
ข�อมูล ณ วันท่ี 31 พฤษภาคม 2564 

กองทุนเป	ด แอล เอช โกลบอล อิควิตี้   
LH GLOBAL EQUITY FUND (LHGEQ)

(ชนิดสะสมมูลค,า : LHGEQ-A)
กองทุนตราสารทุน

กองทุนรวมหน,วยลงทุนประเภท Feeder Fund
กองทุนรวมท่ีเน:นลงทุนแบบมีความเส่ียงต,างประเทศ

หนังสือช้ีชวนส,วนสรุปข:อมูลสาํคัญ

บริษัทหลักทรัพยCจัดการกองทุน
แลนดC แอนดC เฮ:าสC จํากัด
การเข:าร,วมการต,อต:านทุจริต: 
ได:รับการรับรอง CAC*
* โครงการแนวร,วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต,อต:านการทุจริต (Thailand's 
Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption "CAC") 
ของสมาคมส,งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

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

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

คุณกําลังจะลงทุนอะไร?

กองทุนรวมนี้เหมาะกับใคร?

คุณต:องระวังอะไรเปaนพิเศษ?

สัดส,วนของประเภททรัพยCสินท่ีลงทุน

ค,าธรรมเนียม

ผลการดําเนินงาน

ข:อมูลอ่ืนๆ
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เน�นลงทุนในหน)วยลงทุนของกองทุนรวมต)างประเทศที่มีนโยบายลงทุนในตราสารทุนทั่วโลก (หรือ “กองทุนหลัก (Master 
fund)”)โดยเฉล่ียในรอบปEบัญชีไม)น�อยกว)าร�อยละ 80 ของมูลค)าทรัพยKสินสุทธิ ซึ่งกองทุนหลักที่กองทุนจะลงทุนคือ
กองทุน T. Rowe Price Funds SICAV – Global Focused Growth Equity Fund (“กองทุนหลัก”) ซึ่งกองทุน
ดังกล)าวได�จดทะเบียนในประเทศลักเซมเบิรKก และอยู)ภายใต� UCITS ทั้งน้ี กองทุนจะลงทุนในหน)วยลงทุนของกองทุนหลัก
ในชนิดหน)วยลงทุน “Class I” สกุลเงินดอลล)ารKสหรัฐฯ (USD) ซึ่งจัดตั้งและจัดการโดย 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) มีนโยบายลงทุน
อย)างน�อยร�อยละ 70 ของสินทรัพยKทั้งหมดในหุ�นและหลักทรัพยKที่เก่ียวข�องกับหุ�นบริษัทจดทะเบียน รวมถึงหุ�นสามัญหุ�น
บุริมสิทธิ ใบสําคัญแสดงสิทธิ American Depository Receipts (ADRs), European Depository Receipts (EDRs) 
and Global Depository Receipts (GDRs)
กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื้อขายล)วงหน�า (Derivatives) เพ่ือปtองกันความเส่ียง (Hedging) จากอัตรา
แลกเปล่ียน (Foreign Exchange Rate Risk) ตามดุลยพินิจของผู�จัดการกองทุน
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปล่ียนแปลงประเภทและลักษณะพิเศษของกองทุนรวมในอนาคตเปwน Fund of Funds หรือ
ลงทุนโดยตรงในต)างประเทศ โดยไม)ทําให�ระดับความเส่ียงของการลงทุน (risk spectrum) เพ่ิมข้ึน ทั้งน้ี ให�เปwนดุลยพินิจ
ของผู�จัดการกองทุน โดยข้ึนกับสถานการณKตลาด และต�องเปwนไปเพ่ือประโยชนKสูงสุดของผู�ถือหน)วยลงทุน  
คุณสามารถดูข�อมูลข�อมูลกองทุนหลักได�ที่ https://www.troweprice.com
กองทุนมุ)งหวังให�ผลตอบแทนจากการลงทุนเคล่ือนไหวตามผลตอบแทนของกองทุนหลัก (Passive Management) โดย
กองทุนหลักมุ)งหวังให�ผลตอบแทนจากการลงทุนสูงกว)าดัชนีช้ีวัด (Active Management)

ผู�ลงทุนควรศึกษาและทําความเข�าใจเก่ียวกับกองทุนต)างประเทศที่กองทุนลงทุนได�ในเน้ือหาส)วน "ข�อมูลกองทุน
ต)างประเทศ" ในส)วนท�ายของเอกสารฉบับน้ี

“ผู�ลงทุนควรศึกษาและทําความเข�าใจเก่ียวกับปyจจัยความเส่ียงของกองทุนในส)วนท�ายของเอกสารฉบับน้ี”

� ชนิดสะสมมูลค)า (ช่ือย)อ : LHGEQ-A) : เหมาะสําหรับผู�ลงทุนประเภทบุคคลธรรมดา เปzดโอกาสให�ผู�ลงทุนรับรายได�จาก
ส)วนต)างจาการลงทุน (Capital Gain) และสะสมผลประโยชนKจากการลงทุน (Total return)

� ผู�ลงทุนที่มุ)งหวังผลตอบแทนจากการลงทุนในหน)วยลงทุนของกองทุนรวมต)างประเทศซึ่งเน�นลงทุนในหุ�นที่หลากหลาย
ซึ่งมีศักยภาพในการเติบโตของรายได�ทีเ่หนือกว)าค)าเฉล่ียและมีการเตบิโตแบบยั่งยืน โดยกองทุนรวมลงทุนในหุ�นทั่วโลก 
รวมถึงหุ�นตลาดเกิดใหม) และผู�ลงทุนสามารถยอมรบัความเส่ียงจากการลงทนุในต)างประเทศได� 

� ผู�ลงทุนที่สามารถรับความผันผวนของราคาหรือมลูค)าหน)วยลงทุนของกองทุนหลักหรือกองทนุต)างประเทศทีก่องทุน
ลงทุนซึ่งอาจจะปรับตัวเพ่ิมสูงข้ึน หรือลดลงจนต่ํากว)ามูลค)าที่ลงทุนและทําให�ขาดทุนได�

� ผู�ที่สามารถลงทุนในระยะปานกลางถึงระยะยาว โดยคาดหวังผลตอบแทนในระยะยาวจากการลงทุนในตราสารทุน
ต)างประเทศ
� ลงทุนที่สามารถรับความผันผวนจากอัตราแลกเปล่ียนได� เน่ืองจากกองทุนน้ีจะลงทุนในหน)วยลงทุนของกองทุน
ต)างประเทศด�วยสกุลเงินดอลล)ารKสหรัฐฯ (USD) จึงอาจมีความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียน

คุณกําลังจะลงทุนอะไร?

กองทุนรวมนี้เหมาะกับใคร?
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คุณต:องระวังอะไรเปaนพิเศษ?

กองทุนรวมน้ีไม,เหมาะกับใคร

▪ ผู�ลงทุนที่เน�นการได�รับผลตอบแทนในจํานวนเงินที่แน)นอน หรือรักษาเงินต�นให�อยู)ครบ
▪ ผู�ลงทุนที่ไม)สามารถยอมรับความเส่ียงจากการลงทุนในต)างประเทศได� อาทิ ความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียน 
ความผันผวนของมูลค)าหน)วยลงทุนของกองทุนหลัก เปwนต�น

ทําอย,างไรหากยังไม,เข:าใจนโยบาย และความเส่ียงของกองทุนนี้

� อ,านหนังสือช้ีชวนฉบับเต็ม หรือสอบถามผู�สนับสนุนการขายและบริษัทจัดการ
� อย,าลงทุนหากไม)เข�าใจลักษณะและความเส่ียงของกองทุนรวมนี้ดีพอ

คําเตือนท่ีสําคัญ
▪ เน่ืองจากกองทุนจะลงทุนในหน)วยลงทุนของกองทุนต)างประเทศ จึงอาจมีความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียนซึ่งกองทุน
ทําการปtองกันความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียนเงินตราต)างประเทศตามดุลยพินิจของผู�จัดการกองทุน

▪ กองทุนต)างประเทศอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล)วงหน�าเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารการลงทุน ซึ่งอาจมีความเส่ียง
มากกว)ากองทุนรวมอ่ืน จึงเหมาะกับผู�ลงทุนที่ต�องการผลตอบแทนสูงและสามารถยอมรับความเส่ียงได�สูงกว)าผู�ลงทุนทั่วไป  
ผู�ลงทุนจึงควรลงทุนในกองทุนน้ีเมื่อมีความเข�าใจในความเส่ียงของสัญญาซื้อขายล)วงหน�า และผู�ลงทุนควรพิจารณาความ
เหมาะสมของการลงทุนโดยคํานึงถึงประสบการณKลงทุน วัตถุประสงคK และฐานะการเงินของผู�ลงทุนเอง

▪ เน่ืองจากกองทุนหลักลงทุนในตราสารทุนหลายประเทศ กองทุนหลักอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล)วงหน�าปtองกันความเส่ียง
จากอัตราแลกเปล่ียนเงินตราต)างประเทศตามสกุลเงินของประเทศที่ลงทุน ทั้งน้ี ตามดุลยพินิจของผู�จัดการกองทุน

▪ กองทุนมีนโยบายลงทุนในต)างประเทศ จึงมีความเส่ียงด�านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และสภาวะตลาด สภาพคล)อง  
อัตราแลกเปล่ียน กฎหมาย และ/หรือข�อจํากัดของประเทศที่กองทุนเข�าลงทุน ซึ่งอาจส)งผลต)อมูลค)าหน)วยลงทุน และ/หรือ
สภาพคล)อง

▪ กองทุนอาจลงทุนหรือมีไว�ซึ่งตราสารหน้ีที่มีอันดับความน)าเช่ือถือต่ํากว)าที่สามารถลงทุนได� (Non – investment grade) 
และตราสารหน้ีที่ไม)ได�รับการจัดอันดับความน)าเช่ือถือ (Unrated) รวมทั้งตราสารทุนที่ไม)ได�จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยK 
(Unlisted Securities) ผู�ลงทุนอาจมีความเส่ียงที่สูงข้ึนมากกว)ากองทุนรวมทั่วไป เช)น ความเส่ียงจากการผิดนัดชําระหน้ี
ของผู�ออกตราสาร หรือ ความเส่ียงจากการขาดสภาพคล)องของตราสาร เปwนต�น

▪ กองทุนหลักที่กองทุนรวมไปลงทุนมีสัดส)วนการลงทุนกระจุกตัวในประเทศสหรัฐอเมริกา ดังน้ัน ผู�ลงทุนจึงควรพิจารณา
การกระจายความเส่ียงของพอรKตการลงทุนโดยรวมของตนเอง 
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แผนภาพแสดงตําแหน,งความเส่ียงของกองทุนรวม

ปdจจัยความเส่ียงท่ีสําคัญ

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

หมายเหตุ : กองทุนรวมมีการลงทุนกระจุกตวัในประเทศสหรัฐอเมริกา 54.00% 
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8.22

-5.14

หมายเหตุ: ข�อมูล ณ วันท่ี 31 พฤษภาคม 2564 

ท้ังน้ีคุณสามารถดูข�อมูลท่ีเปwนปyจจุบันได�ท่ี www.lhfund.co.th ณ วันที่ 30 เมษายน 2564 

หมายเหตุ : 

ข�อมูล ณ วันท่ี 31 พฤษภาคม 2564 ท้ังน้ีคุณสามารถดูข�อมูลท่ีเปwนปyจจุบันได�ท่ี www.lhfund.co.th

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

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

อ่ืนๆ -

-

บัญชีเงินฝากออมทรัพยC ธนาคารไทยพาณิชยC จํากัด (มหาชน) AA+(FITCH)

หมายเหตุ:

▪▪▪▪ ช่ือทรัพยCสินท่ีลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก

หลักทรัพยC อันดับความน,าเช่ือถือ/ % ของ
สถาบันท่ีจัดอันดับ NAV

96.92

สัดส,วนของประเภททรัพยCสินท่ีลงทุน

% ของ NAV

หน,วยลงทุน T ROWE Price Funds SICAV - Global Focused 
Growth Equity Fund 96.92%

อ่ืนๆ 3.08% Communication 
Services, 12.30% Consumer 

Discretionary, 
17.40%

Consumer 
Staples, 
2.90%

Financials, 
16.70%Health Care, 

12.90%

Industrials & 
Business Services, 

15.40%

Information 
Technology, 

18.90%

Materials, 
1.30%

Real Estate, 
1.20%
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2.50

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

ค)าธรรมเนียมการสับเปล่ียนหน)วยลงทุน

2.50 1.25

Operating and Administrative expenses ร�อยละ 0.10 ต)อปE

1.25

ค)าธรรมเนียมการโอนหน)วยลงทุน

    สับเปล่ียนออก (Switching out Fee)

ตามท่ีนายทะเบียนเรียกเก็บ 200 บาท/รายการ

    สับเปล่ียนเข�า (Switching in Fee) 2.50

ค,าธรรมเนียมของกองทุนหลัก
ค,าธรรมเนียม อัตรา

Maximum management Fee ไม)เกินร�อยละ 0.75 ต)อปE

ยกเว�น

ค,าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต,อป�ของ NAV)

เก็บจริงรายการ

* ค,าธรรมเนียมมีผลกระทบต,อผลตอบแทนที่คุณจะได:รับ

สูงสุดไม,เกิน

ดังน้ัน คุณควรพิจารณาการเรียกเก็บค,าธรรมเนียมดังกล,าวก,อนการลงทุน *

Ongoing Charges ร�อยละ 0.82 ต)อปE

ค)าธรรมเนียมการขาย (Fron-end Fee)
ค)าธรรมเนียมการรับซื้อคืน (Back-end Fee) 2.50 ยกเว�น

ค,าธรรมเนียม

1.3375

0.0321
0.26857 0.0340

1.67217
สูงสุดไม,เกิน, 2.50

สูงสุดไม,เกิน, 0.100
สูงสุดไม,เกิน, 0.50

สูงสุดไม,เกิน, 1.900

สูงสุดไม,เกิน, 5.00

0.0000

1.0000

2.0000

3.0000

4.0000

5.0000

6.0000

การจัดการ ผู:ดูแลผลประโยชนC นายทะเบียน ค,าใช:จ,ายอื่นๆ รวมค,าใช:จ,าย

ค,า
ธร

รม
เน

ียม
ที่เ

รีย
กเ

ก็บ
จริ

ง 
%

 ต
,อป

�ขอ
ง N

AV

หมายเหตุ: 
1)  ค)าธรรมเนียมดังกล)าวข�างต�น อาจเรียกเก็บจากผู�ลงทุนแต)ละกลุ)มหรือแต)ละรายไม)เท)ากัน ข้ึนอยู)กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ
2)  กรณีสับเปล่ียนหน)วยลงทุน บริษัทจัดการอาจยกเว�นไม)เรียกเก็บค)าธรรมเนียมการสับเปล่ียนหน)วยลงทุนสําหรับการสับเปล่ียนหน)วยลงทุนระหว)างกองทุนรวม
ภายใต�การจัดการของบริษัทจัดการ แต)จะมีการเรียกเก็บค)าธรรมเนียมการขายและรับซื้อคนืหน)วยลงทุนตามอัตราท่ีบริษัทจัดการกําหนด
3)  ค)าธรรมเนียมดังกล)าวข�างต�นรวมภาษีมูลค)าเพ่ิม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอ่ืนใดแล�ว

หมายเหตุ: 
1)  ค)าธรรมเนียมดังกล)าวข�างต�นเปwนอัตราท่ีรวมภาษีมูลค)าเพ่ิม หรือภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอ่ืนใด ในทํานองเดียวกันน้ี
2)  บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการท่ีจะปรับเพ่ิมอัตราค)าธรรมเนียมหรือค)าใช�จ)ายข�างต�นโดยไม)ถือว)าเปwนการแก�ไขเพ่ิมเติมโครงการจัดการในอัตราไม)เกินร�อยละ 5 
ของอัตราค)าธรรมเนียมหรือค)าใช�จ)าย ท้ังน้ี เปwนไปตามท่ีระบุไว�ในรายละเอียดโครงการและตามหลักเกณฑKท่ีสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด
3)  ค)าธรรมเนียมค)าใช�จ)ายท่ีเรียกเก็บจากกองทุนรวมเม่ือรวมกันท้ังหมดแล�ว ต�องไม)เกินอัตราร�อยละ 5.00 ต)อปEของมูลค)าทรัพยKสินสุทธิของกองทุนรวม 
4) สามารถดูค)าธรรมเนียมท่ีเรียกเก็บจริงจากกองทุนรวมย�อนหลัง 3 ปE เพ่ิมเติมได�ท่ีรายละเอียดหนังสือช้ีชวนส)วนข�อมูลกองทุนรวม
5) ค)าใช�จ)ายอ่ืน ๆ ระหว)างวันท่ี 1 กรกฎาคม 2562 ถึงวันท่ี 30 มิถุนายน 2563
* สามารถดูข:อมูลเพิ่มเติมได:ท่ี www.lhfund.co.th

หมายเหตุ : อนึ่ง กองทุนหลักอาจมีการแก�ไขเพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลงการเรียกเก็บค)าธรรมเนียมและค)าใช�จ)ายต)าง ๆ ของกองทุนได�
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(กรณีกองทุนจดทะเบียนไม,ครบ 5 ป� จะแสดงค,าที่เกิดขึ้นตั้งแต,วันจดทะเบียนกองทุนจนถึงวันที่รายงาน)

(กรณีกองทุนจดทะเบียนไม,ครบ 5 ป� จะแสดงค,าที่เกิดขึ้นตั้งแต,วันจดทะเบียนกองทุนจนถึงวันที่รายงาน)

19.86 %  ต,อป�

10.99

12.16ดัชนีช้ีวัด (Benchmark) 3.54

25th Percentile 8.15 14.70 44.65 12.65

6 เดือน

10.72

5th

ความผันผวนของ
ดัชนีช้ีวัด

11.27
50th Percentile 6.02 11.35 36.19 10.26 9.20 5.67     16.41 15.11

19.03

-12.01 -0.05 11.35 3.71 4.70

12.54

6. ประเภทกองทุนรวมเพื่อใช:เปรียบเทียบผลการดําเนินงาน ณ จุดขาย คือ Global Equity

N/A

N/A 20.428.26 5th

10 ป�

14.21 14.708.01     12.36 11.35

27.93 28.95  
75th Percentile

95th Percentile

15.57  16.80 13.69

3 เดือน 10 ป�

11.99  

3 ป�

5th Percentile 27.28 64.55

* ผลการดําเนินงานในอดีต มิได:เปaนสิ่งยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต *

LHGEQ-A -0.35 75th 11.39 50th 48.79 25th N/A N/A N/A N/A N/A N/A 19.55

กองทุน
% ต,อป�

1 ป�
Percen

tile
3 เดือน

5. ความผันผวนของส,วนต,างผลการดําเนินงานและดัชนีช้ีวัด (Tracking Error : TE) คือ 

-29.91%

N/A % ต,อป�

7. ผลการดําเนินงานย:อนหลังแบบปdกหมุด ข:อมูล ณ วันท่ี 31 พฤษภาคม 2564 

Percen
tile

10 ป�
Percen

tile
ต้ังแต,จัดต้ัง

2. ผลการดําเนินงานย:อนหลัง (คํานวณตามป�ปฎิทิน)

4. ความผันผวนของผลการดําเนินงาน (Standard Deviation) คือ 

Percen
tile

3 ป�

1. ดัชนีช้ีวัด คือ เปรียบเทียบกับผลการดําเนินงานของ กองทุน T. Rowe Price Funds SICAV – Global Focused Growth Equity
 Fund (“กองทุนหลัก”) ปรับด:วยอัตราแลกเปล่ียนเพื่อคํานวณผลตอบแทนเปaนสกุลเงินบาท ณ วันท่ีคํานวณผลตอบแทน

12.65 13.17 11.30 11.49  

N/A

Standard Deviation (%)

3. LHGEQ-A เคยมีผลขาดทุนสูงสุดในช,วงเวลา 5 ป� คือ

23.38

N/A 19.86

N/A

11.07 25th 18.99

1 ป�

N/A

Percen
tile

25th

25th

5 ป�

▪▪▪▪ ตารางแสดงผลการดําเนินงานของกลุ,ม 

N/A

5 ป�
Peer

Percentile
Return (%)

3 เดือน

ข:อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564 

-9.36 37.14 28.99 28.62 30.91

11.27 N/A

16.41

16.15 25th 52.04

20.25

3 ป�1 ป�

Global Equity 

N/A

13.66
6 เดือน

N/AN/Aความผันผวนของ
ผลการดําเนินงาน

9.32     9.12 9.52

17.06  -0.35 8.49 24.43 7.44 6.31 -1.06 20.08 18.06 19.48 16.38

6.66

YTD

% ตามช,วงเวลา

8.10

5 ป�6 เดือน

75th

N/A

N/A75th

75th N/A

N/A N/A

N/A N/A

19.28

Percen
tile

10.65

ผลการดําเนินงาน

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

* คุณสามารถดูข:อมูลท่ีเปaนปdจจุบันได:ท่ี www.lhfund.co.th

26.37%

42.46%

24.25%

51.98%

0.00%

10.00%

20.00%
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60.00%
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�ขอ
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NA

V
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▪ ระยะเวลาการรับเงินค)าขายคืน: ภายใน 5 วันทําการ นับต้ังแต)วันถัดจากวันคํานวณ
มูลค)าทรัพยKสินสุทธิ โดยมิให�นับรวมวันหยุดทําการในต)างประเทศ 
ปdจจุบันรับเงินค,าขายคืนภายใน 4 วันทําการถัดจากวันทํารายการขายคืน (T+4)
(T = วันทําการซ้ือขายของกองทุน)
▪ วันท่ีคํานวณ NAV : วันท่ี T+1 (T=วันทําการซื้อขายของกองทุน)

มูลค,าโครงการ 2,000 ล�านบาท

8. ผลการดําเนินงานย:อนหลังของกองทุนหลัก คุณสามารถดูข:อมูลได:ท่ี "ข:อมูลกองทุนหลัก" ในส,วนท:ายของเอกสารฉบับนี้

ไม)มีการจ)ายเงินปyนผล
ผู:ดูแลผลประโยชนC ธนาคารไทยพาณิชยK จํากัด (มหาชน)
นโยบายการจ,ายเงินปdนผล

25 กรกฎาคม 2561
อายุโครงการ ไม)กําหนด

การขายคืนหน,วยลงทุน

▪ วันทําการซื้อ: ทุกวันทําการซื้อของกองทุน ระหว)างเวลา 8.30 - 14.00 น.
1,000 บาท▪ มูลค)าขั้นตํ่าของการซื้อครั้งแรก:

▪ มูลค)าขั้นตํ่าของการซื้อครั้งถัดไป: 100 บาท

การซ้ือหน,วยลงทุนการซ้ือและการขายคืนหน,วยลงทุน

▪ วันทําการขายคืน: ทุกวันทําการขายของกองทุน ระหว)างเวลา 8.30 - 14.00 น.

อัตราส,วนหมุนเวียนการลงทุน
ของกองทุนรวม (PTR)

N/A

กรณีกองทุนรวมท่ีจดทะเบียนจัดต้ังไม)ถึง 1 ปE จะแสดงค)าท่ีเกิดขึ้นจริงในช)วงเวลาต้ังแต)
วันท่ีจดทะเบียนถึงวันท่ีรายงาน

ผู�จัดการกองทุนตราสารหน้ี,
กองทุนต)างประเทศ

4 มกราคม 2564

ผู�จัดการกองทุนตราสารหน้ี,
กองทุนต)างประเทศ

4 ตุลาคม 2561

คุณสามารถตรวจสอบมูลค)าทรัพยKสินรายวันได�ท่ี: www.lhfund.co.th

คุณพีรวิชญK ล้ิมเดชาพันธK ผู�จัดการกองทุนตราสารหน้ี,
กองทุนต)างประเทศ

1 กันยายน 2563

▪ จํานวนหน)วยลงทุนขั้นตํ่าของการขายคืน   ไม)กําหนด
▪ ยอดคงเหลือขั้นตํ่า:   100 บาท
▪ จํานวนหน)วยลงทุนคงเหลือขั้นตํ่า:   ไม)กําหนด

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

คุณสร สุรสิทธิ์

▪ มูลค)าขั้นตํ่าของการขายคืน:   ไม)กําหนด

วันท่ีจดทะเบียน

ข:อมูลอ่ืนๆ
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ธุรกรรมท่ีอาจก,อให:เกิดความขัดแย:ง

email : Marketing@lhfund.co.th

ท่ีอยู): เลขท่ี 11 อาคารคิวเฮ�าสK สาทร ช้ัน 14  ถนนสาทรใต�
บริษัทหลักทรัพยCจัดการกองทุน แลนดC แอนดC เฮ:าสC จํากัด

รับหนังสือช้ีชวน

ธนาคารแลนดK แอนดK เฮ�าสK จํากัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพยK แลนดK แอนดK เฮ�าสK จํากัด (มหาชน)

คุณสามารถตรวจสอบธุรกรรมท่ีอาจก)อให�เกิดความขัดแย�งทางผลประโยชนK
ทางผลประโยชนC ได�ท่ี www.lhfund.co.th

โทรศัพทK : 0-2286-3484 
website : www.lhfund.co.th

ผู:สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน

ติดต,อสอบถาม

        แขวงทุ)งมหาเมฆ  เขตสาทร กรุงเทพมหานคร  10120ร:องเรียน

หรือผู�สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน)วยลงทุนท่ีบริษัทจัดการแต)งต้ังขึ้น (ถ�ามี)

คําอธิบายเพิ่มเติม

ปdจจัยความเสี่ยงของกองทุน
▪ ความเส่ียงจากการดําเนินงานของผู:ออกตราสาร (Business Risk) : คือความเส่ียงท่ีเกิดจากการดําเนินงานของผู�ออกตราสาร หากผล
การดําเนินงานหรือฐานะการเงินของผู�ออกตราสาร รวมท้ังความสามารถในการทํากําไรของผู�ออกตราสารเปล่ียนแปลงไป ซึ่งอาจกระทบต)อ
ราคาซื้อขายของตราสาร

▪ ความเส่ียงจากความสามารถในการชําระหนี้ของผู:ออกตราสาร (Credit Risk) : คือความเส่ียงจากการท่ีบริษัทผู�ออกตราสารไม)สามารถ
ชําระคืนเงินต�น และ/หรือดอกเบ้ียได�ตามท่ีกําหนด หรือไม)ครบตามจํานวนท่ีได�สัญญาไว� โดยพิจารณาจากผลการดําเนินงานท่ีผ)านมาและ
ฐานะการเงินของผู�ออกตราสาร credit rating ของหุ�นกู�ระยะยาวมีความหมายโดยย)อ ดังต)อไปน้ี

▪ ความเส่ียงจากการขาดสภาพคล,องของตราสาร (Liquidity Risk) : คือความเส่ียงท่ีเกิดจากการไม)สามารถขายตราสารได�ในช)วงเวลาท่ี
ต�องการหรืออาจไม)ได�ราคาตามท่ีคาดหวังเอาไว�

▪ ความเส่ียงจากการลงทุนในต,างประเทศ (Country and Political Risk) : เน่ืองจากกองทุนหลักมีการลงทุนในตราสารต)างประเทศ 
กองทุนจึงมีความเส่ียงของประเทศท่ีลงทุน กองทุนไทยจึงมีความเส่ียงในเร่ืองของการเปล่ียนแปลงของปyจจัยพ้ืนฐาน สภาวะทางเศรษฐกิจ 
การเมือง ค)าเงิน และนโยบายต)างประเทศ โดยปyจจัยเหล)าน้ีอาจมีผลกระทบต)อราคาหน)วยลงทุน หรือหลักทรัพยKท่ีกองทุนลงทุน หรือผู�ถือ
หน)วยลงทุนอาจได�รับชําระเงินค)าขายคืนหน)วยลงทุนช�ากว)าระยะเวลาท่ีกําหนด

ระดับ 
การลงทุน TRIS Fitch Moody’s S&P คําอธิบาย 

ระดับที่ 
น)าลงทุน 

AAA AAA(tha) Aaa AAA อันดับเครดิตสูงที่สุด มีความเสี่ยงต่ําที่สุดท่ีจะไม)สามารถ
ชําระหน้ีได�ตามกําหนด 

AA AA(tha) Aa AA อันดับเครดิตรองลงมาและถือว)ามีความเสี่ยงต่ํามากที่จะไม)
สามารถชําระหนี้ได�ตามกําหนด 

A A(tha) A A ความเสี่ยงต่ําท่ีจะไม)สามารถชําระหน้ีได�ตามกําหนด 

BBB BBB(tha) Baa BBB ความเสี่ยงปานกลางที่จะไม)สามารถชําระหนี้ได�ตามกําหนด 

ระดับที่ 
ต่ํากว)า 

น)าลงทุน 

ต่ํากว)า 
BBB 

ต่ํากว)า 
BBB(tha) 

ต่ํากว)า 
Baa 

ต่ํากว)า 
BBB 

ความเสี่ยงสูงที่จะไม)สามารถชําระหน้ีได�ตามกําหนด 
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▪ ความเส่ียงจากข:อจํากัดการนําเงินลงทุนกลับประเทศ (Repatriation Risk) : เน่ืองจากกองทุนอาจจะมีการลงทุนในตราสาร
ต)างประเทศ จึงมีความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงนโยบายต)างประเทศท่ีเกี่ยวกับการแลกเปล่ียนเงินตราต)างประเทศ และการนําเงินลงทุนกลับ
เข�ามาในประเทศได� ซึ่งอาจส)งผลให�กองทุนไม)สามารถชําระเงินให�ผู�ถือหน)วยลงทุนได�ตามจํานวนหรือเวลาท่ีกําหนด

▪ ความเส่ียงท่ีเกิดจากการได:รับชําระเงินค,าขายคืนหน,วยลงทุนจากกองทุนรวมต,างประเทศล,าช:า : คือความเส่ียงท่ีเกิดจากวันหยุดทําการ
ของประเทศท่ีกองทุนลงทุนหรือประเทศท่ีเกี่ยวข�องกับการลงทุนอาจหยุดไม)ตรงกับวันหยุดทําการของประเทศไทย ทําให�กองทุนอาจได�รับ
ชําระเงินค)าขายคืนหน)วยลงทุนจากกองทุนรวมต)างประเทศท่ีกองทุนลงทุนล)าช�า และส)งผลกระทบต)อการชําระเงินค)าขายคืนหน)วยลงทุน
ให�กับผู�ถือหน)วยลงทุนในประเทศ

▪ ความเส่ียงจากการทําสัญญาซ้ือขายล,วงหน:า (Derivative) เพื่อป�องกันความเส่ียง : การทําสัญญาซื้อขายล)วงหน�า (Derivative) เพ่ือ
ปtองกันความเส่ียง (Hedging) จากอัตราแลกเปล่ียนอาจทําให�กองทุนเสียโอกาสในการได�รับผลตอบแทนท่ีเพ่ิมขึ้นหากอัตราแลกเปล่ียนมีการ
เปล่ียนแปลงไปในทางตรงกันข�ามกับท่ีกองทุนคาดการณKไว� อย)างไรก็ตาม กองทุนยังคงมีความเส่ียงจากการท่ีคู)สัญญาไม)ปฏิบัติตามสัญญา
ดังกล)าว

▪ความเส่ียงจากความผันผวนของมูลค,าหน,วยลงทุน (Market Risk) หมายถึง ความเส่ียงท่ีมูลค)าของหลักทรัพยKท่ีกองทุนรวมลงทุนจะ
เปล่ียนแปลงเพ่ิมขึ้นหรือลดลงจากปyจจัยภายนอก เช)น สภาวะเศรษฐกิจการลงทุน ปyจจัยทางการเมืองท้ังในและต)างประเทศ เปwนต�น ซึ่ง
พิจารณาได�จากค)า Standard Deviation (SD) ของกองทุนรวม หากกองทุนรวมมีค)า SD สูง แสดงว)ากองทุนรวมมีความผันผวนจากการ
เปล่ียนแปลงของราคาหลักทรัพยKสูง

▪ ความเส่ียงจากการกระจุกตัวลงทุนในผู:ออกรายใดรายหนึ่ง (High Issuer Concentration Risk) พิจารณาจากการลงทุนแบบกระจุก
ตัวในตราสารของผู�ออกตราสาร คู)สัญญา หรือบุคคลอ่ืนท่ีมีภาระผูกพันตามตราสารหรือสัญญาน้ัน รายใดรายหน่ึงมากกว)า 10%ของ NAV 
รวมกัน 

ท้ังน้ี การลงทุนแบบกระจุกตัวไม)รวมถึงกรณีการลงทุนในทรัพยKสินดังน้ี 

1. ตราสารหน้ีภาครัฐไทย 

2. ตราสารภาครัฐต)างประเทศท่ีมีการจัดอันดับความน)าเช่ือถืออยู)ในอันดับท่ีสามารถลงทุนได� 
3. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท)าเงินฝากท่ีผู�รับฝากหรือผู�ออกตราสารท่ีมีการจัดอันดับความน)าเช่ือถืออยู)ในอันดับท่ีสามารถลงทุนได�

▪▪▪▪ ความเส่ียงจากการลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ่ง (Sector Concentration Risk) เกิดจากกองทุนลงทุน
ในบางหมวดอุตสาหกรรมมากกว)า 20% ของ NAV รวมกัน ซึ่งหากเกิดเหตุการณKท่ีส)งผลกระทบต)ออุตสาหกรรมน้ัน กองทุนดังกล)าวอาจมีผล
การดําเนินงานท่ีผันผวนมากกว)ากองทุนท่ีกระจายการลงทุนในหลายหมวดอุตสาหกรรม 

▪ ความเส่ียงจากการกระจุกตัวลงทุนในประเทศใดประเทศหนึ่ง (Country Concentration Risk) เกิดจากกองทุนลงทุนในประเทศใด
ประเทศหน่ึงมากกว)า 20% ของ NAV รวมกัน ซึ่งหากเกิดเหตุการณKท่ีส)งผลกระทบต)อประเทศดังกล)าว เช)น การเมือง เศรษฐกิจ สังคม เปwน
ต�น กองทุนดังกล)าวอาจมีผลการดําเนินงานท่ีผันผวนมากกว)ากองทุนท่ีกระจายการลงทุนในหลายประเทศ

� ความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงของอัตราแลกเปล่ียน (Currency Risk) หมายถึง การเปล่ียนแปลงของอัตราแลกเปล่ียนมีผลกระทบต)อ
มูลค)าของหน)วยลงทุน เช)น กองทุนรวมลงทุนด�วยสกุลเงินดอลลารKในช)วงท่ีเงินบาทอ)อน แต)ขายทํากําไรในช)วงท่ีบาทแข็ง กองทุนรวมจะได�
เงินบาทกลับมาน�อยลง ในทางกลับกันหากกองทุนรวมลงทุนในช)วงท่ีบาทแข็งและขายทํากําไรในช)วงท่ีบาทอ)อนก็อาจได�ผลตอบแทนมากขึ้น
กว)าเดิมด�วยเช)นกัน ดังน้ัน การปtองกันความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียนจึงเปwนเคร่ืองมือสาคัญในการบริหารความเส่ียง ซึ่งทําได�ดังต)อไปน้ี 

-ปtองกันความเส่ียงท้ังหมดหรือเกือบท้ังหมด : ผู�ลงทุนไม)มีความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียน 

-ปtองกันความเส่ียงบางส)วน โดยต�องระบุสัดส)วนการปtองกันความเส่ียงไว�อย)างชัดเจน : ผู�ลงทุนอาจมีความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียน 

-อาจปtองกันความเส่ียงตามดุลยพินิจของผู�จัดการกองทุนรวม : ผู�ลงทุนอาจมีความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียน เน่ืองจากการปtองกันความเส่ียง
ขึ้นอยู)กับดุลยพินิจของผู�จัดการกองทุนรวมในการพิจารณาว)าจะปtองกันความเส่ียงหรือไม) 
-ไม)ปtองกันความเส่ียงเลย : ผู�ลงทุนมีความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียน
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ช่ือกองทุน T. Rowe Price Funds SICAV – Global Focused Growth Equity Fund จดทะเบียนจัดตั้งในประเทศ
ลักเซมเบิรKก (Luxembourg) ภายใต�กฎหมายของประเทศลักเซมเบิรKกและ UCITS ซึ่งจัดตั้งและจัดการโดย T. 
Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l. และบริหารการลงทุนโดย T. Rowe Price 
International LtdวัตถุประสงคCการลงทุน กองทุน T. Rowe Price Funds SICAV – Global Focused Growth Equity Fund มีวัตถุประสงคKเพื่อให�เงิน
ลงทุนมีการเติบโตของเงินทุนระยะยาว โดยกองทุนรวมลงทุนในหุ�นที่หลากหลายซึ่งมีศักยภาพในการเติบโตของ
รายได�ที่เหนือกว)าค)าเฉลี่ยและมีการเติบโตแบบยั่งยืน โดยกองทุนรวมลงทุนในหุ�นทั่วโลก รวมถึงหุ�นตลาดเกิดใหม)

กองทุน T. Rowe Price Funds SICAV – Global Focused Growth Equity Fund (กองทุนหลัก) มีนโยบาย
ลงทุนอย)างน�อยร�อยละ 70 ของสินทรัพยKทั้งหมดในหุ�นและหลักทรัพยKที่เก่ียวข�องกับหุ�นบริษัทจดทะเบียน 
รวมถึงหุ�นสามัญ หุ�นบุริมสิทธิ ใบสําคัญแสดงสิทธิ American Depository Receipts (ADRs), European 
Depository Receipts (EDRs) and Global Depository Receipts (GDRs)
กองทุนอาจลงทุนในตราสารหนี้และตราสารตลาดเงินไม)เกิน 30% ของสินทรัพยKทั้งหมดของกองทุนหลัก
กองทุนอาจใช�สัญญาซื้อขายล)วงหน�า (Derivatives) เพื่อปtองกันความเสี่ยงและเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร
ในการลงทุน

นโยบายการลงทุน

JP Morgan Bank Luxembourg S.A. 
European Bank & Business Center
6h, route de Trèves
L-2633 Senningerberg, Luxembourg

ผู:ดูแลผลประโยชนC/ผู:เก็บรักษาทรัพยCสิน

วันทําการซื้อขายหน,วยลงทุน ทุกวันทําการ

นโยบายการจ,ายเงินปdนผล ไม)มี

วันที่จัดต้ังกองทุน 12 มกราคม 2549

สกุลเงิน ดอลล)ารKสหรัฐ (US Dollar)

บริษัทจัดการ (Asset Management 
Company)

T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.
35 Boulevard du Prince Henri ,L-1724 Luxembourg

ผู:จัดการการลงทุน (Investment 
Managers)

T. Rowe Price International Ltd
60 Queen Victoria Street, London, EC4N 4TZ, UK

ISIN Codes ISIN: LU0143563046

Ongoing charges ร�อยละ 0.82 ต)อปE

Operating and Administrative expenses ร�อยละ 0.10 ต)อปE

Management fee ไม)เกินร�อยละ 0.75 ต)อปEค,าธรรมเนียม

อายุกองทุน ไม)กําหนด

ข:อมูลกองทุนหลัก

อัตราส,วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (PTR) 
ข�อมูลอัตราส)วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (portfolio turnover ratio : PTR) แสดงถึงปริมาณการซื้อขายทรัพยKสินของกองทุน 
และสะท�อนกลยุทธKการลงทุนของผู�จัดการกองทุนได�ดีย่ิงขึ้น โดยคํานวณจากมูลค)าท่ีตํ่ากว)าระหว)างผลรวมของมูลค)าการซื้อทรัพยKสินกับ
ผลรวมของมูลค)าการขายทรัพยKสินท่ีกองทุนรวมลงทุนในรอบระยะเวลาผ)านมาย�อนหลัง 1 ปE หารด�วยมูลค)าทรัพยKสินสุทธิเฉล่ียของกองทุน
รวมในรอบระยะเวลาเดียวกัน

PTR (%)       =        Min (ซื้อหุ�น , ขายหุ�น)
                 Avg. NAV
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� การลงทุนในหน)วยลงทุนไม)ใช)การฝากเงิน รวมท้ังไม)ได�อยู)ภายใต�ความคุ�มครองของสถาบันคุ�มครองเงินฝาก จึงมีความเส่ียงจากการ
ลงทุนซึ่งผู�ลงทุนอาจไม)ได�รับเงินลงทุนคืนเต็มจํานวน

� ได�รับอนุมัติจัดต้ัง และอยู)ภายใต�การกํากับดูแลของสํานักงาน ก.ล.ต.

� การพิจารณาร)างหนังสือช้ีชวนในการเสนอขายหน)วยลงทุนของกองทุนรวมน้ีมิได�เปwนการแสดงว)าสํานักงาน ก.ล.ต. ได�รับรองถึงความ
ถูกต�องของข�อมูลในหนังสือช้ีชวนของกองทุนรวม หรือ ได�ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหน)วยลงทุนท่ีเสนอขายน้ัน ท้ังน้ี บริษัท
จัดการกองทุนรวมได�สอบทานข�อมูลในหนังสือช้ีชวนส)วนสรุปข�อมูลสําคัญ ณ วันท่ี 31 พฤษภาคม 2564 แล�วด�วยความระมัดระวัง
ในฐานะผู�รับผิดชอบในการดําเนินการของกองทุนรวมและขอรับรองว)าข�อมูลดังกล)าวถูกต�องไม)เปwนเท็จ และไม)ทําให�ผู�อื่นสําคัญผิด

ผลการดําเนินงานของกองทุนหลัก
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