ขอมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

หนังสือชี้ชวนส+วนสรุปขอมูลสําคัญ
กองทุนเปUด แอล เอช ไทย พร็อพเพอร.ตี้
แอนด. อินฟราสตรัคเจอร. เฟล็กซิเบิ้ล
LH Thai Property and Infrastructure

บริษัทหลักทรัพย.จัดการกองทุน
แลนด. แอนด. เฮาส. จํากัด
การเขาร+วมการต+อตานทุจริต:
ไดรับการรับรอง CAC*
* โครงการแนวร+วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต+อตานการทุจริต (Thailand's
Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption "CAC")
ของสมาคมส+งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

Flexible Fund (LHPROPINFRA)
(ชนิดจ+ายเงินปcนผล : LHPROPINFRA-D)
กองทุนรวมผสม
กองทุนที่ลงทุนแบบไม+มีความเสี่ยงต+างประเทศ

กองทุนนี้ลงทุนกระจุกตัวในผูออกและหมวดอุตสาหกรรม
จึงมีความเสี่ยงที่ผูลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจํานวนมาก

คุณกําลังจะลงทุนอะไร?
กองทุนรวมนี้เหมาะกับใคร?
คุณตองระวังอะไรเป'นพิเศษ?
สัดส+วนของประเภททรัพย.สินที่ลงทุน
ค+าธรรมเนียม
ผลการดําเนินงาน
ขอมูลอื่นๆ

การลงทุนในกองทุนรวมไม+ใช+การฝากเงิน

ผูลงทุนควรศึกษารายละเอียดของกองทุนอย+างละเอียดถี่ถวนก+อนตัดสินใจลงทุน
หากมีขอสงสัยหรือตองการขอมูลเพิ่มเติม โปรดติดต+อบริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
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คุณกําลังจะลงทุนอะไร?
กองทุนมีนโยบายที่จะลงทุนในหรือมีไวซึ่งหลักทรัพย8 และ/หรือตราสารดังต=อไปนี้ โดยจะพิจารณาปรับสัดส=วนการลงทุนของ
หลักทรัพย8 และ/หรือตราสารดังกล=าวไดตั้งแต=รอยละ 0–100 ของมูลค=าทรัพย8สินสุทธิของกองทุน ซึ่งสัดส=วนการลงทุน
ขึ้นอยู=กับดุลยพินิจของผูจัดการกองทุนและตามความเหมาะสมกับสภาวการณ8ในแต=ละขณะ
▪ หน=วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย8/หน=วยทรัสต8ของทรัสต8เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย8/ตราสารอื่นใดที่ให
สิทธิในการไดมาหรือที่มีผลตอบแทนอางอิงกับตราสารดังกล=าวขางตนหรือกลุ=มของตราสาร/หน=วยลงทุนดังกล=าวขางตน
▪ หน=วยลงทุนของกองทุนรวมโครงสรางพื้นฐาน/ตราสารอื่นใดที่ใหสิทธิในการไดมาหรือที่มีผลตอบแทนอางอิงกับตราสาร
ดังกล=าวขางตน
▪ ตราสารแห=งหนี้ เงินฝากธนาคาร ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ใบสําคัญแสดงสิทธิ รวมถึงหลักทรัพย8หรือทรัพย8สินอื่น หรือการหา
ดอกผลโดยวิธีอื่นตามที่ระบุไวในโครงการหรือตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต.หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
กําหนด

ทั้งนี้ กองทุนอาจจะพิจารณาลงทุนในหน=วย private equity ตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ไม=เกิน
รอยละ 20 ของมูลค=าทรัพย8สินสุทธิของกองทุน
ทั้งนี้ ผูจัดการกองทุนจะพิจารณาลงทุนในหน=วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย8/หน=วยทรัสต8ของทรัสต8เพื่อการลงทุน
ในอสังหาริมทรัพย8/หน=วยลงทุนของกองทุนรวมโครงสรางพื้นฐาน เปVนอันดับแรก แต=หากการลงทุนในหน=วยลงทุน และ/
หรือหน=วยทรัสต8ดังกล=าวไม=เปVนไปตามที่คาดการณ8ไว ผูจัดการกองทุนอาจจะพิจารณาลงทุนในตราสาร และ/หรือหลักทรัพย8
อื่น ซึ่งสัดส=วนการลงทุนขึ้นอยู=กับดุลยพินิจของผูจัดการกองทุนและตามความเหมาะสมกับสภาวการณ8ในแต=ละขณะเพื่อ
ประโยชน8ของกองทุนเปVนหลัก
ทั้งนี้ กองทุนอาจลงทุนหรือมีไวซึ่งสัญญาซื้อขายล=วงหนา (Derivatives) เพื่อลดความเสี่ยง (Hedging)
กองทุนมีกลยุทธ8การลงทุนมุ=งหวังผลตอบแทนจากการลงทุนสูงกว=าดัชนีชี้วัด (Active Management)
“ผูลงทุนควรศึกษาและทําความเขาใจเกี่ยวกับปbจจัยความเสี่ยงของกองทุนในส=วนทายของเอกสารฉบับนี้”
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กองทุนรวมนี้เหมาะกับใคร?
▪ ชนิดจ=ายเงินปbนผล (LHPROPINFRA-D) : เหมาะสําหรับผูลงทุนประเภทนิติบุคคล/สถาบัน เปeดโอกาสใหผูลงทุน
รับรายไดสม่ําเสมอจากเงินปbนผล รวมถึงมีสิทธิไดรับสิทธิพิเศษทางภาษี หากปฏิบัติเปVนไปตามเกณฑ8/เงื่อนไขที่
กรมสรรพากรกําหนด
▪ เหมาะสมกับผูลงทุนที่ตองการลงทุนระยะปานกลางถึงระยะยาวในหน=วยลงทุนของกองทุนรวม
อสังหาริมทรัพย8/REITs หน=วยลงทุนของกองทุนรวมโครงสรางพื้นฐานในประเทศ โดยมีเปjาหมายที่จะสราง
ผลตอบแทนที่ดีและกระจายความเสี่ยงในการลงทุน

กองทุนรวมนีไ้ ม+เหมาะกับใคร
▪ ผูลงทุนที่เนนการไดรับผลตอบแทนในจํานวนเงินที่แน=นอน หรือรักษาเงินตนใหอยู=ครบ

ทําอย+างไรหากยังไม+เขาใจนโยบาย และความเสี่ยงของกองทุนนี้
อ+านหนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม หรือสอบถามผูสนับสนุนการขายและบริษัทจัดการ
อย+าลงทุนหากไม=เขาใจลักษณะและความเสี่ยงของกองทุนรวมนี้ดีพอ

คุณตองระวังอะไรเป'นพิเศษ?
คําเตือนที่สําคัญ
▪ กองทุนมีนโยบายการลงทุนเฉพาะเจาะจงในหมวดอุตสาหกรรม จึงอาจมีความเสี่ยงและความผันผวนของราคาสูงกว=า
กองทุนรวมทั่วไปที่มีการกระจายการลงทุนในหลายอุตสาหกรรม
▪ ในกรณีที่มีแนวโนมว=าจะมีการขายคืนหน=วยลงทุนเกินกว=า 2 ใน 3 ของจํานวนหน=วยลงทุนที่จําหน=ายไดแลวทั้งหมด
บริษัทจัดการอาจใชดุลยพินิจในการเลิกกองทุนรวม และอาจยกเลิกคําสั่งซื้อขายหน=วยลงทุนที่ไดรับไวแลวหรือหยุดรับ
คําสั่งดังกล=าวได
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แผนภาพแสดงตําแหน+งความเสี่ยงของกองทุนรวม

ปcจจัยความเสี่ยงที่สําคัญ

หมายเหตุ : กองทุนรวมมีการลงทุนกระจุกตัวในหมวดกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย8 และกองทุนทรัสต8เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย8 83.46%

* คุณสามารถดูขอมูลเพิ่มเติมไดที่ www.lhfund.co.th
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สัดส+วนของประเภททรัพย.สินที่ลงทุน
% ของ NAV
กองทุนรวมโครงสรางพื้นฐาน,
11.63%

เงินฝากธนาคาร,
4.79%
อื่นๆ, 0.12%

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย.และทรัสต.เพื่อ
การลงทุนในอสังหาริมทรัพย., 83.46%

▪ ทรัพย.สินที่ลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก
หลักทรัพย.

อันดับความน+าเชื่อถือ/
สถาบันที่จัดอันดับ

% ของ
NAV

หน+วยลงทุนในทรัสต.เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช+าอสังหาริมทรัพย. CPN รีเทล โกรท

-

15.66

หน+วยลงทุนในกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย.และสิทธิการเช+าโลตัสส. รีเทล โกรท

-

12.78

หน+วยลงทุนในทรัสต.เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย.และสิทธิการเช+าดับบลิวเอชเอ พรีเมี่ยม โกรท

-

12.56

หน+วยลงทุนในทรัสต.เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย.และสิทธิการเช+าอสังหาริมทรัพย.เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร.ส พร็อพเพอร.ตี้

-

10.83

หน+วยลงทุนในทรัสต.เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย.อิมแพ็คโกรท

-

9.28

หมายเหตุ:

ขอมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

ทั้งนี้คุณสามารถดูขอมูลที่เปVนปbจจุบันไดที่ www.lhfund.co.th
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ค+าธรรมเนียม

ค+าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจริง
% ต+อปwของ NAV

* ค+าธรรมเนียมมีผลกระทบต+อผลตอบแทนที่คุณจะไดรับ
ดังนั้น คุณควรพิจารณาการเรียกเก็บค+าธรรมเนียมดังกล+าวก+อนการลงทุน *
ค+าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต+อปwของ NAV)
4.0000
3.5000
3.0000
2.5000
2.0000
1.5000
1.0000
0.5000
0.0000

สูงสุดไม+เกิน, 3.75
สูงสุดไม+เกิน, 2.68
1.67297
1.0700

สูงสุดไม+เกิน, 0.54
สูงสุดไม+เกิน, 0.11
การจัดการ

0.0214

ผูดูแลผลประโยชน.

0.26857

สูงสุดไม+เกิน, 0.42

นายทะเบียน

ค+าใชจ+ายอื่นๆ

0.3130

รวมค+าใชจ+าย

หมายเหตุ:
1) ค=าธรรมเนียมดังกล=าวขางตนเปVนอัตราที่รวมภาษีมูลค=าเพิม่ หรือภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใด ในทํานองเดียวกันนี้
2) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการที่จะปรับเพิ่มอัตราค=าธรรมเนียมหรือค=าใชจ=ายขางตนโดยไม=ถอื ว=าเปVนการแกไขเพิ่มเติมโครงการจัดการในอัตราไม=เกินรอยละ 5
ของอัตราค=าธรรมเนียมหรือค=าใชจ=าย ทั้งนี้ เปVนไปตามที่ระบุไวในรายละเอียดโครงการและตามหลักเกณฑ8ที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด
3) ค=าธรรมเนียมค=าใชจ=ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมเมื่อรวมกันทั้งหมดแลว ตองไม=เกินอัตรารอยละ 3.75 ต=อปwของมูลค=าทรัพย8สินสุทธิของกองทุนรวม
4) สามารถดูค=าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจริงจากกองทุนรวมยอนหลัง 3 ปw เพิ่มเติมไดที่รายละเอียดหนังสือชี้ชวนส=วนขอมูลกองทุนรวม
5) ค=าใชจ=ายอื่น ๆ ระหว=างวันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563
* สามารถดูขอมูลเพิ่มเติมไดที่ www.lhfund.co.th

ค+าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผูถือหน+วย (% ของมูลค+าซื้อขาย)
รายการ
ค=าธรรมเนียมการขาย (Front-end Fee)
ค=าธรรมเนียมการรับซื้อคืน (Back-end Fee)
ค=าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน=วยลงทุน
สับเปลี่ยนเขา (Switching in Fee)

สูงสุดไม+เกิน
2.68
2.68

เก็บจริง
0.50
ยกเวน

2.68

ยกเวน
แต=ตองเสียค=าธรรมเนียม
การขาย (ถามี)

สับเปลี่ยนออก (Switching out Fee)

2.68

ยกเวน
แต=ตองเสียค=าธรรมเนียม
การรับซื้อคืน (ถามี)

ค=าธรรมเนียมการโอนหน=วยลงทุน

ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ

200 บาท/รายการ

หมายเหตุ:
1) ค=าธรรมเนียมดังกล=าวขางตน อาจเรียกเก็บจากผูลงทุนแต=ละกลุ=มหรือแต=ละรายไม=เท=ากัน ขึ้นอยู=กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ
2) กรณีสับเปลี่ยนหน=วยลงทุน บริษัทจัดการอาจยกเวนไม=เรียกเก็บค=าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน=วยลงทุนสําหรับการสับเปลี่ยนหน=วยลงทุนระหว=างกองทุนรวม
ภายใตการจัดการของบริษัทจัดการ แต=จะมีการเรียกเก็บค=าธรรมเนียมการขายและรับซื้อคืนหน=วยลงทุนตามอัตราที่บริษัทจัดการกําหนด
3) ค=าธรรมเนียมดังกล=าวขางตนรวมภาษีมูลค=าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแลว
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ผลการดําเนินงาน
* ผลการดําเนินงานในอดีต มิไดเป'นสิ่งยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต *

1. ดัชนีชี้วัด คือ
1) ดัชนีผลตอบแทนรวมของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย.และกองทรัสต.เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย. (PF&REIT Total
Return Index) ในสัดส+วนรอยละ 80
2) ดัชนี MTM ThaiBMA Government Bond Index อายุ 1-3 ปw (NTR)* รอยละ 20
(เริ่มมีผล 16 กันยายน 2562)
หมายเหตุ : 1. การเปลี่ยนเกณฑ8มาตรฐานที่ใชวัดผลการดําเนินงาน ในช=วงแรกอาจทําใหผลการดําเนินงานของกองทุนรวมดีขึ้นเมื่อเปรียบเทียบตัวชี้วัดมาตรฐาน เนื่องจากตราสาร
หนี้ที่กองทุนลงทุนบางส=วนไม=มีภาระภาษี ขณะที่ตัวชี้วัดมาตรฐานใหม=คํานวณจากสมมติฐานตราสารหนี้ทั้งหมดเสียภาษี

2. NTR หมายถึง ผลตอบแทนรวมสุทธิหลังหักภาษี (Net TRN index) ซึ่งจัดทําโดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA) ตั้งแต=วันที่ 20 สิงหาคม 2562

2. ผลการดําเนินงานยอนหลัง (คํานวณตามปwปฎิทิน)
% ต+อปwของ NAV

30.00%
20.00%
10.00%

8.28%
4.11%

10.38% 10.96%

2560

2561

16.87% 18.63%

0.00%
-10.00%

2562

2563

-20.00%

-19.89% -18.04%

-30.00%

LHPROPINFRA-D

Benchmark

3. LHPROPINFRA-D เคยมีผลขาดทุนสูงสุดในช+วงเวลา 5 ปw คือ -34.98%
(กรณีกองทุนจดทะเบียนไม+ครบ 5 ปw จะแสดงค+าที่เกิดขึ้นตั้งแต+วันจดทะเบียนกองทุนจนถึงวันที่รายงาน)

4. ความผันผวนของผลการดําเนินงาน (Standard Deviation) คือ

10.32 % ต+อปw

(กรณีกองทุนจดทะเบียนไม+ครบ 5 ปw จะแสดงค+าที่เกิดขึ้นตั้งแต+วันจดทะเบียนกองทุนจนถึงวันที่รายงาน)

5. ความผันผวนของส+วนต+างผลการดําเนินงานและดัชนีชี้วัด (Tracking Error : TE) คือ N/A % ต+อปw
6. ประเภทกองทุนรวมเพื่อใชเปรียบเทียบผลการดําเนินงาน ณ จุดขาย คือ Fund of Property Fund - Thai
7. ผลการดําเนินงานยอนหลังแบบปcกหมุด
ขอมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564
กองทุน

YTD

LHPROPINFRA-D

-3.53
ดัชนีชี้วัด (Benchmark) 0.11

% ตามช+วงเวลา
Percen
Percen
3 เดือน
6 เดือน
tile
tile

% ต+อปw
1 ปw

Percen
tile

3 ปw

Percen
tile

5 ปw

Percen
Percen
ตั้งแต+จัดตั้ง
10 ปw
tile
tile

8.56
9.07

95th
75th

-6.14 95th -18.49 95th -1.58 75th
-1.03 5th -11.95 5th 0.80 5th

N/A
N/A

N/A
N/A

N/A
N/A

N/A
N/A

0.47
3.19

ความผันผวนของ
ผลการดําเนินงาน

8.82

7.94

5th

9.32

5th

12.89 75th 12.40

5th

N/A

N/A

N/A

N/A

10.32

ความผันผวนของดัชนีชี้วัด

7.14

6.50

5th

7.64

5th

10.66

5th

N/A

N/A

N/A

N/A

9.47

5th

11.38

* คุณสามารถดูขอมูลที่เป'นปcจจุบันไดที่ www.lhfund.co.th

▪ ตารางแสดงผลการดําเนินงานของกลุ+ม
Peer
Percentile
5th Percentile
25th Percentile
50th Percentile
75th Percentile
95th Percentile

Fund of Property Fund - Thai

3 เดือน 6 เดือน

10.71
10.60
9.42
8.79
8.43

-1.41
-3.13
-3.83
-4.29
-6.05

Return (%)
1 ปw
3 ปw

-14.62
-15.37
-17.22
-18.40
-19.14

5 ปw

-0.49 2.74
-1.26 2.14
-1.53 1.26
-2.01 -0.12
-3.30 -0.64

ขอมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

Standard Deviation (%)
10 ปw 3 เดือน 6 เดือน 1 ปw
3 ปw
5 ปw

10 ปw

8.11
7.76
7.33
6.89
6.54

13.03
13.25
13.53
13.80
14.03

14.33
15.27
16.41
17.05
17.55

12.16
13.24
13.74
14.43
14.51

10.76
11.58
12.79
13.50
13.80

18.42
19.15
19.89
20.64
21.55

14.59
15.00
15.82
16.31
16.96

* คุณสามารถดูขอมูลเพิ่มเติมไดที่ www.aimc.or.th
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ขอมูลอื่นๆ
นโยบายการจ+ายเงินปcนผล
ประวัติการจ+ายเงินปcนผล

ผูดูแลผลประโยชน.
มูลค+าโครงการ
วันที่จดทะเบียน
อายุโครงการ
การซื้อและการขายคืนหน+วยลงทุน

รายชื่อผูจัดการกองทุน
อัตราส+วนหมุนเวียนการลงทุน
ของกองทุนรวม (PTR)

มี : ไม=เกินปwละ 12 ครั้ง
วันที่จ=ายเงินปbนผล
ปw 2564
31 พ.ค.
อัตราหน=วยละ (บาท) 0.20
ปw 2563
30 ธ.ค.
อัตราหน=วยละ (บาท) 0.30
ปw 2562
29 มี.ค. 31 พ.ค. 26 ก.ค. 27 ก.ย. 29 พ.ย.
อัตราหน=วยละ (บาท) 0.20
0.20
0.20
0.10
0.10
ปw 2561
30 มี.ค. 25 พ.ค. 31 ก.ค. 28 ก.ย.
อัตราหน=วยละ (บาท) 0.10
0.10
0.07
0.15
ปw 2560
30 มิ.ย. 29 ก.ย. 24 พ.ย.
อัตราหน=วยละ (บาท) 0.08
0.15
0.10
ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)
1,000 ลานบาท
27 ตุลาคม 2559
ไม=กําหนด
การซื้อหน+วยลงทุน
▪ วันทําการซื้อ: ทุกวันทําการ ระหว=างเวลา 8.30 - 15.30 น.
▪ มูลค=าขั้นต่ําของการซื้อครั้งแรก:
ไม=กําหนด
▪ มูลค=าขั้นต่ําของการซื้อครั้งถัดไป:
ไม=กําหนด
การขายคืนหน+วยลงทุน
▪ วันทําการขายคืน: ทุกวันทําการ ระหว=างเวลา 8.30 - 15.30 น.
▪ มูลค=าขั้นต่ําของการขายคืน:
ไม=กําหนด
▪ จํานวนหน=วยขั้นต่ําของการขายคืน: ไม=กําหนด
▪ ยอดคงเหลือขั้นต่ํา:
ไม=กําหนด
▪ จํานวนหน=วยลงทุนคงเหลือขั้นต่ํา: ไม=กําหนด
▪ ระยะเวลาการรับเงินค=าขายคืน:
ภายใน 5 วันทําการถัดจากวันทํารายการ
ปcจจุบันรับเงินค+าขายคืนภายใน 5 วันทําการถัดจากวันทํารายการ (T+5)
คุณสามารถตรวจสอบมูลค=าทรัพย8สินรายวันไดที่: www.lhfund.co.th
ชื่อ - นามสกุล
คุณอานุภาพ โฉมศรี

ขอบเขตหนาที่
ผูจัดการกองทุนตราสารทุน

วันที่เริ่มบริหารกองทุน
27 ตุลาคม 2559

0.3048
กรณีกองทุนรวมที่จดทะเบียนจัดตั้งไม=ถึง 1 ปw จะแสดงค=าที่เกิดขึ้นจริงในช=วงเวลา
ตั้งแต=วันที่จดทะเบียนถึงวันที่รายงาน
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Morningstar Rating Overall
ขอมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564
www.morningstarthailand.com

Morningstar Category

Thailand Fund Property Indirect

ผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน

ธนาคารแลนด8 แอนด8 เฮาส8 จํากัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย8 แลนด8 แอนด8 เฮาส8 จํากัด (มหาชน)
หรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน=วยลงทุนที่บริษัทจัดการแต=งตั้งขึ้น (ถามี)

ติดต+อสอบถาม
รับหนังสือชี้ชวน
รองเรียน

บริษัทหลักทรัพย.จัดการกองทุน แลนด. แอนด. เฮาส. จํากัด
ที่อยู=: เลขที่ 11 อาคารคิวเฮาส8 สาทร ชั้น 14 ถนนสาทรใต
แขวงทุ=งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท8 : 0-2286-3484
website : www.lhfund.co.th
email : Marketing@lhfund.co.th

ธุรกรรมที่อาจก+อใหเกิดความขัดแยง
ทางผลประโยชน.

คุณสามารถตรวจสอบธุรกรรมที่อาจก=อใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน8
ไดที่ www.lhfund.co.th

คําอธิบายเพิ่มเติม
ปcจจัยความเสี่ยงของกองทุน
▪ ความเสี่ยงจากการดําเนินงานของผูออกตราสาร (Business Risk) : คือความเสี่ยงที่เกิดจากการดําเนินงานของผูออกตราสาร หากผล
การดําเนินงานหรือฐานะการเงินของผูออกตราสาร รวมทั้งความสามารถในการทํากําไรของผูออกตราสารเปลี่ยนแปลงไป ซึ่งอาจกระทบต=อ
ราคาซื้อขายของตราสาร
▪ ความเสี่ยงจากความสามารถในการชําระหนี้ ของผูออกตราสาร (Credit Risk) : คือความเสี่ยงจากการที่บริษัทผูออกตราสารไม=
สามารถชําระคืนเงินตน และ/หรือดอกเบี้ยไดตามที่กําหนด หรือไม=ครบตามจํานวนที่ไดสัญญาไว โดยพิจารณาจากผลการดําเนินงานที่ผ=าน
มาและฐานะการเงินของผูออกตราสาร credit rating ของหุนกูระยะยาวมีความหมายโดยย=อ ดังต=อไปนี้
ระดับ
การลงทุน

ระดับที่
น=าลงทุน

ระดับที่
ต่ํากว=า
น=าลงทุน

TRIS

Fitch

Moody’s

S&P

คําอธิบาย

AAA

AAA(tha)

Aaa

AAA

อันดับเครดิตสูงที่สุด มีความเสี่ยงต่ําที่สุดที่จะไม=สามารถ
ชําระหนี้ไดตามกําหนด

AA

AA(tha)

Aa

AA

อันดับเครดิตรองลงมาและถือว=ามีความเสี่ยงต่ํามากที่จะไม=
สามารถชําระหนี้ไดตามกําหนด

A

A(tha)

A

A

ความเสี่ยงต่ําที่จะไม=สามารถชําระหนี้ไดตามกําหนด

BBB

BBB(tha)

Baa

BBB

ต่ํากว=า
BBB

ต่ํากว=า
BBB(tha)

ต่ํากว=า
Baa

ต่ํากว=า
BBB

ความเสี่ยงปานกลางที่จะไม=สามารถชําระหนี้ไดตามกําหนด
ความเสี่ยงสูงที่จะไม=สามารถชําระหนี้ไดตามกําหนด
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▪ ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล+องของตราสาร (Liquidity Risk) : คือความเสี่ยงที่เกิดจากการไม=สามารถขายตราสารไดในช=วงเวลาที่
ตองการหรืออาจไม=ไดราคาตามที่คาดหวังเอาไว
▪ ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาตราสาร (Market Risk) : คือความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงราคา หรือผลตอบแทน
โดยรวมของตราสาร ซึ่งขึ้นอยู=กับปbจจัยต=าง ๆ เช=น แนวโนมของอัตราดอกเบี้ย ความผันผวนของค=าเงิน ปbจจัยพื้นฐานทางเศรษฐกิจ ผล
ประกอบการของบริษัทผูออกตราสาร ปริมาณการซื้อขายหุนหรือตราสารหนี้ เปVนตน ซึ่งส=งผลใหราคาตราสารที่กองทุนไดลงทุนไวอาจ
เพิ่มขึ้นหรือลดลงไดตลอดเวลา
▪ ความเสี่ยงจากการกระจุกตัวลงทุนในผูออกรายใดรายหนึ่ง (High Issuer Concentration Risk) พิจารณาจากการลงทุนแบบกระจุก
ตัวในตราสารของผูออกตราสาร คู=สัญญา หรือบุคคลอื่นที่มีภาระผูกพันตามตราสารหรือสัญญานั้น รายใดรายหนึ่งมากกว=า 10% ของ NAV
รวมกัน
ทั้งนี้ การลงทุนแบบกระจุกตัวไม=รวมถึงกรณีการลงทุนในทรัพย8สินดังนี้
1. ตราสารหนี้ภาครัฐไทย
2. ตราสารภาครัฐต=างประเทศที่มีการจัดอันดับความน=าเชื่อถืออยู=ในอันดับที่สามารถลงทุนได
3. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท=าเงินฝากที่ผูรับฝากหรือผูออกตราสารที่มีการจัดอันดับความน=าเชื่อถืออยู=ในอันดับที่สามารถลงทุนได
▪ ความเสี่ยงจากการลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ่ง (Sector Concentration Risk) เกิดจากกองทุนลงทุน
ในบางหมวดอุตสาหกรรมมากกว=า 20% ของ NAV รวมกัน ซึ่งหากเกิดเหตุการณ8ที่ส=งผลกระทบต=ออุตสาหกรรมนั้น กองทุนดังกล=าวอาจมี
ผลการดําเนินงานที่ผันผวนมากกว=ากองทุนที่กระจายการลงทุนในหลายหมวดอุตสาหกรรม

อัตราส+วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (PTR)
ขอมูลอัตราส=วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (portfolio turnover ratio : PTR) แสดงถึงปริมาณการซื้อขายทรัพย8สินของกองทุน
และสะทอนกลยุทธ8การลงทุนของผูจัดการกองทุนไดดียิ่งขึ้น โดยคํานวณจากมูลค=าที่ต่ํากว=าระหว=างผลรวมของมูลค=าการซื้อทรัพย8สินกับ
ผลรวมของมูลค=าการขายทรัพย8สินที่กองทุนรวมลงทุนในรอบระยะเวลาผ=านมายอนหลัง 1 ปw หารดวยมูลค=าทรัพย8สินสุทธิเฉลี่ยของกองทุน
รวมในรอบระยะเวลาเดียวกัน
PTR (%)

=

Min (ซื้อหุน , ขายหุน)
Avg. NAV

การลงทุนในหน=วยลงทุนไม=ใช=การฝากเงิน รวมทั้งไม=ไดอยู=ภายใตความคุมครองของสถาบันคุมครองเงินฝาก จึงมีความเสี่ยงจากการลงทุน
ซึ่ง ผูลงทุนอาจไม=ไดรับเงินลงทุนคืนเต็มจํานวน
ไดรับอนุมัติจัดตั้ง และอยู=ภายใตการกํากับดูแลของสํานักงาน ก.ล.ต.
การพิจารณาร=างหนังสือชี้ชวนในการเสนอขายหน=วยลงทุนของกองทุนรวมนี้มิไดเปVนการแสดงว=าสํานักงาน ก.ล.ต. ไดรับรองถึงความ
ถูกตองของขอมูลในหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวม หรือ ไดประกันราคาหรือผลตอบแทนของหน=วยลงทุนที่เสนอขายนั้น ทั้งนี้ บริษัทจัดการ
กองทุนรวมไดสอบทานขอมูลในหนังสือชี้ชวนส=วนสรุปขอมูลสําคัญ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564 แลวดวยความระมัดระวังในฐานะ
ผูรับผิดชอบในการดําเนินการของกองทุนรวมและขอรับรองว=าขอมูลดังกล=าวถูกตองไม=เปVนเท็จ และไม=ทําใหผูอื่นสําคัญผิด
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ขอมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

หนังสือชี้ชวนส+วนสรุปขอมูลสําคัญ
กองทุนเปUด แอล เอช ไทย พร็อพเพอร.ตี้
แอนด. อินฟราสตรัคเจอร. เฟล็กซิเบิ้ล
LH Thai Property and Infrastructure
Flexible Fund (LHPROPINFRA)

บริษัทหลักทรัพย.จัดการกองทุน
แลนด. แอนด. เฮาส. จํากัด
การเขาร+วมการต+อตานทุจริต:
ไดรับการรับรอง CAC*
* โครงการแนวร+วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต+อตานการทุจริต (Thailand's
Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption "CAC")
ของสมาคมส+งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

(ชนิดช+องทางอิเล็กทรอนิกส. : LHPROPINFRA-E)
กองทุนรวมผสม
กองทุนที่ลงทุนแบบไม+มีความเสี่ยงต+างประเทศ

กองทุนนี้ลงทุนกระจุกตัวในผูออกและหมวดอุตสาหกรรม
จึงมีความเสี่ยงที่ผูลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจํานวนมาก

คุณกําลังจะลงทุนอะไร?
กองทุนรวมนี้เหมาะกับใคร?
คุณตองระวังอะไรเป'นพิเศษ?
สัดส+วนของประเภททรัพย.สินที่ลงทุน
ค+าธรรมเนียม
ผลการดําเนินงาน
ขอมูลอื่นๆ

การลงทุนในกองทุนรวมไม+ใช+การฝากเงิน

ผูลงทุนควรศึกษารายละเอียดของกองทุนอย+างละเอียดถี่ถวนก+อนตัดสินใจลงทุน
หากมีขอสงสัยหรือตองการขอมูลเพิ่มเติม โปรดติดต+อบริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
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คุณกําลังจะลงทุนอะไร?
กองทุนมีนโยบายที่จะลงทุนในหรือมีไวซึ่งหลักทรัพย7 และ/หรือตราสารดังต<อไปนี้ โดยจะพิจารณาปรับสัดส<วนการลงทุนของ
หลักทรัพย7 และ/หรือตราสารดังกล<าวไดตั้งแต<รอยละ 0–100 ของมูลค<าทรัพย7สินสุทธิของกองทุน ซึ่งสัดส<วนการลงทุน
ขึ้นอยู<กับดุลยพินิจของผูจัดการกองทุนและตามความเหมาะสมกับสภาวการณ7ในแต<ละขณะ
▪ หน<วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย7/หน<วยทรัสต7ของทรัสต7เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย7/ตราสารอื่นใดที่ให
สิทธิในการไดมาหรือที่มีผลตอบแทนอางอิงกับตราสารดังกล<าวขางตนหรือกลุ<มของตราสาร/หน<วยลงทุนดังกล<าวขางตน
▪ หน<วยลงทุนของกองทุนรวมโครงสรางพื้นฐาน/ตราสารอื่นใดที่ใหสิทธิในการไดมาหรือที่มีผลตอบแทนอางอิงกับตราสาร
ดังกล<าวขางตน
▪ ตราสารแห<งหนี้ เงินฝากธนาคาร ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ใบสําคัญแสดงสิทธิ รวมถึงหลักทรัพย7หรือทรัพย7สินอื่น หรือการหา
ดอกผลโดยวิธีอื่นตามที่ระบุไวในโครงการหรือตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต.หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
กําหนด
ทั้งนี้ กองทุนอาจจะพิจารณาลงทุนในหน<วย private equity ตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ไม<เกินรอยละ
20 ของมูลค<าทรัพย7สินสุทธิของกองทุน
ทั้งนี้ ผูจัดการกองทุนจะพิจารณาลงทุนในหน<วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย7/หน<วยทรัสต7ของทรัสต7เพื่อการลงทุน
ในอสังหาริมทรัพย7/หน<วยลงทุนของกองทุนรวมโครงสรางพื้นฐาน เปVนอันดับแรก แต<หากการลงทุนในหน<วยลงทุน และ/
หรือหน<วยทรัสต7ดังกล<าวไม<เปVนไปตามที่คาดการณ7ไว ผูจัดการกองทุนอาจจะพิจารณาลงทุนในตราสาร และ/หรือหลักทรัพย7
อื่น ซึ่งสัดส<วนการลงทุนขึ้นอยู<กับดุลยพินิจของผูจัดการกองทุนและตามความเหมาะสมกับสภาวการณ7ในแต<ละขณะเพื่อ
ประโยชน7ของกองทุนเปVนหลัก
ทั้งนี้ กองทุนอาจลงทุนหรือมีไวซึ่งสัญญาซื้อขายล<วงหนา (Derivatives) เพื่อลดความเสี่ยง (Hedging)
กองทุนมีกลยุทธ7การลงทุนมุ<งหวังผลตอบแทนจากการลงทุนสูงกว<าดัชนีชี้วัด (Active Management)
“ผูลงทุนควรศึกษาและทําความเขาใจเกี่ยวกับปcจจัยความเสี่ยงของกองทุนในส<วนทายของเอกสารฉบับนี้”

กองทุนรวมนี้เหมาะกับใคร?
▪ เหมาะสมกับผูลงทุนที่ตองการลงทุนระยะปานกลางถึงระยะยาวในหน<วยลงทุนของกองทุนรวม
อสังหาริมทรัพย7/REITs หน<วยลงทุนของกองทุนรวมโครงสรางพื้นฐานในประเทศ โดยมีเปgาหมายที่จะสราง
ผลตอบแทนที่ดีและกระจายความเสี่ยงในการลงทุน
▪ ชนิดช<องทางอิเล็กทรอนิกส7 (LHPROPINFRA-E) : เหมาะสําหรับผูลงทุนที่ทํารายการผ<านช<องทางอิเล็กทรอนิกส7ของบริษัท

จัดการ รวมถึงกลุ<มผูลงทุนอื่นที่บริษัทจัดการประกาศเพิ่มเติมในอนาคต
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กองทุนรวมนีไ้ ม+เหมาะกับใคร
▪ ผูลงทุนที่เนนการไดรับผลตอบแทนในจํานวนเงินที่แน<นอน หรือรักษาเงินตนใหอยู<ครบ

ทําอย+างไรหากยังไม+เขาใจนโยบาย และความเสี่ยงของกองทุนนี้
อ+านหนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม หรือสอบถามผูสนับสนุนการขายและบริษัทจัดการ
อย+าลงทุนหากไม<เขาใจลักษณะและความเสี่ยงของกองทุนรวมนี้ดีพอ

คุณตองระวังอะไรเป'นพิเศษ?
คําเตือนที่สําคัญ
▪ กองทุนมีนโยบายการลงทุนเฉพาะเจาะจงในหมวดอุตสาหกรรม จึงอาจมีความเสี่ยงและความผันผวนของราคาสูงกว<า
กองทุนรวมทั่วไปที่มีการกระจายการลงทุนในหลายอุตสาหกรรม
▪ ในกรณีที่มีแนวโนมว<าจะมีการขายคืนหน<วยลงทุนเกินกว<า 2 ใน 3 ของจํานวนหน<วยลงทุนที่จําหน<ายไดแลวทั้งหมด
บริษัทจัดการอาจใชดุลยพินิจในการเลิกกองทุนรวม และอาจยกเลิกคําสั่งซื้อขายหน<วยลงทุนที่ไดรับไวแลวหรือหยุดรับ
คําสั่งดังกล<าวได
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แผนภาพแสดงตําแหน+งความเสี่ยงของกองทุนรวม

ปgจจัยความเสี่ยงที่สําคัญ

หมายเหตุ : กองทุนรวมมีการลงทุนกระจุกตัวในหมวดกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย7 และกองทุนทรัสต7เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย7 83.46%

* คุณสามารถดูขอมูลเพิ่มเติมไดที่ www.lhfund.co.th
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สัดส+วนของประเภททรัพย.สินที่ลงทุน
% ของ NAV
กองทุนรวมโครงสรางพื้นฐาน,
11.63%

เงินฝากธนาคาร,
4.79%
อื่นๆ, 0.12%

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย.และทรัสต.เพื่อ
การลงทุนในอสังหาริมทรัพย., 83.46%

▪ ทรัพย.สินที่ลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก
หลักทรัพย.

อันดับความน+าเชื่อถือ/
สถาบันที่จัดอันดับ

% ของ
NAV

หน+วยลงทุนในทรัสต.เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช+าอสังหาริมทรัพย. CPN รีเทล โกรท

-

15.66

หน+วยลงทุนในกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย.และสิทธิการเช+าโลตัสส. รีเทล โกรท

-

12.78

หน+วยลงทุนในทรัสต.เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย.และสิทธิการเช+าดับบลิวเอชเอ พรีเมี่ยม โกรท

-

12.56

หน+วยลงทุนในทรัสต.เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย.และสิทธิการเช+าอสังหาริมทรัพย.เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร.ส พร็อพเพอร.ตี้

-

10.83

หน+วยลงทุนในทรัสต.เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย.อิมแพ็คโกรท

-

9.28

หมายเหตุ:

ขอมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

ทั้งนี้คุณสามารถดูขอมูลที่เปVนปcจจุบันไดที่ www.lhfund.co.th
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ค+าธรรมเนียม

ค+าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจริง
% ต+อปwของ NAV

* ค+าธรรมเนียมมีผลกระทบต+อผลตอบแทนที่คุณจะไดรับ
ดังนั้น คุณควรพิจารณาการเรียกเก็บค+าธรรมเนียมดังกล+าวก+อนการลงทุน *
ค+าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต+อปwของ NAV)
4.0000
3.5000
3.0000
2.5000
2.0000
1.5000
1.0000
0.5000
0.0000

สูงสุดไม+เกิน, 3.75
สูงสุดไม+เกิน, 2.68
1.67297
1.0700

สูงสุดไม+เกิน, 0.54
สูงสุดไม+เกิน, 0.11
การจัดการ

0.0214

ผูดูแลผลประโยชน.

0.26857

สูงสุดไม+เกิน, 0.42

นายทะเบียน

ค+าใชจ+ายอื่นๆ

0.3130

รวมค+าใชจ+าย

หมายเหตุ:
1) ค<าธรรมเนียมดังกล<าวขางตนเปVนอัตราที่รวมภาษีมูลค<าเพิม่ หรือภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใด ในทํานองเดียวกันนี้
2) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการที่จะปรับเพิ่มอัตราค<าธรรมเนียมหรือค<าใชจ<ายขางตนโดยไม<ถอื ว<าเปVนการแกไขเพิ่มเติมโครงการจัดการในอัตราไม<เกินรอยละ 5
ของอัตราค<าธรรมเนียมหรือค<าใชจ<าย ทั้งนี้ เปVนไปตามที่ระบุไวในรายละเอียดโครงการและตามหลักเกณฑ7ที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด
3) ค<าธรรมเนียมค<าใชจ<ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมเมื่อรวมกันทั้งหมดแลว ตองไม<เกินอัตรารอยละ 3.75 ต<อปuของมูลค<าทรัพย7สินสุทธิของกองทุนรวม
4) สามารถดูค<าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจริงจากกองทุนรวมยอนหลัง 3 ปu เพิ่มเติมไดที่รายละเอียดหนังสือชี้ชวนส<วนขอมูลกองทุนรวม
5) ค<าใชจ<ายอื่น ๆ ระหว<างวันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563
* สามารถดูขอมูลเพิ่มเติมไดที่ www.lhfund.co.th

ค+าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผูถือหน+วย (% ของมูลค+าซื้อขาย)
รายการ
ค<าธรรมเนียมการขาย (Front-end Fee)
ค<าธรรมเนียมการรับซื้อคืน (Back-end Fee)
ค<าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน<วยลงทุน
สับเปลี่ยนเขา (Switching in Fee)

สูงสุดไม+เกิน
2.68
2.68

เก็บจริง
ยกเวน
ยกเวน

2.68

ยกเวน

สับเปลี่ยนออก (Switching out Fee)

2.68

ยกเวน

ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ

200 บาท/รายการ

ค<าธรรมเนียมการโอนหน<วยลงทุน

หมายเหตุ:
1) ค<าธรรมเนียมดังกล<าวขางตน อาจเรียกเก็บจากผูลงทุนแต<ละกลุ<มหรือแต<ละรายไม<เท<ากัน ขึ้นอยู<กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ
2) กรณีสับเปลี่ยนหน<วยลงทุน บริษัทจัดการอาจยกเวนไม<เรียกเก็บค<าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน<วยลงทุนสําหรับการสับเปลี่ยนหน<วยลงทุนระหว<างกองทุนรวม
ภายใตการจัดการของบริษัทจัดการ แต<จะมีการเรียกเก็บค<าธรรมเนียมการขายและรับซื้อคืนหน<วยลงทุนตามอัตราที่บริษัทจัดการกําหนด
3) ค<าธรรมเนียมดังกล<าวขางตนรวมภาษีมูลค<าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแลว
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ผลการดําเนินงาน
* ผลการดําเนินงานในอดีต มิไดเป'นสิ่งยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต *

1. ดัชนีชี้วัด คือ
1) ดัชนีผลตอบแทนรวมของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย.และกองทรัสต.เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย. (PF&REIT Total
Return Index) ในสัดส+วนรอยละ 80
2) ดัชนี MTM ThaiBMA Government Bond Index อายุ 1-3 ปw (NTR)* รอยละ 20
(เริ่มมีผล 16 กันยายน 2562)
หมายเหตุ : 1. การเปลี่ยนเกณฑ7มาตรฐานที่ใชวัดผลการดําเนินงาน ในช<วงแรกอาจทําใหผลการดําเนินงานของกองทุนรวมดีขึ้นเมื่อเปรียบเทียบตัวชี้วัดมาตรฐาน เนื่องจากตราสาร
หนี้ที่กองทุนลงทุนบางส<วนไม<มีภาระภาษี ขณะที่ตัวชี้วัดมาตรฐานใหม<คํานวณจากสมมติฐานตราสารหนี้ทั้งหมดเสียภาษี

2. NTR หมายถึง ผลตอบแทนรวมสุทธิหลังหักภาษี (Net TRN index) ซึ่งจัดทําโดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA) ตั้งแต<วันที่ 20 สิงหาคม 2562

2. LHPROPINFRA-E เคยมีผลขาดทุนสูงสุดในช+วงเวลา 5 ปw คือ -17.24%
(กรณีกองทุนจดทะเบียนไม+ครบ 5 ปw จะแสดงค+าที่เกิดขึ้นตั้งแต+วันจดทะเบียนกองทุนจนถึงวันที่รายงาน)

3. ความผันผวนของผลการดําเนินงาน (Standard Deviation) คือ

10.93 % ต+อปw

(กรณีกองทุนจดทะเบียนไม+ครบ 5 ปw จะแสดงค+าที่เกิดขึ้นตั้งแต+วันจดทะเบียนกองทุนจนถึงวันที่รายงาน)

4. ความผันผวนของส+วนต+างผลการดําเนินงานและดัชนีชี้วัด (Tracking Error : TE) คือ N/A % ต+อปw
5. ประเภทกองทุนรวมเพื่อใชเปรียบเทียบผลการดําเนินงาน ณ จุดขาย คือ Fund of Property Fund - Thai
6. ผลการดําเนินงานยอนหลังแบบปgกหมุด
ขอมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564
กองทุน

YTD

LHPROPINFRA-E

-3.46
ดัชนีชี้วัด (Benchmark) -0.79

% ตามช+วงเวลา
Percen
Percen
3 เดือน
6 เดือน
tile
tile

% ต+อปw
1 ปw

Percen
tile

3 ปw

Percen
tile

5 ปw

Percen
Percen
ตั้งแต+จัดตั้ง
10 ปw
tile
tile

8.60
8.76

95th -5.96 95th
95th -1.74 25th

N/A
N/A

N/A
N/A

N/A
N/A

N/A
N/A

N/A
N/A

N/A
N/A

N/A
N/A

N/A
N/A

-10.12
-4.92

ความผันผวนของ
ผลการดําเนินงาน

8.82

7.94

5th

9.32

5th

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

10.93

ความผันผวนของดัชนีชี้วัด

7.12

6.44

5th

7.62

5th

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

8.86

หมายเหตุ : วันเพิ่มชนิดหน+วยลงทุน 16 กันยายน 2563
* คุณสามารถดูขอมูลที่เป'นปgจจุบันไดที่ www.lhfund.co.th

▪ ตารางแสดงผลการดําเนินงานของกลุ+ม
Peer
Percentile
5th Percentile
25th Percentile
50th Percentile
75th Percentile
95th Percentile

Fund of Property Fund - Thai

3 เดือน 6 เดือน

10.71
10.60
9.42
8.79
8.43

-1.41
-3.13
-3.83
-4.29
-6.05

Return (%)
3 ปw
1 ปw

-14.62
-15.37
-17.22
-18.40
-19.14

5 ปw

-0.49 2.74
-1.26 2.14
-1.53 1.26
-2.01 -0.12
-3.30 -0.64

ขอมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

Standard Deviation (%)
10 ปw 3 เดือน 6 เดือน 1 ปw
3 ปw
5 ปw

10 ปw

8.11
7.76
7.33
6.89
6.54

13.03
13.25
13.53
13.80
14.03

14.33
15.27
16.41
17.05
17.55

12.16
13.24
13.74
14.43
14.51

10.76
11.58
12.79
13.50
13.80

18.42
19.15
19.89
20.64
21.55

14.59
15.00
15.82
16.31
16.96

* คุณสามารถดูขอมูลเพิ่มเติมไดที่ www.aimc.or.th
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ขอมูลอื่นๆ
นโยบายการจ+ายเงินปgนผล
ผูดูแลผลประโยชน.
มูลค+าโครงการ
วันที่จดทะเบียน
อายุโครงการ
การซื้อและการขายคืนหน+วยลงทุน

ไม<มีการจ<ายเงินปcนผล
ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)
1,000 ลานบาท
27 ตุลาคม 2559
หน<วยลงทุนชนิดช<องทางอิเล็กทรอนิกส7 เป}ดใหบริการ ณ วันที่ 16 กันยายน 2563
ไม<กําหนด
การซื้อหน+วยลงทุน
▪ วันทําการซื้อ: ทุกวันทําการผ<านระบบ LHFUND ONLINE ระหว<างเวลา 8.30 - 15.30 น.
▪ มูลค<าขั้นต่ําของการซื้อครั้งแรก:
ไม<กําหนด
▪ มูลค<าขั้นต่ําของการซื้อครั้งถัดไป:
ไม<กําหนด

การขายคืนหน+วยลงทุน
▪ วันทําการขายคืน: ทุกวันทําการผ<านระบบ LHFUND ONLINE ระหว<างเวลา 8.30 - 15.30 น.
▪ มูลค<าขั้นต่ําของการขายคืน:
ไม<กําหนด
▪ จํานวนหน<วยขั้นต่ําของการขายคืน:
ไม<กําหนด
▪ ยอดคงเหลือขั้นต่ํา:
ไม<กําหนด
▪ จํานวนหน<วยลงทุนคงเหลือขั้นต่ํา:
ไม<กําหนด
หมายเหตุ :
การลงทุนในหน<วยลงทุนชนิดช<องทางอิเล็กทรอนิกส7 เฉพาะลูกคาที่ทํารายการผ<านระบบ
LHFund Online เท<านั้น
โดยจํากัดการลงทุนสูงสุดไม<เกิน 2,000,000 บาท ของมูลค<าคงเหลือ
(Outstanding Balance)
ตัวอย+างการทํารายการ
วันที่ 1 : นายมารวย ทํารายการซื้อหน<วยลงทุนชนิดช<องทางอิเล็กทรอนิกส7ผ<านระบบ
LHFund Online มูลค<า 1,800,000 บาท
วันที่ 2 : มูลค<าหน<วยลงทุนเพิ่มขึ้น ทําใหมูลค<าคงเหลือเพิ่มขึ้นจาก 1,800,000 บาท
เป็ น 2,100,000 บาท กรณีนี นายมารวยจะไม่สามารถลงทุนเพิมในหน่วยลงทุน
ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ เนืองจากมูลค่าคงเหลือเกิน 2,000,000 บาท
วันที่ 3 : นายมารวย ทํารายการขายคืนหน<วยลงทุนชนิดช<องทางอิเล็กทรอนิกส7ผ<านระบบ
LHFund Online มูลค<า 1,000,000 บาท ทําใหมูลค<าคงเหลือเท<ากับ 1,100,000 บาท
กรณีนี้ นายมารวยสามารถลงทุนในหน<วยลงทุนชนิดช<องทางอิเล็กทรอนิกส7เพิ่มเติมไดอีก
900,000 บาท
อย<างไรก็ดี หากนายมารวยตองการลงทุนในหน<วยลงทุนของกองทุนเพิ่มนอกเหนือจาก
มูลค<าส<วนที่เกิน 2,000,000 บาท นายมารวย สามารถลงทุนในหน<วยลงทุนชนิดอื่น
เพิ่มเติมได โดยรายละเอียดเปVนไปตามที่ระบุในหนังสือชี้ชวน (การส<งคําสั่งขายคืนสามารถ
ทํารายการไดทุกช<องทาง รายละเอียดตามที่ระบุในหนังสือชี้ชวน) ทั้งนี้ บริษัทจัดการ
ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขเพิ่มเติมเกี่ยวกับการลงทุนในหน<วยลงทุนชนิด
ช<องทางอิเล็กทรอนิกส7โดยไม<ตองแจงใหทราบล<วงหนา
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▪ ระยะเวลาการรับเงินค<าขายคืน:
ภายใน 5 วันทําการถัดจากวันทํารายการ
ปgจจุบันรับเงินค+าขายคืนภายใน 5 วันทําการถัดจากวันทํารายการ (T+5)
คุณสามารถตรวจสอบมูลค<าทรัพย7สินรายวันไดที่: www.lhfund.co.th

รายชื่อผูจัดการกองทุน
อัตราส+วนหมุนเวียนการลงทุน
ของกองทุนรวม (PTR)

ชื่อ - นามสกุล
คุณอานุภาพ โฉมศรี

ขอบเขตหนาที่
ผูจัดการกองทุนตราสารทุน

วันที่เริ่มบริหารกองทุน
27 ตุลาคม 2559

0.3048
กรณีกองทุนรวมที่จดทะเบียนจัดตั้งไม<ถึง 1 ปu จะแสดงค<าที่เกิดขึ้นจริงในช<วงเวลา
ตั้งแต<วันที่จดทะเบียนถึงวันที่รายงาน

ผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน

ธนาคารแลนด7 แอนด7 เฮาส7 จํากัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย7 แลนด7 แอนด7 เฮาส7 จํากัด (มหาชน)
หรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน<วยลงทุนที่บริษัทจัดการแต<งตั้งขึ้น (ถามี)

ติดต+อสอบถาม
รับหนังสือชี้ชวน
รองเรียน

บริษัทหลักทรัพย.จัดการกองทุน แลนด. แอนด. เฮาส. จํากัด
ที่อยู<: เลขที่ 11 อาคารคิวเฮาส7 สาทร ชั้น 14 ถนนสาทรใต
แขวงทุ<งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท7 : 0-2286-3484
website : www.lhfund.co.th
email : Marketing@lhfund.co.th

ธุรกรรมที่อาจก+อใหเกิดความขัดแยง
ทางผลประโยชน.

คุณสามารถตรวจสอบธุรกรรมที่อาจก<อใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน7
ไดที่ www.lhfund.co.th

คําอธิบายเพิ่มเติม
ปgจจัยความเสี่ยงของกองทุน
▪ ความเสี่ยงจากการดําเนินงานของผูออกตราสาร (Business Risk) : คือความเสี่ยงที่เกิดจากการดําเนินงานของผูออกตราสาร หากผล
การดําเนินงานหรือฐานะการเงินของผูออกตราสาร รวมทั้งความสามารถในการทํากําไรของผูออกตราสารเปลี่ยนแปลงไป ซึ่งอาจกระทบต<อ
ราคาซื้อขายของตราสาร
▪ ความเสี่ยงจากความสามารถในการชําระหนี้ ของผูออกตราสาร (Credit Risk) : คือความเสี่ยงจากการที่บริษัทผูออกตราสารไม<
สามารถชําระคืนเงินตน และ/หรือดอกเบี้ยไดตามที่กําหนด หรือไม<ครบตามจํานวนที่ไดสัญญาไว โดยพิจารณาจากผลการดําเนินงานที่ผ<าน
มาและฐานะการเงินของผูออกตราสาร credit rating ของหุนกูระยะยาวมีความหมายโดยย<อ ดังต<อไปนี้
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ระดับ
การลงทุน

ระดับที่
น<าลงทุน

ระดับที่
ต่ํากว<า
น<าลงทุน

TRIS

Fitch

Moody’s

S&P

คําอธิบาย

AAA

AAA(tha)

Aaa

AAA

อันดับเครดิตสูงที่สุด มีความเสี่ยงต่ําที่สุดที่จะไม<สามารถ
ชําระหนี้ไดตามกําหนด

AA

AA(tha)

Aa

AA

อันดับเครดิตรองลงมาและถือว<ามีความเสี่ยงต่ํามากที่จะไม<
สามารถชําระหนี้ไดตามกําหนด

A

A(tha)

A

A

ความเสี่ยงต่ําที่จะไม<สามารถชําระหนี้ไดตามกําหนด

BBB

BBB(tha)

Baa

BBB

ต่ํากว<า
BBB

ต่ํากว<า
BBB(tha)

ต่ํากว<า
Baa

ต่ํากว<า
BBB

ความเสี่ยงปานกลางที่จะไม<สามารถชําระหนี้ไดตามกําหนด
ความเสี่ยงสูงที่จะไม<สามารถชําระหนี้ไดตามกําหนด

▪ ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล+องของตราสาร (Liquidity Risk) : คือความเสี่ยงที่เกิดจากการไม<สามารถขายตราสารไดในช<วงเวลาที่
ตองการหรืออาจไม<ไดราคาตามที่คาดหวังเอาไว
▪ ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาตราสาร (Market Risk) : คือความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงราคา หรือผลตอบแทน
โดยรวมของตราสาร ซึ่งขึ้นอยู<กับปcจจัยต<าง ๆ เช<น แนวโนมของอัตราดอกเบี้ย ความผันผวนของค<าเงิน ปcจจัยพื้นฐานทางเศรษฐกิจ ผล
ประกอบการของบริษัทผูออกตราสาร ปริมาณการซื้อขายหุนหรือตราสารหนี้ เปVนตน ซึ่งส<งผลใหราคาตราสารที่กองทุนไดลงทุนไวอาจ
เพิ่มขึ้นหรือลดลงไดตลอดเวลา
▪ ความเสี่ยงจากการกระจุกตัวลงทุนในผูออกรายใดรายหนึ่ง (High Issuer Concentration Risk) พิจารณาจากการลงทุนแบบกระจุก
ตัวในตราสารของผูออกตราสาร คู<สัญญา หรือบุคคลอื่นที่มีภาระผูกพันตามตราสารหรือสัญญานั้น รายใดรายหนึ่งมากกว<า 10% ของ NAV
รวมกัน
ทั้งนี้ การลงทุนแบบกระจุกตัวไม<รวมถึงกรณีการลงทุนในทรัพย7สินดังนี้
1. ตราสารหนี้ภาครัฐไทย
2. ตราสารภาครัฐต<างประเทศที่มีการจัดอันดับความน<าเชื่อถืออยู<ในอันดับที่สามารถลงทุนได
3. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท<าเงินฝากที่ผูรับฝากหรือผูออกตราสารที่มีการจัดอันดับความน<าเชื่อถืออยู<ในอันดับที่สามารถลงทุนได
▪ ความเสี่ยงจากการลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ่ง (Sector Concentration Risk) เกิดจากกองทุนลงทุน
ในบางหมวดอุตสาหกรรมมากกว<า 20% ของ NAV รวมกัน ซึ่งหากเกิดเหตุการณ7ที่ส<งผลกระทบต<ออุตสาหกรรมนั้น กองทุนดังกล<าวอาจมี
ผลการดําเนินงานที่ผันผวนมากกว<ากองทุนที่กระจายการลงทุนในหลายหมวดอุตสาหกรรม

อัตราส+วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (PTR)
ขอมูลอัตราส<วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (portfolio turnover ratio : PTR) แสดงถึงปริมาณการซื้อขายทรัพย7สินของกองทุน
และสะทอนกลยุทธ7การลงทุนของผูจัดการกองทุนไดดียิ่งขึ้น โดยคํานวณจากมูลค<าที่ต่ํากว<าระหว<างผลรวมของมูลค<าการซื้อทรัพย7สินกับ
ผลรวมของมูลค<าการขายทรัพย7สินที่กองทุนรวมลงทุนในรอบระยะเวลาผ<านมายอนหลัง 1 ปu หารดวยมูลค<าทรัพย7สินสุทธิเฉลี่ยของกองทุน
รวมในรอบระยะเวลาเดียวกัน
PTR (%)

=

Min (ซื้อหุน , ขายหุน)
Avg. NAV
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การลงทุนในหน<วยลงทุนไม<ใช<การฝากเงิน รวมทั้งไม<ไดอยู<ภายใตความคุมครองของสถาบันคุมครองเงินฝาก จึงมีความเสี่ยงจากการ
ลงทุนซึ่งผูลงทุนอาจไม<ไดรับเงินลงทุนคืนเต็มจํานวน
ไดรับอนุมัติจัดตั้ง และอยู<ภายใตการกํากับดูแลของสํานักงาน ก.ล.ต.
การพิจารณาร<างหนังสือชี้ชวนในการเสนอขายหน<วยลงทุนของกองทุนรวมนี้มิไดเปVนการแสดงว<าสํานักงาน ก.ล.ต. ไดรับรองถึงความ
ถูกตองของขอมูลในหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวม หรือ ไดประกันราคาหรือผลตอบแทนของหน<วยลงทุนที่เสนอขายนั้น ทั้งนี้ บริษัท
จัดการกองทุนรวมไดสอบทานขอมูลในหนังสือชี้ชวนส<วนสรุปขอมูลสําคัญ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564 แลวดวยความระมัดระวังใน
ฐานะผูรับผิดชอบในการดําเนินการของกองทุนรวมและขอรับรองว<าขอมูลดังกล<าวถูกตองไม<เปVนเท็จ และไม<ทําใหผูอื่นสําคัญผิด
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