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ในชวง 2 สัปดาหที่ผานมาอัตราผลตอบแทนพันธบัตร
รัฐบาลไทยปรับตัวขึ ้น 1-20 bps ในชวงอายุคงเหลือ
มากกวา 1 ป ขณะที่ ตราสารอายุคงเหลือนอยกวา 1 ป 
ทรงตัว โดยเปนการปรับตัวชันขึ้น (Steepening) ตาม
ทิศทางเดียวกับสหรัฐฯ ขณะที ่ สวนตางของอัตรา
ผลตอบแทนพันธบัตรอายุ 2 ป และ 10 ป เพิ ่มขึ ้น
ประมาณ 12bps จากการซื้อขายที่เบาบาง เนื Oองจาก
ภาวะตลาดที่ risk on มากขึ้นจากการคลายมาตรการ 
lockdown 
สภาวะตลาดตราสารหนี้ ไทยโดยรวม ยังมีแนวโนม
ไดรับปจจัยหนุนจากการประชุมธนาคารกลางสหรัฐ 
(Fed) ในครั้งที่ผานมาสรุปไดวาอัตราดอกเบี้ยนโยบายมี
แนวโนมจะอยู ในระดับตํ ่าจนถึงป 2022 ประกอบกับ 
Fed ที่ ไดประกาศวามีการศึกษาถึงแนวทางการใช Yield 
Curve Control เพื Oอควบคุมใหอัตราผลตอบแทนของ
พันธบัตรระยะยาวใหอยู ในระดับตํ่า ซึ่งการที่ Fed ยังคง 
เปนไปในเชิงผอนคลาย (Dovish) สงผลให Yield ของ
พันธบัตรสหรัฐยังคงปรับตัวลดลงโดยเฉพาะพันธบัตร
รัฐบาลอายุ 10 ป

บทสรุปภาวะตลาด
สําหรับกองทุนตราสารหน้ีไทย
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ขอมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563

นโยบายการลงทุน
กองทุนมีนโยบายการลงทุนในตราสารหนี้ระยะสั้นที่มีคุณภาพสูง หรือตราสารทางการเงินอืOนๆ ที่จะครบกําหนดชําระคืนหรือมีอายุสัญญาไมเกิน    
397 วัน รวมถึงหลักทรัพยหรือทรัพยสินอืOนที่ ไมขัดตอกฎหมาย ก.ล.ต. นอกจากนี้ กองทุนอาจลงทุนในหลักทรัพยหรือตราสารหนี้ที่เสนอขาย        
ในตางประเทศ โดยจะลงทุนไมเกินรอยละ 50 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน โดยจะทําการปองกันความเสี่ยงดานอัตราแลกเปลี่ยนเต็มจํานวน 
(Fully Hedge)

สัดสวนการลงทุนรายอุตสาหกรรม หลักทรัพยที่ลงทุน 5 อันดับแรก

LHMM
กองทุนเปด แอล เอช ตลาดเงิน 

พันธบัตรธนาคารแหงประเทศไทยงวดท่ี 4/364/62 8.04

พันธบัตรธนาคารแหงประเทศไทยงวดท่ี 53/182/62 7.21

พันธบัตรธนาคารแหงประเทศไทยงวดท่ี 21/91/63 6.65

พันธบัตรธนาคารแหงประเทศไทยงวดท่ี 52/182/62 5.40

พันธบัตรธนาคารแหงประเทศไทยงวดท่ี 18/91/63 5.13

หลักทรัพย
%

ของ NAV

ขอมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563

“ทําความเขาใจลักษณะสินคา เงื:อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงกอนตัดสินใจลงทุน”
ผลการดําเนินงานในอดีต ผลการเปรียบเทียบผลการดําเนินงานที่เก่ียวของกับผลิตภัณฑ ในตลาดทุน มิไดเปนสิ่งยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต

ดัชนีชี้วัดของกองทุนรวม (Benchmark) 
► ZRR Index (Total Return Index) ระยะเวลา 3 เดือน 55%
► อัตราดอกเบ้ียเงินฝากประจําระยะเวลา 3 เดือน ประเภทบุคคลธรรมดา วงเงิน 1 ลานบาท เฉลี่ยของธนาคารพาณิชยขนาด

ใหญ 3 แหง ไดแก ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารไทยพาณิชย และธนาคารกสิกรไทย 45%

คําแนะนําการลงทุน :
กลยุทธการลงทุน ณ ปจจุบัน
กองทุนยังสามารถที ่จะคงการลงทุนเพื Oอผลประโยชนด าน     
สภาพคลอง โดยคาดการณวาทิศทางของแนวโนมอัตราดอกเบี้ย
จะยังคงเปนขาลง จึงมีแนวโนมที ่ผลตอบแทนของกองทุนจะ
สามารถชนะเงินฝากได 

คําแนะนําการลงทุน
สามารถ “เขาลงทุน” ได โดยกองทุนมีโอกาสใหผลตอบแทน
มากกวาเงินฝากธนาคาร จึงเหมาะสําหรับลงทุนเพืOอเปนที่พักเงิน
ในระยะสั้นได

Portfolio Duration : 0.1991 ป
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ขอมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563

พันธบัตรธนาคารแหงประเทศไทยงวดท่ี 20/182/63 10.19

พันธบัตรรัฐบาล ในปงบประมาณ พ.ศ. 2554 คร้ังท่ี 4 9.01

พันธบัตรรัฐบาลเพืOอการบริหารหน้ีเงินกู โครงการ ในปงบประมาณ
 พ.ศ. 2559 คร้ังท่ี 1

7.46

พันธบัตรธนาคารแหงประเทศไทยงวดท่ี 8/364/62 5.87

พันธบัตรรัฐบาลเพืOอการปรับโครงสรางหน้ี (พ.ร.ก.ชวยเหลือ
กองทุนฟนฟูฯระยะท่ีสอง) ในปงบประมาณ พ.ศ. 2560

3.95

หลักทรัพย
%

ของ NAV

LHDEBT
กองทุนเปด แอล เอช ตราสารหน้ี

นโยบายการลงทุน
กองทุนจะลงทุนในหลักทรัพยหรือทรัพยสินอันเปนหรือเกี ่ยวของกับตราสารแหงหนี้ ตราสารทางการเงิน และ/หรือเงินฝาก           
ที่เสนอขายทั้งในประเทศ และ/หรือตางประเทศ ของภาครัฐ และ/หรือภาคเอกชนที่มีคุณภาพ และใหผลตอบแทนที่ดีเหมาะสม      
กับระดับความเสี่ยง ซึ่งปจจุบันกองทุนไมมีการลงทุนในตางประเทศ

สัดสวนการลงทุนรายอุตสาหกรรม หลักทรัพยที่ลงทุน 5 อันดับแรก

ดัชนีช้ีวัดของกองทุนรวม (Benchmark) 
► ดัชนี MTM ThaiBMA Government Bond อายุ 1-3 ป (NTR)* 30%
► ดัชนี MTM ThaiBMA Corporate Bond (A- up) อายุ 1-3 ป (NTR)* 70%

“ทําความเขาใจลักษณะสินคา เงื:อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงกอนตัดสินใจลงทุน”
ผลการดําเนินงานในอดีต ผลการเปรียบเทียบผลการดําเนินงานที่เก่ียวของกับผลิตภัณฑ ในตลาดทุน มิไดเปนสิ่งยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต

คําแนะนําการลงทุน :

กลยุทธการลงทุน ณ ปจจุบัน
กองทุนยังคงระมัดระวังการลงทุนในตราสารหนี ้ภาคเอกชน 
(Corporate) และเพิ ่มสัดสวนของตราสารหนี ้ภาครัฐมากกวา
ปกติ โดยผลตอบแทนในชวงนี ้อาจเกิดความผันผวนไดบาง 
อยางไรก็ตาม กองทุนมีโอกาสไดผลตอบแทนจากการลงทุนใน
ตราสารภาครัฐระยะยาวแทน

คําแนะนําการลงทุน
สามารถ “ทยอยเขาลงทุน” ได โดยในกรณีที่ธนาคารกลางสหรัฐ 
(Fed) หรือธนาคารแหงประเทศไทยลดอัตราดอกเบื้ย กองทุน
LHDEBT จะไดประโยชนจากที ่ลงทุนในตราสารหนี ้เอกชน
คุณภาพและอายุเฉลี่ยตราสารหนี้ของพอรตที่ยาว โดยแนะนําให
ลงทุน 1 ปขึ้นไป

Portfolio Duration : 1.8394 ป

* Morningstar overall rating ประเภท Short Term Bond ณ 31 พ.ค. 63
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ขอมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563

ต๋ัวแลกเงินของบริษัท เอเซียเสริมกิจลีสซ่ิง จํากัด (มหาชน) ครบ
กําหนดวันท่ี  30 มิ.ย. 2563

6.19

พันธบัตรธนาคารแหงประเทศไทยงวดท่ี 49/181/62 5.63

พันธบัตรธนาคารแหงประเทศไทยงวดท่ี 4/364/62 5.41

หุนกูของบริษัท เบอร ล่ี ยุคเกอร  จํากัด (มหาชน) คร้ังท่ี 2/2559 
ชุดท่ี 1 ครบกําหนดไถถอนป  พ.ศ. 2563

5.34

พันธบัตรธนาคารแหงประเทศไทยงวดท่ี 20/91/63 4.50

หลักทรัพย
%

ของ NAV

นโยบายการลงทุน
กองทุนจะลงทุนในหลักทรัพยหรือทรัพยสินอันเปนหรือเกี ่ยวของกับตราสารแหงหนี้ ตราสารทางการเงิน และ/หรือเงินฝากของภาครัฐ        
และ/หรือภาคเอกชนที่ ใหผลตอบแทนที่ดีเหมาะสมกับระดับความเสี่ยง ที่เสนอขายในประเทศและ/หรือตางประเทศ ทั้งนี้ การลงทุนในตราสารที่   
เสนอขายในตางประเทศจะมีมูลคารวมกันทั้งสิ ้นไมเกินรอยละ 79 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน และกองทุนจะดํารงอายุถัวเฉลี่ย        
ของทรัพยสินที่ลงทุนของกองทุน (Portfolio Duration) ไมเกิน 1 ป โดยประมาณ

LHSTPLUS
กองทุนเปด แอล เอช ตราสารหน้ีระยะส้ัน พลัส 

สัดสวนการลงทุนรายอุตสาหกรรม หลักทรัพยที่ลงทุน 5 อันดับแรก

ดัชนีช้ีวัดของกองทุนรวม (Benchmark) 
► ดัชนี Short-term Government Bond 50%
► ดัชนี ThaiBMA Commercial Paper (A- up) 30%
► อัตราเฉลี่ยดอกเบี้ยเงินฝากประจํา 1 ป ของธนาคารพาณิชยขนาดใหญ 3 แหง ไดแก ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารไทยพาณิชย และ

ธนาคารกสิกรไทย 20%

“ทําความเขาใจลักษณะสินคา เงื:อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงกอนตัดสินใจลงทุน”
ผลการดําเนินงานในอดีต ผลการเปรียบเทียบผลการดําเนินงานที่เก่ียวของกับผลิตภัณฑ ในตลาดทุน มิไดเปนสิ่งยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต

คําแนะนําการลงทุน :
กลยุทธการลงทุน ณ ปจจุบัน
ยังคงระมัดระวังการลงทุนในตราสารหนี้ภาคเอกชน (Corporate) 
และเพิ่มสัดสวนของตราสารหนี้ภาครัฐและสภาพคลองมากกวา
ปกติ 

คําแนะนําการลงทุน
สามารถ “ทยอยเขาลงทุน” ได โดยกองทุนใหผลตอบแทนที่
น�าสนใจกวาฝากเงินธนาคาร ขณะที่มีความเสี่ยงตลาดที่ตํ่ากวา 
จึงเหมาะสําหรับลงทุน 6 เดือน ขึ้นไป 

Portfolio Duration : 0.2774 ป
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บทสรุปภาวะตลาด
สําหรับกองทุนหุนไทย

7

ในชวง 1 เดือนที่ผานมา SET Index ฟนตัวไดดีที่ +9% สอดคลองกับกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่     
ฟนตัวไดดีตอเนืOอง เห็นไดจากดัชนี PMI (Purchasing Manager’s Index) ซึ่งเปนดัชนีชี้วัดสภาวะ
เศรษฐกิจในเชิงของการคาดการณและสถานการณโดยรวมรายบริษัทในปจจุบันมีการปรับตัวดีขึ้น    
ทั่วโลก โดยเฉพาะประเทศจีนที่ปรับตัวสูงขึ ้นกวากอนมาตรการ Lockdown จากการระบาดของ 
Covid-19 แลว 

สําหรับประเทศไทย ดัชนีมีการปรับตัวดีข้ึนในระดับกลางเทียบกับภูมิภาค ท้ังนี้ ปจจัยสําคัญท่ีจะชวย
หนุนสภาวะเศรษฐกิจในชวงตอไป คือ มาตรการกระตุนเศรษฐกิจท้ังนโยบายการเงินและการคลังท่ีทุก
ประเทศทํารวมกันในสัดสวนเชิงเปรียบเทียบที่มากกวาในอดีตอยางมีนัยสําคัญ ซึ่งทิศทางของการ
กระตุนเศรษฐกิจดวยมาตรการดังกลาวผูดําเนินนโยบาย (Policy Maker) ไดวางแผนเพืOอเตรียมความ
พรอม และมีความเขาใจระบบเศรษฐกิจไดดีกวาในชวงยุค 1900s ดังนั้น ความเสี่ยงของการที่จะเห็น
ภาพเงินเฟอในยุค 1970 - 1980 หรือ ความเสียหายจากการกระตุนเศรษฐกิจมากจนเกินไป คงจะ
ไมเกิดข้ึน ภาพท่ีเห็นไดชัดคือการฟนตัวของเศรษฐกิจในป 2008 ซ่ึงตามมาดวยเศรษฐกิจที่ดีตอเนืOอง 
สินทรัพยเสี่ยงปรับตัวขึ้นไดดี และ Policy Maker ทั่วโลกก็ทําหนาที่รักษาเสถียรภาพไดเปนอยางดี 
โดยจะเห็นวาอัตราเงินเฟอ และการเติบโตของเศรษฐกิจนั้นมีเสถียรภาพท่ีดีกวาในอดีต

มุมมองตอภาวะเศรษฐกิจไทยและมาตราการตางๆ ที่มีตอการแพรระบาดของ Covid-19 ที่มอง
วาจะมีมาตราการผอนคลายอยางตอเนืOอง และคาดวาการแพรระบาดระลอก 2 จะเกิดข้ึนในไทยแตจะ
อยู ในระดับท่ีสามารถควบคุมได ทําใหคาดวาเศรษฐกิจจะคอยๆ ฟนตัวขึ้น แตอยางไรก็ตาม เนืOองจาก
ไทยมีการพึ่งพิงการสงออกในระดับที่สูง จึงทําใหการฟนตัวของเศรษฐกิจไทยสวนหนึ่งนั้นขึ้นอยูกับ
เศรษฐกิจโลก

ราคาสินทรัพยเสี่ยงมีการฟนตัวไดดีกวาคาดการณมาก ความรอนแรงของราคาหุนมีความ    
เปนไปไดสูงท่ีจะเห็นการขายทํากําไรในชวงส้ัน แตเรายังมองภาพใหญวาเปนทิศทางขาขึ้นจากเหตุผล
ขางตน ซึ่งการฟนตัวของตลาดหุนในชวงที่ผานมาเปนไปตามปกติของกลไกในระบบเศรษฐกิจที่การ
คาดการณของนักลงทุนจะนํามากอนการฟนตัวของเศรษฐกิจจริง หรือ กลาวไดวา Smart Money 
จะเปนคนที่เขาใจในกลไกตลาดไดลวงหนากอนที่ตัวเลขทางเศรษฐกิจจริงจะออกมา ดังนั้น ทิศทาง
ตลาดหุนในปจจุบันจึงแสดงใหเห็นวานักลงทุนมองการฟนตัวของเศรษฐกิจวาจะมีแนวโนมท่ีดีกวาคาด 
รวมถึงระดับ Valuation ของตลาดหุนไทยเมืOอพิจารณาถึงระดับกําไรของตลาดหลักทรัพย (SET 
Index) ป 2021 จะอยู ในระดับท่ียังคงน�าสนใจและเหมาะสมกับการลงทุน

ภาพระยะส้ันราคาอาจมีการพักตัว จึงเปนโอกาสที่จะเขาสะสมในหุนที่ดี ซึ่งการลงทุนระยะยาวจะ
สรางผลตอบแทนไดอยางมีนัยยะสําคัญบนความเสี่ยงที่ควบคุมได การลงทุนหรือคาดการณ ในระยะ
ส้ันเกินไป มีโอกาสท่ีสูงอยางมากท่ีจะทําใหรับรูการขาดทุนโดยไมจําเปน และทําใหการลงทุนระยะยาว
มีผลตอบแทนท่ีต่ํากวาปกติอยางมีนัยยะสําคัญ

โดยสรุป เรามองทิศทางเศรษฐกิจและตลาดทุนเปนทิศทางขาขึ ้นในระยะยาว บนมุมมองทาง
เศรษฐกิจในภาพใหญที่จะฟนตัวตอเนืOองไดดี อยางไรก็ตาม ยังคงตองจับตาดูทิศทางทางปจจัยทาง
เศรษฐกิจอยางใกลชิดที่คาดวาจะมีผลกระทบอยางมีนัยสําคัญ ไมวาจะเปนการฟนตัวทางเศรษฐกิจ 
มาตราการทางเศรษฐกิจกิจตางๆ สงครามการคาระหวางจีนกับสหรัฐ และการเลือกตั้งประธานาธิบดี
ของสหรัฐ เปนตน เพืOอใหสามารถปรับกลยุทธการลงทุนไดทันทวงที และสรางผลตอบแทนและ
ประโยชนสูงสุดแกผูถือหน�วยในระยะยาว
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ขอมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563

หุนสามัญบริษัท ราช กรุป จํากัด (มหาชน) 7.14

หุนสามัญบริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน) 6.36

หุนสามัญบริษัท อินทัช โฮลด้ิงส จํากัด (มหาชน) 6.09

หุนสามัญบริษัท ซี.พี.ออลล   จํากัด (มหาชน) 5.78

หุนสามัญบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) 5.53

หลักทรัพย
%

ของ NAV

LHSTRATEGY
กองทุนเปด แอล เอช สแทรทิจี อิควิต้ี

สัดสวนการลงทุนรายอุตสาหกรรม หลักทรัพยที่ลงทุน

นโยบายการลงทุน
กองทุนมีนโยบายที่จะลงทุนในหุนของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และ/หรือตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ 
โดยเนนการลงทุนดวยการสรางกลุมหลักทรัพยที่กองทุนลงทุนใหมีความผันผวนตํ่า เพืOอลดความผันผวนของการลงทุนโดยรวม     
ของกองทุนใหอยู ในระดับตํ่าที่สุดโดยเฉลี่ยในรอบปบัญชีไมนอยกวา 80% ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน 
สําหรับหลักเกณฑ ในการพิจารณาหุนที่มีความผันผวนตํ่าอยูภายใตเงืOอนไขที่บริษัทจัดการกําหนด อาทิเชน หุนที่มีความเคลืOอนไหวของราคา    
เมืOอเทียบกับดัชนีตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยคอนขางตํ่า (Low Beta) และ/หรือ หุนที่มีความเสี่ยงจากการลงทุนคอนขางตํ่า (Low VaR) 
และ/หรือ หุนที่มีอัตราการจายเงินปนผลสูงและ/หรือมีอัตราการเติบโตของอัตราการจายเงินปนผลสูง

ดัชนีช้ีวัดของกองทุน (Benchmark) 
► SET TRI 100%

ชนิดหน\วยลงทุน : LHSTRATEGY-A : สะสมมูลคา
LHSTRATEGY-D : จายเงินปนผล
LHSTRATEGY-R : ขายคืนอัตโนมัติ

ประวัติการจายเงินปนผล* 

* Morningstar overall rating ประเภท Equity Large-Cap ณ 31 พ.ค. 63

คร้ังท่ี 1 2 3 1 2 3 1 2 3

ป 2560 2561 2562
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“ทําความเขาใจลักษณะสินคา เงื:อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงกอนตัดสินใจลงทุน”
ผลการดําเนินงานในอดีต ผลการเปรียบเทียบผลการดําเนินงานที่เก่ียวของกับผลิตภัณฑ ในตลาดทุน มิไดเปนสิ่งยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต

คําแนะนําการลงทุน :
กลยุทธการลงทุน
กองทุนไดมีการปรับการลงทุนโดยการเพิ่มสัดสวนการลงทุนใน
หุนกลุมธนาคารพาณิชยซึ่งมองวาเปนหุนประเภท Value stock 
และเพิ ่มสัดสวนในหุ นกลุ มคาปลีกตามสถานการณของการ
ผอนคลายมาตรการ lockdown และมีการปรับลดสัดสวนใน
หุ นประเภท Defensive stock ลง และเพิ ่มการลงทุนในหุ น
ขนาดกลางและขนาดเล็กขึ้นเล็กนอย รวมถึงมีการเพิ่ม portfolio 
beta เพืOอใหสามารถสรางผลตอบแทนให ไมตํ่ากวาผลตอบแทน
ของดัชนีตลาดหลักทรัพยมากอยางมีนัยสําคัญ

คําแนะนําการลงทุน
“ถือ” สําหรับผูที ่ตองการลงทุนในหุนเพืOอผลตอบแทนที่ดี ใน
ระยะยาวแตรับความเสี่ยงได ไมมาก และรอจังหวะเพืOอเขาลงทุน
ได โดยเหมาะสมสําหรับการลงทุนระยะยาวตั้งแต 1 ปขึ ้นไป    
เพืOอผลตอบแทนที่ดี

* เฉพาะ LHSTRATEGY-D
กองทุนมีนโยบายการจายเงินปนผลไมเกิน 12 ครั้ง ตอป 
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ขอมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563

หุนสามัญบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) 6.33

หุนสามัญบริษัท ทาอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน) 6.05

หุนสามัญบริษัท ซี.พี.ออลล   จํากัด (มหาชน) 5.02

หุนสามัญบริษัท แอดวานซ อินโฟร เซอร วิส จํากัด (มหาชน) 3.86

หุนสามัญบริษัท เจริญโภคภัณฑอาหาร จํากัด (มหาชน) 3.11

หลักทรัพย
%

ของ NAV

LHGROWTH
กองทุนเปด แอล เอช โกรท

สัดสวนการลงทุนรายอุตสาหกรรม หลักทรัพยที่ลงทุน

นโยบายการลงทุน
ลงทุนในหุนของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย โดยเฉลี่ยในรอบปบัญชีไมนอยกวา 80% ของมูลคา
ทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวม โดยกองทุนจะเนนลงทุนในหุนที่มีอัตราการเติบโตสูง (Growth Stock) ในระยะปานกลางถึงระยะยาว 

ดัชนีช้ีวัดของกองทุน (Benchmark) 
► SET TRI 100%

ชนิดหน\วยลงทุน : LHGROWTH-A : สะสมมูลคา
LHGROWTH-D : จายเงินปนผล
LHGROWTH-R : ขายคืนอัตโนมัติ

“ทําความเขาใจลักษณะสินคา เงื:อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงกอนตัดสินใจลงทุน”
ผลการดําเนินงานในอดีต ผลการเปรียบเทียบผลการดําเนินงานที่เก่ียวของกับผลิตภัณฑ ในตลาดทุน มิไดเปนสิ่งยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต

คําแนะนําการลงทุน :
กลยุทธการลงทุน
กองทุนไดปรับเพิ่มสัดสวนการลงทุนในตราสารทุน เนืOองจาก
ความกังวลตอการแพรระบาดของ COVID-19 ที่คลี่คลาย และ
มาตรการจากภาครัฐที่ออกมาเยียวยา ชวยเหลือประชาชนและ
สนับสนุนกิจกรรมทางเศรษฐกิจ โดยเนนการลงทุนในหุนที่ ไดรับ
ผลกระทบจาก COVID-19 ในระดับที่ตํ่า และหุนที่ ไดประโยชน
จากการคลายมาตรการ lockdown เช น ห ุ นกล ุ มอาหาร 
พลังงาน คาปลีก ขนสง และมีการเพิ่มสัดสวนการลงทุนในหุน 
value เชน หุนกลุมธนาคาร 

คําแนะนําการลงทุน
“ทยอยเขาลงทุน”  โดยแนะนําใหเขาซื ้อเพืOอลงทุนระยะยาว
ตั้งแต 1 ปขึ้นไป ซึ่งกองทุนนี้เหมาะกับผูที่ตองการลงทุนในหุน 
และรับความเสี่ยงไดพอสมควร เนืOองจากเนนการลงทุนในหุน
เติบโตที่มี beta คอนขางสูง

ประวัติการจายเงินปนผล* 

* เฉพาะ LHGROWTH-D
กองทุนมีนโยบายการจายเงินปนผลไมเกิน 12 คร้ัง ตอป 

คร้ังท่ี 1 2 1 1 2 3 4 1 2 3 1 2 1 2

ป 2557 2558 2559 2560 2561 2562
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* Morningstar overall rating ประเภท Equity Large-Cap ณ 31 พ.ค. 63
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ขอมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563

หุนสามัญบริษัท ทาอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน) 5.98

หุนสามัญบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) 5.80

หุนสามัญบริษัท ซี.พี.ออลล  จํากัด (มหาชน) 4.21

หุนสามัญบริษัท เจริญโภคภัณฑอาหาร จํากัด (มหาชน) 3.39

หุนสามัญบริษัท บี.กริม เพาเวอร  จํากัด (มหาชน) 3.20

หลักทรัพย
%

ของ NAV

LHEQD
กองทุนเปด แอล เอช หุนปนผล

สัดสวนการลงทุนรายอุตสาหกรรม หลักทรัพยที่ลงทุน

นโยบายการลงทุน
ลงทุนในหุนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยที่มีประวัติการจายเงินปนผล และมีแนวโนมการจายเงินปนผลที่ดี 
โดยเฉลี่ยในรอบปบัญชีไมนอยกวา 80% ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวม โดยมีหลักเกณฑการคัดเลือกหลักทรัพย ดังนี้

• ประวัติการจายเงินปนผลในอดีต ประมาณ 1-5 ปยอนหลัง
• ผลประกอบการในปจจุบันและในอนาคต
• แนวโนมการจายเงินปนผลในอนาคต

“ทําความเขาใจลักษณะสินคา เงื:อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงกอนตัดสินใจลงทุน”
ผลการดําเนินงานในอดีต ผลการเปรียบเทียบผลการดําเนินงานที่เก่ียวของกับผลิตภัณฑ ในตลาดทุน มิไดเปนสิ่งยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต

ชนิดหน\วยลงทุน : LHEQD-A : สะสมมูลคา
LHEQD-D : จายเงินปนผล
LHEQD-R : ขายคืนอัตโนมัติ

ดัชนีช้ีวัดของกองทุน (Benchmark) ► SETHD Total Return Index 100%

ประวัติการจายเงินปนผล* 

คําแนะนําการลงทุน :
กลยุทธการลงทุน ณ ปจจุบัน
ในช วงท ี ่ผ  านมาสถานการณ การแพร ระบาดของเช ื ้อ ไวร ัส     
COVID-19 มีแนวโนมที่ดีขึ้น กองทุนไดมีการเพิ่มนํ้าหนักการลงทุน
ในกลุ มหุ นที่ ไดรับประโยชนจากการคลายมาตรการ Lockdown 
รวมถึงกลุมที่ ไดรับแรงหนุนจากนโยบายกระตุนเศรษฐกิจของรัฐบาล 
รวมวงเงิน 1.9 ลานลานบาท นอกจากนี้ การผอนคลายทางการเงิน
และการอัดฉีดสภาพคลองเขาสู ระบบของธนาคารกลางในหลาย
ประเทศ ทําใหสภาพคลองในตลาดอยู ในระดับสูง สงผลบวกตอ
สินทรัพยเสี ่ยง โดยกองทุนไดมีการเพิ ่มสัดสวนในหุ นกลุ มที ่มี 
Valuation ที่ถูกและยังคงมีปจจัยพ้ืนฐานที่ดี รวมถึงมีการซื้อขายหุน
เพืOอทํากําไรตามจังหวะตลาด

คําแนะนําการลงทุน
“ซื้อ” เพืOอการลงทุนระยะเวลาตั้งแต 1 ปขึ ้นไป ซึ ่งกองทุนนี้
เหมาะกับผูที ่ตองการลงทุนในหุนขนาดใหญหรือ Blue Chip 
stock และหุนที่มีการจายปนผลที่ดี

* เฉพาะ LHEQD-D
กองทุนมีนโยบายการจายเงินปนผลไมเกิน 12 คร้ัง ตอป 
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คร้ังท่ี 1 2 1 2 3 1 2 1 2 3 1 2 3 4 1 2 1 2 3

ป 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562

* Morningstar overall rating ประเภท Equity Large-Cap ณ 31 พ.ค. 63
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ขอมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563

หุนสามัญบริษัท ทาอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน) 6.07

หุนสามัญบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) 5.90

หุนสามัญบริษัท ซี.พี.ออลล   จํากัด (มหาชน) 4.28

หุนสามัญบริษัท เจริญโภคภัณฑอาหาร จํากัด (มหาชน) 3.55

หุนสามัญบริษัท บี.กริม เพาเวอร  จํากัด (มหาชน) 3.38

หลักทรัพย
%

ของ NAV

LHEQDPLUS
กองทุนเปด แอล เอช หุนปนผล พลัส

สัดสวนการลงทุนรายอุตสาหกรรม หลักทรัพยที่ลงทุน

นโยบายการลงทุน
ลงทุนในหุนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยที่มีประวัติการจายเงินปนผล และมีแนวโนมการจายเงินปนผลที่ดี โดยเฉลี่ยในรอบ   
ปบัญชีไมนอยกวา 80% ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวม โดยมีหลักเกณฑการคัดเลือกหลักทรัพย ดังนี้
• ประวัติการจายเงินปนผลในอดีตยอนหลังอยางนอย 1-3 ป และ/หรือแนวโนมการจายเงินปนผลในอนาคต และ/หรือ
• ผลประกอบการในอดีต และ/หรือผลประกอบการปจจุบัน และ/หรือแนวโนมการเติบโตในอนาคต

“ทําความเขาใจลักษณะสินคา เงื:อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงกอนตัดสินใจลงทุน”
ผลการดําเนินงานในอดีต ผลการเปรียบเทียบผลการดําเนินงานที่เก่ียวของกับผลิตภัณฑ ในตลาดทุน มิไดเปนสิ่งยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต

ดัชนีช้ีวัดของกองทุน (Benchmark) 
► SETHD Total Return Index 100%

หมายเหตุ :  ผูถือหน\วยลงทุนท่ีอยูในทะเบียนรายชื:อกองทุนเปด LHEQDPLUS และลงทุนในหน\วยลงทุนตั้งแต 150,000 บาทขึ้นไป มีสิทธิไดรับความคุมครองชีวิตและสุขภาพ 

คําแนะนําการลงทุน :
กลยุทธการลงทุน ณ ปจจุบัน
ในช วงท ี ่ผ านมาสถานการณการแพรระบาดของเช ื ้อไวร ัส     
COVID-19 มีแนวโนมที่ดีขึ ้น กองทุนไดมีการเพิ่มนํ้าหนักการ
ลงทุนในกลุ มหุ นที ่ ไดร ับประโยชนจากการคลายมาตรการ 
Lockdown รวมถึงกลุ มที ่ ไดรับแรงหนุนจากนโยบายกระตุ น
เศรษฐกิจของรัฐบาล รวมวงเงิน 1.9 ลานลานบาท นอกจากนี้ 
การผอนคลายทางการเงินและการอัดฉีดสภาพคลองเขาสูระบบ
ของธนาคารกลางในหลายประเทศ ทําใหสภาพคลองในตลาดอยู
ในระดับสูง สงผลบวกตอสินทรัพยเสี่ยง โดยกองทุนไดมีการเพิ่ม
สัดสวนในหุนกลุมที่มี Valuation ที่ถูกและยังคงมีปจจัยพื้นฐานที่
ดี รวมถึงมีการซื้อขายหุนเพืOอทํากําไรตามจังหวะตลาด

คําแนะนําการลงทุน
“ซื้อ” เพืOอการลงทุนระยะเวลาตั้งแต 1 ปขึ ้นไป ซึ ่งกองทุนนี้
เหมาะกับผูที ่ตองการลงทุนในหุนขนาดใหญหรือ Blue Chip 
stock และหุนที่มีการจายปนผลที่ดี

ขอมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563
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ขอมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563

หุนสามัญบริษัท ซี.พี.ออลล   จํากัด (มหาชน) 5.02

หุนสามัญบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) 4.94

หุนสามัญบริษัท ทาอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน) 4.52

หุนสามัญบริษัท เจริญโภคภัณฑอาหาร จํากัด (มหาชน) 3.69

หุนสามัญบริษัท แอดวานซ อินโฟร  เซอร วิส จํากัด (มหาชน) 3.60

หลักทรัพย
%

ของ NAV

LHTOPPICK
กองทุนเปด แอล เอช ท็อปพิค

สัดสวนการลงทุนรายอุตสาหกรรม หลักทรัพยที่ลงทุน

นโยบายการลงทุน
ลงทุนในหุนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยโดยเฉลี่ยในรอบปบัญชีไมนอยกวา 80% ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน      
โดยจะพิจารณาจากหลักเกณฑการคัดเลือกหลักทรัพย ดังนี้
• พิจารณาเลือกลงทุนหุนที่มีปจจัยพ้ืนฐานดี หรือแนวโนมการเติบโตสูงในอนาคตและ/หรือ
• พิจารณาเลือกลงทุนจากผลประกอบการปจจุบันและ/หรือ
• พิจารณาเลือกลงทุนจากแนวโนมของผลประกอบการในอนาคต โดยพิจารณาจากรายไดที่อาจปรับตัวเพิ่มขึ้น หรือผลประกอบการที่ดีขึ้น  

หรือผลกําไรที่สูงขึ้น 

“ทําความเขาใจลักษณะสินคา เงื:อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงกอนตัดสินใจลงทุน”
ผลการดําเนินงานในอดีต ผลการเปรียบเทียบผลการดําเนินงานที่เก่ียวของกับผลิตภัณฑ ในตลาดทุน มิไดเปนสิ่งยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต

ดัชนีช้ีวัดของกองทุน (Benchmark) 
►  SET TRI 100%

ชนิดหน\วยลงทุน : LHTOPPICK-A : สะสมมูลคา
LHTOPPICK-D : จายเงินปนผล
LHTOPPICK-R : ขายคืนอัตโนมัติ

ประวัติการจายเงินปนผล* 

คําแนะนําการลงทุน :
กลยุทธการลงทุน 
ทางกองทุนไดทยอยปรับเพิ่มสัดสวนการลงทุนในจังหวะที่ตลาด
ปรับฐาน รวมถึงปรับพอรตการลงทุนโดยเริ่มสะสมหุนของกลุม
บริษัทที ่คาดวาจะไดรับผลกระทบจํากัด หรือคาดฟ นตัวจาก
ผลกระทบจากการแพรระบาด COVID-19 ไดอยางรวดเร ็ว 
รวมถึงเริ่มเขาสะสมหุนที่คาดผานวาจุดตํ่าสุดและมี Valuations 
ที่น�าสนใจ สําหรับการซื้อ-ขายหุนเพืOอทํากําไรตามจังหวะตลาด

คําแนะนําการลงทุน
แนะนํา “ซื้อ” โดยกองทุนนี้เหมาะกับผูที่ตองการลงทุนในหุนแต
ไมตองการความเสี่ยงที่สูงมาก และหุนที่ลงทุนนั้นสวนใหญเปน
กลุม Defensive growth stock

* เฉพาะ LHTOPPICK-D
กองทุนมีนโยบายการจายเงินปนผลไมเกิน 12 คร้ัง ตอป 

0.22
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0.40

อัตราหน\วยละ

คร้ังท่ี 1 2 1

ป 2560 2561
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ขอมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563

หุนสามัญบริษัท เมกา ไลฟไซแอ็นซ จํากัด (มหาชน) 2.60

หุนสามัญบริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท จํากัด (มหาชน) 2.42

หุนสามัญบริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน) 2.37

หุนสามัญบริษัท บัตรกรุงไทย จํากัด (มหาชน) 2.32

หุนสามัญบริษัท บีซีพีจี จํากัด (มหาชน) 2.25

หลักทรัพย
%

ของ NAV

LHESG
กองทุนเปด แอล เอช หุนไทย ESG

สัดสวนการลงทุนรายอุตสาหกรรม หลักทรัพยที่ลงทุน

นโยบายการลงทุน
ลงทุนในหุนเพืOอใหสามารถสรางผลตอบแทนที่ ใกลเคียงกับดัชนีผลตอบแทนรวม อีเอสจี ไทยพัฒน (Thaipat ESG Index (TR)) โดยกองทุน
จะเลือกลงทุนเฉพาะในหุนของบริษัทตาง ๆ ในสัดสวนที่เทาหรือใกลเคียงกับนํ้าหนักที่เปนสวนประกอบของดัชนีดังกลาว ซึ่งมีอัตราสวน
การลงทุนในหุนโดยเฉลี่ยในรอบปบัญชีไมนอยกวา 80% ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน

“ทําความเขาใจลักษณะสินคา เงื:อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงกอนตัดสินใจลงทุน”
ผลการดําเนินงานในอดีต ผลการเปรียบเทียบผลการดําเนินงานที่เก่ียวของกับผลิตภัณฑ ในตลาดทุน มิไดเปนสิ่งยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต

ดัชนีช้ีวัดของกองทุน (Benchmark) 
► Thaipat ESG Index (TR) 100%

ชนิดหน\วยลงทุน : LHESG-A ชนิดบุคคลธรรมดา
LHESG-IR ชนิดสถาบัน

คําแนะนําการลงทุน :
กลยุทธการลงทุน ณ ปจจุบัน
ได ปร ับเพ ิ ่มส ัดส วนการลงท ุนจากระดับที ่ประมาณรอยละ        
95 - 96 ในชวงที่ตลาดปรับตัวลงมาเปนที่ระดับรอยละ 98 - 99 
เพืOอใหมีผลตอบแทนที่ ใกลเคียงกับดัชนีชี้วัดมากที่สุด

คําแนะนําการลงทุน
“ซื้อ” เพืOอการลงทุนระยะยาวตั้งแต 1 ปขึ้นไป เนืOองจากขอมูล  
ในอดีตของหุนกลุมประเภท ESG ในตลาดโลกใหผลตอบแทนที่
ดีกวาดัชนีตลาดหลักทรัพยและดีกวาหุนที่ ไมไดจัดในกลุม ESG  
รวมทั้ง หุนกลุม ESG นี้มีความเหมาะสมสําหรับการลงทุนระยะ
ยาวเนืOองจากมีความย่ังยืนทางธุรกิจสูง
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แนวโนมตลาดหุน

ในชวง 1 เดือนที่ผานมา SET Index ฟนตัวไดดีที ่ +9% 
สอดคลองกับกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ฟ นตัวไดดีตอเนืOอง   
เห็นไดจากดัชนี PMI (Purchasing Manager’s Index) ซึ ่ง
เปนดัชนีชี้วัดสภาวะเศรษฐกิจในเชิงของการคาดการณและ
สถานการณโดยรวมรายบริษัทในปจจุบันมีการปรับตัวดีขึ้น    
ทั ่วโลก โดยเฉพาะประเทศจีนที ่ปร ับตัวส ูงข ึ ้นกวากอน
มาตรการ Lockdown จากการระบาดของ Covid-19 แลว 

สําหรับประเทศไทย ดัชนีมีการปรับตัวดีขึ ้นในระดับกลาง
เทียบกับภูมิภาค ทั ้งนี ้ ปจจัยสําคัญที ่จะชวยหนุนสภาวะ
เศรษฐกิจในชวงตอไป คือ มาตรการกระตุ นเศรษฐกิจทั ้ง
นโยบายการเงินและการคลังที ่ท ุกประเทศทํารวมกันใน
สัดสวนเชิงเปรียบเทียบที่มากกวาในอดีตอยางมีนัยสําคัญ ซึ่ง
ทิศทางของการกระตุนเศรษฐกิจดวยมาตรการดังกลาวผู
ดําเนินนโยบาย (Policy Maker) ไดวางแผนเพืOอเตรียมความ
พรอม และมีความเขาใจระบบเศรษฐกิจไดดีกวาในชวงยุค 
1900s ดังนั้น ความเสี่ยงของการที่จะเห็นภาพเงินเฟอในยุค 
1970 - 1980 หรือ ความเสียหายจากการกระตุนเศรษฐกิจ
มากจนเกินไป คงจะไมเกิดขึ้น ภาพที่เห็นไดชัดคือการฟนตัว
ของเศรษฐกิจในป 2008 ซึ่งตามมาดวยเศรษฐกิจที่ดีตอเนืOอง 
สินทรัพยเสี่ยงปรับตัวขึ้นไดดี และ Policy Maker ทั่วโลกก็
ทําหนาที่รักษาเสถียรภาพไดเปนอยางดี โดยจะเห็นวาอัตรา
เงินเฟอ และการเติบโตของเศรษฐกิจนั้นมีเสถียรภาพที่ดีกวา
ในอดีต

มุมมองตอภาวะเศรษฐกิจไทยและมาตราการตางๆ ที่มีตอ
การแพรระบาดของ Covid-19 ที่มองวาจะมีมาตราการผอน
คลายอยางตอเนืOอง และคาดวาการแพรระบาดระลอก 2 จะ
เกิดขึ้นในไทยแตจะอยู ในระดับที่สามารถควบคุมได ทําใหคาด
วาเศรษฐกิจจะคอยๆ ฟนตัวขึ้น แตอยางไรก็ตาม เนืOองจาก
ไทยมีการพึ่งพิงการสงออกในระดับที่สูง จึงทําใหการฟนตัว
ของเศรษฐกิจไทยสวนหนึ่งนั้นขึ้นอยูกับเศรษฐกิจโลก

ผลการดําเนินงานในอดีต ผลการเปรียบเทียบผลการดําเนินงานที่เก่ียวของกับผลิตภัณฑในตลาดทุน มิไดเปนสิ่งยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต

ลงทุนในหุนเพียงอยางเดียว ... อาจมีผลขาดทุนสูงมากกวา 10%
ลงทุนในตราสารหนี้เพียงอยางเดียว ... อาจไดผลตอบแทนตํ่า

ลงทุนใน REITs ไทยเพียงอยางเดียว ... อาจมีความเสี่ยงในการขาดทุน
จากการขาดสภาพคลอง

มุมมองการลงทุนใน REITs 
และตราสารหนี้ 

มุมมองการลงทุนใน REITs ไทยในปนี้ อาจจะไดรับผลกระทบ
จากไวรัส Covid-19 โดยเฉพาะกลุมหางสรรพสินคา โรงแรม 
ในขณะที ่ธุรกิจอื Oนๆ อยางอาคารสํานักงาน คลังสินคา และ
สืOอสาร ไดรับผลกระทบไมมากนัก แตอยางไรก็ดี ประเมินวาในป
หนาจะมีวัคซีน ก็น�าจะทําใหการดําเนินธุรกิจกลับมาเปนปกติได 
ดังนั ้น หากพิจารณาอัตราเงินปนผลในปหนาจะสูงถึง 5% 
ในขณะที่ พันธบัตรรัฐบาล 10 ปอยูที ่ 1.3% ทําให dividend 
yield gap ส ูงถ ึง 3.7% เม ื Oอเท ียบก ับค าเฉล ี ่ยท ี ่  3.5% 
หมายความวาตลาดยังปรับขึ ้นไดอีกในระยะยาว โดยในปนี้ 
PF&REIT Index มีโอกาสที่จะกลับขึ้นไปทดสอบ 230 จุด 
ตลาดตราสารหนี้ ในชวง 2 สัปดาหที่ผานมาอัตราผลตอบแทน
พันธบัตรรัฐบาลไทยปรับตัวขึ้น 1-20 bps ในชวงอายุคงเหลือ
มากกวา 1 ป ขณะที่ ตราสารอายุคงเหลือนอยกวา 1 ป ทรงตัว 
โดยเปนการปรับตัวชันขึ้น (Steepening) ในทิศทางเดียวกับสหรัฐ 
ขณะที่ สวนตางของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรอายุ 2 ป และ 
10 ป เพิ ่มขึ ้นประมาณ 12bps จากการซื ้อขายที ่ เบาบาง 
เนืOองจากภาวะตลาดที่ risk on มากขึ้นจากการคลายมาตรการ 
lockdown 
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นโยบายการลงทุน
ลงทุนในหน�วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยและ/หรือหน�วยลงทุนของกองทุนรวมโครงสรางพื้นฐานและ/หรือหน�วยทรัสต 
ของทรัสตเพืOอการลงทุนในอสังหาริมทรัพยและ/หรือตราสารแหงทุนที่มีปจจัยพื้นฐานดี และ/หรือมีแนวโนมจายเงินปนผลสูง โดยเฉลี่ยใน
รอบปบัญชีไมเกินรอยละ 80 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน

หลักทรัพยท่ีลงทุน 5 อันดับแรก

LHIP-D
กองทุนเปด แอล เอช ม่ันคง 

กลยุทธการลงทุน ณ ปจจุบัน

“ทําความเขาใจลักษณะสินคา เงื:อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงกอนตัดสินใจลงทุน”
ผลการดําเนินงานในอดีต ผลการเปรียบเทียบผลการดําเนินงานที่เก่ียวของกับผลิตภัณฑ ในตลาดทุน มิไดเปนสิ่งยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต

ดัชนีชี้วัดของกองทุนรวม (Benchmark)

ประวัติการจายปนผล 

3 นโยบายการจายเงินปนผล : ไมเกินปละ 12 ครั้ง

คร้ังท่ี 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6

ป 2559 2560 2561 2562

0.15 0.15 0.15 0.15 0.15

0.1 0.09

0.15

0.05 0.05 0.05 0.05

0.15

0.1 0.1 0.1 0.1

0

0.05

0.1

0.15

0.2

อัตราหน\วยละ (บาท)

►  SET TRI 20%, 
► PF&PREIT TRI 40%, 
► MTM ThaiBMA GBI (NTR) 1-3Y 40%

หน�วยลงทุนในทรัสต เพืOอการลงทุนในสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย CPN รี
เทล โกรท

5.73

หน�วยลงทุนในกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชาเทสโก  โลตัส รี
เทล โกรท

5.43

หน�วยลงทุนในกองทุนรวมโครงสรางพ้ืนฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล 5.22

หุนกูบริษัท อิออน ธนสินทรัพย (ไทยแลนด ) จํากัด (มหาชน) คร้ังท่ี 
1/2562 ชุดท่ี 1 ครบป  2022

5.10

หน�วยลงทุนในทรัสต เพืOอการลงทุนในอสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชา
ดับบลิวเอชเอ พรีเม่ียม โกรท

4.79

หลักทรัพย
%

ของ NAV

สัดสวนการลงทุนรายอุตสาหกรรม 

* Morningstar overall rating ประเภท Aggressive Allocation ณ 31 พ.ค. 63

กลยุทธการลงทุน ณ ปจจุบัน
สําหรับกองทุน LHIP-D เปนกองทุนที่ทาง บลจ จัดทํา asset allocation ในการลงทุนสินทรัพย ในประเทศทั้ง หุน REITs และตราสารหนี้ 
ดังนั้น ดวยภาวะที่อัตราดอกเบี้ยอยู ในระดับตํ่า และภาพเศรษฐกิจที่จะมีการฟนตัวในปหนา ทําใหมีการเพิ่มนํ้าหนักในสินทรัพยเสี่ยงอยาง 
REITs เปน 35 - 40% และหุน 18 - 20% โดยจะมีทั้งสองสินทรัพยรวมกันไมเกิน 60% สําหรับการลงทุนในตราสารหนี้ จะมีสัดสวน
ประมาณ 40-50% โดยไดปรับสัดสวนใหมีตราสารภาครัฐ และตราสารที่มีสภาพคลองสูงมากขึ้น โดยนักลงทุนสามารถ “ซื้อลงทุน” ได
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นโยบายการลงทุน
ลงทุนในหน�วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย และ/หรือหน�วยลงทุนของกองทุนรวมโครงสรางพื้นฐาน และ/หรือหน�วยทรัสต 
ของทรัสตเพืOอการลงทุนในอสังหาริมทรัพย หรือตราสารแหงทุนที่มีปจจัยพื้นฐานดี และ/หรือมีแนวโนมจายเงินปนผลสูง/ตราสารหนี้ โดย
สามารถปรับสัดสวนการลงทุน ได 0 - 100% ของมูลคาทรัพยสินสุทธิ

หลักทรัพยท่ีลงทุน 5 อันดับแรก

LHSMART-D
กองทุนเปด แอล เอช ย่ังยืน 

“ทําความเขาใจลักษณะสินคา เงื:อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงกอนตัดสินใจลงทุน”
ผลการดําเนินงานในอดีต ผลการเปรียบเทียบผลการดําเนินงานที่เก่ียวของกับผลิตภัณฑ ในตลาดทุน มิไดเปนสิ่งยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต

ดัชนีชี้วัดของกองทุนรวม (Benchmark) 

ประวัติการจายปนผล 

นโยบายการจายเงินปนผล : ไมเกินปละ 12 ครั้ง
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0.1
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0.2

0.25
0.3

0.35

อัตราหน\วยละ (บาท)

คร้ังท่ี 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6

ป 2559 2560 2561 2562

►  SET TRI 40%, 
► PF&PREIT TRI 40%, 
► MTM ThaiBMA GBI (NTR) 1-3Y 20%

สัดสวนการลงทุนรายอุตสาหกรรม 

* Morningstar overall rating ประเภท Aggressive Allocation ณ 31 พ.ค. 63

หน�วยลงทุนในทรัสต เพืOอการลงทุนในสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย  CPN รี
เทล โกรท

5.92

หน�วยลงทุนในกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชาเทสโก  โลตัส รี
เทล โกรท

5.65

หน�วยลงทุนในทรัสต เพืOอการลงทุนในอสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชา
ดับบลิวเอชเอ พรีเม่ียม โกรท

5.36

หน�วยลงทุนในทรัสต เพืOอการลงทุนในอสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชาไทย
แลนด  ไพรม พร็อพเพอร ต้ี

5.13

หน�วยลงทุนในทรัสต เพืOอการลงทุนในอสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชา
อสังหาริมทรัพย เพืOออุตสาหกรรม เฟรเซอรส พร็อพเพอร ต้ี

4.49

หลักทรัพย
%

ของ NAV

กลยุทธการลงทุน ณ ปจจุบัน
สําหรับกอง LHSMART-D เปนกองทุนที่ทาง บลจ. จัดทํา asset allocation ในการลงทุนสินทรัพย ในประเทศทั้ง หุน REITs ตราสารหนี้ 
ดังนั้นดวยภาวะที่อัตราดอกเบี้ยอยู ในระดับตํ่า และภาพเศรษฐกิจที่จะมีการฟนตัวในปหนา ทําใหมีการเพิ่มนํ้าหนักในสินทรัพยเสี่ยงอยางหุน
และ REITs อยางละ 35 - 40% โดยจะมีทั้งสองสินทรัพยรวมกันไมเกิน 80% สําหรับการลงทุนในตราสารหนี้ จะมีสัดสวนประมาณ 20% 
โดยไดปรับสัดสวนใหมีตราสารภาครัฐ และตราสารที่มีสภาพคลองสูงมากขึ้น โดยนักลงทุนสามารถ “ซื้อลงทุน” ได
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นโยบายการลงทุน
กองทุนมีนโยบายการลงทุนในตราสารทุน และ/หรือตราสารหนี้ และ/หรือหน�วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย/REITs และ/หรือกองทุนรวม
โครงสรางพื้นฐาน และ/หรือหลักทรัพยอืOนที่ผูจัดการกองทุนพิจารณาวาเหมาะสม โดยจะพิจารณาลงทุนในหุนซึ่งเปนสวนประกอบของดัชนี SET100 
เปนอันดับแรก และ/หรืออาจพิจารณาลงทุนในหุนกลุมอืOน ซึ่งสัดสวนการลงทุนขึ้นอยูกับดุลยพินิจของผูจัดการกองทุนและตามความเหมาะสมกับ
สภาวะการณ ในแตละขณะเพืOอประโยชนของกองทุนเปนหลัก 

หลักทรัพยท่ีลงทุน 5 อันดับแรก

LHSELECT-D
กองทุนเปด แอล เอช ม่ังค่ัง 

“ทําความเขาใจลักษณะสินคา เงื:อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงกอนตัดสินใจลงทุน”
ผลการดําเนินงานในอดีต ผลการเปรียบเทียบผลการดําเนินงานที่เก่ียวของกับผลิตภัณฑ ในตลาดทุน มิไดเปนสิ่งยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต

ประวัติการจายเงินปนผล* 

* กองทุนมีนโยบายการจายเงินปนผลไมเกิน 12 คร้ัง ตอป 

0.25 0.25 0.25 0.25
0.20

0.15

0.00

0.10

0.20

0.30
อัตราหน\วยละ (บาท)

คร้ัง
ท่ี 1 1 2 3 1 2

ป 2560 2561 2562

ดัชนีชี้วัดของกองทุน
►  SET 100 TRI 60%, 
► PF&PREIT TRI 20%, 
► MTM ThaiBMA GBI (NTR) 1-3Y 20%

หุนสามัญบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) 8.98

หุนสามัญบริษัท ซี.พี.ออลล  จํากัด (มหาชน) 5.49

หุนสามัญบริษัท แอดวานซ อินโฟร  เซอร วิส จํากัด (มหาชน) 4.95

หุนสามัญบริษัท กัลฟ เอ็นเนอร จี ดีเวลลอปเมนท  จํากัด (มหาชน) 3.94

หุนสามัญบริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน) 3.01

หลักทรัพย
%

ของ NAV

สัดสวนการลงทุนรายอุตสาหกรรม 

กลยุทธการลงทุน ณ ปจจุบัน
กองทุนไดมีการเพ่ิมสัดสวนการลงทุนในหุนขนาดใหญที่มี Valuation ที่อยู ในระดับที่ตํ่าซึ่งคาดวาจะใหผลตอบแทนที่ดี ในระยะยาวได รวมถึงมี
การเขาลงทุนในหุนที่คาดวาจะมีการผลการดําเนินงานที่ยังคงสามารถเติบโตไดหรือกลับมาเติบโตไดเร็วเพืOอสรางผลตอบแทนที่ดีกวาตลาด และ
มีการลงทุนบางสวนใน REITs และ Infrastructure Funds ที่คาดวาจะไดรับผลกระทบจาก Covid-19 ในระดับที่ ไมมากอยางมีนัยสําคัญ โดย
นักลงทุนสามารถ “ซื้อลงทุน” เพืOอรับผลตอบแทนในระยะยาวจากการฟนตัวของหุนขนาดกลางและขนาดใหญโดยเฉพาะหุนในกลุม SET100 
รวมถึงผลตอบแทนบางสวนจากการลงทุนใน REITs และ Infrastructure Funds ซึ่งระยะเวลาการเขาลงทุนแนะนําใหลงทุนในระยะเวลา    
ตั้งแต 1 ปเปนตนไป
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นโยบายการลงทุน
กองทุนมีการลงทุนในตราสารแหงทุน และ/หรือตราสารแหง และ/หรือหน�วยลงทุนของกองทุน และ/หรือตราสารในกลุ มอุตสาหกรรม
อสังหาริมทรัพย (Property Sector Fund) และ/หรือ หน�วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย และ/หรือ หน�วยทรัสตของทรัสตเพืOอการลงทุน
ในอสังหาริมทรัพย และ/หรือ หน�วยลงทุนของกองทุนรวมโครงสรางพื้นฐาน และ/หรือ ตราสารของกองทุนอสังหาริมทรัพยตางประเทศ ในสัดสวน
ตั้งแตรอยละ 0 ถึงรอยละ 100 ของ NAV ทั้งนี้ กองทุนสามารถลงทุนในตางประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปบัญชีไมเกินรอยละ 79 ของ NAV และ
กองทุนอาจลงทุนในหน�วยลงทุนของกองทุนภายใตการบริหารจัดการของบริษัทจัดการในสัดสวนไมเกิน 100% ของ NAV

หลักทรัพยท่ีลงทุน 5 อันดับแรก

LHWPLUS
กองทุนเปด แอล เอช เวลท พลัส

“ทําความเขาใจลักษณะสินคา เงื:อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงกอนตัดสินใจลงทุน”
ผลการดําเนินงานในอดีต ผลการเปรียบเทียบผลการดําเนินงานที่เก่ียวของกับผลิตภัณฑ ในตลาดทุน มิไดเปนสิ่งยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต

ดัชนีชี้วัดของกองทุน (Benchmark) 
►MTM ThaiBMA Government Bond อายุ 1-3 ป (NTR) 20%
►MTM ThaiBMA Corporate Bond (A- up) อายุ 1-3 ป (NTR) 50%
►FTSE EPRA/NAREIT Developed NTR Index (USD) ปรับดวยอัตรา

แลกเปลี ่ยนเพื Oอคํานวณผลตอบแทนเปนสกุลเงินบาท ณ วันที ่ค ํานวณ
ผลตอบแทน 30%

ชนิดหน\วยลงทุน : 
LHWPLUS-A : สะสมมูลคา
LHWPLUS-D : จายเงินปนผล

พันธบัตรธนาคารแหงประเทศไทยงวดท่ี 21/91/63 23.06

พันธบัตรธนาคารแหงประเทศไทยงวดท่ี 11/182/63 23.05

พันธบัตรรัฐบาลเพืOอการปรับโครงสรางหน้ี (พ.ร.ก. ชวยเหลือกองทุน) ใน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 คร้ังท่ี 2

13.32

หน�วยลงทุนใน ASCENDAS REAL ESTATE INVESTMENT TRUST 
(REIT)

3.61

หน�วยลงทุนใน MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST (REIT) 3.56

หลักทรัพย
%

ของ NAV

สัดสวนการลงทุนรายอุตสาหกรรม 

คําแนะนําการลงทุน :
กลยุทธการลงทุน ณ ปจจุบัน
ยังคงควบคุมการลงทุนในตราสารหนี้ภาคเอกชน (Corporate) 
และเพิ่มสัดสวนของตราสารหนี้ภาครัฐและสภาพคลองมากกวา
ปกติ ในสวนของ REITs ที่เราเลือกลงทุนมีแนวโนมสูงที่จะผาน
วิกฤตไปได จากฐานะทางการเงินที่ยังแข็งแกรง โดยกองทุน มี
มุมมองที ่ดีตออสังหาริมทรัพยสิงคโปร เนื Oองจากมีมาตรการ
ชวยเหลือที่ชัดเจน และมีฐานะการเงินแข็งเปนทุนอยูแลว จึงมี
แนวโนมฟ นตัวได กลุ มที ่ลงทุนหลักยังคงประกอบดวยกลุ ม 
Logistic and Internet (i.e. Data Centre) แตมีการลงทุนให
สอดคลองกับ Benchmark มากขึ้น

คําแนะนําการลงทุน
สามารถ “ทยอยเขาลงทุน” ได โดยในกรณีที่ธนาคารกลาง
สหรัฐ (Fed) หรือธนาคารแหงประเทศไทยลดอัตราดอกเบื ้ย 
กองทุน LHWPLUS จะไดประโยชนจากที่ลงทุนในตราสารหนี้ที่
มีอายุเฉลี่ยตราสารหนี้ของพอรตที่ยาว และในสวนของ REITs 
จะไดประโยชนจาก Dividend Yield Gap ที่มีสวนตางมากขึ้น
ดวย นอกจากนี้ ในปจจุบัน REITs ใหผลตอบแทนจากเงินปนผล
ในระดับที่สูงและมีฐานะการเงินแข็งแกรง โดยแนะนําใหลงทุน   
1 ปขึ้นไป 
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เน นการลงทุนในพอรตการลงทุนทั ่วโลก : 
กระจายการลงท ุนท ั ่ว โลกผ านการว ิ เคราะห
ป จจ ัยพ ื ้นฐานคัดเล ือกหุ นท ี ่น �าสนใจด วยว ิ ธี 
(Bottom-up Approach) โดยไม จ ําก ัดประเทศ 
หรือกลุมอุตสาหกรรม รวมถึงมีการลงทุนในกลุม
ตลาดเกิดใหม (Emerging markets)

ลักษณะการลงทุน: เนนการหาโอกาสลงทุนในหุน
ที่มีการเติบโตสูง และสอดคลองกับแนวโนมหลัก
ของโลก

มีความเชี ่ยวชาญในการลงทุน : มีทีมผูจัดการ
กองทุนที ่ม ีประสบการณการลงทุนสูงและทีม
สนับสนุนเฉพาะทางแยกเปนรายกลุมอุตสาหกรรม
และภูมิภาค

กองทุน Global Focused Growth ใหผลตอบแทนที่
ดีกวาตลาดอยางสมํ่าเสมอ และไดรับการจัดอันดับ 
Morningstar overall 5  ดาว*  ประ เภท Global 
Large Cap Growth Equity

ความน\าสนใจของ
Global Focused Growth Equity Fund

 * ขอมูล ณ 31 พ.ค. 2563, Morningstar

» มีผลการดําเนินงานที่ดีกวาดัชนีชี ้วัด (Benchmark) 
อยางตอเนืOอง โดยเฉพาะจากความสามารถในการเลือกหุน 
(Stock Selection)

» กองทุนมีการกระจายการลงทุนหุนทั่วโลก สามารถ
เล ือกลงท ุนหร ือส ับเปล ี ่ยนน ํ ้ าหน ัการลงท ุนในกล ุ ม
อุตสาหกรรมและประเทศที่มีโอกาสเติบโต  ทั้งนี้ การลงทุน
ในหุนสามารถสรางผลตอบแทนที่เติบโตสูงกวาสินทรัพยอืOน
ในระยะยาว จึงเหมาะสมสําหรับสภาวะเศรษฐกิจที่มีแนวโนม
ฟนตัวหรือเติบโต

» LHGEQ เปนกองทุนประเภท Feeder Fund กองทุน
มีความชัดเจนในการเลือกกองทุนตางประเทศที่มีนโยบาย
การลงทุนสอดคลองกับกรอบโครงการกองทุน

» กองทุนลงทุนใน T.Rowe Price Global Focused 
Growth ที่เนนลงทุนในบริษัทที่สามารถสรางผลกําไรสูงกวา
คาเฉลี่ยของกําไรของบริษัทในตลาดโดยรวม และเปนบริษัท
ที่มีแนวโนมในการพัฒนาปรับปรุงศักยภาพการเติบโตของ
ผลกําไรไดอีกในอนาคต

จุดเดนของกองทุน LHGEQ 

“ทําความเขาใจลักษณะสินคา เงื:อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงกอนตัดสินใจลงทุน”

ผลการดําเนินงานในอดีต ผลการเปรียบเทียบผลการดําเนินงานที่เก่ียวของกับผลิตภัณฑ ในตลาดทุน มิไดเปนสิ่งยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต
เนืOองจากกองทุน ไมไดปองกันความเสี่ยงทั้งจํานวน ผูลงทุนอาจขาดทุนหรือไดรับกําไรจากอัตราแลกเปลี่ยน/หรือไดรับเงินคืนตํ่ากวาเงินลงทุนเร่ิมแรกได

LHGEQ
กองทุนเปด แอล เอช โกลบอล อิควิต้ี 
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ขอมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563

หน�วยลงทุน T ROWE Price Funds SICAV - Global Focused 
Growth Equity Fund

98.70

บัญชีเงินฝากออมทรัพย  ธนาคารไทยพาณิชย  จํากัด (มหาชน) 13.28

หน้ีสินอืOน -11.98

หลักทรัพย
%

ของ NAV

LHGEQ
กองทุนเปด แอล เอช โกลบอล อิควิต้ี 

สัดสวนการลงทุนหลักทรัพยที่ลงทุน

นโยบายการลงทุน
เนนลงทุนในหน�วยลงทุนของกองทุนรวมตางประเทศ คือ กองทุน T. Rowe Price Funds SICAV – Global Focused Growth Equity Fund 
(กองทุนหลัก) โดยเฉลี่ยในรอบปบัญชีไมนอยกวา 80% ของ NAV โดยกองทุนหลักมีนโยบายลงทุนอยางนอย 70%  ของ NAV ในหุนและ
หลักทรัพยที ่เกี ่ยวของกับหุนบริษัทจดทะเบียน รวมถึงหุ นสามัญหุ นบุริมสิทธิ ใบสําคัญแสดงสิทธิ American Depository Receipts , 
European Depository Receipts เปนตน

“ทําความเขาใจลักษณะสินคา เงื:อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงกอนตัดสินใจลงทุน”

ผลการดําเนินงานในอดีต ผลการเปรียบเทียบผลการดําเนินงานที่เก่ียวของกับผลิตภัณฑ ในตลาดทุน มิไดเปนสิ่งยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต
เนืOองจากกองทุน ไมไดปองกันความเสี่ยงทั้งจํานวน ผูลงทุนอาจขาดทุนหรือไดรับกําไรจากอัตราแลกเปลี่ยน/หรือไดรับเงินคืนตํ่ากวาเงินลงทุนเร่ิมแรกได

ชนิดหน\วยลงทุน : 
LHGEQ-A  : สะสมมูลคา
LHGEQ-D  : จายเงินปนผล
LHGEQ-R  : รับซื้อคืนหน�วยลงทุนอัตโนมัติ

ดัชนีช้ีวัดของกองทุนรวม
►กองทุนจะเปรียบเทียบกับผลการดําเนินงานของ กองทุน T. Rowe 

Price Funds SICAV – Global Focused Growth Equity Fund 
(“กองทุนหลัก”) ปรับดวยอัตราแลกเปลี่ยนเพืOอคํานวณผลตอบแทน
เปนสกุลเงินบาท ณ วันที่คํานวณผลตอบแทน

ประวัติการจายปนผล 
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คร้ังท่ี 1 2

ป 2562

สภาวะการลงทุน
ทางผูจัดการกองทุน T.Rowe Price Funds SICAV Global Focused Growth มองวาตลาดหุนโลก(MSCI World) ปรับตัวดีขึ้นในเดือน เม.ย.  
นําโดยหุนในกลุมเทคโนโลยี สุขภาพ พลังงาน และสินคาฟุมเฟอย จากมาตราการผอนคลายการ Lock-Down ในสหรัฐฯ และตัวเลขผูติดเชื้อราย
ใหม COVID19 ที่ลดลง ในขณะที่นโยบายทางการเงินจากธนาคารกลางตางๆ ทําใหสภาพคลองในระบบมีปริมาณมากและดอกเบี้ยที่ตํ่า ซึ่งเปนผลดี
ตอตลาดหุน ทางกองทุนหลักยังคงมีมุมมองเปนบวกตอหุนในกลุมเทคโนโลยี และ Heath Care ซึ่งยังคงมีแนมโนมเติบโตสูง
สภาวะตลาด ตลาดหุนสหัฐฯ ที่ผานมามีการปรับตัวดีขึ้นอยางตอเนืOอง จากการที่ทางรัฐบาลเริ่มผอนปรนมาตรการ Lockdown และกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจกลับมาดําเนินการอีกครั้ง อยางไรก็ตาม เศรษฐกิจโลกยังคงชะลอตัว แตมีแนวโนมขยายตัวไดจากมาตรการทางการเงินและการคลังในการ
กระตุนเศรษฐกิจทั้งในสหรัฐ ยุโรป ญี่ปุน และจีน โดนยังคงมองวาในระยะสั้นปจจัยแทรกทางสงครามการเมืองระหวางจีนและสหรัฐฯ อาจทําให
ตลาดมีความผันผวนบาง
คําแนะนํา “ทยอยลงทุน” เนืOองจากในระยะยาวกองทุนมีโอกาสใหผลตอบแทนดี แมวาในระยะสั้นจะมีปจจัยความไมแน�นอนทางการเมืองซึ่ง      
อาจสงผลตอความผันผวนตอตลาด แตเปนจังหวะใหเขาซื้อหุนเติบโตในราคาที่ ไมแพงจนเกินไป

* เฉพาะ LHGEQ-D
กองทุนมีนโยบายการจายเงินปนผลไมเกิน 12 ครั้ง ตอป 
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“ กองทุน Global Focused Growth Equity Fund – Class I ”

ท่ีมา : T.ROWE PRICE FUNDS, Apr, 2020

Sector Weight (%)

Country Allocation (%)

เอกสารฉบับนี้จัดทําข้ึนเพืOอเผยแพรทั่วไป โดยจัดทําข้ึนจากแหลงขอมูลตางๆ ที่น�าเชืOอถือได ณ วันที่แสดงขอมูล ทั้งนี้ บริษัทฯ มิอาจรับรองความถูกตอง ความน�าเชืOอถือ 
และความสมบูรณของขอมูลทั้งหมด โดยบริษัทขอสงวนสิทธ์ิเปลี่ยนแปลงขอมูลทั้งหมดโดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา

* ผลการดําเนินงานในอดีต ผลการเปรียบเทียบผลการดําเนินงานที่เก่ียวของกับผลิตภัณฑ ในตลาดทุน มิไดเปนสิ่งยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต

“ทําความเขาใจลักษณะสินคา เงื:อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงกอนตัดสินใจลงทุน”

Top Ten Holdings (%)

LHGEQ
กองทุนเปด แอล เอช โกลบอล อิควิต้ี 
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ขอมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563

หน�วยลงทุน INVESCO Japanese Equity Advantage Fund 81.86

หน�วยลงทุน COMGEST GROWTH JAPAN YEN ACC 10.65

บัญชีเงินฝากออมทรัพย  ธนาคารไทยพาณิชย  จํากัด (มหาชน) 7.09

ทรัพย สินอืOน 0.40

หลักทรัพย
%

ของ NAV

LHJAP-E
กองทุนเปด แอล เอช เจแปน –E 

สัดสวนการลงทุนหลักทรัพยที่ลงทุน

นโยบายการลงทุน
ลงทุนในหน�วยลงทุนของกองทุน Invesco Japanese Equity Advantage Fund C-Acc Shares (กองทุนหลัก) โดยเฉลี่ยในรอบปบัญชีไมนอยกวา
80% ของ NAV โดยกองทุนหลักมีนโยบายแสวงการเพ่ิมมูลคาของเงินลงทุนในระยะยาวโดยวัดเปนสกุลเงินเยน เนนการลงทุนในตราสารทุนของบริษัท
ตาง ๆ ที่มีภูมิลําเนาหรือดําเนินการกิจกรรมทางเศรษฐกิจสวนใหญในประเทศญี่ปุน โดยตราสารทุนจะเปนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหุนหรือตลาดซื้อ
ขายโดยตรง

“ทําความเขาใจลักษณะสินคา เงื:อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงกอนตัดสินใจลงทุน”

ผลการดําเนินงานในอดีต ผลการเปรียบเทียบผลการดําเนินงานที่เก่ียวของกับผลิตภัณฑ ในตลาดทุน มิไดเปนสิ่งยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต
เนืOองจากกองทุน ไมไดปองกันความเสี่ยงทั้งจํานวน ผูลงทุนอาจขาดทุนหรือไดรับกําไรจากอัตราแลกเปลี่ยน/หรือไดรับเงินคืนตํ่ากวาเงินลงทุนเร่ิมแรกได

กองทุนหลักที่กองทุนรวมไปลงทนุมีสัดสวนการลงทุนกระจุกตัวในประเทศญ่ีปุน 
ดังน้ันผูลงทนุจึงควรพิจารณาการกระจายความเสี่ยงของพอรตการลงทุนโดยรวมของตนเอง

ดัชนีชี้วัดของกองทุนรวม (Benchmark) 
►เปรียบเทียบกับผลการดําเนินงานของ กองทุน Invesco Japanese Equity Advantage Fund (“กองทุนหลัก”) ปรับดวยอัตราแลกเปลี่ยนเพืOอ

คํานวณผลตอบแทนเปนสกุลเงินบาท ณ วันที่คํานวณผลตอบแทน

สภาวะการลงทุน
มุมมองการลงทุนจาก Invesco Japanese Equity Advantage Fund ในเดือนเมษายนตลาดหุนในหลายๆภูมิภาคปรับตัวเพิ่มขึ้นเชนเดียวกับ
ตลาดหุนญี่ปุนจากความคาดหวังวาจํานวนผูติดเชื้อโควิด-19 ในฝงยุโรปและสหรัฐ จะผานจุดสูงสุดไปแลว ประกอบกับการกระตุนเศรษฐกิจจาก
นโยบายการเงินและนโยบายการคลังตลอดทั้งเดือน อีกทั้ง กองทุนมีการทํา sector allocation และการใชวิธีการคัดเลือก bottom-up โดยเนน    
การเลือกหุนที่มีคุณภาพและมีกระแสเงินสดที่แข็งแกรง และ brand royalty ในระดับสูงเพืOอให ไดผลตอบแทนที่ดี ในระยะยาว
สภาวะตลาด ตลาดญี่ปุนมีระดับราคา Valuation น�าสนใจ โดยดัชนี TOPIX ซื้อขายในระดับ P/E ประมาณ 0.1SD เมืOอเทียบกับคาเฉลี่ยในรอบ     
10 ป และคาเงินเยนมีแนวโนมออนคาลงจาก sentiment ในตลาดโลกที่มีความ risk on มากขึ้น โดยตลาดหุนญี่ปุน TOPIX มักปรับขึ้นเมืOอเงินเยน    
ออนคา ขณะที่ จํานวนผูติดเชื้อ Covid-19 รายใหมเริ ่มมีแนวโนมทรงตัวและเริ ่มลดลงหลังจากที่ทางรัฐบาลมีการประกาศใช พรก. ฉุกเฉิน           
ทั่วประเทศ อยางไรก็ตาม รัฐบาลเริ่มมีการคลาย Lockdown ในบางพื้นที่สงผลใหเศรษฐกิจอาจจะเริ่มมีการฟนตัว ประกอบกับเพิ่มการเขาซื้อ
สินทรัพยจากธนาคารกลางในปริมาณมหาศาล โดยในภาพรวม อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของญี่ปุนมีแนวโนมเติบโตแบบคอยเปนคอยไป
จาก สภาพสังคมที่เปนผูสูงอายุ อยางไรก็ตาม ยังมี sector ที่ ไดประโยชนและมีแนวโนมเติบโตสูง เชน หุนเกี่ยวกับการบริการ Healthcare และ
บริษัทที่เกี่ยวของกับเทคโนโลยีและหุนยนต
คําแนะนํา สําหรับนักลงทุนซึ่งมีสัดสวนการลงทุนในหุนญ่ีปุนบางสวน แนะนํา “ลดสัดสวนการลงทุน” จากการที่ตลาดปรับตัวขึ้นในชวงที่ผานมา 
และสับเปลี่ยนไปกองทุนที่กระจายตัวลงทุนหลากหลายประเทศมากขึ้น  โดยเฉพาะกรณีที่มีนํ้าหนักการลงทุนกระจุกตัวสูงในตลาดญี่ปุนสูง เพืOอ     
ลดความผันผวนของพอรตการลงทุนรวม 
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กองทุนมีนโยบายการจายเงินปนผลไมเกิน 12 คร้ัง ตอป 



2424

“ Invesco Japanese Equity Advantage Fund C-Acc Shares ”

ท่ีมา : Invesco Japanese Equity Advantage Fund, Apr, 2020

Sector Weight (%)

เอกสารฉบับนี้จัดทําข้ึนเพืOอเผยแพรทั่วไป โดยจัดทําข้ึนจากแหลงขอมูลตางๆ ที่น�าเชืOอถือได ณ วันที่แสดงขอมูล ทั้งนี้ บริษัทฯ มิอาจรับรองความถูกตอง ความน�าเชืOอถือ 
และความสมบูรณของขอมูลทั้งหมด โดยบริษัทขอสงวนสิทธ์ิเปลี่ยนแปลงขอมูลทั้งหมดโดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา

* ผลการดําเนินงานในอดีต ผลการเปรียบเทียบผลการดําเนินงานที่เก่ียวของกับผลิตภัณฑ ในตลาดทุน มิไดเปนสิ่งยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต

“ทําความเขาใจลักษณะสินคา เงื:อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงกอนตัดสินใจลงทุน”

Top Ten Holdings (%)

LHJAP-E
กองทุนเปด แอล เอช เจแปน –E 
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ขอมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563

LHGLIFE-E
กองทุนเปด แอล เอช โกลบอล ไลฟสไตล อิควิตี้ 

สัดสวนการลงทุนหลักทรัพยที่ลงทุน

นโยบายการลงทุน
ลงทุนในหน�วยลงทุนของกองทุน Invesco Global Consumer Trends Fund ชนิดหน�วยลงทุน C-Acc Share Class (กองทุนหลัก) โดยเฉลี่ยในรอบป
บัญชีไมนอยกวา 80% ของ NAV โดยกองทุนหลักมีนโยบายการลงทุนที่จะแสวงหาการเติบโตของเงินทุนในระยะยาวผานการลงทุนอยางนอย 70% 
ของ NAV ของกองทุนในตราสารทุน/หุนของบริษัทตางๆ ทั่วโลก ที่ดําเนินธุรกิจเกี่ยวของกับ การออกแบบ การผลิต รวมไปถึงการจัดจําหน�าย
ผลิตภัณฑ ทั้งสินคาและบริการ ของสินคาในกลุมกิจกรรมสันทนาการตาง ๆ และบริษัทอืOน ๆ ที่สามารถตอบสนองความตองการของผูบริโภค    
ในดานนี้ ได

“ทําความเขาใจลักษณะสินคา เงื:อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงกอนตัดสินใจลงทุน”

ผลการดําเนินงานในอดีต ผลการเปรียบเทียบผลการดําเนินงานที่เก่ียวของกับผลิตภัณฑ ในตลาดทุน มิไดเปนสิ่งยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต
เนืOองจากกองทุน ไมไดปองกันความเสี่ยงทั้งจํานวน ผูลงทุนอาจขาดทุนหรือไดรับกําไรจากอัตราแลกเปลี่ยน/หรือไดรับเงินคืนตํ่ากวาเงินลงทุนเร่ิมแรกได

ดัชนีช้ีวัดของกองทุน
►กองทุนจะเปรียบเทียบกับผลการดําเนินงานของ กองทุน 

Invesco Global Consumer Trends Fund (“กองทุนหลัก”) 
ปรับดวยอัตราแลกเปลี่ยนเพืOอคํานวณผลตอบแทนเปนสกุล
เงินบาท ณ วันท่ีคํานวณผลตอบแทน

ประวัติการจายปนผล 
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สภาวะการลงทุน
มุมมองการลงทุนจาก Invesco Global Consumer Trends Fund เดือนที่ผานมา ตัวกองทุนสามารถเอาชนะดัชนีอางอิงได โดยปจจัยหลัก
มาจากการคัดเลือกหุนรายตัว โดยเฉพาะจากกลุม E-commerce และ Video Gaming และกลุมสินคาฟุมเฟอยรวมทั้ง มีการลด exposure 
ของหุนกลุม โรงแรม รานอาหาร
สภาวะตลาด เศรษฐกิจโลกยังคงชะลอตัว แตมีแนวโนมขยายตัวไดจากมาตรการทางการเงิน และการคลังในการกระตุนเศรษฐกิจทั้งในสหรัฐ 
ยุโรป ญี่ปุน และจีน โดยปจจุบันโครงสรางเศรษฐกิจโลกเปลี่ยนไปจากยุคกอน โครงสรางประชากรโลกมีอายุถัวเฉลี่ยมากขึ้น ทําใหลักษณะ
ความตองการอุปโภคบริโภคเปลี่ยนแปลงไป ธุรกิจการทองเที่ยวจะเติบโตจากประกรในวัยหลังเกษียณที่มีมากขึ้น การบริโภคเพืOอสันทนาการ
ของคนรุนใหมจะเกี่ยวของกับเทคโนโลยีที่ทันสมัยมากขึ้น โดยเศรษฐกิจสหรัฐฯ ภาพรวมยังคงแข็งแรงสุดในกลุมประเทศพัฒนาแลว จาก
มาตรการกระตุนเศรษฐกิจตางๆ ขณะที่ หุนเกี่ยวกับ Leisure เชน ธุรกิจ gaming, e-commerce, e-sport, ดูหนัง ฟงเพลง online, social 
media มีโอกาสเติบโตไดอีกมากและเปนที่ตองการทั่วโลกในระยะยาว
คําแนะนํา “ลงทุน” และ “ใหถือระยะยาว” เพราะอาจมีความผันผวนระยะสั้นไดตามปจจัยตลาด โดยแนวโนมระยะกลางและยาว 
Consumer Theme ยังมีโอกาสเติบโตไดอีกมาก เชน e-Sport, e-commerce, social media

กองทุนมีนโยบายการจายเงินปนผลไมเกิน 12 ครั้ง ตอป 

หน�วยลงทุน INVESCO Global Consumer Trends Fund 94.73

บัญชีเงินฝากออมทรัพย ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) 5.01

ทรัพย สินอืOน 0.26

หลักทรัพย
%

ของ NAV
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“ Invesco Global Consumer Trends Fund C-Acc Class  ”

ท่ีมา : Invesco Global Consumer Trends Fund , Apr, 2020

เอกสารฉบับนี้จัดทําข้ึนเพืOอเผยแพรทั่วไป โดยจัดทําข้ึนจากแหลงขอมูลตางๆ ที่น�าเชืOอถือได ณ วันที่แสดงขอมูล ทั้งนี้ บริษัทฯ มิอาจรับรองความถูกตอง ความน�าเชืOอถือ 
และความสมบูรณของขอมูลทั้งหมด โดยบริษัทขอสงวนสิทธ์ิเปลี่ยนแปลงขอมูลทั้งหมดโดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา

* ผลการดําเนินงานในอดีต ผลการเปรียบเทียบผลการดําเนินงานที่เก่ียวของกับผลิตภัณฑ ในตลาดทุน มิไดเปนสิ่งยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต

“ทําความเขาใจลักษณะสินคา เงื:อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงกอนตัดสินใจลงทุน”

Top Ten Holdings (%)

LHGLIFE-E
กองทุนเปด แอล เอช โกลบอล ไลฟสไตล อิควิตี้ 

Country Allocation (%) Sector Weight (%)
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ขอมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563

หน�วยลงทุน Nomura Funds Ireland-American Century 
Emerging Markets Equity Fund

92.80

บัญชีเงินฝากออมทรัพย  ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) 3.78

ทรัพย สินอืOน 3.42

หลักทรัพย
%

ของ NAV

LHEM-E
กองทุนเปด แอล เอช อีเมอรจ้ิง มารเก็ต-E 

สัดสวนการลงทุนหลักทรัพยที่ลงทุน

นโยบายการลงทุน
ลงทุนในหน�วยลงทุนของกองทุน Nomura Funds Ireland - American Century Emerging Markets Equity Fund (กองทุนหลัก) โดยเฉลี่ยใน
รอบปบัญชีไมนอยกวา 80% ของ NAV โดยกองทุนหลักจะลงทุนอยางนอย 80% ของ NAV ในตราสารทุนของบริษัทที่ตั้งอยู ในประเทศในดัชนี 
MSCI Emerging Market Index และมีการจดทะเบียนหรือซื้อขายในตลาดหลักทรัพยที่ ไดรับการยอมรับ กองทุนยอยอาจลงทุนสูงสุด 20% ของ
สินทรัพยสุทธิในตราสารทุนที่จดทะเบียนหรือซื้อขายในตลาดหลักทรัพยที ่ ไดรับการยอมรับในประเทศที่ ไม ใชดัชนีหากมีการระบุการลงทุน          
ที่เหมาะสมซึ่งตรงกับกลยุทธการลงทุนของผูจัดการการลงทุน

กองทุนมีนโยบายการลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรม จึงมีความเสี่ยงที่ผูลงทุนอาจสูญเสีญเงินลงทุนจํานวนมาก

“ทําความเขาใจลักษณะสินคา เงื:อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงกอนตัดสินใจลงทุน”

ผลการดําเนินงานในอดีต ผลการเปรียบเทียบผลการดําเนินงานที่เก่ียวของกับผลิตภัณฑ ในตลาดทุน มิไดเปนสิ่งยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต
เนืOองจากกองทุน ไมไดปองกันความเสี่ยงทั้งจํานวน ผูลงทุนอาจขาดทุนหรือไดรับกําไรจากอัตราแลกเปลี่ยน/หรือไดรับเงินคืนตํ่ากวาเงินลงทุนเร่ิมแรกได

ดัชนีช้ีวัดของกองทุนรวม ► เปรียบเทียบกับผลการดําเนินงานของ กองทุน American Century SICAV – Emerging Markets 
Equity (กองทุนหลัก) ปรับดวยอัตราแลกเปลี่ยนเพืOอคํานวณผลตอบแทนเปนสกุลเงินบาท ณ วันที่
คํานวณผลตอบแทน

สภาวะการลงทุน
มุมมองการลงทุนจาก American Century Emerging Markets Equity Fund จากสถานการณCovid19 กองทุนหลักเนนลงทุนใหหุน 2 
กลุมหลัก คือ กลุมที่จะไดรับประโยชนจากมาตราการกักกัน เชนกลุม E-Commerce, สืOอออนไลน, รวมถึงวิดีโอเกมส และหุนกลุมที่พ้ืนฐานดีมี
แนวโนนเติบโตสูงในอนาคต แตราคาปรับตัวลงมาถูก ตัวอยางเชนหุนกลุ มที ่มีความเกี่ยวของกับเทคโนโลยี 5G รวมถึงผูผลิต Semi-
conductor เพืOอใช ในอุสหกรรมแหงโลกอนาคต
สภาวะตลาด สําหรับปจจัยบวก ไดแก เศรษฐกิจจีนที่ฟนตัวขึ้นตอเนืOองในเดือน เม.ย. หลังรัฐบาลผอนคลายมาตรการล็อกดาวน โดยเห็นได
จากตัวเลข PMI ที่ฟนตัว ขณะที่ ธนาคารกลางจีนยังคงมีชองทางในการกระตุนเศรษฐกิจเพิ่มเติมเนืOองจากดอกเบี้ยที่ยังคงสูงอยู และราคา
นํ้ามันที่มีการปรับตัวเพ่ิมขึ้น รวมถึงการเขามาของเทคโนโลยี 5G ที่กําลังจะเกิดขึ้นในเอเชียจะสงผลดีตอผูผลิตที่เกี่ยวขอในภูมิภาค
อยางไรก็ตาม ตลาดยังคงไดรับแรงกดดันจาก ราคาของสินคาโภคภัณฑที่ยังตกตํ่าอยู การสงออกของประเทศกิดใหมอาจฟนตัวไดชาเนืOองจาก
เศรษษฐกิจโลกที่ซบเซา และความตึงเครียดทางการคาระหวางจีนและสหรัฐฯ
คําแนะนํา “คงสัดสวนการลงทุน” หรือ “ทยอยลงทุน” ทั้งนี้ นักลงทุนยังตองจับตาดูตัวเลขผูติดเชืOอใหม ในสหรัฐซึ่งลาสุดยังคงมีปริมาณ
เพิ่มขึ้นอยางตอเนืOอง อยางไรก็ดี ธนาคารกลางสหรัฐไดมีการออกมาตรการทํา QE อยางไมจํากัด โดยจะเสริมสภาพคลองใหระบบผานการ       
เขาซื้อสินทรัพยแทบทุกประเภทเชน CMBS, T-Bond, Municipal, Corporate Credit, Agency ABS ในขณะที่ทางรัฐบาลไดมีนโยบายให
ความชวยเหลือทุกภาคสวนธุรกิจและประชาชนที่ ไดรับผลกระทบเปน วงเงินถึง 2 ลานลานดอลลาร ซึ่งคาดวาตลาดจะใหผลตอบรับที่ดี 
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“American Century Emerging Markets Equity Fund ”

ท่ีมา : American Century Emerging Markets Equity Fund , Apr, 2020

เอกสารฉบับนี้จัดทําข้ึนเพืOอเผยแพรทั่วไป โดยจัดทําข้ึนจากแหลงขอมูลตางๆ ที่น�าเชืOอถือได ณ วันที่แสดงขอมูล ทั้งนี้ บริษัทฯ มิอาจรับรองความถูกตอง ความน�าเชืOอถือ 
และความสมบูรณของขอมูลทั้งหมด โดยบริษัทขอสงวนสิทธ์ิเปลี่ยนแปลงขอมูลทั้งหมดโดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา

* ผลการดําเนินงานในอดีต ผลการเปรียบเทียบผลการดําเนินงานที่เก่ียวของกับผลิตภัณฑ ในตลาดทุน มิไดเปนสิ่งยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต

“ทําความเขาใจลักษณะสินคา เงื:อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงกอนตัดสินใจลงทุน”

Top Ten Holdings (%)

Country Allocation (%) Sector Weight (%)

LHEM-E
กองทุนเปด แอล เอช อีเมอรจ้ิง มารเก็ต-E 

Portfolio Characteristics
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 เหมาะสมกับการลงทุนระยะยาว เนื :องจาก digital theme มีการเติบโตที ่สูง โดยนักลงทุนสามารถลงทุนในหุนทั่วโลกเกี่ยวกับ          
e-commerce, Big data, cloud, Internet of things โฆษณา online, online payment และหุน / REITs ที่เกี่ยวกับการขนสงของ        
e-commerce 

 คาดวาธุรกิจ E-commerce จะขยายตัว 2 เทา ภายในป 2021 และ การใช internet จะเพิ่มขึ้น 15% ตอป ในอีก 5 ป ขางหนา* 
โดยมีปจจัยที่สนับสนุน เชน การใช โทรศัพทมือถือ และตลาดเกิดใหม ที่มีอัตราการใช internet และ e-commerce ที่เพ่ิมสูงขึ้น

Trend การซ้ือขาย Online อยู ในชวงเริ่มตน และมีแนวโนมเติบโตไดดี 

“ Digital Theme ยังมีโอกาสเติบโตสูง ” 

เอกสารฉบับนี้จัดทําข้ึนเพืOอเผยแพรทั่วไป โดยจัดทําข้ึนจากแหลงขอมูลตางๆ ที่น�าเชืOอถือได ณ วันที่แสดงขอมูล ทั้งนี้ บริษัทฯ มิอาจรับรองความถูกตอง ความน�าเชืOอถือ และ
ความสมบูรณของขอมูลทั้งหมด โดยบริษัทขอสงวนสิทธ์ิเปลี่ยนแปลงขอมูลทั้งหมดโดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา

* ผลการดําเนินงานในอดีต ผลการเปรียบเทียบผลการดําเนินงานที่เก่ียวของกับผลิตภัณฑ ในตลาดทุน มิไดเปนสิ่งยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต

E-commerce : ป  จ จ ุ บ ั นย ั ง มี
สัดสวนที่ยังตํ่าแตมีโอกาสเติบโต
อยางตอเนืOองและคาดวาจะเติบโต
เปน 2 เทา ภายในป 2021

“ทําความเขาใจลักษณะสินคา เงื:อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงกอนตัดสินใจลงทุน”

ท่ีมา : AXA, May 2020

LHDIGITAL
กองทุนเปด แอล เอช ดิจิตอล อีโคโนมี 

มีเพียงแค 11% ของการซื้อขายเทานั้น ที่
เปนการซื้อขายออนไลน

การซื้อขายออนไลนดวย E-commerce ในแตละ
ประเทศยังอยู  ในระดับที ่คอนขางตํ่า แสดงวายังมี
ชองทางในการการเติบโตอีกมาก
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ขอมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563

หน�วยลงทุน AXA World Funds SICAV - Framlington Digital 
Economy

96.10

บัญชีเงินฝากออมทรัพย  ธนาคารไทยพาณิชย  จํากัด (มหาชน) 25.06

หน้ีสินอืOน -21.16

หลักทรัพย
%

ของ NAV

LHDIGITAL
กองทุนเปด แอล เอช ดิจิตอล อีโคโนมี 

สัดสวนการลงทุนหลักทรัพยที่ลงทุน

นโยบายการลงทุน
ลงทุนในหน�วยลงทุนของกองทุน AXA World Funds-Framlington Digital Economy (“กองทุนหลัก”) โดยเฉลี่ยในรอบปบัญชีไมนอยกวา 80% ของ
NAV โดยกองทุนหลักที่กองทุนจะลงทุนมีวัตถุประสงคลงทุนในตราสารทุนทั่วโลก โดยลงทุนอยางนอย 2 ใน 3 ในตราสารทุนหรือตราสารทุนที่เกี่ยวของ
ของบริษัทที่ดําเนินธุรกิจเกี่ยวกับเทคโนโลยีทางดิจิตอลตั้งแตเริ่มตนจนจบกระบวนการ ซึ่งหมายถึง ตั้งแตการคนพบสินคาและบริการ ตลอดจนการ
ตัดสินใจ การจายเงิน และการสงมอบ รวมถึงเทคโนโลยีทางดิจิตอลที่อํานวยความสะดวก การใหขอมูล และการวิเคราะหเพืOอสงเสริมเทคโนโลยีทาง
ดิจิตอลใหดีข้ึน 

กองทุนมีนโยบายการลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรม จึงมีความเส่ียงที่ผูลงทุนอาจสูญเสีญเงินลงทุนจํานวนมาก

“ทําความเขาใจลักษณะสินคา เงื:อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงกอนตัดสินใจลงทุน”

ผลการดําเนินงานในอดีต ผลการเปรียบเทียบผลการดําเนินงานที่เก่ียวของกับผลิตภัณฑ ในตลาดทุน มิไดเปนส่ิงยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต
เนืOองจากกองทุน ไมไดปองกันความเส่ียงทั้งจํานวน ผูลงทุนอาจขาดทุนหรือไดรับกําไรจากอัตราแลกเปล่ียน/หรือไดรับเงินคืนต่ํากวาเงินลงทุนเร่ิมแรกได

ประเภทหน\วยลงทุน 

►กองทุนนี ้จะเปรียบเทียบกับผลการดําเนินงานของ 
ก อ ง ท ุ น  AXA World Funds-Framlington Digital 
Economy (กองทุนหลัก) ปรับดวยอัตราแลกเปลี่ยนเพืOอ
คํานวณผลตอบแทนเปนสกุลเงินบาท ณ วันที่คํานวณ
ผลตอบแทน

ดัชนีช้ีวัดของกองทุนรวม (Benchmark) 

LHDIGITAL-A: สะสมมูลคา
LHDIGITAL-D: จายเงินปนผล
LHDIGITAL-R: ขายคืนอัตโนมัติ
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อัตราหน\วยละ

ประวัติการจายปนผล* 

* เฉพาะ LHDIGITAL-D
กองทุนมีนโยบายการจายเงินปนผลไมเกิน 12 ครั้ง ตอป 

คร้ังท่ี 1 2 1 2 3 1 2 3

ป 2561 2562 2563

สภาวะการลงทุน
มุมมองการลงทุนจาก AXA WF Framlington Digital Economy I USD ในชวงไตรมาส 1 ป 2563 กองทุน AXA Digital Economy มีการ
ปรับตัวลดลง เนืOองจากนักลงทุนเร่ิมมีความกังวลเกี่ยวกับเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัวลง เนืOองจากการแพรระบาดของ Covid-19 มีแนวโนมกระทบ
ตอการเติบโตของเศรษฐกิจโลกรุนแรงกวาที่คาดการณ ไว เนืOองจากการกระแพรระบาดที่รุนแรงนอกจากประเทศจีน อยางในสหรัฐและทวีปยุโรป 
อยางไรก็ตาม ในเดือน เม.ย. 63 ตลาดหุนมีการปรับตัวขึ้น โดย MSCI All Country ปรับตัวขึ้นกวา 11% ขณะที่ นักลงทุนยังคงใหความสนใจ
กับการระบาดของ Covid-19 และมีความหวังวาระบบเศรษฐกิจจะกลับมาฟนตัวอีกคร้ัง จากการใชทั้งนโยบายการเงินและการคลังเพืOอชวยพยุง
เศรษฐกิจ โดยในสถานการณที่มีความไมแน�นอนสูงการลงทุนในกลุม Digital Economy ยังคงมีผลการดําเนินที่แข็งแกรง และมีความยืดหยุน
กวา MSCI All Country 
สภาวะตลาด การกระตุนเศรษฐกิจโดยการใชนโยบายการเงินและการคลังทั้งในสหรัฐ ยุโรป ญี่ปุน และจีน เพืOอชวยพยุงใหดัชนีความเชืOอมั่น
ผูบริโภคจากการระบาดของ Covid-19 ยังคงอยู ในระดับสูง ดานความขัดแยงการคามีพัฒนาไปในทางที่ดีและมีการลงนามกันระหวางสหรัฐฯ 
จีน เพืOอประณีประนอมกันดานภาษี ซึ่งสงผลดีตอแนวโนมกําไรของบริษัทกลุมเทคโนโลยี โดยเฉพาะในจีน ประกอบกับผลประกอบการของบริษัท
ในกลุม IT ยังคงเติบโตอยางโดดเดนและคาดการณกําไรยังถูกปรับลดลงในระดับที่นอยมาก
คําแนะนํา “มองจังหวะลงทุน” หากตลาดมีโอกาสผันผวนจากการปรับฐาน โดยเฉพาะจากชวงการเสนอนโยบายผูทาชิงในการเลือกตั้งในสหรัฐ      
ซึ่งอาจสรางความกังวลใหตลาดดานนโยบายภาษี และบริษัทขนาดใหญกลุมเทคโนโลยีอาจไดรับผลกระทบเชิงจิตวิทยา มองเปนจังหวะเขาลงทุน     
เพืOอถือในระยะยาว 
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“ AXA World Funds-Framlington Digital Economy ”

LHDIGITAL
กองทุนเปด แอล เอช ดิจิตอล อีโคโนมี 

Top Ten Holdings (%)

Country Allocation (%) Sector Weight (%)

ท่ีมา : AXA World Funds-Framlington Digital Economy, Apr, 2020

เอกสารฉบับนี้จัดทําข้ึนเพืOอเผยแพรทั่วไป โดยจัดทําข้ึนจากแหลงขอมูลตางๆ ที่น�าเชืOอถือได ณ วันที่แสดงขอมูล ทั้งนี้ บริษัทฯ มิอาจรับรองความถูกตอง ความน�าเชืOอถือ 
และความสมบูรณของขอมูลทั้งหมด โดยบริษัทขอสงวนสิทธ์ิเปล่ียนแปลงขอมูลทั้งหมดโดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา

* ผลการดําเนินงานในอดีต ผลการเปรียบเทียบผลการดําเนินงานที่เก่ียวของกับผลิตภัณฑ ในตลาดทุน มิไดเปนส่ิงยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต

“ทําความเขาใจลักษณะสินคา เงื:อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงกอนตัดสินใจลงทุน”
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LHROBOT-E
กองทุนเปด แอล เอช โรโบติกส

สัดสวนการลงทุนหลักทรัพยที่ลงทุน

นโยบายการลงทุน
ลงทุนในหน�วยลงทุนของกองทุนรวมกองทุน Credit Suisse (Lux) Robotics Equity Fund - Class IB (กองทุนหลัก) โดยเฉลี่ยในรอบปบัญชีไม
นอยกวา 80% ของ NAV โดยกองทุนหลักจะลงทุนทั่วโลกในตราสารทุนและหลักทรัพยประเภทตราสารทุนของบริษัทที่ดําเนินงานดานเทคโนโลยี
สารสนเทศ การดูแลสุขภาพและอุตสาหกรรม ที ่นําเสนอผลิตภัณฑและบริการในสาขาตางๆรวมถึงแตไมจ ํากัดเฉพาะระบบอัตโนมัติ 
ปญญาประดิษฐ ระบบการควบคุมดานสิ่งแวดลอม ระบบควบคุมอุตสาหกรรม การปรับปรุงประสิทธิภาพ การควบคุมเชิงตัวเลข หุนยนต ระบบ
เทคโนโลยีทางการแพทย ตลอดจนเทคโนโลยีดานความปลอดภัยและการรักษาความปลอดภัย

กองทุนมีนโยบายการลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรม จึงมีความเส่ียงที่ผูลงทุนอาจสูญเสีญเงินลงทุนจํานวนมาก

“ทําความเขาใจลักษณะสินคา เงื:อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงกอนตัดสินใจลงทุน”

ผลการดําเนินงานในอดีต ผลการเปรียบเทียบผลการดําเนินงานที่เก่ียวของกับผลิตภัณฑ ในตลาดทุน มิไดเปนส่ิงยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต
เนืOองจากกองทุน ไมไดปองกันความเส่ียงทั้งจํานวน ผูลงทุนอาจขาดทุนหรือไดรับกําไรจากอัตราแลกเปล่ียน/หรือไดรับเงินคืนต่ํากวาเงินลงทุนเร่ิมแรกได

ดัชนีช้ีวัดของกองทุนรวม
► กองทุนจะเปรียบเทียบกับผลการดําเนินงานของ กองทุน Credit Suisse (Lux) Global Robotics Equity Fund (“กองทุนหลัก”) ปรับ

ดวยอัตราแลกเปลี่ยนเพืOอคํานวณผลตอบแทนเปนสกุลเงินบาท ณ วันที่คํานวณผลตอบแทน

สภาวะการลงทุน
ทางผูจัดการกองทุน Credit Suisse Global Robotics Equity Fund มองวา ในเดือน เม.ย. กองทุนสามารถเอาชนะดัชนีอางอิงได 
เนืOองจากหุนแตละตัวที่กองทุนถือ โดยเฉพาะหุนที่เกี่ยวกับอุปกรณ และวิจัยการแพทย และอุปกรณ ในภาคการผลิตที่ ไดรับผลดีหลังจาก 
Covid-19 และการเริ่มเปดเมืองที่ยังมีผลประกอบการที่แข็งแกรง และมีแนวโนมเติบโตอยางตอเนืOอง โดยในระดับ portfolio กองทุนได      
มีการลงทุนในบริษัทที่สราง platform เพืOอชวยในการกอสรางโครงสรางพื้นฐาน โดยการสรางความสะดวกและเพื Oอประสิทธิภาพใน           
การออกแบบโครงสรางพ้ืนฐานนั้นๆ
สภาวะตลาด มอง Sentiment ตลาดดีขึ ้น จากความกังวลที่ลดลงเรืOองการแพรระบาดของ Covid-19 และมีสัญญาณดีจากการคลาย 
มาตรการล็อกดาวน อีกทั้ง การใชหุ นยนต อุปกรณ automate ตางๆ ถูกนํามาใชมากขึ ้นโดยเฉพาะใน healthcare sector หลังเกิด
เหตุการณ Covid-19 รวมถึง กระแส Deglobalization ที่สนับสนุนนโยบายกีดกัน ทางการคา ทําใหภาคธุรกิจตองกระจายฐานการผลิต 
หรือใชหุ นยนต/เครื Oองจักรแทนแรงงานคน จึงมองวาบริษัทที่เกี ่ยวของกับหุนยนตยังดูน�าสนใจ โดยเฉพาะหุนที ่เกี ่ยวกับการบริการ 
healthcare การใชงานในบาน มีอัตราการเติบโตที ่สูง ประมาณ 20% - 25% จาก 2018 ถึง 2020 (International Federation of 
Robotics, 2018) อีกทั้ง ดวยตนทุนของหุนยนตที่ถูกกวาคาแรงคนงานในหลายประเทศ ประกอบกับการขาดแคลนแรงงาน เทคโนโลยีที่
ฉลาดลํ้ามากขึ้น มีความปลอดภัยสูงขึ้น ทําใหความตองการใชหุนยนตเติบโตขึ้นอยางรวดเร็ว
คําแนะนํา “ถือลงทุนในระยะยาว” เฉพาะนักลงทุนที่รับความผันผวนได สามารถลงทุนเปนทางเลือกสวนเพิ่มจากสินทรัพยหลักที่ลงทุน   
ในพอรต โดยแนะนําใหถือลงทุนในระยะยาวขึ้นกวากองทุนหุนทั่วโลกทั่วไป อยางนอย 3 ป เพราะถือเปนกองทุนที่เนนลงทุนกระจุกตัว        
ในอุตสาหกรรมเฉพาะ จึงมีแนวโนมที่จะมีความผันผวนสูงกวา

หน�วยลงทุน Credit Suisse Lux - Robotics Equity Fund 95.31

บัญชีเงินฝากออมทรัพย ธนาคารไทยพาณิชย  จํากัด (มหาชน) 6.81

หน้ีสินอืOน -2.12

หลักทรัพย
%

ของ NAV
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“ Credit Suisse Global Robotics Equity Fund ”

Top Ten Holdings (%)

Country Allocation (%)

ท่ีมา : Credit Suisse Global Robotics Equity Fund, Apr, 2020

เอกสารฉบับนี้จัดทําข้ึนเพืOอเผยแพรทั่วไป โดยจัดทําข้ึนจากแหลงขอมูลตางๆ ที่น�าเชืOอถือได ณ วันที่แสดงขอมูล ทั้งนี้ บริษัทฯ มิอาจรับรองความถูกตอง ความน�าเชืOอถือ 
และความสมบูรณของขอมูลทั้งหมด โดยบริษัทขอสงวนสิทธ์ิเปล่ียนแปลงขอมูลทั้งหมดโดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา

* ผลการดําเนินงานในอดีต ผลการเปรียบเทียบผลการดําเนินงานที่เก่ียวของกับผลิตภัณฑ ในตลาดทุน มิไดเปนส่ิงยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต

“ทําความเขาใจลักษณะสินคา เงื:อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงกอนตัดสินใจลงทุน”

LHROBOT-E
กองทุนเปด แอล เอช โรโบติกส

Currency Breakdown (%)

Sector Weight (%)
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ขอมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563

หน�วยลงทุน T ROWE PRICE SICAV DIVERSIFIED INCOME 
BOND FUND

66.28

หน�วยลงทุน PIMCO GIS GLOBAL INVESTMENT GRADE 
CREDIT FUND

25.14

หน�วยลงทุน iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF 4.04

บัญชีเงินฝากออมทรัพย ธนาคารไทยพาณิชย  จํากัด (มหาชน) 3.32

หน�วยลงทุน PIMCO GIS INCOME FUND-INS AC 2.19

หลักทรัพย
%

ของ NAV

สัดสวนการลงทุนหลักทรัพยที่ลงทุน

นโยบายการลงทุน
กองทุนจะลงทุนในหน�วยลงทุนของกองทุนตางประเทศ และ/หรือกองทุนรวมอีทีเอฟตางประเทศทั่วโลก โดยเฉลี่ยในรอบปบัญชีไมนอยกวารอยละ 80 
ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน โดยกองทุนจะลงทุนอยางนอย 2 กองทุน กองทุนละไมเกินรอยละ 79 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน      
โดยกองทุนจะพิจารณาลงทุนในกองทุนหลายประเภท เชน กองทุนตราสารหนี้ และ/หรือกองทุนตราสารทุน และ/หรือหน�วยลงทุนของกองทุนรวม
อสังหาริมทรัพย/REITs และ/หรือกองทุนรวมโครงสรางพื้นฐาน เปนตน ในสัดสวนตั้งแต 0 -100% ของNAV โดยขึ้นอยูกับดุลยพินิจของผูจัดการ
กองทุน

LHGINCOME-A
LHGINCOME-D
LHGINCOME-R

LHGINCOME
กองทุนเปด แอล เอช โกลบอล อินคัม 

“ทําความเขาใจลักษณะสินคา เงื:อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงกอนตัดสินใจลงทุน”

ผลการดําเนินงานในอดีต ผลการเปรียบเทียบผลการดําเนินงานที่เก่ียวของกับผลิตภัณฑ ในตลาดทุน มิไดเปนส่ิงยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต
เนืOองจากกองทุน ไมไดปองกันความเส่ียงทั้งจํานวน ผูลงทุนอาจขาดทุนหรือไดรับกําไรจากอัตราแลกเปล่ียน/หรือไดรับเงินคืนต่ํากวาเงินลงทุนเร่ิมแรกได

►กองทุนจะเปรียบเทียบกับผลการดําเนินงานของ กองทุน Credit 
Suisse (Lux) Global Robotics Equity Fund (“กองทุนหลัก”) 
ปรับดวยอัตราแลกเปลี่ยนเพืOอคํานวณผลตอบแทนเปนสกุลเงิน
บาท ณ วันที่คํานวณผลตอบแทน

ประวัติการจายปนผล 

0.06
0.08

0.10 0.09

0.00

0.05

0.10

0.15
อัตราหน\วยละ

* เฉพาะ LHGINCOME-D
กองทุนมีนโยบายการจายเงินปนผลไมเกิน 12 ครั้ง ตอป ประเภทหน\วยลงทุน : 

ดัชนีช้ีวัดของกองทุนรวม

คร้ังท่ี 1 1 1 2

ป 2561 2562 2563

สภาวะการลงทุน
มุมมองการลงทุนจาก T. Rowe Price Fund SICAV Diversified Income Bond Fund ในเดือน เม.ย. ตลาดมีการปรับตัวดีขึ้นโดย credit 
spread มีการปรับตัวแคบลงอยางมีนัยสําคัญ ซึ่งการลงทุนในกลุม credit และ high yield ได ใหผลตอบที่สูงสุดในชวงเวลานี้ จากผลของการใช
นโยบายการเงินและการคลังเพืOอหนุนตลาดในตอนนี้ โดยกองทุนยังคงการจัดพอรตใหเหมาะสมกับสถานการณปจจุบัน หลังจากที่ credit 
spread ไดมีการเพิ่มขึ้นจนถึงระดับที่น�าสนใจทางผูจัดการกองทุนได ใช โอกาสดังกลาวเพิ่มลงทุนในกลุม Investment Grade ที่มีระดับราคา      
ที่เหมาะสม
สภาวะตลาด ปจจุบันแนวโนมดอกเบี้ยอยู ในระดับตํ่า ธนาคารกลางประเทศตางๆ ไดแก อเมริกา ญี่ปุ น ยุโรป ยังคงขยายงบดุล (Balance 
Sheet) เพืOอกระตุนการขยายตัวเศรษฐกิจตอ เปนผลดีกับอัตราผลตอบแทนตราสารหนี้ ขณะที่ ตราสารหนี้ของตลาดเกิดใหม และ high yield 
ไดรับประโยชนจากคาเงินดอลลารสหรัฐที่มีแนวโนมไมแข็งคามากในชวงถัดไป ซึ่งเปนผลดีจากการที่ธนาคารกลางทั่วโลกมีแนวโนมคงหรือ           
ลดดอกเบ้ียลงตอเพืOอประคองเศรษฐกิจ 
คําแนะนํา “ทยอยลงทุน” เนืOองจากกองทุนใหผลตอบแทนที่คอนขางสมํ่าเสมอ (ผลตอบแทนคาดหวังประมาณ 3-5%) ทามกลางความกังวล
เรืOองเศรษฐกิจที่อาจชะลอตัวลงหรือสงครามการคา และไดรับประโยชนจากแนวโนมการลดดอกเบี้ยของธนาคารกลางทั่วโลก จึงเหมาะสมตอ     
นักลงทุนที่รับความผันผวนได ไมมาก
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“ กองทุน T.Rowe Funds SICAV Diversified Income Bond Fund ”

ท่ีมา : T.ROWE PRICE FUNDS, Apr, 2020

CREDIT QUALITY DIVERSIFICATION (%)

ASSET TYPE DIVERSIFICATION (%)

เอกสารฉบับนี้จัดทําข้ึนเพืOอเผยแพรทั่วไป โดยจัดทําข้ึนจากแหลงขอมูลตางๆ ที่น�าเชืOอถือได ณ วันที่แสดงขอมูล ทั้งนี้ บริษัทฯ มิอาจรับรองความถูกตอง ความน�าเชืOอถือ 
และความสมบูรณของขอมูลทั้งหมด โดยบริษัทขอสงวนสิทธ์ิเปล่ียนแปลงขอมูลทั้งหมดโดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา

* ผลการดําเนินงานในอดีต ผลการเปรียบเทียบผลการดําเนินงานที่เก่ียวของกับผลิตภัณฑ ในตลาดทุน มิไดเปนส่ิงยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต

“ทําความเขาใจลักษณะสินคา เงื:อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงกอนตัดสินใจลงทุน”

Top Ten Holdings (%)

PORTFOLIO CHARACTERISTICS

LHGINCOME
กองทุนเปด แอล เอช โกลบอล อินคัม 
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“ PIMCO GIS Income Fund -INS AC ”

ท่ีมา : PIMCO Funds: Apr, 2020

Duration (% Duration Weighted Exposure)

Sector Allocation (Duration in Years)

เอกสารฉบับนี้จัดทําข้ึนเพืOอเผยแพรทั่วไป โดยจัดทําข้ึนจากแหลงขอมูลตางๆ ที่น�าเชืOอถือได ณ วันที่แสดงขอมูล ทั้งนี้ บริษัทฯ มิอาจรับรองความถูกตอง ความน�าเชืOอถือ 
และความสมบูรณของขอมูลทั้งหมด โดยบริษัทขอสงวนสิทธ์ิเปล่ียนแปลงขอมูลทั้งหมดโดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา

* ผลการดําเนินงานในอดีต ผลการเปรียบเทียบผลการดําเนินงานที่เก่ียวของกับผลิตภัณฑ ในตลาดทุน มิไดเปนส่ิงยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต

“ทําความเขาใจลักษณะสินคา เงื:อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงกอนตัดสินใจลงทุน”

Top Ten Holdings (%)

Top 10 Industries (% Market Value)

LHGINCOME
กองทุนเปด แอล เอช โกลบอล อินคัม 
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ขอมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563

LHGMA
กองทุนเปด แอล เอช โกลบอล มัลติ แอสเซ็ท

สัดสวนการลงทุนหลักทรัพยที่ลงทุน

นโยบายการลงทุน
ลงทุนในหน�วยลงทุนของกองทุนหลักท่ีกองทุนจะลงทุนคือกองทุน Ninety One Global Strategy Fund - Global Multi Asset Income Fund (“กองทุนหลัก”) โดยเฉลี่ย
ในรอบปบัญชีไมนอยกวา 80% ของ NAV โดยกองทุนหลักมีนโยบายลงทุนในทรัพยสินที่หลากหลายในตราสารหนี้ ตราสารทุน และตราสารอนุพันธทางการเงินซึ่งมี
สินทรัพยอางอิงเปนตราสารหน้ี และตราสารทุน โดยปกติกองทุนหลักจะลงทุนในตราสารทุนไมเกินรอยละ 50 ของมูลคาทรัพยสินของกองทุน 

“ทําความเขาใจลักษณะสินคา เงื:อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงกอนตัดสินใจลงทุน”

ผลการดําเนินงานในอดีต ผลการเปรียบเทียบผลการดําเนินงานที่เก่ียวของกับผลิตภัณฑ ในตลาดทุน มิไดเปนส่ิงยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต
เนืOองจากกองทุน ไมไดปองกันความเส่ียงทั้งจํานวน ผูลงทุนอาจขาดทุนหรือไดรับกําไรจากอัตราแลกเปล่ียน/หรือไดรับเงินคืนต่ํากวาเงินลงทุนเร่ิมแรกได

ดัชนีช้ีวัดของกองทุนรวม (Benchmark) 
► กองทุนนี ้จะเปรียบเทียบกับผลการดําเนินงานของกองทุน 

Ninety One Global Multi-Asset Income (“กองท ุนหลัก”) 
ปรับดวยอัตราแลกเปลี่ยนเพืOอคํานวณผลตอบแทนเปนสกุลเงิน
บาท ณ วันที่คํานวณผลตอบแทน

ชนิดหน\วยลงทุน : 
LHGMA-A  : สะสมมูลคา
LHGMA-D  : จายเงินปนผล
LHGMA-R  : รับซื้อคืนหน�วยลงทุนอัตโนมัติ
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สภาวะการลงทุน
มุมมองการลงทุนจาก Investec Global Multi-Asset Income Fund ในเดือน เม.ย. ตลาดมีการปรับตัวขึ้นถึงแมสถานการณเศรษฐกิจโลก
ยังคงยํ่าแย ซึ่งมีแนวโนมจะมาจากการใชนโยบายการเงินและการคลังของรัฐบาลและธนาคารกลางตางๆ โดยกองทุนยังคงการจัดพอรต        
การลงทุนใหเหมาะสมกับสถานการณปจจุบัน ผานการปองกันความเสี่ยงขาลงของสินทรัพยตางๆ โดยผลตอบแทนหลักๆ มาจากฝงตราสารทุน
และตราสารหนี้กลุม Investment Grade ทั้งนี้ กองทุนมีการปองกันความเสี่ยงในสวนของตราสารทุนกวาครึ่งและมีแนวโนมที่จะเพิ่มสัดสวน
การถือหุนเมืOอสถานการณเร่ิมมีแนวโนมดีขึ้น
สภาวะตลาด แนวโนมเศรษฐกิจโดยรวม น�าจะยังเติบโตแมอัตราการเติบโตจะชะลอ โดยมีความเสี่ยงจากการที่สินทรัพยเสี่ยงไดปรับตัวขึ้นอยาง
แข็งแกรงในป 2019 ที่ผานมารวมถึงตนปนี้ จากแนวโนมผอนคลายนโยบายการเงินจากธนาคารกลางหลักๆ ซึ่งหากสถานะทางเศรษฐกิจไมดีขึ้น
ตามความคาดหวังของภาครัฐฯ และนักลงทุนในตลาดจะทําใหการลงทุนในสินทรัพยเสี่ยงกลับมาผันผวน ขณะที่ ความเสี่ยงจากสงคราม
การเมืองระหวางกลุมประเทศตาง ๆ จะมีบทบาทมากสรางความผันผวนในป 2020 นี้
คําแนะนํา “ถือลงทุน” เปนทางเลือกจากการลงทุนใน Term Fund โดย กองทุนมีจุดเดนคือ มีผลตอบแทนที่มีเสถียรภาพและมีโอกาสให
รายไดสมํ่าเสมอ รวมถึงผลตอบแทนมีแนวโนมดีกวาการลงทุนตราสารหนี้ทั่วไป เนืOองจากกองทุนมีสวนผสมของหุนปนผลคุณภาพดีทั่วโลก และ
มักเปนหุนที่เติบโตอยางย่ังยืน สัดสวนระหวางตราสารหนี้และหุน สวนใหญจะอยูที่ 70/30 สามารถถือลงทุนไดทุกสถานการณตลาด

หน�วยลงทุน Ninety One Global Strategy Fund - Global Multi 
Asset Income Fund

96.52

บัญชีเงินฝากออมทรัพย  ธนาคารไทยพาณิชย  จํากัด (มหาชน) 3.20

ทรัพย สินอืOน 0.28

หลักทรัพย
%

ของ NAV

* เฉพาะ LHGMA-D
กองทุนมีนโยบายการจายเงินปนผลไมเกิน 12 ครั้ง ตอป 
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“ Ninety One Global Multi-Asset Income ”

ท่ีมา : Ninety One Global Multi-Asset Income : Apr, 2020

Country Allocation (%)

Sector Allocation (Duration in Years)

เอกสารฉบับนี้จัดทําข้ึนเพืOอเผยแพรทั่วไป โดยจัดทําข้ึนจากแหลงขอมูลตางๆ ที่น�าเชืOอถือได ณ วันที่แสดงขอมูล ทั้งนี้ บริษัทฯ มิอาจรับรองความถูกตอง ความน�าเชืOอถือ 
และความสมบูรณของขอมูลทั้งหมด โดยบริษัทขอสงวนสิทธ์ิเปล่ียนแปลงขอมูลทั้งหมดโดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา

* ผลการดําเนินงานในอดีต ผลการเปรียบเทียบผลการดําเนินงานที่เก่ียวของกับผลิตภัณฑ ในตลาดทุน มิไดเปนส่ิงยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต

“ทําความเขาใจลักษณะสินคา เงื:อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงกอนตัดสินใจลงทุน”

Top 10 Bond Holdings (%)

Credit Breakdown (%)

LHGMA
กองทุนเปด แอล เอช โกลบอล มัลติ แอสเซ็ท

Top 10 Equity Holdings (%)

Currency Allocation (%)
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ขอมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563

หน�วยลงทุน ISHARES INDIA 50 ETF 48.97

หน�วยลงทุน NOMURA Funds Ireland - India Equity Fund 47.87

บัญชีเงินฝากออมทรัพย ธนาคารไทยพาณิชย  จํากัด (มหาชน) 2.47

ทรัพย สินอืOน 0.69

หลักทรัพย
%

ของ NAV

LHINDIA-E
กองทุนเปด แอล เอช อินเดีย-E 

สัดสวนการลงทุนหลักทรัพยที่ลงทุน

นโยบายการลงทุน
กองทุนจะลงทุนในหรือมีไวซึ่งหน�วยลงทุนของกองทุนตางประเทศ และ/หรือกองทุนรวมอีทีเอฟตางประเทศทั่วโลก ที่มีนโยบายเนนลงทุนในตราสาร
ทุนที่จดทะเบียนในประเทศอินเดีย โดยมีมูลคาการลงทุนสุทธิในหน�วยลงทุนของกองทุนตางประเทศ และ/หรือกองทุนรวมอีทีเอฟตางประเทศที่มี
ลักษณะดังกลาว โดยเฉลี่ยในรอบปบัญชีไมนอยกวา 80% ของ NAV ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะลงทุนในกองทุนรวมตางประเทศ และ/หรือกองทุนรวมอีที
เอฟตางประเทศอยางนอย 2 กองทุน ในสัดสวนกองทุนละไมเกิน 79 % ของ NAV

“ทําความเขาใจลักษณะสินคา เงื:อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงกอนตัดสินใจลงทุน”

ผลการดําเนินงานในอดีต ผลการเปรียบเทียบผลการดําเนินงานที่เก่ียวของกับผลิตภัณฑ ในตลาดทุน มิไดเปนส่ิงยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต
เนืOองจากกองทุน ไมไดปองกันความเส่ียงทั้งจํานวน ผูลงทุนอาจขาดทุนหรือไดรับกําไรจากอัตราแลกเปล่ียน/หรือไดรับเงินคืนต่ํากวาเงินลงทุนเร่ิมแรกได

กองทุนหลักที่กองทุนรวมไปลงทนุมีสัดสวนการลงทุนกระจุกตัวในประเทศอินเดีย 
ดังน้ันผูลงทนุจึงควรพิจารณาการกระจายความเสี่ยงของพอรตการลงทุนโดยรวมของตนเอง

ดัชนีช้ีวัดของกองทุนรวม (Benchmark) 
► ดัชนี MSCI India Total Return Index (SM) 90%
► อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจํา 3 เดือน เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชยขนาดใหญ 3 แหง ไดแก ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) (BBL), 

ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) (SCB), และ ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) (KBANK) 10%

สภาวะการลงทุน
มุมมองการลงทุนจาก Nomura India Equity Fund กองทุนหลักยังคงเนนลงทุนในหุนที่เปนผู นําในอุตสกรรมและมี Balance Sheet         
ที่แข็งแกรง มีกระแสเงินสดที่สูง โดยที่ผานมาราคาหุนปรับตัวลงมาเกินมูลคาพื้นฐานจึงนับเปนโอกาสในการสะสมหุน เชืOอวาหลังวิกฤติ บริษัท
เหลานี้จะสามารถเติบโตไดอีกคร้ัง ที่ผานมาหุนในกลุม เทคโนโลยีในอินเดียยังคงไดรับผลกระทบในวงจํากัด ในขณะที่กลุมธนาคารปรับตัวลงจาก 
แนวโนมดอกเบ้ียที่ปรับตัวลง และการเติบโตของสินเชืOอที่ชะลอตัว
ปจจัยการลงทุนในตลาดอินเดีย
• จากตลาดที่ปรับตัวลงแรง ราคาหุนลงมาตํ่ามาก ทําใหเกิด Share buyback ของหลายบริษัท ในหลาย sector โดยเฉพาะกลุมเทคโนโลยี 

และ consumer goods ทําใหตลาดปรับขึ้นได รวมถึงมีหุนหลายตัวที่เปนผูรับผลประโยชนจากสวนแบงการตลาดที่เพ่ิมขึ้น จากการควบรวม
กิจการ เชน โทรคมนาคม หรือรัฐบาลสามารถขายสินทรัพยและการลงทุนของรัฐบาล

• ราคานํ้ามันที่ปรับตัวลง เปนผลดีสําหรับผูนําเขานํ้ามันอันดับ 3 ของโลกอยางอินเดีย จะชวยใหสถานะทางการเงินของประเทศดีขึ้น และชวย
แกปญหาเงินเฟอ

• รัฐบาลอินเดียยังมีความสามารถในการดําเนินนโยบายเพืOอกระตุนเศรษฐกิจอยูเมืOอเทียบกับประเทศอืOนจากดอกเบี้ยที่ยังอยู ในระดับสูง การอัด
ฉีดเงินกระตุนนั้นถือวายังตํ่า จึงคาดวาจะมีการใชงบประมาณเพืOอกระตุนเศรษฐที่มากขึ้นจะประกาศและจะออกมาเร็วๆ นี้ ขณะที่ หนี้รัฐบาล
โดยรวมนั้นยังอยูระดับตํ่าประมาณ 70% เทียบกับประเทศอืOนที่สวนใหญภาระหนี้เกิน 100% ของ GDP รัฐบาลและธนาคารกลางจึง
สามารถใชการกระตุนเศรษฐกิจในเชิงรุกมากขึ้น

คําแนะนํา “ทยอยลดสัดสวนการลงทุน” โดยเฉพาะกรณีที่มีนํ้าหนักการลงทุนกระจุกตัวสูงในตลาดอินเดียตลาดเดียว โดยปรับลดสัดสวน
การลงทุนในชวงที่ตลาดและแนวโนมราคานํ้ามันปรับตัวขึ้น เพืOอลดทอนความผันผวนของพอรตการลงทุนโดยรวมไปยังกองทุนที่มีการกระจาย
ลงทุนมากกวา 
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“ Nomura India Equity Fund ”

ท่ีมา : Nomura India Equity Fund : Apr, 2020

เอกสารฉบับนี้จัดทําข้ึนเพืOอเผยแพรทั่วไป โดยจัดทําข้ึนจากแหลงขอมูลตางๆ ที่น�าเชืOอถือได ณ วันที่แสดงขอมูล ทั้งนี้ บริษัทฯ มิอาจรับรองความถูกตอง ความน�าเชืOอถือ 
และความสมบูรณของขอมูลทั้งหมด โดยบริษัทขอสงวนสิทธ์ิเปล่ียนแปลงขอมูลทั้งหมดโดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา

* ผลการดําเนินงานในอดีต ผลการเปรียบเทียบผลการดําเนินงานที่เก่ียวของกับผลิตภัณฑ ในตลาดทุน มิไดเปนส่ิงยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต

“ทําความเขาใจลักษณะสินคา เงื:อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงกอนตัดสินใจลงทุน”

LHINDIA-E
กองทุนเปด แอล เอช อินเดีย-E 

Sector Allocation 

Top Ten Holdings (%)
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» การลงทุนใน REITs เอเชียเปนทางหนึ่งที่ทําใหนักลงทุนสามารถมี
สวนรวมในการเติบโตไปกับเมืองของเศรษฐกิจเอเชีย เนืOองจากเอเชีย
เปนกลุมประเทศเกิดใหมที ่มีอัตราการเติบโตสูงกวาประเทศกลุม
ประเทศที่พัฒนาแลว

» REITs เปนประเภทสินทรัพยที่คอนขางใหมสําหรับเอเชีย อาจมีเพียง
ออสเตรเลียนับวาเปนตลาดที่เติบโตไปมากแลว และไดรับการยอมรับ
วาเปนตัวเลือกการลงทุนที่มีศักยภาพสําหรับตลาดทุนเอเชียนับแตป 
2012

» มูลคาตลาด REITs เอเชียเติบโตขึ้นมาก โดย FTSE EPRA  NAREIT 
Developed Asia Real Estate Index มีสัดสวนของ REITs เอเชียที่
ไม ใชออสเตรเลียเพิ่มขึ้นอยางตอเนืOอง มีมูลคาตลาดรวมของกลุม 
REIT ในเอเชียอยูที ่ 335 พันลานดอลลาร ณ สิ้นเดือน ธ.ค. 61 
และยังมีโอกาสเติบโตอีก   

» REITs ในเอเชียมีระดับเง ินกู  (Leverage) ที ่ค อนขางตํ ่าและมี
ศักยภาพในการเติบโตของคาเชาดีกวาที่อืOน

» นักลงทุนมีโอกาสไดร ับกระแสรายไดสมํ ่าเสมอ โดย Yield port 
ปจจุบันอยูที 4% -5% สูงกวาดอกเบี้ยในตลาดปจจุบัน จากตัวเลข
สถิติในอดีต ลักษณะผลตอบแทนจึงคอนขางดีสมํ่าเสมอในระยะยาว

เอกสารฉบับนี้จัดทําข้ึนเพืOอเผยแพรทั่วไป โดยจัดทําข้ึนจากแหลงขอมูลตางๆ ที่น�าเชืOอถือได ณ วันที่แสดงขอมูล ทั้งนี้ บริษัทฯ มิอาจรับรองความถูกตอง ความน�าเชืOอถือ และ
ความสมบูรณของขอมูลทั้งหมด โดยบริษัทขอสงวนสิทธ์ิเปล่ียนแปลงขอมูลทั้งหมดโดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา

ผลการดําเนินงานในอดีต ผลการเปรียบเทียบผลการดําเนินงานที่เก่ียวของกับผลิตภัณฑ ในตลาดทุน มิไดเปนส่ิงยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต

“ทําความเขาใจลักษณะสินคา เงื:อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงกอนตัดสินใจลงทุน”

กองทุน LHPROP-A : เนนลงทุนตรงในทรัสตเพื Oอการ
ลงทุนในอสังหาริมทรัพย และ ETF ที่จดทะเบียนในเอเชีย
แปซิปก

“ Asian REITs … ตัวเลือกที่ดี ในการลงทุน ”

สัดสวน
การลงทุน
รายประเทศ

ท่ีมา : LHFund, ขอมูล ณ วันท่ี 29 พ.ค. 63

Singapore, 
45.1%

Japan , 24.7%Thai, 25.2%

cash & Others, 
4.9%

“ LHPROP-A ยังน\าสนใจลงทุน ”

ตลาดญ่ีปุน กลุม Office และ Logistic ยังสามารถขึ้นคา
เชาไดดี เนืOองจากอุปทานที่มีจํากัดและความตองการที่ยัง
แข็งแกรงจากการเติบโตของ E-commerce และ 3PL อีก
หนึ่งปจจัยที่น�าสนใจคือธนาคารกลางญี่ปุนมีนโยบายที่จะ
อัดฉีดเงินลงทุนเขามาสนับสนุนตลาดทุน

ตลาดสิงคโปร น�าสนใจในแงที ่ REIT หลายๆบริษัทมีการ
เติบโตทางการควบรวมระหวางกันมากขึ้น และมีโอกาสที่จะ
ไดรับการไหลเขาของเงินทุนเมืOอขนาดใหญขึ้นและถูกรวมเขา
ไปในดัชนี นอกจากนี้รัฐบาลสิงคโปรไดประกาศมาตราการ
กระตุ นโดยการคืนภาษีสู บริษัทที ่ ไดรับผลกระทบของโรค 
Covid-19

“ มุมมองตออสังหาริมทรัพยในตางประเทศที่กองทุนมีการลงทุน ”

LHPROP-A
กองทุนเปด แอล เอช พร็อพเพอรต้ี พลัส A

» สามารถกระจายการลงทุนทั้งใน REITs ไทยและประเทศอืOนๆ ใน
เอเช ีย ช วยลดความผ ันผวนจากการกระจ ุกต ัว ล ักษณะ
ผลตอบแทนโดยรวมสอดคลองไปกับหุนแตมีความผันผวนตํ่ากวา
เพราะมีกระแสรายไดจากคาเชารองรับ ขณะเดียวกันก็มีโอกาส
เติบโตในระยะยาวตามการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
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สัดสวนการลงทุนหลักทรัพยท่ีลงทุน

นโยบายการลงทุน
กองทุน LHPROP-A เนนลงทุนในกลุมอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพยและ ETF ที่จดทะเบียนทั้งในประเทศและเอเชียแปซิฟก โดยเฉลี่ยใน
รอบปบัญชีไมนอยกวา 80% ของ NAV โดยเนนกระจายการลงทุนในประเทศชั้นนํา ไดแก ออสเตรเลีย สิงคโปร ญ่ีปุน และไทย 

“ทําความเขาใจลักษณะสินคา เงื:อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงกอนตัดสินใจลงทุน”

ผลการดําเนินงานในอดีต ผลการเปรียบเทียบผลการดําเนินงานที่เก่ียวของกับผลิตภัณฑ ในตลาดทุน มิไดเปนส่ิงยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต
เนืOองจากกองทุน ไมไดปองกันความเส่ียงทั้งจํานวน ผูลงทุนอาจขาดทุนหรือไดรับกําไรจากอัตราแลกเปล่ียน/หรือไดรับเงินคืนต่ํากวาเงินลงทุนเร่ิมแรกได

กองทุนมีนโยบายการลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรม 
จึงมีความเสี่ยงที่ผูลงทุนอาจสูญเสีญเงินลงทุนจาํนวนมาก

ดัชนีชี้วัดของกองทุนรวม (Benchmark) ► กองทุนนี้จะเปรียบเทียบกับผลการดําเนินงานของกองทุนหลัก ปรับดวยอัตราแลกเปลี่ยน
เพืOอคํานวณผลตอบแทนเปนสกุลเงินบาท ณ วันที่คํานวณผลตอบแทน

สถานการณการลงทุน
อัตราการเพิ่มของจํานวนผูติดเชื้อที่มีแนวโนมชะลอตัวลง มาตรการทางการเงินและการคลัง และการทยอยผอนคลายมาตรการณ Lock-
Down และการเร่ิมกลับมาเปดเมืองอีกคร้ัง ไดสรางมุมมองเชิงบวกตอนักลงทุนใหกลับมาในโหมด risk-on อีกคร้ัง
กลยุทธการลงทุน : คงสัดสวนการลงทุนในระดับสูง (Investment Ratio 95%) โดยเนนหลักทรัพยที่มีคุณภาพและการเติบโตสูงเชนกลุม 
Logistic, Data Centre, Warehouse เปนหลัก รวมถึงกลุมที่มีฐานะการเงินแข็งแกรง และไดรับผลกระทบจํากัด เชนกลุม Office และ Retail 
บางตัว
มุมมอง: ปจจุบัน Asian REITs มี Dividend Yield ที่สูง เฉลี่ยอยูที่ 4-6% (TH 5.7% / SG 5.2% / JP 4.6%) ซึ่งเปนระดับที่น�าลงทุนสําหรับ
นักลงทุนที่มองหาโอกาสการลงทุน “ระยะยาว” ในสินทรัพยคุณภาพดีมีเงินปนผลสูง (LHPROPR-A ปจจุบันมี dividend yield เฉลี่ยที่ 4.91%)
คําแนะนํา “ถือลงทุน” เพืOอสรางโอกาสรับกระแสรายไดที่เติบโตสมํ่าเสมอในระยะยาว เหมาะสําหรับนักลงทุนที่ยอมรับความเสี่ยงจากการ
กระจุกตัวจากการลงทุนในภูมิภาคเอเชียได เนืOองจากตลาดเอเชียสวนใหญจะไดรับผลกระทบจากกระแสเงินไหลเขาออกและปจจัยตลาด 

หน�วยลงทุนใน MAPLETREE LOGISTICS TRUST (REIT) 7.54

หน�วยลงทุนใน KEPPEL DC REIT (REIT) 7.28

หน�วยลงทุนใน MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST (REIT) 7.14

หน�วยลงทุนใน ASCENDAS REAL ESTATE INVESTMENT TRUST (REIT) 7.00

หน�วยลงทุนใน MANULIFE US REIT 5.45

หลักทรัพย
%

ของ NAV

LHPROP-A
กองทุนเปด แอล เอช พร็อพเพอรต้ีพลัส A

ประวัติการจายปนผล* 

คร้ังท่ี 1 2 3 4 1 2 1 2 3 4 5 1 2 3

ป 2560 2561 2562 2563
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0.15
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0.2

0.1

0.2

0.4

0

0.1

0.2
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อัตราหน\วยละ (บาท)

*กองทุนมีนโยบายการจายเงินปนผลไมเกิน 12 ครั้ง ตอป 

* Morningstar overall rating ประเภท Property Indirect – Flexible ณ 31 พ.ค. 63
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“ Global REITs ” 

เอกสารฉบับนี้จัดทําข้ึนเพืOอเผยแพรทั่วไป โดยจัดทําข้ึนจากแหลงขอมูลตางๆ ที่น�าเชืOอถือได ณ วันที่แสดงขอมูล ทั้งนี้ บริษัทฯ มิอาจรับรองความถูกตอง ความน�าเชืOอถือ 
และความสมบูรณของขอมูลทั้งหมด โดยบริษัทขอสงวนสิทธ์ิเปล่ียนแปลงขอมูลทั้งหมดโดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา

“ทําความเขาใจลักษณะสินคา เงื:อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงกอนตัดสินใจลงทุน”

ทางผูจัดการกองทุน B&I Capital มองวา Global REITs โดยรวมยังอยู ในสภาวะเเข็งแกรง หากเมื:อเทียบกับวิกฤติเศรษฐกิจในชวง ป 
2008 นั้น สถานะการเงินของ REITs ในปจจุบันโดยรวมยังดีอยูจากปจจัยตอไปนี้ 
✅ REITs สวนใหญไดเพิ่มความแข็งแกรงของ Balance sheet หรืองบดุลอยางตอเนื:องในชวงทศวรรษที่ผานมา จึงมีความพรอมรับกับ

สถานการณ ถึงแมเศรษฐกิจจะเขาสูภาวะวิกฤติทางการเงิน ก็พรอมรับมือและจะผานพนไปได
✅ อัตราสวนหนี้ตอมูลคาทรัพยสินทางบัญชี ของ REITs สหรัฐ อยูที่ 50% ซึ่งนอยกวาเมืOอป 2008 ที่ 58%
✅ นโบายการเงินของเฟดทําให REITs ไดรับ credit เพื:อชวยเสริมสภาพคลองได โดยคาดวา US REITs มี วงเงินเครดิตสูงถึง $118 Billion 

ที่จะสามารถดึงมาใช ได
✅ Global REITs ยังคงน\าสนใจ เนื:องจากมีรายไดที่สมํ่าเสมอจากสัญญาเชาระยะยาวใน REITs หลากหลายประเภท  ทั้ง office, retail, industrial 

logistics & warehouse และ infrastructure จึงใหผลตอบแทนที่คอนขางมั่นคงแม ในชวงเศรษฐกิจชะลอตัว ปจจุบันการลงทุนใน Global REITs ให
ผลตอบแทนจากเงินปนผลประมาณ 4.3% ตอป ซึ่งถือวาคอนขางสูงกวาคาเฉลี่ยสําหรับประเทศกลุมพัฒนาแลว

✅ เศรษฐกิจโลกยังคงชะลอตัวจากผลกระทบ Covid-19 แตมาตรการทางการเงิน และการคลังในการกระตุนเศรษฐกิจ โดยเฉพาะการใชมากตร
การ QE จากทั่วโลก และอัตราดอกเบี้ยอยูในระดับตํ่า ทําใหการลงทุนใน REITs มีแนวโนมดึงดูดกระแสเงินลงทุนไดและมีความน�าสนใจมากกวาการ
ลงทุนในพันธบัตรที่ผลตอบแทนตํ่า

✅ ความกังวลเรื:อง second wave หลังเปดเมือง มีความเปนไปได แตจะไมสูงเทาการระบาดในครั้งแรก เพราะคนจะระวังตัวมากขึ้น และมีระยะหาง
ทางสังคม ดังนั้น การปดเมือง หลัง second wave อาจมีการทําเปนสวนๆ เฉพาะที่มีคนติดเชื้อมากเพืOอไมใหกระทบกับเศรษฐกิจมากเกินไป ตลาด
จึงไมน�าปรับตัวลงแรงเหมือนที่ผานมา นอกจากนี้ นโยบายดอกเบี้ยตํ่า และสภาพคลองที่เพิ่มขึ้น ก็ชวยสนับสนุนใหมีคนเขามาซื้อสินทรัพยเสี่ยง ก็
จะชวยสนับสนุนตลาดหุน และ REITs เชนเดียวกัน 

✅ จากเหตุการณจลาจลในสหรัฐฯ ประเมินวาจะกระทบกับกลุ มหางสรรพสินคาและอาคารสํานักงาน ซึ ่งกองทุน B&I ไมมีการลงทุนใน
หางสรรพสินคาขนาดใหญในสหรัฐฯ แตมีการลงทุนในรานสะดวกซื้อและในอาคารสํานักงานไมมาก ซึ่งเปนออฟฟสที่ผูเชาเปนหน�วยงานรัฐบาล จึง
คาดวาจะไมกระทบกับผลการดําเนินงาน เนืOองจากมีการทําประกันความเสียหายไว และจากการติดตามกับทาง REITs manager ยังไมมีความ
เสียหายใด ๆ ที่มีผลกระทบตอสินทรัพยที่ลงทุน  ขณะที่ REITs ประเภทอืOนๆ ที่เปนสัดสวนใหญของพอรตการลงทุน ประมาณ 60-70% ไมไดรับ
ผลกระทบจากเหตุจลาจล เชน data center cell tower ศูนยวิทยาศาสตร หอพักนักศึกษา logistics และ self storage เปนตน

✅ โดยปจจัยที่ตองติดตาม คือ ตัวเลขการติดเชื้อ Covid-19 จากเหตุการณจลาจล อาจจะทําใหการเปดเมืองลาชาออกไป ซึ่งจะมีผลตอการฟนตัวทาง
เศรษฐกิจและรายไดคาเชา

LHPROP-G
กองทุนเปด แอล เอช โกลบอล พร็อพเพอรต้ี
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นโยบายการลงทุน
เนนลงทุนในหน�วยลงทุนของกองทุนรวมตางประเทศเพียงกองเดียว (Master Fund) คือกองทุน B&I Global Real Estate Securities Fund 
(UCITS) Class S โดยเฉลี่ยในรอบปบัญชีไมนอยกวารอยละ 80 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิ ซึ่งกองทุนหลักมีนโยบายลงทุนสวนใหญในหลักทรัพยที่
เกี่ยวของกับอสังหาริมทรัพยและบริษัทที่เกี่ยวของกับอสังหาริมทรัพย 

“ทําความเขาใจลักษณะสินคา เงื:อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงกอนตัดสินใจลงทุน”

ผลการดําเนินงานในอดีต ผลการเปรียบเทียบผลการดําเนินงานที่เก่ียวของกับผลิตภัณฑ ในตลาดทุน มิไดเปนส่ิงยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต
เนืOองจากกองทุน ไมไดปองกันความเส่ียงทั้งจํานวน ผูลงทุนอาจขาดทุนหรือไดรับกําไรจากอัตราแลกเปล่ียน/หรือไดรับเงินคืนต่ํากวาเงินลงทุนเร่ิมแรกได

กองทุนมีนโยบายการลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรม จึงมีความเสี่ยงที่ผูลงทุนอาจสูญเสีญเงินลงทนุจํานวนมาก

สัดสวนการลงทุนหลักทรัพยท่ีลงทุน

ดัชนีชี้วัดของกองทุนรวม (Benchmark) ► PF&REIT Total Return Index 50%
► FTSE EPRA/NAREIT Asia Pacific Index 50%

สถานการณการลงทุน
ที่ผานมากองทุนปรับตัวตามดัชนี Global REITs โดยเฉพาะ US REITs ที่คิดเปนประมาณ 50-60% ของดัชนี Global REITs โดยที่ผานมา REITs 
ปรับลงไป ประมาณ 40% คอนขางมากกวาหุน เเละการรีบาวนกลับของ US REITs ยังปรับขึ้นไมมากเทาหุน จึงมองวามีโอกาสที่จะปรับตัวขึ้นไดอีก 
โดยเฉพาะ REITs ใน sector ที่ปจจัยพ้ืนฐานไมเปลี่ยนเเปลงมากนักเเละมี Balance Sheet มีเงินทุนที่เเข็งเเรงและมีระดับหนี้สินตํ่า
คําแนะนํา “ซื้อ” เนืOองจากระยะยาวสามารถไดรับผลตอบแทนอยางสมํ่าเสมอจากเงินปนผล และเปนการกระจายการลงทุนไปใน REITs ที่มี dividend 
growth สูงในกลุมประเทศพัฒนาแลว นอกจากนี้ ราคา Global  REITs ยังปรับขึ้นไมมากนักเมืOอเทียบกับตลาดหุน จึงมองเปนโอกาสซื้อ อยางไรก็ตาม 
กองทุน LHPROP-G เนนการเติบโตสูง จึงมีความผันผวนมากเหมือน growth stocks นักลงทุนควรมีระยะเวลาถือลงทุนอยางนอย 1-1.5 ปขึ้นไป

LHPROP-G
กองทุนเปด แอล เอช โกลบอล พร็อพเพอรต้ี

หน�วยลงทุน B&I GLB REAL ESTATE SECURITIES FUND 95.87

ทรัพย สินอืOน 4.13

หลักทรัพย
%

ของ NAV
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ความน\าสนใจของกองทนุ 
“B&I Global Real Estate Securities Fund”

✅ B&I Capital AG เปน Asset Management ที่เชี่ยวชาญดานการลงทุนใน REITs หลายภูมิภาคทั่วโลก และ มี AUM 
เพ่ิมข้ึนอยางตอเนืOอง โดยกองทุน B&I Global Real Estate Securities Fund จดทะเบียนเปน UCITs Fund ใน Liechtenstein 
ตั้งแต 30 November 2015

✅ มีผลการดําเนินงานที่ดีกวาดัชนีชี้วัด (Benchmark) อยางตอเนื:อง โดยเฉพาะจากความสามารถในการเลือกหลักทรัพย 
(Securities Selection)

✅ เนนเลือกลงทุนในหลักทรัพยที่มีการเติบโตของเงินปนผลและผลตอบแทนโดยรวมที่สูง (High DPU growth + High Total 
Return) และมีแนวโนมเติบโตไปกับ Mega trend ของโลก

✅ ลงทุนใน sector ที่มีแนวโนมเติบโตสูงในอนาคตนอกเหนือจาก ตึก office หรือ retail sector 

E-Commerce & 
Logistics space

Self-storage

Cell Tower

Data Centre

Healthcare / 
Senior housing

เอกสารฉบับนี้จัดทําข้ึนเพืOอเผยแพรทั่วไป โดยจัดทําข้ึนจากแหลงขอมูลตางๆ ที่น�าเชืOอถือได ณ วันที่แสดงขอมูล ทั้งนี้ บริษัทฯ มิอาจรับรองความถูกตอง ความน�าเชืOอถือ 
และความสมบูรณของขอมูลทั้งหมด โดยบริษัทขอสงวนสิทธ์ิเปล่ียนแปลงขอมูลทั้งหมดโดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา

“ทําความเขาใจลักษณะสินคา เงื:อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงกอนตัดสินใจลงทุน”

Source : B&I Global Real Estate Securities Fund, Fact Sheet as of May 2020

LHPROP-G
กองทุนเปด แอล เอช โกลบอล พร็อพเพอรต้ี

ทางผูจัดการกองทุน B&I Capital มองวายังมี REITs ท่ีน\าสนใจในหลายกลุมอุตสาหกรรม

Logistic REITs หรือกองรีทที่ประกอบธุรกิจใหเชาโกดังสินคาสําหรับบริษัทอีคอมเมิรซ และใหเชาโกดังแกบริษัท Third 
party logistics ระดับโลกเชน DHL FedEx ซ่ึงมีการเติบโตดีทุกปและอยูใน Megatrend ของโลก เชน สังคมดิจิตัล สังคมไรเงินสด

Office REITs ยังดําเนินการไดดี นอกจากนี้ สําหรับ Office sector นั้น สัญญาเชาสวนใหญจะเปนสัญญาระยะยาวซึ่ง
ชวยใหกระแสรายไดของ REITs มีความแน�นอนกวาหุน นอกจากนี้ สําหรับ Office sector นั้น สัญญาเชาสวนใหญจะเปน
สัญญาระยะยาวซ่ึงชวยใหกระแสรายไดของ REITs มีความแน�นอนกวาหุน

Healthcare REITs ในสวน Senior Housing REITs ไดรับผลกระทบจากการแพรกระจายของไวรัส เนืOองจากเปนสถานที่ที่
ตองทํางานกับผูสูงอายุ อยางไรก็ดี ในสวน Medical office building เชน Healthcare trust of America ซึ่งทํางานรวมกับ
บริษัททางการแพทยขนาดใหญ ก็มีความตองการที่สูงขึ้นอยางมาก เนืOองจากเปนอสังหาริมทรัพยที่จัดหาสถานที่เพืOอสราง
โรงพยาบาล บริษัทยา และนักวิจัยในการคิดคนยา และวัคซีน เพืOอคิดคนยารักษาโรคใหมๆ

Cold storage REITs หรือกองรีทใหเชาหองเย็นเก็บอาหาร เปน sector ที่ perform ไดดีที่สุดในเดือนนี้เนืOองจากความ
ตองการของที่ตองการอาหารที่เน�าเสียชาในยามที่รัฐบาลมีการประกาศปดเมืองและใหประชาชนอาศัยอยู ในที่พัก
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ที่มา : Source : B&I Global Real Estate Securities Fund, Fact Sheet as of May 2020 

Sector Weight (%)Country Allocation (%)

FX Exposure

“ กองทุน B&I Global Real Estate Securities Fund ”

LHPROP-G  
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ในเดือนพฤษภาคมที่ผานมา PF&REIT Index ปรับเพิ ่มขึ ้น 5.3% สูงกวา SET 
Index ที่ปรับเพิ่มขึ้น 3.4% เนืOองจากการผอนคลายการปดเมือง โดยเริ่มให ในภาค
ธุรกิจตางๆ สามารถกลับมาดําเนินกิจการตามปกติได หลังตัวเลขผูติดเชื้อลดลงอยาง
ตอเนืOอง 

มุมมองการลงทุนใน REITs ไทย อาจจะไดร ับผลกระทบจากไวรัส Covid-19 
โดยเฉพาะกลุมหางสรรพสินคา โรงแรม ในขณะที่ธุรกิจอืOนๆ อยางอาคารสํานักงาน 
คลังสินคา และสืOอสาร ไดรับผลกระทบไมมากนัก แตอยางไรก็ดี ประเมินวาในปหนา
จะมีวัคซีน ก็น�าจะทําใหการดําเนินธุรกิจกลับมาเปนปกติได ดังนั้น หากพิจารณาอัตรา
เงินปนผลในปหนาจะสูงถึง 5% ในขณะที่ พันธบัตรรัฐบาล 10 ปอยูที่ 1.3% ทําให 
dividend yield gap สูงถึง 3.7% เมืOอเทียบกับคาเฉลี่ยที่ 3.5% หมายความวาตลาด
ยังปรับขึ ้นไดอีกในระยะยาว โดยในปนี ้ PF&REIT Index มีโอกาสที ่จะกลับขึ ้นไป
ทดสอบ 230 จุด 

47

บทสรุปภาวะตลาด
สําหรับกองทุนอสังหาริมทรัพย ไทย
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ขอมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563

นโยบายการลงทุน
กองทุน LHTPROP มีการลงทุนในกลุมอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย ไมนอยกวา 80% โดยลงทุนในหน�วยลงทุนของกองทุน 
Property      ไมตํ่ากวา 80% โดยกระจายความเสี่ยงในโครงการอสังหาริมทรัพยที่หลากหลายภายในประเทศเทานั้น

หลักทรัพยท่ีลงทุน 5 อันดับแรก

LHTPROP
กองทุนเปด แอล เอช ตลาดเงิน 

ดัชนีช้ีวัดของกองทุนรวม (Benchmark) 
► PF&REIT Total Return Index 100%
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อัตราหน\วยละ (บาท)

คร้ังท่ี 1 2 3 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1

ป 2558 2559 2560 2561 2562 2563

“ทําความเขาใจลักษณะสินคา เงื:อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงกอนตัดสินใจลงทุน”
ผลการดําเนินงานในอดีต ผลการเปรียบเทียบผลการดําเนินงานที่เก่ียวของกับผลิตภัณฑ ในตลาดทุน มิไดเปนส่ิงยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต

กองทุนมีนโยบายการลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรม 
จึงมีความเสี่ยงที่ผูลงทุนอาจสูญเสีญเงินลงทุนจาํนวนมาก

หน�วยลงทุนในทรัสต เพืOอการลงทุนในสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย  CPN รีเทล โกรท 15.29

หน�วยลงทุนในกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชาเทสโก  โลตัส รีเทล โกรท 12.16

หน�วยลงทุนในทรัสต เพืOอการลงทุนในอสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชา
อสังหาริมทรัพย เพืOออุตสาหกรรม เฟรเซอรส พร็อพเพอร ต้ี

10.60

หน�วยลงทุนในทรัสต เพืOอการลงทุนในอสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชาดับบลิวเอชเอ
 พรีเม่ียม โกรท

10.10

หน�วยลงทุนในทรัสต เพืOอการลงทุนในอสังหาริมทรัพย อิมแพ็คโกรท 5.99

หลักทรัพย
%

ของ NAV

ประวัติการจายปนผล* 

สัดสวนการลงทุน

* Morningstar overall rating ประเภท Property Indirect  ณ 31 พ.ค. 63

สถานการณการลงทุน
กองทุนมีการเพิ่มสัดสวนการลงทุนเปน 85-95% โดยใหนํ้าหนักไปที่หลักทรัพยที่มีสภาพคลองและไดรับผลกระทบจากไวรัส COVID-19 นอย เชน 
โกดัง คลังสินคา อาคารสํานักงาน และสืOอสาร จากภาวะตลาดหุนที่ยังคงมีความผันผวน ในขณะที่อัตราเงินเฟอของไทยที่อยูในระดับตํ่า ทําใหอัตรา
ผลตอบแทนจากตราสารหนี้ยังอยูในระดับตํ่า ในขณะที่ Property Fund & REIT ใหผลตอบแทนจากเงินปนผลประมาณ 4-5% ซึ่งมีความน�าสนใจกวา
ตราสารหนี้รัฐบาลอายุ 10 ป ที่ ใหผลตอบแทนตํ่ากวา และเหมาะกับการลงทุนในสภาวะตลาดที่ยังคงมีความผันผวนในป 2019 ซึ่งกลุม Property 
Fund and REIT จะยังเปนที่พักเงินที่คอนขางปลอดภัย จากเงินปนผลที่คอนขางสูงและจายสมํ่าเสมอ โดยแนะนําให “ทยอยลงทุน” สําหรับนักลงทุน
ระยะยาว 

*กองทุนมีนโยบายการจายเงินปนผลไมเกิน 12 ครั้ง ตอป 
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ขอมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563

นโยบายการลงทุน
กองทุน LHPROP-I ลงทุนในกลุมอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพยโดยเฉลี่ยในรอบปบัญชีไมนอยกวา 80% ของ NAV และลงทุนในตางประเทศไมเกิน 
79% ของ NAV โดยกระจายความเสี่ยงในโครงการอสังหาริมทรัพยที่หลากหลายทั้งภายในประเทศ และตางประเทศ (ปจจุบันไมมีการลงทุนใน REITs 
ตางประเทศ และไมลงทุนในหุนอสังหาริมทรัพย)

หลักทรัพยท่ีลงทุน 5 อันดับแรก

LHPROP-I
กองทุนเปด แอล เอช พร็อพเพอรต้ี พลัส I 

ดัชนีชี้วัดของกองทุนรวม (Benchmark) ► PF&REIT Total Return Index 80%
►The FTSE Strait times REIT Index 20%

ประวัติการจายปนผล* 
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คร้ังท่ี 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1

ป 2559 2560 2561 2562 2563

“ทําความเขาใจลักษณะสินคา เงื:อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงกอนตัดสินใจลงทุน”
ผลการดําเนินงานในอดีต ผลการเปรียบเทียบผลการดําเนินงานที่เก่ียวของกับผลิตภัณฑ ในตลาดทุน มิไดเปนส่ิงยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต

กองทุนมีนโยบายการลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรม 
จึงมีความเสี่ยงที่ผูลงทุนอาจสูญเสีญเงินลงทุนจาํนวนมาก

หน�วยลงทุนในทรัสต เพืOอการลงทุนในสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย CPN รีเทล โกรท 15.71

หน�วยลงทุนในกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชาเทสโก  โลตัส รีเทล โกรท 12.09

หน�วยลงทุนในทรัสต เพืOอการลงทุนในอสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชา
อสังหาริมทรัพย เพืOออุตสาหกรรม เฟรเซอรส พร็อพเพอร ต้ี

10.92

หน�วยลงทุนในทรัสต เพืOอการลงทุนในอสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชาดับบลิวเอชเอ
 พรีเม่ียม โกรท

10.18

หน�วยลงทุนในทรัสต เพืOอการลงทุนในอสังหาริมทรัพย อิมแพ็คโกรท 6.04

หลักทรัพย
%

ของ NAV

สัดสวนการลงทุน

* Morningstar overall rating ประเภท Property Indirect  ณ 31 พ.ค. 63

สถานการณการลงทุน
กองทุนมีการเพิ่มสัดสวนการลงทุนเปน 85-95% โดยใหนํ้าหนักไปที่หลักทรัพยที่มีสภาพคลองและไดรับผลกระทบจากไวรัส COVID-19 นอย เชน 
โกดัง คลังสินคา อาคารสํานักงาน และสืOอสาร จากภาวะตลาดหุนที่ยังคงมีความผันผวน ในขณะที่อัตราเงินเฟอของไทยที่อยูในระดับตํ่า ทําใหอัตรา
ผลตอบแทนจากตราสารหนี้ยังอยูในระดับตํ่า ในขณะที่ Property Fund & REIT ใหผลตอบแทนจากเงินปนผลประมาณ 4-5% ซึ่งมีความน�าสนใจกวา
ตราสารหนี้รัฐบาลอายุ 10 ป ที่ ใหผลตอบแทนตํ่ากวา และเหมาะกับการลงทุนในสภาวะตลาดที่ยังคงมีความผันผวนในป 2019 ซึ่งกลุม Property 
Fund and REIT จะยังเปนที่พักเงินที่คอนขางปลอดภัย จากเงินปนผลที่คอนขางสูงและจายสมํ่าเสมอ โดยแนะนําให “ทยอยลงทุน” สําหรับนักลงทุน
ระยะยาว 

*กองทุนมีนโยบายการจายเงินปนผลไมเกิน 12 ครั้ง ตอป 
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ขอมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563

นโยบายการลงทุน
กองทุน LHPROP-INFRA เนนลงทุนในProperty Fund & REITs และ Infrastructure Fund โดยสามารถปรับสัดสวนการลงทุนได ตั้งแต
รอยละ 0 -100 ของ NAV  เพืOอความเหมาะสมกับสภาวการลงทุนในแตละขณะ

หลักทรัพยท่ีลงทุน 5 อันดับแรก

LHPROP-INFRA
กองทุนเปด แอล เอช ไทย พร็อพเพอรต้ี แอนด 

อินฟราสตรัคเจอร เฟล็กซิเบ้ิล 

ดัชนีชี้วัดของกองทุนรวม (Benchmark) ► PF&REIT TRI 80%, 
► GOVERNMENT BOND INDEX 1-3 YEAR 20% 

คร้ังท่ี 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5

ป 2560 2561 2562

กองทุนมีนโยบายการลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรม 
จึงมีความเสี่ยงที่ผูลงทุนอาจสูญเสีญเงินลงทุนจาํนวนมาก

“ทําความเขาใจลักษณะสินคา เงื:อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงกอนตัดสินใจลงทุน”
ผลการดําเนินงานในอดีต ผลการเปรียบเทียบผลการดําเนินงานที่เก่ียวของกับผลิตภัณฑ ในตลาดทุน มิไดเปนส่ิงยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต

หน�วยลงทุนในทรัสตเพืOอการลงทุนในสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย  CPN 
รีเทล โกรท

14.78

หน�วยลงทุนในกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชาเทสโก  โลตัส 
รีเทล โกรท

11.45

หน�วยลงทุนในทรัสตเพืOอการลงทุนในอสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชา
อสังหาริมทรัพย เพืOออุตสาหกรรม เฟรเซอรส พร็อพเพอร ต้ี

9.80

หน�วยลงทุนในทรัสตเพืOอการลงทุนในอสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชา
ดับบลิวเอชเอ พรีเม่ียม โกรท

9.37

หน�วยลงทุนในกองทุนรวมโครงสรางพ้ืนฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล 7.58

หลักทรัพย
%

ของ NAV

ประวัติการจายปนผล* 

สัดสวนการลงทุน

* Morningstar overall rating ประเภท Property Indirect  ณ 31 พ.ค. 63

สถานการณการลงทุน
กองทุนมีการเพิ่มสัดสวนการลงทุนเปน 85-95% โดยใหนํ้าหนักไปที่หลักทรัพยที่มีสภาพคลองและไดรับผลกระทบจากไวรัส COVID-19 นอย เชน 
โกดัง คลังสินคา อาคารสํานักงาน และสืOอสาร จากภาวะตลาดหุนที่ยังคงมีความผันผวน ในขณะที่อัตราเงินเฟอของไทยที่อยูในระดับตํ่า ทําใหอัตรา
ผลตอบแทนจากตราสารหนี้ยังอยูในระดับตํ่า ในขณะที่ Property Fund & REIT ใหผลตอบแทนจากเงินปนผลประมาณ 4-5% ซึ่งมีความน�าสนใจกวา
ตราสารหนี้รัฐบาลอายุ 10 ป ที่ ใหผลตอบแทนตํ่ากวา และเหมาะกับการลงทุนในสภาวะตลาดที่ยังคงมีความผันผวนในป 2019 ซึ่งกลุม Property 
Fund and REIT จะยังเปนที่พักเงินที่คอนขางปลอดภัย จากเงินปนผลที่คอนขางสูงและจายสมํ่าเสมอ โดยแนะนําให “ทยอยลงทุน” สําหรับนักลงทุน
ระยะยาว 
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*กองทุนมีนโยบายการจายเงินปนผลไมเกิน 12 ครั้ง ตอป 
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 บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน แลนด แอนด เฮาส จํากัด (“บริษัทจัดการ”) จัดทํา
เอกสารฉบับน้ีขึ้นเพืOอวัตถุประสงค ในการเผยแพรขอมูลใหกับผูสนับสนุนการขายหรือรับ
ซื้อคืน โดยไมมุงหมายใหถือเปนคําเสนอหรือการเชิญชวนใหบุคคลใดทําการซื้อ และ/
หรือ ขายผลิตภัณฑดานการลงทุนประเภทตาง ๆ ตามที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ และ
ไมถือเปนการใหคําปรึกษาหรือคําแนะนําเกี ่ยวกับการทําธุรกรรมที ่เกี ่ยวของกับ
ผลิตภัณฑดานการลงทุนของบริษัทตาง ๆ ตามที่ระบุไว ในเอกสารน้ีแตอยางใด 

 แมบริษัทจัดการจะได ใชความระมัดระวังตามสมควรเพืOอใหขอมูลดังกลาวมีความถูกตอง
และตรงกับวัตถุประสงคของการจัดทําเอกสารนี้ บริษัทจัดการและพนักงานของบริษัท
จัดการไมมีความรับผิดและจะไมรับผิดสําหรับความผิดพลาด ของขอมูลใด ๆ ที่เกิดขึ้น
ไมวาดวยเหตุใดก็ตาม รวมทั้งจะไมรับผิดสําหรับการกระทําใด ๆ ที่เกิดขึ้นบนพื้นฐาน
ของความเห็นหรือขอมูลที่ปรากฏอยู ในเอกสารฉบับนี้ บริษัทจัดการไมได ใหคํารับรอง
หรือรับประกัน ไมวาโดยชัดแจงหรือโดยปริยาย เกี ่ยวกับความถูกตอง แมนยํา 
น�าเชืOอถือ ทันตอเหตุการณ หรือความสมบูรณของขอมูลดังกลาวในกรณีใดๆ ทั้งส้ิน 

 บริษัทจัดการขอปฏิเสธความรับผิดทั ้งปวงที่เกิดหรืออาจเกิดขึ ้นในทุกกรณี ทั ้งนี้ 
ความเห็น บทวิเคราะหหรือการคาดคะเนตางๆ เกี ่ยวกับเหตุการณหรือผลการ
ดําเนินงานในอนาคตที่ปรากฏในเอกสารนี้ ไมถือเปนเครืOองยืนยันและอาจแตกตางจาก
เหตุการณหรือผลประกอบการที่เกิดขึ้นจริงได 

 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธ์ิในขอมูลที่ปรากฏในเอกสารน้ีโดยหามมิใหผู ใดเผยแพร ทําซ้ํา 
ดัดแปลง ลอกเลียนแบบ อางอิง ไมวาทั้งหมดหรือบางสวน หรือใชวิธีการใดก็ตาม เวน
แตจะไดรับอนุญาตลวงหนาจากบริษัทจัดการเปนลายลักษณอักษรกอน นอกจากนั้น 
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ ์ที ่จะทําการแก ไข ปรับปรุง เปลี ่ยนแปลง หรือเพิ ่มเติม
ขอความใดๆ ในเอกสารนี้ ไดตามที่บริษัทจัดการจะเห็นสมควร โดยไมจําเปนตองแจงให
ทราบลวงหนาแตอยางใด

 สําหรับนักลงทุนที่ตองการทราบขอมูลหรือรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถติดตอบริษัท
จัดการหรือผูดําเนินการขายที่ทานใชบริการ 

 ทานสามารถติดตอขอรับหนังสือช้ีชวน และหรือคูมือการลงทุนไดที่ บลจ. แลนด แอนด 
เฮาส โทร 02-286-3484 หรือ www.lhfund.co.th หรือ ติดตอที่ตัวแทนขายของทาน 

“ทําความเขาใจลักษณะสินคา เงื:อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงกอนตดัสนิใจลงทุน”

ขอสงวนสิทธิ์
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