ขอมูล ณ วันที่

30 ธันวาคม 2564

หนังสือชี้ชวนสวนสรุปขอมูลสําคัญ
กองทุนเปด แอล เอช โกลบอล อิควิตี้

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน
แลนด แอนด เฮาส จํากัด
การเขารวมการตอตานทุจริต:
ไดรับการรับรอง CAC*

LH GLOBAL EQUITY FUND (LHGEQ)
(ชนิดชองทางอิเล็กทรอนิกส : LHGEQ-E)
กองทุนตราสารทุน
กองทุนรวมหนวยลงทุนประเภท Feeder Fund
กองทุนรวมที่เนนลงทุนแบบมีความเสี่ยงตางประเทศ

* โครงการแนวรวมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการตอตานการทุจริต (Thailand's
Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption "CAC") ของ
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

คุณกําลังจะลงทุนอะไร?
กองทุนรวมนี้เหมาะกับใคร?
คุณตองระวังอะไรเปนพิเศษ?
สัดสวนของประเภททรัพยสินที่ลงทุน
คาธรรมเนียม
ผลการดําเนินงาน
ขอมูลอื่นๆ

การลงทุนในกองทุนรวมไมใชการฝากเงิน
ผูลงทุนควรศึกษารายละเอียดของกองทุนอยางละเอียดถี่ถวนกอนตัดสินใจลงทุน
หากมีขอสงสัยหรือตองการขอมูลเพิ่มเติม โปรดติดตอบริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
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คุณกําลังจะลงทุนอะไร?
เนนลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนรวมตางประเทศที่มีนโยบายลงทุนในตราสารทุนทั่วโลก (หรือ “กองทุนหลัก (Master fund)”)โดยเฉลี่ยใน
รอบปบัญชีไมนอยกวารอยละ 80 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิ ซึ่งกองทุนหลักที่กองทุนจะลงทุนคือกองทุน T. Rowe Price Funds SICAV –
Global Focused Growth Equity Fund (“กองทุนหลัก”) ซึ่งกองทุนดังกลาวไดจดทะเบียนในประเทศลักเซมเบิรก และอยูภายใต UCITS
ทั้งนี้ กองทุนจะลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนหลักในชนิดหนวยลงทุน “Class I” สกุลเงินดอลลารสหรัฐฯ (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) มีนโยบายลงทุนอยางนอยรอยละ 70 ของ
สินทรัพยทั้งหมดในหุนและหลักทรัพยที่เกี่ยวของกับหุนบริษัทจดทะเบียน 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 หรือลงทุนโดยตรงใน
ตางประเทศ โดยไมทาํ ใหระดับความเสี่ยงของการลงทุน (risk spectrum) เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ ใหเปนดุลยพินจิ ของผูจัดการกองทุน โดยขึ้นกับ
สถานการณตลาด และตองเปนไปเพื่อประโยชนสูงสุดของผูถือหนวยลงทุน
คุณสามารถดูขอมูลขอมูลกองทุนหลักไดท่ี https://www.troweprice.com
กองทุนมุงหวังใหผลตอบแทนจากการลงทุนเคลื่อนไหวตามผลตอบแทนของกองทุนหลัก (Passive Management) โดยกองทุนหลักมุงหวังให
ผลตอบแทนจากการลงทุนสูงกวาดัชนีชี้วัด (Active Management)
ผูลงทุนควรศึกษาและทําความเขาใจเกี่ยวกับกองทุนตางประเทศที่กองทุนลงทุนไดในเนื้อหาสวน "ขอมูลกองทุนตางประเทศ" ในสวนทายของ
เอกสารฉบับนี้
“ผูลงทุนควรศึกษาและทําความเขาใจเกี่ยวกับปจจัยความเสี่ยงของกองทุนในสวนทายของเอกสารฉบับนี้ ”

กองทุนรวมนี้เหมาะกับใคร?
▪ ชนิดชองทางอิเล็กทรอนิกส (LHGEQ-E) : เหมาะสําหรับผูลงทุนที่ทํารายการผานชองทางอิเล็กทรอนิกสของบริษัทจัดการ รวมถึงกลุมผู
ลงทุนอื่นที่บริษัทจัดการประกาศเพิ่มเติมในอนาคต
▪ ผูลงทุนที่มุงหวังผลตอบแทนจากการลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนรวมตางประเทศซึ่งเนนลงทุนในหุนที่หลากหลายซึ่งมีศักยภาพใน
การเติบโตของรายไดที่เหนือกวาคาเฉลี่ยและมีการเติบโตแบบยั่งยืน โดยกองทุนรวมลงทุนในหุนทั่วโลก รวมถึงหุนตลาดเกิดใหม และผู
ลงทุนสามารถยอมรับความเสี่ยงจากการลงทุนในตางประเทศได
▪ ผูลงทุนที่สามารถรับความผันผวนของราคาหรือมูลคาหนวยลงทุนของกองทุนหลักหรือกองทุนตางประเทศที่กองทุนลงทุนซึ่งอาจจะ
ปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น หรือลดลงจนต่ํากวามูลคาที่ลงทุนและทําใหขาดทุนได
▪ ผูที่สามารถลงทุนในระยะปานกลางถึงระยะยาว โดยคาดหวังผลตอบแทนในระยะยาวจากการลงทุนในตราสารทุนตางประเทศ
▪ ลงทุนที่สามารถรับความผันผวนจากอัตราแลกเปลี่ยนได เนื่องจากกองทุนนี้จะลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนตางประเทศดวยสกุล
เงินดอลลารสหรัฐฯ (USD) จึงอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
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กองทุนรวมนี้ไมเหมาะกับใคร

▪ ผูลงทุนที่เนนการไดรับผลตอบแทนในจํานวนเงินที่แนนอน หรือรักษาเงินตนใหอยูครบ
▪ ผูลงทุนที่ไมสามารถยอมรับความเสี่ยงจากการลงทุนในตางประเทศได อาทิ ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนความผันผวนของมูลคา
หนวยลงทุนของกองทุนหลัก เปนตน

ทําอยางไรหากยังไมเขาใจนโยบาย และความเสี่ยงของกองทุนนี้
▪ อานหนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม หรือสอบถามผูสนับสนุนการขายและบริษัทจัดการ
▪ อยาลงทุนหากไมเขาใจลักษณะและความเสี่ยงของกองทุนรวมนี้ดีพอ

คุณตองระวังอะไรเปนพิเศษ?
คําเตือนที่สําคัญ

▪ เนื่องจากกองทุนจะลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนตางประเทศ จึงอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนซึ่งกองทุนทําการปองกันความ
เสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศตามดุลยพินิจของผูจัดการกองทุน
▪ กองทุนตางประเทศอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายลวงหนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารการลงทุน ซึ่งอาจมีความเสี่ยงมากกวากองทุน
รวมอื่น จึงเหมาะกับผูลงทุนที่ตองการผลตอบแทนสูงและสามารถยอมรับความเสี่ยงไดสูงกวาผูลงทุนทั่วไป ผูลงทุนจึงควรลงทุนในกองทุนนี้
เมื่อมีความเขาใจในความเสี่ยงของสัญญาซื้อขายลวงหนา และผูลงทุนควรพิจารณาความเหมาะสมของการลงทุนโดยคํานึงถึงประสบการณ
ลงทุน วัตถุประสงค และฐานะการเงินของผูลงทุนเอง
▪ เนื่องจากกองทุนหลักลงทุนในตราสารทุนหลายประเทศ กองทุนหลักอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายลวงหนาปองกันความเสี่ยงจากอัตรา
แลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศตามสกุลเงินของประเทศที่ลงทุน ทั้งนี้ ตามดุลยพินิจของผูจัดการกองทุน
▪ กองทุนมีนโยบายลงทุนในตางประเทศ จึงมีความเสี่ยงดานการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และสภาวะตลาด สภาพคลอง อัตราแลกเปลี่ยน
กฎหมาย และ/หรือขอจํากัดของประเทศที่กองทุนเขาลงทุน ซึ่งอาจสงผลตอมูลคาหนวยลงทุน และ/หรือสภาพคลอง
▪ กองทุนอาจลงทุนหรือมีไวซึ่งตราสารหนี้ที่มอี ันดับความนาเชื่อถือต่ํากวาที่สามารถลงทุนได (Non – investment grade) และตราสาร
หนี้ที่ไมไดรับการจัดอันดับความนาเชื่อถือ (Unrated) รวมทั้งตราสารทุนที่ไมไดจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย (Unlisted Securities) ผู
ลงทุนอาจมีความเสี่ยงที่สูงขึ้นมากกวากองทุนรวมทั่วไป เชน ความเสี่ยงจากการผิดนัดชําระหนี้ของผูออกตราสาร หรือ ความเสี่ยงจากการ
ขาดสภาพคลองของตราสาร เปนตน
▪ กองทุนหลักที่กองทุนรวมไปลงทุนมีสัดสวนการลงทุนกระจุกตัวในประเทศสหรัฐอเมริกา ดังนั้น ผูลงทุนจึงควรพิจารณาการกระจายความ
เสี่ยงของพอรตการลงทุนโดยรวมของตนเอง
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แผนภาพแสดงตําแหนงความเสี่ยงของกองทุนรวม
<Risk Level>

ปจจัยความเสี่ยงที่สําคัญ
<SD>

<High Issuer>

<High Sector>

<High Country>

หมายเหตุ : กองทุนรวมมีการลงทุนกระจุกตัวในประเทศสหรัฐอเมริกา 57.00%

<fx>

* คุณสามารถดูขอมูลเพิ่มเติมไดที่ www.lhfund.co.th
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สัดสวนของประเภททรัพยสินที่ลงทุน
% ของ NAV
อื่นๆ 7.72%

Real Estate,
3.60%

Communication
Services, 15.60%

Materials,
1.10%

Consumer
Staples, 3.40%

Information
Technology,
19.50%
Industrials & Business
Services, 13.20%

หนวยลงทุน T ROWE Price Funds SICAV - Global Focused
Growth Equity Fund 92.28%

หมายเหตุ: ขอมูล ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564
ทั้งนี้คุณสามารถดูขอมูลที่เปนปจจุบันไดที่ www.lhfund.co.th

หมายเหตุ :

Consumer
Discretionary,
18.20%

Health Care,
11.30%

Financial,
13.20%

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

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 หรือดูขอมูลเพิ่มเติมไดที่ website : www.troweprice.com

▪ ชื่อทรัพยสินที่ลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก
หลักทรัพย

อันดับความนาเชื่อถือ/
สถาบันที่จัดอันดับ

% ของ
NAV

-

92.28

AA+(FITCH)

4.98

หนวยลงทุน The Financial Select Sector SPDR Fund

-

4.77

อื่นๆ

-

-2.03

หนวยลงทุน T ROWE Price Funds SICAV - Global Focused Growth Equity Fund
บัญชีเงินฝากออมทรัพย ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน)

หมายเหตุ: ขอมูล ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564

ทั้งนี้คุณสามารถดูขอมูลที่เปนปจจุบันไดที่ www.lhfund.co.th
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คาธรรมเนียม
* คาธรรมเนียมมีผลกระทบตอผลตอบแทนที่คุณจะไดรับ
ดังนั้น คุณควรพิจารณาการเรียกเก็บคาธรรมเนียมดังกลาวกอนการลงทุน *
คาธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ตอปของ NAV)
คาธรรมเนียมที่เรียกเก็บจริง
% ตอปของ NAV

6.00000

สูงสุดไมเกิน, 5.00

5.00000
4.00000
3.00000
2.00000

สูงสุดไมเกิน, 2.50

1.82117

สูงสุดไมเกิน, 1.900

1.33750

1.00000

สูงสุดไมเกิน, 0.100

0.00000

0.03210

การจัดการ

ผูดูแลผลประโยชน

สูงสุดไมเกิน, 0.50
0.37557

0.0760

นายทะเบียน

คาใชจายอื่นๆ

รวมคาใชจาย

หมายเหตุ:
1) คาธรรมเนียมดังกลาวขางตนเปนอัตราที่รวมภาษีมูลคาเพิ่ม หรือภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอ่นื ใด ในทํานองเดียวกันนี้
2) คาธรรมเนียมคาใชจายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมเมื่อรวมกันทั้งหมดแลว ตองไมเกินอัตรารอยละ 5.00 ตอปของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวม
3) สามารถดูคาธรรมเนียมที่เรียกเก็บจริงจากกองทุนรวมยอนหลัง 3 ป เพิ่มเติมไดที่รายละเอียดหนังสือชี้ชวนสวนขอมูลกองทุนรวม
4) คาใชจา ยอื่น ๆ ระหวางวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564
* สามารถดูขอ มูลเพิ่มเติมไดที่ www.lhfund.co.th

คาธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผูถือหนวย (% ของมูลคาซื้อขาย)
รายการ
คาธรรมเนียมการขาย (Front-end Fee)
คาธรรมเนียมการรับซื้อคืน (Back-end Fee)
คาธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหนวยลงทุน
สับเปลี่ยนเขา (Switching in Fee)
สับเปลี่ยนออก (Switching out Fee)
คาธรรมเนียมการโอนหนวยลงทุน

สูงสุดไมเกิน
2.50
2.50

เก็บจริง
ยกเวน
ยกเวน

2.50
2.50

ยกเวน
ยกเวน
200 บาท/รายการ

ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ

หมายเหตุ:
1) คาธรรมเนียมดังกลาวขางตน อาจเรียกเก็บจากผูลงทุนแตละกลุมหรือแตละรายไมเทากัน ขึ้นอยูกับดุลยพินิจของบริษทั จัดการ
2) กรณีสับเปลี่ยนหนวยลงทุน บริษัทจัดการอาจยกเวนไมเรียกเก็บคาธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนสําหรับการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนระหวางกองทุนรวม
ภายใตการจัดการของบริษัทจัดการ แตจะมีการเรียกเก็บคาธรรมเนียมการขายและรับซื้อคืนหนวยลงทุนตามอัตราที่บริษัทจัดการกําหนด
3) คาธรรมเนียมดังกลาวขางตนรวมภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแลว

คาธรรมเนียมของกองทุนหลัก
คาธรรมเนียม
Maximum management Fee
Operating and Administrative expenses
Ongoing Charges

อัตรา
ไมเกินรอยละ 0.75 ตอป
รอยละ 0.10 ตอป
รอยละ 0.82 ตอป

หมายเหตุ : อนึ่ง กองทุนหลักอาจมีการแกไขเพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลงการเรียกเก็บคาธรรมเนียมและคาใชจายตาง ๆ ของกองทุนได
ที่มา : www.troweprice.com
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ผลการดําเนินงาน
* ผลการดําเนินงานในอดีต มิไดเปนสิ่งยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต *
1. ดัชนีชี้วัด คือ กองทุนนี้จะเปรียบเทียบกับผลการดําเนินงานของกองทุนหลัก ปรับดวยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคํานวณผลตอบแทนเปนสกุล
เงินบาท ณ วันที่คํานวณผลตอบแทน
2. ผลการดําเนินงานยอนหลัง (คํานวณตามปปฎิทิน)
% ตอปของ NAV

25.00%

22.41%

20.00%
15.00%
10.00%

6.99%

5.00%
0.00%

LHGEQ-E 2564 Benchmark

-10.06%

3. LHGEQ-E เคยมีผลขาดทุนสูงสุดในชวงเวลา 5 ป คือ

(กรณีกองทุนจดทะเบียนไมครบ 5 ป จะแสดงคาที่เกิดขึ้นตั้งแตวันจดทะเบียนกองทุนจนถึงวันที่รายงาน)

16.06% ตอป

4. ความผันผวนของผลการดําเนินงาน (Standard Deviation) คือ
(กรณีกองทุนจดทะเบียนไมครบ 5 ป จะแสดงคาที่เกิดขึ้นตั้งแตวันจดทะเบียนกองทุนจนถึงวันที่รายงาน)

5. ความผันผวนของสวนตางผลการดําเนินงานและดัชนีชี้วัด (Tracking Error : TE) คือ
6. ประเภทกองทุนรวมเพื่อใชเปรียบเทียบผลการดําเนินงาน ณ จุดขาย คือ Global Equity
7. ผลการดําเนินงานยอนหลังแบบปกหมุด
ขอมูล ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564
% ตามชวงเวลา
กองทุน

LHGEQ-E

YTD

N/A % ตอป

% ตอป

Percen
Percen
3 เดือน
6 เดือน
tile
tile

1 ป

Percen
tile

3 ป

Percen
tile

5 ป

Percen
tile

10 ป

Percen
ตั้งแตจัดตั้ง
tile

6.99 -0.72
22.41 -0.66

75th
75th

-1.08
4.79

75th
50th

7.01
22.48

95th
25th

N/A
N/A

N/A
N/A

N/A
N/A

N/A
N/A

N/A
N/A

N/A
N/A

19.50
30.46

ความผันผวนของ
ผลการดําเนินงาน

15.13

8.38

5th

10.61 25th

15.47

75th

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

16.06

ความผันผวนของ
ดัชนีชี้วัด

15.31

8.47

5th

10.55 25th

15.65

75th

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

16.27

ดัชนีชี้วัด (Benchmark)

หมายเหตุ : เพิ่มชนิดหนวยลงทุน วันที่ 16 กันยายน 2563
* คุณสามารถดูขอมูลที่เปนปจจุบันไดที่ www.lhfund.co.th

▪ ตารางแสดงผลการดําเนินงานของกลุม
Peer
Percentile
5th Percentile
25th Percentile
50th Percentile
75th Percentile
95th Percentile

Global Equity

3 เดือน 6 เดือน

9.24
6.31
3.61
-1.52
-12.29
* คุณสามารถดูขอมูลเพิ่มเติมไดท่ี www.aimc.or.th

10.52
7.07
3.47
-3.42
-25.06

ขอมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

Return (%)
1 ป
3 ป

29.48
20.66
16.18
7.61
-20.78

5 ป

25.49 15.59
22.73 12.16
18.66 10.25
14.30 6.52
6.14 4.24

10 ป

Standard Deviation (%)
3 เดือน 6 เดือน 1 ป
3 ป
5 ป

10 ป

11.82
10.41
7.79
1.54
-6.04

10.49
13.21
16.14
19.85
36.12

10.80
11.64
14.23
16.09
29.44

9.79
12.03
14.16
18.26
32.10

9.64
11.17
14.15
17.39
26.77

12.20
14.12
15.75
18.29
30.05

11.37
12.51
13.46
15.80
26.55

- เอกสารการวัดผลการดําเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ไดจัดทําขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดําเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษทั จัดการลงทุน
- ผลการดําเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดําเนินงานที่เกี่ยวของกับผลิตภัณฑในตลาดทุน มิไดเปนสิ่งยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต
- ทําความเขาใจลักษณะสินคา เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยง กอนตัดสินใจลงทุน

8. ผลการดําเนินงานยอนหลังของกองทุนหลัก คุณสามารถดูขอมูลไดที่ "ขอมูลกองทุนหลัก" ในสวนทายของเอกสารฉบับนี้ หรือดูขอมูล
เพิ่มเติมไดที่ website : www.troweprice.com
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ขอมูลอื่นๆ
นโยบายการจายเงินปนผล
ผูดูแลผลประโยชน
มูลคาโครงการ
วันที่จดทะเบียน
อายุโครงการ
การซื้อและการขายคืนหนวยลงทุน

ไมมกี ารจายเงินปนผล
ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน)
2,000 ลานบาท
25 กรกฎาคม 2561
หนวยลงทุนชนิดชองทางอิเล็กทรอนิกส เปดใหบริการ ณ วันที่ 16 กันยายน 2563
ไมกําหนด
การซื้อหนวยลงทุน
▪ วันทําการซื้อ: ทุกวันทําการผานระบบ LHFUND ONLINE ระหวางเวลา 8.30 - 14.00 น.
▪ มูลคาขั้นต่ําของการซื้อครั้งแรก:
500 บาท
▪ มูลคาขั้นต่ําของการซื้อครั้งถัดไป:
500 บาท
การขายคืนหนวยลงทุน
▪ วันทําการขายคืน: ทุกวันทําการผานระบบ LHFUND ONLINE ระหวางเวลา 8.30 - 14.00 น.
▪ มูลคาขั้นต่ําของการขายคืน:
ไมกําหนด
▪ จํานวนหนวยลงทุนขั้นต่ําของการขายคืน:
ไมกําหนด
▪ ยอดคงเหลือขั้นต่ํา:
100 บาท
▪ จํานวนหนวยลงทุนคงเหลือขั้นต่ํา:
ไมกําหนด
หมายเหตุ :
การลงทุนในหนวยลงทุนชนิดชองทางอิเล็กทรอนิกส เฉพาะลูกคาที่ทํารายการผานระบบ
LHFund Online เทานั้น
โดยจํากัดการลงทุนสูงสุดไมเกิน 2,000,000 บาท ของมูลคาคงเหลือ
(Outstanding Balance)
ตัวอยางการทํารายการ
วันที่ 1 : นายมารวย ทํารายการซื้อหนวยลงทุนชนิดชองทางอิเล็กทรอนิกสผานระบบ
LHFund Online มูลคา 1,800,000 บาท
วันที่ 2 : มูลคาหนวยลงทุนเพิ่มขึ้น ทําใหมูลคาคงเหลือเพิ่มขึ้นจาก 1,800,000 บาท
เป็ น 2,100,000 บาท กรณีนี นายมารวยจะไม่สามารถลงทุนเพิมในหน่วยลงทุน

ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ เนืองจากมูลค่าคงเหลือเกิน 2,000,000 บาท
วันที่ 3 : นายมารวย ทํารายการขายคืนหนวยลงทุนชนิดชองทางอิเล็กทรอนิกสผานระบบ
LHFund Online มูลคา 1,000,000 บาท ทําใหมูลคาคงเหลือเทากับ 1,100,000 บาท
กรณีนี้ นายมารวยสามารถลงทุนในหนวยลงทุนชนิดชองทางอิเล็กทรอนิกสเพิ่มเติมไดอีก
900,000 บาท
อยางไรก็ดี หากนายมารวยตองการลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนเพิ่มนอกเหนือจาก
มูลคาสวนที่เกิน 2,000,000 บาท นายมารวย สามารถลงทุนในหนวยลงทุนชนิดอื่น
เพิ่มเติมได โดยรายละเอียดเปนไปตามที่ระบุในหนังสือชี้ชวน (การสงคําสั่งขายคืนสามารถ
ทํารายการไดทุกชองทาง รายละเอียดตามที่ระบุในหนังสือชี้ชวน) ทั้งนี้ บริษัทจัดการ
ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขเพิ่มเติมเกี่ยวกับการลงทุนในหนวยลงทุนชนิด
ชองทางอิเล็กทรอนิกสโดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา
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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

รายชื่อผูจัดการกองทุน

ชื่อ - นามสกุล
คุณนรี พฤกษยาภัย
คุณพีรวิชญ ลิ้มเดชาพันธ
คุณสร สุรสิทธิ์

อัตราสวนหมุนเวียนการลงทุน
ของกองทุนรวม (PTR)

ขอบเขตหนาที่
ผูจัดการกองทุนตราสารหนี้,
กองทุนตางประเทศ
ผูจัดการกองทุนตราสารหนี้,
กองทุนตางประเทศ
ผูจัดการกองทุนตราสารหนี้,
กองทุนตางประเทศ

วันที่เริ่มบริหารกองทุน
4 ตุลาคม 2561
1 กันยายน 2563
4 มกราคม 2564

0.0017
กรณีกองทุนรวมที่จดทะเบียนจัดตั้งไมถึง 1 ป จะแสดงคาที่เกิดขึ้นจริงในชวงเวลาตั้งแตวันที่จด
ทะเบียนถึงวันที่รายงาน

Morningstar Rating Overall
www.morningstarthailand.com

ขอมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
Morningstar Category

Thailand Fund Global Equity

ผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน

ธนาคารแลนด แอนด เฮาส จํากัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย แลนด แอนด เฮาส จํากัด (มหาชน)
หรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนที่บริษัทจัดการแตงตั้งขึ้น (ถามี)

ติดตอสอบถาม
รับหนังสือชี้ชวน
รองเรียน

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน แลนด แอนด เฮาส จํากัด
ที่อยู: เลขที่ 11 อาคารคิวเฮาส สาทร ชั้น 14 ถนนสาทรใต
แขวงทุงมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท : 0-2286-3484
website : www.lhfund.co.th
email : Marketing@lhfund.co.th

ธุรกรรมที่อาจกอใหเกิดความขัดแยง
ทางผลประโยชน

คุณสามารถตรวจสอบธุรกรรมที่อาจกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน
ไดที่ www.lhfund.co.th
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คําอธิบายเพิ่มเติม
ปจจัยความเสี่ยงของกองทุน

▪ ความเสี่ยงจากการดําเนินงานของผูออกตราสาร (Business Risk) : คือความเสี่ยงที่เกิดจากการดําเนินงานของผูออกตราสาร หากผลการ
ดําเนินงานหรือฐานะการเงินของผูออกตราสาร รวมทั้งความสามารถในการทํากําไรของผูออกตราสารเปลี่ยนแปลงไปซึ่งอาจกระทบตอราคาซื้อ
ขายของตราสาร
▪ ความเสี่ยงจากความสามารถในการชําระหนี้ของผูออกตราสาร (Credit Risk) : คือความเสี่ยงจากการที่บริษัทผูออกตราสารไมสามารถ
ชําระคืนเงินตน และ/หรือดอกเบี้ยไดตามที่กําหนด หรือไมครบตามจํานวนที่ไดสัญญาไว โดยพิจารณาจากผลการดําเนินงานที่ผานมาและฐานะ
การเงินของผูออกตราสาร credit rating ของหุนกูระยะยาวมีความหมายโดยยอ ดังตอไปนี้
ระดับ
การลงทุน

ระดับที่
นาลงทุน

ระดับที่
ต่ํากวา
นาลงทุน

TRIS

Fitch

Moody’s

S&P

คําอธิบาย

AAA

AAA(tha)

Aaa

AAA

อันดับเครดิตสูงที่สุด มีความเสี่ยงต่ําที่สุดที่จะไมสามารถ
ชําระหนี้ไดตามกําหนด

AA

AA(tha)

Aa

AA

อันดับเครดิตรองลงมาและถือวามีความเสี่ยงต่ํามากที่จะไม
สามารถชําระหนี้ไดตามกําหนด

A

A(tha)

A

A

ความเสี่ยงต่ําที่จะไมสามารถชําระหนี้ไดตามกําหนด

BBB

BBB(tha)

Baa

BBB

ต่ํากวา
BBB

ต่ํากวา
BBB(tha)

ต่ํากวา
Baa

ต่ํากวา
BBB

ความเสี่ยงปานกลางที่จะไมสามารถชําระหนี้ไดตามกําหนด
ความเสี่ยงสูงที่จะไมสามารถชําระหนี้ไดตามกําหนด

▪ ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคลองของตราสาร (Liquidity Risk) : คือความเสี่ยงที่เกิดจากการไมสามารถขายตราสารไดในชวงเวลาที่
ตองการหรืออาจไมไดราคาตามที่คาดหวังเอาไว
▪ ความเสี่ยงจากการลงทุนในตางประเทศ (Country and Political Risk) : เนื่องจากกองทุนหลักมีการลงทุนในตราสารตางประเทศ กองทุน
จึงมีความเสี่ยงของประเทศที่ลงทุน กองทุนไทยจึงมีความเสี่ยงในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงของปจจัยพื้นฐาน สภาวะทางเศรษฐกิจ การเมือง
คาเงิน และนโยบายตางประเทศ โดยปจจัยเหลานี้อาจมีผลกระทบตอราคาหนวยลงทุน หรือหลักทรัพยที่กองทุนลงทุน หรือผูถือหนวยลงทุนอาจ
ไดรับชําระเงินคาขายคืนหนวยลงทุนชากวาระยะเวลาที่กําหนด
▪ ความเสี่ยงจากขอจํากัดการนําเงินลงทุนกลับประเทศ (Repatriation Risk) : เนื่องจากกองทุนอาจจะมีการลงทุนในตราสารตางประเทศ จึง
มีความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายตางประเทศที่เกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ และการนําเงินลงทุนกลับเขามาในประเทศได
ซึ่งอาจสงผลใหกองทุนไมสามารถชําระเงินใหผูถือหนวยลงทุนไดตามจํานวนหรือเวลาที่กําหนด
▪ ความเสี่ยงที่เกิดจากการไดรับชําระเงินคาขายคืนหนวยลงทุนจากกองทุนรวมตางประเทศลาชา : คือความเสี่ยงที่เกิดจากวันหยุดทําการของ
ประเทศที่กองทุนลงทุนหรือประเทศที่เกี่ยวของกับการลงทุนอาจหยุดไมตรงกับวันหยุดทําการของประเทศไทย ทําใหกองทุนอาจไดรบั ชําระเงินคา
ขายคืนหนวยลงทุนจากกองทุนรวมตางประเทศที่กองทุนลงทุนลาชา และสงผลกระทบตอการชําระเงินคาขายคืนหนวยลงทุนใหกับผูถือหนวย
ลงทุนในประเทศ
▪ ความเสี่ยงจากการทําสัญญาซื้อขายลวงหนา (Derivative) เพื่อปองกันความเสี่ยง : การทําสัญญาซื้อขายลวงหนา (Derivative) เพื่อ
ปองกันความเสี่ยง (Hedging) จากอัตราแลกเปลี่ยนอาจทําใหกองทุนเสียโอกาสในการไดรับผลตอบแทนที่เพิ่มขึ้นหากอัตราแลกเปลี่ยนมีการ
เปลี่ยนแปลงไปในทางตรงกันขามกับที่กองทุนคาดการณไว อยางไรก็ตาม กองทุนยังคงมีความเสี่ยงจากการที่คูสัญญาไมปฏิบัติตามสัญญาดังกลาว
▪ ความเสี่ย งจากความผัน ผวนของมู ลคา หน วยลงทุ น (Market Risk) หมายถึ ง ความเสี่ ยงที่ มู ล ค าของหลั กทรัพย ที่กองทุ น รวมลงทุ น จะ
เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นหรือลดลงจากปจจัยภายนอก เชน สภาวะเศรษฐกิจการลงทุน ปจจัยทางการเมืองทั้งในและตางประเทศ เปนตน ซึ่งพิจารณา
ไดจากคา Standard Deviation (SD) ของกองทุนรวม หากกองทุนรวมมีคา SD สูง แสดงวากองทุนรวมมีความผันผวนจากการเปลี่ยนแปลงของ
ราคาหลักทรัพยสูง
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▪ ความเสี่ยงจากการกระจุกตัวลงทุนในผูออกรายใดรายหนึ่ง (High Issuer Concentration Risk) พิจารณาจากการลงทุนแบบกระจุกตัวใน
ตราสารของผูออกตราสาร คูสญ
ั ญา หรือบุคคลอื่นที่มีภาระผูกพันตามตราสารหรือสัญญานั้น รายใดรายหนึ่งมากกวา 10%ของ NAV รวมกัน
ทั้งนี้ การลงทุนแบบกระจุกตัวไมรวมถึงกรณีการลงทุนในทรัพยสินดังนี้
1. ตราสารหนี้ภาครัฐไทย
2. ตราสารภาครัฐตางประเทศที่มีการจัดอันดับความนาเชื่อถืออยูในอันดับที่สามารถลงทุนได
3. เงินฝากหรือตราสารเทียบเทาเงินฝากที่ผูรับฝากหรือผูออกตราสารที่มีการจัดอันดับความนาเชื่อถืออยูในอันดับที่สามารถลงทุนได
▪ ความเสี่ยงจากการลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ่ง (Sector Concentration Risk) เกิดจากกองทุนลงทุนใน
บางหมวดอุตสาหกรรมมากกวา 20% ของ NAV รวมกัน ซึ่งหากเกิดเหตุการณที่สงผลกระทบตออุตสาหกรรมนั้น กองทุนดังกลาวอาจมีผลการ
ดําเนินงานที่ผันผวนมากกวากองทุนที่กระจายการลงทุนในหลายหมวดอุตสาหกรรม
▪ ความเสี่ยงจากการกระจุกตัวลงทุนในประเทศใดประเทศหนึ่ง (Country Concentration Risk) เกิดจากกองทุนลงทุนในประเทศใด
ประเทศหนึ่งมากกวา 20% ของ NAV รวมกัน ซึ่งหากเกิดเหตุการณที่สงผลกระทบตอประเทศดังกลาว เชน การเมือง เศรษฐกิจ สังคม เปนตน
กองทุนดังกลาวอาจมีผลการดําเนินงานที่ผันผวนมากกวากองทุนที่กระจายการลงทุนในหลายประเทศ
 ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน (Currency Risk) หมายถึง การเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนมีผลกระทบตอ
มูลคาของหนวยลงทุน เชน กองทุนรวมลงทุนดวยสกุลเงินดอลลารในชวงที่เงินบาทออน แตขายทํากําไรในชวงที่บาทแข็ง กองทุนรวมจะไดเงิน
บาทกลับมานอยลง ในทางกลับกันหากกองทุนรวมลงทุนในชวงที่บาทแข็งและขายทํากําไรในชวงที่บาทออนก็อาจไดผลตอบแทนมากขึ้นกวาเดิม
ดวยเชนกัน ดังนั้น การปองกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนจึงเปนเครื่องมือสาคัญในการบริหารความเสี่ยง ซึ่งทําไดดังตอไปนี้
-ปองกันความเสี่ยงทั้งหมดหรือเกือบทั้งหมด : ผูลงทุนไมมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
-ปองกันความเสี่ยงบางสวน โดยตองระบุสดั สวนการปองกันความเสี่ยงไวอยางชัดเจน : ผูลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
-อาจปองกันความเสี่ยงตามดุลยพินิจของผูจัดการกองทุนรวม : ผูลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน เนื่องจากการปองกันความเสี่ยง
ขึ้นอยูกับดุลยพินจิ ของผูจัดการกองทุนรวมในการพิจารณาวาจะปองกันความเสี่ยงหรือไม
-ไมปองกันความเสี่ยงเลย : ผูลงทุนมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

อัตราสวนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (PTR)
ขอมูลอัตราสวนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (portfolio turnover ratio : PTR) แสดงถึงปริมาณการซื้อขายทรัพยสินของกองทุน และ
สะทอนกลยุทธการลงทุนของผูจัดการกองทุนไดดียิ่งขึ้น โดยคํานวณจากมูลคาที่ต่ํากวาระหวางผลรวมของมูลคาการซื้อทรัพยสินกับผลรวมของ
มูลคาการขายทรัพยสินที่ กองทุนรวมลงทุนในรอบระยะเวลาผานมายอนหลัง 1 ป หารดวยมู ลคาทรัพย สินสุทธิเฉลี่ยของกองทุนรวมในรอบ
ระยะเวลาเดียวกัน
PTR (%)

=

Min (ซื้อหุน , ขายหุน)
Avg. NAV
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ขอมูลกองทุนหลัก
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 โดยกองทุนรวมลงทุนในหุนที่หลากหลายซึ่งมีศกั ยภาพในการเติบโตของ
รายไดที่เหนือกวาคาเฉลี่ยและมีการเติบโตแบบยั่งยืน โดยกองทุนรวมลงทุนในหุนทั่วโลก รวมถึงหุนตลาดเกิดใหม

นโยบายการลงทุน

กองทุน T. Rowe Price Funds SICAV – Global Focused Growth Equity Fund (กองทุนหลัก) มีนโยบาย
ลงทุนอยางนอยรอยละ 70 ของสินทรัพยทั้งหมดในหุนและหลักทรัพยที่เกี่ยวของกับหุนบริษัทจดทะเบียน รวมถึง
หุนสามัญ 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

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

นโยบายการจายเงินปนผล

ไมมี

คาธรรมเนียม

Management fee ไมเกินรอยละ 0.75 ตอป
Operating and Administrative expenses รอยละ 0.10 ตอป
Ongoing charges รอยละ 0.82 ตอป

ISIN Codes

ISIN: LU0143563046

แหลงขอมูลกองทุนหลัก

website: www.troweprice.com
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ผลการดําเนินงานของกองทุนหลัก

หมายเหตุ : Factsheet กองทุน T. Rowe Price Funds SICAV - Global Focused Growth Equity Fund
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 หรือดูขอมูลเพิ่มเติมไดที่ website : www.troweprice.com

▪ การลงทุนในหนวยลงทุนไมใชการฝากเงิน รวมทั้งไมไดอยูภายใตความคุมครองของสถาบันคุมครองเงินฝาก จึงมีความเสี่ยงจากการลงทุนซึ่งผู
ลงทุนอาจไมไดรับเงินลงทุนคืนเต็มจํานวน
▪ ไดรบั อนุมัติจัดตั้ง และอยูภายใตการกํากับดูแลของสํานักงาน ก.ล.ต.
▪ การพิจารณารางหนังสือชี้ชวนในการเสนอขายหนวยลงทุนของกองทุนรวมนี้มิไดเปนการแสดงวาสํานักงาน ก.ล.ต. ไดรบั รองถึงความถูกตองของ
ขอมูลในหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวม หรือ ไดประกันราคาหรือผลตอบแทนของหนวยลงทุนที่เสนอขายนั้น ทั้งนี้
บริษัทจัดการกองทุนรวมไดสอบทานขอมูลในหนังสือชี้ชวนสวนสรุปขอมูลสําคัญ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564 แลวดวยความระมัดระวังในฐานะ
ผูรับผิดชอบในการดําเนินการของกองทุนรวมและขอรับรองวาขอมูลดังกลาวถูกตองไมเปนเท็จ และไมทําใหผูอื่นสําคัญผิด
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