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การลงทุนในกองทุนรวมไมใชการฝากเงิน
ผูลงทุนควรศึกษารายละเอียดของกองทุนอยางละเอียดถี่ถวนกอนตัดสินใจลงทุน

หากมีขอสงสัยหรือตองการขอมูลเพิ่มเติม โปรดติดตอบริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน

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

(ชนิดสะสมมูลคา : LHGEQ-A)
กองทุนตราสารทุน

กองทุนรวมหนวยลงทุนประเภท Feeder Fund

กองทุนรวมท่ีเนนลงทุนแบบมคีวามเสี่ยงตางประเทศ

หนังสือชี้ชวนสวนสรุปขอมูลสําคัญ

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

คุณกําลังจะลงทุนอะไร?

กองทุนรวมน้ีเหมาะกับใคร?

คุณตองระวังอะไรเปนพิเศษ?

สัดสวนของประเภททรัพยสินที่ลงทุน

คาธรรมเนียม

ผลการดําเนินงาน

ขอมูลอ่ืนๆ
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เนนลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนรวมตางประเทศที่มีนโยบายลงทุนในตราสารทุนทั่วโลก (หรือ “กองทุนหลัก (Master fund)”)โดย
เฉลี่ยในรอบปบัญชีไมนอยกวารอยละ 80 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิ ซึ่งกองทุนหลักที่กองทุนจะลงทุนคือกองทุน T. Rowe Price Funds
 SICAV – Global Focused Growth Equity Fund (“กองทุนหลัก”) ซึ่งกองทุนดงักลาวไดจดทะเบียนในประเทศลักเซมเบิรก และอยู
ภายใต UCITS ทั้งนี้ กองทุนจะลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนหลักในชนิดหนวยลงทุน “Class I” สกุลเงินดอลลารสหรัฐฯ (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 ของสินทรัพยทั้งหมดในหุนและหลักทรัพยที่เกี่ยวของกับหุนบริษัทจดทะเบียน รวมถึงหุนสามัญหุนบุริมสิทธิ ใบสําคัญแสดงสิทธิ 
American Depository Receipts (ADRs), European Depository Receipts (EDRs) and Global Depository Receipts (GDRs)
กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื้อขายลวงหนา (Derivatives) เพื่อปองกันความเสี่ยง (Hedging) จากอัตราแลกเปลี่ยน (Foreign 
Exchange Rate Risk) ตามดุลยพินิจของผูจัดการกองทุน
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี่ยนแปลงประเภทและลักษณะพิเศษของกองทุนรวมในอนาคตเปน Fund of Funds หรือลงทุนโดยตรง
ในตางประเทศ โดยไมทําใหระดับความเสี่ยงของการลงทุน (risk spectrum) เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ ใหเปนดุลยพินิจของผูจัดการกองทุน โดย
ขึ้นกับสถานการณตลาด และตองเปนไปเพื่อประโยชนสูงสุดของผูถือหนวยลงทุน  
คุณสามารถดูขอมูลขอมูลกองทุนหลักไดที่ https://www.troweprice.com
กองทุนมุงหวังใหผลตอบแทนจากการลงทุนเคลื่อนไหวตามผลตอบแทนของกองทุนหลัก (Passive Management) โดยกองทุนหลัก
มุงหวังใหผลตอบแทนจากการลงทุนสูงกวาดัชนีชี้วัด (Active Management)

ผูลงทุนควรศกึษาและทําความเขาใจเกี่ยวกับกองทุนตางประเทศที่กองทุนลงทุนไดในเนื้อหาสวน "ขอมูลกองทุนตางประเทศ" ใน
สวนทายของเอกสารฉบับนี้

“ผูลงทุนควรศกึษาและทําความเขาใจเกี่ยวกับปจจัยความเสี่ยงของกองทุนในสวนทายของเอกสารฉบับนี้”

▪ ชนิดสะสมมูลคา (ชื่อยอ : LHGEQ-A) : เหมาะสําหรับผูลงทุนประเภทบุคคลธรรมดา เปดโอกาสใหผูลงทุนรับรายไดจากสวนตางจา
การลงทุน (Capital Gain) และสะสมผลประโยชนจากการลงทุน (Total return)
▪ ผูลงทุนที่มุงหวังผลตอบแทนจากการลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนรวมตางประเทศซึ่งเนนลงทุนในหุนที่หลากหลายซึ่งมศีกัยภาพ
ในการเตบิโตของรายไดที่เหนือกวาคาเฉลี่ยและมีการเตบิโตแบบย่ังยืน โดยกองทุนรวมลงทุนในหุนทั่วโลก รวมถึงหุนตลาดเกิดใหม และ
ผูลงทุนสามารถยอมรับความเสี่ยงจากการลงทุนในตางประเทศได 
▪ ผูลงทุนที่สามารถรับความผันผวนของราคาหรือมูลคาหนวยลงทุนของกองทุนหลักหรือกองทุนตางประเทศที่กองทุนลงทุนซึ่งอาจจะ
ปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น หรือลดลงจนต่ํากวามูลคาที่ลงทุนและทําใหขาดทุนได
▪ ผูที่สามารถลงทุนในระยะปานกลางถึงระยะยาว โดยคาดหวังผลตอบแทนในระยะยาวจากการลงทุนในตราสารทุนตางประเทศ
▪ ลงทุนที่สามารถรับความผันผวนจากอัตราแลกเปลี่ยนได เนื่องจากกองทุนนี้จะลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนตางประเทศดวยสกุล
เงินดอลลารสหรัฐฯ (USD) จึงอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

คุณกําลังจะลงทุนอะไร?

กองทุนรวมน้ีเหมาะกบัใคร?
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กองทุนรวมนี้ไมเหมาะกับใคร
▪ ผูลงทุนที่เนนการไดรบัผลตอบแทนในจํานวนเงินที่แนนอน หรือรักษาเงินตนใหอยูครบ
▪ ผูลงทุนที่ไมสามารถยอมรับความเสี่ยงจากการลงทุนในตางประเทศได อาทิ ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนความผันผวนของมลูคา
หนวยลงทุนของกองทุนหลัก เปนตน

▪ อานหนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม หรือสอบถามผูสนับสนุนการขายและบริษัทจัดการ
▪ อยาลงทุนหากไมเขาใจลักษณะและความเสี่ยงของกองทุนรวมนี้ดพีอ

คําเตือนที่สําคัญ
▪ เนื่องจากกองทุนจะลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนตางประเทศ จึงอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนซึ่งกองทุนทําการปองกัน
ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศตามดุลยพินิจของผูจัดการกองทุน
▪ กองทุนตางประเทศอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายลวงหนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารการลงทุน ซึ่งอาจมีความเสี่ยงมากกวา
กองทุนรวมอื่น จึงเหมาะกับผูลงทุนที่ตองการผลตอบแทนสูงและสามารถยอมรับความเสี่ยงไดสูงกวาผูลงทุนทั่วไป  ผูลงทุนจึงควรลงทุน
ในกองทุนนี้เม่ือมีความเขาใจในความเสี่ยงของสัญญาซื้อขายลวงหนา และผูลงทุนควรพิจารณาความเหมาะสมของการลงทุนโดย
คํานึงถึงประสบการณลงทุน วัตถุประสงค และฐานะการเงินของผูลงทุนเอง
▪ เนื่องจากกองทุนหลักลงทุนในตราสารทุนหลายประเทศ กองทุนหลักอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายลวงหนาปองกันความเสี่ยงจากอัตรา
แลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศตามสกุลเงินของประเทศที่ลงทุน ทั้งนี้ ตามดุลยพินิจของผูจัดการกองทุน
▪ กองทุนมนีโยบายลงทุนในตางประเทศ จึงมคีวามเสี่ยงดานการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และสภาวะตลาด สภาพคลอง  อัตรา
แลกเปลี่ยน กฎหมาย และ/หรือขอจํากัดของประเทศที่กองทุนเขาลงทุน ซึ่งอาจสงผลตอมูลคาหนวยลงทุน และ/หรือสภาพคลอง
▪ กองทุนอาจลงทุนหรือมีไวซึ่งตราสารหนี้ที่มีอันดับความนาเชื่อถือต่ํากวาที่สามารถลงทุนได (Non – investment grade) และตรา
สารหนี้ที่ไมไดรับการจัดอันดับความนาเชื่อถือ (Unrated) รวมทั้งตราสารทุนที่ไมไดจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย (Unlisted 
Securities) ผูลงทุนอาจมีความเสี่ยงที่สูงขึ้นมากกวากองทุนรวมทั่วไป เชน ความเสี่ยงจากการผิดนัดชําระหนี้ของผูออกตราสาร หรือ 
ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคลองของตราสาร เปนตน
▪ กองทุนหลักที่กองทุนรวมไปลงทุนมีสัดสวนการลงทุนกระจุกตัวในประเทศสหรัฐอเมริกา ดังนั้น ผูลงทุนจึงควรพิจารณาการกระจาย
ความเสี่ยงของพอรตการลงทุนโดยรวมของตนเอง 

คุณตองระวังอะไรเปนพิเศษ?

ทําอยางไรหากยังไมเขาใจนโยบาย และความเสี่ยงของกองทุนน้ี
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<Risk Level>

<fx>

<SD>

<High Issuer>

<High Sector>

<High Country>

แผนภาพแสดงตําแหนงความเสี่ยงของกองทุนรวม

ปจจัยความเส่ียงที่สาํคัญ

* คุณสามารถดูขอมูลเพ่ิมเติมไดท่ี www.lhfund.co.th

หมายเหตุ : กองทุนรวมมีการลงทุนกระจุกตวัในประเทศสหรัฐอเมริกา 55.40%
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หมายเหตุ:

▪ ชื่อทรัพยสินที่ลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก

หลักทรัพย

สถาบันที่จัดอันดับ NAV

94.79หนวยลงทุน T ROWE Price Funds SICAV - Global Focused Growth Equity Fund

บัญชีเงินฝากออมทรัพย ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) 

อื่นๆ

-

% ของ

ขอมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

ทั้งนี้คุณสามารถดูขอมูลที่เปนปจจุบันไดที่ www.lhfund.co.th ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564 หรือดูขอมูลเพ่ิมเติมไดที่ website : www.troweprice.com

หมายเหตุ : 

ขอมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

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

AA+(FITCH)

-

ทั้งนี้คุณสามารถดูขอมูลที่เปนปจจุบันไดที่ www.lhfund.co.th

อันดับความนาเชื่อถือ/

หมายเหตุ:

6.19

-0.98

สัดสวนของประเภททรัพยสินทีล่งทุน

% ของ NAV

หนวยลงทุน T ROWE Price Funds SICAV - Global Focused 
Growth Equity Fund 94.79%

อ่ืนๆ 5.21%
Communication 
Services, 12.70% Consumer 

Discretionary, 
16.20%

Consumer 
Staples, 
3.20%

Financial, 
18.00%

Health Care, 
12.00%

Industrials & Business 
Services, 16.60%

Information 
Technology, 

16.70%

Materials, 
1.20%

Real Estate, 
2.80%
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อัตรา

Maximum management Fee ไมเกินรอยละ 0.75 ตอป

คาธรรมเนียม

รอยละ 0.10 ตอป

1.50

ดังนั้น คุณควรพิจารณาการเรียกเก็บคาธรรมเนียมดังกลาวกอนการลงทุน *

    สับเปลี่ยนออก (Switching out Fee)

คาธรรมเนียมการขาย (Front-end Fee)

คาธรรมเนียมการรับซื้อคืน (Back-end Fee) 2.50 ยกเวน

    สับเปลี่ยนเขา (Switching in Fee) 2.50

ยกเวน

คาธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ตอปของ NAV)

เก็บจริงรายการ

* คาธรรมเนียมมีผลกระทบตอผลตอบแทนท่ีคุณจะไดรับ

สูงสุดไมเกิน

คาธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผูถือหนวย (% ของมูลคาซื้อขาย)

คาธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหนวยลงทุน

2.50 1.50

2.50

200 บาท/รายการ

คาธรรมเนียมของกองทุนหลัก

คาธรรมเนียมการโอนหนวยลงทุน

Ongoing Charges รอยละ 0.82 ตอป

Operating and Administrative expenses

ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ

คาธรรมเนียม

1.33750

0.03210

0.26857 0.03400

1.67217
สูงสุดไมเกิน, 2.50

สูงสุดไมเกิน, 0.100
สูงสุดไมเกิน, 0.50

สูงสุดไมเกิน, 1.900

สูงสุดไมเกิน, 5.00

0.00000

1.00000

2.00000

3.00000

4.00000

5.00000

6.00000

การจัดการ ผูดูแลผลประโยชน นายทะเบียน คาใชจายอ่ืนๆ รวมคาใชจาย

คา
ธร

รม
เนี

ยม
ที่เ

รีย
กเ

ก็บ
จร

ิง 
%

 ต
อป

ขอ
ง 

NA
V

หมายเหตุ: 
1)  คาธรรมเนียมดังกลาวขางตน อาจเรียกเก็บจากผูลงทุนแตละกลุมหรอืแตละรายไมเทากัน ขึ้นอยูกับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ
2)  กรณีสับเปล่ียนหนวยลงทุน บริษัทจัดการอาจยกเวนไมเรียกเก็บคาธรรมเนียมการสับเปล่ียนหนวยลงทุนสําหรับการสับเปล่ียนหนวยลงทุนระหวางกองทุนรวม
ภายใตการจัดการของบริษัทจัดการ แตจะมกีารเรียกเก็บคาธรรมเนียมการขายและรับซ้ือคืนหนวยลงทุนตามอัตราท่ีบริษัทจัดการกําหนด
3)  คาธรรมเนียมดังกลาวขางตนรวมภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีธรุกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแลว

หมายเหตุ: 
1)  คาธรรมเนียมดังกลาวขางตนเปนอตัราที่รวมภาษีมูลคาเพ่ิม หรือภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใด ในทํานองเดียวกันน้ี
2)  บริษทัจัดการขอสงวนสิทธิในการที่จะปรับเพ่ิมอัตราคาธรรมเนียมหรือคาใชจายขางตนโดยไมถือวาเปนการแกไขเพ่ิมเติมโครงการจัดการในอัตราไมเกินรอยละ 5 ของอัตรา
คาธรรมเนียมหรือคาใชจาย ทั้งน้ี เปนไปตามที่ระบุไวในรายละเอียดโครงการและตามหลักเกณฑท่ีสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด
3)  คาธรรมเนียมคาใชจายท่ีเรียกเก็บจากกองทุนรวมเม่ือรวมกันท้ังหมดแลว ตองไมเกินอัตรารอยละ 5.00 ตอปของมูลคาทรัพยสนิสุทธขิองกองทุนรวม 
4) สามารถดูคาธรรมเนียมที่เรียกเก็บจริงจากกองทนุรวมยอนหลัง 3 ป เพิ่มเติมไดที่รายละเอียดหนังสือชี้ชวนสวนขอมลูกองทุนรวม
5) คาใชจายอื่น ๆ ระหวางวนัท่ี 1 กรกฎาคม 2562 ถงึวันที่ 30 มิถุนายน 2563
* สามารถดูขอมูลเพ่ิมเติมไดท่ี www.lhfund.co.th

หมายเหตุ : อนึ่ง กองทุนหลักอาจมีการแกไขเพ่ิมเติม หรือเปล่ียนแปลงการเรียกเก็บคาธรรมเนียมและคาใชจายตาง ๆ  ของกองทุนได
ที่มา : www.troweprice.com
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3. LHGEQ-A เคยมีผลขาดทุนสูงสุดในชวงเวลา 5 ป คือ
(กรณกีองทุนจดทะเบียนไมครบ 5 ป จะแสดงคาที่เกิดข้ึนตั้งแตวันจดทะเบียนกองทุนจนถึงวันที่รายงาน)

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

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

6. ประเภทกองทุนรวมเพื่อใชเปรียบเทียบผลการดําเนินงาน ณ จุดขาย คือ 

7. ผลการดําเนินงานยอนหลังแบบปกหมุด ขอมูล ณ วันที่ 30 มิถนุายน 2564

▪ ตารางแสดงผลการดําเนินงานของกลุม 

-0.74

6 เดือน

9.18

5.94
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1 ป

20.11
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3 ป

11.35 12.85 11.25 11.53

5 ป3 ป1 ป 10 ป
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10 ป
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tile
ตั้งแตจัดตั้ง

2. ผลการดําเนินงานยอนหลัง (คํานวณตามปปฎิทิน)

3 เดือน
Percen

tile
3 ป
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tile

1. ดัชนีช้ีวัด คือ กองทุนนี้จะเปรียบเทียบกับผลการดําเนินงานของกองทุนหลัก ปรับดวยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคํานวณผลตอบแทนเปนสกลุ

เงินบาท ณ วันที่คํานวณผลตอบแทน

19.60%

Global Equity

-29.91%

* ผลการดําเนินงานในอดีต มิไดเปนสิ่งยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต *

YTD

% ตามชวงเวลา

LHGEQ-A

1 ป
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tile
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กองทุน

% ตอป

N/A N/AN/A8.16 25th N/A N/A8.16 75th 45.19

10.28 36.32

5th Percentile

25th

N/A

16.74 13.56

3 เดือน

N/A

ความผันผวนของ

ผลการดําเนินงาน

N/A

5 ป

18.85 59.78

ขอมูล ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2564Global Equity

18.06

10.82 19.6010.82 25th

12.52 14.88

11.72

10.17 6.18

9.73 7.42 9.23

11.44

14.60

12.55 14.648.21 10.83 12.33

1.80 -2.67 14.82 2.28 32.63 28.11

14.78

17.045.05 8.13 25.36 6.78 6.69

1.03 -8.62

12.10

18.33 18.16 16.0420.34

20.14

8. ผลการดําเนินงานยอนหลังของกองทุนหลัก คุณสามารถดูขอมูลไดที่ "ขอมูลกองทุนหลัก" ในสวนทายของเอกสารฉบับนี้ หรือดูขอมูลเพิ่มเติม

ไดที่ website : www.troweprice.com

N/A 19.52

9.06 13.08 42.88

N/A

Return (%)

3 เดือน

N/A N/A

Standard Deviation (%)

16.81 25th 56.42 24.36
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N/A

28.02 29.06
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15.57

27.21 31.03

10.90

5th

17.18

11.11

16.81ดัชนีชี้วัด (Benchmark)

ความผันผวนของ

ดัชนีชี้วัด

14.09

6 เดือน

13.95

Peer

Percentile

ผลการดําเนินงาน

* คุณสามารถดูขอมูลเพ่ิมเติมไดที่ www.aimc.or.th

* คุณสามารถดูขอมูลที่เปนปจจุบันไดที่ www.lhfund.co.th
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▪ มูลคาขั้นต่ําของการขายคืน:   ไมกําหนด

วันที่จดทะเบียน

การซื้อหนวยลงทุนการซื้อและการขายคืนหนวยลงทุน

25 กรกฎาคม 2561

อายุโครงการ ไมกําหนด

การขายคืนหนวยลงทุน

▪ วันทําการซื้อ: ทุกวันทําการซื้อของกองทุน ระหวางเวลา 8.30 - 14.00 น.

1,000 บาท▪ มูลคาขั้นต่ําของการซื้อครั้งแรก:

▪ มูลคาขั้นต่ําของการซื้อครั้งถัดไป: 100 บาท

▪ วันทําการขายคืน: ทุกวันทําการขายของกองทุน ระหวางเวลา 8.30 - 14.00 น.

▪ จํานวนหนวยลงทุนขั้นต่ําของการขายคืน:   ไมกําหนด

▪ ยอดคงเหลือขั้นตํ่า:   100 บาท

▪ จํานวนหนวยลงทุนคงเหลือขั้นต่ํา:   ไมกําหนด

รายชื่อผูจัดการกองทุน ช่ือ - นามสกลุ ขอบเขตหนาที่ วันที่เริ่มบริหารกองทุน

คุณนรี พฤกษยาภัย ผูจัดการกองทุนตราสารหนี้,

กองทุนตางประเทศ

4 ตุลาคม 2561

คุณพีรวิชญ ลิ้มเดชาพันธ ผูจัดการกองทุนตราสารหนี้,

กองทุนตางประเทศ

1 กันยายน 2563

คุณสร สุรสิทธ์ิ

อัตราสวนหมุนเวียนการลงทุน

ของกองทุนรวม (PTR)
N/A

กรณีกองทุนรวมที่จดทะเบียนจัดตั้งไมถึง 1 ป จะแสดงคาที่เกิดขึ้นจริงในชวงเวลาตั้งแตวันที่จด

ทะเบียนถึงวันที่รายงาน

ผูดูแลผลประโยชน ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน)

นโยบายการจายเงินปนผล

2,000 ลานบาท

ไมมีการจายเงินปนผล

มูลคาโครงการ

ผูจัดการกองทุนตราสารหนี้,

กองทุนตางประเทศ

4 มกราคม 2564

▪ ระยะเวลาการรับเงินคาขายคืน: ภายใน 5 วันทําการ นับตั้งแตวันถัดจากวันคํานวณ

มูลคาทรัพยสินสุทธิ โดยมิใหนับรวมวันหยุดทําการในตางประเทศ 

ปจจุบันรับเงินคาขายคืนภายใน 4 วันทําการถัดจากวันทํารายการขายคืน (T+4)

(T = วันทําการซื้อขายของกองทุน)

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

คุณสามารถตรวจสอบมูลคาทรัพยสนิรายวันไดที่: www.lhfund.co.th

ขอมูลอ่ืนๆ
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www.morningstarthailand.com

Thailand Fund Global Equity

ทางผลประโยชน ไดที่ www.lhfund.co.th

โทรศัพท : 0-2286-3484 

website : www.lhfund.co.th

ผูสนับสนนุการขายหรือรับซื้อคืน

ติดตอสอบถาม

        แขวงทุงมหาเมฆ  เขตสาทร กรุงเทพมหานคร  10120รองเรียน

หรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนที่บริษัทจัดการแตงตั้งขึ้น (ถาม)ี

Morningstar Rating Overall

คุณสามารถตรวจสอบธุรกรรมที่อาจกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนธุรกรรมที่อาจกอใหเกิดความขัดแยง

email : Marketing@lhfund.co.th

ที่อยู: เลขที่ 11 อาคารคิวเฮาส สาทร ชั้น 14  ถนนสาทรใต

บริษทัหลักทรัพยจัดการกองทุน แลนด แอนด เฮาส จํากัด

รับหนังสือช้ีชวน

ธนาคารแลนด แอนด เฮาส จํากัด (มหาชน)

บริษัทหลักทรัพย แลนด แอนด เฮาส จํากัด (มหาชน)

ขอมูล ณ วันที่ 30 มิถนุายน 2564

Morningstar Category
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คําอธิบายเพ่ิมเติม

ปจจัยความเสี่ยงของกองทุน
▪ ความเสี่ยงจากการดําเนินงานของผูออกตราสาร (Business Risk) : คือความเสี่ยงที่เกิดจากการดําเนินงานของผูออกตราสาร หากผลการ
ดําเนินงานหรือฐานะการเงินของผูออกตราสาร รวมทั้งความสามารถในการทํากําไรของผูออกตราสารเปล่ียนแปลงไปซ่ึงอาจกระทบตอราคาซื้อ
ขายของตราสาร

▪ ความเสี่ยงจากความสามารถในการชําระหนี้ของผูออกตราสาร (Credit Risk) : คือความเส่ียงจากการที่บริษัทผูออกตราสารไมสามารถ
ชําระคืนเงินตน และ/หรือดอกเบี้ยไดตามที่กําหนด หรือไมครบตามจํานวนที่ไดสัญญาไว โดยพิจารณาจากผลการดําเนินงานที่ผานมาและฐานะ
การเงินของผูออกตราสาร credit rating ของหุนกูระยะยาวมีความหมายโดยยอ ดังตอไปนี้

▪ ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคลองของตราสาร (Liquidity Risk) : คือความเส่ียงที่เกิดจากการไมสามารถขายตราสารไดในชวงเวลาที่
ตองการหรืออาจไมไดราคาตามท่ีคาดหวังเอาไว

▪ ความเสี่ยงจากการลงทุนในตางประเทศ (Country and Political Risk) : เนื่องจากกองทุนหลักมีการลงทุนในตราสารตางประเทศ กองทุน
จึงมีความเสี่ยงของประเทศที่ลงทุน กองทุนไทยจึงมีความเสี่ยงในเร่ืองของการเปลี่ยนแปลงของปจจัยพ้ืนฐาน สภาวะทางเศรษฐกิจ การเมือง 
คาเงิน และนโยบายตางประเทศ โดยปจจัยเหลานี้อาจมีผลกระทบตอราคาหนวยลงทุน หรือหลักทรัพยที่กองทุนลงทุน หรือผูถือหนวยลงทุนอาจ
ไดรับชําระเงินคาขายคืนหนวยลงทุนชากวาระยะเวลาที่กําหนด

▪ ความเสี่ยงจากขอจํากัดการนําเงินลงทุนกลับประเทศ (Repatriation Risk) : เนื่องจากกองทุนอาจจะมีการลงทุนในตราสารตางประเทศ จึง
มีความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงนโยบายตางประเทศที่เก่ียวกับการแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศ และการนําเงินลงทุนกลับเขามาในประเทศได 
ซ่ึงอาจสงผลใหกองทุนไมสามารถชาํระเงินใหผูถือหนวยลงทุนไดตามจํานวนหรือเวลาที่กําหนด

▪ ความเสี่ยงท่ีเกิดจากการไดรบัชําระเงินคาขายคืนหนวยลงทุนจากกองทุนรวมตางประเทศลาชา : คือความเสี่ยงท่ีเกิดจากวันหยุดทําการของ
ประเทศท่ีกองทุนลงทุนหรือประเทศท่ีเก่ียวของกับการลงทุนอาจหยดุไมตรงกับวันหยุดทําการของประเทศไทย ทําใหกองทุนอาจไดรับชําระเงินคา
ขายคืนหนวยลงทุนจากกองทุนรวมตางประเทศที่กองทุนลงทุนลาชา และสงผลกระทบตอการชําระเงินคาขายคืนหนวยลงทุนใหกับผูถือหนวย
ลงทนุในประเทศ

▪ ความเสี่ยงจากการทําสัญญาซ้ือขายลวงหนา (Derivative) เพ่ือปองกันความเสี่ยง : การทําสัญญาซื้อขายลวงหนา (Derivative) เพ่ือ
ปองกันความเส่ียง (Hedging) จากอัตราแลกเปล่ียนอาจทําใหกองทุนเสียโอกาสในการไดรับผลตอบแทนที่เพ่ิมข้ึนหากอัตราแลกเปล่ียนมีการ
เปล่ียนแปลงไปในทางตรงกันขามกับท่ีกองทนุคาดการณไว อยางไรก็ตาม กองทุนยังคงมีความเส่ียงจากการที่คูสัญญาไมปฏิบัติตามสัญญาดังกลาว

ระดับ 
การลงทุน 

TRIS Fitch Moody’s S&P คําอธิบาย 

ระดับที่ 
นาลงทุน 

AAA AAA(tha) Aaa AAA 
อันดับเครดิตสูงท่ีสุด มีความเสี่ยงต่ําที่สุดที่จะไมสามารถ
ชาํระหนี้ไดตามกําหนด 

AA AA(tha) Aa AA 
อันดับเครดิตรองลงมาและถือวามีความเส่ียงต่ํามากที่จะไม
สามารถชําระหนี้ไดตามกําหนด 

A A(tha) A A ความเส่ียงตํ่าที่จะไมสามารถชําระหนี้ไดตามกําหนด 

BBB BBB(tha) Baa BBB ความเส่ียงปานกลางที่จะไมสามารถชาํระหนี้ไดตามกําหนด 

ระดับที่ 
ตํ่ากวา 

นาลงทุน 

ตํ่ากวา 
BBB 

ตํ่ากวา 
BBB(tha) 

ต่ํากวา 
Baa 

ตํ่ากวา 
BBB 

ความเส่ียงสูงท่ีจะไมสามารถชําระหนี้ไดตามกําหนด 
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▪ความเสี่ยงจากความผันผวนของมูลคาหนวยลงทุน (Market Risk) หมายถึง ความเส่ียงที่มูลคาของหลักทรัพยที่กองทุนรวมลงทุนจะ
เปล่ียนแปลงเพ่ิมข้ึนหรือลดลงจากปจจัยภายนอก เชน สภาวะเศรษฐกิจการลงทุน ปจจัยทางการเมืองทั้งในและตางประเทศ เปนตน ซึ่งพิจารณา
ไดจากคา Standard Deviation (SD) ของกองทุนรวม หากกองทุนรวมมีคา SD สูง แสดงวากองทุนรวมมีความผันผวนจากการเปล่ียนแปลงของ
ราคาหลักทรัพยสูง

▪ ความเสี่ยงจากการกระจุกตัวลงทุนในผูออกรายใดรายหน่ึง (High Issuer Concentration Risk) พิจารณาจากการลงทุนแบบกระจุกตัวใน

ตราสารของผูออกตราสาร คูสัญญา หรือบุคคลอื่นที่มีภาระผกูพันตามตราสารหรือสัญญานั้น รายใดรายหนึ่งมากกวา 10%ของ NAV รวมกัน 

ทั้งนี้ การลงทุนแบบกระจุกตัวไมรวมถึงกรณีการลงทุนในทรัพยสินดังนี้ 

1. ตราสารหนี้ภาครัฐไทย 

2. ตราสารภาครัฐตางประเทศที่มีการจัดอันดับความนาเชื่อถืออยูในอันดับที่สามารถลงทุนได 

3. เงินฝากหรือตราสารเทียบเทาเงินฝากที่ผูรบัฝากหรือผูออกตราสารท่ีมีการจัดอันดับความนาเชื่อถืออยูในอันดับที่สามารถลงทุนได

▪ ความเสี่ยงจากการลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหน่ึง (Sector Concentration Risk) เกิดจากกองทุนลงทนุในบาง
หมวดอุตสาหกรรมมากกวา 20% ของ NAV รวมกัน ซึ่งหากเกดิเหตุการณที่สงผลกระทบตออุตสาหกรรมนั้น กองทุนดังกลาวอาจมีผลการ
ดําเนินงานที่ผันผวนมากกวากองทุนที่กระจายการลงทุนในหลายหมวดอุตสาหกรรม 

▪ ความเสี่ยงจากการกระจุกตัวลงทุนในประเทศใดประเทศหนึ่ง (Country Concentration Risk) เกิดจากกองทุนลงทุนในประเทศใด
ประเทศหนึ่งมากกวา 20% ของ NAV รวมกัน ซ่ึงหากเกดิเหตุการณที่สงผลกระทบตอประเทศดังกลาว เชน การเมือง เศรษฐกิจ สังคม เปนตน 
กองทนุดังกลาวอาจมีผลการดําเนินงานที่ผันผวนมากกวากองทุนท่ีกระจายการลงทุนในหลายประเทศ

 ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน (Currency Risk) หมายถึง การเปล่ียนแปลงของอัตราแลกเปล่ียนมีผลกระทบตอมูลคา

ของหนวยลงทุน เชน กองทุนรวมลงทุนดวยสกุลเงินดอลลารในชวงที่เงินบาทออน แตขายทํากําไรในชวงที่บาทแข็ง กองทุนรวมจะไดเงินบาท

กลับมานอยลง ในทางกลับกันหากกองทุนรวมลงทนุในชวงที่บาทแข็งและขายทํากําไรในชวงที่บาทออนก็อาจไดผลตอบแทนมากข้ึนกวาเดิมดวย

เชนกัน ดังนั้น การปองกันความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียนจึงเปนเคร่ืองมือสาคัญในการบริหารความเส่ียง ซ่ึงทําไดดังตอไปนี้ 

-ปองกันความเสี่ยงทั้งหมดหรือเกือบทั้งหมด : ผูลงทุนไมมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน 

-ปองกันความเสี่ยงบางสวน โดยตองระบุสัดสวนการปองกันความเสี่ยงไวอยางชัดเจน : ผูลงทุนอาจมีความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียน 

-อาจปองกนัความเสี่ยงตามดลุยพินิจของผูจัดการกองทุนรวม : ผูลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน เนื่องจากการปองกันความเส่ียงขึ้นอยู

กับดลุยพินิจของผูจัดการกองทุนรวมในการพิจารณาวาจะปองกันความเสี่ยงหรือไม 

-ไมปองกันความเสี่ยงเลย : ผูลงทุนมีความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียน

อัตราสวนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (PTR) 

ขอมูลอัตราสวนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (portfolio turnover ratio : PTR) แสดงถึงปริมาณการซ้ือขายทรัพยสินของกองทุน และ
สะทอนกลยุทธการลงทุนของผูจัดการกองทุนไดดียิ่งขึ้น โดยคํานวณจากมูลคาที่ตํ่ากวาระหวางผลรวมของมูลคาการซื้อทรัพยสินกับผลรวมของ
มูลคาการขายทรัพยสินที่กองทุนรวมลงทุนในรอบระยะเวลาผานมายอนหลัง 1 ป หารดวยมูลคาทรัพยสินสุทธิเฉล่ียของกองทุนรวมในรอบ
ระยะเวลาเดียวกัน

PTR (%)       =        Min (ซ้ือหุน , ขายหุน)
                 Avg. NAV
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ช่ือกองทุน 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. และบรหิารการลงทุนโดย T. Rowe Price International 

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

ลงทุนมีการเติบโตของเงินทุนระยะยาว โดยกองทุนรวมลงทุนในหุนที่หลากหลายซึ่งมีศักยภาพในการเติบโตของ

รายไดที่เหนือกวาคาเฉลี่ยและมีการเติบโตแบบย่ังยืน โดยกองทุนรวมลงทุนในหุนทั่วโลก รวมถึงหุนตลาดเกิดใหม

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

ลงทุนอยางนอยรอยละ 70 ของสินทรัพยทั้งหมดในหุนและหลักทรพัยที่เก่ียวของกับหุนบรษิัทจดทะเบียน รวมถึง

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

Receipts (EDRs) and Global Depository Receipts (GDRs)

กองทุนอาจลงทุนในตราสารหนี้และตราสารตลาดเงินไมเกิน 30% ของสินทรพัยทั้งหมดของกองทุนหลัก

กองทุนอาจใชสัญญาซื้อขายลวงหนา (Derivatives) เพ่ือปองกันความเสี่ยงและเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารใน

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

ผูดูแลผลประโยชน/ผูเก็บรักษาทรัพยสิน JP Morgan Bank Luxembourg S.A. 

European Bank & Business Center

6h, route de Trèves

L-2633 Senningerberg, Luxembourg

สกุลเงิน ดอลลารสหรัฐ (US Dollar)

วันท่ีจัดตั้งกองทุน 12 มกราคม 2549

วันทําการซื้อขายหนวยลงทุน ทุกวันทําการ

อายุกองทุน ไมกําหนด

ISIN Codes ISIN: LU0143563046

นโยบายการจายเงินปนผล ไมมี

คาธรรมเนียม 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

ขอมูลกองทุนหลัก
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▪ การลงทุนในหนวยลงทุนไมใชการฝากเงิน รวมทั้งไมไดอยูภายใตความคุมครองของสถาบันคุมครองเงินฝาก จึงมีความเสี่ยงจากการลงทุนซึ่งผู

ลงทุนอาจไมไดรับเงินลงทุนคืนเต็มจํานวน 

▪ ไดรับอนุมัติจัดตั้ง และอยูภายใตการกํากับดูแลของสํานักงาน ก.ล.ต.

▪ การพิจารณารางหนังสือชี้ชวนในการเสนอขายหนวยลงทุนของกองทุนรวมนี้มิไดเปนการแสดงวาสํานักงาน ก.ล.ต. ไดรับรองถึงความถูกตองของ

ขอมูลในหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวม หรือ ไดประกันราคาหรือผลตอบแทนของหนวยลงทุนที่เสนอขายนั้น ทั้งนี้

บริษัทจัดการกองทุนรวมไดสอบทานขอมูลในหนังสือชี้ชวนสวนสรุปขอมูลสาํคัญ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 แลวดวยความระมัดระวังในฐานะ

ผูรับผิดชอบในการดาํเนินการของกองทุนรวมและขอรับรองวาขอมูลดังกลาวถูกตองไมเปนเท็จ และไมทําใหผูอ่ืนสําคัญผิด

ณ วันท่ี 31 พฤษภาคม 2564 หรือดูขอมูลเพิ่มเติมไดท่ี website : www.troweprice.com

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

ผลการดําเนนิงานของกองทุนหลกั
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