หนังสือชี้ชวนสวนสรุปขอมูลสําคัญ Factsheet
บริษทั หลักทรัพยจัดการกองทุน แลนด แอนด เฮาส จํากัด

ขอมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

กองทุนเปด แอล เอช ตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส
LH Short Term Fixed Income Plus Fund
(LHSTPLUS)

ชนิดสะสมมูลคา
LHSTPLUS-A

ประเภทกองทุนรวม/กลุมกองทุนรวม
• กองทุนรวมตราสารหนี้
• กลุม Short Term General Bond

นโยบายและกลยุทธการลงทุน
• กองทุนจะลงทุนในหลักทรัพยหรือทรัพยสินอันเปนหรือเกี่ยวของกับตราสารแหงหนี้ ตราสารทาง
การเงิน และ/หรือเงินฝากของภาครัฐ และ/หรือภาคเอกชนที่ใหผลตอบแทนที่ดีเหมาะสมกับระดับ
ความเสี่ยง ที่เสนอขายในประเทศและ/หรือตางประเทศ ทั้งนี้ การลงทุนในตราสารที่เสนอขายใน
ตางประเทศจะมีมูลคารวมกันทั้งสิ้นไมเกินรอยละ 79 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน ในกรณี
ที่ ก องทุ น มี ก ารลงทุ น ในต า งประเทศ กองทุ นจะลงทุ นในหรือ มีไ ว ซึ่ งสั ญ ญาซื้ อ ขายล ว งหน า
(Derivative) โดยมีวัตถุประสงคเพื่อปองกันความเสี่ยง (Hedging) จากอัตราแลกเปลี่ยน (Foreign
Exchange Rate Risk) ทั้งจํานวน กองทุนจะดํารงอายุถัวเฉลี่ยของทรัพยสินที่ลงทุนของกองทุน
(Portfolio Duration) ไมเกิน 1 ปโดยประมาณ
• มุงหวังใหผลประกอบการสูงกวาดัชนีชี้วัด (Active Management)

ขอมูลกองทุนรวม
วันจดทะเบียนกองทุน
วันเริ่มตน class
นโยบายการจายเงินปนผล
อายุกองทุน

29 มีนาคม 2560
29 มีนาคม 2560
ไมมี
ไมกําหนด

ผูจัดการกองทุนรวม
ชื่อ-นามสกุล
คุณภคสุนาท จิตมั่นชัยธรรม
คุณพรเพ็ญ ชุลีประเสริฐ

วันเริ่มบริหารกองทุน
3 สิงหาคม 2564
25 มีนาคม 2565

ผลการดําเนินงานและดัชนีชี้วัดยอนหลัง 5 ป ปฏิทิน (%ตอป)
20%

LHSTPLUS-A

ดัชนีชี้วัด

Peer avg

10%
1.50%

0%

1.80%
2561

1.17%

2.01%

0.92% 1.81%

0.30%

2562

1.05%

0.49%

2563

0.57%

0.60% 0.42%
2564

ดัชนีชี้วัด :
1) ดัชนี Short-term Government Bond รอยละ 50
2) ดัชนี ThaiBMA Commercial Paper (A- up) รอยละ 30
3) 3) อัตราเฉลี่ยดอกเบี้ยเงินฝากประจํา 1 ป ของธนาคารพาณิชยขนาด
ใหญ 3 แหง ไดแก ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารไทยพาณิชย และ ธนาคาร
กสิกรไทย รอยละ 20

-10%

ผลการดําเนินงานยอนหลังแบบปกหมุด (%ตอป)
YTD
0.26
LHSTPLUS-A
0.27
ดัชนีชี้วัด
0.18
คาเฉลี่ยในกลุมเดียวกัน
0.05
ความผันผวนกองทุน
ความผันผวนดัชนีชี้วัด
0.03
3 ป
0.72
LHSTPLUS-A
1.12
ดัชนีชี้วัด
0.66
คาเฉลี่ยในกลุมเดียวกัน
0.46
ความผันผวนกองทุน
0.34
ความผันผวนดัชนีชี้วัด

3 เดือน
0.09
0.13
0.00
0.04
0.03
5 ป
1.09
0.87
0.89
0.38
0.87

6 เดือน
0.26
0.27
0.18
0.05
0.03
10 ป
N/A
N/A
1.46
N/A
N/A

1 ป
0.54
0.58
0.37
0.06
0.04
ตั้งแตจัดตั้ง
1.12
0.86
N/A
0.37
0.88

คําเตือน

• การลงทุนในกองทุนรวมไมใชการฝากเงิน
• ผลการดําเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิไดเปนสิ่งยืนยันถึง
ผลการดําเนินงานในอนาคต

การเขารวมการตอตานทุจริต :

ไดรับการรับรองจาก CAC

การจัดอันดับกองทุน Morningstar
หนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม

ผูลงทุนสามารถศึกษาเครื่องมือ
บริหารความเสี่ยงดานสภาพคลอง
ไดในหนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม

www.lhfund.co.th
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LHSTPLUS-A
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+1

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

หมายเหตุ : *ภายใน 5 วันทําการถัดจากวันทํารายการ ปจจุบันรับเงินคาขายคืนภายใน 1 วันทําการถัดจากวันทํารายการ (T+1)

คาธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ตอปของ NAV)
คาธรรมเนียม
สูงสุดไมเกิน
การจัดการ
2.14
รวมคาใชจาย
3.21

เก็บจริง
0.12840
0.20635

หมายเหตุ :
1) คาธรรมเนียมดังกลาวขางตนเปนอัตราที่รวมภาษีมูลคาเพิ่ม หรือภาษีธรุ กิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใด ในทํานองเดียวกันนี้
2) คาธรรมเนี ยมคาใชจายที่เรียกเก็บ จากกองทุนรวมเมื่อรวมกันทั้งหมดแลว ตองไม เกินอัตรารอยละ 3.21 ตอปของมูลคาทรัพยสินสุทธิของ
กองทุนรวม
3) สามารถดูคาธรรมเนียมที่เรียกเก็บจริงจากกองทุนรวมยอนหลัง 3 ป เพิ่มเติมไดที่รายละเอียดหนังสือชี้ชวนสวนขอมูลกองทุนรวม
* สามารถดูขอมูลเพิ่มเติมไดที่ www.lhfund.co.th

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

-0.69%
1 ป
100.88%
1.2982
-2.30
-0.40%
N/A
N/A
4 เดือน
1.01

การจัดสรรการลงทุนในตางประเทศ
กาตาร
ฮองกง

9.70%
6.81%

หมายเหตุ : การจัดสรรการลงทุนในตางประเทศ 5 อันดับแรก

เก็บจริง
ยกเวน
ยกเวน
ยกเวน
ยกเวน
200 บาท/รายการ

หมายเหตุ :
1) คาธรรมเนียมดังกลาวขางตน อาจเรียกเก็บจากผูลงทุนแตละกลุมหรือแตละรายไมเทากัน ขึ้นอยูกับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ
2) กรณีสับเปลี่ยนหนวยลงทุน บริษัทจัดการอาจยกเวนไมเรียกเก็บคาธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหนวยลงทุน สําหรับการสับเปลี่ยนหนวยลงทุน
ระหวางกองทุนรวมภายใตการจัดการของบริษัทจัดการ แตจะมีการเรียกเก็บคาธรรมเนียมการขายและรับซื้อคืนหนวยลงทุนตามอัตราที่บริษทั
จัดการกําหนด
3) คาธรรมเนียมดังกลาวขางตนรวมภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแลว

การจัดสรรการลงทุนในกลุมอุตสาหกรรม /
ผูออกตราสาร 5 อันดับแรก
BANK OF THAILAND

20.70%

DOHA BANK

9.70%

ธนาคาร อาคารสงเคราะห

9.57%

ธนาคารแหงประเทศจีน สาขามาเกา

9.82%

TOYOTA LEASING (THAILAND) CO.,LTD.

6.07%

หมายเหตุ : การจัดสรรการลงทุนในผูออกตราสาร 5 อันดับแรก

สัดสวนประเภททรัพยสินที่ลงทุน
ตราสารหนี้ภาคเอกชน
ตั๋วแลกเงินบริษัทเอกชน

ทรัพยสินที่ลงทุน 5 อันดับแรก
28.48% หุนกูมีประกันของ บริษัท โตโยตา ลีสซิ่ง (ประเทศไทย)

การจัดสรรการลงทุนตามอันดับความนาเชื่อถือ (%)
6.07%

จํากัด ครั้งที่ 4/2562 ชุดที่ 3 อายุ 3 ป ครบป 65

21.70% พันธบัตรธนาคารแหงประเทศไทยงวดที่ 19/91/65

5.49%

พันธบัตรธนาคารแหงประเทศไทย

20.70% ตั๋วแลกเเงิน บริษัทหลักทรัพย เมยแบงก (ประเทศไทย)

4.82%

เงินฝากธนาคาร

18.28% ตั๋วแลกเงิน บริษัทหลักทรัพย หยวนตา (ประเทศไทย)

3.62%

อื่นๆ

จํากัด (มหาชน) ครบ 1 กันยายน 2565

จํากัด ครบกําหนด 26 สค. 2565

10.83% พันธบัตรธนาคารแหงประเทศไทยงวดที่ 18/91/65

ในประเทศ
GOV Bond/
AAA

41.16%

AA

12.61%

A

21.69%

BBB

9.17%

national

international

16.52%

ต่ํากวา BBB
3.50%

Unrated
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LHSTPLUS-A
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 ตอหนวยที่
จุดสูงสุดไปจนถึงจุดตาสุดในชวงที่ NAV ตอหนวยปรับตัวลดลง คา Maximum Drawdown เปนขอมูลที่ชวยใหทราบถึงความเสี่ยงที่อาจจะขาดทุนจากการลงทุนในกองทุนรวม

Recovering Period ระยะเวลาการฟนตัว เพื่อเปนขอมูลใหผูลงทุนทราบถึงระยะเวลาตั้งแตการขาดทุนสูงสุดจนถึงระยะเวลาที่ฟนกลับมาที่เงินทุนเริ่มตนใชระยะเวลานานเทาใด
FX Hedging เปอรเซ็นตของการลงทุนในสกุลเงินตางประเทศที่มีการปองกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
อัตราสวนหมุนเวียนการลงทุน ความถี่ของการซื้อขายหลักทรัพยในพอรตกองทุนในชวงเวลาใดชวงเวลาหนึ่ง โดยคานวณจากมูลคาที่ตากวาระหวางผลรวมของมูลคาการซื้อ
หลักทรัพยกับผลรวมของมูลคาการขายหลักทรัพยของกองทุนรวมในรอบระยะเวลา 1 ปหารดวยมูลคา NAV ของกองทุนรวมเฉลี่ยในรอบระยะเวลาเดียวกัน กองทุนรวมที่มีคา portfolio
turnover สูงบงชี้ถึงการซื้อขายหลักทรัพยบอยครั้งของผูจัดการกองทุนและทาใหมีตนทุนการซื้อขายหลักทรัพยที่สูง จึงตองพิจารณาเปรียบเทียบกับผลการดาเนินงานของกองทุนรวมเพื่อ
ประเมินความคุมคาของการซื้อขายหลักทรัพยดังกลาว
Sharpe Ratio อัตราสวนระหวางผลตอบแทนสวนเพิ่มของกองทุนรวมเปรียบเทียบกับความเสี่ยงจากการลงทุน โดยคานวณจากผลตางระหวางอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมกับ
อัตราผลตอบแทนที่ปราศจากความเสี่ยง (risk-free rate) เปรียบเทียบกับคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) ของกองทุนรวม คา Sharpe Ratio สะทอนถึงอัตราผลตอบแทนที่
กองทุนรวมควรไดรับเพิ่มขึ้นเพื่อชดเชยกับความเสี่ยงที่กองทุนรวมรับมา โดยกองทุนรวมที่มีคา Sharpe Ratio สูงกวาจะเปนกองทุนที่มีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการลงทุนที่ดีกวา
เนื่องจากไดรบั ผลตอบแทนสวนเพิ่มที่สูงกวาภายใตระดับความเสี่ยงเดียวกัน
Alpha ผลตอบแทนสวนเกินของกองทุนรวมเมื่อเปรียบเทียบกับดัชนีช้วี ัด (benchmark) โดยคา Alpha ที่สูง หมายถึง กองทุนสามารถสรางผลตอบแทนไดสูงกวาดัชนีชี้วดั ซึ่งเปนผลจาก
ประสิทธิภาพของผูจัดการกองทุนในการคัดเลือกหรือหาจังหวะเขาลงทุนในหลักทรัพยไดอยางเหมาะสม
Beta ระดับและทิศทางการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพยในพอรตการลงทุน โดยเปรียบเทียบกับอัตราการเปลี่ยนแปลงของตลาด Beta นอยกวา 1 แสดงวา
หลักทรัพยในพอรตการลงทุนมีการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนนอยกวาการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของกลุมหลักทรัพยของตลาด Beta มากกวา 1 แสดงวา หลักทรัพย
ในพอรตการลงทุนมีการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนมากกวาการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของกลุมหลักทรัพยของตลาด
Tracking Error อัตราผลตอบแทนของกองทุนมีประสิทธิภาพในการเลียนแบบดัชนีชี้วัด โดยหาก tracking error ตา หมายถึงกองทุนรวมมีประสิทธิภาพในการสรางผลตอบแทนให
ใกลเคียงกับดัชนีชี้วัด กองทุนรวมที่มีคา tracking error สูง จะมีอัตราผลตอบแทนโดยเฉลี่ยหางจากดัชนีชี้วัดมากขึ้น
Yield to Maturity อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารหนี้โดยถือจนครบกาหนดอายุ ซึ่งคานวณจากดอกเบี้ยที่จะไดรับในอนาคตตลอดอายุตราสารและเงินตนที่จะไดรบั คืน
นามาคิดลดเปนมูลคาปจจุบัน โดยใชวัดอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมตราสารหนี้ คานวณจากคาเฉลี่ยถวงนาหนักของ Yield to Maturity ของตราสารหนี้แตละตัวที่กองทุนมีการ
ลงทุน และเนื่องจาก Yield to Maturity มีหนวยมาตรฐานเปนเปอรเซ็นตตอป จึงสามารถนาไปใชเปรียบเทียบอัตราผลตอบแทนระหวางกองทุนรวมตราสารหนี้ที่มีนโยบายถือครอง

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