
หนังสือช้ีชวนสวนสรุปขอมูลสําคัญ Factsheet

วันเริ่มบริหารกองทุน

15 มีนาคม 2565

25 มีนาคม 2565

17 มิถุนายน 2563

1 กันยายน 2563

ขอมูลกองทุนรวม

วันจดทะเบียนกองทุน 
วันเริ่มตน class 
นโยบายการจายเงินปนผล

อายุกองทุน

ผูจัดการกองทุนรวม

ชื่อ-นามสกุล

คุณจิตติพงศ มีเพียร

คุณพรเพ็ญ ชุลีประเสริฐ

28 เมษายน 2566

(LHCHINA)
LHCHINA-E

กองทุนเปด แอล เอช อิควิต้ี ไชนา ออพพอรทูนิต้ี

LH EQUITY CHINA OPPORTUNITY FUND
ชนิดชองทางอเิล็กทรอนกิส

ไมมี 

ไมกําหนด

27.84

N/A

-7.11

-19.36

16.46

LHCHINA-E

ดัชนีชี้วัด

บริษทัหลักทรัพยจัดการกองทุน แลนด แอนด เฮาส จํากัด ขอมูล ณ วันที่ 

ตั้งแตจัดตั้ง
1

ความผันผวนกองทุน

-11.61

27.3819.53

6 เดือน 1 ป
1

19.93

-8.36

ผลการดําเนินงานและดัชนีชี้วัดยอนหลัง 5 ป ปฏิทิน (%ตอป)

ผลการดําเนินงานยอนหลังแบบปกหมุด (
1
%ตอป)

YTD 3 เดือน

24.46

ความผันผวนดัชนีชี้วัด N/A N/A N/A

LHCHINA-E

ดัชนีชี้วัด

คาเฉลี่ยในกลุมเดียวกัน -11.27

N/A

ความผันผวนดัชนีชี้วัด

8.21

-2.94

-3.83

9.59

10.19

N/A

-13.80-6.77

9.29 19.38

คาเฉลี่ยในกลุมเดียวกัน

N/A

-5.55

N/A

N/A

-7.12

3 ป
1

5 ป
1

ความผันผวนกองทุน

N/A -21.45
10 ป

1

N/A 26.02

-0.02 N/A

-13.65

การจัดอันดับกองทุน Morningstar

การเขารวมการตอตานทุจริต : ไดรับการรับรองจาก CAC

ผูลงทุนสามารถศึกษาเครื่องมือ

บริหารความเส่ียงดานสภาพคลองได

ในหนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม

N/A

26.48

ประเภทกองทุนรวม/กลุมกองทุนรวม
• กองทุนรวมตราสารทนุตางประเทศ/Fund of Funds (เปล่ียนประเภทกองทุนจาก Feeder Fund เปน 

Fund of Funds มผีลตั้งแตวันที่ 1 มีนาคม 2566 เปนตนไป)
• กลุม Greater China Equity

-24.59% -26.39%
-18.26% -15.05%
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-27.20%
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LHCHINA-E ดัชนชีี้วัด Peer avg
ดัชนีชี้วัด :
Morningstar China GR USD index (MSCNUSDG INDEX) 
ปรับดวยอตัราแลกเปล่ียนเพ่ือคาํนวณผลตอบแทนเปนสกุลเงนิบาท ณ 
วันที่คํานวณผลตอบแทน 

คําเตือน
• การลงทุนในกองทุนรวมไมใชการฝากเงิน
• ผลการดําเนินงานในอดีตของกองทนุรวม มิไดเปนสิ่งยืนยันถึงผล

การดําเนินงานในอนาคต

หนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม

www.lhfund.co.th

นโยบายและกลยุทธการลงทุน

• กองทุนมีนโยบายที่จะลงทุนในหรือมีไวซ่ึงหนวยลงทุนของกองทุนรวมตางประเทศ (“กองทุนปลายทาง”) 
อาทิ หนวย CIS และ/หรือ กองทุนรวมอีทีเอฟ ต้ังแต 2 กองทุนขึ้นไป โดยเฉลี่ยในรอบปบัญชี ไมนอยกวารอย
ละ 80 ของมลูคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวม โดยการลงทนุในกองทุนปลายทางดังกลาวมีนโยบายลงทุนใน
ตราสารทุนของบริษัทที่มีภูมิลําเนา หรือมีธุรกิจหลักอยูในประเทศจีน ซึ่งสัดสวนการลงทุนในแตละกองทุน
โดยเฉลี่ยในรอบปบัญชีไมเกินรอยละ 79 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน ทั้งนี้ กองทุนจะลงทุนใน
ตางประเทศซ่ึงจะสงผลใหมี net exposure ท่ีเกี่ยวของกับความเสี่ยงตางประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปบัญชีไม
นอยกวารอยละ 80 ของมูลคาทรัพยสินสุทธขิองกองทุนหรือตามอัตราสวนท่ีสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ประกาศกําหนด

• มุงหวังใหผลประกอบการสูงกวาดัชนีชี้วัด (Active management)
• สัดสวนการปองกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปล่ียนอาจมีการเปล่ียนแปลงได ท้ังน้ี ขึ้นอยูกับดุลยพินิจของ

ผูจัดการกองทุน ซึ่งจะพิจารณาจากสภาวะของตลาดการเงินในขณะน้ัน และ/หรือปจจัยอื่นท่ีเกี่ยวของ อาทิ
เชน ปจจัยทางเศรษฐกิจการเมือง การเงินและการคลัง เปนตน เพื่อคาดการณทิศทางแนวโนมของคาเงินและ
พิจารณาทาการปองกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปล่ียนใหเหมาะสมกับสภาวะการณในแตละขณะตอไป
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FX Hedging

อัตราสวนหมุนเวียนการลงทนุ

ขอมูลเชิงสถิติ

Yield to Maturity

-62.64%

N/A

74.35%

1.5116

การจัดสรรการลงทุนในตางประเทศ 

-0.85

-7.80%

0.83

ผูออกตราสาร 5 อันดับแรก

LHCHINA-E

Maximum Drawdown

Recovering Period

Beta

Sharpe Ratio

Alpha

การจัดสรรการลงทุนตามอันดับความนาเชื่อถือ (%)

ในประเทศ national international

ทรัพยสินที่ลงทุน 5 อันดับแรกสัดสวนประเภททรัพยสินที่ลงทุน 

หนวยลงทุน

เงินฝากธนาคาร

อื่นๆ

96.94%

3.24%

หนวยลงทุน Schroder International Selection 

Fund China A C Accumulation USD
48.96%

BBB

ต่ํากวา BBB

Unrated

47.99%

3.06%

หนวยลงทุน Schroder International 

Selection Fund - All China Equity -C USD

อื่นๆ

GOV Bond/

AAA

AA

A

100.00%

ยกเวน

ยกเวน

ยกเวน

200 บาท/รายการการโอนหนวย

การสับเปลี่ยนหนวยลงทุนเขา 

การขาย 

การรับซื้อคืน

                 ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ                    

การจัดสรรการลงทุนในกลุมอุตสาหกรรม /
คาธรรมเนยีม 

การสับเปลี่ยนหนวยลงทุนออก 

สูงสุดไมเกิน เก็บจริง  

2.50

2.50

2.50

2.50 ยกเวน

ระยะเวลาการรับเงินคาขายคืน* :

คาธรรมเนยีมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ตอปของ NAV)

สูงสุดไมเกิน เก็บจริง 

500 บาท

500 บาท

ทุกวันทําการ 

8.30 - 14.00 น

การซื้อหนวยลงทุน**

วันทําการซื้อ :

คาธรรมเนยีม 

เวลาทําการ :

การซื้อครั้งแรกขั้นต่ํา : ไมกําหนด

การซื้อครั้งถัดไปขั้นต่ํา :

การขายคืนหนวยลงทุน**

เวลาทําการ :

การขายคืนขั้นต่ํา :

ยอดคงเหลือขั้นต่ํา :

วันทําการขายคืน :ทุกวันทําการ 

8.30 - 14.00 น

คาธรรมเนยีมที่เรียกเก็บจากผูถือหนวย (% ของมูลคาซื้อขาย)

-0.18%

100 บาท

T+4

1.337502.50การจัดการ 
รวมคาใชจาย

N/A

1.76916

N/A

N/A

Tracking Error

อายุเฉลี่ยของตราสารหนี้

CHINA

5.00

หมายเหตุ :
1)  คาธรรมเนียมดังกลาวขางตนเปนอัตราท่ีรวมภาษีมูลคาเพิ่ม หรือภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใด ในทํานองเดียวกันน้ี
2)  คาธรรมเนียมคาใชจายท่ีเรียกเก็บจากกองทุนรวมเมื่อรวมกันท้ังหมดแลว ตองไมเกินอัตรารอยละ 5.00 ตอปของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน
รวม 
3) สามารถดูคาธรรมเนียมที่เรียกเก็บจริงจากกองทุนรวมยอนหลัง 3 ป เพิ่มเติมไดท่ีรายละเอียดหนังสือช้ีชวนสวนขอมูลกองทุนรวม
* สามารถดูขอมูลเพิ่มเติมไดที่ www.lhfund.co.th

หมายเหตุ : 
1)  คาธรรมเนียมดังกลาวขางตน อาจเรียกเกบ็จากผูลงทุนแตละกลุมหรือแตละรายไมเทากัน ข้ึนอยูกับดุลยพนิิจของบริษัทจัดการ
2)  กรณีสับเปลี่ยนหนวยลงทุน บริษัทจัดการอาจยกเวนไมเรียกเก็บคาธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหนวยลงทุน สําหรับการสับเปล่ียนหนวยลงทุน
ระหวางกองทุนรวมภายใตการจดัการของบริษัทจดัการ แตจะมีการเรียกเก็บคาธรรมเนียมการขายและรบัซื้อคืนหนวยลงทุนตามอัตราที่บรษิัทจดัการ
กําหนด
3)  คาธรรมเนียมดังกลาวขางตนรวมภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแลว

หมายเหตุ :  

หมายเหต ุ:  

หมายเหตุ : *ภายใน 5 วันทําการ นับต้ังแตวันถัดจากวันคํานวณมูลคาทรัพยสินสุทธิ โดยมิใหนับรวมวันหยดุทําการในตางประเทศ (ปจจุบัน T+4 วัน
ทําการ หลังจากวันทํารายการขายคืน) ,  ** ทํารายการซื้อขายหนวยลงทุนผานระบบ LHFUND ONLINE
               โปรดศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมในหนังสือช้ีชวนสวนขอมูลกองทุน
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LHCHINA-E

การลงทุนในกองทุนอื่นเกินกวา 20% (กองในประเทศ และหรือกองตางประเทศ)

ชื่อกองทุน : web link : 

Bloomberg code : 

LU1713307699 

SCISCAC LX

LU1831875205

SCHACEC LX

www.schroders.com

กองทุน Schroder International Selection Fund China A

กองทุน Schroder International Selection Fund China A

กองทุน Schroder International Selection Fund All China Equity www.schroders.comชื่อกองทุน : web link : 

ชื่อกองทุน : ISIN code : 

ชื่อกองทุน : กองทุน Schroder International Selection Fund All China Equity ISIN code : 

Bloomberg code : 

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน แลนด แอนด เฮาส จํากัด
โทรศัพท 02-286-3484 www.lhfund.co.th 

เลขที่ 11 อาคารคิวเฮาส สาทร ชั้น 10, 14 ถนนสาทรใต 
แขวงทุงมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 

คําอธิบาย
Maximum Drawdown เปอรเซ็นตผลขาดทุนสูงสุดของกองทุนรวมในระยะเวลา 5 ปยอนหลัง (หรือต้ังแตจัดต้ังกองทุนกรณทีี่ยังไมครบ 5 ป) โดยวัดจากระดับ NAV ตอหนวยที่จุดสูงสุด
ไปจนถึงจุดตํ่าสุดในชวงที่ NAV ตอหนวยปรับตัวลดลง คา Maximum Drawdown เปนขอมูลที่ชวยใหทราบถงึความเส่ียงที่อาจจะขาดทุนจากการลงทุนในกองทนุรวม

Recovering Period ระยะเวลาการฟนตัว เพ่ือเปนขอมลูใหผูลงทุนทราบถึงระยะเวลาต้ังแตการขาดทุนสูงสุดจนถึงระยะเวลาที่ฟนกลับมาที่เงินทุนเร่ิมตนใชระยะเวลานานเทาใด

FX Hedging เปอรเซ็นตของการลงทุนในสกุลเงินตางประเทศที่มีการปองกันความเส่ียงจากอัตราแลกเปลี่ยน

อัตราสวนหมุนเวียนการลงทุน ความถี่ของการซ้ือขายหลักทรัพยในพอรตกองทุนในชวงเวลาใดชวงเวลาหนึ่ง โดยคํานวณจากมูลคาที่ตํ่ากวาระหวางผลรวมของมูลคาการซ้ือหลักทรัพยกับ
ผลรวมของมูลคาการขายหลักทรัพยของกองทุนรวมในรอบระยะเวลา 1 ปหารดวยมูลคา NAV ของกองทุนรวมเฉล่ียในรอบระยะเวลาเดียวกัน กองทุนรวมที่มีคา portfolio turnover สูงบงชี้ถึง
การซ้ือขายหลักทรัพยบอยคร้ังของผูจัดการกองทุนและทําใหมีตนทุนการซ้ือขายหลักทรัพยที่สูง จึงตองพิจารณาเปรียบเทียบกับผลการดําเนนิงานของกองทุนรวมเพื่อประเมินความคุมคาของ
การซ้ือขายหลักทรัพยดังกลาว

Sharpe Ratio อัตราสวนระหวางผลตอบแทนสวนเพิ่มของกองทุนรวมเปรียบเทียบกับความเส่ียงจากการลงทุน โดยคํานวณจากผลตางระหวางอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมกับอัตรา
ผลตอบแทนที่ปราศจากความเส่ียง (risk-free rate) เปรียบเทียบกับคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) ของกองทุนรวม คา Sharpe Ratio สะทอนถึงอัตราผลตอบแทนท่ีกองทุน
รวมควรไดรับเพ่ิมข้ึนเพ่ือชดเชยกับความเสี่ยงที่กองทุนรวมรับมา โดยกองทุนรวมที่มีคา Sharpe Ratio สูงกวาจะเปนกองทุนที่มีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการลงทุนที่ดีกวาเนื่องจากไดรับ
ผลตอบแทนสวนเพ่ิมที่สูงกวาภายใตระดับความเสี่ยงเดียวกัน

Alpha ผลตอบแทนสวนเกินของกองทุนรวมเมื่อเปรียบเทียบกับดัชนีชี้วัด (benchmark) โดยคา Alpha ที่สูง หมายถึง กองทุนสามารถสรางผลตอบแทนไดสูงกวาดัชนีช้ีวัด ซ่ึงเปนผลจาก
ประสิทธิภาพของผูจัดการกองทุนในการคัดเลือกหรือหาจงัหวะเขาลงทุนในหลักทรัพยไดอยางเหมาะสม

Beta ระดับและทิศทางการเปล่ียนแปลงของอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพยในพอรตการลงทุน โดยเปรียบเทียบกับอัตราการเปลี่ยนแปลงของตลาด Beta นอยกวา 1 แสดงวาหลักทรัพยใน
พอรตการลงทุนมีการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนนอยกวาการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของกลุมหลักทรัพยของตลาด Beta มากกวา 1 แสดงวา หลักทรัพยในพอรตการลงทุนมี
การเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนมากกวาการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของกลุมหลักทรัพยของตลาด

Tracking Error อตัราผลตอบแทนของกองทุนมีประสิทธิภาพในการเลียนแบบดัชนีชี้วัด โดยหาก tracking error ตํ่า หมายถึงกองทุนรวมมีประสิทธิภาพในการสรางผลตอบแทนใหใกลเคียง
กบัดัชนีชี้วัด กองทุนรวมที่มีคา tracking error สูง จะมีอัตราผลตอบแทนโดยเฉลี่ยหางจากดัชนีชี้วัดมากขึ้น

Yield to Maturity อตัราผลตอบแทนจากการลงทนุในตราสารหน้ีโดยถือจนครบกาหนดอาย ุซึ่งคํานวณจากดอกเบี้ยที่จะไดรับในอนาคตตลอดอายุตราสารและเงินตนที่จะไดรับคืนนํามา
คดิลดเปนมูลคาปจจุบัน โดยใชวัดอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมตราสารหน้ี คาํนวณจากคาเฉลี่ยถวงนาหนักของ Yield to Maturity ของตราสารหนี้แตละตัวที่กองทุนมีการลงทุน และ
เนื่องจาก Yield to Maturity มหีนวยมาตรฐานเปนเปอรเซ็นตตอป จึงสามารถนําไปใชเปรียบเทียบอัตราผลตอบแทนระหวางกองทุนรวมตราสารหนี้ที่มีนโยบายถือครองตราสารหนีจ้นครบกา
หนดอายุและมีลักษณะการลงทุนที่ใกลเคียงกันได
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