.30 น
ไมกําหนด
ไมกําหนด

การขายคืนหนวยลงทุน
วันทําการขายคืน :
เวลาทําการ :
การขายคืนขั้นต่ํา :
ยอดคงเหลือขั้นต่ํา :
ระยะเวลาการรับเงินคาขายคืน* :

ขอมูลเชิงสถิติ

ทุกวันทําการ
8.30 - 15.30 น
ไมกําหนด
ไมกําหนด
T+4

Maximum Drawdown
Recovering Period
FX Hedging
อัตราสวนหมุนเวียนการลงทุน
Sharpe Ratio
Alpha
Beta
Tracking Error
อายุเฉลี่ยของตราสารหนี้
Yield to Maturity

หมายเหตุ : *ภายใน 5 วันทําการถัดจากวันทํารายการ ปจจุบันรับเงินคาขายคืนภายใน 4 วันทําการถัดจากวันทํารายการ (T+4)

คาธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ตอปของ NAV)
คาธรรมเนียม
สูงสุดไมเกิน
การจัดการ
2.14
รวมคาใชจาย
5.35

เก็บจริง
1.33750
1.65017

หมายเหตุ :
1) คาธรรมเนียมดังกลาวขางตนเปนอัตราที่รวมภาษีมูลคาเพิ่ม หรือภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใด ในทํานองเดียวกันนี้
2) คาธรรมเนียมคาใชจายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมเมื่อรวมกันทั้งหมดแลว ตองไมเกินอัตรารอยละ 5.35 ตอปของมูลคาทรัพยสินสุทธิของ
กองทุนรวม
3) สามารถดูคาธรรมเนียมที่เรียกเก็บจริงจากกองทุนรวมยอนหลัง 3 ป เพิ่มเติมไดที่รายละเอียดหนังสือชี้ชวนสวนขอมูลกองทุนรวม
* สามารถดูขอ มูลเพิ่มเติมไดที่ www.lhfund.co.th

คาธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผูถือหนวย (% ของมูลคาซื้อขาย)
คาธรรมเนียม
สูงสุดไมเกิน
การขาย
2.68
การรับซื้อคืน
2.68
การสับเปลี่ยนหนวยลงทุนเขา
2.68
การสับเปลี่ยนหนวยลงทุนออก
2.68
การโอนหนวย
ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ

-20.12%
N/A
87.33%
0.4350
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

การจัดสรรการลงทุนในตางประเทศ
SINGAPORE
JAPAN
UNITED STATES
LIECHTENSTEIN
HONG KONG

46.78
8.01
0.75
0.08
0.01

หมายเหตุ : การจัดสรรการลงทุนในตางประเทศ 5 อันดับแรก

เก็บจริง
ยกเวน
ยกเวน
ยกเวน
ยกเวน
200 บาท/รายการ

การจัดสรรการลงทุนในกลุมอุตสาหกรรม /
ผูออกตราสาร 5 อันดับแรก

หมายเหตุ :
1) คาธรรมเนียมดังกลาวขางตน อาจเรียกเก็บจากผูลงทุนแตละกลุมหรือแตละรายไมเทากัน ขึ้นอยูกับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ
2) กรณีสับเปลี่ยนหนวยลงทุน บริษัทจัดการอาจยกเวนไมเรียกเก็บคาธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหนวยลงทุน สําหรับการสับเปลี่ยนหนวยลงทุน
ระหวางกองทุนรวมภายใตการจัดการของบริษัทจัดการ แตจะมีการเรียกเก็บคาธรรมเนียมการขายและรับซื้อคืนหนวยลงทุนตามอัตราที่บริษัทจัดการ
กําหนด
3) คาธรรมเนียมดังกลาวขางตนรวมภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแลว

หมายเหตุ :

สัดสวนประเภททรัพยสินที่ลงทุน

ทรัพยสินที่ลงทุน 5 อันดับแรก

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยและทรัสตเพื่อ
การลงทุนในอสังหาริมทรัพย

78.26% หนวยลงทุน ทรัสตเพื่อการลงทุนในสิทธิการเชา
อสังหาริมทรัพย CPN รีเทล โกรท

กองทุนรวมโครงสรางพื้นฐาน

6.00% หนวยลงทุน CAPITALAND INTEGRATED
COMMERCIAL TRUST

การจัดสรรการลงทุนตามอันดับความนาเชื่อถือ (%)
9.00%

ในประเทศ

international

GOV Bond/
6.34% AAA
AA

เงินฝากธนาคาร

2.54% หนวยลงทุน CAPLAND ASCENDAS REIT

5.86% A

หนวยลงทุน

0.08% หนวยลงทุน กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยและ
สิทธิการเชาโลตัสส รีเทล โกรท

5.72%

13.12% หนวยลงทุน ทรัสตเพื่อการลงทุนใน
อสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชาดับบลิวเอชเอ
พรีเมี่ยม โกรท

5.59% Unrated

อื่นๆ

national

BBB
ต่ํากวา BBB
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LHPROPIA-ASSF
การลงทุนในกองทุนอื่นเกินกวา 20% (กองในประเทศ และหรือกองตางประเทศ)
ชื่อกองทุน :

web link :

ชื่อกองทุน :

web link :

ชื่อกองทุน :

ISIN code :
Bloomberg code :

ชื่อกองทุน :

ISIN code :
Bloomberg code :

คําอธิบาย
Maximum Drawdown เปอรเซ็นตผลขาดทุนสูงสุดของกองทุนรวมในระยะเวลา 5 ปยอนหลัง (หรือตั้งแตจัดตั้งกองทุนกรณีที่ยังไมครบ 5 ป) โดยวัดจากระดับ NAV ตอหนวยที่จุดสูงสุด
ไปจนถึงจุดต่ําสุดในชวงที่ NAV ตอหนวยปรับตัวลดลง คา Maximum Drawdown เปนขอมูลที่ชวยใหทราบถึงความเสี่ยงที่อาจจะขาดทุนจากการลงทุนในกองทุนรวม
Recovering Period ระยะเวลาการฟนตัว เพื่อเปนขอมูลใหผูลงทุนทราบถึงระยะเวลาตั้งแตการขาดทุนสูงสุดจนถึงระยะเวลาที่ฟนกลับมาที่เงินทุนเริ่มตนใชระยะเวลานานเทาใด
FX Hedging เปอรเซ็นตของการลงทุนในสกุลเงินตางประเทศที่มีการปองกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
อัตราสวนหมุนเวียนการลงทุน ความถี่ของการซื้อขายหลักทรัพยในพอรตกองทุนในชวงเวลาใดชวงเวลาหนึ่ง โดยคํานวณจากมูลคาที่ต่ํากวาระหวางผลรวมของมูลคาการซื้อหลักทรัพยกับ
ผลรวมของมูลคาการขายหลักทรัพยของกองทุนรวมในรอบระยะเวลา 1 ปหารดวยมูลคา NAV ของกองทุนรวมเฉลี่ยในรอบระยะเวลาเดียวกัน กองทุนรวมที่มีคา portfolio turnover สูงบงชี้ถึง
การซื้อขายหลักทรัพยบอยครั้งของผูจัดการกองทุนและทําใหมีตนทุนการซื้อขายหลักทรัพยที่สูง จึงตองพิจารณาเปรียบเทียบกับผลการดําเนินงานของกองทุนรวมเพื่อประเมินความคุมคาของ
การซื้อขายหลักทรัพยดังกลาว
Sharpe Ratio อัตราสวนระหวางผลตอบแทนสวนเพิ่มของกองทุนรวมเปรียบเทียบกับความเสี่ยงจากการลงทุน โดยคํานวณจากผลตางระหวางอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมกับอัตรา
ผลตอบแทนที่ปราศจากความเสี่ยง (risk-free rate) เปรียบเทียบกับคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) ของกองทุนรวม คา Sharpe Ratio สะทอนถึงอัตราผลตอบแทนที่กองทุน
รวมควรไดรับเพิ่มขึ้นเพื่อชดเชยกับความเสี่ยงที่กองทุนรวมรับมา โดยกองทุนรวมที่มีคา Sharpe Ratio สูงกวาจะเปนกองทุนที่มีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการลงทุนที่ดีกวาเนื่องจากไดรับ
ผลตอบแทนสวนเพิ่มที่สูงกวาภายใตระดับความเสี่ยงเดียวกัน
Alpha ผลตอบแทนสวนเกินของกองทุนรวมเมื่อเปรียบเทียบกับดัชนีช้วี ัด (benchmark) โดยคา Alpha ที่สูง หมายถึง กองทุนสามารถสรางผลตอบแทนไดสูงกวาดัชนีชี้วดั ซึ่งเปนผลจาก
ประสิทธิภาพของผูจัดการกองทุนในการคัดเลือกหรือหาจังหวะเขาลงทุนในหลักทรัพยไดอยางเหมาะสม
Beta ระดับและทิศทางการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพยในพอรตการลงทุน โดยเปรียบเทียบกับอัตราการเปลี่ยนแปลงของตลาด Beta นอยกวา 1 แสดงวาหลักทรัพยใน
พอรตการลงทุนมีการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนนอยกวาการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของกลุมหลักทรัพยของตลาด Beta มากกวา 1 แสดงวา หลักทรัพยในพอรตการลงทุนมี
การเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนมากกวาการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของกลุมหลักทรัพยของตลาด
Tracking Error อัตราผลตอบแทนของกองทุนมีประสิทธิภาพในการเลียนแบบดัชนีชี้วัด โดยหาก tracking error ต่ํา หมายถึงกองทุนรวมมีประสิทธิภาพในการสรางผลตอบแทนใหใกลเคียง
กับดัชนีชี้วัด กองทุนรวมที่มีคา tracking error สูง จะมีอัตราผลตอบแทนโดยเฉลี่ยหางจากดัชนีช้วี ัดมากขึ้น
Yield to Maturity อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารหนี้โดยถือจนครบกาหนดอายุ ซึ่งคํานวณจากดอกเบี้ยที่จะไดรับในอนาคตตลอดอายุตราสารและเงินตนที่จะไดรบั คืนนํามา
คิดลดเปนมูลคาปจจุบัน โดยใชวัดอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมตราสารหนี้ คํานวณจากคาเฉลี่ยถวงนาหนักของ Yield to Maturity ของตราสารหนี้แตละตัวที่กองทุนมีการลงทุน และ
เนื่องจาก Yield to Maturity มีหนวยมาตรฐานเปนเปอรเซ็นตตอป จึงสามารถนําไปใชเปรียบเทียบอัตราผลตอบแทนระหวางกองทุนรวมตราสารหนี้ที่มีนโยบายถือครองตราสารหนีจ้ นครบกา
หนดอายุและมีลักษณะการลงทุนที่ใกลเคียงกันได

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน แลนด แอนด เฮาส จํากัด
โทรศัพท 02-286-3484 www.lhfund.co.th
เลขที่ 11 อาคารคิวเฮาส สาทร ชั้น 14 ถนนสาทรใต
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