
13.89

N/A -8.17

10 ป
1

N/A 18.02

N/A

N/A

1.366.76

8.27

10.50

N/A N/A

N/A

N/A

6.92

3 ป
1

5 ป
1

7.18

N/A

N/A

ความผันผวนดัชนีช้ีวัด

ความผันผวนกองทุน

ความผันผวนดัชนีช้ีวัด N/A N/A N/A 20.97

LHDIVB-A

ดัชนีช้ีวัด

คาเฉลี่ยในกลุมเดียวกัน -0.14

N/A -6.3

5.22 8.66 N/A

-4.26-1.92

9.04

LHDIVB-A

ดัชนีช้ีวัด

คาเฉลี่ยในกลุมเดียวกัน

N/A

ตั้งแตจัดตั้ง
1

-1.46

ผลการดําเนินงานยอนหลังแบบปกหมุด (
1
%ตอป)

YTD 3 เดือน

-9.31

การจัดอันดับกองทุน Morningstar

การเขารวมการตอตานทุจริต : ไดรับการรับรองจาก CAC

ผูลงทุนสามารถศึกษาเครื่องมือ

บริหารความเสี่ยงดานสภาพคลองไดใน

หนังสือช้ีชวนฉบับเต็ม

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน แลนด แอนด เฮาส จํากัด ขอมูล ณ วันที่ 28 เมษายน 2566

(LHDIVB)
 LHDIVB-A

กองทุนเปด แอล เอช ดิวิเดนด แอนด บายแบ็ค

LH DIVIDEND AND BUYBACK FUND 
ชนิดสะสมมูลคา

ความผันผวนกองทุน

-7.34

N/A

ไมมี 

ไมกําหนด

12.55

6 เดือน 1 ป
1

-4.26

-1.21

ผลการดําเนินงานและดัชนีชี้วัดยอนหลัง 5 ป ปฏิทิน (%ตอป)

หนังสือช้ีชวนสวนสรุปขอมูลสําคัญ Factsheet

วันเริ่มบริหารกองทุน

30 พฤษภาคม 2565

30 พฤษภาคม 2565

30 พฤษภาคม 2565

30 พฤษภาคม 2565

ขอมูลกองทุนรวม

วันจดทะเบียนกองทุน 
วันเริ่มตน class 
นโยบายการจายเงินปนผล

อายุกองทุน

ผูจัดการกองทุนรวม

ชื่อ-นามสกุล

คุณพรเพ็ญ ชุลีประเสริฐ

คุณพลสินธุ กิจมั่นถาวร

ประเภทกองทุนรวม/กลุมกองทุนรวม
• กองทุนรวมตราสารทุนตางประเทศ/Feeder Fund
• กลุม US Equity

นโยบายและกลยุทธการลงทุน
• กองทุนมีนโยบายลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนรวมตางประเทศ (หรือ “กองทุนหลัก (Master fund)”) ที่มี

นโยบายลงทุนในตราสารทุนที่เนนใหผลตอบแทนโดยการจายเงินปนผล และ/หรือการซ้ือหุนคืน (Buyback) โดยจะ
ลงทุนเฉล่ียในรอบปบัญชีไมนอยกวารอยละ 80 ของ NAV

• ชื่อกองทุนหลัก iShares Core Dividend ETF
• จัดการโดย BlackRock Fund Advisors (BFA)
• มุงหวงัใหผลประกอบการเคล่ือนไหวตามผลตอบแทนของกองทุนหลัก (Passive Management) โดยกองทุนหลัก

มุงหวงัใหผลประกอบการเคล่ือนไหวตามดัชนีชี้วัด (Passive Management / Index Tracking) 
• มกีารลงทุนในกองทุนรวมอื่นภายใตบลจ. เดียวกัน (Cross Investing Fund)
• สัดสวนการปองกันความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียนอาจมีการเปล่ียนแปลงได ทั้งนี้ ข้ึนอยูกับดุลยพินิจของผูจัดการ

กองทุน ซ่ึงจะพิจารณาจากสภาวะของตลาดการเงินในขณะนั้น และ/หรือปจจัยอื่นที่เก่ียวของ อาทิเชน ปจจัยทาง
เศรษฐกิจการเมือง การเงินและการคลัง เปนตน เพื่อคาดการณทิศทางแนวโนมของคาเงินและพิจารณาทําการ
ปองกันความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียนใหเหมาะสมกับสภาวะการณในแตละขณะตอไป

-50%

0%

50%

100% LHDIVB-A ดัชนีช้ีวัด Peer avg
ดัชนีชี้วัด :
ผลการดําเนินงานของกองทุนหลัก สัดสวน 100% ปรบัดวยอัตราแลกเปล่ียน
เพื่อคํานวณผลตอบแทนเปนสกุลเงินบาท ณ วันที่คํานวณผลตอบแทน

คําเตือน
• การลงทุนในกองทุนรวมไมใชการฝากเงิน
• ผลการดําเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิไดเปนส่ิงยืนยันถึงผลการ

ดําเนินงานในอนาคต

หนงัสือชี้ชวนฉบับเต็ม

www.lhfund.co.th
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 LHDIVB-A

3.03%

2.80%

ขอมูลเชิงสถิติ

N/A

N/A

100 บาท

T+4

1.07000

ระยะเวลาการรบัเงินคาขายคืน* :

Beta

Alpha

ยอดคงเหลือขั้นต่ํา :

10.66%

17.82%

11.24%

1.25

ยกเวน

GOV Bond/

AAA

AA

A

BBB

ต่ํากวา BBB

UnratedHOME DEPOT INC

                 ตามที่นายทะเบียนเรยีกเก็บ                    

Health Care

Industrails

Consumer Discretionary

ทรัพยสินที่ลงทุน 5 อันดับแรก

BROADCOM INC

19.56%Information Technology

1.47018

1.25

ยกเวน

200 บาท/รายการ
Financials

คาธรรมเนยีมที่เรียกเก็บจากผูถือหนวย (% ของมูลคาซื้อขาย)

คาธรรมเนยีม 

การขาย 

การรับซื้อคืน

การโอนหนวย

การสับเปลี่ยนหนวยลงทนุเขา 

การสับเปลี่ยนหนวยลงทนุออก 

สูงสุดไมเกิน เก็บจริง  

2.50

2.50

2.50

2.50

คาธรรมเนยีมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ตอปของ NAV)

สูงสุดไมเกิน 

2.50
5.00

เก็บจริง 

การจัดการ 
รวมคาใชจาย

Tracking Error

อายุเฉลี่ยของตราสารหนี้
คาธรรมเนยีม 

100.00%

วันทําการขายคืน :ทุกวันทําการ 

8.30 - 14.00 น

1,000 บาท

100 บาท

ทุกวันทําการ 

8.30 - 14.00 น

การซื้อหนวยลงทุน

วันทําการซื้อ :

เวลาทําการ :

การซื้อครั้งแรกขั้นต่ํา : ไมกําหนด

3.22%

สัดสวนประเภททรัพยสินที่ลงทุน 

หนวยลงทุน iShares Core Dividend ETF

เงินฝากธนาคาร

อื่นๆ

98.10%

2.59%

-0.69

2.66%PROCTER & gamble

CISCO SYSTEMS INC

EXXON MOBIL CORP

2.49%

การจัดสรรการลงทุนตามอันดับความนาเชื่อถือ (%)

ในประเทศ national international

Sharpe Ratio

การซื้อครั้งถัดไปขั้นต่ํา :

การขายคืนหนวยลงทุน

เวลาทําการ :

การขายคืนขั้นต่ํา :

N/A

Maximum Drawdown

Recovering Period

FX Hedging

อัตราสวนหมุนเวียนการลงทุน

Yield to Maturity

-15.81%

N/A

75.21%

1.9215

การจัดสรรการลงทุนในตางประเทศ

-0.49

-1.87%

0.15

10.42%

ผูออกตราสาร 5 อันดับแรก

การจัดสรรการลงทุนในกลุมอุตสาหกรรม /

United States
หมายเหต ุ:
1)  คาธรรมเนียมดังกลาวขางตนเปนอัตราที่รวมภาษีมูลคาเพ่ิม หรือภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอ่ืนใด ในทํานองเดียวกันน้ี
2)  คาธรรมเนียมคาใชจายท่ีเรียกเก็บจากกองทุนรวมเมื่อรวมกันทั้งหมดแลว ตองไมเกินอัตรารอยละ 5.00 ตอปของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวม 
3) สามารถดูคาธรรมเนียมท่ีเรียกเก็บจริงจากกองทุนรวมยอนหลัง 3 ป เพิ่มเติมไดที่รายละเอียดหนังสือช้ีชวนสวนขอมูลกองทุนรวม
* สามารถดูขอมูลเพิ่มเติมไดที่ www.lhfund.co.th

หมายเหต ุ: 
1)  คาธรรมเนียมดังกลาวขางตน อาจเรียกเก็บจากผูลงทุนแตละกลุมหรือแตละรายไมเทากัน ขึ้นอยูกับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ
2)  กรณีสับเปล่ียนหนวยลงทุน บริษัทจัดการอาจยกเวนไมเรียกเก็บคาธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหนวยลงทุน สําหรับการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนระหวางกองทุน
รวมภายใตการจัดการของบริษัทจัดการ แตจะมีการเรียกเก็บคาธรรมเนียมการขายและรับซ้ือคืนหนวยลงทุนตามอัตราท่ีบริษัทจัดการกําหนด
3)  คาธรรมเนียมดังกลาวขางตนรวมภาษีมลูคาเพ่ิม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษอีื่นใดแลว

หมายเหตุ : ทรัพยสนิที่ลงทุน 5 อันดับแรก มาจาก Factsheet กองทุน iShares Core Dividend ETF ณ วนัที่ 31 ม.ีค. 66

หมายเหตุ :  การจัดสรรการลงทุนในตางประเทศ 5 อันดับแรก 
Factsheet กองทุน iShares Core Dividend ETF ณ วนัที่ 31 ม.ีค. 66

หมายเหต ุ:  การจัดสรรการลงทุนในอุตสาหกรรม 5 อันดับแรก 
Factsheet กองทุน iShares Core Dividend ETF ณ วันที่ 31 ม.ีค. 66

หมายเหตุ : *ภายใน 5 วนัทําการ นับต้ังแตวันถัดจากวันคํานวณมูลคาทรัพยสินสุทธิโดยมิใหนับรวมวันหยุดทําการในตางประเทศ ปจจุบันรับเงินคาขายคืน
ภายใน 4 วันทําการถดัจากวันทํารายการขายคืน (T+4)
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ชื่อกองทุน : ISIN code : 

Bloomberg code : 

ชื่อกองทุน : iShares Core Dividend ETF web link : https://www.ishares.com/us/products/291387/ishares-u-s-dividend-

and-buyback-etf/

ชื่อกองทุน : web link : 

ชื่อกองทุน : ISIN code : US46435U8615    

Bloomberg code : DIVB US

การลงทุนในกองทุนอื่นเกินกวา 20% (กองในประเทศ และหรือกองตางประเทศ)

 LHDIVB-A

บรษัิทหลักทรัพยจัดการกองทุน 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 (หรือตั้งแตจัดต้ังกองทนุกรณีที่ยังไมครบ 5 ป) โดยวัดจากระดับ NAV ตอหนวยท่ีจุดสูงสุดไปจนถึงจุด
ตํ่าสุดในชวงท่ี NAV ตอหนวยปรับตัวลดลง คา Maximum Drawdown เปนขอมูลที่ชวยใหทราบถึงความเส่ียงที่อาจจะขาดทุนจากการลงทุนในกองทุนรวม

Recovering Period ระยะเวลาการฟนตัว เพื่อเปนขอมูลใหผูลงทุนทราบถึงระยะเวลาตั้งแตการขาดทุนสูงสุดจนถึงระยะเวลาที่ฟนกลับมาที่เงินทุนเร่ิมตนใชระยะเวลานานเทาใด

FX Hedging เปอรเซ็นตของการลงทุนในสกุลเงินตางประเทศที่มีการปองกันความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียน

อัตราสวนหมุนเวียนการลงทุน ความถี่ของการซ้ือขายหลักทรพัยในพอรตกองทุนในชวงเวลาใดชวงเวลาหนึ่ง โดยคํานวณจากมูลคาที่ตํ่ากวาระหวางผลรวมของมูลคาการซ้ือหลักทรัพยกับผลรวมของ
มลูคาการขายหลักทรัพยของกองทุนรวมในรอบระยะเวลา 1 ปหารดวยมูลคา NAV ของกองทุนรวมเฉล่ียในรอบระยะเวลาเดียวกนั กองทุนรวมที่มีคา portfolio turnover สูงบงชี้ถึงการซ้ือขายหลักทรัพย
บอยคร้ังของผูจัดการกองทุนและทาํใหมีตนทุนการซ้ือขายหลักทรัพยที่สงู จึงตองพิจารณาเปรียบเทียบกับผลการดําเนินงานของกองทุนรวมเพื่อประเมนิความคุมคาของการซ้ือขายหลักทรัพยดังกลาว

Sharpe Ratio อัตราสวนระหวางผลตอบแทนสวนเพิ่มของกองทุนรวมเปรียบเทียบกับความเส่ียงจากการลงทุน โดยคํานวณจากผลตางระหวางอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมกับอัตราผลตอบแทนท่ี
ปราศจากความเส่ียง (risk-free rate) เปรียบเทียบกบัคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) ของกองทุนรวม คา Sharpe Ratio สะทอนถึงอัตราผลตอบแทนที่กองทุนรวมควรไดรับเพิ่มขึ้นเพื่อชดเชย
กับความเส่ียงที่กองทุนรวมรับมา โดยกองทุนรวมท่ีมีคา Sharpe Ratio สูงกวาจะเปนกองทุนที่มีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการลงทุนที่ดีกวาเนื่องจากไดรับผลตอบแทนสวนเพิ่มที่สูงกวาภายใตระดับความ
เส่ียงเดยีวกัน

Alpha ผลตอบแทนสวนเกินของกองทนุรวมเมื่อเปรียบเทียบกับดัชนีชี้วัด (benchmark) โดยคา Alpha ที่สูง หมายถึง กองทุนสามารถสรางผลตอบแทนไดสูงกวาดัชนีชี้วัด ซ่ึงเปนผลจากประสิทธิภาพของ
ผูจัดการกองทุนในการคัดเลือกหรือหาจังหวะเขาลงทนุในหลักทรัพยไดอยางเหมาะสม

Beta ระดับและทิศทางการเปล่ียนแปลงของอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพยในพอรตการลงทนุ โดยเปรียบเทียบกับอัตราการเปล่ียนแปลงของตลาด Beta นอยกวา 1 แสดงวาหลักทรัพยในพอรตการลงทุน
มกีารเปล่ียนแปลงของอัตราผลตอบแทนนอยกวาการเปล่ียนแปลงของอัตราผลตอบแทนของกลุมหลักทรัพยของตลาด Beta มากกวา 1 แสดงวา หลักทรัพยในพอรตการลงทุนมีการเปล่ียนแปลงของอัตรา
ผลตอบแทนมากกวาการเปล่ียนแปลงของอัตราผลตอบแทนของกลุมหลักทรัพยของตลาด

Tracking Error อัตราผลตอบแทนของกองทุนมีประสิทธิภาพในการเลียนแบบดัชนีชี้วัด โดยหาก tracking error ตํ่า หมายถึงกองทุนรวมมีประสิทธิภาพในการสรางผลตอบแทนใหใกลเคยีงกบัดัชนีชี้วัด 
กองทุนรวมที่มีคา tracking error สูง จะมีอัตราผลตอบแทนโดยเฉล่ียหางจากดัชนีชี้วัดมากขึ้น

Yield to Maturity อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารหนี้โดยถือจนครบกาหนดอายุ ซ่ึงคํานวณจากดอกเบี้ยที่จะไดรับในอนาคตตลอดอายุตราสารและเงินตนที่จะไดรบัคืนนาํมาคิดลดเปนมูลคา
ปจจุบัน โดยใชวัดอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมตราสารหนี้ คํานวณจากคาเฉล่ียถวงนาหนักของ Yield to Maturity ของตราสารหน้ีแตละตัวที่กองทุนมีการลงทุน และเนื่องจาก Yield to Maturity มี
หนวยมาตรฐานเปนเปอรเซ็นตตอป จึงสามารถนําไปใชเปรียบเทียบอัตราผลตอบแทนระหวางกองทนุรวมตราสารหน้ีที่มีนโยบายถือครองตราสารหนีจ้นครบกาหนดอายุและมลีักษณะการลงทุนที่ใกลเคียงกันได
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13.89

N/A -8.17

10 ป
1

N/A 18.02

N/A

N/A

1.366.76

8.27

10.50

N/A N/A

N/A

N/A

6.92

3 ป
1

5 ป
1

7.18

N/A

N/A

ความผันผวนดัชนีช้ีวัด

ความผันผวนกองทุน

ความผันผวนดัชนีช้ีวัด N/A N/A N/A 20.97

LHDIVB-ASSF

ดัชนีช้ีวัด

คาเฉลี่ยในกลุมเดียวกัน -0.14

N/A -6.30

5.22 8.66 N/A

-4.26-1.92

9.04

LHDIVB-ASSF

ดัชนีช้ีวัด

คาเฉลี่ยในกลุมเดียวกัน

N/A

ตั้งแตจัดตั้ง
1

-1.46

ผลการดําเนินงานยอนหลังแบบปกหมุด (
1
%ตอป)

YTD 3 เดือน

-9.31

การจัดอันดับกองทุน Morningstar

การเขารวมการตอตานทุจริต : ไดรับการรับรองจาก CAC

ผูลงทุนสามารถศึกษาเครื่องมือ

บริหารความเสี่ยงดานสภาพคลองไดใน

หนังสือช้ีชวนฉบับเต็ม

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน แลนด แอนด เฮาส จํากัด ขอมูล ณ วันที่ 28 เมษายน 2566

(LHDIVB)
 LHDIVB-ASSF

กองทุนเปด แอล เอช ดิวิเดนด แอนด บายแบ็ค

LH DIVIDEND AND BUYBACK FUND 
ชนิดเพื่อการออมและสะสมมูลคา

ความผันผวนกองทุน

-7.34

N/A

ไมมี 

ไมกําหนด

12.55

6 เดือน 1 ป
1

-4.26

-1.21

ผลการดําเนินงานและดัชนีชี้วัดยอนหลัง 5 ป ปฏิทิน (%ตอป)

หนังสือช้ีชวนสวนสรุปขอมูลสําคัญ Factsheet

วันเริ่มบริหารกองทุน

30 พฤษภาคม 2565

30 พฤษภาคม 2565

30 พฤษภาคม 2565

30 พฤษภาคม 2565

ขอมูลกองทุนรวม

วันจดทะเบียนกองทุน 
วันเริ่มตน class 
นโยบายการจายเงินปนผล

อายุกองทุน

ผูจัดการกองทุนรวม

ชื่อ-นามสกุล

คุณพรเพ็ญ ชุลีประเสริฐ

คุณพลสินธุ กิจมั่นถาวร

ประเภทกองทุนรวม/กลุมกองทุนรวม
• กองทุนรวมตราสารทุนตางประเทศ/Feeder Fund
• กลุม US Equity

-50%

0%

50%

100% LHDIVB-ASSF ดัชนีช้ีวัด Peer avg
ดัชนีชี้วัด :
ผลการดําเนินงานของกองทุนหลัก สัดสวน 100% ปรบัดวยอัตราแลกเปล่ียน
เพื่อคํานวณผลตอบแทนเปนสกุลเงินบาท ณ วันที่คํานวณผลตอบแทน

คําเตือน
• การลงทุนในกองทุนรวมไมใชการฝากเงิน
• ผลการดําเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิไดเปนส่ิงยืนยันถึงผลการ

ดําเนินงานในอนาคต

หนงัสือชี้ชวนฉบับเต็ม

www.lhfund.co.th

นโยบายและกลยุทธการลงทุน
• กองทุนมีนโยบายลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนรวมตางประเทศ (หรือ “กองทุนหลัก (Master fund)”) ที่มี

นโยบายลงทุนในตราสารทุนที่เนนใหผลตอบแทนโดยการจายเงินปนผล และ/หรือการซ้ือหุนคืน (Buyback) โดยจะ
ลงทุนเฉล่ียในรอบปบัญชีไมนอยกวารอยละ 80 ของ NAV

• ชื่อกองทุนหลัก iShares Core Dividend ETF
• จัดการโดย BlackRock Fund Advisors (BFA)
• มุงหวังใหผลประกอบการเคล่ือนไหวตามผลตอบแทนของกองทุนหลัก (Passive Management) โดยกองทุนหลัก

มุงหวังใหผลประกอบการเคล่ือนไหวตามดัชนีชี้วัด (Passive Management / Index Tracking) 
• มีการลงทุนในกองทุนรวมอื่นภายใตบลจ. เดียวกัน (Cross Investing Fund)
• สัดสวนการปองกันความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียนอาจมีการเปล่ียนแปลงได ทั้งนี้ ขึ้นอยูกับดุลยพินิจของผูจัดการ

กองทุน ซ่ึงจะพิจารณาจากสภาวะของตลาดการเงินในขณะน้ัน และ/หรือปจจัยอ่ืนท่ีเกี่ยวของ อาทิเชน ปจจัยทาง
เศรษฐกิจการเมือง การเงินและการคลัง เปนตน เพื่อคาดการณทิศทางแนวโนมของคาเงินและพิจารณาทาการ
ปองกันความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียนใหเหมาะสมกับสภาวะการณในแตละขณะตอไป

LHDIVB-ASSF: หนา 1 / 3



 LHDIVB-ASSF

3.03%

2.80%

ขอมูลเชิงสถิติ

N/A

N/A

ไมกําหนด

T+4

1.07000

ระยะเวลาการรบัเงินคาขายคืน* :

Beta

Alpha

ยอดคงเหลือขั้นต่ํา :

10.66%

17.82%

11.24%

ยกเวน

ยกเวน

GOV Bond/

AAA

AA

A

BBB

ต่ํากวา BBB

UnratedHOME DEPOT INC

                 ตามที่นายทะเบียนเรยีกเก็บ                    

Health Care

Industrails

Consumer Discretionary

ทรัพยสินที่ลงทุน 5 อันดับแรก

BROADCOM INC

19.56%Information Technology

1.47018

ยกเวน

ยกเวน

200 บาท/รายการ
Financials

คาธรรมเนยีมที่เรียกเก็บจากผูถือหนวย (% ของมูลคาซื้อขาย)

คาธรรมเนยีม 

การขาย 

การรับซื้อคืน

การโอนหนวย

การสับเปลี่ยนหนวยลงทนุเขา 

การสับเปลี่ยนหนวยลงทนุออก 

สูงสุดไมเกิน เก็บจริง  

2.50

2.50

2.50

2.50

คาธรรมเนยีมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ตอปของ NAV)

สูงสุดไมเกิน 

2.50
5.00

เก็บจริง 

การจัดการ 
รวมคาใชจาย

Tracking Error

อายุเฉลี่ยของตราสารหนี้
คาธรรมเนยีม 

100.00%

วันทําการขายคืน :ทุกวันทําการ 

8.30 - 14.00 น

ไมกําหนด

ไมกําหนด

ทุกวันทําการ 

8.30 - 14.00 น

การซื้อหนวยลงทุน**

วันทําการซื้อ :

เวลาทําการ :

การซื้อครั้งแรกขั้นต่ํา : ไมกําหนด

3.22%

สัดสวนประเภททรัพยสินที่ลงทุน 

หนวยลงทุน iShares Core Dividend ETF

เงินฝากธนาคาร

อื่นๆ

98.10%

2.59%

-0.69

2.66%PROCTER & gamble

CISCO SYSTEMS INC

EXXON MOBIL CORP

2.49%

การจัดสรรการลงทุนตามอันดับความนาเชื่อถือ (%)

ในประเทศ national international

Sharpe Ratio

การซื้อครั้งถัดไปขั้นต่ํา :

การขายคืนหนวยลงทุน**

เวลาทําการ :

การขายคืนขั้นต่ํา :

N/A

Maximum Drawdown

Recovering Period

FX Hedging

อัตราสวนหมุนเวียนการลงทุน

Yield to Maturity

-15.81%

N/A

75.21%

1.9215

การจัดสรรการลงทุนในตางประเทศ 

-0.49

-1.87%

0.15

10.42%

ผูออกตราสาร 5 อันดับแรก

การจัดสรรการลงทุนในกลุมอุตสาหกรรม /

United States
หมายเหต ุ:
1)  คาธรรมเนียมดังกลาวขางตนเปนอัตราที่รวมภาษีมูลคาเพ่ิม หรือภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอ่ืนใด ในทํานองเดียวกันน้ี
2)  คาธรรมเนียมคาใชจายท่ีเรียกเก็บจากกองทุนรวมเมื่อรวมกันทั้งหมดแลว ตองไมเกินอัตรารอยละ 5.00 ตอปของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวม 
3) สามารถดูคาธรรมเนียมท่ีเรียกเก็บจริงจากกองทุนรวมยอนหลัง 3 ป เพิ่มเติมไดที่รายละเอียดหนังสือช้ีชวนสวนขอมูลกองทุนรวม
* สามารถดูขอมูลเพิ่มเติมไดที่ www.lhfund.co.th

หมายเหต ุ: 
1)  คาธรรมเนียมดังกลาวขางตน อาจเรียกเก็บจากผูลงทุนแตละกลุมหรือแตละรายไมเทากัน ขึ้นอยูกับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ
2)  กรณีสับเปล่ียนหนวยลงทุน บริษัทจัดการอาจยกเวนไมเรียกเก็บคาธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหนวยลงทุน สําหรับการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนระหวางกองทุน
รวมภายใตการจัดการของบริษัทจัดการ แตจะมีการเรียกเก็บคาธรรมเนียมการขายและรับซ้ือคืนหนวยลงทุนตามอัตราท่ีบริษัทจัดการกําหนด
3)  คาธรรมเนียมดังกลาวขางตนรวมภาษีมลูคาเพ่ิม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษอีื่นใดแลว

หมายเหตุ :  การจัดสรรการลงทุนในตางประเทศ 5 อันดับแรก 
Factsheet กองทุน iShares Core Dividend ETF ณ วนัที่ 31 ม.ีค. 66

หมายเหตุ :  การจัดสรรการลงทุนในอุตสาหกรรม 5 อันดับแรก 
Factsheet กองทุน iShares Core Dividend ETF ณ วนัที่ 31 ม.ีค. 66

หมายเหตุ : ทรัพยสินที่ลงทุน 5 อันดับแรก มาจาก Factsheet กองทุน iShares Core Dividend ETF ณ วันที่ 31 ม.ีค. 66

หมายเหตุ : *ภายใน 5 วนัทําการ นับต้ังแตวันถัดจากวันคํานวณมูลคาทรัพยสินสุทธิโดยมิใหนับรวมวันหยุดทําการในตางประเทศ ปจจุบันรับเงินคาขายคืน
ภายใน 4 วันทําการถดัจากวันทํารายการขายคืน (T+4)
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ชื่อกองทุน : ISIN code : 

Bloomberg code : 

ชื่อกองทุน : iShares Core Dividend ETF web link : https://www.ishares.com/us/products/291387/ishares-u-s-dividend-

and-buyback-etf/

ชื่อกองทุน : web link : 

ชื่อกองทุน : ISIN code : US46435U8615    

Bloomberg code : DIVB US

การลงทุนในกองทุนอื่นเกินกวา 20% (กองในประเทศ และหรือกองตางประเทศ)

 LHDIVB-ASSF

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

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

คําอธบิาย
Maximum Drawdown เปอรเซ็นตผลขาดทุนสูงสุดของกองทุนรวมในระยะเวลา 5 ปยอนหลัง (หรือตั้งแตจัดต้ังกองทนุกรณีที่ยังไมครบ 5 ป) โดยวัดจากระดับ NAV ตอหนวยท่ีจุดสูงสุดไปจนถึงจุด
ตํ่าสุดในชวงท่ี NAV ตอหนวยปรับตัวลดลง คา Maximum Drawdown เปนขอมูลที่ชวยใหทราบถึงความเส่ียงที่อาจจะขาดทุนจากการลงทุนในกองทุนรวม

Recovering Period ระยะเวลาการฟนตัว เพื่อเปนขอมูลใหผูลงทุนทราบถึงระยะเวลาตั้งแตการขาดทุนสูงสุดจนถึงระยะเวลาที่ฟนกลับมาที่เงินทุนเร่ิมตนใชระยะเวลานานเทาใด

FX Hedging เปอรเซ็นตของการลงทุนในสกุลเงินตางประเทศที่มีการปองกันความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียน

อัตราสวนหมุนเวียนการลงทุน ความถี่ของการซ้ือขายหลักทรัพยในพอรตกองทุนในชวงเวลาใดชวงเวลาหนึ่ง โดยคํานวณจากมูลคาที่ตํ่ากวาระหวางผลรวมของมูลคาการซ้ือหลักทรัพยกับผลรวมของ
มลูคาการขายหลักทรัพยของกองทุนรวมในรอบระยะเวลา 1 ปหารดวยมูลคา NAV ของกองทุนรวมเฉล่ียในรอบระยะเวลาเดียวกนั กองทุนรวมที่มีคา portfolio turnover สูงบงชี้ถงึการซ้ือขายหลักทรัพย
บอยคร้ังของผูจัดการกองทุนและทาํใหมีตนทุนการซ้ือขายหลักทรัพยท่ีสงู จึงตองพิจารณาเปรียบเทียบกับผลการดําเนินงานของกองทุนรวมเพื่อประเมนิความคุมคาของการซ้ือขายหลักทรัพยดังกลาว

Sharpe Ratio อัตราสวนระหวางผลตอบแทนสวนเพิ่มของกองทุนรวมเปรียบเทียบกับความเส่ียงจากการลงทุน โดยคํานวณจากผลตางระหวางอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมกับอัตราผลตอบแทนที่
ปราศจากความเส่ียง (risk-free rate) เปรียบเทียบกับคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) ของกองทุนรวม คา Sharpe Ratio สะทอนถึงอัตราผลตอบแทนที่กองทุนรวมควรไดรับเพิ่มขึ้นเพื่อชดเชย
กับความเส่ียงที่กองทุนรวมรับมา โดยกองทุนรวมท่ีมีคา Sharpe Ratio สูงกวาจะเปนกองทุนที่มีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการลงทุนที่ดีกวาเนื่องจากไดรับผลตอบแทนสวนเพิ่มที่สูงกวาภายใตระดับความ
เส่ียงเดียวกัน

Alpha ผลตอบแทนสวนเกินของกองทนุรวมเมื่อเปรียบเทียบกับดัชนีชี้วัด (benchmark) โดยคา Alpha ที่สูง หมายถึง กองทุนสามารถสรางผลตอบแทนไดสูงกวาดัชนีชี้วัด ซ่ึงเปนผลจากประสิทธิภาพของ
ผูจัดการกองทุนในการคัดเลือกหรือหาจังหวะเขาลงทุนในหลักทรัพยไดอยางเหมาะสม

Beta ระดับและทิศทางการเปล่ียนแปลงของอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพยในพอรตการลงทุน โดยเปรียบเทียบกับอัตราการเปล่ียนแปลงของตลาด Beta นอยกวา 1 แสดงวาหลักทรัพยในพอรตการลงทุน
มกีารเปล่ียนแปลงของอัตราผลตอบแทนนอยกวาการเปล่ียนแปลงของอัตราผลตอบแทนของกลุมหลักทรัพยของตลาด Beta มากกวา 1 แสดงวา หลักทรัพยในพอรตการลงทุนมีการเปล่ียนแปลงของอัตรา
ผลตอบแทนมากกวาการเปล่ียนแปลงของอัตราผลตอบแทนของกลุมหลักทรัพยของตลาด

Tracking Error อัตราผลตอบแทนของกองทุนมีประสิทธิภาพในการเลียนแบบดัชนีชี้วัด โดยหาก tracking error ตํ่า หมายถึงกองทุนรวมมีประสิทธิภาพในการสรางผลตอบแทนใหใกลเคียงกับดชันีชี้วัด 
กองทุนรวมที่มีคา tracking error สูง จะมีอัตราผลตอบแทนโดยเฉล่ียหางจากดัชนีชี้วัดมากขึ้น

Yield to Maturity อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารหนี้โดยถือจนครบกาหนดอาย ุซ่ึงคํานวณจากดอกเบ้ียที่จะไดรับในอนาคตตลอดอายตุราสารและเงินตนที่จะไดรบัคืนนาํมาคิดลดเปนมูลคา
ปจจุบัน โดยใชวัดอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมตราสารหนี้ คํานวณจากคาเฉล่ียถวงนาหนักของ Yield to Maturity ของตราสารหน้ีแตละตัวที่กองทุนมีการลงทุน และเนื่องจาก Yield to Maturity มี
หนวยมาตรฐานเปนเปอรเซ็นตตอป จึงสามารถนําไปใชเปรียบเทียบอัตราผลตอบแทนระหวางกองทนุรวมตราสารหน้ีที่มีนโยบายถือครองตราสารหนี้จนครบกาหนดอายุและมีลกัษณะการลงทุนที่ใกลเคียงกันได
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หนังสือช้ีชวนสวนสรุปขอมูลสําคัญ Factsheet

วันเริ่มบริหารกองทุน

30 พฤษภาคม 2565

30 พฤษภาคม 2565

30 พฤษภาคม 2565

30 พฤษภาคม 2565

ขอมูลกองทุนรวม

วันจดทะเบียนกองทุน 
วันเริ่มตน class 
นโยบายการจายเงินปนผล

อายุกองทุน

ผูจัดการกองทุนรวม

ชื่อ-นามสกุล

คุณพรเพ็ญ ชุลีประเสริฐ

คุณพลสินธุ กิจมั่นถาวร

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน แลนด แอนด เฮาส จํากัด ขอมูล ณ วันที่ 28 เมษายน 2566

(LHDIVB)
 LHDIVB-D

กองทุนเปด แอล เอช ดิวิเดนด แอนด บายแบ็ค

LH DIVIDEND AND BUYBACK FUND 
ชนิดจายเงินปนผล

ความผันผวนกองทุน

-7.34

N/A

มี 

ไมกําหนด

12.55

6 เดือน 1 ป
1

-4.26

-1.21

ผลการดําเนินงานและดัชนีชี้วัดยอนหลัง 5 ป ปฏิทิน (%ตอป)

-1.46

ผลการดําเนินงานยอนหลังแบบปกหมุด (
1
%ตอป)

YTD 3 เดือน

-9.31

การจัดอันดับกองทุน Morningstar

การเขารวมการตอตานทุจริต : ไดรับการรับรองจาก CAC

ผูลงทุนสามารถศึกษาเครื่องมือ

บริหารความเสี่ยงดานสภาพคลองไดใน

หนังสือช้ีชวนฉบับเต็ม

LHDIVB-D

ดัชนีช้ีวัด

คาเฉลี่ยในกลุมเดียวกัน -0.14

N/A -6.30

5.22 8.66 N/A

-4.26-1.92

9.04

LHDIVB-D

ดัชนีช้ีวัด

คาเฉลี่ยในกลุมเดียวกัน

N/A

ตั้งแตจัดตั้ง
1

7.18

N/A

N/A

ความผันผวนดัชนีช้ีวัด

ความผันผวนกองทุน

ความผันผวนดัชนีช้ีวัด N/A N/A N/A 20.97

6.76

8.27

10.50

N/A N/A

N/A

N/A

6.92

3 ป
1

5 ป
1

13.89

N/A -8.16

10 ป
1

N/A 18.02

N/A

N/A

1.36

ประเภทกองทุนรวม/กลุมกองทุนรวม
• กองทุนรวมตราสารทุนตางประเทศ/Feeder Fund
• กลุม US Equity

-50%

0%

50%

100% LHDIVB-D ดัชนีช้ีวัด Peer avg
ดัชนีชี้วัด :
ผลการดําเนินงานของกองทุนหลัก สัดสวน 100% ปรบัดวยอัตราแลกเปล่ียน
เพื่อคํานวณผลตอบแทนเปนสกุลเงินบาท ณ วันที่คํานวณผลตอบแทน

คําเตือน
• การลงทุนในกองทุนรวมไมใชการฝากเงิน
• ผลการดําเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิไดเปนส่ิงยืนยันถึงผลการ

ดําเนินงานในอนาคต

หนงัสือชี้ชวนฉบับเต็ม

www.lhfund.co.th

นโยบายและกลยุทธการลงทุน
• กองทุนมีนโยบายลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนรวมตางประเทศ (หรือ “กองทุนหลัก (Master fund)”) ที่มี

นโยบายลงทุนในตราสารทุนที่เนนใหผลตอบแทนโดยการจายเงินปนผล และ/หรอืการซ้ือหุนคืน (Buyback) โดยจะ
ลงทนุเฉล่ียในรอบปบัญชีไมนอยกวารอยละ 80 ของ NAV

• ชื่อกองทุนหลัก iShares Core Dividend ETF
• จัดการโดย BlackRock Fund Advisors (BFA)
• มุงหวังใหผลประกอบการเคล่ือนไหวตามผลตอบแทนของกองทุนหลัก (Passive Management) โดยกองทุนหลัก

มุงหวังใหผลประกอบการเคล่ือนไหวตามดัชนีชี้วัด (Passive Management / Index Tracking) 
• มีการลงทุนในกองทุนรวมอื่นภายใตบลจ. เดียวกัน (Cross Investing Fund)
• สัดสวนการปองกันความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียนอาจมีการเปลี่ยนแปลงได ทั้งนี้ ขึ้นอยูกับดุลยพินิจของผูจัดการ

กองทุน ซ่ึงจะพิจารณาจากสภาวะของตลาดการเงินในขณะนั้น และ/หรือปจจัยอื่นท่ีเก่ียวของ อาทิเชน ปจจัยทาง
เศรษฐกิจการเมือง การเงินและการคลัง เปนตน เพื่อคาดการณทิศทางแนวโนมของคาเงินและพิจารณาทาการ
ปองกันความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียนใหเหมาะสมกับสภาวะการณในแตละขณะตอไป
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Yield to Maturity

-15.80%

N/A

75.21%

1.9215

การจัดสรรการลงทุนในตางประเทศ

-0.49

-1.86%

0.15

10.42%

ผูออกตราสาร 5 อันดับแรก

การจัดสรรการลงทุนในกลุมอุตสาหกรรม /

United States

N/A

Maximum Drawdown

Recovering Period

FX Hedging

อัตราสวนหมุนเวียนการลงทุน

Sharpe Ratio

การซื้อครั้งถัดไปขั้นต่ํา :

การขายคืนหนวยลงทุน

เวลาทําการ :

การขายคืนขั้นต่ํา :

การจัดสรรการลงทุนตามอันดับความนาเชื่อถือ (%)

ในประเทศ national international

PROCTER & gamble

CISCO SYSTEMS INC

EXXON MOBIL CORP

2.49%

3.22%

สัดสวนประเภททรัพยสินที่ลงทุน 

หนวยลงทุน iShares Core Dividend ETF

เงินฝากธนาคาร

อื่นๆ

98.10%

2.59%

-0.69

2.66%

วันทําการขายคืน :ทุกวันทําการ 

8.30 - 14.00 น

1,000 บาท

100 บาท

ทุกวันทําการ 

8.30 - 14.00 น

การซื้อหนวยลงทุน

วันทําการซื้อ :

เวลาทําการ :

การซื้อครั้งแรกขั้นต่ํา : ไมกําหนด

คาธรรมเนยีมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ตอปของ NAV)

สูงสุดไมเกิน 

2.50
5.00

เก็บจริง 

การจัดการ 
รวมคาใชจาย

Tracking Error

อายุเฉลี่ยของตราสารหนี้
คาธรรมเนยีม 

100.00%

การขาย 

การรับซื้อคืน

การโอนหนวย

การสับเปลี่ยนหนวยลงทนุเขา 

การสับเปลี่ยนหนวยลงทนุออก 

สูงสุดไมเกิน เก็บจริง  

2.50

2.50

2.50

2.50

19.56%Information Technology

1.47018

1.25

ยกเวน

200 บาท/รายการ
Financials

คาธรรมเนยีมที่เรียกเก็บจากผูถือหนวย (% ของมูลคาซื้อขาย)

คาธรรมเนยีม 

10.66%

17.82%

11.24%

1.25

ยกเวน

GOV Bond/

AAA

AA

A

BBB

ต่ํากวา BBB

UnratedHOME DEPOT INC

                 ตามที่นายทะเบียนเรยีกเก็บ                    

Health Care

Industrails

Consumer Discretionary

ทรัพยสินที่ลงทุน 5 อันดับแรก

BROADCOM INC

ขอมูลเชิงสถิติ

N/A

N/A

100 บาท

T+4

1.07000

ระยะเวลาการรบัเงินคาขายคืน* :

Beta

Alpha

ยอดคงเหลือขั้นต่ํา :

 LHDIVB-D

3.03%

2.80%

หมายเหต ุ:
1)  คาธรรมเนียมดังกลาวขางตนเปนอัตราที่รวมภาษีมูลคาเพ่ิม หรือภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอ่ืนใด ในทํานองเดียวกันน้ี
2)  คาธรรมเนียมคาใชจายท่ีเรียกเก็บจากกองทุนรวมเมื่อรวมกันทั้งหมดแลว ตองไมเกินอัตรารอยละ 5.00 ตอปของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวม 
3) สามารถดูคาธรรมเนียมท่ีเรียกเก็บจริงจากกองทุนรวมยอนหลัง 3 ป เพิ่มเติมไดที่รายละเอียดหนังสือช้ีชวนสวนขอมูลกองทุนรวม
* สามารถดูขอมูลเพิ่มเติมไดที่ www.lhfund.co.th

หมายเหต ุ: 
1)  คาธรรมเนียมดังกลาวขางตน อาจเรียกเก็บจากผูลงทุนแตละกลุมหรือแตละรายไมเทากัน ขึ้นอยูกับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ
2)  กรณีสับเปล่ียนหนวยลงทุน บริษัทจัดการอาจยกเวนไมเรียกเก็บคาธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหนวยลงทุน สําหรับการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนระหวางกองทุน
รวมภายใตการจัดการของบริษัทจัดการ แตจะมีการเรียกเก็บคาธรรมเนียมการขายและรับซ้ือคืนหนวยลงทุนตามอัตราท่ีบริษัทจัดการกําหนด
3)  คาธรรมเนียมดังกลาวขางตนรวมภาษีมลูคาเพ่ิม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษอีื่นใดแลว

หมายเหตุ : ทรัพยสนิที่ลงทุน 5 อันดับแรก มาจาก Factsheet กองทุน iShares Core Dividend ETF ณ วันที่ 31 ม.ีค. 66

หมายเหตุ :  การจัดสรรการลงทุนในตางประเทศ 5 อันดับแรก 
Factsheet กองทุน iShares Core Dividend ETF ณ วนัที่ 31 ม.ีค. 66

หมายเหตุ :  การจัดสรรการลงทุนในอุตสาหกรรม 5 อันดับแรก 
Factsheet กองทุน iShares Core Dividend ETF ณ วนัที่ 31 ม.ีค. 66

หมายเหตุ : *ภายใน 5 วันทําการ นับต้ังแตวันถัดจากวันคํานวณมูลคาทรัพยสินสุทธิโดยมิใหนับรวมวนัหยุดทําการในตางประเทศ ปจจุบันรับเงินคาขายคืน
ภายใน 4 วันทําการถดัจากวันทํารายการขายคืน (T+4)
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 LHDIVB-D

การลงทุนในกองทุนอื่นเกินกวา 20% (กองในประเทศ และหรือกองตางประเทศ)

ชื่อกองทุน : ISIN code : 

Bloomberg code : 

ชื่อกองทุน : iShares Core Dividend ETF web link : https://www.ishares.com/us/products/291387/ishares-u-s-dividend-

and-buyback-etf/

ชื่อกองทุน : web link : 

ชื่อกองทุน : ISIN code : US46435U8615    

Bloomberg code : DIVB US

บรษัิทหลักทรัพยจัดการกองทุน 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 (หรือตั้งแตจดัต้ังกองทุนกรณีที่ยังไมครบ 5 ป) โดยวัดจากระดับ NAV ตอหนวยท่ีจุดสูงสุดไปจนถึงจุด
ตํ่าสดุในชวงท่ี NAV ตอหนวยปรับตัวลดลง คา Maximum Drawdown เปนขอมูลท่ีชวยใหทราบถึงความเส่ียงที่อาจจะขาดทุนจากการลงทุนในกองทุนรวม

Recovering Period ระยะเวลาการฟนตัว เพื่อเปนขอมูลใหผูลงทุนทราบถึงระยะเวลาตั้งแตการขาดทุนสูงสุดจนถึงระยะเวลาที่ฟนกลับมาที่เงินทุนเร่ิมตนใชระยะเวลานานเทาใด

FX Hedging เปอรเซ็นตของการลงทุนในสกุลเงินตางประเทศที่มีการปองกันความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียน

อัตราสวนหมุนเวียนการลงทุน ความถี่ของการซ้ือขายหลักทรัพยในพอรตกองทุนในชวงเวลาใดชวงเวลาหนึ่ง โดยคํานวณจากมูลคาที่ตํ่ากวาระหวางผลรวมของมูลคาการซ้ือหลักทรัพยกับผลรวมของ
มลูคาการขายหลักทรัพยของกองทุนรวมในรอบระยะเวลา 1 ปหารดวยมูลคา NAV ของกองทุนรวมเฉล่ียในรอบระยะเวลาเดียวกนั กองทุนรวมที่มีคา portfolio turnover สูงบงชี้ถงึการซ้ือขายหลักทรัพย
บอยคร้ังของผูจัดการกองทุนและทาํใหมีตนทุนการซ้ือขายหลักทรัพยที่สงู จึงตองพิจารณาเปรียบเทียบกับผลการดําเนินงานของกองทุนรวมเพื่อประเมินความคุมคาของการซ้ือขายหลักทรัพยดังกลาว

Sharpe Ratio อัตราสวนระหวางผลตอบแทนสวนเพิ่มของกองทุนรวมเปรียบเทียบกับความเส่ียงจากการลงทุน โดยคํานวณจากผลตางระหวางอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมกับอัตราผลตอบแทนท่ี
ปราศจากความเส่ียง (risk-free rate) เปรียบเทียบกับคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) ของกองทุนรวม คา Sharpe Ratio สะทอนถึงอัตราผลตอบแทนที่กองทุนรวมควรไดรับเพิ่มขึ้นเพ่ือชดเชย
กับความเส่ียงที่กองทุนรวมรับมา โดยกองทุนรวมท่ีมีคา Sharpe Ratio สูงกวาจะเปนกองทุนที่มีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการลงทุนที่ดีกวาเนื่องจากไดรับผลตอบแทนสวนเพิ่มที่สูงกวาภายใตระดับความ
เส่ียงเดยีวกัน

Alpha ผลตอบแทนสวนเกินของกองทุนรวมเมื่อเปรียบเทียบกับดัชนชีี้วัด (benchmark) โดยคา Alpha ที่สูง หมายถึง กองทุนสามารถสรางผลตอบแทนไดสูงกวาดัชนีชี้วัด ซ่ึงเปนผลจากประสิทธิภาพของ
ผูจัดการกองทุนในการคัดเลือกหรือหาจังหวะเขาลงทนุในหลักทรัพยไดอยางเหมาะสม

Beta ระดับและทิศทางการเปล่ียนแปลงของอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพยในพอรตการลงทนุ โดยเปรียบเทียบกับอัตราการเปล่ียนแปลงของตลาด Beta นอยกวา 1 แสดงวาหลักทรัพยในพอรตการลงทุน
มกีารเปล่ียนแปลงของอัตราผลตอบแทนนอยกวาการเปล่ียนแปลงของอัตราผลตอบแทนของกลุมหลักทรัพยของตลาด Beta มากกวา 1 แสดงวา หลักทรัพยในพอรตการลงทุนมีการเปล่ียนแปลงของอัตรา
ผลตอบแทนมากกวาการเปล่ียนแปลงของอัตราผลตอบแทนของกลุมหลักทรัพยของตลาด

Tracking Error อัตราผลตอบแทนของกองทุนมีประสิทธิภาพในการเลียนแบบดัชนีชี้วัด โดยหาก tracking error ตํ่า หมายถึงกองทุนรวมมีประสิทธิภาพในการสรางผลตอบแทนใหใกลเคยีงกับดัชนีชี้วัด 

กองทุนรวมที่มีคา tracking error สูง จะมีอัตราผลตอบแทนโดยเฉล่ียหางจากดัชนีชี้วัดมากขึ้น

Yield to Maturity อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารหนี้โดยถือจนครบกาหนดอาย ุซึ่งคํานวณจากดอกเบ้ียท่ีจะไดรับในอนาคตตลอดอายตุราสารและเงินตนท่ีจะไดรับคืนนํามาคดิลดเปนมูลคา
ปจจุบัน โดยใชวัดอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมตราสารหนี้ คํานวณจากคาเฉลี่ยถวงนาหนักของ Yield to Maturity ของตราสารหน้ีแตละตัวที่กองทุนมีการลงทุน และเนื่องจาก Yield to Maturity มี
หนวยมาตรฐานเปนเปอรเซ็นตตอป จึงสามารถนําไปใชเปรียบเทียบอัตราผลตอบแทนระหวางกองทุนรวมตราสารหน้ีที่มีนโยบายถือครองตราสารหนีจ้นครบกาหนดอายุและมีลกัษณะการลงทุนที่ใกลเคียงกันได
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ความผันผวนดัชนีช้ีวัด

ความผันผวนกองทุน

ความผันผวนดัชนีช้ีวัด N/A N/A N/A 20.97

LHDIVB-DSSF

ดัชนีช้ีวัด

คาเฉลี่ยในกลุมเดียวกัน -0.14

N/A -6.30

5.22 8.66 N/A

-4.26-1.92

9.04

LHDIVB-DSSF

ดัชนีช้ีวัด

คาเฉลี่ยในกลุมเดียวกัน

N/A

ตั้งแตจัดตั้ง
1

-1.46

ผลการดําเนินงานยอนหลังแบบปกหมุด (
1
%ตอป)

YTD 3 เดือน

-9.31

การจัดอันดับกองทุน Morningstar

การเขารวมการตอตานทุจริต : ไดรับการรับรองจาก CAC

ผูลงทุนสามารถศึกษาเครื่องมือ

บริหารความเสี่ยงดานสภาพคลองไดใน

หนังสือช้ีชวนฉบับเต็ม

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน แลนด แอนด เฮาส จํากัด ขอมูล ณ วันที่ 28 เมษายน 2566

(LHDIVB)
 LHDIVB-DSSF

กองทุนเปด แอล เอช ดิวิเดนด แอนด บายแบ็ค

LH DIVIDEND AND BUYBACK FUND 
ชนิดเพื่อการออมและจายเงินปนผล

ความผันผวนกองทุน

-7.34

N/A

มี 

ไมกําหนด

12.55

6 เดือน 1 ป
1

-4.26

-1.21

ผลการดําเนินงานและดัชนีชี้วัดยอนหลัง 5 ป ปฏิทิน (%ตอป)

หนังสือช้ีชวนสวนสรุปขอมูลสําคัญ Factsheet

วันเริ่มบริหารกองทุน

30 พฤษภาคม 2565

30 พฤษภาคม 2565

30 พฤษภาคม 2565

30 พฤษภาคม 2565

ขอมูลกองทุนรวม

วันจดทะเบียนกองทุน 
วันเริ่มตน class 
นโยบายการจายเงินปนผล

อายุกองทุน

ผูจัดการกองทุนรวม

ชื่อ-นามสกุล

คุณพรเพ็ญ ชุลีประเสริฐ

คุณพลสินธุ กิจมั่นถาวร

ประเภทกองทุนรวม/กลุมกองทุนรวม
• กองทุนรวมตราสารทุนตางประเทศ/Feeder Fund
• กลุม US Equity

-50%

0%

50%

100% LHDIVB-DSSF ดัชนีช้ีวัด Peer avg
ดัชนีชี้วัด :
ผลการดําเนินงานของกองทุนหลัก สัดสวน 100% ปรบัดวยอัตราแลกเปล่ียน
เพื่อคํานวณผลตอบแทนเปนสกุลเงินบาท ณ วันที่คํานวณผลตอบแทน

คําเตือน
• การลงทุนในกองทุนรวมไมใชการฝากเงิน
• ผลการดําเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิไดเปนส่ิงยืนยันถึงผลการ

ดําเนินงานในอนาคต

หนงัสือชี้ชวนฉบับเต็ม

www.lhfund.co.th

นโยบายและกลยุทธการลงทุน
• กองทุนมีนโยบายลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนรวมตางประเทศ (หรือ “กองทุนหลัก (Master fund)”) ที่มี

นโยบายลงทุนในตราสารทุนที่เนนใหผลตอบแทนโดยการจายเงินปนผล และ/หรอืการซ้ือหุนคืน (Buyback) โดยจะ
ลงทนุเฉล่ียในรอบปบัญชีไมนอยกวารอยละ 80 ของ NAV

• ชื่อกองทุนหลัก iShares Core Dividend ETF
• จัดการโดย BlackRock Fund Advisors (BFA)
• มุงหวังใหผลประกอบการเคล่ือนไหวตามผลตอบแทนของกองทุนหลัก (Passive Management) โดยกองทุนหลัก

มุงหวังใหผลประกอบการเคล่ือนไหวตามดัชนีชี้วัด (Passive Management / Index Tracking) 
• มีการลงทุนในกองทุนรวมอื่นภายใตบลจ. เดียวกัน (Cross Investing Fund)
• สัดสวนการปองกันความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียนอาจมีการเปลี่ยนแปลงได ทั้งนี้ ขึ้นอยูกับดุลยพินิจของผูจัดการ

กองทุน ซ่ึงจะพิจารณาจากสภาวะของตลาดการเงินในขณะนั้น และ/หรือปจจัยอื่นท่ีเก่ียวของ อาทิเชน ปจจัยทาง
เศรษฐกิจการเมือง การเงินและการคลัง เปนตน เพื่อคาดการณทิศทางแนวโนมของคาเงินและพิจารณาทาการ
ปองกันความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียนใหเหมาะสมกับสภาวะการณในแตละขณะตอไป
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ขอมูลเชิงสถิติ

N/A

N/A

ไมกําหนด

T+4

1.07000

ระยะเวลาการรบัเงินคาขายคืน* :

Beta

Alpha

ยอดคงเหลือขั้นต่ํา :

วันทําการขายคืน :

3.03%

2.80%

2.66%

10.66%

17.82%

11.24%

ยกเวน

ยกเวน

GOV Bond/

AAA

AA

A

BBB

ต่ํากวา BBB

UnratedHOME DEPOT INC

                 ตามที่นายทะเบียนเรยีกเก็บ                    
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Industrails
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19.56%Information Technology

1.47018

ยกเวน

ยกเวน

200 บาท/รายการ
Financials

คาธรรมเนยีมที่เรียกเก็บจากผูถือหนวย (% ของมูลคาซื้อขาย)

คาธรรมเนยีม 

การขาย 

การรับซื้อคืน

การโอนหนวย

การสับเปลี่ยนหนวยลงทนุเขา 

การสับเปลี่ยนหนวยลงทนุออก 

สูงสุดไมเกิน เก็บจริง  

2.50

2.50

2.50

2.50

คาธรรมเนยีมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ตอปของ NAV)

สูงสุดไมเกิน 

2.50
5.00

เก็บจริง 

การจัดการ 
รวมคาใชจาย

Tracking Error

อายุเฉลี่ยของตราสารหนี้
คาธรรมเนยีม 

100.00%

ทุกวันทําการ 

8.30 - 14.00 น

ไมกําหนด

ไมกําหนด

ทุกวันทําการ 

8.30 - 14.00 น

การซื้อหนวยลงทุน**

วันทําการซื้อ :

เวลาทําการ :

การซื้อครั้งแรกขั้นต่ํา : ไมกําหนด

ทรัพยสินที่ลงทุน 5 อันดับแรกสัดสวนประเภททรัพยสินที่ลงทุน 

หนวยลงทุน iShares Core Dividend ETF

เงินฝากธนาคาร

อื่นๆ

98.10%

2.59%

-0.69

PROCTER & gamble

CISCO SYSTEMS INC

EXXON MOBIL CORP

2.49%

BROADCOM INC 3.22%

การจัดสรรการลงทุนตามอันดับความนาเชื่อถือ (%)

ในประเทศ national international

Sharpe Ratio

การซื้อครั้งถัดไปขั้นต่ํา :

การขายคืนหนวยลงทุน**

เวลาทําการ :

การขายคืนขั้นต่ํา :

N/A

Maximum Drawdown

Recovering Period

FX Hedging

อัตราสวนหมุนเวียนการลงทุน

Yield to Maturity

-15.81%

N/A

75.21%

1.9215

การจัดสรรการลงทุนในตางประเทศ 

-0.49

-1.87%

0.15

10.42%

ผูออกตราสาร 5 อันดับแรก

การจัดสรรการลงทุนในกลุมอุตสาหกรรม /

United States

 LHDIVB-DSSF

หมายเหต ุ:
1)  คาธรรมเนียมดังกลาวขางตนเปนอัตราที่รวมภาษีมูลคาเพ่ิม หรือภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอ่ืนใด ในทํานองเดียวกันน้ี
2)  คาธรรมเนียมคาใชจายท่ีเรียกเก็บจากกองทุนรวมเมื่อรวมกันทั้งหมดแลว ตองไมเกินอัตรารอยละ 5.00 ตอปของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวม 
3) สามารถดูคาธรรมเนียมท่ีเรียกเก็บจริงจากกองทุนรวมยอนหลัง 3 ป เพิ่มเติมไดที่รายละเอียดหนังสือช้ีชวนสวนขอมูลกองทุนรวม
* สามารถดูขอมูลเพิ่มเติมไดที่ www.lhfund.co.th

หมายเหต ุ: 
1)  คาธรรมเนียมดังกลาวขางตน อาจเรียกเก็บจากผูลงทุนแตละกลุมหรือแตละรายไมเทากัน ขึ้นอยูกับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ
2)  กรณีสับเปล่ียนหนวยลงทุน บริษัทจัดการอาจยกเวนไมเรียกเก็บคาธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหนวยลงทุน สําหรับการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนระหวางกองทุน
รวมภายใตการจัดการของบริษัทจัดการ แตจะมีการเรียกเก็บคาธรรมเนียมการขายและรับซ้ือคืนหนวยลงทุนตามอัตราท่ีบริษัทจัดการกําหนด
3)  คาธรรมเนียมดังกลาวขางตนรวมภาษีมลูคาเพ่ิม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษอีื่นใดแลว

หมายเหตุ : ทรัพยสินที่ลงทุน 5 อันดับแรก มาจาก Factsheet กองทุน iShares Core Dividend ETF ณ วนัที่ 31 ม.ีค. 66

หมายเหตุ :  การจัดสรรการลงทุนในตางประเทศ 5 อันดับแรก 
Factsheet กองทุน iShares Core Dividend ETF ณ วันที่ 31 ม.ีค. 66

หมายเหตุ :  การจัดสรรการลงทุนในอุตสาหกรรม 5 อันดับแรก 
Factsheet กองทุน iShares Core Dividend ETF ณ วนัที่ 31 ม.ีค. 66

หมายเหตุ : *ภายใน 5 วันทําการ นับต้ังแตวันถัดจากวันคํานวณมูลคาทรัพยสินสุทธิโดยมิใหนับรวมวันหยุดทําการในตางประเทศ ปจจุบันรับเงินคาขายคืน
ภายใน 4 วนัทําการถดัจากวันทํารายการขายคืน (T+4)
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ชื่อกองทุน : ISIN code : 

Bloomberg code : 

ชื่อกองทุน : iShares Core Dividend ETF web link : https://www.ishares.com/us/products/291387/ishares-u-s-dividend-

and-buyback-etf/

ชื่อกองทุน : web link : 

ชื่อกองทุน : ISIN code : US46435U8615    

Bloomberg code : DIVB US

การลงทุนในกองทุนอื่นเกินกวา 20% (กองในประเทศ และหรือกองตางประเทศ)

 LHDIVB-DSSF

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

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

คําอธบิาย
Maximum Drawdown เปอรเซ็นตผลขาดทุนสูงสุดของกองทุนรวมในระยะเวลา 5 ปยอนหลัง (หรือตั้งแตจัดต้ังกองทุนกรณีที่ยังไมครบ 5 ป) โดยวัดจากระดับ NAV ตอหนวยท่ีจุดสูงสุดไปจนถึงจุด
ตํ่าสดุในชวงท่ี NAV ตอหนวยปรับตัวลดลง คา Maximum Drawdown เปนขอมูลที่ชวยใหทราบถึงความเส่ียงที่อาจจะขาดทุนจากการลงทนุในกองทุนรวม

Recovering Period ระยะเวลาการฟนตัว เพื่อเปนขอมูลใหผูลงทุนทราบถึงระยะเวลาตั้งแตการขาดทุนสูงสุดจนถึงระยะเวลาที่ฟนกลับมาที่เงินทุนเร่ิมตนใชระยะเวลานานเทาใด

FX Hedging เปอรเซ็นตของการลงทุนในสกุลเงินตางประเทศที่มีการปองกันความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียน

อัตราสวนหมุนเวียนการลงทุน ความถี่ของการซ้ือขายหลักทรัพยในพอรตกองทุนในชวงเวลาใดชวงเวลาหนึ่ง โดยคํานวณจากมูลคาที่ตํ่ากวาระหวางผลรวมของมูลคาการซ้ือหลักทรัพยกับผลรวมของ
มลูคาการขายหลักทรัพยของกองทุนรวมในรอบระยะเวลา 1 ปหารดวยมูลคา NAV ของกองทุนรวมเฉล่ียในรอบระยะเวลาเดียวกนั กองทุนรวมที่มีคา portfolio turnover สูงบงชี้ถงึการซื้อขายหลักทรัพย
บอยคร้ังของผูจัดการกองทุนและทาํใหมีตนทุนการซ้ือขายหลักทรัพยที่สงู จึงตองพิจารณาเปรียบเทียบกับผลการดําเนินงานของกองทุนรวมเพื่อประเมินความคุมคาของการซ้ือขายหลักทรัพยดังกลาว

Sharpe Ratio อัตราสวนระหวางผลตอบแทนสวนเพิ่มของกองทุนรวมเปรียบเทียบกับความเส่ียงจากการลงทุน โดยคํานวณจากผลตางระหวางอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมกับอัตราผลตอบแทนท่ี
ปราศจากความเส่ียง (risk-free rate) เปรียบเทียบกับคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) ของกองทุนรวม คา Sharpe Ratio สะทอนถึงอัตราผลตอบแทนที่กองทุนรวมควรไดรับเพิ่มขึ้นเพ่ือชดเชย
กับความเส่ียงที่กองทุนรวมรับมา โดยกองทุนรวมท่ีมีคา Sharpe Ratio สูงกวาจะเปนกองทุนที่มีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการลงทุนที่ดีกวาเนื่องจากไดรับผลตอบแทนสวนเพิ่มที่สูงกวาภายใตระดับความ
เส่ียงเดยีวกัน

Alpha ผลตอบแทนสวนเกินของกองทนุรวมเมื่อเปรียบเทียบกบัดัชนีชี้วัด (benchmark) โดยคา Alpha ที่สูง หมายถึง กองทุนสามารถสรางผลตอบแทนไดสงูกวาดัชนีชี้วดั ซ่ึงเปนผลจากประสิทธิภาพของ
ผูจัดการกองทุนในการคัดเลือกหรือหาจังหวะเขาลงทนุในหลักทรัพยไดอยางเหมาะสม

Beta ระดับและทิศทางการเปล่ียนแปลงของอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพยในพอรตการลงทนุ โดยเปรียบเทียบกับอัตราการเปล่ียนแปลงของตลาด Beta นอยกวา 1 แสดงวาหลักทรัพยในพอรตการลงทุน
มกีารเปล่ียนแปลงของอัตราผลตอบแทนนอยกวาการเปล่ียนแปลงของอัตราผลตอบแทนของกลุมหลักทรัพยของตลาด Beta มากกวา 1 แสดงวา หลักทรัพยในพอรตการลงทุนมีการเปล่ียนแปลงของอัตรา
ผลตอบแทนมากกวาการเปล่ียนแปลงของอัตราผลตอบแทนของกลุมหลักทรัพยของตลาด

Tracking Error อัตราผลตอบแทนของกองทุนมีประสิทธิภาพในการเลียนแบบดัชนีชี้วัด โดยหาก tracking error ตํ่า หมายถึงกองทุนรวมมีประสิทธิภาพในการสรางผลตอบแทนใหใกลเคยีงกับดัชนีชี้วัด 
กองทุนรวมที่มีคา tracking error สูง จะมีอัตราผลตอบแทนโดยเฉล่ียหางจากดัชนีชี้วัดมากขึ้น

Yield to Maturity อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารหนี้โดยถือจนครบกาหนดอาย ุซึ่งคํานวณจากดอกเบ้ียที่จะไดรับในอนาคตตลอดอายุตราสารและเงินตนท่ีจะไดรับคืนนาํมาคิดลดเปนมูลคา
ปจจุบัน โดยใชวัดอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมตราสารหนี้ คํานวณจากคาเฉลี่ยถวงนาหนักของ Yield to Maturity ของตราสารหน้ีแตละตัวที่กองทุนมีการลงทุน และเนื่องจาก Yield to Maturity มี
หนวยมาตรฐานเปนเปอรเซ็นตตอป จึงสามารถนําไปใชเปรียบเทียบอัตราผลตอบแทนระหวางกองทุนรวมตราสารหน้ีที่มีนโยบายถือครองตราสารหนีจ้นครบกาหนดอายุและมีลกัษณะการลงทุนที่ใกลเคียงกันได
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13.89

N/A -8.17

10 ป
1

N/A 18.02

N/A

N/A

1.366.76

8.27

10.50

N/A N/A

N/A

N/A

6.92

3 ป
1

5 ป
1

7.18

N/A

N/A

ความผันผวนดัชนีช้ีวัด

ความผันผวนกองทุน

ความผันผวนดัชนีช้ีวัด N/A N/A N/A 20.97

LHDIVB-E

ดัชนีช้ีวัด

คาเฉลี่ยในกลุมเดียวกัน -0.14

N/A -6.30

5.22 8.66 N/A

-4.26-1.92

9.04

LHDIVB-E

ดัชนีช้ีวัด

คาเฉลี่ยในกลุมเดียวกัน

N/A

ตั้งแตจัดตั้ง
1

-1.46

ผลการดําเนินงานยอนหลังแบบปกหมุด (
1
%ตอป)

YTD 3 เดือน

-9.31

การจัดอันดับกองทุน Morningstar

การเขารวมการตอตานทุจริต : ไดรับการรับรองจาก CAC

ผูลงทุนสามารถศึกษาเครื่องมือ

บริหารความเสี่ยงดานสภาพคลองไดใน

หนังสือช้ีชวนฉบับเต็ม

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน แลนด แอนด เฮาส จํากัด ขอมูล ณ วันที่ 28 เมษายน 2566

(LHDIVB)
 LHDIVB-E

กองทุนเปด แอล เอช ดิวิเดนด แอนด บายแบ็ค

LH DIVIDEND AND BUYBACK FUND 
ชนิดชองทางอิเล็กทรอนิกส

ความผันผวนกองทุน

-7.34

N/A

ไมมี 

ไมกําหนด

12.55

6 เดือน 1 ป
1

-4.26

-1.21

ผลการดําเนินงานและดัชนีชี้วัดยอนหลัง 5 ป ปฏิทิน (%ตอป)

หนังสือช้ีชวนสวนสรุปขอมูลสําคัญ Factsheet

วันเริ่มบริหารกองทุน

30 พฤษภาคม 2565

30 พฤษภาคม 2565

30 พฤษภาคม 2565

30 พฤษภาคม 2565

ขอมูลกองทุนรวม

วันจดทะเบียนกองทุน 
วันเริ่มตน class 
นโยบายการจายเงินปนผล

อายุกองทุน

ผูจัดการกองทุนรวม

ชื่อ-นามสกุล

คุณพรเพ็ญ ชุลีประเสริฐ

คุณพลสินธุ กิจมั่นถาวร

ประเภทกองทุนรวม/กลุมกองทุนรวม
• กองทุนรวมตราสารทุนตางประเทศ/Feeder Fund
• กลุม US Equity

-50%

0%

50%

100% LHDIVB-E ดัชนีชี้วัด Peer avg
ดัชนีชี้วัด :
ผลการดําเนินงานของกองทุนหลัก สัดสวน 100% ปรบัดวยอัตราแลกเปล่ียน
เพื่อคํานวณผลตอบแทนเปนสกุลเงินบาท ณ วันที่คํานวณผลตอบแทน

คําเตือน
• การลงทุนในกองทุนรวมไมใชการฝากเงิน
• ผลการดําเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิไดเปนส่ิงยืนยันถึงผลการ

ดําเนินงานในอนาคต

หนงัสือชี้ชวนฉบับเต็ม

www.lhfund.co.th

นโยบายและกลยุทธการลงทุน
• กองทุนมีนโยบายลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนรวมตางประเทศ (หรือ “กองทุนหลัก (Master fund)”) ที่มี

นโยบายลงทุนในตราสารทุนที่เนนใหผลตอบแทนโดยการจายเงินปนผล และ/หรือการซ้ือหุนคืน (Buyback) โดยจะ
ลงทนุเฉล่ียในรอบปบัญชีไมนอยกวารอยละ 80 ของ NAV

• ชื่อกองทุนหลัก iShares Core Dividend ETF
• จัดการโดย BlackRock Fund Advisors (BFA)
• มุงหวังใหผลประกอบการเคล่ือนไหวตามผลตอบแทนของกองทุนหลัก (Passive Management) โดยกองทุนหลัก

มุงหวังใหผลประกอบการเคล่ือนไหวตามดัชนีชี้วัด (Passive Management / Index Tracking) 
• มีการลงทุนในกองทุนรวมอื่นภายใตบลจ. เดียวกัน (Cross Investing Fund)
• สัดสวนการปองกันความเส่ียงจากอัตราแลกเปลี่ยนอาจมีการเปล่ียนแปลงได ทั้งน้ี ขึ้นอยูกับดุลยพินิจของผูจัดการ

กองทุน ซ่ึงจะพิจารณาจากสภาวะของตลาดการเงินในขณะนั้น และ/หรือปจจัยอื่นที่เกี่ยวของ อาทิเชน ปจจัยทาง
เศรษฐกิจการเมือง การเงินและการคลัง เปนตน เพ่ือคาดการณทิศทางแนวโนมของคาเงินและพิจารณาทาการ
ปองกันความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียนใหเหมาะสมกับสภาวะการณในแตละขณะตอไป
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ขอมูลเชิงสถิติ

N/A

N/A

100 บาท

T+4

1.07000

ระยะเวลาการรบัเงินคาขายคืน* :

Beta

Alpha

ยอดคงเหลือขั้นต่ํา :

วันทําการขายคืน :

3.03%

2.80%

2.66%

10.66%

17.82%

11.24%

ยกเวน

ยกเวน

GOV Bond/

AAA

AA

A

BBB

ต่ํากวา BBB

UnratedHOME DEPOT INC

                 ตามที่นายทะเบียนเรยีกเก็บ                    

Health Care

Industrails

Consumer Discretionary

19.56%Information Technology

1.47018

ยกเวน

ยกเวน

200 บาท/รายการ
Financials

คาธรรมเนยีมที่เรียกเก็บจากผูถือหนวย (% ของมูลคาซื้อขาย)

คาธรรมเนยีม 

การขาย 

การรับซื้อคืน

การโอนหนวย

การสับเปลี่ยนหนวยลงทนุเขา 

การสับเปลี่ยนหนวยลงทนุออก 

สูงสุดไมเกิน เก็บจริง  

2.50

2.50

2.50

2.50

คาธรรมเนยีมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ตอปของ NAV)

สูงสุดไมเกิน 

2.50
5.00

เก็บจริง 

การจัดการ 
รวมคาใชจาย

Tracking Error

อายุเฉลี่ยของตราสารหนี้
คาธรรมเนยีม 

100.00%

ทุกวันทําการ 

8.30 - 14.00 น

500 บาท

500 บาท

ทุกวันทําการ 

8.30 - 14.00 น

การซื้อหนวยลงทุน**

วันทําการซื้อ :

เวลาทําการ :

การซื้อครั้งแรกขั้นต่ํา : ไมกําหนด

ทรัพยสินที่ลงทุน 5 อันดับแรกสัดสวนประเภททรัพยสินที่ลงทุน 

หนวยลงทุน iShares Core Dividend ETF

เงินฝากธนาคาร

อื่นๆ

98.10%

2.59%

-0.69

PROCTER & gamble

CISCO SYSTEMS INC

EXXON MOBIL CORP

2.49%

BROADCOM INC 3.22%

การจัดสรรการลงทุนตามอันดับความนาเชื่อถือ (%)

ในประเทศ national international

Sharpe Ratio

การซื้อครั้งถัดไปขั้นต่ํา :

การขายคืนหนวยลงทุน**

เวลาทําการ :

การขายคืนขั้นต่ํา :

N/A

Maximum Drawdown

Recovering Period

FX Hedging

อัตราสวนหมุนเวียนการลงทุน

Yield to Maturity

-15.81%

N/A

75.21%

1.9215

การจัดสรรการลงทุนในตางประเทศ 

-0.49

-1.87%

0.15

10.42%

ผูออกตราสาร 5 อันดับแรก

การจัดสรรการลงทุนในกลุมอุตสาหกรรม /

United States

 LHDIVB-E

หมายเหต ุ:
1)  คาธรรมเนียมดังกลาวขางตนเปนอัตราที่รวมภาษีมูลคาเพ่ิม หรือภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอ่ืนใด ในทํานองเดียวกันน้ี
2)  คาธรรมเนียมคาใชจายท่ีเรียกเก็บจากกองทุนรวมเมื่อรวมกันทั้งหมดแลว ตองไมเกินอัตรารอยละ 5.00 ตอปของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวม 
3) สามารถดูคาธรรมเนียมท่ีเรียกเก็บจริงจากกองทุนรวมยอนหลัง 3 ป เพิ่มเติมไดที่รายละเอียดหนังสือช้ีชวนสวนขอมูลกองทุนรวม
* สามารถดูขอมูลเพิ่มเติมไดที่ www.lhfund.co.th

หมายเหต ุ: 
1)  คาธรรมเนียมดังกลาวขางตน อาจเรียกเก็บจากผูลงทุนแตละกลุมหรือแตละรายไมเทากัน ขึ้นอยูกับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ
2)  กรณีสับเปล่ียนหนวยลงทุน บริษัทจัดการอาจยกเวนไมเรียกเก็บคาธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหนวยลงทุน สําหรับการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนระหวางกองทุน
รวมภายใตการจัดการของบริษัทจัดการ แตจะมีการเรียกเก็บคาธรรมเนียมการขายและรับซ้ือคืนหนวยลงทุนตามอัตราท่ีบริษัทจัดการกําหนด
3)  คาธรรมเนียมดังกลาวขางตนรวมภาษีมลูคาเพ่ิม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษอีื่นใดแลว

หมายเหตุ :  การจัดสรรการลงทุนในตางประเทศ 5 อันดับแรก 
Factsheet กองทุน iShares Core Dividend ETF ณ วันที่ 31 ม.ีค. 66

หมายเหตุ :  การจัดสรรการลงทุนในอุตสาหกรรม 5 อันดับแรก 
Factsheet กองทุน iShares Core Dividend ETF ณ วันที่ 31 ม.ีค. 66

หมายเหตุ : ทรัพยสินที่ลงทุน 5 อันดับแรก มาจาก Factsheet กองทุน iShares Core Dividend ETF ณ วันที่ 31 ม.ีค. 66

หมายเหตุ : *ภายใน 5 วันทาํการ นับตั้งแตวันถัดจากวันคํานวณมูลคาทรัพยสินสุทธิ โดยมิใหนับรวมวันหยุดทําการในตางประเทศ (ปจจุบัน T+4 วันทําการ 
หลังจากวันทาํรายการขายคืน) ,  ** ทํารายการซื้อขายหนวยลงทุนผานระบบ LHFUND ONLINE
               โปรดศึกษารายละเอียดเพิ่มเตมิในหนังสือชี้ชวนสวนขอมูลกองทุน
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ชื่อกองทุน : ISIN code : 

Bloomberg code : 

ชื่อกองทุน : iShares Core Dividend ETF web link : https://www.ishares.com/us/products/291387/ishares-u-s-dividend-

and-buyback-etf/

ชื่อกองทุน : web link : 

ชื่อกองทุน : ISIN code : US46435U8615    

Bloomberg code : DIVB US

การลงทุนในกองทุนอื่นเกินกวา 20% (กองในประเทศ และหรือกองตางประเทศ)

 LHDIVB-E

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

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

คําอธบิาย
Maximum Drawdown เปอรเซ็นตผลขาดทุนสูงสุดของกองทุนรวมในระยะเวลา 5 ปยอนหลัง (หรือตั้งแตจัดต้ังกองทนุกรณีที่ยังไมครบ 5 ป) โดยวัดจากระดับ NAV ตอหนวยท่ีจุดสูงสุดไปจนถึงจุด
ตํ่าสุดในชวงท่ี NAV ตอหนวยปรับตัวลดลง คา Maximum Drawdown เปนขอมูลที่ชวยใหทราบถึงความเส่ียงที่อาจจะขาดทุนจากการลงทุนในกองทุนรวม

Recovering Period ระยะเวลาการฟนตัว เพื่อเปนขอมูลใหผูลงทุนทราบถึงระยะเวลาตั้งแตการขาดทุนสูงสุดจนถึงระยะเวลาที่ฟนกลับมาที่เงินทุนเร่ิมตนใชระยะเวลานานเทาใด

FX Hedging เปอรเซ็นตของการลงทุนในสกุลเงินตางประเทศที่มีการปองกันความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียน

อัตราสวนหมุนเวียนการลงทุน ความถี่ของการซ้ือขายหลักทรัพยในพอรตกองทุนในชวงเวลาใดชวงเวลาหนึ่ง โดยคํานวณจากมูลคาที่ตํ่ากวาระหวางผลรวมของมูลคาการซ้ือหลักทรัพยกับผลรวมของ
มลูคาการขายหลักทรัพยของกองทุนรวมในรอบระยะเวลา 1 ปหารดวยมูลคา NAV ของกองทุนรวมเฉล่ียในรอบระยะเวลาเดียวกนั กองทุนรวมที่มีคา portfolio turnover สูงบงชี้ถงึการซ้ือขายหลักทรัพย
บอยคร้ังของผูจัดการกองทุนและทาํใหมีตนทุนการซ้ือขายหลักทรัพยท่ีสงู จึงตองพิจารณาเปรียบเทียบกับผลการดําเนินงานของกองทุนรวมเพื่อประเมนิความคุมคาของการซ้ือขายหลักทรัพยดังกลาว

Sharpe Ratio อัตราสวนระหวางผลตอบแทนสวนเพิ่มของกองทุนรวมเปรียบเทียบกับความเส่ียงจากการลงทุน โดยคํานวณจากผลตางระหวางอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมกับอัตราผลตอบแทนที่
ปราศจากความเส่ียง (risk-free rate) เปรียบเทียบกับคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) ของกองทุนรวม คา Sharpe Ratio สะทอนถึงอัตราผลตอบแทนที่กองทุนรวมควรไดรับเพิ่มขึ้นเพื่อชดเชย
กับความเส่ียงที่กองทุนรวมรับมา โดยกองทุนรวมท่ีมีคา Sharpe Ratio สูงกวาจะเปนกองทุนที่มีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการลงทุนที่ดีกวาเนื่องจากไดรับผลตอบแทนสวนเพิ่มที่สูงกวาภายใตระดับความ
เส่ียงเดียวกัน

Alpha ผลตอบแทนสวนเกินของกองทนุรวมเมื่อเปรียบเทียบกับดัชนีชี้วัด (benchmark) โดยคา Alpha ที่สูง หมายถึง กองทุนสามารถสรางผลตอบแทนไดสูงกวาดัชนีชี้วัด ซ่ึงเปนผลจากประสิทธิภาพของ
ผูจัดการกองทุนในการคัดเลือกหรือหาจังหวะเขาลงทุนในหลักทรัพยไดอยางเหมาะสม

Beta ระดับและทิศทางการเปล่ียนแปลงของอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพยในพอรตการลงทุน โดยเปรียบเทียบกับอัตราการเปล่ียนแปลงของตลาด Beta นอยกวา 1 แสดงวาหลักทรัพยในพอรตการลงทุน
มกีารเปล่ียนแปลงของอัตราผลตอบแทนนอยกวาการเปล่ียนแปลงของอัตราผลตอบแทนของกลุมหลักทรัพยของตลาด Beta มากกวา 1 แสดงวา หลักทรัพยในพอรตการลงทุนมีการเปล่ียนแปลงของอัตรา
ผลตอบแทนมากกวาการเปล่ียนแปลงของอัตราผลตอบแทนของกลุมหลักทรัพยของตลาด

Tracking Error อัตราผลตอบแทนของกองทุนมีประสิทธิภาพในการเลียนแบบดัชนีชี้วัด โดยหาก tracking error ตํ่า หมายถึงกองทุนรวมมีประสิทธิภาพในการสรางผลตอบแทนใหใกลเคียงกับดชันีชี้วัด 
กองทุนรวมที่มีคา tracking error สูง จะมีอัตราผลตอบแทนโดยเฉล่ียหางจากดัชนีชี้วัดมากขึ้น

Yield to Maturity อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารหนี้โดยถือจนครบกาหนดอาย ุซ่ึงคํานวณจากดอกเบ้ียที่จะไดรับในอนาคตตลอดอายตุราสารและเงินตนที่จะไดรบัคืนนาํมาคิดลดเปนมูลคา
ปจจุบัน โดยใชวัดอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมตราสารหนี้ คํานวณจากคาเฉล่ียถวงนาหนักของ Yield to Maturity ของตราสารหน้ีแตละตัวที่กองทุนมีการลงทุน และเนื่องจาก Yield to Maturity มี
หนวยมาตรฐานเปนเปอรเซ็นตตอป จึงสามารถนําไปใชเปรียบเทียบอัตราผลตอบแทนระหวางกองทนุรวมตราสารหน้ีที่มีนโยบายถือครองตราสารหนี้จนครบกาหนดอายุและมีลกัษณะการลงทุนที่ใกลเคียงกันได
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