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กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล อิควต้ีิ  
LH GLOBAL EQUITY FUND (LHGEQ) 

(ชนิดสะสมมูลค่า : LHGEQ -A) 
 กองทุนรวมตราสารทุน 

กองทุนรวมหน่วยลงทุนประเภท Feeder Fund 
กองทุนรวมที่เน้นลงทุนแบบมีความเสี่ยงต่างประเทศ 

 

หนังสือช้ีชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญ 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน  
แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จํากัด 
การเข้าร่วมการต่อต้านทุจริต: ได้รับการรับรอง CAC  

  

การลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่การฝากเงิน  

ข้อมูล ณ วันท่ี 18 มิถุนายน 2561 

ผู้ลงทุนควรศึกษารายละเอียดของกองทุนอย่างละเอียดถี่ถ้วนก่อนตัดสินใจลงทุน 
หากมีข้อสงสัยหรือต้องการข้อมูลเพ่ิมเติม โปรดตดิต่อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน 

คุณกําลังจะลงทุนอะไร? 

กองทุนรวมน้ีเหมาะกับใคร? 

คุณต้องระวังอะไรเป็นพิเศษ? 

สัดส่วนของประเภททรัพย์สินท่ีลงทุน 

ผลการดําเนินงาน 

ค่าธรรมเนียม 

ข้อมูลอ่ืน ๆ 
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นโยบายการลงทุน:  
o เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศท่ีมีนโยบายลงทุนในตราสารทุนท่ัวโลก (หรือ “กองทุนหลัก (Master 

fund)”) โดยเฉล่ียในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ซ่ึงกองทุนหลักท่ีกองทุนจะลงทุนคือ
กองทุน T. Rowe Price Funds SICAV – Global Focused Growth Equity Fund (“กองทุนหลัก”) ซ่ึงกองทุนดังกล่าว
ได้จดทะเบียนในประเทศลักเซมเบิร์ก และอยู่ภายใต้ UCITS ท้ังนี้ กองทุนจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนหลักในชนิด
หน่วยลงทุน “Class I” สกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐฯ (USD) ซ่ึงจัดต้ังและจัดการโดย T. Rowe Price (Luxembourg) 
Management S.à r.l. และบริหารการลงทุนโดย T. Rowe Price International Ltd 

o กองทุน T. Rowe Price Funds SICAV – Global Focused Growth Equity Fund (กองทุนหลัก) มีนโยบายลงทุน
อย่างน้อยร้อยละ 70 ของสินทรัพย์ท้ังหมดในหุ้นและหลักทรัพย์ท่ีเกี่ยวข้องกับหุ้นบริษัทจดทะเบียน รวมถึงหุ้นสามัญ  
หุ้นบุริมสิทธิ ใบสําคัญแสดงสิทธิ American Depository Receipts (ADRs), European Depository Receipts (EDRs) 
and Global Depository Receipts (GDRs)  

o กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า (Derivatives) เพ่ือป้องกันความเส่ียง (Hedging) จากอัตรา
แลกเปล่ียน (Foreign Exchange Rate Risk) ตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน 

o บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปล่ียนแปลงประเภทและลักษณะพิเศษของกองทุนรวมในอนาคตเป็น Fund of Funds  หรือ
ลงทุนโดยตรงในต่างประเทศ โดยไม่ทําให้ระดับความเส่ียงของการลงทุน (risk spectrum) เพ่ิมขึ้น ท้ังนี้ ให้เป็นดุลยพินิจ
ของผู้จัดการกองทุน โดยขึ้นกับสถานการณ์ตลาด และต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุน   

คุณสามารถดูข้อมูลข้อมูลกองทุนหลักได้ที่ https://www.troweprice.com 

กลยุทธ์การบริหารกองทุน:  
กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล อิควิต้ี มุ่งหวังให้ผลตอบแทนจากการลงทุนเคล่ือนไหวตามผลตอบแทนของกองทุนหลัก  
(Passive Management) โดยกองทุนหลักมุ่งหวังให้ผลตอบแทนจากการลงทุนสูงกว่าดัชนีชีว้ัด (Active Management) 

“ผู้ลงทุนควรศึกษาและทําความเข้าใจเกี่ยวกับปัจจัยความเส่ียงของกองทุน และ/หรือกองทุนต่างประเทศท่ีกองทุนลงทุนได้ใน
เนื้อหาส่วน “คําอธิบายเพ่ิมเติม” หัวข้อ “สรุปสาระสําคัญของกองทุนหลัก” ในส่วนท้ายของเอกสารฉบับนี้ 

คุณกําลังจะลงทุนอะไร? 

กองทุนรวมน้ีไม่เหมาะกับใคร 
� ผู้ลงทุนท่ีเนน้การได้รบัผลตอบแทนในจํานวนเงินท่ีแน่นอน หรือรักษาเงินต้นให้อยู่ครบ 
� ผู้ลงทุนท่ีไม่สามารถยอมรับความเส่ียงจากการลงทุนในต่างประเทศได้ อาทิ ความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียน ความผันผวนของ

มูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนหลัก เป็นต้น 

กองทุนรวมน้ีเหมาะกับใคร? 
� ชนิดสะสมมูลค่า (ช่ือย่อ : LHGEQ -A) : เหมาะสําหรับผู้ลงทุนประเภทบุคคลธรรมดา เปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนรับรายได้จากส่วน

ต่างจากการลงทุน (Capital Gain) และสะสมผลประโยชน์จากการลงทุน (Total return) 
� ผู้ลงทุนท่ีมุ่งหวังผลตอบแทนจากการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศซ่ึงเน้นลงทุนในหุ้นท่ีหลากหลาย 

ซ่ึงมีศักยภาพในการเติบโตของรายได้ท่ีเหนือกว่าค่าเฉล่ียและมีการเติบโตแบบย่ังยืน โดยกองทุนรวมลงทุนในหุ้นท่ัวโลก 
รวมถึงหุ้นตลาดเกิดใหม่ และผู้ลงทุนสามารถยอมรับความเส่ียงจากการลงทุนในต่างประเทศได้  

� ผู้ลงทุนท่ีสามารถรับความผันผวนของราคาหรือมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนหลักหรือกองทุนต่างประเทศท่ีกองทุนลงทุน  
ซ่ึงอาจจะปรับตัวเพ่ิมสูงขึ้น หรือลดลงจนตํ่ากว่ามูลค่าท่ีลงทุนและทําให้ขาดทุนได้ 

� ผู้ ท่ีสามารถลงทุนในระยะปานกลางถึงระยะยาว โดยคาดหวังผลตอบแทนในระยะยาวจากการลงทุนในตราสารทุน
ต่างประเทศ 

� ผู้ลงทุนท่ีสามารถรับความผันผวนจากอัตราแลกเปล่ียนได้ เนื่องจากกองทุนนี้จะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศ
ด้วยสกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐฯ (USD) จึงอาจมีความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียน 



หน้า 3 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ทําอย่างไรหากยังไม่เข้าใจนโยบาย และความเสี่ยงของกองทุนนี ้

� อ่านหนังสือช้ีชวนฉบับเต็ม  หรือสอบถามผูส้นับสนุนการขายและบริษัทจัดการ 
� อย่าลงทุนหากไม่เข้าใจลักษณะและความเสีย่งของกองทุนรวมน้ีดีพอ 

ตัวอย่าง 

คําเตือนที่สําคัญ: 
 

� เนื่องจากกองทุนจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศ จึงอาจมีความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียน ซ่ึงกองทุนทําการ
ป้องกันความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน 

� กองทุนต่างประเทศอาจลงทุนในสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารการลงทุน  ซ่ึงอาจมีความเส่ียงมากกว่า
กองทุนรวมอื่น จึงเหมาะกับผู้ลงทุนท่ีต้องการผลตอบแทนสูงและสามารถยอมรับความเส่ียงได้สูงกว่าผู้ลงทุนท่ัวไป  ผู้ลงทุนจึงควร
ลงทุนในกองทุนนี้เม่ือมีความเข้าใจในความเส่ียงของสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า และผู้ลงทุนควรพิจารณาความเหมาะสมของการ
ลงทุนโดยคํานึงถึงประสบการณ์ลงทุน วัตถุประสงค์ และฐานะการเงินของผู้ลงทุนเอง 

� เนื่องจากกองทุนหลักลงทุนในตราสารทุนหลายประเทศ กองทุนหลักอาจลงทุนในสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าป้องกันความเส่ียงจาก
อัตราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศตามสกุลเงินของประเทศท่ีลงทุน ท้ังนี้ ตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน 

� กองทุนมีนโยบายลงทุนในต่างประเทศ จึงมีความเส่ียงด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และสภาวะตลาด สภาพคล่อง  อัตรา
แลกเปล่ียน กฎหมาย และ/หรือข้อจํากัดของประเทศท่ีกองทุนเข้าลงทุน ซ่ึงอาจส่งผลต่อมูลค่าหน่วยลงทุน และ/หรือสภาพคล่อง 

� กองทุนอาจลงทุนหรือมีไว้ซ่ึงตราสารหนี้ท่ีมีอันดับความน่าเช่ือถือตํ่ากว่าท่ีสามารถลงทุนได้ (Non – investment grade) และ
ตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเช่ือถือ (Unrated) รวมท้ังตราสารทุนท่ีไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted 
Securities) ผู้ลงทุนอาจมีความเส่ียงท่ีสูงขึ้นมากกว่ากองทุนรวมท่ัวไป เช่น ความเส่ียงจากการผิดนัดชําระหนี้ของผู้ออกตราสาร 
หรือ ความเส่ียงจากการขาดสภาพคล่องของตราสาร เป็นต้น  

� กองทุนหลักท่ีกองทุนรวมไปลงทุนมีสัดส่วนการลงทุนกระจุกตัวในประเทศสหรัฐอเมริกา ดังนั้น ผู้ลงทุนจึงควรพิจารณาการ
กระจายความเส่ียงของพอร์ตการลงทุนโดยรวมของตนเอง  

คุณต้องระวังอะไรเป็นพิเศษ? 
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 แผนภาพแสดงตําแหน่งความเส่ียงของกองทุนรวม 

 

 

 

*คุณสามารถดูข้อมูลเพ่ิมเติมได้ท่ี www.lhfund.co.th 

ตํ่า สูง 

ปัจจัยความเส่ียงท่ีสําคัญ 

� ความเส่ียงจากความผันผวนของราคาหลักทรัพย์ 

� ความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงของอัตราแลกเปล่ียน 
การป้องกันความเสี่ยง fx 

  ต่ํา                                                                                                                       สูง 

1 

7 
3 4 5 

โอกาสขาดทุนเงินต้น 

เสี่ยงต่ํา 

เสี่ยงปานกลาง 
ค่อนข้างต่ํา 

เสี่ยงปานกลาง 
ค่อนข้างสูง 

เสี่ยงสูง 

เสี่ยงสูงมาก 

6 
2 

8 

LHGEQ-A 

< 5% 5-10% 10-15% 15-20% > 25% 

ท้ังหมด/เกือบท้ังหมด บางส่วน ดุลยพินิจ ไม่ป้องกัน 

  ต่ํา                                                                                                                     สูง 

� ความเส่ียงจากการกระจุกตัวลงทุนในผู้ออกรายใดรายหน่ึง 
ความผันผวนของการดําเนินงาน (SD) 
≤ 10% 10%-20% 20%-50% 50%-80% > 80% 

  ต่ํา                                                                                                                      สูง 
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หมายเหตุ: ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2561 หมายเหตุ: Factsheet  T. Rowe Price Funds SICAV – Global Focused Growth Equity Fund 

ท้ังนี้สามารถดูข้อมูลท่ีเป็นปัจจบัุนได้ท่ี www.lhfund.co.th ณ วันที่ 30 เมษายน 2561 หรือดูข้อมูลเพ่ิมเติมได้ที่ www.troweprice.com 

 

 

  

ข้อมูล Fund Fact Sheet ของกองทุนหลัก ณ วันท่ี 30 เมษายน 2561 

 

สัดส่วนของประเภททรัพยส์ินที่ลงทุน 

รายละเอียดทรัพย์สินท่ีกองทุนหลักลงทุน  
(T. Rowe Price Funds SICAV – Global Focused Growth Equity Fund) 
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หมายเหตุ:  
1)  ค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้นเป็นอัตราท่ีรวมภาษีมลูค่าเพ่ิม หรอืภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอ่ืนใด ในทํานองเดียวกันน้ี 
2)  บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการท่ีจะปรับเพ่ิมอัตราค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายข้างต้น โดยไดร้ับความเห็นชอบจาก 

ผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว   
เพ่ิมเตมิโครงการจัดการในอัตราไม่เกินร้อยละ 5 ของอัตราค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย  
ท้ังน้ี เป็นไปตามท่ีระบุไว้ในรายละเอียดโครงการและตามหลักเกณฑ์ท่ีสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด 

3)  ค่าธรรมเนียมค่าใช้จ่ายท่ีเรยีกเก็บจากกองทุนรวม เมื่อรวมกันท้ังหมดแล้ว ต้องไม่เกินอัตราร้อยละ 5.00 ต่อปีของ  
 มูลค่าทรัพย์สินสุทธขิองกองทุนรวม  

  

 * ค่าธรรมเนียมมีผลกระทบต่อผลตอบแทนท่ีคุณจะได้รับ  
ดังน้ัน คุณควรพิจารณาการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวก่อนการลงทุน * 

ค่าธรรมเนียมท่ีเรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV) 

ค่าธรรมเนียม 

ค่าธรรมเนียมท่ีเรียกเก็บจากกองทุน 

ค่า
ธร

รม
เนี

ยม
ที่เ

รีย
กเ

ก็บ
จร

ิง 
   

  (
%

 ต่
อปี

ขอ
ง N

AV
) 

����              ���� 

����              ���� 
����              ���� 

����              ���� 

สูงสุดไมเ่กิน, 2.500% 

เก็บจริง, 1.070% 

สูงสุดไม่เกิน, 5.000% 

  เก็บจริง, 1.3701% 
(ยังไม่รวมค่าใช้จ่าย อืน่ๆ ) 

เก็บจริง, 0.0321% 
สูงสุดไมเ่กิน, 0.100% 

สูงสุดไม่เกิน,  
0.500% 

เก็บจริง, 0.268% 

การจัดการ ผู้ดูแล 
ผลประโยชน ์

นายทะเบียน ค่าใช้จ่ายอ่ืน รวมค่าใช้จ่าย 

5.000% 

4.500% 

4.000% 

3.500% 

3.000% 

2.500% 

2.000% 

1.500% 

1.000% 

0.500% 

0.000% 

สูงสุดไม่เกิน,  
1.900% 
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รายการ สูงสุดไม่เกิน เก็บจริง 

ค่าธรรมเนียมการขาย 

เสนอขายครั้งแรก (IPO) 

ภายหลังการเสนอขายครั้งแรก 

 

2.50% 

2.50% 

 

1.00% 

1.00% 

ค่าธรรมเนียมการรับซ้ือคืน 2.50% ยกเว้น 

ค่าธรรมเนียมการสับเปล่ียน 

� ค่าธรรมเนียมสับเปล่ียนเข้า 
 

� ค่าธรรมเนียมสับเปล่ียนออก 

 

2.50% 
 

2.50% 

 

ยกเว้น 
(แต่ต้องเสียค่าธรรมเนียมการขาย) 

ยกเว้น 
(แต่ต้องเสียค่าธรรมเนียมการรับซ้ือคืน) 

ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน ตามอัตราท่ีนายทะเบียนกําหนด 200 บาทต่อรายการ 

 

หมายเหตุ: 
 1)  ค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้น อาจเรียกเก็บจากผูล้งทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่ละรายไมเ่ท่ากัน ข้ึนอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ 
2)  กรณีสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการอาจยกเว้นไม่เรยีกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลีย่นหน่วยลงทุน 

สําหรับการสับเปลีย่นหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ แตจ่ะมีการเรียกเก็บ 
ค่าธรรมเนียมการขายและรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนตามอัตราท่ีบริษัทจัดการกําหนด 

3)  ค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้นรวมภาษีมลูค่าเพ่ิม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอ่ืนใดแล้ว 
 

 

ค่าธรรมเนียมของกองทุนหลัก 

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

ค่าธรรมเนียม อัตราร้อยละ 

Management fee ไม่เกินร้อยละ 0.75 ต่อปี 

Operating and Administrative expenses ร้อยละ 0.10 ต่อปี 

Ongoing Charges  ร้อยละ 0.82 ต่อปี 

 

  

ค่าธรรมเนียมท่ีเรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าซ้ือขาย) 
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ผลการดําเนินงานของกองทุนหลัก T. Rowe Price Funds SICAV – Global Focused Growth Equity Fund  
Annualised 

(NAV, total return) Inception 
Date 

1 month 3 month Year-to-
Date 

1 year 3 years 5 years 10 years Since 
Inception 

Class I 12 Jan 2006 1.51% -3.24% 4.16% 21.57% 13.56% 15.20% 5.74% 7.22% 

MSCI AC World Index  1.01% -5.21% 0.16% 14.77% 8.02% 9.38% 5.67% 6.54% 

 

CALENDAR YEARS 
(NAV, total return) 

(NAV, total return) 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Class I -53.70% 45.34% 11.32% -11.80% 14.58% 33.62% 6.97% 6.71% 5.92% 32.98% 

MSCI AC World 
Index 

-41.85% 35.41% 13.21% -6.86% 16.80% 23.44% 4.71% -1.84% 8.48% 24.62% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 * ผลการดําเนินงานในอดีต มิได้เป็นส่ิงยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต * 

ตัวช้ีวัดของกองทุน (Benchmark): 
กองทุนนี้จะเปรียบเทียบผลการดําเนินงานของกองทุนกับตัวชี้วัดตามกองทุนหลัก คือ ดัชนี MSCI AC World Index  
โดยปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคํานวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คํานวณผลตอบแทน 

ประเภทกองทุนรวมเพ่ือใช้เปรียบเทียบผลการดําเนินงาน ณ จุดขาย คือ Global Equity 

ผลการดําเนินงานในอดีต 
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นโยบายการจ่ายเงินปันผล 
ผู้ดูแลผลประโยชน์ 
วันเสนอขายคร้ังแรก (IPO)  
วันที่จดทะเบียน  
อายุโครงการ 
จํานวนเงินทุนโครงการ 

 

ไม่มี 
ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน)  
ระหว่างวันที่ 16 - 24 กรกฎาคม 2561 
บริษัทจะจดทะเบียนกองทรัพยส์ินเป็นกองทนุรวม ภายหลังจากการเสนอขายคร้ังแรก 
ไม่กําหนดอายโุครงการ 
1,000 ล้านบาท 

ซื้อและขายคืนหน่วยลงทุน 
 

วันทําการซื้อ  :  
ระหว่างการเสนอขายคร้ังแรก (IPO)*  : ระหวา่งวนัที" 16 - 24 กรกฎาคม 2561 
   ตั้งแต่เวลา 08.30 – 15.30น. 
ภายหลังการเสนอขายคร้ังแรก      : ทุกวันทําการตั้งแต่เวลา 08.30 – 14.00น. 
* โดยวันสุดท้ายของการเสนอขายคร้ังแรก (IPO) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิรับเงินค่า
จองซ้ือเป็นเงินโอนเท่านั้นภายในเวลา 15.30 น. อนึ่ง ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถส่ง
คําสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนต้นทาง อันได้แก่ กองทุนเปิด แอล เอช ตลาด
เงิน (LHMM) และกองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส (LHSTPLUS) เพื่อ
ซ้ือหน่วยลงทุนของกองทุนนี้ (สับเปลี่ยนเข้า หรือการขายหน่วยลงทุนกองทุนต้นทาง
เพื่อซ้ือหน่วยลงทุนของกองทุนนี้)  ในช่วงเสนอขายคร้ังแรก (IPO) ได้ ทั้งนี้ บริษัท
จัดการอาจกําหนด หรือเปลี่ยนแปลงรายชื่อกองทุนต้นทางนี้ในภายหลังได้ เว้นแต่
บริษัทจัดการจะอนุญาตเป็นอย่างอ่ืน 
มูลค่าข้ันต่าํของการซ้ือคร้ังแรก : 5,000 บาท 
มูลค่าข้ันต่าํของการซ้ือคร้ังถัดไป : 5,000 บาท 
วันทําการขายคืน   
วนัทาํการขายคืนอตัโนมติั   : ไม่มี 
วนัทาํการขายคืนปกติ    : ทุกวันทําการตั้งแต่เวลา 08.30 – 14.00น. 
มูลค่าข้ันต่าํของการขายคืน  : 5,000 บาท 
ยอดคงเหลือข้ันต่ํา   : 5,000 บาท 
ระยะเวลาการรับเงนิค่าขายคืน : ภายใน 5 วันทาํการนบัแต่วันถัดจากวัน    

 คํานวณ NAV  (ปัจจบุัน T+X วันทําการ
หลังจากวันทาํรายการขายคืน) 

คุณสามารถตรวจสอบมูลค่าทรัพย์สินรายวันได้ที่: www.lhfund.co.th  
   

รายชื่อผู้จัดการกองทุน 
 

คุณพรเพ็ญ  ชุลีประเสริฐ, (เร่ิมบริหารกองทุน : วันที่จดทะเบียนกองทุน) 
คุณวิรัตน์  วิทยศรีธาดา, (เร่ิมบริหารกองทุน : วันที่จดทะเบียนกองทุน) 

 
 

 

 

 

 

 

ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน 
ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮา้ส์ จาํกัด (มหาชน) 
บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จาํกัด (มหาชน) 

 

หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทนุที่ได้รับแต่งตัง้ (ถ้ามี) 
 

   

ติดต่อสอบถามรับหนังสือชี้ชวนร้องเรียน 
 

 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทนุ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จํากัด 
ที่อยู่: เลขที่ 11 อาคารคิวเฮ้าส์ สาทร  ชัน้ 14  ถนนสาทรใต ้
        แขวงทุ่งมหาเมฆ  เขตสาทร กรุงเทพมหานคร  10120 
โทรศัพท์ : 0-2286-3484 , 0-2679-2155 
website : www.lhfund.co.th                       
email : Marketing@lhfund.co.th 

   

ธุรกรรมที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ 
 

 คุณสามารถตรวจสอบธุรกรรมที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน ์
ได้ที่ www.lhfund.co.th                      

 

ข้อมูลอ่ืน ๆ 
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คําอธิบายเพ่ิมเติม 

ปัจจัยความเสี่ยงของกองทุน 
� ความเสี่ยงจากการดําเนินงานของผู้ออกตราสาร (Business Risk) : คือความเสี่ยงที่เกิดจากการดําเนินงานของผู้ออก

ตราสาร หากผลการดําเนินงานหรือฐานะการเงินของผู้ออกตราสาร รวมทั้งความสามารถในการทํากําไรของผู้ออกตรา
สารเปลี่ยนแปลงไป ซ่ึงอาจกระทบต่อราคาซ้ือขายของตราสาร 

� ความเสี่ยงจากความสามารถในการชําระหน้ีของผู้ออกตราสาร (Credit Risk) : คือความเสี่ยงจากการที่บริษทัผู้ออก
ตราสารไม่สามารถชําระคืนเงินต้น และ/หรือดอกเบี้ยได้ตามทีกํ่าหนด หรือไม่ครบตามจํานวนที่ได้สัญญาไว ้

� ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาตราสาร (Market Risk) : คือความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงราคา หรือ
ผลตอบแทนโดยรวมของตราสาร ซ่ึงข้ึนอยู่กับปัจจัยต่าง ๆ เช่น แนวโน้มของอัตราดอกเบี้ย ความผันผวนของค่าเงิน 
ปัจจัยพื้นฐานทางเศรษฐกิจ ผลประกอบการของบริษัทผู้ออกตราสาร ปริมาณการซ้ือขายหุ้นหรือตราสารหนี้ เป็นต้น ซ่ึง
ส่งผลให้ราคาตราสารที่กองทุนได้ลงทุนไว้อาจเพิ่มข้ึนหรือลดลงได้ตลอดเวลา 

� ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องของตราสาร (Liquidity Risk) : คือความเสี่ยงที่เกิดจากการไม่สามารถขายตรา
สารได้ในช่วงเวลาที่ต้องการหรืออาจไม่ได้ราคาตามที่คาดหวังเอาไว้ 

� ความเสี่ยงจากการลงทุนในต่างประเทศ (Country and Political Risk) : เนื่องจากกองทุนหลักมีการลงทุนในตรา
สารต่างประเทศ กองทุนจึงมีความเสี่ยงของประเทศที่ลงทุน เช่น ประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นต้น กองทุนไทยจึงมีความ
เสี่ยงในเร่ืองของการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยพื้นฐาน สภาวะทางเศรษฐกิจ การเมือง ค่าเงิน และนโยบายต่างประเทศ โดย
ปัจจัยเหล่านี้อาจมีผลกระทบต่อราคาหน่วยลงทุน หรือหลักทรัพย์ที่กองทุนลงทุน หรือผู้ถือหน่วยลงทุนอาจได้รับชําระ
เงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนช้ากว่าระยะเวลาที่กําหนด 

� ความเสี่ยงจากข้อจํากัดการนําเงินลงทุนกลับประเทศ (Repatriation Risk) : เนื่องจากกองทุนอาจจะมีการลงทุนใน
ตราสารต่างประเทศ จึงมีความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายต่างประเทศที่เก่ียวกับการแลกเปลี่ยนเงินตรา
ต่างประเทศ และการนําเงินลงทุนกลับเข้ามาในประเทศได้ ซ่ึงอาจส่งผลให้กองทุนไม่สามารถชําระเงินให้ผู้ถือหน่วย
ลงทุนได้ตามจํานวนหรือเวลาที่กําหนด  

� ความเสี่ยงที่เกิดจากการได้รับชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมต่างประเทศล่าช้า : คือความเสี่ยงที่เกิด
จากวันหยุดทําการของประเทศที่กองทุนลงทุนหรือประเทศที่เก่ียวข้องกับการลงทุนอาจหยุดไม่ตรงกับวันหยุดทําการของ
ประเทศไทย ทําให้กองทุนอาจได้รับชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมต่างประเทศที่กองทุนลงทุนล่าช้า 
และส่งผลกระทบต่อการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนในประเทศ 

� ความเสี่ยงของอัตราแลกเปลี่ยน (Currency Risk) : เนื่องจากกองทุนอาจจะลงทุนในตราสารต่างประเทศ ซ่ึงต้อง
ลงทุนเป็นสกุลเงินต่างประเทศ ทําให้กองทุนมีความเสี่ยงจากการเพิ่มข้ึนหรือลดลงของอัตราแลกเปลี่ยนเม่ือเทียบกับสกุล
เงินบาท ซ่ึงมีผลทําให้ตอบแทนที่ได้รับมีความผันผวนตาม  

� ความเสี่ยงจากการทําสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivative) เพ่ือป้องกันความเสี่ยง : การทําสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า 
(Derivative) เพื่อป้องกันความเสี่ยง (Hedging) จากอัตราแลกเปลี่ยนอาจทําให้กองทุนเสียโอกาสในการได้รับ
ผลตอบแทนที่เพิ่มข้ึนหากอัตราแลกเปลี่ยนมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางตรงกันข้ามกับที่กองทุนคาดการณ์ไว้ อย่างไร 
ก็ตาม กองทุนยังคงมีความเสี่ยงจากการที่คู่สัญญาไม่ปฏิบัติตามสัญญาดังกล่าว 
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สาระสําคัญของกองทุนต่างประเทศ 
ชื่อกองทุน T. Rowe Price Funds SICAV – Global Focused Growth Equity Fund  

จดทะเบียนจัดตั้งในประเทศลักเซมเบิร์ก (Luxembourg) ภายใต้กฎหมายของประเทศ
ลักเซมเบิร์กและ UCITS ซ่ึงจัดตั้งและจัดการโดย T. Rowe Price (Luxembourg) 
Management S.à r.l. และบริหารการลงทุนโดย T. Rowe Price International Ltd 

วัตถุประสงค์การลงทุน กองทุน T. Rowe Price Funds SICAV – Global Focused Growth Equity Fund 
มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้เงินลงทุนมีการเติบโตของเงินทุนระยะยาว โดยกองทุนรวมลงทุน
ในหุ้นท่ีหลากหลายซ่ึงมีศักยภาพในการเติบโตของรายได้ท่ีเหนือกว่าค่าเฉลี่ยและมีการ
เติบโตแบบยั่งยืน โดยกองทุนรวมลงทุนในหุ้นท่ัวโลก รวมถึงหุ้นตลาดเกิดใหม่ 

นโยบายการลงทุน กองทุน T. Rowe Price Funds SICAV – Global Focused Growth Equity Fund 
(กองทุนหลัก) มีนโยบายลงทุนอย่างน้อยร้อยละ 70 ของสินทรัพย์ท้ังหมดในหุ้นและ
หลักทรัพย์ท่ีเก่ียวข้องกับหุ้นบริษัทจดทะเบียน รวมถึงหุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ ใบสําคัญ
แ ส ด ง สิ ท ธิ  American Depository Receipts (ADRs), European Depository 
Receipts (EDRs) and Global Depository Receipts (GDRs) 
กองทุนอาจลงทุนในตราสารหน้ีและตราสารตลาดเงินไม่เกิน 30% ของสินทรัพย์ท้ังหมด
ของกองทุนหลัก 
กองทุนอาจใช้สัญญาซ้ือขายล่วงหน้า (Derivatives) เพ่ือป้องกันความเสี่ยงและเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพการบริหารในการลงทุน 

บริษัทจัดการ 
(Asset Management Company) 

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

ผู้จัดการการลงทุน 
(Investment Managers) 

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

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

สกุลเงิน ดอลล่าร์สหรัฐฯ (US Dollar) 
วันท่ีจัดต้ังกองทุน 12 มกราคม 2549 
วันทําการซ้ือขายหน่วยลงทุน ทุกวันทําการ 
อายุกองทุน ไม่กําหนด 
นโยบายการจ่ายเงินปันผล ไม่มี 
ค่าธรรมเนียม 
Management fee 
Operating and Administrative expenses 
Ongoing charges 

    
ไม่เกินร้อยละ 0.75 ต่อปี 
ร้อยละ 0.10 ต่อปี 
ร้อยละ 0.82 ต่อปี 

ISIN Codes ISIN: LU0143563046 
แหล่งข้อมูลกองทุนหลัก Website: www.troweprice.com 
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ข้อมูลการลงทุนของกองทุนหลัก 

 

 

 

 � การลงทุนในหน่วยลงทุนไม่ใช่การฝากเงิน รวมท้ังไม่ได้อยู่ภายใต้ความคุ้มครองของสถาบันคุ้มครองเงินฝาก 
จึงมีความเส่ียงจากการลงทุนซ่ึงผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับเงินลงทุนคืนเต็มจํานวน  

� ได้รับอนุมัติจัดตั้ง และอยู่ภายใต้การกํากับดูแลของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  
� การพิจารณาร่างหนังสือช้ีชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้มิได้เป็นการแสดงว่าสํานักงาน 

ก.ล.ต. ได้รับรองถึงความถูกต้องของข้อมูลในหนังสือช้ีชวนของกองทุนรวม หรือ ได้ประกันราคาหรือ
ผลตอบแทนของหน่วยลงทุนท่ีเสนอขายนั้น  ท้ังนี้ บริษัทจัดการกองทุนรวมได้สอบทานข้อมูลในหนังสือช้ีชวน
ส่วนสรุปข้อมูลสําคัญ ณ วันท่ี 18 มิถุนายน 2561  แล้วด้วยความระมัดระวังในฐานะผู้รับผิดชอบในการ
ดําเนินการของกองทุนรวมและขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวถูกต้องไม่เป็นเท็จ และไม่ทําให้ผู้อ่ืนสําคัญผิด 

(ข้อมูล Fund Fact Sheet ณ วันท่ี 30 เมษายน 2561 
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กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล อิควต้ีิ  
LH GLOBAL EQUITY FUND (LHGEQ) 

(ชนิดจ่ายเงินปันผล : LHGEQ -D) 
 กองทุนรวมตราสารทุน 

กองทุนรวมหน่วยลงทุนประเภท Feeder Fund 
กองทุนรวมที่เน้นลงทุนแบบมีความเสี่ยงต่างประเทศ 

 

หนังสือช้ีชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญ 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน  
แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จํากัด 
การเข้าร่วมการต่อต้านทุจริต: ได้รับการรับรอง CAC  

  

การลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่การฝากเงิน  

ข้อมูล ณ วันท่ี 18 มิถุนายน 2561 

ผู้ลงทุนควรศึกษารายละเอียดของกองทุนอย่างละเอียดถี่ถ้วนก่อนตัดสินใจลงทุน 
หากมีข้อสงสัยหรือต้องการข้อมูลเพ่ิมเติม โปรดตดิต่อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน 

คุณกําลังจะลงทุนอะไร? 

กองทุนรวมน้ีเหมาะกับใคร? 

คุณต้องระวังอะไรเป็นพิเศษ? 

สัดส่วนของประเภททรัพย์สินท่ีลงทุน 

ผลการดําเนินงาน 

ค่าธรรมเนียม 

ข้อมูลอ่ืน ๆ 
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นโยบายการลงทุน:  
o เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศท่ีมีนโยบายลงทุนในตราสารทุนท่ัวโลก (หรือ “กองทุนหลัก (Master 

fund)”) โดยเฉล่ียในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ซ่ึงกองทุนหลักท่ีกองทุนจะลงทุนคือ
กองทุน T. Rowe Price Funds SICAV – Global Focused Growth Equity Fund (“กองทุนหลัก”) ซ่ึงกองทุนดังกล่าว
ได้จดทะเบียนในประเทศลักเซมเบิร์ก และอยู่ภายใต้ UCITS ท้ังนี้ กองทุนจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนหลักในชนิด
หน่วยลงทุน “Class I” สกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐฯ (USD) ซ่ึงจัดต้ังและจัดการโดย T. Rowe Price (Luxembourg) 
Management S.à r.l. และบริหารการลงทุนโดย T. Rowe Price International Ltd 

o กองทุน T. Rowe Price Funds SICAV – Global Focused Growth Equity Fund (กองทุนหลัก) มีนโยบายลงทุนอย่าง
น้อยร้อยละ 70 ของสินทรัพย์ท้ังหมดในหุ้นและหลักทรัพย์ท่ีเกี่ยวข้องกับหุ้นบริษัทจดทะเบียน รวมถึงหุ้นสามัญ  
หุ้นบุริมสิทธิ ใบสําคัญแสดงสิทธิ American Depository Receipts (ADRs), European Depository Receipts (EDRs) 
and Global Depository Receipts (GDRs)  

o กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า (Derivatives) เพ่ือป้องกันความเส่ียง (Hedging) จากอัตรา
แลกเปล่ียน (Foreign Exchange Rate Risk) ตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน 

o บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปล่ียนแปลงประเภทและลักษณะพิเศษของกองทุนรวมในอนาคตเป็น Fund of Funds  หรือ
ลงทุนโดยตรงในต่างประเทศ โดยไม่ทําให้ระดับความเส่ียงของการลงทุน (risk spectrum) เพ่ิมขึ้น ท้ังนี้ ให้เป็นดุลยพินิจ
ของผู้จัดการกองทุน โดยขึ้นกับสถานการณ์ตลาด และต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุน 

คุณสามารถดูข้อมูลข้อมูลกองทุนหลักได้ที่ https://www.troweprice.com 

กลยุทธ์การบริหารกองทุน:  
กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล อิควิต้ี มุ่งหวังให้ผลตอบแทนจากการลงทุนเคล่ือนไหวตามผลตอบแทนของกองทุนหลัก  
(Passive Management) โดยกองทุนหลักมุ่งหวังให้ผลตอบแทนจากการลงทุนสูงกว่าดัชนีชีว้ัด (Active Management) 

“ผู้ลงทุนควรศึกษาและทําความเข้าใจเกี่ยวกับปัจจัยความเส่ียงของกองทุน และ/หรือกองทุนต่างประเทศท่ีกองทุนลงทุนได้ใน
เนื้อหาส่วน “คําอธิบายเพ่ิมเติม” หัวข้อ “สรุปสาระสําคัญของกองทุนหลัก” ในส่วนท้ายของเอกสารฉบับนี้ 

คุณกําลังจะลงทุนอะไร? 

กองทุนรวมน้ีไม่เหมาะกับใคร 
� ผู้ลงทุนท่ีเนน้การได้รบัผลตอบแทนในจํานวนเงินท่ีแน่นอน หรือรักษาเงินต้นให้อยู่ครบ 
� ผู้ลงทุนท่ีไม่สามารถยอมรับความเส่ียงจากการลงทุนในต่างประเทศได้ อาทิ ความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียน ความผันผวนของ

มูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนหลัก เป็นต้น 

กองทุนรวมน้ีเหมาะกับใคร? 
� ชนิดจ่ายเงินปันผล (ช่ือย่อ : LHGEQ-D) : เหมาะสําหรับผู้ลงทุนประเภทนิติบุคคล/สถาบัน เปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนรับรายได้

สมํ่าเสมอจากเงินปันผล รวมถึงมีสิทธิได้รับสิทธิพิเศษทางภาษี หากปฏิบัติเป็นไปตามเกณฑ์/เงื่อนไขท่ีกรมสรรพากรกําหนด 
� ผู้ลงทุนท่ีมุ่งหวังผลตอบแทนจากการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศซ่ึงเน้นลงทุนในหุ้นท่ีหลากหลาย 

ซ่ึงมีศักยภาพในการเติบโตของรายได้ที่เหนือกว่าค่าเฉล่ียและมีการเติบโตแบบย่ังยืน โดยกองทุนรวมลงทุนในหุ้นท่ัวโลก รวมถึง
หุ้นตลาดเกิดใหม่ และผู้ลงทุนสามารถยอมรับความเส่ียงจากการลงทุนในต่างประเทศได้  

� ผู้ลงทุนท่ีสามารถรับความผันผวนของราคาหรือมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนหลักหรือกองทุนต่างประเทศท่ีกองทุนลงทุน  
ซ่ึงอาจจะปรับตัวเพ่ิมสูงขึ้น หรือลดลงจนตํ่ากว่ามูลค่าท่ีลงทุนและทําให้ขาดทุนได้ 

� ผู้ที่สามารถลงทุนในระยะปานกลางถึงระยะยาว โดยคาดหวังผลตอบแทนในระยะยาวจากการลงทุนในตราสารทุนต่างประเทศ 
� ผู้ลงทุนท่ีสามารถรับความผันผวนจากอัตราแลกเปล่ียนได้ เนื่องจากกองทุนนี้จะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศ

ด้วยสกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐฯ (USD) จึงอาจมีความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียน 
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   ทําอย่างไรหากยังไม่เข้าใจนโยบาย และความเสี่ยงของกองทุนนี ้

� อ่านหนังสือช้ีชวนฉบับเต็ม  หรือสอบถามผูส้นับสนุนการขายและบริษัทจัดการ 
� อย่าลงทุนหากไม่เข้าใจลักษณะและความเสีย่งของกองทุนรวมน้ีดีพอ 

ตัวอย่าง 

คําเตือนที่สําคัญ: 

� เนื่องจากกองทุนจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศ จึงอาจมีความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียน ซ่ึงกองทุนทําการ
ป้องกันความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน 

� กองทุนต่างประเทศอาจลงทุนในสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารการลงทุน  ซ่ึงอาจมีความเส่ียงมากกว่า
กองทุนรวมอื่น จึงเหมาะกับผู้ลงทุนท่ีต้องการผลตอบแทนสูงและสามารถยอมรับความเส่ียงได้สูงกว่าผู้ลงทุนท่ัวไป  ผู้ลงทุนจึงควร
ลงทุนในกองทุนนี้เม่ือมีความเข้าใจในความเส่ียงของสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า และผู้ลงทุนควรพิจารณาความเหมาะสมของการ
ลงทุนโดยคํานึงถึงประสบการณ์ลงทุน วัตถุประสงค์ และฐานะการเงินของผู้ลงทุนเอง 

� เนื่องจากกองทุนหลักลงทุนในตราสารทุนหลายประเทศ กองทุนหลักอาจลงทุนในสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าป้องกันความเส่ียงจาก
อัตราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศตามสกุลเงินของประเทศท่ีลงทุน ท้ังนี้ ตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน 

� กองทุนมีนโยบายลงทุนในต่างประเทศ จึงมีความเส่ียงด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และสภาวะตลาด สภาพคล่อง  อัตรา
แลกเปล่ียน กฎหมาย และ/หรือข้อจํากัดของประเทศท่ีกองทุนเข้าลงทุน ซ่ึงอาจส่งผลต่อมูลค่าหน่วยลงทุน และ/หรือสภาพคล่อง 

� กองทุนอาจลงทุนหรือมีไว้ซ่ึงตราสารหนี้ท่ีมีอันดับความน่าเช่ือถือตํ่ากว่าท่ีสามารถลงทุนได้ (Non – investment grade) และ
ตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเช่ือถือ (Unrated) รวมท้ังตราสารทุนท่ีไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted 
Securities) ผู้ลงทุนอาจมีความเส่ียงท่ีสูงขึ้นมากกว่ากองทุนรวมท่ัวไป เช่น ความเส่ียงจากการผิดนัดชําระหนี้ของผู้ออกตราสาร 
หรือ ความเส่ียงจากการขาดสภาพคล่องของตราสาร เป็นต้น  

� กองทุนหลักท่ีกองทุนรวมไปลงทุนมีสัดส่วนการลงทุนกระจุกตัวในประเทศสหรัฐอเมริกา ดังนั้น ผู้ลงทุนจึงควรพิจารณาการ
กระจายความเส่ียงของพอร์ตการลงทุนโดยรวมของตนเอง  

คุณต้องระวังอะไรเป็นพิเศษ? 
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 แผนภาพแสดงตําแหน่งความเส่ียงของกองทุนรวม 

 

 

 

*คุณสามารถดูข้อมูลเพ่ิมเติมได้ท่ี www.lhfund.co.th 

ตํ่า สูง 

ปัจจัยความเส่ียงท่ีสําคัญ 

� ความเส่ียงจากความผันผวนของราคาหลักทรัพย์ 

� ความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงของอัตราแลกเปล่ียน 
การป้องกันความเสี่ยง fx 

  ต่ํา                                                                                                                      สูง 

1 

7 
3 4 5 

โอกาสขาดทุนเงินต้น 

เสี่ยงต่ํา 

เสี่ยงปานกลาง 
ค่อนข้างต่ํา 

เสี่ยงปานกลาง 
ค่อนข้างสูง 

เสี่ยงสูง 

เสี่ยงสูงมาก 

6 
2 

8 

LHGEQ-D 

< 5% 5-10% 10-15% 15-20% > 25% 

ท้ังหมด/เกือบท้ังหมด บางส่วน ดุลยพินิจ ไม่ป้องกัน 

  ต่ํา                                                                                                                      สูง 

� ความเส่ียงจากการกระจุกตัวลงทุนในผู้ออกรายใดรายหน่ึง 
ความผันผวนของการดําเนินงาน (SD) ≤ 10% 10%-20% 20%-50% 50%-80% > 80% 

  ต่ํา                                                                                                                      สูง 
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หมายเหตุ: ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2561 หมายเหตุ: Factsheet  T. Rowe Price Funds SICAV – Global Focused Growth Equity Fund 

ท้ังนี้สามารถดูข้อมูลท่ีเป็นปัจจบัุนได้ท่ี www.lhfund.co.th ณ วันที่ 30 เมษายน 2561 หรือดูข้อมูลเพ่ิมเติมได้ที่ www.troweprice.com 

 

 

 

ข้อมูล Fund Fact Sheet ของกองทุนหลัก ณ วันท่ี 30 เมษายน 2561 

 

สัดส่วนของประเภททรัพยส์ินที่ลงทุน 

รายละเอียดทรัพย์สินท่ีกองทุนหลักลงทุน  
(T. Rowe Price Funds SICAV – Global Focused Growth Equity Fund) 



หน้า 6 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ:  
1)  ค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้นเป็นอัตราท่ีรวมภาษีมลูค่าเพ่ิม หรอืภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอ่ืนใด ในทํานองเดียวกันน้ี 
2)  บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการท่ีจะปรับเพ่ิมอัตราค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายข้างต้น โดยไดร้ับความเห็นชอบจาก 

ผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว   
เพ่ิมเตมิโครงการจัดการในอัตราไม่เกินร้อยละ 5 ของอัตราค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย  
ท้ังน้ี เป็นไปตามท่ีระบุไว้ในรายละเอียดโครงการและตามหลักเกณฑ์ท่ีสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด 

3)  ค่าธรรมเนียมค่าใช้จ่ายท่ีเรยีกเก็บจากกองทุนรวม เมื่อรวมกันท้ังหมดแล้ว ต้องไม่เกินอัตราร้อยละ 5.00 ต่อปีของ  
 มูลค่าทรัพย์สินสุทธขิองกองทุนรวม  

  

 * ค่าธรรมเนียมมีผลกระทบต่อผลตอบแทนท่ีคุณจะได้รับ  
ดังน้ัน คุณควรพิจารณาการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวก่อนการลงทุน * 

ค่าธรรมเนียมท่ีเรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV) 

ค่าธรรมเนียม 

ค่าธรรมเนียมท่ีเรียกเก็บจากกองทุน 

ค่า
ธร

รม
เนี

ยม
ที่เ

รีย
กเ

ก็บ
จร

ิง 
   

  (
%

 ต่
อปี

ขอ
ง N

AV
) 

����              ���� 

����              ���� 
����              ���� 

����              ���� 

สูงสุดไมเ่กิน, 2.500% 

เก็บจริง, 1.070% 

สูงสุดไม่เกิน, 5.000% 

  เก็บจริง, 1.3701% 
(ยังไม่รวมค่าใช้จ่าย อืน่ๆ ) 

เก็บจริง, 0.0321% 
สูงสุดไมเ่กิน, 0.100% 

สูงสุดไม่เกิน,  
0.500% 

เก็บจริง, 0.268% 

การจัดการ ผู้ดูแล 
ผลประโยชน ์

นายทะเบียน ค่าใช้จ่ายอ่ืน รวมค่าใช้จ่าย 

5.000% 

4.500% 

4.000% 

3.500% 

3.000% 

2.500% 

2.000% 

1.500% 

1.000% 

0.500% 

0.000% 

สูงสุดไม่เกิน,  
1.900% 
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รายการ สูงสุดไม่เกิน เก็บจริง 

ค่าธรรมเนียมการขาย 

เสนอขายครั้งแรก (IPO) 

ภายหลังการเสนอขายครั้งแรก 

 

2.50% 

2.50% 

 

1.00% 

1.00% 

ค่าธรรมเนียมการรับซ้ือคืน 2.50% ยกเว้น 

ค่าธรรมเนียมการสับเปล่ียน 

� ค่าธรรมเนียมสับเปล่ียนเข้า 
 

� ค่าธรรมเนียมสับเปล่ียนออก 

 

2.50% 
 

2.50% 

 

ยกเว้น 
(แต่ต้องเสียค่าธรรมเนียมการขาย) 

ยกเว้น 
(แต่ต้องเสียค่าธรรมเนียมการรับซ้ือคืน) 

ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน ตามอัตราท่ีนายทะเบียนกําหนด 200 บาทต่อรายการ 

 

หมายเหตุ: 
 1)  ค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้น อาจเรียกเก็บจากผูล้งทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่ละรายไมเ่ท่ากัน ข้ึนอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ 
2)  กรณีสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการอาจยกเว้นไม่เรยีกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลีย่นหน่วยลงทุน 

สําหรับการสับเปลีย่นหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ แตจ่ะมีการเรียกเก็บ 
ค่าธรรมเนียมการขายและรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนตามอัตราท่ีบริษัทจัดการกําหนด 

3)  ค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้นรวมภาษีมลูค่าเพ่ิม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอ่ืนใดแล้ว 
 

 

ค่าธรรมเนียมของกองทุนหลัก 

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

ค่าธรรมเนียม อัตราร้อยละ 

management fee ไม่เกินร้อยละ 0.75 ต่อปี 

Operating and Administrative expenses ร้อยละ 0.10 ต่อปี 

Ongoing Charges  ร้อยละ 0.82 ต่อปี 

 

  

ค่าธรรมเนียมท่ีเรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าซ้ือขาย) 
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ผลการดําเนินงานของกองทุนหลัก T. Rowe Price Funds SICAV – Global Focused Growth Equity Fund  
Annualised 

(NAV, total return) Inception 
Date 

1 month 3 month Year-to-
Date 

1 year 3 years 5 years 10 years Since 
Inception 

Class I 12 Jan 2006 1.51% -3.24% 4.16% 21.57% 13.56% 15.20% 5.74% 7.22% 

MSCI AC World Index  1.01% -5.21% 0.16% 14.77% 8.02% 9.38% 5.67% 6.54% 

 

CALENDAR YEARS 
(NAV, total return) 

(NAV, total return) 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Class I -53.70% 45.34% 11.32% -11.80% 14.58% 33.62% 6.97% 6.71% 5.92% 32.98% 

MSCI AC World Index -41.85% 35.41% 13.21% -6.86% 16.80% 23.44% 4.71% -1.84% 8.48% 24.62% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 * ผลการดําเนินงานในอดีต มิได้เป็นส่ิงยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต * 

ตัวช้ีวัดของกองทุน (Benchmark): 
กองทุนนี้จะเปรียบเทียบผลการดําเนินงานของกองทุนกับตัวชี้วัดตามกองทุนหลัก คือ ดัชนี MSCI AC World Index  
โดยปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคํานวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คํานวณผลตอบแทน 

ประเภทกองทุนรวมเพ่ือใช้เปรียบเทียบผลการดําเนินงาน ณ จุดขาย คือ Global Equity 

ผลการดําเนินงานในอดีต 
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นโยบายการจ่ายเงินปันผล 
ผู้ดูแลผลประโยชน์ 
วันเสนอขายคร้ังแรก (IPO)  
วันที่จดทะเบียน  
อายุโครงการ 
จํานวนเงินทุนโครงการ 

 

มี จ่ายไม่เกินปีละ 12 คร้ัง 
ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน)  
ระหว่างวันที่ 16 – 24 กรกฎาคม 2561 
บริษัทจะจดทะเบียนกองทรัพยส์ินเป็นกองทนุรวม ภายหลังจากการเสนอขายคร้ังแรก 
ไม่กําหนดอายโุครงการ 
1,000 ล้านบาท 

ซื้อและขายคืนหน่วยลงทุน 
 

วันทําการซื้อ  :  
ระหว่างการเสนอขายคร้ังแรก (IPO)*  : ระหวา่งวนัที" 16 – 24 กรกฎาคม 2561 
   ตั้งแต่เวลา 08.30 – 15.30น. 
ภายหลังการเสนอขายคร้ังแรก      : ทุกวันทําการตั้งแต่เวลา 08.30 – 14.00น. 
* โดยวันสุดท้ายของการเสนอขายคร้ังแรก (IPO) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิรับเงินค่า
จองซ้ือเป็นเงินโอนเท่านั้นภายในเวลา 15.30 น. อนึ่ง ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถส่ง
คําสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนต้นทาง อันได้แก่ กองทุนเปิด แอล เอช ตลาด
เงิน (LHMM) และกองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส (LHSTPLUS) เพื่อ
ซ้ือหน่วยลงทุนของกองทุนนี้ (สับเปลี่ยนเข้า หรือการขายหน่วยลงทุนกองทุนต้นทาง
เพื่อซ้ือหน่วยลงทุนของกองทุนนี้)  ในช่วงเสนอขายคร้ังแรก (IPO) ได้ ทั้งนี้ บริษัท
จัดการอาจกําหนด หรือเปลี่ยนแปลงรายชื่อกองทุนต้นทางนี้ในภายหลังได้ เว้นแต่
บริษัทจัดการจะอนุญาตเป็นอย่างอ่ืน 
มูลค่าข้ันต่าํของการซ้ือคร้ังแรก : 5,000 บาท 
มูลค่าข้ันต่าํของการซ้ือคร้ังถัดไป : 5,000 บาท 
วันทําการขายคืน   
วนัทาํการขายคืนอตัโนมติั   : ไม่มี 
วนัทาํการขายคืนปกติ    : ทุกวันทําการตั้งแต่เวลา 08.30 – 14.00น. 
มูลค่าข้ันต่าํของการขายคืน  : 5,000 บาท 
ยอดคงเหลือข้ันต่ํา   : 5,000 บาท 
ระยะเวลาการรับเงนิค่าขายคืน : ภายใน 5 วันทาํการนบัแต่วันถัดจากวัน    

 คํานวณ NAV  (ปัจจบุัน T+X วันทําการ
หลังจากวันทาํรายการขายคืน) 

คุณสามารถตรวจสอบมูลค่าทรัพย์สินรายวันได้ที่: www.lhfund.co.th  
   

รายชื่อผู้จัดการกองทุน 
 

คุณพรเพ็ญ  ชุลีประเสริฐ, (เร่ิมบริหารกองทุน : วันที่จดทะเบียนกองทุน) 
คุณวิรัตน์  วิทยศรีธาดา, (เร่ิมบริหารกองทุน : วันที่จดทะเบียนกองทุน) 

 
 

 

 

 

 

 

ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน 
ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮา้ส์ จาํกัด (มหาชน) 
บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จาํกัด (มหาชน) 

 

หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทนุที่ได้รับแต่งตัง้ (ถ้ามี) 
 

   

ติดต่อสอบถามรับหนังสือชี้ชวนร้องเรียน 
 

 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทนุ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จํากัด 
ที่อยู่: เลขที่ 11 อาคารคิวเฮ้าส์ สาทร  ชัน้ 14  ถนนสาทรใต ้
        แขวงทุ่งมหาเมฆ  เขตสาทร กรุงเทพมหานคร  10120 
โทรศัพท์ : 0-2286-3484 , 0-2679-2155 
website : www.lhfund.co.th                       
email : Marketing@lhfund.co.th 

   

ธุรกรรมที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ 
 

 คุณสามารถตรวจสอบธุรกรรมที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน ์
ได้ที่ www.lhfund.co.th                      

ข้อมูลอ่ืน ๆ 
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คําอธิบายเพ่ิมเติม 

ปัจจัยความเสี่ยงของกองทุน 
� ความเสี่ยงจากการดําเนินงานของผู้ออกตราสาร (Business Risk) : คือความเสี่ยงที่เกิดจากการดําเนินงานของผู้ออก

ตราสาร หากผลการดําเนินงานหรือฐานะการเงินของผู้ออกตราสาร รวมทั้งความสามารถในการทํากําไรของผู้ออกตรา
สารเปลี่ยนแปลงไป ซ่ึงอาจกระทบต่อราคาซ้ือขายของตราสาร 

� ความเสี่ยงจากความสามารถในการชําระหน้ีของผู้ออกตราสาร (Credit Risk) : คือความเสี่ยงจากการที่บริษทัผู้ออก
ตราสารไม่สามารถชําระคืนเงินต้น และ/หรือดอกเบี้ยได้ตามทีกํ่าหนด หรือไม่ครบตามจํานวนที่ได้สัญญาไว ้

� ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาตราสาร (Market Risk) : คือความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงราคา หรือ
ผลตอบแทนโดยรวมของตราสาร ซ่ึงข้ึนอยู่กับปัจจัยต่าง ๆ เช่น แนวโน้มของอัตราดอกเบี้ย ความผันผวนของค่าเงิน 
ปัจจัยพื้นฐานทางเศรษฐกิจ ผลประกอบการของบริษัทผู้ออกตราสาร ปริมาณการซ้ือขายหุ้นหรือตราสารหนี้ เป็นต้น ซ่ึง
ส่งผลให้ราคาตราสารที่กองทุนได้ลงทุนไว้อาจเพิ่มข้ึนหรือลดลงได้ตลอดเวลา 

� ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องของตราสาร (Liquidity Risk) : คือความเสี่ยงที่เกิดจากการไม่สามารถขายตรา
สารได้ในช่วงเวลาที่ต้องการหรืออาจไม่ได้ราคาตามที่คาดหวังเอาไว้ 

� ความเสี่ยงจากการลงทุนในต่างประเทศ (Country and Political Risk) : เนื่องจากกองทุนหลักมีการลงทุนในตรา
สารต่างประเทศ กองทุนจึงมีความเสี่ยงของประเทศที่ลงทุน เช่น ประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นต้น กองทุนไทยจึงมีความ
เสี่ยงในเร่ืองของการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยพื้นฐาน สภาวะทางเศรษฐกิจ การเมือง ค่าเงิน และนโยบายต่างประเทศ โดย
ปัจจัยเหล่านี้อาจมีผลกระทบต่อราคาหน่วยลงทุน หรือหลักทรัพย์ที่กองทุนลงทุน หรือผู้ถือหน่วยลงทุนอาจได้รับชําระ
เงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนช้ากว่าระยะเวลาที่กําหนด 

� ความเสี่ยงจากข้อจํากัดการนําเงินลงทุนกลับประเทศ (Repatriation Risk) : เนื่องจากกองทุนอาจจะมีการลงทุนใน
ตราสารต่างประเทศ จึงมีความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายต่างประเทศที่เก่ียวกับการแลกเปลี่ยนเงินตรา
ต่างประเทศ และการนําเงินลงทุนกลับเข้ามาในประเทศได้ ซ่ึงอาจส่งผลให้กองทุนไม่สามารถชําระเงินให้ผู้ถือหน่วย
ลงทุนได้ตามจํานวนหรือเวลาที่กําหนด  

� ความเสี่ยงที่เกิดจากการได้รับชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมต่างประเทศล่าช้า : คือความเสี่ยงที่เกิด
จากวันหยุดทําการของประเทศที่กองทุนลงทุนหรือประเทศที่เก่ียวข้องกับการลงทุนอาจหยุดไม่ตรงกับวันหยุดทําการของ
ประเทศไทย ทําให้กองทุนอาจได้รับชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมต่างประเทศที่กองทุนลงทุนล่าช้า 
และส่งผลกระทบต่อการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนในประเทศ 

� ความเสี่ยงของอัตราแลกเปลี่ยน (Currency Risk) : เนื่องจากกองทุนอาจจะลงทุนในตราสารต่างประเทศ ซ่ึงต้อง
ลงทุนเป็นสกุลเงินต่างประเทศ ทําให้กองทุนมีความเสี่ยงจากการเพิ่มข้ึนหรือลดลงของอัตราแลกเปลี่ยนเม่ือเทียบกับสกุล
เงินบาท ซ่ึงมีผลทําให้ตอบแทนที่ได้รับมีความผันผวนตาม  

� ความเสี่ยงจากการทําสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivative) เพ่ือป้องกันความเสี่ยง : การทําสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า 
(Derivative) เพื่อป้องกันความเสี่ยง (Hedging) จากอัตราแลกเปลี่ยนอาจทําให้กองทุนเสียโอกาสในการได้รับ
ผลตอบแทนที่เพิ่มข้ึนหากอัตราแลกเปลี่ยนมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางตรงกันข้ามกับที่กองทุนคาดการณ์ไว้ อย่างไรก็
ตาม กองทุนยังคงมีความเสี่ยงจากการที่คู่สัญญาไม่ปฏิบัติตามสัญญาดังกล่าว 
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สาระสําคัญของกองทุนต่างประเทศ 
ชื่อกองทุน T. Rowe Price Funds SICAV – Global Focused Growth Equity Fund  

จดทะเบียนจัดตั้งในประเทศลักเซมเบิร์ก (Luxembourg) ภายใต้กฎหมายของประเทศ
ลักเซมเบิร์กและ UCITS ซ่ึงจัดตั้งและจัดการโดย T. Rowe Price (Luxembourg) 
Management S.à r.l. และบริหารการลงทุนโดย T. Rowe Price International Ltd 

วัตถุประสงค์การลงทุน กองทุน T. Rowe Price Funds SICAV – Global Focused Growth Equity Fund 
มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้เงินลงทุนมีการเติบโตของเงินทุนระยะยาว โดยกองทุนรวมลงทุน
ในหุ้นท่ีหลากหลายซ่ึงมีศักยภาพในการเติบโตของรายได้ท่ีเหนือกว่าค่าเฉลี่ยและมีการ
เติบโตแบบยั่งยืน โดยกองทุนรวมลงทุนในหุ้นท่ัวโลก รวมถึงหุ้นตลาดเกิดใหม่ 

นโยบายการลงทุน กองทุน T. Rowe Price Funds SICAV – Global Focused Growth Equity Fund 
(กองทุนหลัก) มีนโยบายลงทุนอย่างน้อยร้อยละ 70 ของสินทรัพย์ท้ังหมดในหุ้นและ
หลักทรัพย์ท่ีเก่ียวข้องกับหุ้นบริษัทจดทะเบียน รวมถึงหุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ ใบสําคัญ
แ ส ด ง สิ ท ธิ  American Depository Receipts (ADRs), European Depository 
Receipts (EDRs) and Global Depository Receipts (GDRs) 
กองทุนอาจลงทุนในตราสารหน้ีและตราสารตลาดเงินไมเ่กิน 30% ของสินทรัพย์ท้ังหมด
ของกองทุนหลัก 
กองทุนอาจใช้สัญญาซ้ือขายล่วงหน้า (Derivatives) เพ่ือป้องกันความเสี่ยงและเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพการบริหารในการลงทุน 

บริษัทจัดการ 
(Asset Management Company) 

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

ผู้จัดการการลงทุน 
(Investment Managers) 

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

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

สกุลเงิน ดอลล่าร์สหรัฐฯ (US Dollar) 
วันท่ีจัดต้ังกองทุน 12 มกราคม 2549 
วันทําการซ้ือขายหน่วยลงทุน ทุกวันทําการ 
อายุกองทุน ไม่กําหนด 
นโยบายการจ่ายเงินปันผล ไม่มี 
ค่าธรรมเนียม 
Management fee 
Operating and Administrative expenses 
Ongoing charges 

    
ไม่เกินร้อยละ 0.75 ต่อปี 
ร้อยละ 0.10 ต่อปี 
ร้อยละ 0.82 ต่อปี 

ISIN Codes ISIN: LU0143563046 
แหล่งข้อมูลกองทุนหลัก Website: www.troweprice.com 
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ข้อมูลการลงทุนของกองทุนหลัก 

 

 

 

 � การลงทุนในหน่วยลงทุนไม่ใช่การฝากเงิน รวมท้ังไม่ได้อยู่ภายใต้ความคุ้มครองของสถาบันคุ้มครองเงินฝาก 
จึงมีความเส่ียงจากการลงทุนซ่ึงผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับเงินลงทุนคืนเต็มจํานวน  

� ได้รับอนุมัติจัดตั้ง และอยู่ภายใต้การกํากับดูแลของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  
� การพิจารณาร่างหนังสือช้ีชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้มิได้เป็นการแสดงว่าสํานักงาน 

ก.ล.ต. ได้รับรองถึงความถูกต้องของข้อมูลในหนังสือช้ีชวนของกองทุนรวม หรือ ได้ประกันราคาหรือ
ผลตอบแทนของหน่วยลงทุนท่ีเสนอขายนั้น  ท้ังนี้ บริษัทจัดการกองทุนรวมได้สอบทานข้อมูลในหนังสือช้ีชวน
ส่วนสรุปข้อมูลสําคัญ ณ วันท่ี 18 มิถุนายน 2561  แล้วด้วยความระมัดระวังในฐานะผู้รับผิดชอบในการ
ดําเนินการของกองทุนรวมและขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวถูกต้องไม่เป็นเท็จ และไม่ทําให้ผู้อ่ืนสําคัญผิด 

(ข้อมูล Fund Fact Sheet ณ วันท่ี 30 เมษายน 2561 
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กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล อิควต้ีิ  
LH GLOBAL EQUITY FUND (LHGEQ) 
(ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ : LHGEQ -R) 

 กองทุนรวมตราสารทุน 
กองทุนรวมหน่วยลงทุนประเภท Feeder Fund 

กองทุนรวมที่เน้นลงทุนแบบมีความเสี่ยงต่างประเทศ 
 

หนังสือช้ีชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญ 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน  
แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จํากัด 
การเข้าร่วมการต่อต้านทุจริต: ได้รับการรับรอง CAC  

  

การลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่การฝากเงิน  

ข้อมูล ณ วันท่ี 18 มิถุนายน 2561 

ผู้ลงทุนควรศึกษารายละเอียดของกองทุนอย่างละเอียดถี่ถ้วนก่อนตัดสินใจลงทุน 
หากมีข้อสงสัยหรือต้องการข้อมูลเพ่ิมเติม โปรดตดิต่อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน 

คุณกําลังจะลงทุนอะไร? 

กองทุนรวมน้ีเหมาะกับใคร? 

คุณต้องระวังอะไรเป็นพิเศษ? 

สัดส่วนของประเภททรัพย์สินท่ีลงทุน 

ผลการดําเนินงาน 

ค่าธรรมเนียม 

ข้อมูลอ่ืน ๆ 
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นโยบายการลงทุน:  
o เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศท่ีมีนโยบายลงทุนในตราสารทุนท่ัวโลก (หรือ “กองทุนหลัก (Master 

fund)”) โดยเฉ ล่ียในรอบปีบัญชีไ ม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ  ซ่ึงกองทุนหลักท่ีกองทุน 
จะลงทุนคือกองทุน T. Rowe Price Funds SICAV – Global Focused Growth Equity Fund (“กองทุนหลัก”) ซ่ึง
กองทุนดังกล่าวได้จดทะเบียนในประเทศลักเซมเบิร์ก และอยู่ภายใต้ UCITS ท้ังนี้ กองทุนจะลงทุนในหน่วยลงทุนของ
กองทุนหลักในชนิดหน่วยลงทุน “Class I” สกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐฯ (USD) ซ่ึงจัดต้ังและจัดการโดย T. Rowe Price 
(Luxembourg) Management S.à r.l. และบริหารการลงทุนโดย T. Rowe Price International Ltd 

o กองทุน T. Rowe Price Funds SICAV – Global Focused Growth Equity Fund (กองทุนหลัก) มีนโยบายลงทุน
อย่างน้อยร้อยละ 70 ของสินทรัพย์ท้ังหมดในหุ้นและหลักทรัพย์ท่ีเกี่ยวข้องกับหุ้นบริษัทจดทะเบียน รวมถึงหุ้นสามัญ  
หุ้นบุริมสิทธิ ใบสําคัญแสดงสิทธิ American Depository Receipts (ADRs), European Depository Receipts (EDRs) 
and Global Depository Receipts (GDRs)  

o กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า (Derivatives) เพ่ือป้องกันความเส่ียง (Hedging) จากอัตรา
แลกเปล่ียน (Foreign Exchange Rate Risk) ตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน 

o บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปล่ียนแปลงประเภทและลักษณะพิเศษของกองทุนรวมในอนาคตเป็น Fund of Funds  หรือ
ลงทุนโดยตรงในต่างประเทศ โดยไม่ทําให้ระดับความเส่ียงของการลงทุน (risk spectrum) เพ่ิมขึ้น ท้ังนี้ ให้เป็นดุลยพินิจ
ของผู้จัดการกองทุน โดยขึ้นกับสถานการณ์ตลาด และต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุน 

คุณสามารถดูข้อมูลข้อมูลกองทุนหลักได้ที่ https://www.troweprice.com 

กลยุทธ์การบริหารกองทุน:  
กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล อิควิต้ี มุ่งหวังให้ผลตอบแทนจากการลงทุนเคล่ือนไหวตามผลตอบแทนของกองทุนหลัก  
(Passive Management) โดยกองทุนหลักมุ่งหวังให้ผลตอบแทนจากการลงทุนสูงกว่าดัชนีชีว้ัด (Active Management) 

“ผู้ลงทุนควรศึกษาและทําความเข้าใจเกี่ยวกับปัจจัยความเส่ียงของกองทุน และ/หรือกองทุนต่างประเทศท่ีกองทุนลงทุนได้ใน
เนื้อหาส่วน “คําอธิบายเพ่ิมเติม” หัวข้อ “สรุปสาระสําคัญของกองทุนหลัก” ในส่วนท้ายของเอกสารฉบับนี้ 

คุณกําลังจะลงทุนอะไร? 

กองทุนรวมน้ีไม่เหมาะกับใคร 
� ผู้ลงทุนท่ีเนน้การได้รบัผลตอบแทนในจํานวนเงินท่ีแน่นอน หรือรักษาเงินต้นให้อยู่ครบ 
� ผู้ลงทุนท่ีไม่สามารถยอมรับความเส่ียงจากการลงทุนในต่างประเทศได้ อาทิ ความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียน ความผันผวนของ

มูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนหลัก เป็นต้น 
 

กองทุนรวมน้ีเหมาะกับใคร? 
� ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ (ช่ือย่อ : LHGEQ-R) : เหมาะกับผู้ลงทุนประเภทบุคคลธรรมดา เปิดโอกาสให้ผู้ลงทุน 

รับรายได้สมํ่าเสมอจากการขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ 
� ผู้ผู้ลงทุนท่ีมุ่งหวังผลตอบแทนจากการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศซ่ึงเน้นลงทุนในหุ้นท่ีหลากหลาย 

ซ่ึงมีศักยภาพในการเติบโตของรายได้ที่เหนือกว่าค่าเฉล่ียและมีการเติบโตแบบย่ังยืน โดยกองทุนรวมลงทุนในหุ้นท่ัวโลก รวมถึง
หุ้นตลาดเกิดใหม่ และผู้ลงทุนสามารถยอมรับความเส่ียงจากการลงทุนในต่างประเทศได้  

� ผู้ลงทุนท่ีสามารถรับความผันผวนของราคาหรือมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนหลักหรือกองทุนต่างประเทศท่ีกองทุนลงทุน  
ซ่ึงอาจจะปรับตัวเพ่ิมสูงขึ้น หรือลดลงจนตํ่ากว่ามูลค่าท่ีลงทุนและทําให้ขาดทุนได้ 

� ผู้ที่สามารถลงทุนในระยะปานกลางถึงระยะยาว โดยคาดหวังผลตอบแทนในระยะยาวจากการลงทุนในตราสารทุนต่างประเทศ 
� ผู้ลงทุนท่ีสามารถรับความผันผวนจากอัตราแลกเปล่ียนได้ เนื่องจากกองทุนนี้จะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศ

ด้วยสกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐฯ (USD) จึงอาจมีความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียน 
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   ทําอย่างไรหากยังไม่เข้าใจนโยบาย และความเสี่ยงของกองทุนนี ้

� อ่านหนังสือช้ีชวนฉบับเต็ม  หรือสอบถามผูส้นับสนุนการขายและบริษัทจัดการ 
� อย่าลงทุนหากไม่เข้าใจลักษณะและความเสีย่งของกองทุนรวมน้ีดีพอ 

ตัวอย่าง 

คําเตือนที่สําคัญ: 

� เนื่องจากกองทุนจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศ จึงอาจมีความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียน ซ่ึงกองทุนทําการ
ป้องกันความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน 

� กองทุนต่างประเทศอาจลงทุนในสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารการลงทุน  ซ่ึงอาจมีความเส่ียงมากกว่า
กองทุนรวมอื่น จึงเหมาะกับผู้ลงทุนท่ีต้องการผลตอบแทนสูงและสามารถยอมรับความเส่ียงได้สูงกว่าผู้ลงทุนท่ัวไป  ผู้ลงทุนจึงควร
ลงทุนในกองทุนนี้เม่ือมีความเข้าใจในความเส่ียงของสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า และผู้ลงทุนควรพิจารณาความเหมาะสมของการ
ลงทุนโดยคํานึงถึงประสบการณ์ลงทุน วัตถุประสงค์ และฐานะการเงินของผู้ลงทุนเอง 

� เนื่องจากกองทุนหลักลงทุนในตราสารทุนหลายประเทศ กองทุนหลักอาจลงทุนในสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าป้องกันความเส่ียงจาก
อัตราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศตามสกุลเงินของประเทศท่ีลงทุน ท้ังนี้ ตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน 

� กองทุนมีนโยบายลงทุนในต่างประเทศ จึงมีความเส่ียงด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และสภาวะตลาด สภาพคล่อง  อัตรา
แลกเปล่ียน กฎหมาย และ/หรือข้อจํากัดของประเทศท่ีกองทุนเข้าลงทุน ซ่ึงอาจส่งผลต่อมูลค่าหน่วยลงทุน และ/หรือสภาพคล่อง 

� กองทุนอาจลงทุนหรือมีไว้ซ่ึงตราสารหนี้ท่ีมีอันดับความน่าเช่ือถือตํ่ากว่าท่ีสามารถลงทุนได้ (Non – investment grade) และ
ตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเช่ือถือ (Unrated) รวมท้ังตราสารทุนท่ีไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted 
Securities) ผู้ลงทุนอาจมีความเส่ียงท่ีสูงขึ้นมากกว่ากองทุนรวมท่ัวไป เช่น ความเส่ียงจากการผิดนัดชําระหนี้ของผู้ออกตราสาร 
หรือ ความเส่ียงจากการขาดสภาพคล่องของตราสาร เป็นต้น  

� กองทุนหลักท่ีกองทุนรวมไปลงทุนมีสัดส่วนการลงทุนกระจุกตัวในประเทศสหรัฐอเมริกา ดังนั้น ผู้ลงทุนจึงควรพิจารณาการ
กระจายความเส่ียงของพอร์ตการลงทุนโดยรวมของตนเอง  

คุณต้องระวังอะไรเป็นพิเศษ? 
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 แผนภาพแสดงตําแหน่งความเส่ียงของกองทุนรวม 

 

 

 

*คุณสามารถดูข้อมูลเพ่ิมเติมได้ท่ี www.lhfund.co.th 

ตํ่า สูง 

ปัจจัยความเส่ียงท่ีสําคัญ 

� ความเส่ียงจากความผันผวนของราคาหลักทรัพย์ 

� ความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงของอัตราแลกเปล่ียน 
การป้องกันความเสี่ยง fx 

  ต่ํา                                                                                                                       สูง 

1 

7 
3 4 5 

โอกาสขาดทุนเงินต้น 

เสี่ยงต่ํา 

เสี่ยงปานกลาง 
ค่อนข้างต่ํา 

เสี่ยงปานกลาง 
ค่อนข้างสูง 

เสี่ยงสูง 

เสี่ยงสูงมาก 

6 
2 

8 

    LHGEQ-R 

< 5% 5-10% 10-15% 15-20% > 25% 

ท้ังหมด/เกือบท้ังหมด บางส่วน ดุลยพินิจ ไม่ป้องกัน 

  ต่ํา                                                                                                                       สูง 

� ความเส่ียงจากการกระจุกตัวลงทุนในผู้ออกรายใดรายหน่ึง 
ความผันผวนของการดําเนินงาน (SD) ≤ 10% 10%-20% 20%-50% 50%-80% > 80% 

  ต่ํา                                                                                                                       สูง 
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หมายเหตุ: ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2561 หมายเหตุ: Factsheet  T. Rowe Price Funds SICAV – Global Focused Growth Equity Fund 

ท้ังนี้สามารถดูข้อมูลท่ีเป็นปัจจบัุนได้ท่ี www.lhfund.co.th ณ วันที่ 30 เมษายน 2561 หรือดูข้อมูลเพ่ิมเติมได้ที่ www.troweprice.com 

 

 

 

  

 

ข้อมูล Fund Fact Sheet ของกองทุนหลัก ณ วันท่ี 30 เมษายน 2561 

สัดส่วนของประเภททรัพยส์ินที่ลงทุน 

รายละเอียดทรัพย์สินท่ีกองทุนหลักลงทุน  
(T. Rowe Price Funds SICAV – Global Focused Growth Equity Fund) 
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หมายเหตุ:  
1)  ค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้นเป็นอัตราท่ีรวมภาษีมลูค่าเพ่ิม หรอืภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอ่ืนใด ในทํานองเดียวกันน้ี 
2)  บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการท่ีจะปรับเพ่ิมอัตราค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายข้างต้น โดยไดร้ับความเห็นชอบจาก 

ผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว   
เพ่ิมเตมิโครงการจัดการในอัตราไม่เกินร้อยละ 5 ของอัตราค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย  
ท้ังน้ี เป็นไปตามท่ีระบุไว้ในรายละเอียดโครงการและตามหลักเกณฑ์ท่ีสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด 

3)  ค่าธรรมเนียมค่าใช้จ่ายท่ีเรยีกเก็บจากกองทุนรวม เมื่อรวมกันท้ังหมดแล้ว ต้องไม่เกินอัตราร้อยละ 5.00 ต่อปีของ  
 มูลค่าทรัพย์สินสุทธขิองกองทุนรวม  

  

 * ค่าธรรมเนียมมีผลกระทบต่อผลตอบแทนท่ีคุณจะได้รับ  
ดังน้ัน คุณควรพิจารณาการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวก่อนการลงทุน * 

ค่าธรรมเนียมท่ีเรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV) 

ค่าธรรมเนียม 

ค่าธรรมเนียมท่ีเรียกเก็บจากกองทุน 

ค่า
ธร

รม
เนี

ยม
ที่เ

รีย
กเ

ก็บ
จร

ิง 
   

  (
%

 ต่
อปี

ขอ
ง N

AV
) 

����              ���� 

����              ���� 
����              ���� 

����              ���� 

สูงสุดไมเ่กิน, 2.500% 

เก็บจริง, 1.070% 

สูงสุดไม่เกิน, 5.000% 

  เก็บจริง, 1.3701% 
(ยังไม่รวมค่าใช้จ่าย อืน่ๆ ) 

เก็บจริง, 0.0321% 
สูงสุดไมเ่กิน, 0.100% 

สูงสุดไม่เกิน,  
0.500% 

เก็บจริง, 0.268% 

การจัดการ ผู้ดูแล 
ผลประโยชน ์

นายทะเบียน ค่าใช้จ่ายอ่ืน รวมค่าใช้จ่าย 

5.000% 

4.500% 

4.000% 

3.500% 

3.000% 

2.500% 

2.000% 

1.500% 

1.000% 

0.500% 

0.000% 

สูงสุดไม่เกิน,  
1.900% 
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รายการ สูงสุดไม่เกิน เก็บจริง 

ค่าธรรมเนียมการขาย 

เสนอขายครั้งแรก (IPO) 

ภายหลังการเสนอขายครั้งแรก 

 

2.50% 

2.50% 

 

1.00% 

1.00% 

ค่าธรรมเนียมการรับซ้ือคืน 2.50% ยกเว้น 

ค่าธรรมเนียมการสับเปล่ียน 

� ค่าธรรมเนียมสับเปล่ียนเข้า 
 

� ค่าธรรมเนียมสับเปล่ียนออก 

 

2.50% 
 

2.50% 

 

ยกเว้น 
(แต่ต้องเสียค่าธรรมเนียมการขาย) 

ยกเว้น 
(แต่ต้องเสียค่าธรรมเนียมการรับซ้ือคืน) 

ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน ตามอัตราท่ีนายทะเบียนกําหนด 200 บาทต่อรายการ 

 

หมายเหตุ: 
 1)  ค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้น อาจเรียกเก็บจากผูล้งทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่ละรายไมเ่ท่ากัน ข้ึนอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ 
2)  กรณีสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการอาจยกเว้นไม่เรยีกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลีย่นหน่วยลงทุน 

สําหรับการสับเปลีย่นหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ แตจ่ะมีการเรียกเก็บ 
ค่าธรรมเนียมการขายและรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนตามอัตราท่ีบริษัทจัดการกําหนด 

3)  ค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้นรวมภาษีมลูค่าเพ่ิม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอ่ืนใดแล้ว 
 

 

ค่าธรรมเนียมของกองทุนหลัก 

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

ค่าธรรมเนียม อัตราร้อยละ 

Management fee ไม่เกินร้อยละ 0.75 ต่อปี 

Operating and Administrative expenses ร้อยละ 0.10 ต่อปี 

Ongoing Charges  ร้อยละ 0.82 ต่อปี 

 

  

ค่าธรรมเนียมท่ีเรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าซ้ือขาย) 
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ผลการดําเนินงานของกองทุนหลัก T. Rowe Price Funds SICAV – Global Focused Growth Equity Fund  
Annualised 

(NAV, total return) Inception 
Date 

1 month 3 month Year-to-
Date 

1 year 3 years 5 years 10 years Since 
Inception 

Class I 12 Jan 2006 1.51% -3.24% 4.16% 21.57% 13.56% 15.20% 5.74% 7.22% 

MSCI AC World Index  1.01% -5.21% 0.16% 14.77% 8.02% 9.38% 5.67% 6.54% 

 

CALENDAR YEARS 
(NAV, total return) 

(NAV, total return) 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Class I -53.70% 45.34% 11.32% -11.80% 14.58% 33.62% 6.97% 6.71% 5.92% 32.98% 

MSCI AC World Index -41.85% 35.41% 13.21% -6.86% 16.80% 23.44% 4.71% -1.84% 8.48% 24.62% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 * ผลการดําเนินงานในอดีต มิได้เป็นส่ิงยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต * 

ตัวช้ีวัดของกองทุน (Benchmark): 
กองทุนนี้จะเปรียบเทียบผลการดําเนินงานของกองทุนกับตัวชี้วัดตามกองทุนหลัก คือ ดัชนี MSCI AC World Index  
โดยปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคํานวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คํานวณผลตอบแทน 

ประเภทกองทุนรวมเพ่ือใช้เปรียบเทียบผลการดําเนินงาน ณ จุดขาย คือ Global Equity 

ผลการดําเนินงานในอดีต 



หน้า 9 
  

 

 

 
 

นโยบายการจ่ายเงินปันผล 
ผู้ดูแลผลประโยชน์ 
วันเสนอขายคร้ังแรก (IPO)  
วันที่จดทะเบียน  
อายุโครงการ 
จํานวนเงินทุนโครงการ 

 

ไม่มี 
ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน)  
ระหว่างวันที่ 16 – 24 กรกฎาคม 2561 
บริษัทจะจดทะเบียนกองทรัพยส์ินเป็นกองทนุรวม ภายหลังจากการเสนอขายคร้ังแรก 
ไม่กําหนดอายโุครงการ 
1,000 ล้านบาท 

ซื้อและขายคืนหน่วยลงทุน 
 

วันทําการซื้อ  :  
ระหว่างการเสนอขายคร้ังแรก (IPO)* : ระหวา่งวนัที" 16 – 24 กรกฎาคม 2561 
   ตั้งแต่เวลา 08.30 – 15.30น. 
ภายหลังการเสนอขายคร้ังแรก     : ทุกวันทําการตั้งแต่เวลา 08.30 – 14.00น. 
* โดยวันสุดท้ายของการเสนอขายคร้ังแรก (IPO) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิรับเงินค่า
จองซ้ือเป็นเงินโอนเท่านั้นภายในเวลา 15.30 น. อนึ่ง ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถส่ง
คําสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนต้นทาง อันได้แก่ กองทุนเปิด แอล เอช ตลาด
เงิน (LHMM) และกองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส (LHSTPLUS) เพื่อ
ซ้ือหน่วยลงทุนของกองทุนนี้ (สับเปลี่ยนเข้า หรือการขายหน่วยลงทุนกองทุนต้นทาง
เพื่อซ้ือหน่วยลงทุนของกองทุนนี้)  ในช่วงเสนอขายคร้ังแรก (IPO) ได้ ทั้งนี้ บริษัท
จัดการอาจกําหนด หรือเปลี่ยนแปลงรายชื่อกองทุนต้นทางนี้ในภายหลังได้ เว้นแต่
บริษัทจัดการจะอนุญาตเป็นอย่างอ่ืน 
มูลค่าข้ันต่าํของการซ้ือคร้ังแรก : 5,000 บาท 
มูลค่าข้ันต่าํของการซ้ือคร้ังถัดไป : 5,000 บาท 
วันทําการขายคืน   
วนัทาํการขายคืนอตัโนมติั   : ไม่เกินปีละ 12 คร้ัง 
วนัทาํการขายคืนปกติ    : ทุกวันทําการตั้งแต่เวลา 08.30 – 14.00น. 
มูลค่าข้ันต่าํของการขายคืน  : 5,000 บาท 
ยอดคงเหลือข้ันต่ํา   : 5,000 บาท 
ระยะเวลาการรับเงนิค่าขายคืน : ภายใน 5 วันทาํการนบัแต่วันถัดจากวัน    

 คํานวณ NAV  (ปัจจบุัน T+X วันทําการ
หลังจากวันทาํรายการขายคืน) 

คุณสามารถตรวจสอบมูลค่าทรัพย์สินรายวันได้ที่: www.lhfund.co.th  
   

รายชื่อผู้จัดการกองทุน 
 

คุณพรเพ็ญ  ชุลีประเสริฐ, (เร่ิมบริหารกองทุน : วันที่จดทะเบียนกองทุน) 
คุณวิรัตน์  วิทยศรีธาดา, (เร่ิมบริหารกองทุน : วันที่จดทะเบียนกองทุน) 

 
 

 

 

 

 

 

ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน 
ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮา้ส์ จาํกัด (มหาชน) 
บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จาํกัด (มหาชน) 

 

หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทนุที่ได้รับแต่งตัง้ (ถ้ามี) 
 

   

ติดต่อสอบถามรับหนังสือชี้ชวนร้องเรียน 
 

 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทนุ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จํากัด 
ที่อยู่: เลขที่ 11 อาคารคิวเฮ้าส์ สาทร  ชัน้ 14  ถนนสาทรใต ้
        แขวงทุ่งมหาเมฆ  เขตสาทร กรุงเทพมหานคร  10120 
โทรศัพท์ : 0-2286-3484 , 0-2679-2155 
website : www.lhfund.co.th                       
email : Marketing@lhfund.co.th 

   

ธุรกรรมที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ 
 

 คุณสามารถตรวจสอบธุรกรรมที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน ์
ได้ที่ www.lhfund.co.th                      

 

ข้อมูลอ่ืน ๆ 
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คําอธิบายเพ่ิมเติม 

ปัจจัยความเสี่ยงของกองทุน 
� ความเสี่ยงจากการดําเนินงานของผู้ออกตราสาร (Business Risk) : คือความเสี่ยงที่เกิดจากการดําเนินงานของผู้ออก

ตราสาร หากผลการดําเนินงานหรือฐานะการเงินของผู้ออกตราสาร รวมทั้งความสามารถในการทํากําไรของผู้ออกตรา
สารเปลี่ยนแปลงไป ซ่ึงอาจกระทบต่อราคาซ้ือขายของตราสาร 

� ความเสี่ยงจากความสามารถในการชําระหน้ีของผู้ออกตราสาร (Credit Risk) : คือความเสี่ยงจากการที่บริษทัผู้ออก
ตราสารไม่สามารถชําระคืนเงินต้น และ/หรือดอกเบี้ยได้ตามทีกํ่าหนด หรือไม่ครบตามจํานวนที่ได้สัญญาไว ้

� ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาตราสาร (Market Risk) : คือความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงราคา หรือ
ผลตอบแทนโดยรวมของตราสาร ซ่ึงข้ึนอยู่กับปัจจัยต่าง ๆ เช่น แนวโน้มของอัตราดอกเบี้ย ความผันผวนของค่าเงิน 
ปัจจัยพื้นฐานทางเศรษฐกิจ ผลประกอบการของบริษัทผู้ออกตราสาร ปริมาณการซ้ือขายหุ้นหรือตราสารหนี้ เป็นต้น ซ่ึง
ส่งผลให้ราคาตราสารที่กองทุนได้ลงทุนไว้อาจเพิ่มข้ึนหรือลดลงได้ตลอดเวลา 

� ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องของตราสาร (Liquidity Risk) : คือความเสี่ยงที่เกิดจากการไม่สามารถขายตรา
สารได้ในช่วงเวลาที่ต้องการหรืออาจไม่ได้ราคาตามที่คาดหวังเอาไว้ 

� ความเสี่ยงจากการลงทุนในต่างประเทศ (Country and Political Risk) : เนื่องจากกองทุนหลักมีการลงทุนในตรา
สารต่างประเทศ กองทุนจึงมีความเสี่ยงของประเทศที่ลงทุน เช่น ประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นต้น กองทุนไทยจึงมีความ
เสี่ยงในเร่ืองของการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยพื้นฐาน สภาวะทางเศรษฐกิจ การเมือง ค่าเงิน และนโยบายต่างประเทศ โดย
ปัจจัยเหล่านี้อาจมีผลกระทบต่อราคาหน่วยลงทุน หรือหลักทรัพย์ที่กองทุนลงทุน หรือผู้ถือหน่วยลงทุนอาจได้รับชําระ
เงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนช้ากว่าระยะเวลาที่กําหนด 

� ความเสี่ยงจากข้อจํากัดการนําเงินลงทุนกลับประเทศ (Repatriation Risk) : เนื่องจากกองทุนอาจจะมีการลงทุนใน
ตราสารต่างประเทศ จึงมีความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายต่างประเทศที่เก่ียวกับการแลกเปลี่ยนเงินตรา
ต่างประเทศ และการนําเงินลงทุนกลับเข้ามาในประเทศได้ ซ่ึงอาจส่งผลให้กองทุนไม่สามารถชําระเงินให้ผู้ถือหน่วย
ลงทุนได้ตามจํานวนหรือเวลาที่กําหนด  

� ความเสี่ยงที่เกิดจากการได้รับชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมต่างประเทศล่าช้า : คือความเสี่ยงที่เกิด
จากวันหยุดทําการของประเทศที่กองทุนลงทุนหรือประเทศที่เก่ียวข้องกับการลงทุนอาจหยุดไม่ตรงกับวันหยุดทําการของ
ประเทศไทย ทําให้กองทุนอาจได้รับชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมต่างประเทศที่กองทุนลงทุนล่าช้า 
และส่งผลกระทบต่อการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนในประเทศ 

� ความเสี่ยงของอัตราแลกเปลี่ยน (Currency Risk) : เนื่องจากกองทุนอาจจะลงทุนในตราสารต่างประเทศ ซ่ึงต้อง
ลงทุนเป็นสกุลเงินต่างประเทศ ทําให้กองทุนมีความเสี่ยงจากการเพิ่มข้ึนหรือลดลงของอัตราแลกเปลี่ยนเม่ือเทียบกับสกุล
เงินบาท ซ่ึงมีผลทําให้ตอบแทนที่ได้รับมีความผันผวนตาม  

� ความเสี่ยงจากการทําสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivative) เพ่ือป้องกันความเสี่ยง : การทําสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า 
(Derivative) เพื่อป้องกันความเสี่ยง (Hedging) จากอัตราแลกเปลี่ยนอาจทําให้กองทุนเสียโอกาสในการได้รับ
ผลตอบแทนที่เพิ่มข้ึนหากอัตราแลกเปลี่ยนมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางตรงกันข้ามกับที่กองทุนคาดการณ์ไว้ อย่างไร 
ก็ตาม กองทุนยังคงมีความเสี่ยงจากการที่คู่สัญญาไม่ปฏิบัติตามสัญญาดังกล่าว 
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สาระสําคัญของกองทุนต่างประเทศ 
ชื่อกองทุน T. Rowe Price Funds SICAV – Global Focused Growth Equity Fund  

จดทะเบียนจัดตั้งในประเทศลักเซมเบิร์ก (Luxembourg) ภายใต้กฎหมายของประเทศ
ลักเซมเบิร์กและ UCITS ซ่ึงจัดตั้งและจัดการโดย T. Rowe Price (Luxembourg) 
Management S.à r.l. และบริหารการลงทุนโดย T. Rowe Price International Ltd 

วัตถุประสงค์การลงทุน กองทุน T. Rowe Price Funds SICAV – Global Focused Growth Equity Fund 
มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้เงินลงทุนมีการเติบโตของเงินทุนระยะยาว โดยกองทุนรวมลงทุน
ในหุ้นท่ีหลากหลายซ่ึงมีศักยภาพในการเติบโตของรายได้ท่ีเหนือกว่าค่าเฉลี่ยและมีการ
เติบโตแบบยั่งยืน โดยกองทุนรวมลงทุนในหุ้นท่ัวโลก รวมถึงหุ้นตลาดเกิดใหม่ 

นโยบายการลงทุน กองทุน T. Rowe Price Funds SICAV – Global Focused Growth Equity Fund 
(กองทุนหลัก) มีนโยบายลงทุนอย่างน้อยร้อยละ 70 ของสินทรัพย์ท้ังหมดในหุ้นและ
หลักทรัพย์ท่ีเก่ียวข้องกับหุ้นบริษัทจดทะเบียน รวมถึงหุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ ใบสําคัญ
แ ส ด ง สิ ท ธิ  American Depository Receipts (ADRs), European Depository 
Receipts (EDRs) and Global Depository Receipts (GDRs) 
กองทุนอาจลงทุนในตราสารหน้ีและตราสารตลาดเงินไม่เกิน 30% ของสินทรัพย์ท้ังหมด
ของกองทุนหลัก 
กองทุนอาจใช้สัญญาซ้ือขายล่วงหน้า (Derivatives) เพ่ือป้องกันความเสี่ยงและเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพการบริหารในการลงทุน 

บริษัทจัดการ 
(Asset Management Company) 

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

ผู้จัดการการลงทุน 
(Investment Managers) 

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

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

สกุลเงิน ดอลล่าร์สหรัฐฯ (US Dollar) 
วันท่ีจัดต้ังกองทุน 12 มกราคม 2549 
วันทําการซ้ือขายหน่วยลงทุน ทุกวันทําการ 
อายุกองทุน ไม่กําหนด 
นโยบายการจ่ายเงินปันผล ไม่มี 
ค่าธรรมเนียม 
Management fee 
Operating and Administrative expenses 
Ongoing charges 

    
ไม่เกินร้อยละ 0.75 ต่อปี 
ร้อยละ 0.10 ต่อปี 
ร้อยละ 0.82 ต่อปี 

ISIN Codes ISIN: LU0143563046 
แหล่งข้อมูลกองทุนหลัก Website: www.troweprice.com 

 
 
 



หน้า 12 
  

ข้อมูลการลงทุนของกองทุนหลัก 

 

 

 

 � การลงทุนในหน่วยลงทุนไม่ใช่การฝากเงิน รวมท้ังไม่ได้อยู่ภายใต้ความคุ้มครองของสถาบันคุ้มครองเงินฝาก 
จึงมีความเส่ียงจากการลงทุนซ่ึงผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับเงินลงทุนคืนเต็มจํานวน  

� ได้รับอนุมัติจัดตั้ง และอยู่ภายใต้การกํากับดูแลของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  
� การพิจารณาร่างหนังสือช้ีชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้มิได้เป็นการแสดงว่าสํานักงาน 

ก.ล.ต. ได้รับรองถึงความถูกต้องของข้อมูลในหนังสือช้ีชวนของกองทุนรวม หรือ ได้ประกันราคาหรือ
ผลตอบแทนของหน่วยลงทุนท่ีเสนอขายนั้น  ท้ังนี้ บริษัทจัดการกองทุนรวมได้สอบทานข้อมูลในหนังสือช้ีชวน
ส่วนสรุปข้อมูลสําคัญ ณ วันท่ี 18 มิถุนายน 2561  แล้วด้วยความระมัดระวังในฐานะผู้รับผิดชอบในการ
ดําเนินการของกองทุนรวมและขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวถูกต้องไม่เป็นเท็จ และไม่ทําให้ผู้อ่ืนสําคัญผิด 

(ข้อมูล Fund Fact Sheet ณ วันท่ี 30 เมษายน 2561 


