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หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน  
แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด 
การเข้าร่วมการต่อต้านทุจริต: ได้รับการรับรอง CAC  

  

การลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่การฝากเงิน  

ข้อมูล ณ วันที่ 1 กันยายน 2563 

ผู้ลงทุนควรศึกษารายละเอียดของกองทุนอย่างละเอียดถี่ถ้วนก่อนตัดสินใจลงทุน 
หากมีข้อสงสัยหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดตดิต่อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน 

คุณกำลังจะลงทุนอะไร? 

กองทุนรวมนี้เหมาะกับใคร? 

คุณต้องระวังอะไรเป็นพิเศษ? 

สัดส่วนของประเภททรัพย์สินที่ลงทุน 

ผลการดำเนินงาน 

ค่าธรรมเนียม 

ข้อมูลอื่น ๆ 

กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล อิควิตี้ 
 เพื่อการเลี้ยงชีพ  

LH GLOBAL EQUITY RMF FUND  
LHGEQRMF 

 กองทุนรวมตราสารทุน 
กองทุนรวมเพ่ือการเลี้ยงชีพ  

(Retirement Mutual Fund : RMF) 
กองทุนรวมหนว่ยลงทุนประเภท Feeder Fund 

กองทุนรวมที่เน้นลงทุนแบบมีความเสี่ยงต่างประเทศ 
 

รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 

http://www.thai-cac.com/th
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o กองทุนจะเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศที่มีนโยบายลงทุนในตราสารทุนทั่วโลก (หรือ “กองทุน
หลัก (Master fund)”) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ซ่ึงกองทุนหลักที่กองทุนจะ
ลงท ุนค ือกองท ุน T. Rowe Price Funds SICAV – Global Focused Growth Equity Fund (“กองทุนหลัก”) ซ่ึง
กองทุนดังกล่าวได้จดทะเบียนในประเทศลักเซมเบิร์ก และอยู่ภายใต้ UCITS ท้ังนี้ กองทุนจะลงทุนในหน่วยลงทุนของ
กองทุนหลักในชนิดหน่วยลงทุน “Class I” สกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐฯ (USD) ซึ่งจัดตั้งและจัดการโดย 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 ของสินทรัพย์ทั้งหมดในหุ้นและหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับหุ้นบริษัทจดทะเบียน รวมถึงหุ้นสามัญ  
หุ้นบุริมสิทธิ ใบสำคัญแสดงสิทธิ American Depository Receipts (ADRs), European Depository Receipts (EDRs) 
and Global Depository Receipts (GDRs)  

o กองทุนไทยและกองทุนหลักอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการ
ลงทุน (Efficient Portfolio Management) และ/หรือ เพื ่อป้องกันความเสี ่ยง (Hedging) จากอัตราแลกเปลี ่ยน 
(Foreign Exchange Rate Risk) ตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน 

o บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี่ยนแปลงประเภทและลักษณะพิเศษของกองทุนรวมในอนาคตเป็นกองทุนรวมหนว่ยลงทุน 
(Fund of Funds) หรือกองทุนรวมที่มีการลงทุนโดยตรงในตราสาร และ/หรือหลักทรัพย์ต่างประเทศ หรือสามารถ
กลับมาเป็นกองทุนรวมฟีดเดอร์ (Feeder Fund) ได้ โดยไม่ทำให้ระดับความเสี่ยงของการลงทุน (risk spectrum) เพิ่มขึน้ 
ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนซึ่งขึ้นอยู่กับสถานการณ์ตลาด โดยเป็นไปเพื่อประโยชน์ สูงสุดของผู้ถือ
หน่วยลงทุน อนึ่ง บริษัทจัดการจะดำเนินการแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน ก่อนดำเนินการ
เปลี่ยนแปลงประเภทกองทุนดังกล่าว โดยประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขาย
หรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี)   

คุณสามารถดูข้อมูลข้อมูลกองทุนหลักได้ที่ https://www.troweprice.com 
กลยุทธ์การบริหารกองทุน:  
กองทุน LHGEQRMF มุ ่งหว ังให ้ผลตอบแทนจากการลงท ุนเคลื ่อนไหวตามผลตอบแทนของกองทุนหลัก ( Passive 
Management) โดยกองทุนหลักมุ่งหวังให้ผลตอบแทนจากการลงทุนสูงกว่าดัชนีชี้วัด (Active Management) 

“ผู้ลงทุนควรศึกษาและทำความเข้าใจเกี่ยวกับปัจจัยความเสี่ยงของกองทุน และ/หรือกองทุนต่างประเทศที่กองทุนลงทุนได้ใน
เนื้อหาส่วน “คำอธิบายเพิ่มเติม” หัวข้อ “สรุปสาระสำคัญของกองทุนหลัก” ในส่วนท้ายของเอกสารฉบับนี้ 

คุณกำลังจะลงทุนอะไร? 

กองทุนรวมนี้ไม่เหมาะกับใคร 
▪ ผู้ลงทุนที่เนน้การได้รบัผลตอบแทนในจำนวนเงินที่แน่นอน หรือรกัษาเงินต้นให้อยู่ครบ 
▪ ผู้ลงทุนที่ไม่สามารถยอมรับความเสี่ยงจากการลงทุนในต่างประเทศได้ อาทิ ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ความผันผวนของ

มูลค่าหน่วยลงทนุของกองทุนหลกั เป็นต้น 

กองทุนรวมน้ีเหมาะกับใคร? 
▪ ผู้ลงทุนที่มุ่งหวังผลตอบแทนจากการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศซึ่งเน้นลงทุนในหุ้นที่หลากหลาย 

ซึ่งมีศักยภาพในการเติบโตของรายได้ที่เหนือกว่าค่าเฉลี่ยและมีการเติบโตแบบยั่งยืน โดยกองทุนรวมลงทุนในหุ้นทั่วโลก 
รวมถึงหุ้นตลาดเกิดใหม่ และผู้ลงทุนสามารถยอมรับความเสี่ยงจากการลงทุนในต่างประเทศได้  

▪ ผู้ลงทุนที่สามารถรับความผันผวนของราคาหรือมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนหลักหรือกองทุนต่างประเทศที่กองทุนลงทุน  
ซ่ึงอาจจะปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น หรือลดลงจนต่ำกว่ามูลค่าที่ลงทุนและทำให้ขาดทุนได้ 

▪ ผู ้ที ่สามารถลงทุนในระยะปานกลางถึงระยะยาว โดยคาดหวังผลตอบแทนในระยะยาวจากการลงทุนในตราสารทุน
ต่างประเทศ 

▪ ผู้ลงทุนที่สามารถรับความผันผวนจากอัตราแลกเปลี่ยนได้ เนื่องจากกองทุนนี้จะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศ
ด้วยสกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐฯ (USD) จึงอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน 

▪ ผู้ลงทุนที่ต้องการลงทุนแบบผูกพันระยะยาวเพื่อการเลี้ยงชีพหลังเกษียณอายุ และเนื่ องจากเป็นกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ 
ผู้ลงทุนจึงควรลงทุนต่อเนื่องเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปีเต็ม จนครบอายุ 55 ปีบริบูรณ์ เพื่อสิทธิประโยชน์ทางภาษี 
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   ทำอย่างไรหากยังไม่เข้าใจนโยบาย และความเสี่ยงของกองทุนนี้ 

▪ อ่านหนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม  หรือสอบถามผูส้นบัสนุนการขายและบริษทัจัดการ 
▪ อย่าลงทุนหากไม่เข้าใจลักษณะและความเสีย่งของกองทุนรวมนี้ดีพอ 

ตัวอย่าง 

คำเตือนที่สำคัญ: 
▪ เนื่องจากกองทุนจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศ จึงอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งกองทุนทำการป้องกัน

ความเสีย่งจากอัตราแลกเปลี่ยนเงนิตราต่างประเทศตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน 
▪ กองทุนไทยและกองทุนหลักอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกันความเสี่ยง (Hedging) และเพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) ซึ่งอาจมีความเสี่ยงมากกว่ากองทุนรวมอื่น จึงเหมาะกับผู้
ลงทุนที่ต้องการผลตอบแทนสูงและสามารถยอมรับความเสี่ยงได้สูงกว่าผู้ลงทุนทั่วไป  ผู้ลงทุนจึงควรลงทุนในกองทุนนี้เมื่อมีความ
เข้าใจในความเสี่ยงของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และผู้ลงทุนควรพิจารณาความเหมาะสมของการลงทุนโดยคำนึงถึงประสบการณ์ลงทุน 
วัตถุประสงค์ และฐานะการเงินของผู้ลงทุนเอง 

▪ ผู้ลงทุนไม่สามารถนำหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพไปจำหน่าย โอน จำนำ หรือนำไปเป็นหลักประกัน 
▪ ผู้ลงทุนจะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีหากไม่ปฏิบัติตามเงื ่อนไขการลงทุน มิฉะนั้น ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องคืนสิทธิประโยชน์ 

ทางภาษีที ่เคยได้รับภายในกำหนดเวลาตามเงื ่อนไขการลงทุน นอกจากนี้  ผู ้ถือหน่วยลงทุนต้องชำระเงินเพิ ่มและเบี ้ยปรับ 
ตามประมวลรัษฎากร 

▪ ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ระบุไว้ในคู่มือการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ รวมทั้งสอบถาม
รายละเอียดเพิ่มเติมและขอรับคู่มือการลงทุนได้ที่บริษัทจัดการกองทุนรวม หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน 

▪ กองทุนมีนโยบายลงทุนในต่างประเทศ จึงมีความเสี่ยงด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และสภาวะตลาด สภาพคล่อง อัตราแลกเปลี่ยน 
กฎหมาย และ/หรือข้อจำกัดของประเทศท่ีกองทุนเข้าลงทุน ซึ่งอาจส่งผลต่อมูลค่าหน่วยลงทุน และ/หรือสภาพคล่อง 

▪ กองทุนอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ่งตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non – investment grade) และตรา
สารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated) รวมทั้งตราสารทุนที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted 
Securities) ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงท่ีสูงขึ้นมากกว่ากองทุนรวมทั่วไป เช่น ความเสี่ยงจากการผิดนัดชำระหนี้ของผู้ออกตราสาร หรือ 
ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องของตราสาร เป็นต้น  

▪ กองทุนหลักที ่กองทุนรวมไปลงทุนมีสัดส่วนการลงทุนกระจุกตัวในประเทศสหรัฐอเมริกา ดังนั ้น ผู ้ลงทุนจึงควรพิจารณา 
การกระจายความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุนโดยรวมของตนเอง  

 ในกรณีที่มีแนวโน้มว่าจะมีการขายคืนหน่วยลงทุนเกิน 2 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุนท่ีจำหน่ายได้แล้วทั้งหมด บริษัทจัดการอาจใช้
ดุลยพินิจในการเลิกกองทุนรวม และอาจยกเลิกคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุนที่ได้รับไว้แล้วหรือหยุดรับคำสั่งดังกล่าวได้ 

▪ กองทุนหลักมีการจำกัดการไถ่ถอนหน่วยลงทุนของกองทุนหลัก หากในวันที่ส่งคำสั่งผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนหลักไถ่ถอนหน่วย
ลงทุนหรือการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกจากกองทุนหลักที่มีมูลค่าเกินกว่า ร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลัก  
ในกรณีนี้กองทุนหลักจะทยอยรับคำสั่งไถ่ถอนหน่วยลงทุนและการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนโดยจัดสรรการไถ่ถอนตามสัดส่วนที่ผู้ถือ
หน่วยลงทุนได้ส่งคำสั่งมาโดยคำสั่งดังกล่าวจะได้รับสิทธิในการจัดสรรก่อน 

คุณต้องระวังอะไรเป็นพิเศษ? 

https://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=11&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwijj8qoodnZAhUNTo8KHTJtCfkQFgheMAo&url=https%3A%2F%2Fpantip.com%2Ftag%2F%25E0%25B8%25AA%25E0%25B8%25AB%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25B1%25E0%25B8%2590%25E0%25B8%25AD%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%25A1%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25B4%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%25B2&usg=AOvVaw2dQIVoBBTjkzTuzbd0M6Jn
https://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=11&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwijj8qoodnZAhUNTo8KHTJtCfkQFgheMAo&url=https%3A%2F%2Fpantip.com%2Ftag%2F%25E0%25B8%25AA%25E0%25B8%25AB%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25B1%25E0%25B8%2590%25E0%25B8%25AD%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%25A1%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25B4%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%25B2&usg=AOvVaw2dQIVoBBTjkzTuzbd0M6Jn
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ปัจจัยความเสี่ยงที่สำคัญ 

 

 

 
หมายเหตุ : กองทุนรวมมีการลงทุนกระจุกตัวในหมวด Information Technology อยู่ท่ีร้อยละ 36.4 (ข้อมูล ณ วันท่ี 30 เมษายน 2563) 

 

หมายเหตุ : กองทุนรวมมีการลงทุนกระจุกตัวในประเทศสหรัฐอเมริกา 

 

*คุณสามารถดูข้อมลูเพิม่เตมิได้ที่ www.lhfund.co.th 

 แผนภาพแสดงตำแหน่งความเสี่ยงของกองทุนรวม 
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ทั้งน้ีสามารถดูข้อมูลทีเ่ป็นปัจจบุันได้ที ่www.lhfund.co.th  

หมายเหตุ: Factsheet  T. Rowe Price Funds SICAV – Global Focused Growth Equity Fund 

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 หรือดขู้อมลูเพิ่มเติมได้ที่ www.troweprice.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข้อมูล Fund Fact Sheet ของกองทุนหลัก ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563  

 

 

สัดส่วนของประเภททรัพยส์ินที่ลงทุน 

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

http://www.lhfund.co.th/
http://www.troweprice.com/
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หมายเหตุ:  

1)  ค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้นเป็นอัตราที่รวมภาษีมลูค่าเพิ่ม หรอืภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใด ในทำนองเดียวกันนี้ 

2)  บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการที่จะปรับเพิ่มอัตราค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายข้างต้น โดยได้รับความเห็นชอบจาก 
ผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว เพิ ่มเติมโครงการจัดการในอัตราไม่เกินร้อยละ 5  ของอัตราค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ ่าย  
ทั้งนี ้เป็นไปตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดโครงการและตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด 

3)  ค่าธรรมเนียมค่าใช้จ่ายที่เรยีกเก็บจากกองทุนรวม เมื่อรวมกันท้ังหมดแล้ว ต้องไม่เกินอัตราร้อยละ 5.00 ต่อปีของ  
 มูลค่าทรัพย์สินสุทธขิองกองทุนรวม  

  

 * ค่าธรรมเนียมมีผลกระทบต่อผลตอบแทนที่คุณจะได้รับ  
ดังนั้น คุณควรพิจารณาการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวก่อนการลงทุน * 

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV) 

ค่าธรรมเนียม 

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุน 

ค่า
ธร

รม
เนี

ยม
ที่เ

รีย
กเ

ก็บ
จร

ิง 
   

  (
%

 ต
่อป

ีขอ
ง N

AV
) 

               

               
               

               

สูงสุดไม่เกิน, 2.500% 

เก็บจริง, 1.3375% 

สูงสุดไม่เกิน, 5.000% 

  เก็บจริง, 1.63496% 
(ยังไมร่วมค่าใชจ้่าย อืน่ ๆ ) 

เก็บจริง, 0.02996% 

สูงสุดไม่เกิน, 0.100% 

สูงสุดไม่เกิน,  
1.000% 

เก็บจริง, 0.2675% 

การจัดการ ผู้ดูแล 
ผลประโยชน ์

นายทะเบียน ค่าใช้จ่ายอื่น รวมค่าใช้จ่าย 

5.000% 

4.500% 

4.000% 

3.500% 

3.000% 

2.500% 

2.000% 

1.500% 

1.000% 

0.500% 

0.000% 

สูงสุดไม่เกิน,  
1.40% 
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รายการ สูงสุดไม่เกิน เก็บจริง 

ค่าธรรมเนียมการขาย 

เสนอขายครั้งแรก (IPO) 

ภายหลังการเสนอขายครั้งแรก 

 

2.50% 

2.50% 

 

ยกเว้น 

ยกเว้น 

ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน 2.50% ยกเว้น 

ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยน 

▪ ค่าธรรมเนียมสับเปลี่ยนเข้า 
 

▪ ค่าธรรมเนียมสับเปลี่ยนออก 

 

2.50% 
 

2.50% 

 

ยกเว้น 
(แต่ต้องเสียค่าธรรมเนียมการขาย (ถ้าม)ี) 

ยกเว้น 
(แต่ต้องเสียค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน (ถ้ามี)) 

ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน ตามอัตราที่นายทะเบียนกำหนด ไม่มี 

 

หมายเหตุ: 
 1)  ค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้น อาจเรียกเก็บจากผูล้งทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่ละรายไมเ่ท่ากัน ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ 
2)  กรณีสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการอาจยกเว้นไม่เรยีกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลีย่นหน่วยลงทุน 

สำหรับการสับเปลีย่นหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมภายใต้การจดัการของบริษัทจัดการ แตจ่ะมีการเรียกเก็บ 
ค่าธรรมเนียมการขายและรับซื้อคนืหน่วยลงทุนตามอัตราที่บริษัทจดัการกำหนด 

3)  ค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้นรวมภาษีมลูค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอ่ืนใดแล้ว 

**เงื่อนไขค่าธรรมเนียมสับเปลี่ยนออกไปบริษัทจัดการอื่น** 
(1) มูลค่าหน่วยลงทุนที่ทำรายการ** ต่ำกว่า 50,000 บาท ไม่เรียกเก็บ 
(2)  มูลค่าหน่วยลงทุนที่ทำรายการ** มากกว่าหรือเท่ากับ 50,000 บาท เรียกเก็บในอัตรา 500 บาทต่อรายการ 

ค่าธรรมเนียมของกองทุนหลัก 

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

ค่าธรรมเนียม อัตราร้อยละ 

Management fee ไม่เกินร้อยละ 0.75 ต่อป ี

Operating and Administrative expenses ร้อยละ 0.10 ต่อป ี

Ongoing Charges  ร้อยละ 0.82 ต่อป ี

 
  

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าหน่วยลงทุน) 
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ผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก T. Rowe Price Funds SICAV – Global Focused Growth Equity Fund  
 

 
 

ข้อมูล Fund Fact Sheet ของกองทุนหลัก ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

*ผลการดำเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต * 

ตัวชี้วัดของกองทุน (Benchmark): 
กองทุนนี้จะเปรียบเทียบกับผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทน  
เป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน 

ประเภทกองทุนรวมเพื่อใช้เปรียบเทียบผลการดำเนินงาน ณ จุดขาย คือ Global Equity 

ผลการดำเนินงานในอดีต 
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นโยบายการจ่ายเงินปันผล 
ผู้ดูแลผลประโยชน ์
วันเสนอขายคร้ังแรก (IPO)  
วันที่จดทะเบียน  
อายุโครงการ 
จำนวนเงินทุนโครงการ 

 

ไม่จ่าย 
ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)  
ระหว่างวันที่ 14 - 22 กันยายน 2563 
บริษัทจะจดทะเบียนกองทรัพยส์ินเป็นกองทนุรวม ภายหลังจากการเสนอขายคร้ังแรก 
ไม่กำหนดอายโุครงการ 
1,000 ล้านบาท 

ซื้อและขายคืนหน่วยลงทุน 
 

วันทำการซื้อ  :  
ระหว่างการเสนอขายคร้ังแรก (IPO)*  : ระหว่างวันที่  14 - 22 กันยายน 2563 
   ตั้งแต่เวลา 08.30 – 15.30 น. 

ภายหลังการเสนอขายคร้ังแรก      : ทุกวันทำการตั้งแต่เวลา 08.30 – 14.00 น. 
* โดยวันสุดท้ายของการเสนอขายครั้งแรก (IPO) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิรับเงินค่า
จองซื้อเป็นเงินโอนเท่านั้นภายในเวลา 15.30 น. อนึ่ง ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถส่ง
คำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนต้นทาง อันได้แก่ กองทุนเปิด แอล เอช ตลาดเงิน 
(LHMM) และกองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส (LHSTPLUS) เพื่อซื้อ
หน่วยลงทุนของกองทุนนี้ (สับเปลี่ยนเข้า หรือการขายหน่วยลงทุนกองทุนต้นทางเพื่อ
ซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนนี้)  ในช่วงเสนอขายครั้งแรก ( IPO) ได้ ทั้งนี้ บริษัทจัดการ
อาจกำหนด หรือเปลี่ยนแปลงรายชื่อกองทุนต้นทางนี้ในภายหลังได้ เว้นแต่บริษัท
จัดการจะอนุญาตเป็นอย่างอื่น 
มูลค่าขั้นตำ่ของการซื้อคร้ังแรก : 2,000 บาท 
มูลค่าขั้นตำ่ของการซื้อคร้ังถัดไป : 2,000 บาท 
วันทำการขายคืน   
วันทำการขายคืน    : ทุกวันทำการตั้งแตเ่วลา 08.30 – 14.00 น. 
มูลค่าขั้นตำ่ของการขายคืน  : 2,000 บาท 
ยอดคงเหลือขั้นต่ำ   : ไม่กำหนด 
ระยะเวลาการรับเงินคา่ขายคืน : ภายใน 5 วันทำการนบัแต่วันถัดจากวัน    

 คำนวณ NAV  (ปัจจบุัน T+4 วนัทำการ
หลังจากวันทำรายการขายคืน) 

คุณสามารถตรวจสอบมลูค่าทรพัย์สินรายวันได้ที่: www.lhfund.co.th  
   

รายชื่อผู้จัดการกองทุน 
 

คุณนรี พฤกษยาภัย  (เริ่มบริหารกองทุน : วันที่จดทะเบียนกองทุน) 
คุณนายชาลส์ ตันตกูล  (เริ่มบรหิารกองทุน : วันที่จดทะเบียนกองทุน) 

 
 

 

 

 

 

 

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

 

หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทนุที่ได้รับแต่งตัง้ (ถ้ามี) 
 

   

ข้อมูลอื่น ๆ 
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ติดต่อสอบถามรับหนังสือชี้ชวนร้องเรียน 
 

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

   

ธุรกรรมที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน ์

 คุณสามารถตรวจสอบธุรกรรมที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน ์
ได้ที่ www.lhfund.co.th                      

   
เง่ือนไขที่ควรทราบกรณีโอนเงินมาจาก
กองทุนสำรองเล้ียงชีพ (PVD) 
 

 
กรณีที่ผู้ลงทุนมีอายุครบ 55 ปีบริบูรณ์ และมีระยะเวลาการเป็นสมาชิกของกองทุน
สำรองเลี้ยงชีพ (PVD) มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี จะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีใด ๆ 
เพิ่มเติมจากการโอนเงินจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD) ไปยังกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยง
ชีพ (RMF) 
 การลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพอาจมีต้นทุนที่แตกต่างจากกองทุนรวมทั่วไป 
 กรณีที ่การโอนเงินจากกองทุนสำรองเลี ้ยงชีพ (PVD) มายังกองทุนรวมเพื ่อการ 
เลี้ยงชีพ (RMF) จะมีผลทำให้การถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุนตามที่
กำหนดในประกาศคณะกรรมการตลาดทุน บริษัทจัดการจะไม่นับคะแนนเสียงส่วนที่เกิน
กว่าหนึ่งในสามของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกองทุนรวมเพื่อการ
เลี้ยงชีพดังกล่าว 
 เงินลงทุนที่โอนจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD) ไม่ถือเป็นเงินใหม่ ไม่สามารถนำไป
ลดหย่อนภาษีได้และไม่เข้าเงื่อนไขต้องลงทุนต่อเนื่องเหมือนกับกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยง
ชีพ (RMF) ทั่วไป 
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คำอธิบายเพิ่มเติม 

 

ปัจจัยความเสี่ยงของกองทุน 
▪ ความเสี่ยงจากการดำเนินงานของผู้ออกตราสาร (Business Risk) : คือความเสี่ยงที่เกิดจากการดำเนินงานของผู้ออก

ตราสาร หากผลการดำเนินงานหรือฐานะการเงินของผู้ออกตราสาร รวมทั้งความสามารถในการทำกำไรของผู้ออกตรา
สารเปลี่ยนแปลงไป ซึ่งอาจกระทบต่อราคาซื้อขายของตราสาร 

▪ ความเสี่ยงจากความสามารถในการชำระหนี้ของผู้ออกตราสาร (Credit Risk) : คือความเสี่ยงจากการที่บริษัทผู้ออก
ตราสารไม่สามารถชำระคืนเงินต้น และ/หรือดอกเบี้ยได้ตามที่กำหนด หรือไม่ครบตามจำนวนที่ได้สัญญาไว้ โดยพิจารณา
จากผลการดำเนินงานที่ผ่านมาและฐานะการเงินของผู้ออกตราสาร credit rating ของหุ้นกู้ระยะยาวมีความหมาย 
โดยย่อ ดังต่อไปนี้ 

 

▪ ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องของตราสาร (Liquidity Risk) : คือความเสี่ยงที่เกิดจากการไม่สามารถขาย 
ตราสารได้ในช่วงเวลาที่ต้องการหรืออาจไม่ได้ราคาตามที่คาดหวังเอาไว้ 

▪ ความเสี่ยงจากการทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivative) เพื่อป้องกันความเสี่ยง : การทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 
(Derivative) เพื ่อป้องกันความเสี ่ยง (Hedging) จากอัตราแลกเปลี ่ยนอาจทำให้กองทุนเสียโอกาสในการได้รับ
ผลตอบแทนที่เพิ่มขึ้นหากอัตราแลกเปลี่ยนมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางตรงกันข้ามกับที่กองทุนคาดการณ์ไว้ อย่างไร  
ก็ตาม กองทุนยังคงมีความเสี่ยงจากการที่คู่สัญญาไม่ปฏิบัติตามสัญญาดังกล่าว 

▪ ความเสี่ยงจากความผันผวนของมูลค่าหน่วยลงทุน (Market Risk) : ความเสี่ยงที่มูลค่าของหลักทรัพย์ที่กองทุนรวม
ลงทุนจะเปลี่ยนแปลงเพิ่มข้ึนหรือลดลงจากปัจจัยภายนอก เช่น สภาวะเศรษฐกิจการลงทุน ปัจจัยทางการเมืองทั้งในและ
ต่างประเทศ เป็นต้น ซึ่งพิจารณาได้จากค่า Standard Deviation (SD) ของกองทุนรวม หากกองทุนรวมมีค่า SD สูง 
แสดงว่ากองทุนรวมมีความผันผวนจากการเปลี่ยนแปลงของราคาหลักทรัพย์สูง  

 

ระดับ 
การลงทุน TRIS Fitch Moody’s S&P ค าอธิบาย 

ระดับที่ 
น่าลงทุน 

AAA AAA(tha) Aaa AAA อันดับเครดิตสูงที่สุด มีความเสี่ยงต่ าที่สุดที่จะไม่สามารถ
ช าระหนี้ได้ตามก าหนด 

AA AA(tha) Aa AA อันดับเครดิตรองลงมาและถือว่ามีความเสี่ยงต่ ามากที่จะไม่
สามารถช าระหนี้ได้ตามก าหนด 

A A(tha) A A ความเสี่ยงต่ าที่จะไม่สามารถช าระหนี้ได้ตามก าหนด 

BBB BBB(tha) Baa BBB ความเสี่ยงปานกลางที่จะไม่สามารถช าระหนี้ได้ตามก าหนด 

ระดับที่ 
ต่ ากว่า 

น่าลงทุน 

ต่ ากว่า 
BBB 

ต่ ากว่า 
BBB(tha) 

ต่ ากว่า 
Baa 

ต่ ากว่า 
BBB 

ความเสี่ยงสูงที่จะไม่สามารถช าระหนี้ได้ตามก าหนด 
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 ความเสี่ยงจากการกระจุกตัวลงทุนในผู้ออกรายใดรายหนึ่ง (High Issuer Concentration Risk) พิจารณาจากการ
ลงทุนแบบกระจุกตัวในตราสารของผู้ออกตราสาร คู่สัญญา หรือบุคคลอื่นที่มีภาระผูกพันตามตราสารหรือสัญญานั้น รายใด
รายหนึ่งมากกว่า 10% ของ NAV รวมกัน  
ทั้งนี้ การลงทุนแบบกระจุกตัวไม่รวมถึงกรณีการลงทุนในทรัพย์สินดังนี้  
1. ตราสารหนี้ภาครัฐไทย  
2. ตราสารภาครัฐต่างประเทศที่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้  
3. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่ผู้รับฝากหรือผู้ออกตราสารที่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถ
ลงทุนได้  

▪ ความเสี่ยงจากการลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ่ง (Sector Concentration Risk) เกิด
จากกองทุนลงทุนในบางหมวดอุตสาหกรรมมากกว่า 20% ของ NAV รวมกัน ซึ ่งหากเกิดเหตุการณ์ที ่ส่งผลกระทบต่อ
อุตสาหกรรมนั ้น กองทุนดังกล่าวอาจมีผลการดำเนินงานที ่ผันผวนมากกว่ากองทุนที่กระจายการลงทุนในหลายหมวด
อุตสาหกรรม  

▪ ความเสี่ยงจากการกระจุกตัวลงทุนในประเทศใดประเทศหนึ่ง (Country Concentration Risk) เกิดจากกองทุน
ลงทุนในประเทศใดประเทศหนึ่งมากกว่า 20% ของ NAV รวมกัน ซึ่งหากเกิดเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อประเทศดังกล่าว เชน่ 
การเมือง เศรษฐกิจ สังคม เป็นต้น กองทุนดังกล่าวอาจมีผลการดำเนินงานที่ผันผวนมากกว่ากองทุนที่กระจายการลงทุน 
ในหลายประเทศ 
  ความเสี ่ยงจากการเปลี ่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี ่ยน (Currency Risk) หมายถึง การเปลี ่ยนแปลงของอัตรา
แลกเปลี่ยนมีผลกระทบต่อมูลค่าของหน่วยลงทุน เช่น กองทุนรวมลงทุนด้วยสกุลเงินดอลลาร์ในช่วงที่เงินบาทอ่อน แต่ขายทำ
กำไรในช่วงที่บาทแข็ง กองทุนรวมจะได้เงินบาทกลับมาน้อยลง ในทางกลับกันหากกองทุนรวมลงทุนในช่วงที่บาทแข็งและ  
ขายทำกำไรในช่วงที่บาทอ่อนก็อาจได้ผลตอบแทนมากขึ้นกว่าเดิมด้วยเช่นกัน ดังนั้น การป้องกันความเสี่ยงจากอัตรา
แลกเปลี่ยนจึงเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารความเสี่ยง ซึ่งทำได้ดังต่อไปนี้  
-ป้องกันความเสี่ยงทั้งหมดหรือเกือบทั้งหมด : ผู้ลงทุนไม่มีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน  
-ป้องกันความเสี่ยงบางส่วน โดยต้องระบุสัดส่วนการป้องกันความเสี่ยงไว้อย่างชัดเจน : ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากอัตรา
แลกเปลี่ยน  
-อาจป้องกันความเสี่ยงตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนรวม : ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน เนื่องจากการ
ป้องกันความเสี่ยงขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนรวมในการพิจารณาว่าจะป้องกันความเสี่ยงหรือไม่  
-ไม่ป้องกันความเสี่ยงเลย : ผู้ลงทุนมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน 

▪ การลงทุนในหน่วยลงทุนไม่ใช่การฝากเงิน รวมทั้งไม่ได้อยู่ภายใต้ความคุ้มครองของสถาบันคุ้มครองเงินฝาก 
จึงมีความเสี่ยงจากการลงทุนซึ่งผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับเงินลงทุนคืนเต็มจำนวน  

▪ ได้รับอนุมัติจัดตั้ง และอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  
▪ การพิจารณาร่างหนังสือชี้ชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้มิได้เป็นการแสดงว่าสำนักงาน 

ก.ล.ต. ได้รับรองถึงความถูกต้องของข้อมูลในหนังสือชี ้ชวนของกองทุนรวม หรือ ได้ประกันราคาหรือ
ผลตอบแทนของหน่วยลงทุนที่เสนอขายนั้น  ทั้งนี้ บริษัทจัดการกองทุนรวมได้สอบทานข้อมูลในหนังสือชี้ชวน
ส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ ณ วันที่ 1 กันยายน 2563 แล้วด้วยความระมัดระวังในฐานะผู้รับผิดชอบในการ
ดำเนินการของกองทุนรวมและขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวถูกต้องไม่เป็นเท็จ และไม่ทำให้ผู้อ่ืนสำคัญผิด 
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สาระสำคัญของกองทุนต่างประเทศ 
ชื่อกองทุน T. Rowe Price Funds SICAV – Global Focused Growth Equity Fund  

จดทะเบียนจัดตั้งในประเทศลักเซมเบิร์ก (Luxembourg) ภายใต้กฎหมายของประเทศ
ลักเซมเบิร์กและ UCITS ซึ ่งจัดตั ้งและจัดการโดย 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 
มีวัตถุประสงค์เพื่อใหเ้งินลงทุนมีการเติบโตของเงินทุนระยะยาว โดยกองทุนรวมลงทุน
ในหุ้นท่ีหลากหลายซึ่งมีศักยภาพในการเติบโตของรายได้ที่เหนือกว่าค่าเฉลี่ยและมีการ
เติบโตแบบยั่งยืน โดยกองทุนรวมลงทุนในหุ้นท่ัวโลก รวมถึงหุ้นตลาดเกิดใหม่ 

นโยบายการลงทุน กองท ุน T. Rowe Price Funds SICAV – Global Focused Growth Equity Fund 
(กองทุนหลัก) มีนโยบายลงทุนอย่างน้อยร้อยละ 70 ของสินทรัพย์ทั้งหมดในหุ้นและ
หลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับหุ้นบริษัทจดทะเบียน รวมถึงหุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ ใบสำคัญ
แ ส ด ง ส ิ ท ธ ิ  American Depository Receipts (ADRs), European Depository 
Receipts (EDRs) and Global Depository Receipts (GDRs) 
กองทุนอาจลงทุนในตราสารหนี้และตราสารตลาดเงินไม่เกิน 30% ของสินทรัพย์ทั้งหมด
ของกองทุนหลัก 
กองทุนอาจใช้สัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกันความเสี่ยงและเพื่อเพิ่ม
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) 
วันที่จัดต้ังกองทุน 12 มกราคม 2549 
วันทำการซ้ือขายหน่วยลงทุน ทุกวันทำการ 
อายุกองทุน ไม่กำหนด 
นโยบายการจ่ายเงินปันผล ไม่มี 
ค่าธรรมเนียม 
Management fee 
Operating and Administrative expenses 
Ongoing charges 

    
ไม่เกินร้อยละ 0.75 ต่อป ี
ร้อยละ 0.10 ต่อป ี
ร้อยละ 0.82 ต่อป ี

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

 
 
 
 



หน้า 14 
  

ข้อมูลการลงทุนของกองทุนหลัก  

 

 

 

 

(ข้อมูล Fund Fact Sheet ของกองทุนหลัก ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2563 


