ขอมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

หนังสือชี้ชวนสวนสรุปขอมูลสําคัญ
กองทุนเปด แอล เอช อีเมอรจิ้ง มารเก็ต-E
LH EMERGING MARKETS - E FUND (LHEME)
(ชนิดจายเงินปนผล : LHEME-D)

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน
แลนด แอนด เฮาส จํากัด

กองทุนตราสารทุน
กองทุนรวมหนวยลงทุนประเภท Feeder Fund
กองทุนรวมที่เนนลงทุนแบบมีความเสี่ยงตางประเทศ

การเขารวมการตอตานทุจริต:
ไดรับการรับรอง CAC*
* 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?
กองทุนมีนโยบายเนนลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนรวมตางประเทศ (หรือ “กองทุนหลัก”(Master Fund)”) โดยเฉลี่ยในรอบปบัญชีไมนอยกวารอย
ละ 80 ของมูลคาทรัพยสนิ สุทธิ ซึ่งกองทุนหลักที่กองทุนจะลงทุนคือกองทุน Nomura Funds Ireland - American Century Emerging Markets
Equity Fund ชนิดหนวยลงทุน “I Share class” ในสกุลเงินดอลลารสหรัฐฯ (USD) ซึ่งจดทะเบียนจัดตั้งในประเทศไอรแลนด (Ireland) และอยู
ภายใตหลักเกณฑของ UCITS (Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities) จัดตั้งและจัดการ และบริหารการลงทุน
โดย Nomura Asset Management U.K. Limited
กองทุน Nomura Funds Ireland - American Century Emerging Markets Equity Fund จะลงทุนอยางนอย 80% ของสินทรัพยในตราสารทุน
ของบริษัท ที่ตั้งอยูในประเทศในดัชนี MSCI Emerging Market Index (ดัชนี) และมีการจดทะเบียนหรือซื้อขายในตลาดหลักทรัพยที่ไดรับการยอมรับ
กองทุนอาจลงทุนสูงสุด 20% ของสินทรัพยสุทธิในตราสารทุนที่จดทะเบียนหรือซื้อขายในตลาดหลักทรัพยที่ไดรับการยอมรับในประเทศที่ไมใชดัชนี
หากมีการระบุการลงทุนที่เหมาะสมซึ่งตรงกับกลยุทธการลงทุนของผูจัดการการลงทุน กองทุนอาจมีการลงทุนในตราสารเชน American Depositary
Receipts (ADRs), Global Depositary Receipts (GDRs) หรือ Non-Voting Depositary Receipts (NVDRs) ซึ่งอาจจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย
ที่ไดรบั การยอมรับ ประเทศที่ไมใชดัชนี
กองทุนยอยอาจลงทุนหุนจีน (China A Share) ที่ซื้อขายใน Shanghai Stock Exchange หรือ the Shenzhen Stock Exchange โดยผาน
Shanghai Hong Kong Stock Connect หรือ Shenzhen Hong Kong Stock Connect
กองทุนเปด แอล เอช อีเมอรจิ้ง มารเก็ต-E มุงหวังใหผลประกอบการเคลื่อนไหวตามกองทุนหลัก (Passive Management) สวนกองทุนหลัก (Nomura
Funds Ireland - American Century Emerging Markets Equity Fund) จะมุงหวังใหผล ประกอบการสูงกวาดัชนีชี้วัด (Active Management)
ผูลงทุนควรศึกษาและทําความเขาใจเกี่ยวกับกองทุนตางประเทศที่กองทุนลงทุนไดในเนื้อหาสวน "ขอมูลกองทุนตางประเทศ" ในสวนทายของเอกสาร
ฉบับนี้
“ผูลงทุนควรศึกษาและทําความเขาใจเกี่ยวกับปจจัยความเสี่ยงของกองทุนในสวนทายของเอกสารฉบับนี้ ”

กองทุนรวมนี้เหมาะกับใคร?
▪ ชนิดจายเงินปนผล (ชื่อยอ : LHEME-D) : เหมาะสําหรับผูลงทุนประเภทบุคคลธรรมดาหรือนิตบิ ุคคล/สถาบัน เปดโอกาสใหผลู งทุนรับรายได
สม่ําเสมอจากเงินปนผล รวมถึงมีสิทธิไดรบั สิทธิพิเศษทางภาษี หากปฏิบัติเปนไปตามเกณฑ /เงื่อนไขที่กรมสรรพากรกําหนด
▪ ผูลงทุนที่มุงหวังผลตอบแทนจากการลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนตางประเทศ ที่ลงทุนในตราสารทุนของบริษัทตาง ๆ ในกลุมประเทศตลาด
เกิดใหม โดยผูลงทุนสามารถยอมรับความเสี่ยงจากการลงทุนในตางประเทศดังกลาวได
▪ ผูลงทุนที่สามารถรับความผันผวนของราคาหรือมูลคาหนวยลงทุนของกองทุนหลักหรือกองทุนตางประเทศที่กองทุนลงทุน ซึ่งอาจจะปรับตัวเพิ่ม
สูงขึ้น หรือลดลงจนต่ํากวามูลคาที่ลงทุนและทําใหขาดทุนได
▪ ผูที่สามารถลงทุนในระยะปานกลางถึงระยะยาว โดยคาดหวังผลตอบแทนในระยะยาวจากการลงทุนในตราสารทุนตางประเทศ
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กองทุนรวมนี้ไมเหมาะกับใคร

▪ ผูลงทุนที่เนนการไดรับผลตอบแทนในจํานวนเงินที่แนนอน หรือรักษาเงินตนใหอยูครบ
▪ ผูลงทุนที่ไมสามารถยอมรับความเสี่ยงจากการลงทุนในตางประเทศได อาทิ ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ความผันผวนของมูลคาหนวย
ลงทุนของกองทุนหลัก เปนตน

ทําอยางไรหากยังไมเขาใจนโยบาย และความเสี่ยงของกองทุนนี้
▪ อานหนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม หรือสอบถามผูสนับสนุนการขายและบริษัทจัดการ
▪ อยาลงทุนหากไมเขาใจลักษณะและความเสี่ยงของกองทุนรวมนี้ดีพอ

คุณตองระวังอะไรเปนพิเศษ?
คําเตือนที่สําคัญ

▪ เนื่องจากกองทุนนี้จะลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนตางประเทศดวยสกุลเงินดอลลารสหรัฐฯ (USD) จึงอาจมีความเสี่ยงจากอัตรา
แลกเปลี่ยน และกองทุนหลักจะลงทุนในตราสารทุนตามสกุลเงินของประเทศที่ลงทุน โดยกองทุนและกองทุนหลักจะทําการปองกันความเสี่ยง
จากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศตามดุลยพินิจของผูจัดการกองทุน
▪ กองทุนหลักอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายลวงหนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารการลงทุน ซึ่งอาจมีความเสี่ยงมากกวากองทุนรวมอื่น จึง
เหมาะกับผูลงทุนที่ตองการผลตอบแทนสูงและสามารถยอมรับความเสี่ยงไดสูงกวาผูลงทุนทั่วไป ผูลงทุนจึงควรลงทุนในกองทุนนี้เมื่อมีความ
เขาใจในความเสี่ยงของสัญญาซื้อขายลวงหนา และผูลงทุนควรพิจารณาความเหมาะสมของการลงทุนโดยคํานึงถึงประสบการณลงทุน
วัตถุประสงค และฐานะการเงินของผูลงทุนเอง
▪ กองทุนมีนโยบายลงทุนในตางประเทศ จึงมีความเสี่ยงดานการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และสภาวะตลาด สภาพคลอง อัตราแลกเปลี่ยน
กฎหมาย และ/หรือขอจํากัดของประเทศที่กองทุนเขาลงทุน ซึ่งอาจสงผลตอมูลคาหนวยลงทุน และ/หรือสภาพคลอง
▪ กองทุนอาจลงทุนหรือมีไวซึ่งตราสารหนี้ที่มอี ันดับความนาเชื่อถือต่ํากวาที่สามารถลงทุนได (Non – investment grade) และตราสารหนี้ที่
ไมไดรบั การจัดอันดับความนาเชื่อถือ (Unrated) รวมทั้งตราสารทุนที่ไมไดจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย (Unlisted Securities) ผูลงทุนอาจ
มีความเสี่ยงที่สูงขึ้นมากกวากองทุนรวมทั่วไป เชน ความเสี่ยงจากการผิดนัดชาระหนี้ของผูออกตราสาร หรือ ความเสี่ยงจากการขาดสภาพ
คลองของตราสาร เปนตน
▪ กองทุนหลักที่กองทุนรวมไปลงทุนมีสัดสวนการลงทุนกระจุกตัวในประเทศจีน ดังนั้น ผูลงทุนจึงควรพิจารณาการกระจายความเสี่ยงของ
พอรตการลงทุนโดยรวมของตนเอง
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แผนภาพแสดงตําแหนงความเสี่ยงของกองทุนรวม
<Risk Level>

ปจจัยความเสี่ยงที่สําคัญ
<SD>

<High Issuer>

<High Sector>

หมายเหตุ : กองทุนรวมมีการลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรม Financials 29.05% และ Information Technology 23.97%

<High Country>

หมายเหตุ : กองทุนรวมมีการลงทุนกระจุกตัวในประเทศจีน 25.89%

<fx>

* คุณสามารถดูขอมูลเพิ่มเติมไดที่ www.lhfund.co.th
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สัดสวนของประเภททรัพยสินทีล่ งทุน
% ของ NAV
อื่นๆ 15.47%

Communication
Services, 7.89%

Energy, 5.40%

Industrials,
4.38%

Health Care,
3.83%

Real Estate,
3.17%

Materials,
7.03%

ขอมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565
หมายเหตุ:
ทั้งนี้คุณสามารถดูขอมูลที่เปนปจจุบันไดที่ www.lhfund.co.th

Utilities, 0.88%

Consumer
Discretionary,
10.92%
Information Technology,
23.97%

หนวยลงทุน Nomura Funds Ireland-American Century
Emerging Markets Equity Fund 84.53%

Consumer
Staples, 3.49%

Financials,
29.05%

หมายเหตุ : Factsheet กองทุน Nomura Funds Ireland-American Century Emerging Markets Equity Fund - Class I
ณ วันที่ 30 เมษายน 2565 หรือดูขอมูลเพิ่มเติมไดที่ website : www.https://global.nomura-am.co.jp/ และ
https://corporate.americancentury.com/en.html

▪ ชื่อทรัพยสินที่ลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก
หลักทรัพย

อันดับความนาเชื่อถือ/
สถาบันที่จัดอันดับ

% ของ
NAV

หนวยลงทุน Nomura Funds Ireland-American Century Emerging Markets Equity Fund

-

84.53

หนวยลงทุน iShares MSCI Brazil ETF

-

5.86

หนวยลงทุน INVESCO S&P EMERGING MARKETS LOW VOLATILITY ETF

-

4.14

AA+(FITCH)

0.09

-

5.38

บัญชีเงินฝากออมทรัพย ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน)
อื่นๆ

หมายเหตุ: ขอมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

ทั้งนี้คณ
ุ สามารถดูขอมูลที่เปนปจจุบันไดที่ 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

1.80017

สูงสุดไมเกิน, 1.90

1.33750

1.00000

สูงสุดไมเกิน, 0.10

0.00000

0.03210

การจัดการ

ผูดูแลผลประโยชน

สูงสุดไมเกิน, 0.50
0.37557

0.05500

นายทะเบียน

คาใชจายอื่นๆ

รวมคาใชจาย

หมายเหตุ:
1) คาธรรมเนียมดังกลาวขางตนเปนอัตราที่รวมภาษีมูลคาเพิ่ม หรือภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใด ในทํานองเดียวกันนี้
2) คาธรรมเนียมคาใชจายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมเมื่อรวมกันทั้งหมดแลว ตองไมเกินอัตรารอยละ 5.00 ตอปของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวม
3) สามารถดูคาธรรมเนียมที่เรียกเก็บจริงจากกองทุนรวมยอนหลัง 3 ป เพิ่มเติมไดที่รายละเอียดหนังสือชี้ชวนสวนขอมูลกองทุนรวม
4) คาใชจายอื่น ๆ ระหวางวันที่ 1 กุมภาพันธ 2564 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2565
* สามารถดูขอมูลเพิ่มเติมไดที่ www.lhfund.co.th

คาธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผูถือหนวย (% ของมูลคาซื้อขาย)
รายการ
คาธรรมเนียมการขาย (Front-end Fee)
คาธรรมเนียมการรับซื้อคืน (Back-end Fee)
คาธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหนวยลงทุน

สูงสุดไมเกิน
2.50
2.50

เก็บจริง
1.25
ยกเวน

สับเปลี่ยนเขา (Switching in Fee)

2.50

1.25

สับเปลี่ยนออก (Switching out Fee)

2.50

ยกเวน

ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ

200 บาท/รายการ

คาธรรมเนียมการโอนหนวยลงทุน

หมายเหตุ:
1) คาธรรมเนียมดังกลาวขางตน อาจเรียกเก็บจากผูลงทุนแตละกลุมหรือแตละรายไมเทากัน ขึ้นอยูกับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ
2) กรณีสับเปลี่ยนหนวยลงทุน บริษัทจัดการอาจยกเวนไมเรียกเก็บคาธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนสําหรับการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนระหวางกองทุนรวม
ภายใตการจัดการของบริษทั จัดการ แตจะมีการเรียกเก็บคาธรรมเนียมการขายและรับซื้อคืนหนวยลงทุนตามอัตราที่บริษัทจัดการกําหนด
3) คาธรรมเนียมดังกลาวขางตนรวมภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแลว

คาธรรมเนียมของกองทุนหลัก
คาธรรมเนียม
คาธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุน
Initial Charge
Management Fee
Total Expense Ratio

อัตรา
0%
0.85%
0.96%

หมายเหตุ : อนึ่ง กองทุนหลักอาจมีการแกไขเพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลงการเรียกเก็บคาธรรมเนียมและคาใชจายตาง ๆ ของกองทุนได
ที่มา : www.https://global.nomura-am.co.jp/ หรือ https://corporate.americancentury.com/en.html
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ผลการดําเนินงาน
* ผลการดําเนินงานในอดีต มิไดเปนสิ่งยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต *
1. ดัชนีชี้วัด คือ เปรียบเทียบกับผลการดําเนินงานของกองทุนหลักปรับดวยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคํานวณผลตอบแทนเปนสกุลเงินบาท ณ วันที่คาํ นวณ
ผลตอบแทน
2. ผลการดําเนินงานยอนหลัง (คํานวณตามปปฎิทิน)
% ตอปของ NAV

40.00%
21.48%

15.94% 14.55%

20.00%

27.02%
3.87%

0.00%
2562

2563

-20.00%

2564
-7.92%

LHEME-D

3. LHEME-D เคยมีผลขาดทุนสูงสุดในชวงเวลา 5 ป คือ

Benchmark

-40.04%

(กรณีกองทุนจดทะเบียนไมครบ 5 ป จะแสดงคาที่เกิดขึ้นตั้งแตวันจดทะเบียนกองทุนจนถึงวันที่รายงาน)

19.79%

4. ความผันผวนของผลการดําเนินงาน (Standard Deviation) คือ

ตอป

(กรณีกองทุนจดทะเบียนไมครบ 5 ป จะแสดงคาที่เกิดขึ้นตั้งแตวันจดทะเบียนกองทุนจนถึงวันที่รายงาน)

5. ความผันผวนของสวนตางผลการดําเนินงานและดัชนีชี้วัด (Tracking Error : TE) คือ
N/A % ตอป
Emerging Market
6. ประเภทกองทุนรวมเพื่อใชเปรียบเทียบผลการดําเนินงาน ณ จุดขาย คือ
7. ผลการดําเนินงานยอนหลังแบบปกหมุด
ขอมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565
% ตามชวงเวลา
กองทุน

% ตอป

YTD

3 เดือน

Percen
tile

6 เดือน

Percen
tile

1 ป

Percen
tile

3 ป

Percen
tile

5 ป

Percen
tile

10 ป

ดัชนีชี้วัด (Benchmark)

-20.31
-18.08

-11.14
-6.54

75th
25th

-20.92
-19.15

75th
75th

-28.18
-20.26

75th
25th

0.01
5.59

50th
5th

N/A
N/A

N/A
N/A

N/A
N/A

N/A
N/A

-4.37
0.99

ความผันผวนของ
ผลการดําเนินงาน

16.15

12.81

5th

16.75

5th

20.67

50th 21.62 95th

N/A

N/A

N/A

N/A

19.79

ความผันผวนของ
ดัชนีชี้วัด

15.72

12.96

5th

16.29

5th

20.34

50th 21.93 95th

N/A

N/A

N/A

N/A

20.08

LHEME-D

Percen
ตั้งแตจัดตั้ง
tile

* คุณสามารถดูขอมูลที่เปนปจจุบันไดท่ี www.lhfund.co.th

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

Emerging Market
3 เดือน 6 เดือน

3.58
-6.76
-9.54
-11.18
-12.43

16.90
-14.16
-16.55
-20.92
-36.80

ขอมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

Return (%)
1 ป
3 ป

-2.48
-21.18
-27.33
-29.29
-43.01

4.51
2.15
0.01
-3.68
-8.93

5 ป

10 ป

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

10 ป

2.83
0.73
0.13
-2.64
-7.32

3.83
2.65
1.14
-1.52
-3.51

24.46
26.91
27.83
33.70
47.56

11.86
14.09
15.67
21.17
24.46

22.08
23.89
24.78
29.23
47.39

18.35
20.20
20.67
24.75
38.95

13.58
16.94
19.62
20.75
33.82

13.05
15.20
17.44
18.85
28.11

* คุณสามารถดูขอมูลเพิ่มเติมไดที่ www.aimc.or.th
- เอกสารการวัดผลการดําเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ไดจัดทําขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดําเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
- ผลการดําเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดําเนินงานที่เกี่ยวของกับผลิตภัณฑในตลาดทุน มิไดเปนสิ่งยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต
- ทําความเขาใจลักษณะสินคา เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยง กอนตัดสินใจลงทุน

8. ผลการดําเนินงานยอนหลังของกองทุนหลัก คุณสามารถดูขอมูลไดที่ "ขอมูลกองทุนหลัก" ในสวนทายของเอกสารฉบับนี้ หรือดูขอมูลเพิ่มเติมไดที่
website : www.https://global.nomura-am.co.jp/ และ https://corporate.americancentury.com/en.html
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ขอมูลอื่นๆ
นโยบายการจายเงินปนผล

มี : ไมเกินปละ 12 ครั้ง
วันที่จายเงินปนผล

ผูดูแลผลประโยชน
มูลคาโครงการ
วันที่จดทะเบียน
อายุโครงการ

ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน)
2,000 ลานบาท
28 กุมภาพันธ 2561
ไมกําหนด

การซื้อและการขายคืนหนวยลงทุน

การซื้อหนวยลงทุน
▪ วันทําการซื้อ: ทุกวันทําการซื้อของกองทุน ระหวางเวลา 8.30 - 14.00 น.
▪ มูลคาขั้นต่ําของการซื้อครั้งแรก:
1,000 บาท
▪ มูลคาขั้นต่ําของการซื้อครั้งถัดไป:
100 บาท
การขายคืนหนวยลงทุน
▪ วันทําการขายคืน: ทุกวันทําการขายของกองทุน ระหวางเวลา 8.30 - 14.00 น.
▪ มูลคาขั้นต่ําของการขายคืน:
ไมกําหนด
▪ จํานวนหนวยลงทุนขั้นต่ําของการขายคืน: ไมกําหนด
▪ ยอดคงเหลือขั้นต่ํา:
100 บาท
▪ จํานวนหนวยลงทุนคงเหลือขั้นต่ํา:
ไมกําหนด
▪ ระยะเวลาการรับเงินคาขายคืน: ภายใน 5 วันทําการ นับตั้งแตวันถัดจากวันคํานวณ
มูลคาทรัพยสินสุทธิ โดยมิใหนับรวมวันหยุดทําการในตางประเทศ
ปจจุบันรับเงินคาขายคืนภายใน 5 วันทําการถัดจากวันทํารายการ (T+5)
(T = วันทําการซื้อขายของกองทุน)
▪ วันที่คํานวณ NAV : วันที่ T+1 (T=วันทําการซื้อขายของกองทุน)
คุณสามารถตรวจสอบมูลคาทรัพยสินรายวันไดท่ี: www.lhfund.co.th

รายชื่อผูจัดการกองทุน

ชื่อ - นามสกุล
คุณพลสินธุ กิจมั่นถาวร
คุณจิตติพงศ มีเพียร

อัตราสวนหมุนเวียนการลงทุน
ของกองทุนรวม (PTR)

ขอบเขตหนาที่
ผูจัดการกองทุนตราสารหนี้,
กองทุนตางประเทศ
ผูจัดการกองทุนตราสารหนี้,
กองทุนตางประเทศ

วันที่เริ่มบริหารกองทุน
12 มกราคม 2565
15 มีนาคม 2565

0.0019
กรณีกองทุนรวมที่จดทะเบียนจัดตั้งไมถึง 1 ป จะแสดงคาที่เกิดขึ้นจริงในชวงเวลาตั้งแตวันที่จด
ทะเบียนถึงวันที่รายงาน

Morningstar Rating Overall
ขอมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565
Morningstar Category

www.morningstarthailand.com
Thailand Fund Emerging Market Equity
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ผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน

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

ติดตอสอบถาม
รับหนังสือชี้ชวน
รองเรียน

บริษทั หลักทรัพยจัดการกองทุน 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
คุณสามารถตรวจสอบธุรกรรมที่อาจกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน
ไดท่ี www.lhfund.co.th

ธุรกรรมที่อาจกอใหเกิดความขัดแยง
ทางผลประโยชน

คําอธิบายเพิ่มเติม
ปจจัยความเสี่ยงของกองทุน
▪ ความเสี่ ยงจากการดํ า เนิ น งานของผู ออกตราสาร (Business Risk) : คื อความเสี่ ยงที่ เกิ ดจากการดํ า เนิ น งานของผู ออกตราสาร หากผลการ
ดําเนินงานหรือฐานะการเงินของผูออกตราสาร รวมทั้งความสามารถในการทํากําไรของผูออกตราสารเปลี่ยนแปลงไป ซึ่งอาจกระทบตอราคาซื้อขายของ
ตราสาร
▪ ความเสี่ยงจากความสามารถในการชําระหนี้ของผูออกตราสาร (Credit Risk) : คือความเสี่ยงจากการที่บริษัทผูออกตราสารไมสามารถชําระคืน
เงินตน และ/หรือดอกเบี้ยไดตามที่กําหนด หรือไมครบตามจํานวนที่ไดสัญญาไว โดยพิจารณาจากผลการดําเนินงานที่ผานมาและฐานะการเงินของผูออก
ตราสาร credit rating ของหุนกูระยะยาวมีความหมายโดยยอ ดังตอไปนี้
ระดับ
การลงทุน

ระดับที่
นาลงทุน

ระดับที่
ต่ํากวา
นาลงทุน

TRIS

Fitch

Moody’s

S&P

คําอธิบาย

AAA

AAA(tha)

Aaa

AAA

อันดับเครดิตสูงที่สุด มีความเสี่ยงต่ําที่สดุ ที่จะไมสามารถ
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) : คือความเสี่ยงที่เกิดจากการไมสามารถขายตราสารไดในชวงเวลาที่ตองการหรือ
อาจไมไดราคาตามที่คาดหวังเอาไว
▪ ความเสี่ยงจากการลงทุนในตางประเทศ (Country and Political Risk) : เนื่องจากกองทุนหลักมีการลงทุนในตราสารตางประเทศ กองทุนจึงมี
ความเสี่ยงของประเทศที่ลงทุน กองทุนไทยจึงมีความเสี่ยงในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงของปจจัยพื้นฐาน สภาวะทางเศรษฐกิจ การเมือง คาเงิน และ
นโยบายตางประเทศ โดยปจจัยเหลานี้อาจมีผลกระทบตอราคาหนวยลงทุน หรือหลักทรัพยที่กองทุนลงทุน หรือผูถือหนวยลงทุนอาจไดรับชําระเงินคา
ขายคืนหนวยลงทุนชากวาระยะเวลาที่กําหนด
▪ ความเสี่ยงจากขอจํากัดการนําเงินลงทุนกลับประเทศ (Repatriation Risk) : เนื่องจากกองทุนอาจจะมีการลงทุนในตราสารตางประเทศ จึงมีความ
เสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายตางประเทศที่เกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ และการนําเงินลงทุนกลับเขามาในประเทศได ซึ่งอาจสงผล
ใหกองทุนไมสามารถชําระเงินใหผูถือหนวยลงทุนไดตามจํานวนหรือเวลาที่กําหนด
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▪ ความเสี่ยงที่เกิดจากการไดรับชําระเงินคาขายคืนหนวยลงทุนจากกองทุ นรวมตางประเทศล าชา : คือความเสี่ยงที่เกิด จากวันหยุดทํา การของ
ประเทศที่กองทุนลงทุนหรือประเทศที่เกี่ยวของกับการลงทุนอาจหยุดไมตรงกับวันหยุดทําการของประเทศไทย ทําใหกองทุนอาจไดรับชําระเงินคาขายคืน
หนวยลงทุนจากกองทุนรวมตางประเทศที่กองทุนลงทุนลาชา และสงผลกระทบตอการชําระเงินคาขายคืนหนวยลงทุนใหกับผูถือหนวยลงทุนในประเทศ
▪ ความเสี่ยงจากการทําสัญญาซื้อขายลวงหนา (Derivative) เพื่อปองกันความเสี่ยง : การทําสัญญาซื้อขายลวงหนา (Derivative) เพื่อปองกันความ
เสี่ยง (Hedging) จากอัตราแลกเปลี่ยนอาจทําใหกองทุนเสียโอกาสในการไดรับผลตอบแทนที่เพิ่มขึ้นหากอัตราแลกเปลี่ยนมีการเปลี่ยนแปลงไปในทาง
ตรงกันขามกับที่กองทุนคาดการณไว อยางไรก็ตาม กองทุนยังคงมีความเสี่ยงจากการที่คูสัญญาไมปฏิบัติตามสัญญาดังกลาว
▪ความเสี่ยงจากความผันผวนของมูลคา หนวยลงทุน (Market Risk) หมายถึง ความเสี่ยงที่มูลคาของหลักทรัพยที่กองทุนรวมลงทุนจะเปลี่ยนแปลง
เพิ่มขึ้นหรือลดลงจากปจจัยภายนอก เชน สภาวะเศรษฐกิจการลงทุน ปจจัยทางการเมืองทั้งในและตางประเทศ เปนตน ซึ่งพิจารณาไดจากคา Standard
Deviation (SD) ของกองทุนรวม หากกองทุนรวมมีคา SD สูง แสดงวากองทุนรวมมีความผันผวนจากการเปลี่ยนแปลงของราคาหลักทรัพยสูง
▪ ความเสี่ยงจากการกระจุกตัวลงทุนในผูออกรายใดรายหนึ่ง (High Issuer Concentration Risk) พิจารณาจากการลงทุนแบบกระจุกตัวในตราสาร
ของผูออกตราสาร คูสญ
ั ญา หรือบุคคลอื่นที่มีภาระผูกพันตามตราสารหรือสัญญานั้น รายใดรายหนึ่งมากกวา 10%ของ NAV รวมกัน
ทั้งนี้ การลงทุนแบบกระจุกตัวไมรวมถึงกรณีการลงทุนในทรัพยสินดังนี้
1. ตราสารหนี้ภาครัฐไทย
2. ตราสารภาครัฐตางประเทศที่มีการจัดอันดับความนาเชื่อถืออยูในอันดับที่สามารถลงทุนได
3. เงินฝากหรือตราสารเทียบเทาเงินฝากที่ผูรับฝากหรือผูออกตราสารที่มีการจัดอันดับความนาเชื่อถืออยูในอันดับที่สามารถลงทุนได
▪ ความเสี่ยงจากการลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ่ง (Sector Concentration Risk) เกิดจากกองทุนลงทุนในบางหมวด
อุตสาหกรรมมากกวา 20% ของ NAV รวมกัน ซึ่งหากเกิดเหตุการณที่สงผลกระทบตออุตสาหกรรมนั้น กองทุนดังกลาวอาจมีผลการดําเนินงานที่ผันผวน
มากกวากองทุนที่กระจายการลงทุนในหลายหมวดอุตสาหกรรม
▪ ความเสี่ยงจากการกระจุกตัวลงทุนในประเทศใดประเทศหนึ่ง (Country Concentration Risk) เกิดจากกองทุนลงทุนในประเทศใดประเทศหนึ่ง
มากกวา 20% ของ NAV รวมกัน ซึ่งหากเกิดเหตุการณที่สงผลกระทบตอประเทศดังกลาว เชน การเมือง เศรษฐกิจ สังคม เปนตน กองทุนดังกลาวอาจมี
ผลการดําเนินงานที่ผันผวนมากกวากองทุนที่กระจายการลงทุนในหลายประเทศ
▪ ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน (Currency Risk) หมายถึง การเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนมีผลกระทบตอมูลคาของ
หนวยลงทุน เชน กองทุนรวมลงทุนดวยสกุลเงินดอลลารในชวงที่เงินบาทออน แตขายทํากําไรในชวงที่บาทแข็ง กองทุนรวมจะไดเงินบาทกลับมานอยลง
ในทางกลับกันหากกองทุนรวมลงทุน ในชวงที่บาทแข็งและขายทํากําไรในชวงที่บาทออนก็อาจไดผลตอบแทนมากขึ้นกวาเดิมดว ยเชน กัน ดังนั้น การ
ปองกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนจึงเปนเครื่องมือสาคัญในการบริหารความเสี่ยง ซึ่งทําไดดังตอไปนี้
-ปองกันความเสี่ยงทั้งหมดหรือเกือบทั้งหมด : ผูลงทุนไมมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
-ปองกันความเสี่ยงบางสวน โดยตองระบุสัดสวนการปองกันความเสี่ยงไวอยางชัดเจน : ผูลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
-อาจปองกันความเสี่ยงตามดุลยพินิจของผูจัดการกองทุนรวม : ผูลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน เนื่องจากการปองกันความเสี่ยงขึ้นอยูกับ
ดุลยพินจิ ของผูจัดการกองทุนรวมในการพิจารณาวาจะปองกันความเสี่ยงหรือไม
-ไมปองกันความเสี่ยงเลย : ผูลงทุนมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

อัตราสวนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (PTR)
ขอมูลอัตราสวนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (portfolio turnover ratio : PTR) แสดงถึงปริมาณการซื้อขายทรัพยสินของกองทุน และสะทอน
กลยุทธการลงทุนของผูจัดการกองทุนไดดียิ่งขึ้น โดยคํานวณจากมูลคาที่ต่ํากวาระหวางผลรวมของมูลคาการซื้อทรัพยสินกับผลรวมของมูลคาการขาย
ทรัพยสนิ ที่กองทุนรวมลงทุนในรอบระยะเวลาผานมายอนหลัง 1 ป หารดวยมูลคาทรัพยสินสุทธิเฉลี่ยของกองทุนรวมในรอบระยะเวลาเดียวกัน
PTR (%)

=

Min (ซื้อหุน , ขายหุน)
Avg. NAV
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ขอมูลกองทุนหลัก
ชื่อกองทุน

Nomura Funds Ireland - American Century Emerging Markets Equity Fund ชนิดหนวยลงทุน “I Share class” จด
ทะเบียนจัดตั้งในประเทศไอรแลนด (Ireland)

นโยบายการลงทุน

Nomura Funds Ireland - American Century Emerging Markets Equity Fund จะลงทุนอยางนอย 80% ของสินทรัพย
ในตราสารทุนของบริษัท ที่ตั้งอยูในประเทศในดัชนี MSCI Emerging Market Index (ดัชนี ) และมีการจดทะเบียนหรือซื้อขาย
ในตลาดหลักทรัพยที่ไดรับการยอมรับ กองทุนยอยอาจลงทุนสูงสุด 20% ของสินทรัพยสุทธิในตราสารทุนที่จดทะเบียนหรือซื้อ
ขายในตลาดหลักทรัพยที่ไดรบั การยอมรับในประเทศที่ไมใชดัชนีหากมีการระบุการลงทุนที่เหมาะสมซึ่งตรงกับกลยุทธการลงทุน
ของผูจัดการการลงทุน กองทุนยอยอาจมีการลงทุนในตราสารเชน American Depositary Receipts (ADRs), Global
Depositary Receipts (GDRs) หรือ Non-Voting Depositary Receipts (NVDRs) ซึ่งอาจจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยที่
ไดรับการยอมรับ ประเทศที่ไมใชดัชนี
กองทุนยอยอาจลงทุนหุนจีน (China A Share) ที่ซ้อื ขายใน Shanghai Stock Exchange หรือ the Shenzhen Stock
Exchange โดยผาน Shanghai Hong Kong Stock Connect หรือ Shenzhen Hong Kong Stock Connect
กองทุนยอยจะไดรับการจัดการเพื่อรักษาสถานะการลงทุนในหุนอยางเต็มอัตรานอกเหนือจากชวงเวลาที่ผูจัดการการลงทุนเชื่อ
วาการดํารงสถานะเงินสดจะเปนหลักประกันที่ดีกวา ในบางกรณีของตลาดหรือภาวะเศรษฐกิจ กองทุนยอยอาจลงทุนสูงถึง 10%
ในตราสารหนี้ ทั้ง Investment grade และ Non-investment grade ประกอบดวยพันธบัตร หุนกู หุนกูแปลงสภาพ
หลักทรัพยที่ตองการคูปองเปนศูนย หลักทรัพยที่เปน pay in kind หรือ deferred หรือหลักทรัพยที่อางอิงตัวแปรอื่น หรืออัตรา
ดอกเบี้ยลอยตัวที่ออกโดยรัฐบาล หนวยงานของรัฐ หรือบริษัทเอกชน
กองทุนยอยอาจลงทุนสูงถึง 10% ใน ETF เปนไปตามที่กําหนด
ในกรณีที่ตลาดหรือภาวะเศรษฐกิจไมปกติกองทุนยอยอาจลงทุนชั่วคราวเพื่อลงทุนในสินทรัพยทั้งหมดหรือบางสวนเปนเงินสด
เทียบเทาเงินสดหรือตราสารหนี้ระยะสั้นที่มีคุณภาพสูงในสหรัฐอเมริกา ดอลลารหรือสกุลเงินอื่น เงินสด / รายการเทียบเทาเงิน
สดและตราสารหนี้นั้นประกอบดวยเงินฝากตั๋วเงินอัตราผันแปรและตราสารตลาดเงิน (รวมถึงตั๋วเงินคลังและตั๋วเงินเพื่อการ
พาณิชย) ที่ออกโดยอธิปไตยหนวยงานราชการหนวยงานที่มีอํานาจเหนือตนเองและ / หรือ บริษัท ผูออกหลักทรัพย เทาที่
กองทุนยอยมีสถานะเปนฝายรับ แตจะไมดําเนินการตามวัตถุประสงคของการเติบโตของเงินทุน
กองทุนยอยอาจมีสวนรวมในการซื้อขายหลักทรัพยเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคการลงทุน
กองทุนยอยอาจลงทุนในตราสารอนุพันธเพื่อการจัดการพอรตโฟลิโอที่มีประสิทธิภาพและ / หรือเพื่อปองกันความเสี่ยงตามที่
กําหนด

บริษัทจัดการ

Nomura Asset Management U.K. Limited

ผูจัดการการลงทุน

Investment Manager: Nomura Asset Management U.K. Limited

ผูดูแลผลประโยชน/ผูเก็บรักษาทรัพยสิน

Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited

สกุลเงิน

ดอลลารสหรัฐ (US Dollar)

วันที่จัดตั้งกองทุน

2 สิงหาคม 2562 ( Class I: 2 สิงหาคม 2562)

อายุกองทุน

ไมกําหนด

วันทําการซื้อขายหนวยลงทุน

ทุกวันทําการ (Daily trade)

ขนาดกองทุน

236 ลานเหรียญดอลลารสหรัฐ (ณ วันที่ 2 สิงหาคม 2562)

มูลคาหนวยลงทุน

USD 100 (ณ วันที่ 2 สิงหาคม 2562)

คาธรรมเนียม

Initial Charge 0%
Management Fee 0.85%
Total Expense Ratio 0.96%

ISIN Codes

IE00BHHFL697

Bloomberg Ticker codes

MXEF

แหลงขอมูลกองทุนหลัก

https://global.nomura-am.co.jp/
https://corporate.americancentury.com/en.html
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ผลการดําเนินงานของกองทุนหลัก

หมายเหตุ : Factsheet กองทุน Nomura Funds Ireland-American Century Emerging Markets Equity Fund - Class I
ณ วันที่ 30 เมษายน 2565 หรือดูขอมูลเพิ่มเติมไดที่ website : www.https://global.nomura-am.co.jp/ และ https://corporate.americancentury.com/en

▪ การลงทุนในหนวยลงทุนไมใชการฝากเงิน รวมทั้งไมไดอยูภายใตความคุมครองของสถาบันคุมครองเงินฝาก จึงมีความเสี่ยงจากการลงทุนซึ่งผูลงทุนอาจ
ไมไดรับเงินลงทุนคืนเต็มจํานวน
▪ ไดรับอนุมัติจัดตั้ง และอยูภายใตการกํากับดูแลของสํานักงาน ก.ล.ต.
▪ การพิจารณารางหนังสือชี้ชวนในการเสนอขายหนวยลงทุนของกองทุนรวมนี้มิไดเปนการแสดงวาสํานักงาน ก.ล.ต. ไดรับรองถึงความถูกตองของขอมูล
ในหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวม หรือ ไดประกันราคาหรือผลตอบแทนของหนวยลงทุนที่เสนอขายนั้น ทั้งนี้
บริษัทจัดการกองทุนรวมไดสอบทานขอมูลในหนังสือชี้ชวนสวนสรุปขอมูลสําคัญ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565 แลวดวยความระมัดระวังในฐานะผูรบั ผิดชอบ
ในการดําเนินการของกองทุนรวมและขอรับรองวาขอมูลดังกลาวถูกตองไมเปนเท็จ และไมทําใหผูอื่นสําคัญผิด
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