
หนังสือช้ีชวนสวนสรุปขอมูลสําคัญ Factsheet

วันเริ่มบริหารกองทุน

3 พฤศจิกายน 2564

7 มีนาคม 2565

29 มิถุนายน 2560

29 มิถุนายน 2560

ขอมูลกองทุนรวม

วันจดทะเบียนกองทุน 
วันเริ่มตน class 
นโยบายการจายเงินปนผล

อายุกองทุน

ผูจัดการกองทุนรวม

ชื่อ-นามสกุล

คุณสมประสงค แซจิว

คุณปกรณ เกาเอี้ยน

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน แลนด แอนด เฮาส จํากัด ขอมูล ณ วันที่ 28 เมษายน 2566

(LHSELECT)
LHSELECT-D

กองทุนเปด แอล เอช มั่งคั่ง

LH Select Fund 
ชนิดจายเงินปนผล 

ความผันผวนกองทุน

-6.30

11.63

มี 

ไมกําหนด

7.31

6 เดือน 1 ป
1

-0.76

-5.75

ผลการดําเนินงานและดัชนีช้ีวัดยอนหลัง 5 ป ปฏิทิน (%ตอป)

ผลการดําเนินงานยอนหลังแบบปกหมุด (
1
%ตอป)

YTD 3 เดือน

-2.63

การจัดอันดับกองทุน Morningstar

การเขารวมการตอตานทุจริต : ไดรับการรับรองจาก CAC

ผูลงทุนสามารถศึกษาเครื่องมือ

บริหารความเสี่ยงดานสภาพคลอง

ไดในหนังสือช้ีชวนฉบับเต็ม

 LHSELECT-D

ดัชนีช้ีวัด

คาเฉลี่ยในกลุมเดียวกัน -4.93

N/A 2.01

-1.08 0.83 N/A

-5.74-5.43

4.50

LHSELECT-D

ดัชนีช้ีวัด

ความผันผวนดัชนีชี้วัด

-5.18

คาเฉลี่ยในกลุมเดียวกัน

0.93 N/A 4.43

10 ป
1

-5.32

ความผันผวนกองทุน

ความผันผวนดัชนีชี้วัด 10.13 12.50 N/A 11.77

N/A 13.93

-3.72

6.42

4.81

2.33 -0.56

9.19

13.40

6.27

3 ป
1

5 ป
1

7.76

14.39

ต้ังแตจัดตั้ง
1

-1.68

6.02

-3.97

5.40

ประเภทกองทุนรวม/กลุมกองทุนรวม
• กองทุนรวมผสม
• กลุม Aggressive Allocation

นโยบายและกลยุทธการลงทุน
• กองทุนมีนโยบายที่จะลงทุนในตราสารดังตอไปนี้ โดยจะพิจารณาปรับสัดสวนการลงทุนของหลักทรัพย 

และ/หรือตราสารดงักลาวไดต้ังแต รอยละ 0 - 100 ของ NAV  
- ตราสารแหงทุน
- ตราสารแหงหนี้ เงินฝากธนาคาร ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ใบสําคัญแสดงสิทธิ
- หนวยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย/REITs/ตราสารอื่นใดที่ใหสิทธใินการไดมาหรือที่มี
ผลตอบแทนอางอิงกับตราสารดังกลาวขางตน
- กองทุนรวมโครงสรางพื้นฐาน รวมถึงหลักทรัพยหรือทรัพยสินอื่นหรือการหาดอกผลโดยวิธอีื่นตามที่
ระบุไวในโครงการ หรือ สํานักงาน ก.ล.ต. ประกาศกําหนด
ทั้งนี้ กองทุนจะพิจารณาลงทนุในหุนซ่ึงเปนสวนประกอบของดัชนี SET100 เปนอันดับแรก 

• มุงหวังใหผลประกอบการสูงกวาดัชนีชี้วัด (Active Management)

-7.43%

3.44%

-6.37%

23.73%

4.00%

-1.49%

8.29%

-9.68%

9.28% 0.84%

-11.32%

2.94%

-3.71%

17.78%

-4.53%

-50%

0%

50%

100%

2561 2562 2563 2564 2565

LHSELECT-D ดัชนีชี้วัด Peer avg ดัชนีชี้วัด :
1) ดัชนี MTM ThaiBMA Government Bond Index อาย ุ1-3 ป (NTR)*
รอยละ 20
2) ดัชนีผลตอบแทนรวมของกองทุนรวมอสังหาริมทรพัยและกองทรัสตเพ่ือการ
ลงทุนในอสังหารมิทรัพย (PF&REIT Total Return Index) ในสัดสวน  
รอยละ 20
3) ดัชนีผลตอบแทนรวม SET 100 TRI รอยละ 60
(เริ่มมีผล 16 กันยายน 2562)
หมายเหตุ : 1. การเปลี่ยนเกณฑมาตรฐานที่ใชวัดผลการดําเนินงาน ในชวงแรกอาจทาํใหผลการดําเนินงานของ
กองทนุ รวมดีขึ้นเมื่อเปรยีบเทยีบตัวช้ีวัดมาตรฐาน เน่ืองจากตราสาร หน้ีที่กองทุนลงทนุบางสวนไมมภีาระภาษี 
ขณะที่ตัวชี้วัดมาตรฐานใหมคํานวณจากสมมติฐานตราสารหนี้ทั้งหมดเสยีภาษี 
2. NTR หมายถึง ผลตอบแทนรวมสุทธิหลังหกัภาษี(Net TRN index) ซ่ึงจัดทําโดยสมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย 
(ThaiBMA) ตั้งแตว  ันท่ี 20 สิงหาคม 2562
3. กองทุนใชดชันีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรพัยแหงประเทศไทย (SET TRI) ต้ังแตวันจัดตั้งกองทุน

คําเตือน
• การลงทุนในกองทุนรวมไมใชการฝากเงิน
• ผลการดําเนนิงานในอดีตของกองทนุรวม มิไดเปนส่ิงยืนยันถึงผล

การดาํเนินงานในอนาคต

หนังสือช้ีชวนฉบบัเต็ม

www.lhfund.co.th
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Yield to Maturity

-32.77%

1 ป 6 เดือน

N/A

2.6244

การจัดสรรการลงทุนในตางประเทศ 

N/A

N/A

N/A

ผูออกตราสาร 5 อันดับแรก

การจัดสรรการลงทุนในกลุมอุตสาหกรรม /

N/A

N/A

Sharpe Ratio

N/A

การขาย 

การรับซื้อคืน

การโอนหนวย

การสับเปลี่ยนหนวยลงทุนเขา 

การสับเปลี่ยนหนวยลงทุนออก 

สูงสุดไมเกิน เก็บจริง  

2.68

2.68

2.68

2.68

1.65850

การจดัสรรการลงทุนตามอันดับความนาเช่ือถือ (%)

ในประเทศ national international93.69%

6.35%

0.01%

-0.05% หุนสามัญ บริษัท แอดวานซ อินโฟร เซอรวิส 

จํากัด (มหาชน)

หุนสามัญ บริษัท ซ.ีพี.ออลล  จํากัด (มหาชน)

หุนสามัญ ธนาคาร กรุงเทพ จํากัด (มหาชน)

ทรัพยสินท่ีลงทุน 5 อันดับแรกสัดสวนประเภททรัพยสินท่ีลงทุน 

หุนสามัญ

เงินฝากธนาคาร

ใบสําคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุนสามัญ

อื่นๆ

การซื้อครั้งถัดไปขั้นต่ํา :

การขายคืนหนวยลงทุน

เวลาทําการ :

การขายคืนขั้นต่ํา :

ยอดคงเหลือขั้นต่ํา :

วันทําการขายคืน :ทุกวันทําการ 

8.30 - 15.30 น

ไมกําหนด

ไมกําหนด

ทุกวันทําการ 

8.30 - 15.30 น

การซ้ือหนวยลงทุน

วันทําการซื้อ :

เวลาทําการ :

การซื้อครั้งแรกขั้นต่ํา : ไมกําหนด

4.07%

หุนสามัญ บริษัท ทาอากาศยานไทย จํากัด 

(มหาชน)

6.44%

คาธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ตอปของ NAV)

สูงสุดไมเกิน 

2.68
3.75

เก็บจริง 

การจัดการ 
รวมคาใชจาย

Tracking Error

อายุเฉลี่ยของตราสารหนี้
คาธรรมเนียม 

2.00052

1.00

ยกเวน

200 บาท/รายการ

คาธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผูถือหนวย (% ของมูลคาซื้อขาย)

คาธรรมเนียม 

6.25%

6.22%

4.60%

1.00

ยกเวน

GOV Bond/

AAA

AA

A

BBB

ต่ํากวา BBB

Unratedหุนสามัญ บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน)

                 ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ                    

LHSELECT-D

ระยะเวลาการรับเงินคาขายคืน* :

Beta

Alpha

ไมกําหนด

T+2

ขอมูลเชิงสถิติ

Maximum Drawdown

Recovering Period

FX Hedging

อัตราสวนหมุนเวียนการลงทุน

หมายเหตุ : *ภายใน 5 วันทําการถัดจากวันทํารายการ ปจจุบันรับเงนิคาขายคืนภายใน 2 วันทําการถัดจากวันทํารายการ (T+2)

หมายเหตุ :
1)  คาธรรมเนียมดังกลาวขางตนเปนอัตราท่ีรวมภาษีมูลคาเพิ่ม หรือภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษอีื่นใด ในทํานองเดียวกันน้ี
2)  คาธรรมเนียมคาใชจายท่ีเรียกเก็บจากกองทุนรวมเมื่อรวมกันทั้งหมดแลว ตองไมเกินอัตรารอยละ 3.75 ตอปของมูลคาทรัพยสินสุทธิของ
กองทุนรวม 
3) สามารถดูคาธรรมเนียมที่เรียกเก็บจริงจากกองทุนรวมยอนหลงั 3 ป เพิ่มเติมไดที่รายละเอียดหนังสือช้ีชวนสวนขอมูลกองทุนรวม
* สามารถดูขอมูลเพิ่มเติมไดที่ www.lhfund.co.th

หมายเหตุ : 
1)  คาธรรมเนียมดังกลาวขางตน อาจเรียกเกบ็จากผูลงทุนแตละกลุมหรือแตละรายไมเทากัน ข้ึนอยูกับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ
2)  กรณีสับเปล่ียนหนวยลงทุน บริษัทจัดการอาจยกเวนไมเรยีกเก็บคาธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหนวยลงทุน สําหรับการสับเปลี่ยนหนวยลงทุน
ระหวางกองทุนรวมภายใตการจัดการของบริษัทจัดการ แตจะมีการเรียกเกบ็คาธรรมเนียมการขายและรับซ้ือคืนหนวยลงทุนตามอัตราที่บริษัท
จัดการกําหนด
3)  คาธรรมเนียมดังกลาวขางตนรวมภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษอีื่นใดแลว

หมายเหตุ :

หมายเหตุ : 
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Bloomberg code : 

การลงทุนในกองทุนอื่นเกินกวา 20% (กองในประเทศ และหรือกองตางประเทศ)

ช่ือกองทุน : web link : 

ช่ือกองทุน : web link : 

ช่ือกองทุน : ISIN code : 

ช่ือกองทุน : ISIN code : 

Bloomberg 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 เปอรเซ็นตผลขาดทุนสูงสุดของกองทนุรวมในระยะเวลา 5 ปยอนหลัง (หรือตั้งแตจัดต้ังกองทนุกรณีที่ยังไมครบ 5 ป) โดยวัดจากระดับ NAV ตอหนวยท่ี
จุดสูงสุดไปจนถึงจุดตํ่าสุดในชวงที่ NAV ตอหนวยปรับตัวลดลง คา Maximum Drawdown เปนขอมูลที่ชวยใหทราบถึงความเส่ียงที่อาจจะขาดทุนจากการลงทุนในกองทุนรวม

Recovering Period ระยะเวลาการฟนตัว เพื่อเปนขอมูลใหผูลงทุนทราบถึงระยะเวลาต้ังแตการขาดทุนสูงสุดจนถึงระยะเวลาที่ฟนกลับมาที่เงินทุนเร่ิมตนใชระยะเวลานานเทาใด

FX Hedging เปอรเซ็นตของการลงทุนในสกุลเงินตางประเทศท่ีมีการปองกันความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียน

อัตราสวนหมุนเวียนการลงทนุ ความถี่ของการซ้ือขายหลักทรพัยในพอรตกองทุนในชวงเวลาใดชวงเวลาหนึ่ง โดยคํานวณจากมูลคาที่ต่ํากวาระหวางผลรวมของมลูคาการซ้ือหลักทรัพย
กับผลรวมของมูลคาการขายหลักทรัพยของกองทุนรวมในรอบระยะเวลา 1 ปหารดวยมูลคา NAV ของกองทุนรวมเฉล่ียในรอบระยะเวลาเดียวกนั กองทุนรวมท่ีมีคา portfolio turnover สูง
บงชี้ถึงการซ้ือขายหลักทรัพยบอยครั้งของผูจัดการกองทุนและทําใหมีตนทุนการซ้ือขายหลักทรัพยที่สูง จึงตองพิจารณาเปรียบเทียบกับผลการดําเนินงานของกองทุนรวมเพื่อประเมินความ
คุมคาของการซ้ือขายหลักทรัพยดังกลาว

Sharpe Ratio อัตราสวนระหวางผลตอบแทนสวนเพิ่มของกองทุนรวมเปรียบเทยีบกับความเส่ียงจากการลงทุน โดยคํานวณจากผลตางระหวางอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมกับอัตรา
ผลตอบแทนท่ีปราศจากความเส่ียง (risk-free rate) เปรียบเทียบกับคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) ของกองทุนรวม คา Sharpe Ratio สะทอนถึงอัตราผลตอบแทนที่กองทนุ
รวมควรไดรับเพิ่มขึ้นเพื่อชดเชยกับความเส่ียงที่กองทุนรวมรับมา โดยกองทุนรวมที่มีคา Sharpe Ratio สูงกวาจะเปนกองทุนที่มีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการลงทุนที่ดีกวาเนื่องจากไดรับ
ผลตอบแทนสวนเพิ่มที่สูงกวาภายใตระดับความเส่ียงเดียวกัน

Alpha ผลตอบแทนสวนเกินของกองทุนรวมเมื่อเปรียบเทียบกบัดัชนีชี้วัด (benchmark) โดยคา Alpha ที่สูง หมายถึง กองทุนสามารถสรางผลตอบแทนไดสูงกวาดัชนีชี้วัด ซ่ึงเปนผลจาก
ประสิทธภิาพของผูจัดการกองทุนในการคัดเลือกหรือหาจังหวะเขาลงทุนในหลักทรัพยไดอยางเหมาะสม

Beta ระดับและทิศทางการเปล่ียนแปลงของอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพยในพอรตการลงทนุ โดยเปรียบเทียบกับอัตราการเปล่ียนแปลงของตลาด Beta นอยกวา 1 แสดงวาหลักทรัพย
ในพอรตการลงทนุมีการเปล่ียนแปลงของอัตราผลตอบแทนนอยกวาการเปล่ียนแปลงของอัตราผลตอบแทนของกลุมหลักทรัพยของตลาด Beta มากกวา 1 แสดงวา หลักทรัพยในพอรตการ
ลงทุนมีการเปล่ียนแปลงของอัตราผลตอบแทนมากกวาการเปล่ียนแปลงของอัตราผลตอบแทนของกลุมหลักทรัพยของตลาด

Tracking Error อัตราผลตอบแทนของกองทุนมีประสิทธิภาพในการเลียนแบบดัชนีชี้วดั โดยหาก tracking error ตํ่า หมายถึงกองทุนรวมมปีระสิทธิภาพในการสรางผลตอบแทนให
ใกลเคียงกับดัชนีชี้วัด กองทุนรวมท่ีมีคา tracking error สูง จะมีอัตราผลตอบแทนโดยเฉล่ียหางจากดชันีชี้วัดมากขึ้น

Yield to Maturity อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารหนี้โดยถอืจนครบกาหนดอาย ุซ่ึงคํานวณจากดอกเบี้ยท่ีจะไดรับในอนาคตตลอดอายุตราสารและเงินตนท่ีจะไดรับคืนนํามา
คิดลดเปนมูลคาปจจบุัน โดยใชวัดอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมตราสารหน้ี คํานวณจากคาเฉล่ียถวงนาหนักของ Yield to Maturity ของตราสารหนี้แตละตัวที่กองทุนมีการลงทุน และ
เน่ืองจาก Yield to Maturity มีหนวยมาตรฐานเปนเปอรเซ็นตตอป จึงสามารถนําไปใชเปรียบเทียบอัตราผลตอบแทนระหวางกองทุนรวมตราสารหนี้ที่มีนโยบายถือครองตราสารหนี้จนครบ
กาหนดอายุและมีลักษณะการลงทุนท่ีใกลเคียงกันได
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