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กองทุนเป/ด แอล เอช โกลบอล อินคัม
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ไดรับการรับรอง CAC*
* โครงการแนวร$วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต$อตานการทุจริต (Thailand's
Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption "CAC")
ของสมาคมส$งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ
กองทุนรวมผสม
โดยกองทุนลงทุนในหน$วยลงทุนต$างประเทศ Fund of Funds
กองทุนรวมที่เนนลงทุนแบบมีความเสี่ยงต$างประเทศ

คุณกําลังจะลงทุนอะไร?
กองทุนรวมนี้เหมาะกับใคร?
คุณตองระวังอะไรเปนพิเศษ?
สัดส$วนของประเภททรัพย(สินที่ลงทุน
ค$าธรรมเนียม
ผลการดําเนินงาน
ขอมูลอื่นๆ

การลงทุนในกองทุนรวมไม$ใช$การฝากเงิน
ผูลงทุนควรศึกษารายละเอียดของกองทุนอย$างละเอียดถี่ถวนก$อนตัดสินใจลงทุน
หากมีขอสงสัยหรือตองการขอมูลเพิ่มเติม โปรดติดต$อบริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
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คุณกําลังจะลงทุนอะไร?
กองทุนจะลงทุนในหน,วยลงทุนของกองทุนต,างประเทศและ/หรือกองทุนรวมอีทีเอฟต,างประเทศทั่วโลก โดยเฉลี่ยในรอบ
ป9บัญชีไม,นอยกว,ารอยละ 80 ของมูลค,าทรัพย@สินสุทธิของกองทุน โดยกองทุนจะลงทุนอย,างนอย 2 กองทุน กองทุนละ
ไม,เกินรอยละ 79 ของมูลค,าทรัพย@สินสุทธิของกองทุน โดยกองทุนจะพิจารณาลงทุนในกองทุนหลายประเภท เช,น
กองทุนตราสารหนี้ และ/หรือกองทุนตราสารทุน และ/หรือหน,วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย@/REITs และ/
หรือกองทุนรวมโครงสรางพื้นฐาน เปJนตน ในสัดส,วนตั้งแต,รอยละ 0 ถึงรอยละ 100 ของมูลค,าทรัพย@สินสุทธิของกองทุน
โดยขึ้นอยู,กับดุลยพินิจของผูจัดการกองทุน
ส,วนที่เหลืออาจพิจารณาลงทุนทั้งในและต,างประเทศ โดยอาจลงทุนในเงินฝากธนาคาร และ/หรือ ตราสารแห,งทุน และ/
หรือ ตราสารแห,งหนี้ และ/หรือ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน และ/หรือ ใบสําคัญแสดงสิทธิและ/หรือหน,วย private equity
ตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตลอดจนหลักทรัพย@หรือทรัพย@สินอื่นหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นอย,างใด
อย,างหนึ่งหรือหลายอย,าง ตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการกํากับ
ตลาดทุนประกาศกําหนดหรือใหความเห็นชอบ
ทั้งนี้ กองทุนรวมเปJนกองทุนประเภทกองทุนรวมหน,วยลงทุนประเภท Fund of Funds กองทุนรวมจึงอาจลงทุนใน
กองทุนรวมต,างประเทศที่มีนโยบายลงทุนในตราสารทุน และ/หรือตราสารหนี้ และ/หรือหน,วยลงทุนของกองทุนรวม
อสังหาริมทรัพย@/REITs และ/หรือกองทุนรวมโครงสรางพื้นฐานโดยขึ้นอยู,กับดุลยพินิจของผูจัดการกองทุน
กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในหรือมีไวซึ่งสัญญาซื้อขายล,วงหนา (Derivatives) โดยมีวัตถุประสงค@เพื่อปdองกันความเสี่ยง
(Hedging) จากอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผูจัดการกองทุน
กองทุนมีกลยุทธ@มุ,งหวังผลตอบแทนจากการลงทุนสูงกว,าดัชนีชี้วัด (Active Management)
ผูลงทุน ควรศึกษาและทําความเขาใจเกี่ย วกับกองทุ น ต,างประเทศที่กองทุน ลงทุนไดในเนื้อหาส,วน "ขอมูลกองทุ น
ต,างประเทศ" ในส,วนทายของเอกสารฉบับนี้
“ผูลงทุนควรศึกษาและทําความเขาใจเกี่ยวกับปlจจัยความเสี่ยงของกองทุนในส,วนทายของเอกสารฉบับนี้”

กองทุนรวมนี้เหมาะกับใคร?
▪เหมาะกับผูลงทุนที่มุ,งหวังผลตอบแทนจากการลงทุนในหน,วยลงทุนของกองทุนต,างประเทศและ/หรือกองทุนรวมอีที
เอฟต,างประเทศทั่วโลก และยอมรับความเสี่ยงจากการลงทุนในต,างประเทศได
▪ เหมาะกับผูที่ตองการออมแบบระยะยาวเพื่อการเลี้ยงชีพหลังเกษียณอายุของผูถือหน,วยลงทุน
ทั้งนี้ ผูถือหน,วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพจะไม,ไดรับผลประโยชน@ทางภาษีหากไม,ปฏิบัติตามเงื่อนไขการ
ลงทุน และจะตองคืนสิทธิประโยชน@ทางภาษีที่เคยไดรับภายในกําหนดเวลา และจะตองชําระเงินเพิ่มและเบี้ยปรับตาม
ประมวลรัษฎากร (ถามี)
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กองทุนรวมนีไ้ ม$เหมาะกับใคร
▪ ผูลงทุนที่ตองการลงทุนในระยะสั้น

ทําอย$างไรหากยังไม$เขาใจนโยบาย และความเสี่ยงของกองทุนนี้
อ$านหนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม หรือสอบถามผูสนับสนุนการขายและบริษัทจัดการ
อย$าลงทุนหากไม,เขาใจลักษณะและความเสี่ยงของกองทุนรวมนี้ดีพอ

คุณตองระวังอะไรเปนพิเศษ?
คําเตือนที่สําคัญ
▪ ผูลงทุนไม,สามารถนําหน,วยลงทุนของกองทุนรวมเพือ่ การเลี้ยงชีพไปจําหน,าย โอน จํานํา หรือนําไปเปJน
หลักประกัน
▪ กองทุนเพื่อการเลี้ยงชีพนี้ ผูลงทุนควรลงทุนในกองทุนนี้เปJนระยะเวลาอย,างนอย 5 ป9 และถือหน,วยลงทุนจนครบ
อายุ 55 ป9บริบูรณ@ เพื่อไม,ใหเสียสิทธิประโยชน@ทางภาษี และหากไม,คืนสิทธิประโยชน@ทางภาษีที่เคยไดรับภายใน
กําหนด ผูถือหน,วยตองชําระเงินเพิ่มและเบี้ยปรับตามประมวลรัษฎากร
▪ เนื่องจากกองทุนจะลงทุนในหน,วยลงทุนของกองทุนต,างประเทศดวยสกุลเงินดอลล,าร@สหรัฐฯ จึงอาจมีความเสี่ยง
จากอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งกองทุนจะทําการปdองกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต,างประเทศตามดุลยพินจิ
ของผูจัดการกองทุน
▪ กองทุนต,างประเทศอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล,วงหนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารการลงทุนจึงมีความ
เสี่ยงมากกว,ากองทุนรวมอื่น จึงเหมาะสมกับผูลงทุนที่ตองการผลตอบแทนสูงและสามารถรับความเสี่ยงไดสูงกว,า
ผูลงทุนทั่วไป ผูลงทุนจึงควรลงทุนในกองทุนรวมเมื่อมีความเขาใจในความเสี่ยงของสัญญาซื้อขายล,วงหนาและผู
ลงทุนควรพิจารณาความเหมาะสมของการลงทุนโดยคํานึงถึงประสบการณ@การลงทุน วัตถุประสงค@การลงทุน และ
ฐานะการเงินของผูลงทุนเอง
▪ กองทุนมีนโยบายลงทุนในต,างประเทศ จึงมีความเสี่ยงดานการเมือง เศรษฐกิจ สังคม สภาวะตลาด สภาพคล,อง
อัตราแลกเปลี่ยน กฎหมาย และ/หรือขอจํากัดของประเทศที่กองทุนเขาลงทุน ซึ่งอาจส,งผลต,อมูลค,าหน,วยลงทุน
และ/หรือสภาพคล,อง
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แผนภาพแสดงตําแหน$งความเสี่ยงของกองทุนรวม

ปcจจัยความเสี่ยงที่สําคัญ

* คุณสามารถดูขอมูลเพิ่มเติมไดที่ www.lhfund.co.th
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สัดส$วนของประเภททรัพย(สินที่ลงทุน
% ของ NAV
หน$วยลงทุน Vanguard Global
Credit Bond Fund, 14.52%

อื่นๆ, 4.74%
หน$วยลงทุน PIMCO GIS INCOME
FUND-INS AC, 31.90%

หน$วยลงทุน T ROWE PRICE SICAV DIVERSIFIED
INCOME BOND FUND, 48.84%

▪ หมายเหตุ: ขอมูล ณ วันที่ 29 มกราคม 2564

ทั้งนี้คุณสามารถดูขอมูลที่เปJนปlจจุบันไดที่ www.lhfund.co.th

▪ ชื่อทรัพย(สินที่ลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก
หลักทรัพย(

อันดับความน$าเชื่อถือ/
สถาบันที่จัดอันดับ

% ของ
NAV

หน$วยลงทุน T ROWE PRICE SICAV DIVERSIFIED INCOME BOND FUND

-

48.84

หน$วยลงทุน PIMCO GIS-INCOME FUND-INS AC

-

31.90

หน$วยลงทุน Vanguard Global Credit Bond Fund

-

14.52

AA+(FITCH)

1.94

-

2.80

บัญชีเงินฝากออมทรัพย( ธนาคารไทยพาณิชย( จํากัด (มหาชน)
อื่นๆ

หมายเหตุ: ขอมูล ณ วันที่ 29 มกราคม 2564

ทั้งนี้คุณสามารถดูขอมูลที่เปJนปlจจุบันไดที่ www.lhfund.co.th
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ค$าธรรมเนียม
* ค$าธรรมเนียมมีผลกระทบต$อผลตอบแทนที่คุณจะไดรับ
ดังนั้น คุณควรพิจารณาการเรียกเก็บค$าธรรมเนียมดังกล$าวก$อนการลงทุน *
ค$าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต$อปzของ NAV)
ค$าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจริง
% ต$อปzของ NAV

6.0000

สูงสุดไม$เกิน, 5.00

5.0000
4.0000
3.0000

สูงสุดไม$เกิน, 2.50

สูงสุดไม$เกิน, 1.90

2.0000
1.0000

0.6420

สูงสุดไม$เกิน, 0.10

0.0000

การจัดการ

0.0321

ผูดูแลผลประโยชน(

สูงสุดไม$เกิน, 0.50
0.2675

0.4680

นายทะเบียน

ค$าใชจ$ายอื่นๆ

1.4096

รวมค$าใชจ$าย

หมายเหตุ:
1) ค,าธรรมเนียมดังกล,าวขางตนเปJนอัตราที่รวมภาษีมูลค,าเพิ่ม หรือภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใด ในทํานองเดียวกันนี้
2) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการที่จะปรับเพิ่มอัตราค,าธรรมเนียมหรือค,าใชจ,ายขางตนโดยไม,ถือว,าเปJนการแกไขเพิ่มเติมโครงการจัดการในอัตราไม,เกินรอยละ 5 ของอัตรา
ค,าธรรมเนียมหรือค,าใชจ,าย ทั้งนี้ เปJนไปตามที่ระบุไวในรายละเอียดโครงการและตามหลักเกณฑ@ที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด
3) ค,าธรรมเนียมค,าใชจ,ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมเมื่อรวมกันทั้งหมดแลว ตองไม,เกินอัตรารอยละ 5.00 ต,อป9ของมูลค,าทรัพย@สินสุทธิของกองทุนรวม
4) สามารถดูค,าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจริงจากกองทุนรวมยอนหลัง 3 ป9 เพิ่มเติมไดที่รายละเอียดหนังสือชี้ชวนส,วนขอมูลกองทุนรวม
5) ค,าใชจ,ายอื่น ๆ ระหว,างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2563
* สามารถดูขอมูลเพิ่มเติมไดที่ www.lhfund.co.th

ค$าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผูถือหน$วย (% ของมูลค$าซื้อขาย)
รายการ
ค,าธรรมเนียมการขาย (Front end Fee)
ค,าธรรมเนียมการรับซื้อคืน (Back end Fee)
ค,าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน,วยลงทุน
สับเปลี่ยนเขา (Switching in Fee)

สูงสุดไม$เกิน
2.50
2.50

เก็บจริง
ยกเวน
ยกเวน

2.50

ยกเวน
แต,ตองเสียค,าธรรมเนียม
การขาย (ถามี)

สับเปลี่ยนออก (Switching out Fee)
▪ สับเปลี่ยนภายในบริษัทจัดการ

2.50

▪ สับเปลี่ยนขามบริษัทจัดการ

2.50

ยกเวน
แต,ตองเสียค,าธรรมเนียม
การรับซื้อคืน (ถามี)

เปJนไปตามเงื่อนไข**
แต,ตองเสียค,าธรรมเนียม
การรับซื้อคืน (ถามี)

ค,าธรรมเนียมการโอนหน,วยลงทุน

ตามที่นายทะเบียนกําหนด

ไม,มี

หมายเหตุ:
1) ค,าธรรมเนียมดังกล,าวขางตน อาจเรียกเก็บจากผูลงทุนแต,ละกลุ,มหรือแต,ละรายไม,เท,ากัน ขึ้นอยู,กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ
2) กรณีสับเปลี่ยนหน,วยลงทุน บริษัทจัดการอาจยกเวนไม,เรียกเก็บค,าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน,วยลงทุนสําหรับการสับเปลี่ยนหน,วยลงทุนระหว,างกองทุนรวม
ภายใตการจัดการของบริษัทจัดการ แต,จะมีการเรียกเก็บค,าธรรมเนียมการขายและรับซื้อคืนหน,วยลงทุนตามอัตราที่บริษัทจัดการกําหนด
3) ค,าธรรมเนียมดังกล,าวขางตนรวมภาษีมูลค,าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแลว
**เงื่อนไขค$าธรรมเนียมสับเปลี่ยนออกไปบริษัทจัดการอื่น**
(1) มูลค,าหน,วยลงทุนที่ทํารายการ** ต่ํากว,า 50,000 บาท ไม,เรียกเก็บ
(2) มูลค,าหน,วยลงทุนที่ทํารายการ** มากกว,าหรือเท,ากับ 50,000 บาท เรียกเก็บในอัตรา 500 บาทต,อรายการ
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ผลการดําเนินงาน
* ผลการดําเนินงานในอดีต มิไดเปนสิ่งยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต *
1. ดัชนีชี้วัด คือ ดัชนี Bloomberg Barclays Global Aggregate USD Hedged 100% โดยปรับดวยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อ
คํานวณผลตอบแทนเปนสกุลเงินบาท ณ วันที่คํานวณผลตอบแทน
2. ผลการดําเนินงานยอนหลัง (คํานวณตามปzปฎิทิน)
8.00%
6.00%

% ต$อปzของ NAV

6.33%

5.56%

4.00%

2.03%

2.00%
0.00%
2561 -0.13%

-2.00%
-4.00%

2562 -0.55%

2563

-4.05%

-6.00%

LHGINCOMERMF

Benchmark

3. LHGINCOMERMF เคยมีผลขาดทุนสูงสุดในช$วงเวลา 5 ปz คือ -14.13%
4. ความผันผวนของผลการดําเนินงาน (Standard Deviation) คือ 4.01 % ต$อปz
5. ความผันผวนของส$วนต$างผลการดําเนินงานและดัชนีชี้วัด (Tracking Error : TE) คือ N/A % ต$อปz
6. ประเภทกองทุนรวมเพื่อใชเปรียบเทียบผลการดําเนินงาน ณ จุดขาย คือ Foreign Investment Allocation
7. ผลการดําเนินงานยอนหลังแบบปcกหมุด
ขอมูล ณ วันที่ 29 มกราคม 2564
กองทุน

% ตามช$วงเวลา
Percen
Percen
YTD 3 เดือน
6 เดือน
tile
tile

LHGINCOMERMF

0.21 3.29 95th 4.17 95th
ดัชนีชี้วัด (Benchmark) -0.75 -3.75 95th -4.12 95th
ความผันผวนของ
ผลการดําเนินงาน
ความผันผวนของ
ดัชนีชี้วัด

% ต$อปz
1 ปz

Percen
tile

3 ปz

Percen
tile

5 ปz

0.94
-0.94

Percen
Percen
ตั้งแต$จัดตั้ง
10 ปz
tile
tile

95th
95th

1.12
3.02

75th
50th

N/A
N/A

N/A
N/A

N/A
N/A

N/A
N/A

1.11
1.43

0.36

1.33

5th

1.73

5th

6.17

5th

4.09

5th

N/A

N/A

N/A

N/A

4.01

1.12

2.74

25th

3.83

25th

6.28

5th

5.38

5th

N/A

N/A

N/A

N/A

5.31

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

10 ปz

* คุณสามารถดูขอมูลที่เปนปcจจุบันไดที่ www.lhfund.co.th

▪ ตารางแสดงผลการดําเนินงานของกลุ$ม Foreign Investment Allocation ขอมูล ณ วันที่ 31 มกราคม 2564
Peer
Percentile
5th Percentile
25th Percentile
50th Percentile
75th Percentile
95th Percentile

3 เดือน 6 เดือน

22.32
12.10
7.76
5.15
3.30

17.98
12.25
6.90
4.45
2.32

Return (%)
1 ปz
3 ปz

5 ปz

26.96 9.11 12.12
10.41 5.02 7.60
3.17 2.14 5.25
0.98 1.00 3.49
-6.24 -2.07 2.14

10 ปz

8.97
8.30
5.45
3.04
2.87

2.17
5.23
6.51
9.69
16.05

2.36
5.01
7.01
11.34
17.29

6.28
9.98
13.37
18.05
29.92

5.59
8.71
10.21
12.87
18.07

7.18
9.18
7.87
9.25
9.56 12.70
13.00 14.12
15.63 14.58

* คุณสามารถดูขอมูลเพิ่มเติมไดที่ www.aimc.or.th

8. ผลการดําเนินงานยอนหลังของกองทุนหลัก คุณสามารถดูขอมูลไดที่ "ขอมูลกองทุนหลัก" ในส$วนทายของเอกสารฉบับนี้
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ขอมูลอื่นๆ
นโยบายการจ$ายเงินปcนผล
ผูดูแลผลประโยชน(
มูลค$าโครงการ
วันที่จดทะเบียน
อายุโครงการ

ไม,มีการจ,ายเงินปlนผล
ธนาคารไทยพาณิชย@ จํากัด (มหาชน)
100 ลานบาท
23 พฤศจิกายน 2560
ไม,กําหนด

การซื้อและการขายคืนหน$วยลงทุน

การซื้อหน$วยลงทุน
▪ วันทําการซื้อ: ทุกวันทําการ ระหว,างเวลา 8.30 - 14.00 น.
▪ มูลค,าขั้นต่ําของการซื้อครั้งแรก:
1,000 บาท
▪ มูลค,าขั้นต่ําของการซื้อครั้งถัดไป:
100 บาท
การขายคืนหน$วยลงทุน
▪ วันทําการขายคืน: ทุกวันทําการ ระหว,างเวลา 8.30 - 14.00 น.
▪ มูลค,าขั้นต่ําของการขายคืน:
ไม,กําหนด
▪ จํานวนหน,วยขั้นต่ําของการขายคืน:
ไม,กําหนด
▪ ยอดคงเหลือขั้นต่ํา:
ไม,กําหนด
ไม,กําหนด
▪ จํานวนหน,วยลงทุนคงเหลือขั้นต่ํา:
ภายใน 5 วันทําการถัดจากวันทํารายการ
▪ ระยะเวลาการรับเงินค,าขายคืน:
ปcจจุบันรับเงินค$าขายคืนภายใน 5 วันทําการถัดจากวันทํารายการ (T+5)
คุณสามารถตรวจสอบมูลค,าทรัพย@สินรายวันไดที่: www.lhfund.co.th

รายชื่อผูจัดการกองทุน

ชื่อ - นามสกุล
คุณนรี พฤกษยาภัย

ขอบเขตหนาที่
ผูจัดการกองทุนตราสารหนี้,
กองทุนต,างประเทศ
ผูจัดการกองทุนตราสารหนี้,
กองทุนต,างประเทศ

วันที่เริ่มบริหารกองทุน
4 ตุลาคม 2561

คุณจิตติพงศ@ มีเพียร

ผูจัดการกองทุนตราสารหนี้,
กองทุนต,างประเทศ

17 มิถุนายน 2563

คุณพีรวิชญ@ ลิ้มเดชาพันธ@

ผูจัดการกองทุนตราสารหนี้,
กองทุนต,างประเทศ
ผูจัดการกองทุนตราสารหนี้,
กองทุนต,างประเทศ

1 กันยายน 2563

คุณนพพล นราศรี

คุณสร สุรสิทธิ์
อัตราส$วนหมุนเวียนการลงทุน
ของกองทุนรวม (PTR)

29 ตุลาคม 2563

4 มกราคม 2564

0.0302
กรณีกองทุนรวมที่จดทะเบียนจัดตั้งไม,ถึง 1 ป9 จะแสดงค,าที่เกิดขึ้นจริงในช,วงเวลาตั้งแต,
วันที่จดทะเบียนถึงวันที่รายงาน

Morningstar Rating Overall
ขอมูล ณ วันที่ 31 มกราคม 2564
www.morningstarthailand.com

Morningstar Category

Thailand Fund Global Allocation
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ผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน

ธนาคารแลนด@ แอนด@ เฮาส@ จํากัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย@ แลนด@ แอนด@ เฮาส@ จํากัด (มหาชน)
หรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน,วยลงทุนที่บริษัทจัดการแต,งตั้งขึ้น (ถามี)

ติดต$อสอบถาม
รับหนังสือชี้ชวน
รองเรียน

บริษัทหลักทรัพย(จัดการกองทุน แลนด( แอนด( เฮาส( จํากัด
ที่อยู,: เลขที่ 11 อาคารคิวเฮาส@ สาทร ชั้น 14 ถนนสาทรใต
แขวงทุ,งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท@ : 0-2286-3484, 0-2679-2155
website : www.lhfund.co.th
email : Marketing@lhfund.co.th
คุณสามารถตรวจสอบธุรกรรมที่อาจก,อใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน@
ไดที่ www.lhfund.co.th

ธุรกรรมที่อาจก$อใหเกิดความขัดแยง
ทางผลประโยชน(
เงื่อนไขที่ควรทราบกรณีโอนเงิน
มาจากกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ (PVD)

▪ กรณีที่ผูลงทุนมีอายุครบ 55 ป9บริบูรณ@ และมีระยะเวลาการเปJนสมาชิกของกองทุน
สํารองเลี้ยงชีพ (PVD) มาแลวไม,นอยกว,า 5 ป9 จะไม,ไดรับสิทธิประโยชน@ทางภาษีใด ๆ
เพิ่มเติมจากการโอนเงินจากกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ (PVD) ไปยังกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยง
ชีพ (RMF)
▪ การลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพอาจมีตนทุนที่แตกต,างจากกองทุนรวมทั่วไป
▪ กรณีที่การโอนเงินจากกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ (PVD) มายังกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยง
ชีพ (RMF) จะมีผลทําใหการถือหน,วยลงทุนเกินขอจํากัดการถือหน,วยลงทุนตามที่
กําหนดในประกาศคณะกรรมการตลาดทุน บริษัทจัดการจะไม,นับคะแนนเสียงส,วนที่เกิน
กว,าหนึ่งในสามของจํานวนหน,วยลงทุนที่จําหน,ายไดแลวทั้งหมดของกองทุนรวมเพื่อการ
เลี้ยงชีพดังกล,าว
▪ เงินลงทุนที่โอนจากกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ (PVD) ไม,ถือเปJนเงินใหม, ไม,สามารถนําไป
ลดหย,อนภาษีไดและไม,เขาเงื่อนไขตองลงทุนต,อเนื่องเหมือนกับกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยง
ชีพ (RMF) ทั่วไป
▪ ผูลงทุนควรศึกษาเงื่อนไขการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) เพื่อให
ไดรับสิทธิประโยชน@ทางภาษีและผลของการไม,ปฏิบัติใหเปJนไปตามเงื่อนไขการลงทุนใน
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) เพื่อใหไดรับสิทธิประโยชน@ทางภาษี
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คําอธิบายเพิ่มเติม
ปcจจัยความเสี่ยงของกองทุน
▪ ความเสี่ยงจากการดําเนินงานของผูออกตราสาร (Business Risk) : คือความเสี่ยงที่เกิดจากการดําเนินงานของผูออกตราสาร หากผล
การดําเนินงานหรือฐานะการเงินของผูออกตราสาร รวมทั้งความสามารถในการทํากําไรของผูออกตราสารเปลี่ยนแปลงไป ซึ่งอาจกระทบต,อ
ราคาซื้อขายของตราสาร
▪ ความเสี่ยงจากความสามารถในการชําระหนี้ของผูออกตราสาร (Credit Risk) : คือความเสี่ยงจากการที่บริษัทผูออกตราสารไม,สามารถ
ชําระคืนเงินตน และ/หรือดอกเบี้ยไดตามที่กําหนด หรือไม,ครบตามจํานวนที่ไดสัญญาไว โดยพิจารณาจากผลการดําเนินงานที่ผ,านมาและ
ฐานะการเงินของผูออกตราสาร credit rating ของหุนกูระยะยาวมีความหมายโดยย,อ ดังต,อไปนี้
ระดับ
การลงทุน

ระดับที่
น,าลงทุน

ระดับที่
ต่ํากว,า
น,าลงทุน

TRIS

Fitch

Moody’s

S&P

คําอธิบาย

AAA

AAA(tha)

Aaa

AAA

อันดับเครดิตสูงที่สุด มีความเสี่ยงต่ําที่สุดที่จะไม,สามารถ
ชําระหนี้ไดตามกําหนด

AA

AA(tha)

Aa

AA

อันดับเครดิตรองลงมาและถือว,ามีความเสี่ยงต่ํามากที่จะไม,
สามารถชําระหนี้ไดตามกําหนด

A

A(tha)

A

A

ความเสี่ยงต่ําที่จะไม,สามารถชําระหนี้ไดตามกําหนด

BBB

BBB(tha)

Baa

BBB

ต่ํากว,า
BBB

ต่ํากว,า
BBB(tha)

ต่ํากว,า
Baa

ต่ํากว,า
BBB

ความเสี่ยงปานกลางที่จะไม,สามารถชําระหนี้ไดตามกําหนด
ความเสี่ยงสูงที่จะไม,สามารถชําระหนี้ไดตามกําหนด

▪ ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาตราสาร (Market Risk) : คือความเสี่ยงที่เกิ ดจากการเปลี่ยนแปลงราคา หรือผลตอบแทน
โดยรวมของตราสาร ซึ่งขึ้นอยู,กับปlจจัยต,าง ๆ เช,น แนวโนมของอัตราดอกเบี้ย ความผันผวนของค,าเงิน ปlจจัยพื้นฐานทางเศรษฐกิจ ผล
ประกอบการของบริษัทผูออกตราสาร ปริมาณการซื้อขายหุนหรือตราสารหนี้ เปJนตน ซึ่งส,งผลใหราคาตราสารที่กองทุนไดลงทุนไวอาจเพิ่มขึ้น
หรือลดลงไดตลอดเวลา
▪ ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล$องของตราสาร (Liquidity Risk) : คือความเสี่ยงที่เกิดจากการไม,สามารถขายตราสารไดในช,วงเวลาที่
ตองการหรืออาจไม,ไดราคาตามที่คาดหวังเอาไว
▪ ความเสี่ ยงจากการลงทุน ในต$า งประเทศ (Country and Political Risk) : เนื่ องจากกองทุนอาจจะลงทุนในตราสารต, างประเทศ
กองทุนจึงมีความเสี่ยงของประเทศที่ลงทุน เช,น การเปลี่ยนแปลงของปlจจัยพื้นฐาน สภาวะทางเศรษฐกิจ การเมือง ค,าเงิน และนโยบาย
ต,างประเทศ โดยปlจจัยเหล,านี้อาจมีผลกระทบต,อราคาหน,วยลงทุน หรือหลักทรัพย@ที่กองทุนลงทุน
▪ ความเสี่ ย งจากขอจํ า กั ด การนํ า เงิ น ลงทุ น กลั บ ประเทศ (Repatriation Risk) : เนื่ อ งจากกองทุ น อาจจะมี ก ารลงทุ น ในตราสาร
ต,างประเทศ จึงมีความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายต,างประเทศที่เกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนเงินตราต,างประเทศ และการนําเงินลงทุนกลับ
เขามาในประเทศได ซึ่งอาจส,งผลใหกองทุนไม,สามารถชําระเงินใหผูถือหน,วยลงทุนไดตามจํานวนหรือเวลาที่กําหนด
▪ ความเสี่ยงที่เกิดจากการไดรับชําระเงินค$าขายคืนหน$วยลงทุนจากกองทุนรวมต$างประเทศล$าชา : คือความเสี่ยงที่เกิดจากวันหยุดทํา
การของประเทศที่กองทุนลงทุนหรือประเทศที่เกี่ยวของกับการลงทุนอาจหยุดไม,ตรงกับวันหยุดทําการของประเทศไทย ทําใหกองทุนอาจ
ไดรับชําระเงินค,าขายคืนหน,วยลงทุนจากกองทุนรวมต,างประเทศที่กองทุนลงทุนล,าชา และส,งผลกระทบต,อการชําระเงินค,าขายคืนหน,วย
ลงทุนใหกับผูถือหน,วยลงทุนในประเทศ
▪ ความเสี่ยงของอัตราแลกเปลี่ยน (Currency Risk) : เนื่องจากกองทุนอาจจะลงทุนในตราสารต,างประเทศ ซึ่งตองลงทุนเปJนสกุลเงิน
ต,างประเทศ ทําใหกองทุนมีความเสี่ยงจากการเพิ่มขึ้นหรือลดลงของอัตราแลกเปลี่ยนเมื่อเทียบกับสกุลเงินบาท ซึ่งมีผลทําใหตอบแทนที่ไดรับ
มีความผันผวนตาม
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▪ ความเสี่ยงจากการทําสัญญาซื้อขายล$วงหนา (Derivative) เพื่อป„องกันความเสี่ยง : การทําสัญญาซื้อขายล,วงหนา (Derivative) เพื่อ
ปdองกันความเสี่ยง (Hedging) จากอัตราแลกเปลี่ยนอาจทําใหกองทุนเสียโอกาสในการไดรับผลตอบแทนที่เพิ่มขึ้นหากอัตราแลกเปลี่ยนมีการ
เปลี่ยนแปลงไปในทางตรงกันขามกับที่กองทุนคาดการณ@ไว อย,างไรก็ตาม กองทุนยังคงมีความเสี่ยงจากการที่คู,สัญญาไม,ปฏิบัติตามสัญญา
ดังกล,าว
อัตราส$วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (PTR)
ขอมูลอัตราส,วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (portfolio turnover ratio : PTR) แสดงถึงปริมาณการซื้อขายทรัพย@สินของกองทุน
และสะทอนกลยุทธ@การลงทุนของผูจัดการกองทุนไดดียิ่งขึ้น โดยคํานวณจากมูลค,าที่ต่ํากว,าระหว,างผลรวมของมูลค,าการซื้อทรัพย@สินกับ
ผลรวมของมูลค,าการขายทรัพย@สินที่กองทุนรวมลงทุนในรอบระยะเวลาผ,านมายอนหลัง 1 ป9 หารดวยมูลค,าทรัพย@สินสุทธิเฉลี่ยของกองทุน
รวมในรอบระยะเวลาเดียวกัน
PTR (%)

=

Min (ซื้อหุน , ขายหุน)
Avg. NAV

ขอมูลกองทุนหลัก
1) T.Rowe Funds SICAV Diversified Income Bond Fund
▪ นโยบายการลงทุน: กองทุน T.Rowe Funds SICAV Diversified Income Bond Fund มีวัตถุประสงค@ในการลงทุนเพื่อ
สรางรายไดระดับสูงอย,างสม่ําเสมอ ดวยการกระจายการลงทุนในตราสารหนี้ทุกประเภททั่วโลก รวมถึงตลาดเกิดใหม,
▪ วันที่จดทะเบียน: 15 ธันวาคม 2559
▪ จดทะเบียนประเทศ: ลักเซมเบิร@ก
▪ อายุกองทุน: ไม,กําหนด
▪ สกุลเงินของกองทุน: ดอลลาร@สหรัฐ (USD)
▪ Benchmark: Bloomberg Barclays Multiverse USD Hedged Index
▪ แหล$งขอมูลกองทุน: www.troweprice.com
2) หน$วยลงทุน PIMCO GIS INCOME FUND-INS AC
▪ นโยบายการลงทุน: กองทุน PIMCO GIS-INCOME FUND-INS AC มีวัตถุประสงค@ในการลงทุนเพื่อสรางรายไดระดับสูง
อย,างสม่ําเสมอในตราสารหนี้ทั่วโลก
▪ วันที่จดทะเบียน: 30 พฤศจิกายน 2555
▪ จดทะเบียนประเทศ: ไอร@แลนด@
▪ อายุกองทุน: ไม,กําหนด
▪ สกุลเงินของกองทุน: ดอลลาร@สหรัฐ (USD)
▪ Benchmark: Bloomberg Barclays U.S. Aggregate Index
▪ แหล$งขอมูลกองทุน: www.pimco.com
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การลงทุนในหน,วยลงทุนไม,ใช,การฝากเงิน รวมทั้งไม,ไดอยู,ภายใตความคุมครองของสถาบันคุมครองเงินฝาก จึงมีความเสี่ยงจากการลงทุน
ซึ่งผูลงทุนอาจไม,ไดรับเงินลงทุนคืนเต็มจํานวน
ไดรับอนุมัติจัดตั้ง และอยู,ภายใตการกํากับดูแลของสํานักงาน ก.ล.ต.
การพิจารณาร,างหนังสือชี้ชวนในการเสนอขายหน,วยลงทุนของกองทุนรวมนี้มิไดเปJนการแสดงว,าสํานักงาน ก.ล.ต. ไดรับรองถึงความ
ถูกตองของขอมูลในหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวม หรือ ไดประกันราคาหรือผลตอบแทนของหน,วยลงทุนที่เสนอขายนั้น ทั้งนี้ บริษัทจัดการ
กองทุนรวมไดสอบทานขอมูลในหนั งสื อชี้ช วนส,วนสรุ ปขอมูลสํ าคั ญ ณ วั นที่ 29 มกราคม 2564 แลวดวยความระมั ดระวังในฐานะ
ผูรับผิดชอบในการดําเนินการของกองทุนรวมและขอรับรองว,าขอมูลดังกล,าวถูกตองไม,เปJนเท็จ และไม,ทําใหผูอื่นสําคัญผิด
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T. ROWE PRICE FUNDS SICAV

Diversified Income Bond Fund
As at 31 December 2020

Figures shown in U.S. Dollars

Total Fund Assets:$149.4 million

Portfolio Manager:

Ken Orchard

Managed Fund
Since:

INVESTMENT OBJECTIVE
To maximise the value of its shares through both growth in the
value of, and income from, its investments. The fund invests mainly
in a diversified portfolio of bonds of all types from issuers around
the world, including emerging markets.

2018

Joined Firm:
2010

PERFORMANCE
(NAV, total return)
Class I

Annualised
Inception Date

One Month

Three Months

Year-to-Date

One Year

Three Years

Since Inception

15 Dec 2016

1.13%

4.16%

3.98%

3.98%

4.82%

5.74%

0.31%

0.89%

5.58%

5.58%

5.15%

4.81%

Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond USD
Hedged Index

CALENDAR YEARS
(NAV, total return)

2017

2018

2019

2020

Class I

7.72%

-0.37%

11.16%

3.98%

Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond USD
Hedged Index

3.04%

1.76%

8.22%

5.58%

Performance for additional share classes is shown later in this document.
Past performance is not a reliable indicator of future performance.
Source for performance: T. Rowe Price. Fund performance is calculated using the official NAV with dividends reinvested, if any. The value of the investment will vary and is not guaranteed. It will be affected
by changes in the exchange rate between the base currency of the fund and the subscription currency, if different. Sales charges (up to a maximum of 5% for the A Class), taxes and other locally applied
costs have not been deducted and if applicable, they will reduce the performance figures.
Please note that no management fees are charged to the Z, S and J share classes. No administration agent fees are charged to the J Class. No expenses or any other fees are charged to the Z class. Fee
arrangements for the Z, S and J share classes are made directly with the investment manager. Please see the prospectus for further information.
Where the base currency of the fund differs from the share class currency, exchange rate movements may affect returns.
Hedged share classes (denoted by ‘h’, 'b' or 'n') utilize investment techniques to mitigate currency risk between the underlying investment currency(ies) of the fund and the currency of the hedged share
class. The costs of doing so will be charged to the share class and there is no guarantee that such hedging will be effective.
Performance data will be displayed when a share class has more than 1 year history of returns.
The indicative benchmark of the fund is not a formal benchmark but is shown for comparison purposes.

Risks - The following risks are materially relevant to the fund (refer to prospectus for further details):
ABS/MBS risk - these securities may be subject to greater liquidity, credit, default and interest rate risk compared to other bonds. They are often exposed to extension and prepayment risk.
Contingent convertible bond risk - contingent convertible bonds have similar characteristics to convertible bonds with the main exception that their conversion is subject to predetermined conditions
referred to as trigger events usually set to capital ratio and which vary from one issue to the other. Credit risk - a bond or money market security could lose value if the issuer's financial health
deteriorates. Currency risk - changes in currency exchange rates could reduce investment gains or increase investment losses. Default risk - the issuers of certain bonds could become unable to
make payments on their bonds. Derivatives risk - derivatives may result in losses that are significantly greater than the cost of the derivative. Emerging markets risk - emerging markets are less
established than developed markets and therefore involve higher risks. High yield bond risk - a bond or debt security rated below BBB- by Standard & Poor’s or an equivalent rating, also termed
‘below investment grade’, is generally subject to higher yields but to greater risks too. Interest rate risk - when interest rates rise, bond values generally fall. This risk is generally greater the longer the
maturity of a bond investment and the higher its credit quality. Issuer concentration risk - to the extent that a fund invests a large portion of its assets in securities from a relatively small number of
issuers, its performance will be more strongly affected by events affecting those issuers. Liquidity risk - any security could become hard to value or to sell at a desired time and price. Prepayment
and extension risk - with mortgage- and asset-backed securities, or any other securities whose market prices typically reflect the assumption that the securities will be paid off before maturity, any
unexpected behaviour in interest rates could impact fund performance. Sector concentration risk - the performance of a fund that invests a large portion of its assets in a particular economic sector
(or, for bond funds, a particular market segment), will be more strongly affected by events affecting that sector or segment of the fixed income market.
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As at 31 December 2020

TOP 10 ISSUERS

ASSET TYPE DIVERSIFICATION

Issuer

% of Fund

Asset Type

% of Fund

FNMA - Mortgages

7.4

U.S. Mortgage

U.S. Treasuries

5.5

Emerging Market Corporates

12.7

Republic of Chile

3.4

Global High Yield

13.9

GNMA

2.6

Global Investment Grade

17.6

State of Israel

1.7

Global Sovereign

37.9

Banco Santander

1.6

Securitized

12.8

Romania

1.6

Reserves

-5.0

Montgomery County Industrial Development Authority - PA

1.5

Commercial Mortgage PTCs

1.4

Republic of Ireland

1.3

CREDIT QUALITY DIVERSIFICATION
% of Fund
US Govt Agency Securities

0.0

US Treasury

5.5

AAA

12.3

AA

4.7

A

17.2

BBB

28.5

BB

18.7

B

11.4

CCC

3.5

Default

0.0

Not Rated

3.3

Reserves

-5.0

Sources for Credit Quality Diversification: Moody’s Investors Service; if Moody’s does
not rate a security, then Standard & Poor’s (S&P) is used as a secondary source. When
available, T. Rowe Price will use Fitch for securities that are not rated by Moody’s or S&P.
The US Govt Agency category may include both rated and unrated securities. T. Rowe Price
uses the rating of the underlying investment vehicle for credit default swaps.

PORTFOLIO CHARACTERISTICS
Fund
Weighted Average Coupon

3.78%

Weighted Average Maturity

7.43 years

Weighted Average Effective Duration

5.17 years

Current Yield

3.45%

Yield to Maturity

2.82%

Average Credit Quality

BBB+

Number of Holdings

386

For investment professionals only. Not for further distribution.
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PERFORMANCE
Annualised
Since Class Inception
(NAV, total return)

Inception
Date

One
Month

Three
Months

Year-toDate

One
Year

Three
Years

Five
Years

Ten
Years

Fifteen
Years

Fund

Indicative
Benchmark

Class A

15 Dec 2016

1.07%

3.99%

3.46%

3.46%

4.26%

-

-

-

5.15%

4.81%

Class Q

15 Dec 2016

1.13%

4.17%

3.91%

3.91%

4.77%

-

-

-

5.67%

4.81%

Class Ix 9

20 Jul 2017

1.14%

4.21%

4.19%

4.19%

5.07%

-

-

-

5.02%

4.85%

Class Ax

30 Aug 2017

1.17%

4.11%

3.46%

3.46%

4.25%

-

-

-

4.14%

4.75%

Class Qx

21 Feb 2020

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Class S

06 May 2020

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0.31%

0.89%

5.58%

5.58%

5.15%

-

-

-

-

-

Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond USD
Hedged Index

CALENDAR YEARS
2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Class A

-

-

-

-

-

-

7.03%

-0.93%

10.55%

3.46%

Class Q

-

-

-

-

-

-

7.62%

-0.37%

11.08%

3.91%

Class Ix 9

-

-

-

-

-

-

-

-0.07%

11.41%

4.19%

Class Ax

-

-

-

-

-

-

-

-0.93%

10.53%

3.46%

Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond USD
Hedged Index

-

-

-

-

-

-

3.04%

1.76%

8.22%

5.58%

(NAV, total return)

Past performance is not a reliable indicator of future performance.
Source for performance: T. Rowe Price. Fund performance is calculated using the official NAV with dividends reinvested, if any. The value of the investment will vary and is not guaranteed. It will be affected
by changes in the exchange rate between the base currency of the fund and the subscription currency, if different. Sales charges (up to a maximum of 5% for the A Class), taxes and other locally applied
costs have not been deducted and if applicable, they will reduce the performance figures.
Please note that no management fees are charged to the Z, S and J share classes. No administration agent fees are charged to the J Class. No expenses or any other fees are charged to the Z class. Fee
arrangements for the Z, S and J share classes are made directly with the investment manager. Please see the prospectus for further information.
Where the base currency of the fund differs from the share class currency, exchange rate movements may affect returns.
Hedged share classes (denoted by ‘h’, 'b' or 'n') utilize investment techniques to mitigate currency risk between the underlying investment currency(ies) of the fund and the currency of the hedged share
class. The costs of doing so will be charged to the share class and there is no guarantee that such hedging will be effective.
Performance data will be displayed when a share class has more than 1 year history of returns.
The indicative benchmark of the fund is not a formal benchmark but is shown for comparison purposes.
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FUND INFORMATION
Class

ISIN Code

Bloomberg Code

Indicative Benchmark

Inception Date

A

LU1244139074

TRPGMSA LX

Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond USD Hedged Index

15 Dec 2016

Ongoing Management Charge

Ax

LU1676121723

TRPDIAX LX

Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond USD Hedged Index

30 Aug 2017

1.17%

I

LU1244139231

TRPGMSI LX

Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond USD Hedged Index

15 Dec 2016

0.60%

Ix 9

LU1650411603

TRPDIX9 LX

Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond USD Hedged Index

20 Jul 2017

0.40%

Q

LU1244139405

TRPGMSQ LX

Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond USD Hedged Index

15 Dec 2016

0.67%

Qx

LU2125153291

TRPDIQX LX

Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond USD Hedged Index

21 Feb 2020

0.67%

S

LU2168315948

TRPDISU LX

Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond USD Hedged Index

06 May 2020

0.10%

1.17%

CONTACT INFORMATION
Website: www.troweprice.com/institutional
Email: information@trowepriceglobal.com

IMPORTANT INFORMATION
General fund risks - to be read in conjunction with the fund specific risks above. Capital risk - the value of your investment will vary and is not guaranteed. It will be affected by changes in the
exchange rate between the base currency of the fund and the currency in which you subscribed, if different. Counterparty risk - an entity with which the fund transacts may not meet its obligations to the
fund. Geographic concentration risk - to the extent that a fund invests a large portion of its assets in a particular geographic area, its performance will be more strongly affected by events within that area.
Hedging risk - a Fund’s attempts to reduce or eliminate certain risks through hedging may not work as intended. Investment fund risk - investing in funds involves certain risks an investor would not face
if investing in markets directly. Management risk - the investment manager or its designees may at times find their obligations to a fund to be in conflict with their obligations to other investment portfolios
they manage (although in such cases, all portfolios will be dealt with equitably). Operational risk - operational failures could lead to disruptions of fund operations or financial losses.
The Funds are sub-funds of the T. Rowe Price Funds SICAV, a Luxembourg investment company with variable capital which is registered with Commission de Surveillance du Secteur Financier and which
qualifies as an undertaking for collective investment in transferable securities (“UCITS”). Full details of the objectives, investment policies and risks are located in the prospectus which is available with
the key investor information documents in English and in an official language of the jurisdictions in which the Funds are registered for public sale, together with the articles of incorporation and annual
and semi-annual reports (together “Fund Documents”). Any decision to invest should be made on the basis of the Fund Documents which are available free of charge from the local representative, local
information/paying agent or from authorised distributors and via www.troweprice.com. The latest fund prices are available online from Morningstar.
This material is being furnished for general informational and/or marketing purposes only. The material does not constitute or undertake to give advice of any nature, including fiduciary
investment advice, nor is it intended to serve as the primary basis for an investment decision. Prospective investors are recommended to seek independent legal, financial and tax advice before making
any investment decision. T. Rowe Price group of companies including T. Rowe Price Associates, Inc. and/or its affiliates receive revenue from T. Rowe Price investment products and services. Past
performance is not a reliable indicator of future performance. The value of an investment and any income from it can go down as well as up. Investors may get back less than the amount invested.
The material does not constitute a distribution, an offer, an invitation, a personal or general recommendation or solicitation to sell or buy any securities in any jurisdiction or to conduct any particular
investment activity. The material has not been reviewed by any regulatory authority in any jurisdiction. Information and opinions presented have been obtained or derived from sources believed to be
reliable and current; however, we cannot guarantee the sources' accuracy or completeness. There is no guarantee that any forecasts made will come to pass. The views contained herein are as of the date
noted on the material and are subject to change without notice; these views may differ from those of other T. Rowe Price group companies and/or associates. Under no circumstances should the material,
in whole or in part, be copied or redistributed without consent from T. Rowe Price. The material is not intended for use by persons in jurisdictions which prohibit or restrict the distribution of the material
and in certain countries the material is provided upon specific request.
It is not intended for distribution to retail investors in any jurisdiction.
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