
ข้อมูล ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564

ทําไมต้องเลือกนโยบายการลงทุน

นโยบายอสังหาริมทรัพย์และโครงสร้างพื้นฐาน                            
Electricity Generating Authority of 

Thailand Registered Provident Fund 
Property Policy (PVD_EGAT-PROP)

กองทุนทรัพย์สินทางเลือก
กองทุนท่ีลงทุนแบบมีความเส่ียงท้ังในและ ตปท.

สรุปข้อมูลสาํคัญของนโยบายการลงทุน 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน
แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จํากัด
การเข้าร่วมการต่อต้านทุจริต: 
ได้รับการรับรอง CAC*
* โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต 
(Thailand's Private Sector Collective Action Coalition Against 
Corruption "CAC") ของสมาคมส่งเสรมิสถาบันกรรมการบริษัทไทย

กองทุนสํารองเล้ียงชีพพนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซึ่งจดทะเบียนแล้ว

นโยบายนีเ้หมาะกับใคร

สัดส่วนของประเภททรัพย์สินท่ีลงทุน

ผลการดําเนินงาน

ความเส่ียงจากการลงทุน

ค่าธรรมเนียม

ข้อมูลอ่ืนๆ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จํากัด
เลขท่ี 11 อาคารคิวเฮ้าส์ สาทร ช้ัน 14 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
เบอร์โทรศัพท์ 02-286-3484 โทรสาร 02-286-3585, 02-679-2150 เว็บไซต์ www.lhfund.co.th เบอร์โทรศัพท์ 02-286-3484 โทรสาร 02-286-3585, 02-679-2150 เว็บไซต์ www.lhfund.co.th 
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ทําไมต้องเลือกนโยบายการลงทุน

นโยบายนีเ้หมาะกับใคร

เนื่องจากสมาชิกกองทุนสํารองเล้ียงชีพแต่ละคนมีความคาดหวังตอ่ผลตอบแทนและระดับความเส่ียงท่ียอมรับได้
ต่างกัน จึงควรมีโอกาสได้เลือกนโยบายการลงทุนท่ีเหมาะกับตนเองและสามารถปรับเปล่ียนนโยบายการลงทุนได้
ตามความเหมาะสมของแต่ละช่วงอายุ เพื่อให้เงินออมในกองทุนสํารองเล้ียงชีพมีโอกาสเติบโตและเพียงพอท่ีจะ
รองรับชีวิตหลังเกษียณ ตัวอย่างเช่น สมาชิกท่ีเป็นวัยหนุม่สาว มีระยะเวลาในการลงทุนผ่านกองทุนสํารองเล้ียงชีพ
อีกนาน สามารถยอมรับความผันผวนของราคาทรัพย์สินท่ีลงทุนได้มาก น่าจะมีโอกาสได้ลงทุนในนโยบายการลงทุน
ตราสารทุน เพื่อให้มีโอกาสได้รับผลตอบแทนในระยะยาวท่ีสูงกว่าการลงทุนในนโยบายตราสารหนี้ ขณะท่ีสมาชิกท่ี
ใกล้เกษียณ มีระยะเวลาในการลงทุนอีกไม่นาน ต้องการรักษาเงินต้นให้อยู่ครบ ควรมีนโยบายตราสารหนี้ให้เลือก
ลงทุน เพื่อลดความเส่ียงของการขาดทุนจากความผันผวนของราคาตราสารทุนจนทําให้เงินท่ีได้รับจากกองทุนสํารอง
เล้ียงชีพไม่พอใช้จ่ายหลังเกษียณ

ประเภทนโยบายการลงทุน
▪   นโยบายอสังหาริมทรัพย์และโครงสร้างพื้นฐาน มุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีช้ีวัด

นโยบายการลงทุนนี้ไม่เหมาะกับใคร
▪ สมาชิกท่ีคาดหวังผลตอบแทนท่ีใกล้เคียงเงินฝาก ยอมรับผลตอบแทนท่ีอาจต่ํากว่านโยบายตราสารหนี้ท่ัวไป และ
ความเส่ียงท่ีอาจมีเงินไม่เพียงพอใช้ยามเกษียณได้
▪ สมาชิกท่ีต้องการการลงทุนท่ีมีความเส่ียงต่ํา ได้รับผลตอบแทนในจํานวนเงินท่ีแน่นอน หรือรักษาเงินตน้ให้อยู่ครบ

ประเภทนโยบายการลงทุน

นโยบายการลงทุนนี้เหมาะกับใคร
▪   สมาชิกท่ีสามารถรับความผันผวนของราคาทรัพย์สินท่ีไปลงทุน ซึ่งอาจจะปรับตัวเพิ่มสูงข้ึน หรือลดลงจนต่ํากว่า
มูลค่าท่ีลงทุนและทําใหข้าดทุนได้
▪   สมาชิกท่ีสามารถลงทุนในระยะกลางถึงระยะยาว โดยคาดหวังผลตอบแทนในระยะยาวท่ีดีกว่าการลงทุนใน        
ตราสารหนี้ท่ัวไป
▪   สมาชิกท่ีต้องการลงทุนในทรัพย์สินทางเลือกเพื่อกระจายการลงทุนในทรัพย์สินประเภทต่างๆ

ทําอย่างไรหากยังไม่เข้าใจนโยบาย และความเส่ียงของกองทุนนี้

� สอบถามคณะกรรมการกองทนุ
� ศึกษาข้อมูลเพ่ิมเติมเก่ียวกับการเลือกนโยบายได้ที่ www.thaipvd.com� ศึกษาข้อมูลเพ่ิมเติมเก่ียวกับการเลือกนโยบายได้ที่ www.thaipvd.com
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สัดส่วนการลงทุน

เงินฝากสถาบันการเงิน
1.44%หน่วยลงทุนของกองทุนรวม

อสังหาริมทรัพย์
98.65%

สินทรัพย์อื่น
-0.09%

สัดส่วนของประเภททรัพย์สินท่ีลงทุน

มีนโยบายเน้นลงทุนอสังหาริมทรัพย์และโครงสรา้งพื้นฐาน โดยลงทุนในหน่วยของกองทรัพย์สินท่ีเกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ 
และหน่วยของกองทรัพย์สินท่ีเกี่ยวข้องกับโครงสรา้งพื้นฐาน โดยเฉล่ียในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรพัย์สิน
สุทธิ และกําหนดให้ลงทุนโดยตรงในกองทุนรวมอสังหารมิทรพัย์ ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหารมิทรัพย์ และกองทุน
โครงสรา้งพื้นฐานท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ไม่เกินกว่าร้อยละ 10 ของมูลคา่ทรัพย์สินสุทธิ                        
ส่วนท่ีเหลืออาจพิจารณาลงทุนในเงินฝาก บัตรเงินฝาก (อายุไม่เกิน 1 ปี) ต๋ัวสัญญาใช้เงินและต๋ัวแลกเงิน พันธบัตร หุ้นกู้ ท่ี
ได้รับการจัดอันดับความน่าเช่ือถือต้ังแต่ระดับ BBB ขึ้นไป จากสถาบันจัดอันดับความน่าเช่ือถือท่ีได้รับการยอมรับจาก
สํานักงาน ก.ล.ต. และมี portfolio duration ในขณะใดๆ ไม่เกิน 1 ปี และหุ้นสามัญและใบสําคัญแสดงสิทธิซือ้หุ้นสามัญท่ี
ได้รับการจัดสรรท่ีอยู่ในกลุ่มอสังหารมิทรัพย์และก่อสร้าง ท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

-

หมายเหตุ : ข้อมูล ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564
สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมของกองทุน LHPROPIA-D, LHPROPG-A, LHPROPINFRA-D และ LHPROP-I ได้ที่ www.lhfund.co.th

สัดส่วนของประเภทหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์

8.87         

กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล พร็อพเพอร์ต้ี (LHPROPG-A)

-
-

หลักทรัพย์ อันดับความน่าเช่ือถือ/ % ของ
สถาบันท่ีจัดอันดับ NAV

กองทุนเปิด แอล เอช พร็อพเพอร์ต้ี อินฟรา เฟล็กซิเบ้ิล A ชนิดจ่ายเงินปันผล (LHPROPIA-D) 78.97        

▪ ทรัพย์สินท่ีลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก

กองทุนเปิด แอล เอช พร็อพเพอร์ตี้ พลัส I (LHPROP-I) 8.06         
กองทุนเปิด แอล เอช ไทย พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล ชนิดจ่ายเงินปันผล (LHPROPINFRA-D)

2.75         -

กองทุนเปิด แอล เอช พร็อพ
เพอร์ต้ี อินฟรา เฟล็กซิเบิ้ล A 

ชนิดจ่ายเงินปันผล 
(LHPROPIA-D)

78.97%

กองทุนเปดิ แอล เอช ไทย พร็อพ
เพอรต์ี ้แอนด ์อนิฟราสตรัคเจอร์ 
เฟล็กซิเบิ้ล ชนดิจ่ายเงินปันผล 

(LHPROPINFRA-D)
8.87%

กองทุนเปดิ แอล เอช พร็อพเพอร์
ตี้ พลัส I (LHPROP-I)

8.06%

กองทุนเปดิ แอล เอช โกลบอล 
พรอ็พเพอร์ตี ้(LHPROPG-A)

2.75%

สินทรัพย์อ่ืน
1.35%

สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมของกองทุน LHPROPIA-D, LHPROPG-A, LHPROPINFRA-D และ LHPROP-I ได้ที่ www.lhfund.co.th
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ผลการดําเนินงาน

* ผลการดําเนนิงานในอดีต มิได้เป็นสิง่ยืนยันถงึผลการดําเนนิงานในอนาคต *

-8.00%
-6.00%
-4.00%
-2.00%
0.00%
2.00%
4.00%
6.00%
8.00%

10.00%

-6.51%

-0.72%

-6.70%

8.54%ผลตอบแทน ดัชนีช้ีวัด

2563 (4 มิ.ย. - 31 ธ.ค.) 2564

หมายเหตุ : 1. นโยบายการลงทุนเร่ิมบริหารจัดการเม่ือวันท่ี 4 มิถุนายน 2563 
2. ผลการดําเนินงานในปี 2563 จะแสดงผลการดําเนินงานตั้งแต่วันท่ี 4 มิ.ย. 2563 – 31 ธ.ค. 

2563 เป็นอัตราผลตอบแทนท่ีเกิดข้ึนจริงตามช่วงเวลา (Actual Return) และปี 2564 คํานวณเป็นอัตรา
ผลตอบแทนสุทธิต่อปี (annualized)      

3. ดัชนีช้ีวัดผลการดําเนินงาน (Benchmark) = 55% PF&REIT Total Return Index และ 45% 
FTSE Straits Timese Real Estate Investment Trust Total Return Index ปรับด้วยอัตราแลกเปล่ียน ณ 
17:00 น.         

4. ความผันผวนของการดําเนินงาน (Standard Deviation) คือ 8.51% ต่อปี 
(กรณีเป็นนโยบายที่จัดต้ังขึ้นน้อยกว่า 3 ปี จะแสดงค่า SD ที่เกิดขึ้นจริงในช่วงเวลาต้ังแต่วันที่มีการจัดต้ังนโยบายจนถึงวันที่รายงาน)                                                                                    

5. ความผันผวนของส่วนต่างผลการดําเนินงานและดัชนีช้ีวัด (Tracking Error: TE) คือ 3.82% ต่อปี
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ความเส่ียงจากการลงทุน

เส่ียงปานกลาง
ค่อนข้างตํ่า

เส่ียงปานกลาง
ค่อนข้างสูง

เส่ียงสูง

 แผนภาพแสดงตําแหน่งความเสี่ยงของนโยบายการลงทุน

- นโยบายอสังหาริมทรัพย์และโครงสร้างพื้นฐาน ในระยะส้ันมีความผันผวนของผลตอบแทนจากราคาทรัพย์สินซึง่
อาจกําไรหรือขาดทุนได้ แต่ในระยะยาวคาดหวังผลตอบแทนท่ีสามารถชนะเงินเฟ้อได้

ตํ่า สูง

1 8

72
3 4 5 6

เส่ียงตํ่า

ค่อนข้างตํ่า

เส่ียงสูงมาก

ตัวอย่าง

โอกาสขาดทุนเงินต้น
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ค่าธรรมเนียมรายนโยบายของกองทุนสํารองเล้ียงชีพ 
(ยังไม่รวมค่าธรรมเนียมกรณีลงทุนผ่านกองทุนรวม)
- ค่าธรรมเนียมการจัดการ 
(Management Fee)
- ค่าใช้จ่ายรวม 
(Total expenses)

การลงทุนผ่านกองทุนรวม

อัตราค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรายนโยบายข้อมูล ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2564

 

อัตราท่ีเก็บจริง 0.00% ต่อปีของ NAV

อัตราท่ีเก็บจริง 0.03% ต่อปีของ NAV

 � มี        � ไม่มี

การเก็บค่าธรรมเนียมรวมในระดับกองทุนรวม 
(Total expenses) ในส่วนท่ีลงทุนผ่านกองทุนรวมท่ี
อยู่ภายใต้ บลจ. เดียวกัน

 � มี        � ไม่มี
กองทุนรวม LHPROPIA-D : เก็บจริง 1.65217% สูงสุด 5.35%
กองทุนรวม LHPROPINFRA-D : เก็บจริง 1.91897% สูงสุด 
3.75%
กองทุนรวม LHPROP-I : เก็บจริง 1.38407% สูงสุด 5.35% 

ค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ เป็นไปตามท่ีเจรจาตกลงกัน และเปิดเผยต่อนายจ้างแต่ละราย

อัตราค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากสมาชิกกองทุน
ค่าธรรมเนียมออกรหัส E-Provident Fund (ถ้ามี) ปัจจุบัน : ยกเว้นค่าธรรมเนียม และสมาชิกสามารถลงทะเบียน

PVD ONLINE ได้ทันทีหลังจากนําส่งเงินกองทุนสํารองเลี้ยงชีพงวดแรก

ค่าธรรมเนียมขอคงเงินไว้ในกองทุน (ถ้ามี) ตามอัตราท่ีนายทะเบียนสมาชิกกําหนด
ปัจจุบัน : เรียกเก็บ 500 บาท/ปี/ราย

ค่าธรรมเนียมขอรับเงินเป็นงวด (ถ้ามี) ตามอัตราท่ีนายทะเบียนสมาชิกกําหนด
  - คร้ังแรก ปัจจุบัน : เรียกเก็บ 500 บาท/รายการ/ราย
  - ค่าธรรมเนียมรายงวด ปัจจุบัน : เรียกเก็บ 100 บาท/รายการ/ราย
ค่าธรรมเนียมการเปล่ียนนโยบายการลงทุน (ถ้ามี) ตามอัตราท่ีนายทะเบียนสมาชิกกําหนด

ปัจจุบัน : ยกเว้นค่าธรรมเนียม

อัตราค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรายนายจ้าง
ค่าธรรมเนียมทะเบียนสมาชิก เป็นไปตามท่ีเจรจาตกลงกัน และเปิดเผยต่อนายจ้างแต่ละราย

กองทุนรวม LHPROP-I : เก็บจริง 1.38407% สูงสุด 5.35% 
กองทุนรวม LHPROPG-A : เก็บจริง 1.49667% สูงสุด 5.00%
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การลงทุน

เมื่อสมาชิกเกษียณ สมาชิกสามารถทําการรับเงินเป็นงวด เพ่ือรับเงินเป็นรายงวดได้ 
ช่องทางการออมต่อเมื่อออกจากงาน/เกษียณ เมื่อสมาชิกลาออกจากงาน สมาชิกสามารถขอคงเงิน / การโอนย้ายไป RMF for PVD

ติดต่อ 02-286-3484 ต่อ 232, 226

www.lhfund.co.th/ProvidentFund หรือ pvd.lhfund.co.th/#/login

สมาชิกสามารถติดต่อขอรับข้อมูลเพ่ิมเติมได้ท่ีคณะกรรมการกองทุนฯ

ช่องทางศึกษาข้อมูลการเปล่ียนนโยบาย

เปล่ียนนโยบาย / แผนการลงทุน
ช่องทางขอรับคําแนะนําในการเลือก /

นโยบายการลงทุน ได้ท่ี
ความถี่ท่ีสมาชิกสามารถเปล่ียนนโยบายการลงทุนได้ และช่องทางในการขอเปล่ียน

ติดต่อ 02-286-3484 ต่อ 232, 226

สมาชิกสามารถศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการเปล่ียนนโยบาย / แผนการลงทุน 

หรือฝ่ายการตลาดกองทุนสํารองเล้ียงชีพของ LHFUND 
สมาชิกสามารถติดต่อขอรับข้อมูลเพ่ิมเติมได้ท่ีคณะกรรมการกองทุนฯ

หรือฝ่ายการตลาดกองทุนสํารองเล้ียงชีพของ LHFUND 

ข้อมูลอ่ืนๆ

หรือจะ DOWNLOAD STATEMENT ก็ได้ง่ายๆ แค่ปลายน้ิว

ติดต่อ 02-286-3484 ต่อ 232, 226

ให้สมาชิกเช็คยอดเงิน / ดูพอร์ตการลงทุน และเปลี่ยนนโยบายการลงทุน
ง่ายกว่า ถ้าใช้ ONLINE
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