
ขอมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

การลงทุนในกองทุนรวมไมใชการฝากเงิน
ผูลงทุนควรศึกษารายละเอียดของกองทุนอยางละเอียดถี่ถวนกอนตัดสินใจลงทุน

หากมีขอสงสัยหรือตองการขอมูลเพิ่มเติม โปรดติดตอบริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน

กองทุนเปด แอล เอช โกลบอล อิควิตี้   
LH GLOBAL EQUITY FUND (LHGEQ)

(ชนิดสะสมมูลคา : LHGEQ-A)
กองทนุตราสารทุน

กองทุนรวมหนวยลงทุนประเภท Feeder Fund

กองทุนรวมที่เนนลงทุนแบบมีความเส่ียงตางประเทศ

หนังสือชี้ชวนสวนสรุปขอมูลสําคัญ

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน
แลนด แอนด เฮาส จํากัด
การเขารวมการตอตานทุจริต: 
ไดรับการรับรอง CAC*
* โครงการแนวรวมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการตอตานการทุจริต (Thailand's 
Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption "CAC") ของ
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

คุณกําลังจะลงทุนอะไร?

กองทนุรวมนี้เหมาะกับใคร?

คุณตองระวังอะไรเปนพิเศษ?

สัดสวนของประเภททรพัยสินที่ลงทนุ

คาธรรมเนียม

ผลการดําเนินงาน

ขอมลูอื่นๆ
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เนนลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนรวมตางประเทศที่มีนโยบายลงทุนในตราสารทุนท่ัวโลก (หรือ “กองทนุหลัก (Master fund)”)โดย

เฉล่ียในรอบปบัญชีไมนอยกวารอยละ 80 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิ ซึ่งกองทุนหลักที่กองทุนจะลงทุนคือกองทุน T. Rowe Price Funds 

SICAV – Global Focused Growth Equity Fund (“กองทุนหลัก”) ซึ่งกองทุนดังกลาวไดจดทะเบียนในประเทศลักเซมเบิรก และอยู

ภายใต UCITS ทั้งนี้ กองทุนจะลงทุนในหนวยลงทุนของกองทนุหลักในชนดิหนวยลงทุน “Class I” สกุลเงนิดอลลารสหรัฐฯ (USD) ซึ่ง

จัดตั้งและจัดการโดย T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l. และบริหารการลงทุนโดย T. Rowe Price International

 Ltd

กองทุน T. Rowe Price Funds SICAV – Global Focused Growth Equity Fund (กองทุนหลัก) มีนโยบายลงทุนอยางนอยรอยละ 70

 ของสินทรัพยทั้งหมดในหุนและหลักทรพัยที่เก่ียวของกับหุนบริษัทจดทะเบียน รวมถึงหุนสามัญหุนบุริมสิทธิ ใบสําคัญแสดงสิทธิ 

American Depository Receipts (ADRs), European Depository Receipts (EDRs) and Global Depository Receipts (GDRs)

กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื้อขายลวงหนา (Derivatives) เพื่อปองกันความเสี่ยง (Hedging) จากอัตราแลกเปลี่ยน (Foreign 

Exchange Rate Risk) ตามดุลยพินิจของผูจัดการกองทนุ

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี่ยนแปลงประเภทและลักษณะพิเศษของกองทุนรวมในอนาคตเปน Fund of Funds หรือลงทุนโดยตรงใน

ตางประเทศ โดยไมทําใหระดับความเสี่ยงของการลงทุน (risk spectrum) เพ่ิมขึ้น ทั้งน้ี ใหเปนดุลยพินิจของผูจัดการกองทุน โดยขึ้นกับ

สถานการณตลาด และตองเปนไปเพ่ือประโยชนสูงสุดของผูถือหนวยลงทุน  

คุณสามารถดูขอมูลขอมูลกองทุนหลักไดที่ https://www.troweprice.com

กองทุนมุงหวังใหผลตอบแทนจากการลงทุนเคลื่อนไหวตามผลตอบแทนของกองทุนหลัก (Passive Management) โดยกองทนุหลัก

มุงหวังใหผลตอบแทนจากการลงทุนสูงกวาดัชนีชี้วัด (Active Management)

ผูลงทุนควรศึกษาและทําความเขาใจเก่ียวกับกองทุนตางประเทศท่ีกองทุนลงทุนไดในเน้ือหาสวน "ขอมูลกองทุนตางประเทศ" ในสวนทาย

ของเอกสารฉบับนี้

“ผูลงทุนควรศึกษาและทําความเขาใจเก่ียวกับปจจัยความเสี่ยงของกองทุนในสวนทายของเอกสารฉบับนี้”

▪ ชนิดสะสมมูลคา (ชื่อยอ : LHGEQ-A) : เหมาะสําหรับผูลงทนุประเภทบุคคลธรรมดา เปดโอกาสใหผูลงทุนรับรายไดจากสวนตางจา

การลงทุน (Capital Gain) และสะสมผลประโยชนจากการลงทุน (Total return)

▪ ผูลงทุนที่มุงหวังผลตอบแทนจากการลงทุนในหนวยลงทุนของกองทนุรวมตางประเทศซึ่งเนนลงทุนในหุนที่หลากหลายซึ่งมีศกัยภาพใน

การเติบโตของรายไดที่เหนือกวาคาเฉลี่ยและมีการเติบโตแบบย่ังยืน โดยกองทุนรวมลงทุนในหุนทั่วโลก รวมถึงหุนตลาดเกิดใหม และผู

ลงทนุสามารถยอมรับความเสี่ยงจากการลงทุนในตางประเทศได 

▪ ผูลงทุนที่สามารถรับความผันผวนของราคาหรือมูลคาหนวยลงทุนของกองทุนหลักหรือกองทนุตางประเทศท่ีกองทุนลงทุนซึ่งอาจจะ

ปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น หรือลดลงจนต่ํากวามูลคาที่ลงทุนและทําใหขาดทุนได

▪ ผูที่สามารถลงทุนในระยะปานกลางถึงระยะยาว โดยคาดหวังผลตอบแทนในระยะยาวจากการลงทุนในตราสารทุนตางประเทศ

▪ ลงทุนท่ีสามารถรับความผันผวนจากอัตราแลกเปลี่ยนได เนื่องจากกองทุนนี้จะลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนตางประเทศดวยสกุล

เงนิดอลลารสหรัฐฯ (USD) จึงอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

คุณกําลังจะลงทนุอะไร?

กองทนุรวมนี้เหมาะกับใคร?
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กองทุนรวมนี้ไมเหมาะกับใคร
▪ ผูลงทุนที่เนนการไดรบัผลตอบแทนในจํานวนเงินท่ีแนนอน หรือรักษาเงนิตนใหอยูครบ

▪ ผูลงทุนที่ไมสามารถยอมรับความเส่ียงจากการลงทุนในตางประเทศได อาทิ ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนความผันผวนของมูลคา

หนวยลงทุนของกองทุนหลัก เปนตน

▪ อานหนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม หรือสอบถามผูสนับสนุนการขายและบริษัทจัดการ
▪ อยาลงทุนหากไมเขาใจลักษณะและความเสี่ยงของกองทุนรวมนี้ดีพอ

คําเตือนท่ีสําคัญ
▪ เนื่องจากกองทุนจะลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนตางประเทศ จึงอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนซึ่งกองทุนทําการปองกันความ

เสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงนิตราตางประเทศตามดุลยพินิจของผูจัดการกองทุน

▪ กองทุนตางประเทศอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายลวงหนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบรหิารการลงทุน ซึ่งอาจมีความเสี่ยงมากกวา

กองทุนรวมอื่น จึงเหมาะกับผูลงทุนที่ตองการผลตอบแทนสูงและสามารถยอมรบัความเสี่ยงไดสูงกวาผูลงทุนทั่วไป  ผูลงทุนจึงควรลงทุน

ในกองทุนนี้เมื่อมีความเขาใจในความเสี่ยงของสัญญาซื้อขายลวงหนา และผูลงทุนควรพิจารณาความเหมาะสมของการลงทุนโดยคํานึงถึง

ประสบการณลงทุน วัตถุประสงค และฐานะการเงนิของผูลงทุนเอง

▪ เนื่องจากกองทุนหลักลงทุนในตราสารทุนหลายประเทศ กองทุนหลักอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายลวงหนาปองกันความเสี่ยงจากอัตรา

แลกเปลี่ยนเงนิตราตางประเทศตามสกุลเงนิของประเทศที่ลงทุน ทั้งนี้ ตามดุลยพินิจของผูจัดการกองทุน

▪ กองทุนมีนโยบายลงทุนในตางประเทศ จึงมีความเสี่ยงดานการเมอืง เศรษฐกิจ สังคม และสภาวะตลาด สภาพคลอง  อัตราแลกเปลี่ยน

 กฎหมาย และ/หรือขอจํากัดของประเทศท่ีกองทุนเขาลงทุน ซึ่งอาจสงผลตอมูลคาหนวยลงทุน และ/หรือสภาพคลอง

▪ กองทุนอาจลงทุนหรือมีไวซึ่งตราสารหนี้ท่ีมีอันดับความนาเชื่อถือต่ํากวาที่สามารถลงทุนได (Non – investment grade) และตราสาร

หนี้ที่ไมไดรบัการจัดอันดับความนาเชื่อถือ (Unrated) รวมทั้งตราสารทุนท่ีไมไดจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย (Unlisted Securities) ผู

ลงทนุอาจมีความเสี่ยงท่ีสูงขึ้นมากกวากองทุนรวมทั่วไป เชน ความเสี่ยงจากการผิดนัดชําระหนี้ของผูออกตราสาร หรือ ความเสี่ยงจาก

การขาดสภาพคลองของตราสาร เปนตน

▪ กองทุนหลักที่กองทุนรวมไปลงทุนมีสัดสวนการลงทุนกระจุกตัวในประเทศสหรัฐอเมรกิา ดังนั้น ผูลงทนุจึงควรพิจารณาการกระจาย

ความเสี่ยงของพอรตการลงทุนโดยรวมของตนเอง 

คุณตองระวังอะไรเปนพิเศษ?

ทําอยางไรหากยังไมเขาใจนโยบาย และความเสี่ยงของกองทุนน้ี
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<Risk Level>

<fx>

<SD>

<High Issuer>

<High Sector>

<High Country>

หมายเหตุ : กองทุนรวมมีการลงทุนกระจุกตัวในประเทศสหรัฐอเมริกา 55.80%

แผนภาพแสดงตําแหนงความเส่ียงของกองทนุรวม

ปจจัยความเสี่ยงที่สําคญั

* คณุสามารถดูขอมูลเพิ่มเติมไดท่ี www.lhfund.co.th
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5.90

-3.88

อันดับความนาเชื่อถือ/

หมายเหตุ: ขอมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ทั้งนี้คุณสามารถดขูอมูลที่เปนปจจุบันไดที่ www.lhfund.co.th ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564 หรือดูขอมูลเพิ่มเตมิไดที่ website : www.troweprice.com

หมายเหตุ : 

ขอมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

Factsheet กองทุน T. Rowe Price Funds SICAV - Global Focused Growth Equity Fund

AA+(FITCH)

-

ทั้งนี้คุณสามารถดูขอมูลที่เปนปจจุบันไดที่ www.lhfund.co.thหมายเหตุ:

▪ ชื่อทรัพยสินที่ลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก

หลักทรัพย

สถาบันที่จัดอันดับ NAV

97.98หนวยลงทุน T ROWE Price Funds SICAV - Global Focused Growth Equity Fund

บัญชีเงินฝากออมทรัพย ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน)

อื่นๆ

-

% ของ

สัดสวนของประเภททรัพยสินทีล่งทุน

% ของ NAV

หนวยลงทุน T ROWE Price Funds SICAV - Global Focused 
Growth Equity Fund 97.98%

อื่นๆ 2.02%
Communication 
Services, 16.40%

Consumer 
Discretionary, 

17.00%

Consumer 
Staples, 
3.10%

Financial, 
15.60%

Health Care, 
11.30%

Industrials & Business 
Services, 13.90%

Information 
Technology, 

17.60%

Materials, 
0.90%

Real Estate, 
3.80%
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Operating and Administrative expenses

ตามที่นายทะเบียนเรยีกเก็บคาธรรมเนียมการโอนหนวยลงทุน

Ongoing Charges รอยละ 0.82 ตอป

คาธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหนวยลงทุน

2.50 1.50

2.50

200 บาท/รายการ

คาธรรมเนียมของกองทุนหลัก

คาธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ตอปของ NAV)

เก็บจริงรายการ

* คาธรรมเนียมมีผลกระทบตอผลตอบแทนที่คุณจะไดรับ

สูงสุดไมเกิน

คาธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผูถือหนวย (% ของมูลคาซื้อขาย)

1.50

ดังนั้น คุณควรพิจารณาการเรียกเก็บคาธรรมเนยีมดังกลาวกอนการลงทุน *

    สับเปลี่ยนออก (Switching out Fee)

คาธรรมเนียมการขาย (Front-end Fee)

คาธรรมเนียมการรับซื้อคืน (Back-end Fee) 2.50 ยกเวน

    สับเปลี่ยนเขา (Switching in Fee) 2.50

ยกเวน

อัตรา

Maximum management Fee ไมเกินรอยละ 0.75 ตอป

คาธรรมเนียม

รอยละ 0.10 ตอป

คาธรรมเนียม

1.33750

0.03210

0.37557 0.03500

1.78017
สงูสุดไมเกิน, 2.50

สูงสุดไมเกนิ, 0.100
สงูสุดไมเกิน, 0.50

สงูสุดไมเกิน, 1.900

สูงสุดไมเกิน, 5.00

0.00000

1.00000

2.00000

3.00000

4.00000

5.00000

6.00000

การจัดการ ผูดูแลผลประโยชน นายทะเบยีน คาใชจายอ่ืนๆ รวมคาใชจาย

คา
ธร

รม
เน

ยีม
ที่เ

รีย
กเ

ก็บ
จร

ิง 
%

 ต
อป

ขอ
ง 

N
AV

หมายเหตุ: 
1)  คาธรรมเนียมดังกลาวขางตน อาจเรียกเก็บจากผูลงทุนแตละกลุมหรือแตละรายไมเทากัน ขึ้นอยูกับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ
2)  กรณสีบัเปล่ียนหนวยลงทุน บริษัทจัดการอาจยกเวนไมเรียกเก็บคาธรรมเนียมการสับเปล่ียนหนวยลงทุนสําหรับการสับเปล่ียนหนวยลงทุนระหวางกองทุนรวม
ภายใตการจัดการของบริษัทจัดการ แตจะมีการเรียกเก็บคาธรรมเนียมการขายและรับซ้ือคืนหนวยลงทุนตามอัตราที่บริษัทจัดการกําหนด
3)  คาธรรมเนียมดังกลาวขางตนรวมภาษีมูลคาเพ่ิม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแลว

หมายเหตุ: 
1)  คาธรรมเนียมดังกลาวขางตนเปนอตัราที่รวมภาษีมูลคาเพ่ิม หรือภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใด ในทํานองเดียวกันน้ี
2)  คาธรรมเนียมคาใชจายที่เรยีกเก็บจากกองทุนรวมเมื่อรวมกันทั้งหมดแลว ตองไมเกินอัตรารอยละ 5.00 ตอปของมูลคาทรพัยสินสุทธิของกองทนุรวม 
3) สามารถดูคาธรรมเนียมท่ีเรียกเก็บจริงจากกองทุนรวมยอนหลัง 3 ป เพ่ิมเตมิไดท่ีรายละเอียดหนังสือช้ีชวนสวนขอมูลกองทุนรวม
4) คาใชจายอื่น ๆ ระหวางวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ถงึวันที่ 30 มิถุนายน 2564
* สามารถดูขอมูลเพ่ิมเติมไดท่ี www.lhfund.co.th

หมายเหตุ : อนึ่ง กองทุนหลักอาจมีการแกไขเพิ่มเติม หรือเปล่ียนแปลงการเรียกเก็บคาธรรมเนยีมและคาใชจายตาง ๆ  ของกองทุนได
ที่มา : www.troweprice.com
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3. LHGEQ-A เคยมีผลขาดทุนสูงสุดในชวงเวลา 5 ป คือ
(กรณกีองทุนจดทะเบียนไมครบ 5 ป จะแสดงคาที่เกิดขึ้นตั้งแตวันจดทะเบียนกองทุนจนถึงวันที่รายงาน)

4. ความผันผวนของผลการดําเนินงาน (Standard Deviation) คือ ตอป
(กรณกีองทุนจดทะเบียนไมครบ 5 ป จะแสดงคาที่เกิดขึ้นตั้งแตวันจดทะเบียนกองทุนจนถึงวันที่รายงาน)

5. ความผันผวนของสวนตางผลการดําเนินงานและดัชนีช้ีวัด (Tracking Error : TE) คือ N/A % ตอป

6. ประเภทกองทุนรวมเพื่อใชเปรียบเทียบผลการดําเนินงาน ณ จุดขาย คือ 

7. ผลการดําเนินงานยอนหลังแบบปกหมุด ขอมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

▪ ตารางแสดงผลการดําเนนิงานของกลุม 

12.76

23.22ดัชนีชี้วัด (Benchmark)

ความผันผวนของ

ดัชนีชี้วัด

13.49

6 เดือน

5.18

Peer

Percentile

N/A N/A

Standard Deviation (%)

15.17 5th 38.65 24.30

N/A

26.78

27.67 29.09

75th Percentile

95th Percentile

14.83

25.54 30.70

11.44

5th

17.28

8. ผลการดําเนินงานยอนหลังของกองทุนหลัก คุณสามารถดูขอมูลไดที่ "ขอมูลกองทุนหลัก" ในสวนทายของเอกสารฉบับนี้ หรือดูขอมูลเพิ่มเติม

ไดที่ website : www.troweprice.com

N/A 17.72

1.23 10.16 26.74

N/A

Return (%)

3 เดือน

16.50 16.91 15.6220.35

19.65

11.45 14.7710.20 10.58 12.29

-14.49 -10.64 -0.90 -0.40 27.54 29.50

14.20

16.25-4.77 2.73 16.66 6.80 6.14

0.23 -7.00

11.82

12.35 12.54

11.84

9.81 8.03

12.06 8.30 8.56

10.36

13.90

6.09 21.97

5th Percentile

25th

N/A

17.20 13.45

3 เดือน

N/A

ความผันผวนของ

ผลการดาํเนินงาน

N/A

5 ป

15.03 46.36

ขอมูล ณ วันท่ี 30 กันยายน 2564Global Equity

15.49

12.64 19.168.83 25th

LHGEQ-A

1 ป
Percen

tile

Percen

tile

กองทุน

% ตอป

N/A N/AN/A7.78 50th 19.27 25th5.76 75th 26.04

Percen

tile
10 ป

Percen

tile
ต้ังแตจัดตั้ง

2. ผลการดําเนินงานยอนหลัง (คํานวณตามปปฎิทิน)

3 เดือน
Percen

tile
3 ป

Percen

tile

1. ดัชนีช้ีวัด คือ กองทุนนี้จะเปรียบเทียบกับผลการดําเนินงานของกองทุนหลัก ปรับดวยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคํานวณผลตอบแทนเปนสกุล

เงินบาท ณ วันที่คํานวณผลตอบแทน

19.16%

Global Equity

-29.91%

* ผลการดําเนินงานในอดีต มิไดเปนสิ่งยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต *

YTD

% ตามชวงเวลา

10.29 12.75 11.24 11.05

5 ป3 ป1 ป 10 ป

15.45

1 ป

20.30

N/A

10 ป

8.75 N/A

3 ป

6.57

5 ป6 เดือน

5th

75th

20.1875th

75th 19.69

75th N/A

5th N/A25th

-0.36 75th

N/A

6.34 5th

25th Percentile

50th Percentile -0.32

1.52

6 เดือน

5.49

ผลการดําเนินงาน

* คุณสามารถดูขอมูลเพิ่มเติมไดที่ www.aimc.or.th

* คุณสามารถดูขอมูลที่เปนปจจบัุนไดที่ www.lhfund.co.th

26.37%

42.46%

24.25%

51.98%

0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

60.00%

2562 2563

%
 ต

อป
ขอ

ง 
NA

V

LHGEQ-A Benchmark
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▪ ระยะเวลาการรับเงินคาขายคืน: ภายใน 5 วันทําการ นับตั้งแตวันถัดจากวันคํานวณ

มูลคาทรัพยสินสุทธิ โดยมิใหนับรวมวันหยุดทําการในตางประเทศ 

ปจจุบันรับเงินคาขายคืนภายใน 4 วันทําการถัดจากวันทํารายการขายคืน (T+4)

(T = วันทําการซื้อขายของกองทุน)

▪ วันที่คํานวณ NAV : วันที่ T+1 (T=วันทําการซื้อขายของกองทุน)

คุณสามารถตรวจสอบมูลคาทรัพยสินรายวันไดที่: www.lhfund.co.th

มูลคาโครงการ

ผูจัดการกองทุนตราสารหนี้,

กองทุนตางประเทศ

4 มกราคม 2564

ไมมีการจายเงินปนผล

2,000 ลานบาท

ผูดูแลผลประโยชน ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน)

นโยบายการจายเงินปนผล

อัตราสวนหมุนเวียนการลงทุน

ของกองทุนรวม (PTR)
N/A

กรณีกองทนุรวมที่จดทะเบียนจัดต้ังไมถึง 1 ป จะแสดงคาที่เกิดขึ้นจริงในชวงเวลาตั้งแตวันที่จด

ทะเบียนถึงวันที่รายงาน

ผูจัดการกองทุนตราสารหนี้,

กองทุนตางประเทศ

4 ตุลาคม 2561

คุณพีรวิชญ ลิ้มเดชาพันธ ผูจัดการกองทุนตราสารหนี้,

กองทุนตางประเทศ

1 กันยายน 2563

คุณสร สุรสิทธิ์

▪ จํานวนหนวยลงทุนข้ันต่ําของการขายคืน:   ไมกําหนด

▪ ยอดคงเหลือขั้นต่ํา:   100 บาท

▪ จํานวนหนวยลงทุนคงเหลือขั้นต่ํา:   ไมกําหนด

รายชื่อผูจัดการกองทุน ชื่อ - นามสกุล ขอบเขตหนาที่ วันที่เริ่มบริหารกองทุน

คุณนรี พฤกษยาภัย

▪ วันทําการขายคืน: ทุกวันทําการขายของกองทุน ระหวางเวลา 8.30 - 14.00 น.

▪ มูลคาขั้นต่ําของการขายคืน:   ไมกําหนด

วันที่จดทะเบียน

การซื้อหนวยลงทุนการซื้อและการขายคืนหนวยลงทุน

25 กรกฎาคม 2561

อายุโครงการ ไมกําหนด

การขายคืนหนวยลงทุน

▪ วันทําการซื้อ: ทุกวันทําการซื้อของกองทุน ระหวางเวลา 8.30 - 14.00 น.

1,000 บาท▪ มูลคาขั้นต่ําของการซื้อคร้ังแรก:

▪ มูลคาขั้นต่ําของการซื้อคร้ังถัดไป: 100 บาท

ขอมูลอ่ืนๆ
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www.morningstarthailand.com
Thailand Fund Global Equity

ธุรกรรมที่อาจกอใหเกิดความขัดแยง

email : Marketing@lhfund.co.th

ที่อยู: เลขที่ 11 อาคารคิวเฮาส สาทร ชั้น 14  ถนนสาทรใต

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน แลนด แอนด เฮาส จํากัด

รับหนังสือช้ีชวน

ธนาคารแลนด แอนด เฮาส จํากัด (มหาชน)

บริษัทหลักทรัพย แลนด แอนด เฮาส จํากัด (มหาชน)

ขอมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

Morningstar Category

คุณสามารถตรวจสอบธุรกรรมที่อาจกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน

ทางผลประโยชน ไดที่ www.lhfund.co.th

โทรศัพท : 0-2286-3484 

website : www.lhfund.co.th

ผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน

ติดตอสอบถาม

        แขวงทุงมหาเมฆ  เขตสาทร กรงุเทพมหานคร  10120รองเรียน

หรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนที่บริษัทจัดการแตงตั้งขึ้น (ถามี)

Morningstar Rating Overall
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คําอธิบายเพ่ิมเติม

ปจจัยความเส่ียงของกองทุน
▪ ความเสี่ยงจากการดําเนินงานของผูออกตราสาร (Business Risk) : คือความเส่ียงที่เกิดจากการดําเนินงานของผูออกตราสาร หากผลการ
ดาํเนินงานหรือฐานะการเงินของผูออกตราสาร รวมท้ังความสามารถในการทํากําไรของผูออกตราสารเปลี่ยนแปลงไปซ่ึงอาจกระทบตอราคาซ้ือขาย
ของตราสาร

▪ ความเส่ียงจากความสามารถในการชําระหนี้ของผูออกตราสาร (Credit Risk) : คือความเส่ียงจากการที่บริษัทผูออกตราสารไมสามารถชําระ
คนืเงินตน และ/หรือดอกเบ้ียไดตามที่กําหนด หรือไมครบตามจาํนวนท่ีไดสัญญาไว โดยพิจารณาจากผลการดําเนินงานท่ีผานมาและฐานะการเงิน
ของผูออกตราสาร credit rating ของหุนกูระยะยาวมีความหมายโดยยอ ดังตอไปนี้

▪ ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคลองของตราสาร (Liquidity Risk) : คือความเสี่ยงที่เกิดจากการไมสามารถขายตราสารไดในชวงเวลาท่ี
ตองการหรืออาจไมไดราคาตามที่คาดหวังเอาไว

▪ ความเสี่ยงจากการลงทนุในตางประเทศ (Country and Political Risk) : เนื่องจากกองทุนหลักมีการลงทุนในตราสารตางประเทศ กองทุน
จึงมีความเสี่ยงของประเทศท่ีลงทุน กองทุนไทยจึงมีความเส่ียงในเรื่องของการเปล่ียนแปลงของปจจัยพ้ืนฐาน สภาวะทางเศรษฐกิจ การเมือง 
คาเงิน และนโยบายตางประเทศ โดยปจจัยเหลาน้ีอาจมีผลกระทบตอราคาหนวยลงทุน หรือหลักทรัพยที่กองทุนลงทุน หรือผูถือหนวยลงทุนอาจ
ไดรับชําระเงินคาขายคืนหนวยลงทุนชากวาระยะเวลาที่กําหนด
▪ ความเสี่ยงจากขอจํากัดการนําเงินลงทุนกลับประเทศ (Repatriation Risk) : เนื่องจากกองทุนอาจจะมีการลงทุนในตราสารตางประเทศ จึงมี
ความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงนโยบายตางประเทศที่เก่ียวกับการแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศ และการนําเงินลงทุนกลับเขามาในประเทศได 
ซึ่งอาจสงผลใหกองทุนไมสามารถชําระเงินใหผูถือหนวยลงทุนไดตามจํานวนหรือเวลาท่ีกําหนด

▪ ความเส่ียงที่เกิดจากการไดรับชําระเงินคาขายคืนหนวยลงทุนจากกองทุนรวมตางประเทศลาชา : คือความเสี่ยงที่เกิดจากวันหยุดทําการของ
ประเทศที่กองทุนลงทุนหรือประเทศที่เกี่ยวของกบัการลงทุนอาจหยุดไมตรงกับวันหยุดทําการของประเทศไทย ทําใหกองทุนอาจไดรับชําระเงินคา
ขายคืนหนวยลงทุนจากกองทุนรวมตางประเทศท่ีกองทุนลงทุนลาชา และสงผลกระทบตอการชําระเงินคาขายคืนหนวยลงทุนใหกับผูถือหนวย
ลงทุนในประเทศ

▪ ความเส่ียงจากการทําสัญญาซื้อขายลวงหนา (Derivative) เพ่ือปองกันความเสี่ยง : การทําสัญญาซ้ือขายลวงหนา (Derivative) เพื่อปองกัน
ความเส่ียง (Hedging) จากอัตราแลกเปลี่ยนอาจทําใหกองทุนเสียโอกาสในการไดรับผลตอบแทนที่เพ่ิมข้ึนหากอัตราแลกเปลี่ยนมีการเปล่ียนแปลง
ไปในทางตรงกันขามกับที่กองทุนคาดการณไว อยางไรก็ตาม กองทุนยังคงมีความเส่ียงจากการที่คูสัญญาไมปฏิบัติตามสัญญาดังกลาว

ระดับ 
การลงทุน 

TRIS Fitch Moody’s S&P คําอธิบาย 

ระดับที่ 
นาลงทุน 

AAA AAA(tha) Aaa AAA 
อันดับเครดิตสูงที่สุด มีความเสี่ยงตํ่าที่สุดที่จะไมสามารถ
ชําระหนี้ไดตามกําหนด 

AA AA(tha) Aa AA 
อันดับเครดิตรองลงมาและถือวามีความเส่ียงต่ํามากที่จะไม
สามารถชําระหน้ีไดตามกําหนด 

A A(tha) A A ความเสี่ยงต่ําที่จะไมสามารถชําระหนี้ไดตามกําหนด 

BBB BBB(tha) Baa BBB ความเสี่ยงปานกลางที่จะไมสามารถชําระหนี้ไดตามกําหนด 

ระดับที่ 
ต่ํากวา 

นาลงทุน 

ตํ่ากวา 
BBB 

ตํ่ากวา 
BBB(tha) 

ตํ่ากวา 
Baa 

ตํ่ากวา 
BBB 

ความเสี่ยงสูงที่จะไมสามารถชําระหนี้ไดตามกําหนด 
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▪ความเสี่ยงจากความผันผวนของมูลคาหนวยลงทุน (Market Risk) หมายถึง ความเส่ียงที่มูลคาของหลักทรัพยท่ีกองทุนรวมลงทุนจะ
เปล่ียนแปลงเพ่ิมข้ึนหรือลดลงจากปจจัยภายนอก เชน สภาวะเศรษฐกิจการลงทนุ ปจจัยทางการเมืองท้ังในและตางประเทศ เปนตน ซ่ึงพิจารณาได
จากคา Standard Deviation (SD) ของกองทนุรวม หากกองทุนรวมมีคา SD สงู แสดงวากองทุนรวมมีความผันผวนจากการเปล่ียนแปลงของราคา
หลักทรัพยสูง

▪ ความเสี่ยงจากการกระจุกตัวลงทุนในผูออกรายใดรายหนึ่ง (High Issuer Concentration Risk) พิจารณาจากการลงทุนแบบกระจุกตัวใน

ตราสารของผูออกตราสาร คูสัญญา หรือบคุคลอื่นที่มีภาระผูกพันตามตราสารหรือสัญญานั้น รายใดรายหนึ่งมากกวา 10%ของ NAV รวมกัน 

ทั้งนี้ การลงทุนแบบกระจกุตัวไมรวมถึงกรณีการลงทุนในทรัพยสินดังนี้ 

1. ตราสารหนี้ภาครัฐไทย 

2. ตราสารภาครัฐตางประเทศท่ีมีการจดัอันดับความนาเชื่อถืออยูในอันดับท่ีสามารถลงทุนได 

3. เงินฝากหรือตราสารเทียบเทาเงินฝากที่ผูรับฝากหรือผูออกตราสารที่มีการจดัอันดับความนาเชื่อถืออยูในอนัดับท่ีสามารถลงทุนได

▪ ความเส่ียงจากการลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหน่ึง (Sector Concentration Risk) เกิดจากกองทุนลงทุนในบาง
หมวดอุตสาหกรรมมากกวา 20% ของ NAV รวมกัน ซึ่งหากเกิดเหตุการณที่สงผลกระทบตออุตสาหกรรมน้ัน กองทุนดังกลาวอาจมีผลการ
ดําเนินงานที่ผันผวนมากกวากองทุนที่กระจายการลงทุนในหลายหมวดอุตสาหกรรม 

▪ ความเส่ียงจากการกระจุกตัวลงทุนในประเทศใดประเทศหน่ึง (Country Concentration Risk) เกิดจากกองทุนลงทุนในประเทศใดประเทศ
หนึ่งมากกวา 20% ของ NAV รวมกัน ซ่ึงหากเกิดเหตุการณที่สงผลกระทบตอประเทศดังกลาว เชน การเมือง เศรษฐกิจ สังคม เปนตน กองทุน
ดังกลาวอาจมีผลการดําเนินงานที่ผันผวนมากกวากองทุนท่ีกระจายการลงทุนในหลายประเทศ

 ความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน (Currency Risk) หมายถึง การเปล่ียนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนมีผลกระทบตอมลูคา

ของหนวยลงทุน เชน กองทุนรวมลงทุนดวยสกุลเงินดอลลารในชวงท่ีเงินบาทออน แตขายทํากําไรในชวงที่บาทแข็ง กองทุนรวมจะไดเงินบาท

กลับมานอยลง ในทางกลับกันหากกองทุนรวมลงทุนในชวงที่บาทแข็งและขายทํากําไรในชวงที่บาทออนก็อาจไดผลตอบแทนมากขึ้นกวาเดิมดวย

เชนกัน ดังนั้น การปองกนัความเส่ียงจากอตัราแลกเปลี่ยนจึงเปนเคร่ืองมือสาคัญในการบริหารความเส่ียง ซึ่งทําไดดังตอไปนี้ 

-ปองกันความเส่ียงทั้งหมดหรือเกือบท้ังหมด : ผูลงทุนไมมีความเส่ียงจากอัตราแลกเปลี่ยน 

-ปองกันความเส่ียงบางสวน โดยตองระบุสัดสวนการปองกันความเส่ียงไวอยางชัดเจน : ผูลงทุนอาจมีความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียน 

-อาจปองกันความเส่ียงตามดุลยพินิจของผูจัดการกองทุนรวม : ผูลงทุนอาจมีความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียน เนื่องจากการปองกันความเส่ียงข้ึนอยู

กับดลุยพินจิของผูจัดการกองทนุรวมในการพิจารณาวาจะปองกันความเส่ียงหรือไม 

-ไมปองกันความเส่ียงเลย : ผูลงทุนมีความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียน

อัตราสวนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (PTR) 

ขอมูลอัตราสวนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (portfolio turnover ratio : PTR) แสดงถึงปริมาณการซ้ือขายทรพัยสินของกองทุน และ
สะทอนกลยุทธการลงทุนของผูจัดการกองทุนไดดียิ่งข้ึน โดยคํานวณจากมูลคาที่ต่ํากวาระหวางผลรวมของมูลคาการซ้ือทรัพยสินกับผลรวมของ
มูลคาการขายทรัพยสินที่กองทุนรวมลงทุนในรอบระยะเวลาผานมายอนหลัง 1 ป หารดวยมูลคาทรัพยสินสุทธิเฉลี่ยของกองทุนรวมในรอบ
ระยะเวลาเดียวกัน

PTR (%)       =        Min (ซื้อหุน , ขายหุน)
                 Avg. NAV
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ผูดูแลผลประโยชน/ผูเก็บรักษาทรัพยสิน JP Morgan Bank Luxembourg S.A. 

European Bank & Business Center

6h, route de Trèves

L-2633 Senningerberg, Luxembourg

สกุลเงิน ดอลลารสหรัฐ (US Dollar)

วันที่จัดตั้งกองทุน 12 มกราคม 2549

วันทําการซื้อขายหนวยลงทุน ทุกวันทําการ

อายุกองทุน ไมกําหนด

ISIN Codes ISIN: LU0143563046

นโยบายการจายเงินปนผล ไมมี

คาธรรมเนยีม Management fee ไมเกินรอยละ 0.75 ตอป

Operating and Administrative expenses รอยละ 0.10 ตอป

Ongoing charges รอยละ 0.82 ตอป

แหลงขอมูลกองทุนหลัก website: www.troweprice.com

ชื่อกองทุน T. Rowe Price Funds SICAV – Global Focused Growth Equity Fund จดทะเบียนจัดตั้งในประเทศ

ลักเซมเบิรก (Luxembourg) ภายใตกฎหมายของประเทศลักเซมเบิรกและ UCITS ซึ่งจัดตั้งและจัดการโดย T. 

Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l. และบริหารการลงทุนโดย T. Rowe Price International Ltd

วัตถุประสงคการลงทุน กองทุน T. Rowe Price Funds SICAV – Global Focused Growth Equity Fund มีวัตถุประสงคเพื่อใหเงิน

ลงทุนมีการเติบโตของเงินทุนระยะยาว โดยกองทุนรวมลงทุนในหุนที่หลากหลายซึ่งมีศักยภาพในการเติบโตของ

รายไดที่เหนือกวาคาเฉลี่ยและมกีารเติบโตแบบยั่งยืน โดยกองทุนรวมลงทุนในหุนทั่วโลก รวมถึงหุนตลาดเกิดใหม

นโยบายการลงทุน กองทุน T. Rowe Price Funds SICAV – Global Focused Growth Equity Fund (กองทนุหลัก) มนีโยบาย

ลงทุนอยางนอยรอยละ 70 ของสินทรัพยทั้งหมดในหุนและหลักทรัพยที่เก่ียวของกับหุนบริษัทจดทะเบียน รวมถึงหุน

สามัญ หุนบุริมสิทธิ ใบสําคัญแสดงสิทธิ American Depository Receipts (ADRs), European Depository 

Receipts (EDRs) and Global Depository Receipts (GDRs)

กองทุนอาจลงทุนในตราสารหนี้และตราสารตลาดเงินไมเกิน 30% ของสินทรัพยทั้งหมดของกองทุนหลัก

กองทุนอาจใชสัญญาซื้อขายลวงหนา (Derivatives) เพื่อปองกันความเสี่ยงและเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารใน

การลงทุน

บริษัทจัดการ (Asset Management 

Company)

T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

35 Boulevard du Prince Henri ,L-1724 Luxembourg

ผูจัดการการลงทุน (Investment 

Managers)

T. Rowe Price International Ltd

60 Queen Victoria Street, London, EC4N 4TZ, UK

ขอมูลกองทุนหลัก
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ณ วันท่ี 31 สิงหาคม 2564 หรือดูขอมูลเพิ่มเติมไดท่ี website : www.troweprice.com

หมายเหตุ : Factsheet กองทุน T. Rowe Price Funds SICAV - Global Focused Growth Equity Fund

▪ การลงทุนในหนวยลงทุนไมใชการฝากเงิน รวมทั้งไมไดอยูภายใตความคุมครองของสถาบันคุมครองเงินฝาก จึงมีความเสี่ยงจากการลงทุนซึ่งผู

ลงทุนอาจไมไดรับเงินลงทุนคืนเต็มจํานวน 

▪ ไดรับอนุมัติจัดตั้ง และอยูภายใตการกํากับดูแลของสํานักงาน ก.ล.ต.

▪ การพิจารณารางหนังสือชี้ชวนในการเสนอขายหนวยลงทุนของกองทุนรวมนี้มิไดเปนการแสดงวาสํานักงาน ก.ล.ต. ไดรบัรองถึงความถูกตองของ

ขอมูลในหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวม หรอื ไดประกันราคาหรือผลตอบแทนของหนวยลงทุนที่เสนอขายนั้น ทั้งนี้

บริษัทจัดการกองทุนรวมไดสอบทานขอมูลในหนังสือชี้ชวนสวนสรปุขอมูลสําคัญ ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 แลวดวยความระมัดระวังในฐานะ

ผูรับผิดชอบในการดําเนินการของกองทุนรวมและขอรบัรองวาขอมูลดังกลาวถูกตองไมเปนเท็จ และไมทําใหผูอื่นสําคัญผิด

ผลการดําเนินงานของกองทุนหลัก
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