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ไม�มี 
ไม�กําหนด

(วันท่ีดังกล�าวอาจเปลี่ยนแปลงได!)

หนังสือช้ีชวนส�วนสรุปข�อมูลสําคัญ Factsheet

วันเริ่มบริหารกองทุน
วันจดทะเบียนกองทุน
วันจดทะเบียนกองทุน

ข�อมูลกองทุนรวม
วันจดทะเบียนกองทุน 

วันเริ่มต!น class 
นโยบายการจ�ายเงินป,นผล
อายุกองทุน

ผู�จัดการกองทุนรวม
ชื่อ-นามสกุล
คุณภคสุนาท จิตม่ันชัยธรรม
คุณจิตติพงศ8 มีเพียร

บริษัทหลักทรัพย+จัดการกองทุน แลนด+ แอนด+ เฮ�าส+ จํากัด ข�อมูล ณ วันที่ 7 มิถุนายน 2565

(LHGEQP)
  LHGEQP-A

กองทุนเป@ด แอล เอช โกลบอล อิควิต้ี พาสซีฟ
LH Global Equity Passive Fund

ชนิดสะสมมูลค�า

ผลการดําเนินงานและดัชนีชี้วัดย�อนหลัง 5 ปP ปฏิทิน (%ต�อปP)

ผลการดําเนินงานย�อนหลังแบบปSกหมุด (%ต�อปP)

การเข�าร�วมการต�อต�านทุจริต : ได!รับการรับรองจาก CAC

ผู�ลงทุนสามารถศึกษาเคร่ืองมือ
บริหารความเส่ียงด�านสภาพคล�องได�

ในหนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม

ประเภทกองทุนรวม/กลุ�มกองทุนรวม
• กองทุนรวมตราสารทุนต�างประเทศ/Feeder Fund
• กลุ�ม Global Equity

นโยบายและกลยุทธ+การลงทุน
• ลงทุนในหน�วยลงทุนของกองทุนรวมต�างประเทศ (หรือ “กองทุนหลัก (Master fund)”) 

ท่ีมีนโยบายลงทุนในตราสารทุน โดยจะลงทุนในกองทุนหลักเฉลี่ยในรอบปQบัญชีไม�น!อยกว�าร!อยละ 80 
ของมูลค�าทรัพย8สินสุทธิ 

• ชื่อกองทุนหลัก iShares MSCI ACWI ETF 
• บริหารและจัดการโดย BlackRock Fund Advisors (BFA)
• กลยุทธ8การบริหารกองทุน มุ�งหวังให!ผลประกอบการเคลื่อนไหวตามดัชนีชี้วัด และกองทุนเป`ด แอล 

เอช โกลบอล อิควิตี้ พาสซีฟ จะมีกลยุทธ8การลงทุน เพ่ือมุ�งหวังให!ผลประกอบการเคลื่อนไหวตาม
กองทุนหลัก (Passive Management / Index Tracking)

• มีการลงทุนในกองทุนรวมอ่ืนภายใต!บลจ. เดียวกัน (Cross Investing Fund

ดัชนีชี้วัด :
ผลการดําเนินงานของกองทุนหลัก สัดส�วน 100% ปรับด!วยอัตรา
แลกเปลี่ยนเพ่ือคํานวณผลตอบแทนเปiนสกุลเงินบาท ณ วันท่ีคํานวณ
ผลตอบแทน

คําเตือน
• การลงทุนในกองทุนรวมไม�ใช�การฝากเงิน
• ผลการดําเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได!เปiนสิ่งยืนยันถึงผลการ

ดําเนินงานในอนาคต

หนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม

www.lhfund.co.th

ยังไม�มีข!อมูลผลการดําเนินงานย!อนหลัง

ยังไม�มีข!อมูลผลการดําเนินงานย!อนหลัง

เสี่ยงสูง
ลงทุนในตราสารทุนเปiนหลักโดยเฉลี่ย ในรอบปQ

ไม�น!อยกว�า 80% ของ NAV



เวลาทําการ :

เวลาทําการ : ตั้งแต�เวลา 8.30 - 14.00 น.
T+4ระยะเวลาการรับเงินค�าขายคืน* :

การจัดสรรการลงทุนในต�างประเทศ (%)

9.45%

การจัดสรรการลงทุนในกลุ�มอุตสาหกรรม /

ประเทศสหรัฐอเมริกา

Maximum Drawdown
Recovering Period
FX Hedging
อัตราส�วนหมุนเวียนการลงทุน
Sharpe Ratioการซ้ือครั้งถัดไปขั้นต่ํา :

การขายคืนหน�วยลงทุน

เวลาทําการ :
การขายคืนขั้นต่ํา :

วันทําการขายคืน :

1,000 บาท
100 บาท

การซ้ือหน�วยลงทุน
วันทําการซ้ือ :

การซ้ือครั้งแรกขั้นต่ํา :

หลัง IPO :

IPO : วันท่ี 15 - 21 มิ.ย. 65

ทุกวันทําการ
ตั้งแต�เวลา 8.30 - 14.00 น.
ทุกวันทําการ 

ไม�กําหนด
100 บาท 

TESLA INC

MICROSOFT CORP

AMAZON COM INC

1.25%

APPLE INC 4.30%

ผู�ออกตราสาร 5 อันดับแรกสัดส�วนประเภททรัพย+สินที่ลงทุน (%)

หุ!น 100.00%

ตั้งแต�เวลา 8.30 - 15.30 น.

ค�าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต�อปPของ NAV)
สูงสุดไม�เกิน 

2.50
5.00

เก็บจริง 
การจัดการ 
รวมค�าใช!จ�าย

ค�าธรรมเนียม 

22.33%Information Technology

1.47018

Financials

ค�าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู�ถือหน�วย (% ของมูลค�าซ้ือขาย)
ค�าธรรมเนียม 

ข�อมูลเชิงสถิติ

3.30%

2.23%

1.38%

11.68%

14.50%

11.86%

1.25
ยกเว!น

ALPHABET INC CLASS A

Health Care

Consumer Discretionary

Industrials

2.50

1.07000

61.26%

Beta
Alpha

ยอดคงเหลือขั้นต่ํา :

การรับซ้ือคืน

การโอนหน�วย

การสับเปลี่ยนหน�วยลงทุนเข!า 
การสับเปลี่ยนหน�วยลงทุนออก 

สูงสุดไม�เกิน เก็บจริง  

2.50
2.50
2.50

ภายหลังการเสนอขายครั้งแรก

การขาย 
2.50 1.00

                 ตามท่ีนายทะเบียนเรียกเก็บ                    

ระหว�างการเสนอขายครั้งแรก (IPO)

200 บาท/รายการ

1.25
ยกเว!น

หมายเหตุ : *ภายใน 5 วันทําการ นับต้ังแต�วันถัดจากวันคํานวณมูลค�า
ทรัพย8สินสุทธิ โดยมิให!นับรวมวันหยุดทําการในต�างประเทศ (ป,จจุบัน 
T+4 วันทําการ หลังจากวันทํารายการขายคืน)

หมายเหตุ :
1)  ค�าธรรมเนียมดังกล�าวข!างต!นเปiนอัตราที่รวมภาษีมูลค�าเพิ่ม หรือภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใด ในทํานองเดียวกันนี้
2 )   ค� าธร รม เนียมค� า ใช! จ� า ยที่ เ รี ยก เก็ บจากกองทุ น ร วม  เมื่ อ ร วมกั นทั้ ง หมดแล! ว  ต! อ ง ไ ม� เกิ นอั ต ราร! อ ยละ 5 .00  ต� อปQ ขอ ง 
มูลค�าทรัพย8สินสุทธิของกองทุนรวม 
* สามารถดูข!อมูลเพิ่มเติมได!ที่ www.lhfund.co.th

หมายเหตุ : 
1)  ค�าธรรมเนียมดังกล�าวข!างต!น อาจเรียกเก็บจากผู!ลงทุนแต�ละกลุ�มหรือแต�ละรายไม�เท�ากัน ข้ึนอยู�กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ
2)  กรณีสับเปล่ียนหน�วยลงทุน บริษัทจัดการอาจยกเว!นไม�เรียกเก็บค�าธรรมเนียมการสับเปล่ียนหน�วยลงทุน สําหรับการสับเปล่ียนหน�วยลงทุน
ระหว�างกองทุนรวมภายใต!การจัดการของบริษัทจัดการ แต�จะมีการเรียกเก็บค�าธรรมเนียมการขายและรับซื้อคืนหน�วยลงทุนตามอัตราที่บริษัท
จัดการกําหนด
3)  ค�าธรรมเนียมดังกล�าวข!างต!นรวมภาษีมูลค�าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแล!ว หมายเหตุ : การจัดสรรการลงทุนในกลุ�มอุตสาหกรรม 5 อันดับแรก

หมายเหตุ :  การจัดสรรการลงทุนในต�างประเทศ ต้ังแต�ร!อยละ 20 

โปรดศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมในหนังสือช้ีชวนส�วนข!อมูลกองทุน



  LHGEQP-A

การลงทุนในกองทุนอื่นเกินกว�า 20% (กองในประเทศ และหรือกองต�างประเทศ)

ชื่อกองทุน : iShares MSCI ACWI ETF web link : https://www.ishares.com/us/products/239600/ishares-msci-acwi-
etf

คําอธิบาย
Maximum Drawdown เปอร8เซ็นต8ผลขาดทุนสูงสุดของกองทุนรวมในระยะเวลา 5 ปQย!อนหลัง (หรือตั้งแต�จัดตั้งกองทุนกรณีที่ยังไม�ครบ 5 ปQ) โดยวัดจากระดับ NAV ต�อหน�วยท่ี
จุดสูงสุดไปจนถึงจุดต�าสุดในช�วงท่ี NAV ต�อหน�วยปรับตัวลดลง ค�า Maximum Drawdown เปiนข!อมูลท่ีช�วยให!ทราบถึงความเสี่ยงท่ีอาจจะขาดทุนจากการลงทุนในกองทุนรวม
Recovering Period ระยะเวลาการฟ��นตัว เพ่ือเปiนข!อมูลให!ผู!ลงทุนทราบถึงระยะเวลาตั้งแต�การขาดทุนสูงสุดจนถึงระยะเวลาท่ีฟ��นกลับมาท่ีเงินทุนเริ่มต!นใช!ระยะเวลานานเท�าใด
FX Hedging เปอร8เซ็นต8ของการลงทุนในสกุลเงินต�างประเทศท่ีมีการป�องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
อัตราส�วนหมุนเวียนการลงทุน ความถี่ของการซ้ือขายหลักทรัพย8ในพอร8ตกองทุนในช�วงเวลาใดช�วงเวลาหน่ึง โดยคานวณจากมูลค�าท่ีต�ากว�าระหว�างผลรวมของมูลค�าการซ้ือ
หลักทรัพย8กับผลรวมของมูลค�าการขายหลักทรัพย8ของกองทุนรวมในรอบระยะเวลา 1 ปQหารด!วยมูลค�า NAV ของกองทุนรวมเฉลี่ยในรอบระยะเวลาเดียวกัน กองทุนรวมท่ีมีค�า portfolio 
turnover สูงบ�งชี้ถึงการซ้ือขายหลักทรัพย8บ�อยครั้งของผู!จัดการกองทุนและทาให!มีต!นทุนการซ้ือขายหลักทรัพย8ที่สูง จึงต!องพิจารณาเปรียบเทียบกับผลการดาเนินงานของกองทุนรวมเพ่ือ
ประเมินความคุ!มค�าของการซ้ือขายหลักทรัพย8ดังกล�าว
Sharpe Ratio อัตราส�วนระหว�างผลตอบแทนส�วนเพ่ิมของกองทุนรวมเปรียบเทียบกับความเสี่ยงจากการลงทุน โดยคานวณจากผลต�างระหว�างอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมกับ
อัตราผลตอบแทนท่ีปราศจากความเสี่ยง (risk-free rate) เปรียบเทียบกับค�าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) ของกองทุนรวม ค�า Sharpe Ratio สะท!อนถึงอัตราผลตอบแทนท่ี
กองทุนรวมควรได!รับเพ่ิมขึ้นเพ่ือชดเชยกับความเสี่ยงท่ีกองทุนรวมรับมา โดยกองทุนรวมท่ีมีค�า Sharpe Ratio สูงกว�าจะเปiนกองทุนท่ีมีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการลงทุนท่ีดีกว�า
เน่ืองจากได!รับผลตอบแทนส�วนเพ่ิมท่ีสูงกว�าภายใต!ระดับความเสี่ยงเดียวกัน
Alpha ผลตอบแทนส�วนเกินของกองทุนรวมเม่ือเปรียบเทียบกับดัชนีชี้วัด (benchmark) โดยค�า Alpha ท่ีสูง หมายถึง กองทุนสามารถสร!างผลตอบแทนได!สูงกว�าดัชนีชี้วัด ซ่ึงเปiนผล
จากประสิทธิภาพของผู!จัดการกองทุนในการคัดเลือกหรือหาจังหวะเข!าลงทุนในหลักทรัพย8ได!อย�างเหมาะสม
Beta ระดับและทิศทางการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย8ในพอร8ตการลงทุน โดยเปรียบเทียบกับอัตราการเปลี่ยนแปลงของตลาด Beta น!อยกว�า 1 แสดงว�า
หลักทรัพย8ในพอร8ตการลงทุนมีการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนน!อยกว�าการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของกลุ�มหลักทรัพย8ของตลาด Beta มากกว�า 1 แสดงว�า หลักทรัพย8
ในพอร8ตการลงทุนมีการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนมากกว�าการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของกลุ�มหลักทรัพย8ของตลาด
Tracking Error อัตราผลตอบแทนของกองทุนมีประสิทธิภาพในการเลียนแบบดัชนีชี้วัด โดยหาก tracking error ต�า หมายถึงกองทุนรวมมีประสิทธิภาพในการสร!างผลตอบแทนให!
ใกล!เคียงกับดัชนีชี้วัด กองทุนรวมท่ีมีค�า tracking error สูง จะมีอัตราผลตอบแทนโดยเฉลี่ยห�างจากดัชนีชี้วัดมากขึ้น
Yield to Maturity อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารหน้ีโดยถือจนครบกาหนดอายุ ซ่ึงคานวณจากดอกเบี้ยท่ีจะได!รับในอนาคตตลอดอายุตราสารและเงินต!นท่ีจะได!รับคืน
นามาคิดลดเปiนมูลค�าป,จจุบัน โดยใช!วัดอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมตราสารหน้ี คานวณจากค�าเฉลี่ยถ�วงน!าหนักของ Yield to Maturity ของตราสารหน้ีแต�ละตัวท่ีกองทุนมีการ
ลงทุน และเน่ืองจาก Yield to Maturity มีหน�วยมาตรฐานเปiนเปอร8เซ็นต8ต�อปQ จึงสามารถนาไปใช!เปรียบเทียบอัตราผลตอบแทนระหว�างกองทุนรวมตราสารหน้ีที่มีนโยบายถือครอง

บริษัทหลักทรัพย+จัดการกองทุน แลนด+ แอนด+ เฮ�าส+ จํากัด
โทรศัพท+ 02-286-3484 www.lhfund.co.th 

เลขที่ 11 อาคารคิวเฮ�าส+ สาทร ชั้น 14 ถนนสาทรใต� 
แขวงทุ�งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 


