หนังสือชี้ชวนสวนสรุปขอมูลสําคัญ Factsheet
บริษัทหลักทรัพย+จัดการกองทุน แลนด+ แอนด+ เฮาส+ จํากัด

ขอมูล ณ วันที่ 7 มิถุนายน 2565

กองทุนเป@ด แอล เอช โกลบอล อิควิตี้ พาสซีฟ
LH Global Equity Passive Fund
(LHGEQP)
ประเภทกองทุนรวม/กลุมกองทุนรวม
• กองทุนรวมตราสารทุนตางประเทศ/Feeder Fund
• กลุม Global Equity

นโยบายและกลยุทธ+การลงทุน
• ลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนรวมตางประเทศ (หรือ “กองทุนหลัก (Master fund)”)
ที่มีนโยบายลงทุนในตราสารทุน โดยจะลงทุนในกองทุนหลักเฉลี่ยในรอบปQบัญชีไมน!อยกวาร!อยละ 80
ของมูลคาทรัพย8สินสุทธิ
• ชื่อกองทุนหลัก iShares MSCI ACWI ETF
• บริหารและจัดการโดย BlackRock Fund Advisors (BFA)
• กลยุทธ8การบริหารกองทุน มุงหวังให!ผลประกอบการเคลื่อนไหวตามดัชนีชี้วัด และกองทุนเป`ด แอล
เอช โกลบอล อิควิตี้ พาสซีฟ จะมีกลยุทธ8การลงทุน เพื่อมุงหวังให!ผลประกอบการเคลื่อนไหวตาม
กองทุนหลัก (Passive Management / Index Tracking)
• มีการลงทุนในกองทุนรวมอื่นภายใต!บลจ. เดียวกัน (Cross Investing Fund

ผลการดําเนินงานและดัชนีชี้วัดยอนหลัง 5 ปP ปฏิทิน (%ตอปP)
ยังไมมีข!อมูลผลการดําเนินงานย!อนหลัง

ผลการดําเนินงานยอนหลังแบบปSกหมุด (%ตอปP)
ยังไมมีข!อมูลผลการดําเนินงานย!อนหลัง

ชนิดสะสมมูลคา
LHGEQP-A

เสี่ยงสูง
ลงทุนในตราสารทุนเปiนหลักโดยเฉลี่ย ในรอบปQ
ไมน!อยกวา 80% ของ NAV
ขอมูลกองทุนรวม
วันจดทะเบียนกองทุน
วันเริ่มต!น class
นโยบายการจายเงินป,นผล
อายุกองทุน

22 มิถุนายน 2565
(วันที่ดังกลาวอาจเปลี่ยนแปลงได!)
…............
ไมมี
ไมกําหนด

ผูจัดการกองทุนรวม
ชื่อ-นามสกุล
คุณภคสุนาท จิตมั่นชัยธรรม
คุณจิตติพงศ8 มีเพียร

วันเริ่มบริหารกองทุน
วันจดทะเบียนกองทุน
วันจดทะเบียนกองทุน

ดัชนีชี้วัด :
ผลการดําเนินงานของกองทุนหลัก สัดสวน 100% ปรับด!วยอัตรา
แลกเปลี่ยนเพื่อคํานวณผลตอบแทนเปiนสกุลเงินบาท ณ วันที่คํานวณ
ผลตอบแทน

คําเตือน
• การลงทุนในกองทุนรวมไมใชการฝากเงิน
• ผลการดําเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได!เปiนสิ่งยืนยันถึงผลการ
ดําเนินงานในอนาคต
การเขารวมการตอตานทุจริต :

ได!รับการรับรองจาก CAC

ผูลงทุนสามารถศึกษาเครื่องมือ
บริหารความเสี่ยงดานสภาพคลองได
ในหนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม

หนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม
www.lhfund.co.th

การซื้อหนวยลงทุน
วันทําการซื้อ : IPO : วันที่ 15 - 21 มิ.ย. 65
เวลาทําการ :
ตั้งแตเวลา 8.30 - 15.30 น.
หลัง IPO :
ทุกวันทําการ
เวลาทําการ : ตั้งแตเวลา 8.30 - 14.00 น.
การซื้อครั้งแรกขั้นต่ํา : 1,000 บาท
การซื้อครั้งถัดไปขั้นต่ํา : 100 บาท

การขายคืนหนวยลงทุน
วันทําการขายคืน :
ทุกวันทําการ
เวลาทําการ :
ตั้งแตเวลา 8.30 - 14.00 น.
การขายคืนขั้นต่ํา :
ไมกําหนด
ยอดคงเหลือขั้นต่ํา :
100 บาท
ระยะเวลาการรับเงินคาขายคืน* : T+4
หมายเหตุ : *ภายใน 5 วันทําการ นับตั้งแตวันถัดจากวันคํานวณมูลคา
ทรัพย8สินสุทธิ โดยมิให!นับรวมวันหยุดทําการในตางประเทศ (ป,จจุบัน
T+4 วันทําการ หลังจากวันทํารายการขายคืน)

ขอมูลเชิงสถิติ
Maximum Drawdown
Recovering Period
FX Hedging
อัตราสวนหมุนเวียนการลงทุน
Sharpe Ratio
Alpha
Beta

โปรดศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมในหนังสือชี้ชวนสวนข!อมูลกองทุน

คาธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ตอปPของ NAV)
คาธรรมเนียม
สูงสุดไมเกิน
การจัดการ
2.50
รวมคาใช!จาย
5.00

เก็บจริง
1.07000
1.47018

หมายเหตุ :
1) คาธรรมเนียมดังกลาวข!างต!นเปiนอัตราที่รวมภาษีมูลคาเพิ่ม หรือภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใด ในทํานองเดียวกันนี้
2) คาธรรม เนี ย ม คาใช! จ ายที่ เ รี ย กเก็ บ จากกองทุ น รวม เมื่ อ รวมกั น ทั้ ง หม ดแล! ว ต! อ งไ มเกิ น อั ต ราร! อ ยละ 5.00 ตอปQ ข อง
มูลคาทรัพย8สินสุทธิของกองทุนรวม
* สามารถดูข!อมูลเพิ่มเติมได!ที่ www.lhfund.co.th

การจัดสรรการลงทุนในตางประเทศ (%)
ประเทศสหรัฐอเมริกา

61.26%

หมายเหตุ : การจัดสรรการลงทุนในตางประเทศ ตั้งแตร!อยละ 20

คาธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผูถือหนวย (% ของมูลคาซื้อขาย)
คาธรรมเนียม
สูงสุดไมเกิน
การขาย
ระหวางการเสนอขายครั้งแรก (IPO)
2.50
ภายหลังการเสนอขายครั้งแรก
2.50
การรับซื้อคืน
2.50
การสับเปลี่ยนหนวยลงทุนเข!า
2.50
การสับเปลี่ยนหนวยลงทุนออก
2.50
การโอนหนวย
ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ

การจัดสรรการลงทุนในกลุมอุตสาหกรรม /
เก็บจริง
1.00
1.25
ยกเว!น
1.25
ยกเว!น
200 บาท/รายการ

หมายเหตุ :
1) คาธรรมเนียมดังกลาวข!างต!น อาจเรียกเก็บจากผู!ลงทุนแตละกลุมหรือแตละรายไมเทากัน ขึ้นอยูกับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ
2) กรณีสับเปลี่ยนหนวยลงทุน บริษัทจัดการอาจยกเว!นไมเรียกเก็บคาธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหนวยลงทุน สําหรับการสับเปลี่ยนหนวยลงทุน
ระหวางกองทุนรวมภายใต!การจัดการของบริษัทจัดการ แตจะมีการเรียกเก็บคาธรรมเนียมการขายและรับซื้อคืนหนวยลงทุนตามอัตราที่บริษัท
จัดการกําหนด
3) คาธรรมเนียมดังกลาวข!างต!นรวมภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแล!ว

สัดสวนประเภททรัพย+สินที่ลงทุน (%)
หุ!น

100.00%

ผูออกตราสาร 5 อันดับแรก
APPLE INC

4.30%

MICROSOFT CORP

3.30%

AMAZON COM INC

2.23%

TESLA INC

1.38%

ALPHABET INC CLASS A

1.25%

Information Technology

22.33%

Financials

14.50%

Health Care

11.86%

Consumer Discretionary

11.68%

Industrials

9.45%

หมายเหตุ : การจัดสรรการลงทุนในกลุมอุตสาหกรรม 5 อันดับแรก

LHGEQP-A
การลงทุนในกองทุนอื่นเกินกวา 20% (กองในประเทศ และหรือกองตางประเทศ)
ชื่อกองทุน :

iShares MSCI ACWI ETF

web link :

https://www.ishares.com/us/products/239600/ishares-msci-acwietf

คําอธิบาย
Maximum Drawdown เปอร8เซ็นต8ผลขาดทุนสูงสุดของกองทุนรวมในระยะเวลา 5 ปQย!อนหลัง (หรือตั้งแตจัดตั้งกองทุนกรณีที่ยังไมครบ 5 ปQ) โดยวัดจากระดับ NAV ตอหนวยที่
จุดสูงสุดไปจนถึงจุดตาสุดในชวงที่ NAV ตอหนวยปรับตัวลดลง คา Maximum Drawdown เปiนข!อมูลที่ชวยให!ทราบถึงความเสี่ยงที่อาจจะขาดทุนจากการลงทุนในกองทุนรวม
Recovering Period ระยะเวลาการฟ•‚นตัว เพื่อเปiนข!อมูลให!ผู!ลงทุนทราบถึงระยะเวลาตั้งแตการขาดทุนสูงสุดจนถึงระยะเวลาที่ฟ•‚นกลับมาที่เงินทุนเริ่มต!นใช!ระยะเวลานานเทาใด
FX Hedging เปอร8เซ็นต8ของการลงทุนในสกุลเงินตางประเทศที่มีการปƒองกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
อัตราสวนหมุนเวียนการลงทุน ความถี่ของการซื้อขายหลักทรัพย8ในพอร8ตกองทุนในชวงเวลาใดชวงเวลาหนึ่ง โดยคานวณจากมูลคาที่ตากวาระหวางผลรวมของมูลคาการซื้อ
หลักทรัพย8กับผลรวมของมูลคาการขายหลักทรัพย8ของกองทุนรวมในรอบระยะเวลา 1 ปQหารด!วยมูลคา NAV ของกองทุนรวมเฉลี่ยในรอบระยะเวลาเดียวกัน กองทุนรวมที่มีคา portfolio
turnover สูงบงชี้ถึงการซื้อขายหลักทรัพย8บอยครั้งของผู!จัดการกองทุนและทาให!มีต!นทุนการซื้อขายหลักทรัพย8ที่สูง จึงต!องพิจารณาเปรียบเทียบกับผลการดาเนินงานของกองทุนรวมเพื่อ
ประเมินความคุ!มคาของการซื้อขายหลักทรัพย8ดังกลาว
Sharpe Ratio อัตราสวนระหวางผลตอบแทนสวนเพิ่มของกองทุนรวมเปรียบเทียบกับความเสี่ยงจากการลงทุน โดยคานวณจากผลตางระหวางอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมกับ
อัตราผลตอบแทนที่ปราศจากความเสี่ยง (risk-free rate) เปรียบเทียบกับคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) ของกองทุนรวม คา Sharpe Ratio สะท!อนถึงอัตราผลตอบแทนที่
กองทุนรวมควรได!รับเพิ่มขึ้นเพื่อชดเชยกับความเสี่ยงที่กองทุนรวมรับมา โดยกองทุนรวมที่มีคา Sharpe Ratio สูงกวาจะเปiนกองทุนที่มีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการลงทุนที่ดีกวา
เนื่องจากได!รับผลตอบแทนสวนเพิ่มที่สูงกวาภายใต!ระดับความเสี่ยงเดียวกัน
Alpha ผลตอบแทนสวนเกินของกองทุนรวมเมื่อเปรียบเทียบกับดัชนีชี้วัด (benchmark) โดยคา Alpha ที่สูง หมายถึง กองทุนสามารถสร!างผลตอบแทนได!สูงกวาดัชนีชี้วัด ซึ่งเปiนผล
จากประสิทธิภาพของผู!จัดการกองทุนในการคัดเลือกหรือหาจังหวะเข!าลงทุนในหลักทรัพย8ได!อยางเหมาะสม
Beta ระดับและทิศทางการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย8ในพอร8ตการลงทุน โดยเปรียบเทียบกับอัตราการเปลี่ยนแปลงของตลาด Beta น!อยกวา 1 แสดงวา
หลักทรัพย8ในพอร8ตการลงทุนมีการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนน!อยกวาการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของกลุมหลักทรัพย8ของตลาด Beta มากกวา 1 แสดงวา หลักทรัพย8
ในพอร8ตการลงทุนมีการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนมากกวาการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของกลุมหลักทรัพย8ของตลาด
Tracking Error อัตราผลตอบแทนของกองทุนมีประสิทธิภาพในการเลียนแบบดัชนีชี้วัด โดยหาก tracking error ตา หมายถึงกองทุนรวมมีประสิทธิภาพในการสร!างผลตอบแทนให!
ใกล!เคียงกับดัชนีชี้วัด กองทุนรวมที่มีคา tracking error สูง จะมีอัตราผลตอบแทนโดยเฉลี่ยหางจากดัชนีชี้วัดมากขึ้น
Yield to Maturity อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารหนี้โดยถือจนครบกาหนดอายุ ซึ่งคานวณจากดอกเบี้ยที่จะได!รับในอนาคตตลอดอายุตราสารและเงินต!นที่จะได!รับคืน
นามาคิดลดเปiนมูลคาป,จจุบัน โดยใช!วัดอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมตราสารหนี้ คานวณจากคาเฉลี่ยถวงน!าหนักของ Yield to Maturity ของตราสารหนี้แตละตัวที่กองทุนมีการ
ลงทุน และเนื่องจาก Yield to Maturity มีหนวยมาตรฐานเปiนเปอร8เซ็นต8ตอปQ จึงสามารถนาไปใช!เปรียบเทียบอัตราผลตอบแทนระหวางกองทุนรวมตราสารหนี้ที่มีนโยบายถือครอง

บริษัทหลักทรัพย+จัดการกองทุน แลนด+ แอนด+ เฮาส+ จํากัด
โทรศัพท+ 02-286-3484 www.lhfund.co.th
เลขที่ 11 อาคารคิวเฮาส+ สาทร ชั้น 14 ถนนสาทรใต
แขวงทุงมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

