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ดัชนีชี้วัด

คาเฉลี่ยในกลุมเดียวกัน

N/A N/A

ผลการดําเนินงานยอนหลังแบบปกหมุด (
1
%ตอป)

YTD 3 เดือน

2.31

0.63

LHPROPINFRA-E

ดัชนีชี้วัด

คาเฉลี่ยในกลุมเดียวกัน -8.39

-6.57 -1.76

1.03

ขอมูลกองทุนรวม

วันจดทะเบียนกองทุน 
วันเริ่มตน class 
นโยบายการจายเงินปนผล

อายุกองทุน

ผูจัดการกองทุนรวม

ชื่อ-นามสกุล

คุณปกรณ เกาเอ้ียน

คุณสมประสงค แซจิว

27 ตุลาคม 2559

16 กันยายน 2563

3 พฤศจิกายน 2564

การจัดอันดับกองทุน Morningstar

ผูลงทุนสามารถศึกษาเครื่องมือ

บริหารความเส่ียงดานสภาพคลองได

ในหนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม

ไมมี

ไมกําหนด

วันเริ่มบริหารกองทุน

7 มีนาคม 2565

4.59

-2.92

6.47

4.8

6.79

5.13

N/A

ผลการดําเนินงานและดัชนีชี้วัดยอนหลัง 5 ป ปฏิทิน (%ตอป)

N/A -6.91

-6.00

8.64

6.78

-3.23

-6.18

ประเภทกองทุนรวม/กลุมกองทุนรวม
• กองทุนรวมผสม
• กลุม Fund of Property Fund - Thai
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คําเตือน
• การลงทุนในกองทุนรวมไมใชการฝากเงิน
• ผลการดําเนินงานในอดีตของกองทนุรวม มิไดเปนสิ่งยืนยันถึงผล

การดําเนินงานในอนาคต

หนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม

www.lhfund.co.th

ดัชนีช้ีวัด :
ดัชนีผลตอบแทนรวมของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยและกองทรัสตเพ่ือการ
ลงทุนในอสังหาริมทรัพย (PF&REIT Total Return Index) 
ในสดัสวนรอยละ 100
หมายเหตุ : การเปลี่ยนแปลงตัวช้ีวัดนี้จะเริ่มมีผลต้ังแตวันที่ 
1 พฤษภาคม 2566 เปนตนไป

นโยบายและกลยุทธการลงทุน
• กองทุนมีนโยบายที่จะลงทุนในตราสารดังตอไปนี้ โดยจะพิจารณาปรับสัดสวนการลงทนุของหลักทรัพย 

ต้ังแตรอยละ 0-100 ของ NAV                                                 
- หนวยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย/หนวยทรัสตของทรัสตเพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย
- หนวยลงทุนของกองทุนรวมโครงสรางพื้นฐาน

- ตราสารแหงหนี้ เงินฝากธนาคาร ตราสารกึ่งหน้ีกึ่งทุน ใบสําคัญแสดงสิทธิ รวมถึงหลักทรัพยหรือ
ทรัพยสินอื่น ตามที่ระบุไวในโครงการหรือตามที่สํานักงาน ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

• ทั้งนี้ กองทุนอาจจะพิจารณาลงทุนในหนวย private equity ตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ไมเกินรอยละ 20 ของ NAV

• มุงหวังใหผลประกอบการสูงกวาดัชนีช้ีวัด (Active Management)
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อายุเฉลี่ยของตราสารหนี้

N/A

Maximum Drawdown

Recovering Period

FX Hedging

อัตราสวนหมุนเวียนการลงทนุ

Sharpe Ratio

Alpha

Tracking Error

การจัดสรรการลงทุนในตางประเทศ 

N/A

N/A

N/A

ผูออกตราสาร 5 อันดับแรก

การจัดสรรการลงทุนในกลุมอุตสาหกรรม /

คาธรรมเนยีม 

การซื้อครั้งถัดไปขั้นต่ํา :

การขายคืนหนวยลงทุน**

เวลาทําการ :

การจดัสรรการลงทุนตามอันดับความนาเช่ือถือ (%)

ในประเทศ national

9.82%

ต่ํากวา BBB

5.63%

หนวยลงทุน ทรัสตเพ่ือการลงทุนในสิทธิการเชา

อสังหาริมทรัพย CPN รีเทล โกรท

international

ทุกวันทําการ 

8.30 - 15.30 น

ไมกําหนด

ไมกําหนด

ทุกวันทําการ 

8.30 - 15.30 น

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยและทรัสตเพื่อ

การลงทนุในอสังหาริมทรัพย

กองทุนรวมโครงสรางพ้ืนฐาน

เงินฝากธนาคาร

13.36%

13.24%

ทรัพยสินท่ีลงทุน 5 อันดับแรก

การขายคืนขั้นต่ํา :

ยอดคงเหลือขั้นต่ํา :

หนวยลงทุน ทรัสตเพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพยและ

สิทธิการเชาดับบลิวเอชเอ พรีเมี่ยม โกรท

วันทําการขายคืน :

14.34%

หนวยลงทุน ทรัสตเพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพยและ

สิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยเพ่ืออุตสาหกรรม เฟรเซอรส 

พร็อพเพอรตี้

หนวยลงทุน กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชา

โลตัสส รีเทล โกรท

อื่นๆ

หนวยลงทุน ทรัสตเพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพยอิมแพ็ค

โกรท

การซื้อหนวยลงทุน**

วันทําการซื้อ :

เวลาทําการ :

การซื้อครั้งแรกขั้นต่ํา :

84.12%

10.77%

5.31%

-0.20%

สัดสวนประเภททรัพยสินท่ีลงทุน 

คาธรรมเนยีมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ตอปของ NAV)

สูงสุดไมเกิน 

2.68
3.75

เก็บจริง 

                 ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ                    

ยกเวน

คาธรรมเนยีมที่เรียกเก็บจากผูถือหนวย (% ของมูลคาซื้อขาย)

คาธรรมเนยีม 

การขาย 

การรับซื้อคืน

การโอนหนวย

การสับเปลี่ยนหนวยลงทุนเขา 

การสับเปลี่ยนหนวยลงทุนออก 

สูงสุดไมเกิน เก็บจริง  

2.68

2.68

2.68

2.68

ยกเวน

ยกเวน

ยกเวน

200 บาท/รายการ

BBB

AA

A

Unrated

GOV Bond/

AAA

ขอมูลเชิงสถิติ

N/A

N/AYield to Maturity

-18.32%

N/A

N/A

0.5655

Beta

การจัดการ 
รวมคาใชจาย

ไมกําหนด

ไมกําหนด

T+5

1.07000
1.5303

ระยะเวลาการรับเงินคาขายคืน* :

LHPROPINFRA-E

หมายเหตุ : *ภายใน 5 วันทําการถัดจากวันทํารายการ ปจจุบันรับเงินคาขายคืนภายใน 5 วันทําการถัดจากวนัทํารายการ (T+5)
               ** ทํารายการซื้อขายหนวยลงทุนผานระบบ LHFUND ONLINE
               โปรดศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมในหนังสือช้ีชวนสวนขอมูลกองทุน

หมายเหตุ :
1)  คาธรรมเนียมดังกลาวขางตนเปนอัตราท่ีรวมภาษีมูลคาเพิ่ม หรือภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใด ในทํานองเดียวกันน้ี
2)  คาธรรมเนียมคาใชจายท่ีเรียกเก็บจากกองทุนรวมเม่ือรวมกันทั้งหมดแลว ตองไมเกินอัตรารอยละ 3.75 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 :

หมายเหตุ :
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LHPROPINFRA-E

Bloomberg code : 

การลงทุนในกองทุนอื่นเกินกวา 20% (กองในประเทศ และหรือกองตางประเทศ)

ชื่อกองทุน : web link : 

ชื่อกองทุน : web link : 

ชื่อกองทุน : ISIN code : 

Bloomberg code : 

ชื่อกองทุน : ISIN 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
ไปจนถึงจุดต่ําสุดในชวงที่ NAV ตอหนวยปรบัตัวลดลง คา Maximum Drawdown เปนขอมูลที่ชวยใหทราบถึงความเส่ียงที่อาจจะขาดทุนจากการลงทุนในกองทุนรวม

Recovering Period ระยะเวลาการฟนตัว เพื่อเปนขอมูลใหผูลงทุนทราบถึงระยะเวลาตั้งแตการขาดทุนสูงสุดจนถึงระยะเวลาที่ฟนกลับมาที่เงินทนุเริ่มตนใชระยะเวลานานเทาใด

FX Hedging เปอรเซ็นตของการลงทุนในสกุลเงินตางประเทศที่มีการปองกันความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียน

อัตราสวนหมุนเวียนการลงทุน ความถี่ของการซ้ือขายหลักทรัพยในพอรตกองทุนในชวงเวลาใดชวงเวลาหนึ่ง โดยคํานวณจากมูลคาที่ตํ่ากวาระหวางผลรวมของมูลคาการซ้ือหลักทรัพยกับ
ผลรวมของมูลคาการขายหลักทรัพยของกองทุนรวมในรอบระยะเวลา 1 ปหารดวยมูลคา NAV ของกองทุนรวมเฉล่ียในรอบระยะเวลาเดียวกนั กองทุนรวมที่มีคา portfolio turnover สูงบงชี้ถึง
การซื้อขายหลักทรัพยบอยครั้งของผูจัดการกองทุนและทาํใหมีตนทุนการซ้ือขายหลักทรัพยที่สูง จึงตองพิจารณาเปรียบเทียบกับผลการดําเนนิงานของกองทุนรวมเพื่อประเมินความคุมคาของ
การซื้อขายหลักทรัพยดังกลาว

Sharpe Ratio อตัราสวนระหวางผลตอบแทนสวนเพิ่มของกองทุนรวมเปรียบเทียบกับความเส่ียงจากการลงทุน โดยคํานวณจากผลตางระหวางอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมกับอัตรา
ผลตอบแทนที่ปราศจากความเสี่ยง (risk-free rate) เปรียบเทยีบกับคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) ของกองทุนรวม คา Sharpe Ratio สะทอนถึงอตัราผลตอบแทนที่กองทุน
รวมควรไดรับเพิ่มขึ้นเพื่อชดเชยกับความเส่ียงที่กองทุนรวมรับมา โดยกองทุนรวมที่มีคา Sharpe Ratio สูงกวาจะเปนกองทุนที่มีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการลงทุนที่ดีกวาเนื่องจากไดรับ
ผลตอบแทนสวนเพิ่มที่สูงกวาภายใตระดับความเส่ียงเดียวกัน

Alpha ผลตอบแทนสวนเกินของกองทุนรวมเมื่อเปรียบเทียบกบัดัชนีชี้วัด (benchmark) โดยคา Alpha ที่สูง หมายถึง กองทุนสามารถสรางผลตอบแทนไดสูงกวาดัชนีชี้วดั ซ่ึงเปนผลจาก
ประสิทธิภาพของผูจัดการกองทุนในการคัดเลือกหรือหาจงัหวะเขาลงทุนในหลักทรัพยไดอยางเหมาะสม

Beta ระดับและทิศทางการเปล่ียนแปลงของอตัราผลตอบแทนของหลักทรัพยในพอรตการลงทุน โดยเปรียบเทียบกับอตัราการเปลี่ยนแปลงของตลาด Beta นอยกวา 1 แสดงวาหลักทรัพยใน
พอรตการลงทนุมีการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนนอยกวาการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของกลุมหลักทรัพยของตลาด Beta มากกวา 1 แสดงวา หลักทรัพยในพอรตการลงทุนมี
การเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนมากกวาการเปล่ียนแปลงของอัตราผลตอบแทนของกลุมหลักทรัพยของตลาด

Tracking Error อัตราผลตอบแทนของกองทนุมีประสิทธิภาพในการเลียนแบบดัชนีชี้วัด โดยหาก tracking error ต่ํา หมายถึงกองทุนรวมมีประสิทธิภาพในการสรางผลตอบแทนใหใกลเคียง
กับดัชนีช้ีวัด กองทุนรวมที่มีคา tracking error สูง จะมีอัตราผลตอบแทนโดยเฉล่ียหางจากดัชนีชี้วัดมากขึ้น

Yield to Maturity อตัราผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารหน้ีโดยถือจนครบกาหนดอาย ุซึ่งคํานวณจากดอกเบี้ยที่จะไดรับในอนาคตตลอดอายุตราสารและเงินตนที่จะไดรบัคืนนํามา
คิดลดเปนมูลคาปจจุบัน โดยใชวัดอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมตราสารหนี้ คํานวณจากคาเฉลี่ยถวงนาหนักของ Yield to Maturity ของตราสารหนี้แตละตัวที่กองทุนมีการลงทุน และ
เนื่องจาก Yield to Maturity มีหนวยมาตรฐานเปนเปอรเซ็นตตอป จึงสามารถนําไปใชเปรียบเทียบอัตราผลตอบแทนระหวางกองทุนรวมตราสารหนี้ที่มีนโยบายถือครองตราสารหนีจ้นครบกา
หนดอายุและมีลักษณะการลงทุนที่ใกลเคียงกันได
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