
ข�อมูล ณ วันท่ี 30 ธันวาคม 2563

กองทุนนี้ลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย� 
จึงมีความเสี่ยงท่ีผู!ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจํานวนมาก

คุณกําลังจะลงทุนอะไร?

กองทุนรวมนี้เหมาะกับใคร?

คุณต!องระวังอะไรเป)นพิเศษ?

สัดส,วนของประเภททรัพย�สินท่ีลงทุน

ค,าธรรมเนียม

ผลการดําเนินงาน

ข!อมูลอ่ืนๆ

หนังสือช้ีชวนส,วนสรุปข!อมูลสาํคัญ

บริษัทหลักทรัพย�จัดการกองทุน
แลนด� แอนด� เฮ!าส� จํากัด
การเข!าร,วมการต,อต!านทุจริต: 
ได!รับการรับรอง CAC*
* โครงการแนวร,วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต,อต!านการทุจริต (Thailand's 
Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption "CAC") 
ของสมาคมส,งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

การลงทุนในกองทุนรวมไม,ใช,การฝากเงิน
ผู!ลงทุนควรศึกษารายละเอียดของกองทุนอย,างละเอียดถ่ีถ!วนก,อนตัดสินใจลงทุน

หากมีข!อสงสัยหรือต!องการข!อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต,อบริษัทจัดการหรือผู!สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน

กองทุนเปUด แอล เอช พร็อพเพอร�ต้ี พลัส A
LH PROPERTY PLUS A FUND (LHPROPA)

(ชนิดจ,ายเงินปaนผล : LHPROPA-D)
กองทุนรวมผสม (Mixed Fund)

กองทุนรวมหมวดอุตสาหกรรม
ท่ีเน!นลงทุนในกลุ,มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย�

กองทุนท่ีลงทุนแบบมีความเสี่ยงท้ังในและต,างประเทศ  
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คุณกําลังจะลงทุนอะไร?

กองทุนมีนโยบายการลงทุนในหลักทรัพย, และ/หรือตราสารในกลุ2มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย, (Property Sector Fund) ที่
จดทะเบียนทั้งในประเทศไทย ประเทศอ่ืนในเอเชีย และประเทศออสเตรเลีย โดยเฉล่ียในรอบปKบัญชีไม2น�อยกว2าร�อยละ 80 ของ
มูลค2าทรัพย,สินสุทธิของกองทุน โดยแบ2งสัดส2วนการลงทุนดังน้ี 
     1. ลงทุนในหลักทรัพย, และ/หรือตราสารดังต2อไปน้ี โดยเฉล่ียในรอบปKบัญชีไม2น�อยกว2าร�อยละ 65 ของมูลค2าทรัพย,สินสุทธิ
ของกองทุน

▪ หน2วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรพัย, หน2วยทรัสต,ของทรัสต,เพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย, หน2วยลงทุนของ
กองทุนรวมโครงสร�างพ้ืนฐาน 
▪ ตราสารของกองทุนอสังหาริมทรัพย,ต2างประเทศ หน2วยของกองโครงสร�างพ้ืนฐานที่เปPนกองทุนโครงสร�างพ้ืนฐาน
ต2างประเทศ
▪ หน2วยลงทุนของกองทุน Exchange Traded Fund ที่เน�นลงทุนในตราสารของกองทุนอสังหาริมทรัพย, (REITs ETF) 
▪ ตราสารอ่ืนใดที่ให�สิทธิในการได�มาหรือที่มผีลตอบแทนอ�างอิงกับตราสารดังกล2าวข�างต�น หรือกลุ2มของตราสาร/หน2วย
ลงทุนดังกล2าวข�างต�น เช2น หน2วยลงทุนของกองทุนรวมที่มีนโยบายเน�นลงทุนในหลักทรัพย, และ/หรือตราสารข�างต�น

     2. เงินลงทุนส2วนที่เหลือจากข�อ 1. กองทุนอาจลงทุนในหุ�นกลุ2มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย, ตราสารหรือสัญญาทาง
การเงินที่ให�สิทธิในการได�มาซึ่งหุ�นดังกล2าวหรือให�ผลตอบแทนอ�างอิงกับหุ�นหรือกลุ2มหุ�นน้ันๆ ส2วนที่เหลือกองทุนอาจพิจารณา
ลงทุนในเงินฝากธนาคาร ตราสารแห2งหน้ี ตราสารก่ึงหน้ีก่ึงทุน ใบสําคัญแสดงสิทธิ และ/หรือ หน2วย private equity ตาม
ประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ไม2เกินร�อยละ 20 ของมูลค2าทรัพย,สินสุทธิของกองทุน รวมถึงหลักทรัพย,หรือทรัพย,สิน
อ่ืนหรือการหาดอกผลโดยวิธีอ่ืนตามที่ระบุไว�ในโครงการหรือตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ประกาศกําหนด ทั้งน้ี กองทุนสามารถลงทุนในต2างประเทศได�ไม2เกินร�อยละ 79 ของมูลค2าทรัพย,สินสุทธิของกองทุน โดยกองทุน
อาจพิจารณาลงทุนในหรือมีไว�ซึ่งสัญญาซื้อขายล2วงหน�า (Derivatives) โดยมีวัตถุประสงค,เพ่ือปeองกันความเส่ียง (Hedging) 
จากอัตราแลกเปล่ียนตามดุลยพินิจของผู�จัดการกองทุน

กองทุนมีกลยุทธ,การลงทุนมุ2งหวังผลตอบแทนจากการลงทุนสูงกว2าดัชนีช้ีวัด (Active Management)

“ผู�ลงทุนควรศึกษาและทําความเข�าใจเก่ียวกับปjจจัยความเส่ียงของกองทุนในส2วนท�ายของเอกสารฉบับน้ี”

กองทุนรวมน้ีไม,เหมาะกับใคร
▪ ผู�ลงทุนท่ีเน�นการได�รับผลตอบแทนในจํานวนเงินท่ีแน2นอน หรือรักษาเงินต�นให�อยู2ครบ

กองทุนรวมนี้เหมาะกับใคร?

▪ ผู�ลงทุนที่สามารถรับความผันผวนของราคาหลักทรัพย,ทีก่องทุนรวมไปลงทุน ซึ่งอาจจะปรับตัวเพ่ิมสูงข้ึน หรือลดลงจนต่ํา
กว2ามูลค2าที่ลงทุนและทําให�ขาดทนุได�
▪ ผู�ที่สามารถลงทุนในระยะกลางถึงระยะยาว โดยคาดหวังผลตอบแทนในระยะยาวที่ดกีว2าการลงทนุในตราสารหน้ีทั่วไป
▪ ผู�ลงทุนที่ต�องการกระจายการลงทนุ ไปยังหน2วยลงทุนของกองทุนกลุ2ม Property 
▪ ชนิดจ2ายเงินปjนผล (LHPROPA-D) : เหมาะสําหรับผู�ลงทุนประเภทนิติบุคคล/สถาบัน เปmดโอกาสให�ผู�ลงทุนรับรายได�
สม่ําเสมอจากเงินปjนผล รวมถึงมีสิทธิได�รับสิทธิพิเศษทางภาษี หากปฏิบัติเปPนไปตามเกณฑ,/เงื่อนไขที่กรมสรรพากรกําหนด
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คุณต!องระวังอะไรเป)นพิเศษ?

ทําอย,างไรหากยังไม,เข!าใจนโยบาย และความเส่ียงของกองทุนนี้

� อ,านหนังสือช้ีชวนฉบับเต็ม หรือสอบถามผู�สนับสนุนการขายและบริษัทจัดการ
� อย,าลงทุนหากไม2เข�าใจลักษณะและความเส่ียงของกองทุนรวมนี้ดีพอ

คําเตือนท่ีสําคัญ
▪ กองทุนมีนโยบายการลงทุนเฉพาะเจาะจงในหมวดอุตสาหกรรม จึงอาจมีความเส่ียงและความผันผวนของราคาสูง
กว2ากองทุนรวมท่ัวไปท่ีมีการกระจายการลงทุนในหลายอุตสาหกรรม
▪ ในกรณีท่ีมีแนวโน�มว2าจะมีการขายคืนหน2วยลงทุนเกินกว2า 2 ใน 3 ของจํานวนหน2วยลงทุนท่ีจําหน2ายได�แล�วท้ังหมด 
บริษัทจัดการอาจใช�ดุลยพินิจในการเลิกกองทุนรวม และอาจยกเลิกคําส่ังซื้อขายหน2วยลงทุนท่ีได�รับไว�แล�วหรือหยุด
รับคําส่ังดังกล2าวได�
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แผนภาพแสดงตําแหน,งความเส่ียงของกองทุนรวม

ปaจจัยความเส่ียงท่ีสําคัญ

* คุณสามารถดูข!อมูลเพิ่มเติมได!ที่ www.lhfund.co.th

หมายเหตุ : กองทุนรวมมีการลงทุนกระจุกตัวในหมวดกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย, และกองทุนทรัสต,เพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย, 86.34%

หมายเหตุ : กองทุนรวมมีการลงทุนกระจุกตัวในประเทศสิงคโปร, 52.32%
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ท้ังน้ีคุณสามารถดูข�อมูลท่ีเปPนปjจจุบันได�ท่ี www.lhfund.co.thหมายเหตุ: ข�อมูล ณ วันท่ี 30 ธันวาคม 2563

▪▪▪▪ ทรัพย�สินท่ีลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก

% ของหลักทรัพย�

6.40

6.40

5.75

5.52

5.45หน,วยลงทุนใน ASCENDAS REAL ESTATE INVESTMENT TRUST (REIT)

อันดับความน,าเช่ือถือ/
สถาบันท่ีจัดอันดับ NAV

หน,วยลงทุนในกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย�และสิทธิการเช,าเทสโก! โลตัส รีเทล โกรท

หน,วยลงทุนใน CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST

หน,วยลงทุนใน MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST (REIT)

หน,วยลงทุนในทรัสต�เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย�และสิทธิการเช,าดับบลิวเอชเอ พรีเมี่ยม โกรท

สัดส,วนของประเภททรัพย�สินท่ีลงทุน

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย�และกองทรัสต�
เพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย� 86.34%

ทรัสต�เพ่ือการลงทุนใน
อสังหาริมทรัพย� 5.38%

เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการส่ือสาร 2.95%

ขนส,งและโลจิสติกส� 
0.96%

อื่นๆ 4.37%

% ของ NAV
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200 บาท/รายการค2าธรรมเนียมการโอนหน2วยลงทุน ตามท่ีนายทะเบียนเรียกเก็บ

ดังน้ัน คุณควรพิจารณาการเรียกเก็บค,าธรรมเนียมดังกล,าวก,อนการลงทุน *

ค,าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต,อปvของ NAV)

ค,าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู!ถือหน,วย (% ของมูลค,าซื้อขาย)

* ค,าธรรมเนียมมีผลกระทบต,อผลตอบแทนที่คุณจะได!รับ

สูงสุดไม,เกิน เก็บจริงรายการ

ยกเว�น
1.00

ค2าธรรมเนียมการรับซื้อคืน (Back end Fee) 2.68
ค2าธรรมเนียมการสับเปล่ียนหน2วยลงทุน

แต2ต�องเสียค2าธรรมเนียม
การรับซื้อคืน (ถ�ามี)

2.68

2.68

ค2าธรรมเนียมการขาย (Front end Fee) 2.68

ยกเว�น

    สับเปล่ียนออก (Switching out Fee) ยกเว�น

แต2ต�องเสียค2าธรรมเนียม
การขาย (ถ�ามี)

    สับเปล่ียนเข�า (Switching in Fee)

ค,าธรรมเนียม

1.3375

0.0321 0.2675
0.0140

1.6511
สูงสุดไม,เกิน, 2.14

สูงสุดไม,เกิน, 0.11 สูงสุดไม,เกิน, 0.27

สูงสุดไม,เกิน, 2.83

สูงสุดไม,เกิน, 5.35

0.0000

1.0000

2.0000

3.0000

4.0000

5.0000

6.0000

การจัดการ ผู!ดูแลผลประโยชน� นายทะเบียน ค,าใช!จ,ายอ่ืนๆ รวมค,าใช!จ,าย

ค,า
ธร

รม
เน

ียม
ที่เ

รีย
กเ

ก็บ
จริ

ง 
%

 ต
,อป

vขอ
ง N
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หมายเหตุ: 
1)  ค2าธรรมเนียมดังกล2าวข�างต�น อาจเรียกเก็บจากผู�ลงทุนแต2ละกลุ2มหรือแต2ละรายไม2เท2ากัน ข้ึนอยู2กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ
2)  กรณีสับเปล่ียนหน2วยลงทุน บริษัทจัดการอาจยกเว�นไม2เรียกเก็บค2าธรรมเนียมการสับเปล่ียนหน2วยลงทุนสําหรับการสับเปล่ียนหน2วยลงทุนระหว2างกองทุนรวม
ภายใต�การจัดการของบริษัทจัดการ แต2จะมีการเรียกเก็บค2าธรรมเนียมการขายและรับซื้อคนืหน2วยลงทุนตามอัตราท่ีบริษัทจัดการกําหนด
3)  ค2าธรรมเนียมดังกล2าวข�างต�นรวมภาษีมูลค2าเพ่ิม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอ่ืนใดแล�ว

หมายเหตุ: 
1)  ค2าธรรมเนียมดังกล2าวข�างต�นเปPนอัตราท่ีรวมภาษีมูลค2าเพ่ิม หรือภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอ่ืนใด ในทํานองเดียวกันน้ี
2)  บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการท่ีจะปรับเพ่ิมอัตราค2าธรรมเนียมหรือค2าใช�จ2ายข�างต�นโดยไม2ถือว2าเปPนการแก�ไขเพ่ิมเติมโครงการจัดการในอัตราไม2เกินร�อยละ 5 
ของอัตราค2าธรรมเนียมหรือค2าใช�จ2าย ท้ังน้ี เปPนไปตามท่ีระบุไว�ในรายละเอียดโครงการและตามหลักเกณฑ,ท่ีสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด
3)  ค2าธรรมเนียมค2าใช�จ2ายท่ีเรียกเก็บจากกองทุนรวมเม่ือรวมกันท้ังหมดแล�ว ต�องไม2เกินอัตราร�อยละ 5.35 ต2อปKของมูลค2าทรัพย,สินสุทธิของกองทุนรวม 
4) สามารถดูค2าธรรมเนียมท่ีเรียกเก็บจริงจากกองทุนรวมย�อนหลัง 3 ปK เพ่ิมเติมได�ท่ีรายละเอียดหนังสือช้ีชวนส2วนข�อมูลกองทุนรวม
5) ค2าใช�จ2ายอ่ืน ๆ ระหว2างวันท่ี 1 พฤศจิกายน 2562 ถึงวันท่ี 31 ตุลาคม 2563
* สามารถดูข!อมูลเพิ่มเติมได!ท่ี www.lhfund.co.th

LHPROPA-D: หน�า 6 / 10



% ต,อปv
ต,อปv

-    21.74 15.94

19.47 12.61
12.80
13.36

-     
7.86 -     

7.22

1 ปv 3 ปv

1.72
4.80

-    
9.189.77

3.51 9.87
15.18 -    

8.53 17.61 14.18 12.61 -    
10 ปv

Return (%)
3 เดือน 3 ปv

Peer
Percentile

20.88

9.11
9.22

50th Percentile -0.26 7.43
0.20 8.89
4.17 -     5.61

-9.73
5th Percentile

25th Percentile

75th Percentile -0.76

4.33

10.67-1.44 -11.35

14.70

1 ปv

-10.50 3.67-0.43

8.44
6 เดือน

-7.32

-     

N/A

10 ปv

95th

10.30

5 ปv

N/A

N/A

2.47

12.46

Standard Deviation (%)
3 เดือน 6 เดือน

N/A

N/A

N/A

5 ปv 10 ปv

-11.64

14.28

3 ปv
Percen

tile
5 ปv

25th

5th N/A25th

Percen
tile

LHPROPA-D -2.42 95th -0.38 50th -9.44 25th 4.08 50th N/A N/A N/A N/A 5.27

กองทุน
ตั้งแต,จัดตั้ง

Percen
tile

95th Percentile -1.77

Percen
tile

-    -2.43 5.97 -     11.42 11.20 13.7122.40-13.79 1.47 16.80

ความผันผวนของดัชนีช้ีวัด N/A21.93 5th 6.92

ความผันผวนของ
ผลการดําเนินงาน

5.01 5th 6.83 5th 18.3217.99

5.27 5th

11.76

22.34 95th

50th-11.64
-9.44

2. ผลการดําเนินงานย!อนหลัง (คํานวณตามปvปฎิทิน)

% ต,อปv

4. ความผันผวนของผลการดําเนินงาน (Standard Deviation) คือ 

YTD
Percen

tile

% ตามช,วงเวลา

N/A N/A N/A

3 เดือน

N/A 4.6595th

1) ดัชนีผลตอบแทนรวมของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย�และกองทรัสต�เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย� (PF&REIT Total 
Return Index) ร!อยละ 50
2) The FTSE Strait times REIT Index ร!อยละ 50 ปรับด!วยอัตราแลกเปล่ียนเพื่อคํานวณผลตอบแทนเป)นสกุลบาท ณ วันท่ี
คํานวณผลตอบแทน

6. ประเภทกองทุนรวมเพื่อใช!เปรียบเทียบผลการดําเนินงาน ณ จุดขาย คือ Fund of Property Fund -Thai and Foreign
5. ความผันผวนของส,วนต,างผลการดําเนินงานและดัชนีช้ีวัด (Tracking Error : TE) คือ N/A %

* ผลการดําเนินงานในอดีต มิได!เป)นสิ่งยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต *

1. ดัชนีช้ีวัด คือ 

3. LHPROPA-D เคยมีผลขาดทุนสูงสุดในช,วงเวลา 5 ปv คือ -26.91%

▪▪▪▪ ตารางแสดงผลการดําเนินงานของกลุ,ม Fund of Property fund -Thai and Foreign ข!อมูล ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563

10.30

Percen
tile

1 ปv6 เดือน

7. ผลการดําเนินงานย!อนหลังแบบปaกหมุด ข!อมูล ณ วันท่ี 30 ธันวาคม 2563

ดัชนีช้ีวัด (Benchmark) -0.72 75th -0.05

ผลการดําเนินงาน

* คุณสามารถดูข!อมูลเพิ่มเติมได!ที่ www.aimc.or.th

9.52%

1.70%

22.30%

-9.39%

12.47%

4.52%

16.42%

-11.68%
-20.00%

-10.00%

0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

2560 2561 2562 2563

%
 ต

,อป
vขอ

ง 
NA

V

LHPROPA-D Benchmark

* คุณสามารถดูข!อมูลที่เป)นปaจจุบันได!ที่ www.lhfund.co.th
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คุณพีรวิชญ, ล้ิมเดชาพันธ, ผู�จัดการกองทุนตราสารหน้ี,
กองทุนต2างประเทศ

1 กันยายน 2563

คุณสร สุรสิทธิ์ ผู�จัดการกองทุนตราสารหน้ี,
กองทุนต2างประเทศ

4 มกราคม 2564

28 มิ.ย. ปK 2562

▪ วันทําการซื้อ: ทุกวันทําการ ระหว2างเวลา 8.30 - 15.30 น.
5,000 บาท▪ มูลค2าขั้นตํ่าของการซื้อคร้ังแรก:

วันท่ีจดทะเบียน 23 พฤศจิกายน 2559

การซ้ือหน,วยลงทุน

▪ มูลค2าขั้นตํ่าของการซื้อคร้ังถัดไป: 5,000 บาท

อายุโครงการ

การซ้ือและการขายคืนหน,วยลงทุน

ไม2กําหนด

0.20
2 พ.ค. 

ปK 2561

ปK 2563 6 ม.ค. 2 มี.ค. 26 มิ.ย.
อัตราหน2วยละ (บาท) 0.10 0.20 0.40

อัตราหน2วยละ (บาท) 0.06 0.08 0.10 0.10

0.10 0.20อัตราหน2วยละ (บาท)

30 ส.ค. 

4 ม.ค.
0.30 0.10

0.10
1 มี.ค. 30 ต.ค. 

มี : ไม2เกินปKละ 12 ครั้งนโยบายการจ,ายเงินปaนผล

0.15

29 มิ.ย.
อัตราหน2วยละ (บาท)

ผู!ดูแลผลประโยชน� ธนาคารไทยพาณิชย, จํากัด (มหาชน)

ปK 2560 31 พ.ค. 30 มิ.ย. 25 ส.ค. 31 ต.ค.

ประวัติการจ,ายเงินปaนผล วันท่ีจ2ายเงินปjนผล

มูลค,าโครงการ 6,141,684,105.61 บาท

การขายคืนหน,วยลงทุน

คุณสามารถตรวจสอบมูลค2าทรัพย,สินรายวันได�ที่: www.lhfund.co.th

▪ วันทําการขายคืน: ทุกวันทําการ ระหว2างเวลา 8.30 - 15.30 น.
▪ มูลค2าขั้นตํ่าของการขายคืน: 5,000 บาท

ปaจจุบันรับเงินค,าขายคืนภายใน 4 วันทําการถัดจากวันทํารายการ (T+4)
▪ ระยะเวลาการรับเงินค2าขายคืน:  ภายใน 5 วันทําการถัดจากวันทํารายการ

รายช่ือผู!จัดการกองทุน ช่ือ - นามสกุล ขอบเขตหน!าท่ี วันท่ีเริ่มบริหารกองทุน
คุณนรี พฤกษยาภัย

ผู�จัดการกองทุนตราสารหน้ี,
กองทุนต2างประเทศ

29 ตุลาคม 2563

คุณจิตติพงศ, มีเพียร ผู�จัดการกองทุนตราสารหนี้,
กองทุนต2างประเทศ

17 มิถุนายน 2563

▪ จํานวนหน2วยขั้นตํ่าของการขายคืน:  500 หน2วย
▪ ยอดคงเหลือขั้นตํ่า:  100 บาท
▪ จํานวนหน2วยลงทุนคงเหลือขั้นตํ่า:  ไม2กําหนด

ผู�จัดการกองทุนตราสารหน้ี,
กองทุนต2างประเทศ

4 ตุลาคม 2561

คุณนพพล  นราศรี

ข!อมูลอ่ืนๆ
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บริษัทหลักทรัพย�จัดการกองทุน แลนด� แอนด� เฮ!าส� จํากัด

        แขวงทุ2งมหาเมฆ  เขตสาทร กรุงเทพมหานคร  10120
รับหนังสือช้ีชวน

ธนาคารแลนด, แอนด, เฮ�าส, จํากัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย, แลนด, แอนด, เฮ�าส, จํากัด (มหาชน)

www.morningstarthailand.com

ทางผลประโยชน� ได�ท่ี www.lhfund.co.th

โทรศัพท, : 0-2286-3484 
website : www.lhfund.co.th

ผู!สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน

email : Marketing@lhfund.co.th

ติดต,อสอบถาม

หรือผู�สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน2วยลงทุนท่ีบริษัทจัดการแต2งต้ังขึ้น (ถ�ามี)

ร!องเรียน
ท่ีอยู2: เลขท่ี 11 อาคารคิวเฮ�าส, สาทร ช้ัน 14  ถนนสาทรใต�

ธุรกรรมท่ีอาจก,อให!เกิดความขัดแย!ง คุณสามารถตรวจสอบธุรกรรมท่ีอาจก2อให�เกิดความขัดแย�งทางผลประโยชน,

Morningstar Category Thailand Fund Property Indirect - Flexible

อัตราส,วนหมุนเวียนการลงทุน
ของกองทุนรวม (PTR)

3.9627

กรณีกองทุนรวมท่ีจดทะเบียนจัดต้ังไม2ถึง 1 ปK จะแสดงค2าท่ีเกิดขึ้นจริงในช2วงเวลาต้ังแต2
วันท่ีจดทะเบียนถึงวันท่ีรายงาน

Morningstar Rating Overall

ข�อมูล ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563

คําอธิบายเพิ่มเติม

ปaจจัยความเสี่ยงของกองทุน
▪ ความเส่ียงจากการดําเนินงานของผู!ออกตราสาร (Business Risk) : คือความเส่ียงท่ีเกิดจากการดําเนินงานของผู�ออกตราสาร หากผล
การดําเนินงานหรือฐานะการเงินของผู�ออกตราสาร รวมท้ังความสามารถในการทํากําไรของผู�ออกตราสารเปล่ียนแปลงไป ซึ่งอาจกระทบต2อ
ราคาซื้อขายของตราสาร

▪ ความเส่ียงจากความสามารถในการชําระหนี้ของผู!ออกตราสาร (Credit Risk) : คือความเส่ียงจากการท่ีบริษัทผู�ออกตราสารไม2สามารถ
ชําระคืนเงินต�น และ/หรือดอกเบ้ียได�ตามท่ีกําหนด หรือไม2ครบตามจํานวนท่ีได�สัญญาไว� โดยพิจารณาจากผลการดําเนินงานท่ีผ2านมาและ
ฐานะการเงินของผู�ออกตราสาร credit rating ของหุ�นกู�ระยะยาวมีความหมายโดยย2อ ดังต2อไปน้ี

ระดับ 
การลงทุน TRIS Fitch Moody’s S&P คําอธิบาย 

ระดับท่ี 
น2าลงทุน 

AAA AAA(tha) Aaa AAA อันดับเครดิตสูงท่ีสุด มีความเส่ียงต่ําท่ีสุดท่ีจะไม2สามารถ
ชําระหน้ีได�ตามกําหนด 

AA AA(tha) Aa AA อันดับเครดิตรองลงมาและถือว2ามีความเสี่ยงต่ํามากท่ีจะไม2
สามารถชําระหน้ีได�ตามกําหนด 

A A(tha) A A ความเสี่ยงต่ําท่ีจะไม2สามารถชําระหน้ีได�ตามกําหนด 

BBB BBB(tha) Baa BBB ความเสี่ยงปานกลางท่ีจะไม2สามารถชําระหน้ีได�ตามกําหนด 

ระดับท่ี 
ตํ่ากว2า 

น2าลงทุน 

ตํ่ากว2า 
BBB 

ตํ่ากว2า 
BBB(tha) 

ต่ํากว2า 
Baa 

ตํ่ากว2า 
BBB 

ความเสี่ยงสูงท่ีจะไม2สามารถชําระหน้ีได�ตามกําหนด 
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� การลงทุนในหน2วยลงทุนไม2ใช2การฝากเงิน รวมท้ังไม2ได�อยู2ภายใต�ความคุ�มครองของสถาบันคุ�มครองเงินฝาก จึงมีความเส่ียงจากการลงทุน
ซึ่งผู�ลงทุนอาจไม2ได�รับเงินลงทุนคืนเต็มจํานวน

� ได�รับอนุมัติจัดต้ัง และอยู2ภายใต�การกํากับดูแลของสํานักงาน ก.ล.ต.
� การพิจารณาร2างหนังสือช้ีชวนในการเสนอขายหน2วยลงทุนของกองทุนรวมน้ีมิได�เปPนการแสดงว2าสํานักงาน ก.ล.ต. ได�รับรองถึงความ

ถูกต�องของข�อมูลในหนังสือช้ีชวนของกองทุนรวม หรือ ได�ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหน2วยลงทุนท่ีเสนอขายน้ัน ท้ังน้ี บริษัท
จัดการกองทุนรวมได�สอบทานข�อมูลในหนังสือช้ีชวนส2วนสรุปข�อมูลสําคัญ ณ วันท่ี 30 ธันวาคม 2563 แล�วด�วยความระมัดระวังในฐานะ
ผู�รับผิดชอบในการดําเนินการของกองทุนรวมและขอรับรองว2าข�อมูลดังกล2าวถูกต�องไม2เปPนเท็จ และไม2ทําให�ผู�อื่นสําคัญผิด

▪ ความเส่ียงจากความผันผวนของราคาตราสาร (Market Risk) : คือความเส่ียงท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงราคา หรือผลตอบแทน
โดยรวมของตราสาร ซึ่งขึ้นอยู2กับปjจจัยต2าง ๆ เช2น แนวโน�มของอัตราดอกเบ้ีย ความผันผวนของค2าเงิน ปjจจัยพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจ ผล
ประกอบการของบริษัทผู�ออกตราสาร ปริมาณการซื้อขายหุ�นหรือตราสารหน้ี เปPนต�น ซึ่งส2งผลให�ราคาตราสารท่ีกองทุนได�ลงทุนไว�อาจเพ่ิมขึ้น
หรือลดลงได�ตลอดเวลา

▪ ความเส่ียงจากการขาดสภาพคล,องของตราสาร (Liquidity Risk) : คือความเส่ียงท่ีเกิดจากการไม2สามารถขายตราสารได�ในช2วงเวลาท่ี
ต�องการหรืออาจไม2ได�ราคาตามท่ีคาดหวังเอาไว�

▪ ความเส่ียงจากการลงทุนในต,างประเทศ (Country and Political Risk) : เน่ืองจากกองทุนอาจจะลงทุนในตราสารต2างประเทศ 
กองทุนจึงมีความเส่ียงของประเทศท่ีลงทุน เช2น การเปล่ียนแปลงของปjจจัยพ้ืนฐาน สภาวะทางเศรษฐกิจ การเมือง ค2าเงิน และนโยบาย
ต2างประเทศ โดยปjจจัยเหล2าน้ีอาจมีผลกระทบต2อราคาหน2วยลงทุน หรือหลักทรัพย,ท่ีกองทุนลงทุน

▪ ความเส่ียงจากข!อจํากัดการนําเงินลงทุนกลับประเทศ (Repatriation Risk) : เน่ืองจากกองทุนอาจจะมีการลงทุนในตราสาร
ต2างประเทศ จึงมีความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงนโยบายต2างประเทศท่ีเกี่ยวกับการแลกเปล่ียนเงินตราต2างประเทศ และการนําเงินลงทุน
กลับเข�ามาในประเทศได� ซึ่งอาจส2งผลให�กองทุนไม2สามารถชําระเงินให�ผู�ถือหน2วยลงทุนได�ตามจํานวนหรือเวลาท่ีกําหนด

▪ ความเส่ียงท่ีเกิดจากการได!รับชําระเงินค,าขายคืนหน,วยลงทุนจากกองทุนรวมต,างประเทศล,าช!า : คือความเส่ียงท่ีเกิดจากวันหยุดทํา
การของประเทศท่ีกองทุนลงทุนหรือประเทศท่ีเกี่ยวข�องกับการลงทุนอาจหยุดไม2ตรงกับวันหยุดทําการของประเทศไทย ทําให�กองทุนอาจ
ได�รับชําระเงินค2าขายคืนหน2วยลงทุนจากกองทุนรวมต2างประเทศท่ีกองทุนลงทุนล2าช�า และส2งผลกระทบต2อการชําระเงินค2าขายคืนหน2วย
ลงทุนให�กับผู�ถือหน2วยลงทุนในประเทศ

▪ ความเส่ียงของอัตราแลกเปล่ียน (Currency Risk) : เน่ืองจากกองทุนอาจจะลงทุนในตราสารต2างประเทศ ซึ่งต�องลงทุนเปPนสกุลเงิน
ต2างประเทศ ทําให�กองทุนมีความเส่ียงจากการเพ่ิมขึ้นหรือลดลงของอัตราแลกเปล่ียนเมื่อเทียบกับสกุลเงินบาท ซึ่งมีผลทําให�ตอบแทนท่ีได�รับ
มีความผันผวนตาม

▪ ความเส่ียงจากการทําสัญญาซ้ือขายล,วงหน!า (Derivative) เพื่อป�องกันความเส่ียง : การทําสัญญาซื้อขายล2วงหน�า (Derivative) เพ่ือ
ปeองกันความเส่ียง (Hedging) จากอัตราแลกเปล่ียนอาจทําให�กองทุนเสียโอกาสในการได�รับผลตอบแทนท่ีเพ่ิมขึ้นหากอัตราแลกเปล่ียนมีการ
เปล่ียนแปลงไปในทางตรงกันข�ามกับท่ีกองทุนคาดการณ,ไว� อย2างไรก็ตาม กองทุนยังคงมีความเส่ียงจากการท่ีคู2สัญญาไม2ปฏิบัติตามสัญญา
ดังกล2าว

อัตราส,วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (PTR) 
ข�อมูลอัตราส2วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (portfolio turnover ratio : PTR) แสดงถึงปริมาณการซื้อขายทรัพย,สินของกองทุน 
และสะท�อนกลยุทธ,การลงทุนของผู�จัดการกองทุนได�ดีย่ิงขึ้น โดยคํานวณจากมูลค2าท่ีตํ่ากว2าระหว2างผลรวมของมูลค2าการซื้อทรัพย,สินกับ
ผลรวมของมูลค2าการขายทรัพย,สินท่ีกองทุนรวมลงทุนในรอบระยะเวลาผ2านมาย�อนหลัง 1 ปK หารด�วยมูลค2าทรัพย,สินสุทธิเฉล่ียของกองทุน
รวมในรอบระยะเวลาเดียวกัน

PTR (%)       =        Min (ซื้อหุ�น , ขายหุ�น)
                 Avg. NAV
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