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กองทุนนี้ลงทุนกระจุกตัวในหมวด Packaged Software  
จึงมีความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก 

 
             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

          

 

 

หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน  
แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด 
การเข้าร่วมการต่อต้านทุจริต: ได้รับการรับรอง CAC  

  

การลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่การฝากเงิน  

ข้อมูล ณ วันที่ 2 กรกฎาคม 2564 

ผู้ลงทุนควรศึกษารายละเอียดของกองทุนอย่างละเอียดถี่ถ้วนก่อนตัดสินใจลงทุน 
หากมีข้อสงสัยหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดตดิต่อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน 

คุณกำลังจะลงทุนอะไร? 

กองทุนรวมนี้เหมาะกับใคร? 

คุณต้องระวังอะไรเป็นพิเศษ? 

สัดส่วนของประเภททรัพย์สินที่ลงทุน 

ผลการดำเนินงาน 

ค่าธรรมเนียม 

ข้อมูลอื่น ๆ                

กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล ไซเบอร์ ซีเคียวริตี้ 
LH GLOBAL CYBERSECURITY FUND (LHCYBER) 

(ชนิดสะสมมูลค่า : LHCYBER-A) 
กองทุนรวมตราสารทุน 

กองทุนรวมหนว่ยลงทุนประเภท Feeder Fund 
กองทุนรวมที่เน้นลงทุนแบบมีความเสี่ยงต่างประเทศ 

กองทุนรวมทีม่ีนโยบายเปิดให้มีการลงทุนในกองทุนรวมอื่น
ภายใต้บลจ. เดียวกัน (Cross Investing Fund) 

 

http://www.thai-cac.com/th
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คุณกำลังจะลงทุนอะไร? 

o กองทุนมีนโยบายลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ (หรือ “กองทุนหลัก (Master fund)”) ที่มีนโยบายลงทุน
ในบริษัทที่ดำเนินการด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ โดยจะลงทุนในกองทุนหลักเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ซ่ึงกองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล ไซเบอร์ ซีเคียวริตี้ จะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน Global X 
Cybersecurity ETF (“กองทุนหลัก”) สกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐฯ (USD) ที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แนสแด็ก 
(NASDAQ) ซึ ่งกองทุนหลักได้จดทะเบียนจัดตั ้งในประเทศสหรัฐอเมริกา (USA) บริหารและจัดการโดย Global X 
Management Company LLC  

o โดยกองทุน Global X Cybersecurity ETF มีเป้าหมายเพื่อให้ผลตอบแทนด้านการลงทุนที่สอดคล้องกับราคาและผลการ
ดำเนินงานก่อนค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายของดัชนี Indxx Cybersecurity Index ("ดัชนีอ้างอิง") 

 ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงการซื้อขายหน่วยลงทุนของกองทุนดังกล่าว เป็นตลาดหลักทรัพย์ของ
ประเทศอื่น นอกเหนือจากประเทศสหรัฐอเมริกา (USA) ได้แก่ ตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง หรือญี่ปุ่น และ/หรือเปลี่ยนแปลงสกลุ
เงินหลักเป็นสกุล เงินฮ่องกงดอลลาร์ หรือสกุลเงินเยน (ญี่ปุ่น) ในภายหลังก็ได้ โดยถือว่าได้รับความยิน ยอมจากผู้ถือหน่วย
ลงทุนแล้ว ในกรณีที่มีการ เปลี่ยนแปลงสถานที่ (ประเทศ) ที่ทำการซื้อขายและ/หรือสกุลเงินที่ใช้ในการซื้อขายหน่วยลงทุน
ของกองทุนหลัก ซึ่งบริษัทจัดการจะ คำนึงถึงประโยชน์ของกองทุนเป็นสำคัญ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้า 
และประกาศไว้ที่สำนักงานของบริษัทจัดการ และผู้สนับสนุน และ/หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้อง  

o กองทุนไทยอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient 
portfolio management) และ/หรือ เพื่อป้องกันความเสี่ยง (Hedging) จากอัตราแลกเปลี่ยน (Foreign Exchange Rate 
Risk) ตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน ซึ่งจะพิจารณาจากสภาวะของตลาดการเงินในขณะนั้น และปัจจัยอื่นที่เกี่ยวข้อง  
นอกจากนี้กองทุนอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ่งตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) และ/หรือ ทรัพย์สินอื่น
หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นตามที่ระบุไว้ในโครงการ และ/หรือ ตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ สำนักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ประกาศกำหนดหรือให้ความเห็นชอบ 

o กองทุนอาจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหรือกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ (กอง1) หรือทรัสต์เพื ่อการลงทุนใน
อสังหาริมทรัพย์ (REITs) หรือกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน (infra) ซึ่งอยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ ในสัดส่วนไม่
เกินร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน 

o บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี่ยนแปลงประเภทและลักษณะพิเศษของกองทุนรวมในอนาคตเป็นกองทุนรวมหน่วยลงทุน 
(Fund of Funds) หรือกองทุนรวมที่มีการลงทุนโดยตรงในตราสาร และ/หรือหลักทรัพย์ต่างประเทศ หรือสามารถกลับมา
เป็นกองทุนรวมฟีดเดอร์ (Feeder Fund) ได้ โดยไม่ทำให้ระดับความเสี่ยงของการลงทุน (risk spectrum) เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ ให้
เป็นไปตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนซึ่งขึ้นอยู่กับสถานการณ์ตลาด โดยเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุน 
อนึ่ง บริษัทจัดการจะดำเนินการแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน ก่อนดำเนินการเปลี่ยนแปลงประเภท
กองทุนดังกล่าว โดยประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี)   

คุณสามารถดูข้อมูลข้อมูลกองทุนหลักได้ที่ Website : https://www.globalxetfs.com/funds/bug/ 

กลยุทธ์การบริหารกองทุน :  

กองทุนหลักมีกลยุทธ์การลงทุน เพื่อมุ่งหวังให้ผลประกอบการเคลื่อนไหวตามดัชนีชี้วัด (Passive Management / Index 
Tracking) และกองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล ไซเบอร์ ซีเคียวริตี ้ มีกลยุทธ์การลงทุน เพื่ อมุ ่งหวังให้ผลประกอบการ
เคลื่อนไหวตามกองทุนหลัก  
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▪ อ่านหนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม  หรือสอบถามผูส้นบัสนุนการขายและบริษทัจัดการ 
▪ อย่าลงทุนหากไม่เข้าใจลักษณะและความเสีย่งของกองทุนรวมนี้ดีพอ 

   ทำอย่างไรหากยังไม่เข้าใจนโยบาย และความเสี่ยงของกองทุนนี้ 

คำเตือนที่สำคัญ: 
 

▪ ในสถานการณ์ไม่ปกติ ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุน หรืออาจได้รับชําระค่าขายคืนหน่วย ลงทุนล่าช้า
กว่าระยะเวลาท่ีกําหนดไว้ในหนังสือชี้ชวน 

▪ เนื่องจากกองทุนจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศ จึงอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งกองทุนทำการ
ป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน 

▪ กองทุนไทยและกองทุนหลักอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกันความเสี่ยง (Hedging) และเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) ซึ่งอาจมีความเสี่ยงมากกว่ากองทุนรวมอื่น จึง
เหมาะกับผู้ลงทุนที่ต้องการผลตอบแทนสูงและสามารถยอมรับความเสี่ยงได้สูงกว่าผู้ลงทุนทั่วไป  ผู้ลงทุนจึงควรลงทุนใน
กองทุนนี้เม่ือมีความเข้าใจในความเสี่ยงของสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า และผู้ลงทุนควรพิจารณาความเหมาะสมของการลงทุนโดย
คำนึงถึงประสบการณ์ลงทุน วัตถุประสงค์ และฐานะการเงินของผู้ลงทุนเอง 

▪ กองทุนมีนโยบายลงทุนในต่างประเทศ จึงมีความเสี่ยงด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และสภาวะตลาด สภาพคล่อง อัตรา
แลกเปลี่ยน กฎหมาย และ/หรือข้อจำกัดของประเทศที่กองทุนเข้าลงทุน ซ่ึงอาจส่งผลต่อมูลค่าหน่วยลงทุน และ/หรือสภาพคล่อง 
 

 

คุณต้องระวังอะไรเป็นพิเศษ? 

กองทุนรวมนี้ไม่เหมาะกับใคร 
▪ ผู้ลงทุนที่เนน้การได้รบัผลตอบแทนในจำนวนเงินที่แน่นอน หรือรกัษาเงินต้นให้อยู่ครบ 
▪ ผู้ลงทุนที่ไม่สามารถยอมรับความเสี่ยงจากการลงทุนในต่างประเทศได้ อาทิ ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ความผันผวน

ของมูลค่าหน่วยลงทนุของกองทนุหลัก เป็นต้น 

กองทุนรวมนี้เหมาะกับใคร? 
 ▪ ชนิดสะสมมูลค่า : LHCYBER-A : เหมาะสำหรับผู้ลงทุนประเภทบุคคลธรรมดา เปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนรับรายได้จากส่วนต่าง

จากการลงทุน (Capital Gain) และสะสมผลประโยชน์จากการลงทุน (Total return) 
▪ ผู้ที่สามารถลงทุนในระยะปานกลางถึงระยะยาว โดยคาดหวังผลตอบแทนในระยะยาวที่ดีกว่าการลงทุนในตราสารหนี้ทั่วไป 
▪ ผู้ลงทุนที่สามารถรับความผันผวนจากอัตราแลกเปลี่ยนได้ เนื่องจากกองทุนนี้จะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศ

ด้วยสกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐฯ (USD) จึงอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน 
▪ ผู้ลงทุนที่สามารถรับความผันผวนของราคาหุ้นที่กองทุนรวม และ/หรือ กองทุนหลักไปลงทุน ซึ่งอาจปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นหรือลดลง

จนต่ำกว่ามูลค่าที่ลงทุน และทำให้ขาดทุนได้ 
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 แผนภาพแสดงตำแหน่งความเสี่ยงของกองทุนรวม 

ปัจจัยความเสี่ยงที่สำคัญ 

คำเตือนที่สำคัญ: (ต่อ) 
▪ กองทุนอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ่งตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้  (Non – Investment Grade) 

และตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ  (Unrated) รวมทั้งตราสารทุนที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 
(Unlisted Securities) ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงที่สูงขึ้นมากกว่ากองทุนรวมทั่วไป เช่น ความเสี่ยงจากการผิดนัดชำระหนี้ของ
ผู้ออกตราสาร หรือ ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องของตราสาร เป็นต้น  

▪ กองทุนหลักที่กองทุนรวมไปลงทุนมีสัดส่วนการลงทุนกระจุกตัวในประเทศสหรัฐอเมริกา  ดังนั้น ผู้ลงทุนจึงควรพิจารณาการ
กระจายความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุนโดยรวมของตนเอง  

▪ กองทุนอาจลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) กองทุนรวมจึงมีความเสี่ยงมากกว่ากองทุน
รวมที่ลงทุนในหลักทรัพย์อ้างอิงโดยตรง เนื่องจากใช้เงินลงทุนในจำนวนที่ น้อยกว่าจึงมีกำไร/ขาดทุนสูงกว่าการลงทุนใน
หลักทรัพย์อ้างอิงโดยตรง ดังนั้น ผู้ลงทุนควรพิจารณาความเหมาะสมของการลงทุน โดยคำนึงถึงประสบการณ์การลงทุน 
วัตถุประสงค์การลงทุน และฐานะการเงินของผู้ลงทุนเอง 

▪ ในกรณีที่มีแนวโน้มว่าจะมีการขายคืนหน่วยลงทุนเกินกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด บริษัทจัดการ
อาจใช้ดุลยพินิจในการเลิกกองทุนรวม และอาจยกเลิกคำสั่งซ้ือขายหน่วยลงทุนที่ได้รับไว้แล้วหรือ หยุดรับคำสั่งดังกล่าวได้ 

▪ กองทุนอาจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นภายใต้การจัดการเดียวกัน ในสัดส่วนไม่เกิน 20% ของ NAV ซึ่งอาจ
ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์อันเกิดจากนโยบายการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การจัดการเดียวกัน 

 

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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หมายเหตุ : กองทุนรวมมีการลงทุนกระจุกตัวในหมวด Packaged Software = 53.40% (ข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564) 
 

 
หมายเหตุ : กองทุนรวมมีการลงทนุกระจุกตัวในประเทศ United States  = 74.70% (ข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564) 

*คุณสามารถดูข้อมลูเพิม่เตมิได้ที่ www.lhfund.co.th  

 

 

 

 

 

 
ข้อมูล ณ วันท่ี 31 พฤษภาคม 2564 

หมายเหตุ : Factsheet : Global X Cybersecurity ETF    
หรือดูข้อมูลเพ่ิมเติมได้ที่ Website : https://www.globalxetfs.com/funds/bug/ 

 

สัดส่วนของประเภททรัพย์สินที่ลงทุน 

รายละเอียดทรัพย์สินที่กองทุนหลักลงทุน  
Global X Cybersecurity ETF (กองทุนหลัก) 
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หมายเหตุ:  
1)  ค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้นเป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใด ในทำนองเดียวกันนี้ 
2)  ค่าธรรมเนียมค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม เมื ่อรวมกันทั้งหมดแล้ว  ต้องไม่เกินอัตราร้อยละ 5.00 ต่อปีของ  

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม  
  

 * ค่าธรรมเนียมมีผลกระทบต่อผลตอบแทนที่คุณจะได้รับ  
ดังนั้น คุณควรพิจารณาการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวก่อนการลงทุน * 

ค่าธรรมเนียม 

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุน 

ค่า
ธร

รม
เนี

ยม
ที่เ

รีย
กเ

ก็บ
จร

ิง 
   

  (
%

 ต
่อป

ีขอ
ง N

AV
) 

สูงสุดไม่เกิน,  
2.500% 

สูงสุดไม่เกิน, 
5.000% 

สูงสุดไม่เกิน,  
0.100% 

สูงสุดไม่เกิน,  
1.000% 

การจัดการ ผู้ดูแลผลประโยชน ์ 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,  
1.400% 

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV) 

เก็บจริง, 1.3375% 

เก็บจริง, 0.26857% 
เก็บจริง, 0.026215% 

เก็บจริง, 1.632285% 
(ยังไม่รวมค่าใช้จ่าย อื่นๆ ) 
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รายการ สูงสุดไม่เกิน เก็บจริง 
ค่าธรรมเนียมการขาย   

ระหว่างการเสนอขายครั้งแรก 2.50% 1.25% 

ภายหลังการเสนอขายครั้งแรก 2.50% 1.50% 

ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน 2.50% ยกเว้น 

ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยน 
▪ ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนเข้า 
▪ ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนออก 

 
2.50% 
2.50% 

 
1.50 

ยกเว้น 

ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน ตามอัตราที่นายทะเบียนกำหนด 200 บาทต่อรายการ 

ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดง
สิทธิในหน่วยลงทุน 

ตามอัตราที่นายทะเบียนกำหนด ตามท่ีนายทะเบียนเรียกเก็บ 

ค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ตามท่ีจ่ายจริง ตามท่ีจ่ายจริง 
 

หมายเหตุ: 
1) ค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้น อาจเรียกเก็บจากผู้ลงทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่ละรายไม่เท่ากัน ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ 
2)   กรณีสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการอาจยกเว้นไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนสำหรับการสับเปลี่ยน

หน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ แต่จะมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายและรับซื้อคืน
หน่วยลงทุนตามอัตราที่บริษัทจัดการกำหนด 

3)  ค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้นรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอ่ืนใดแล้ว 

ทั้งนี ้ หากกองทุนลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การจัดการเดียวกัน (กองทุนปลายทาง) บริษัทจัดการจะไม่เรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมการขาย และ/หรือค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนซ้ำซ้อนกับกองทุนปลายทาง เช่น หาก
กองทุนต้นทางมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 1,000 ล้านบาท และจัดสรรการลงทุนไปยังกองทุนปลายทางจำนวน 100 ล้านบาท บริษัทจัดการจะ
เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมการขาย และ/หรือค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนจากเงินลงทุน 1,000 ล้านบาท 
ในอัตราที่กองทุนต้นทางกำหนดเท่านั้น โดยกองทุนปลายทางจะไม่มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวเพิ่มเติมอีก เป็นต้น 
 

ค่าธรรมเนียมของกองทุนหลัก 

กองทุน Global X Cybersecurity ETF     

ค่าธรรมเนียม อัตราเก็บจริง 

Management fee ร้อยละ 0.60 ต่อป ี

Gross Expense Ratio ร้อยละ 0.60 ต่อป ี

Net Expense Ratio ร้อยละ 0.50 ต่อป ี
  

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าหน่วยลงทุน) 
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หมายเหตุ : ข้อมูล ณ วันท่ี 31 พฤษภาคม 2564 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 * ผลการดำเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต * 

ตัวชี้วัดของกองทุน (Benchmark) :  
ผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก สัดส่วน 100% ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็น
สกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน 

ประเภทกองทุนรวมเพื่อใช้เปรียบเทียบผลการดำเนินงาน ณ จุดขาย คือ Global Equity 
 

ผลการดำเนินงานในอดีต 
 

ผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก Global X Cybersecurity ETF 
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นโยบายการจ่ายเงินปันผล 
ผู้ดูแลผลประโยชน ์
วันเสนอขายคร้ังแรก (IPO)  
วันที่จดทะเบียน  
อายุโครงการ 
จำนวนเงินทุนโครงการ 
การซื้อและขายคืนหน่วยลงทุน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รายชื่อผู้จัดการกองทุน 

 
 
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน 
 
 
ติดต่อสอบถามรับหนังสือชี้ชวน
ร้องเรียน 
 

 

ไม่มี 
ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน)  
ระหว่างวันที่ 29 กรกฎาคม – 5 สิงหาคม 2564 
วันที่ 6 สิงหาคม 2564 (วันที่ดงักล่าวอาจเปลีย่นแปลงได้) 
ไม่กำหนดอายโุครงการ 
2,000 ล้านบาท 
วันทำการซื้อ  :  
ระหว่างการเสนอขายครั้งแรก (IPO)* : 29 กรกฎาคม – 5 สิงหาคม 2564 

   ตั้งแต่เวลา 08.30 – 15.30 น. 

ภายหลังการเสนอขายคร้ังแรก  : ทุกวันทำการตั้งแต่เวลา 08.30 – 14.00 น. 
* โดยการเสนอขายครั้งแรก (IPO) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิรับเงินค่าจองซื้อเป็นเงิน
โอนเท่านั้นภายในเวลา 15.30 น.  
อนึ่ง ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถส่งคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนต้นทาง อัน
ได้แก่ กองทุนเปิด แอล เอช ตลาดเงิน (LHMM) และกองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหนี้
ระยะสั้น พลัส (LHSTPLUS) เพื่อซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนนี้ (สับเปลี่ยนเข้า หรือการ
ขายหน่วยลงทุนกองทุนต้นทางเพื่อซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนนี้)  ในช่วงเสนอขายครั้ง
แรก (IPO) ได้  
ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจกำหนด หรือเปลี่ยนแปลงรายชื่อกองทุนต้นทางนี้ในภายหลังได้ 
เว้นแต่บริษัทจัดการจะอนุญาตเป็นอย่างอื่น 
มูลค่าขั้นตำ่ของการซื้อคร้ังแรก : 1,000 บาท 
มูลค่าขั้นตำ่ของการซื้อคร้ังถัดไป : 100 บาท 
วันทำการขายคืน :  
วันทำการขายคืนปกติ   : ทุกวันทำการตั้งแตเ่วลา 08.30 – 14.00 น. 
มูลค่าขั้นตำ่ของการขายคืน : ไม่กำหนด 
ยอดคงเหลือขั้นต่ำ : 100 บาท / จำนวนหน่วย ไมก่ำหนด 
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน : ภายใน 5 วันทำการ นับตั้งแต่วันถัดจากวัน

คำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ โดยมิให้นับรวม
วันหยุดทำการในต่างประเทศ (ปัจจุบัน T+4 
วันทำการ หลังจากวันทำรายการขายคืน) 

คุณสามารถตรวจสอบมลูค่าทรพัย์สินรายวันได้ที่: www.lhfund.co.th 
คุณนรี พฤกษยาภัย, (เริ่มบริหารกองทุน : วันที่จดทะเบียนกองทุน) 
คุณพีรวิชญ์ ลิ้มเดชาพันธ์, (เริ่มบริหารกองทุน : วันที่จดทะเบียนกองทุน) 
คุณสร สุรสิทธิ์, (เริ่มบริหารกองทุน : วันที่จดทะเบียนกองทุน) 

ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮา้ส์ จำกัด (มหาชน) 
บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) 
หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทนุที่ได้รับแต่งตัง้ (ถ้ามี) 
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทนุ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด 
ที่อยู่  : เลขที่ 11 อาคารคิวเฮ้าส์ สาทร ชั้น 14 ถนนสาทรใต้ 
         แขวงทุ่งมหาเมฆ  เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 
โทรศัพท์ : 0-2286-3484 
website : www.lhfund.co.th                       
email  : Marketing@lhfund.co.th 
 

ข้อมูลอื่น ๆ 

mailto:Marketing@lhfund.co.th


หน้า 10 
  

 

 

 

 

คำอธิบายเพิ่มเติม 

 

ปัจจัยความเสี่ยงของกองทุน 
▪ ความเสี่ยงจากการดำเนินงานของผู้ออกตราสาร (Business Risk) : คือความเสี่ยงที่เกิดจากการดำเนินงานของผู้ออกตรา

สาร หากผลการดำเนินงานหรือฐานะการเงินของผู้ออกตราสาร รวมทั้งความสามารถในการทำกำไรของผู้ออกตราสาร
เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งอาจกระทบต่อราคาซื้อขายของตราสาร 

▪ ความเสี่ยงจากความสามารถในการชำระหนี้ของผู้ออกตราสาร (Credit Risk) : คือความเสี่ยงจากการที่บริษทัผู้ออกตรา
สารไม่สามารถชำระคืนเงนิต้น และ/หรือดอกเบี้ยได้ตามที่กำหนด หรือไม่ครบตามจำนวนที่ไดส้ัญญาไว้ 

▪ ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องของตราสาร (Liquidity Risk) : คือความเสี่ยงที่เกิดจากการไม่สามารถขายตราสารได้
ในช่วงเวลาที่ต้องการหรืออาจไม่ได้ราคาตามที่คาดหวังเอาไว้ 

▪ ความเสี่ยงจากการลงทุนในต่างประเทศ (Country and Political Risk) : เนื่องจากกองทุนหลักมีการลงทุนในตราสาร
ต่างประเทศ กองทุนจึงมีความเสี่ยงของประเทศที่ลงทุน กองทุนไทยจึงมีความเสี่ยงในเรื ่องของการเปลี่ยนแปลงของ
ปัจจัยพื้นฐาน สภาวะทางเศรษฐกิจ การเมือง ค่าเงิน และนโยบายต่างประเทศ โดยปัจจัยเหล่านี้อาจมีผลกระทบต่อราคา
หน่วยลงทุน หรือหลักทรัพย์ที่กองทุนลงทุน หรือผู้ถือหน่วยลงทุนอาจได้รับชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนช้ากว่าระยะเวลา
ที่กำหนด 

▪ ความเสี่ยงจากข้อจำกัดการนำเงินลงทุนกลับประเทศ (Repatriation Risk) : เนื่องจากกองทุนอาจจะมีการลงทุนในตรา
สารต่างประเทศ จึงมีความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายต่างประเทศที่เกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ 
และการนำเงินลงทุนกลับเข้ามาในประเทศได้ ซึ่งอาจส่งผลให้กองทุนไม่สามารถชำระเงินให้ผู้ถือหน่วยลงทุ นได้ตามจำนวน
หรือเวลาที่กำหนด  

▪ ความเสี่ยงที่เกิดจากการได้รับชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมต่างประเทศล่าช้า : คือความเสี่ยงที่เกิดจาก
วันหยุดทำการของประเทศที่กองทุนลงทุนหรือประเทศที่เกี ่ยวข้องกับการลงทุนอาจหยุดไม่ตรงกับวันหยุดทำการของ
ประเทศไทย ทำให้กองทุนอาจได้รับชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมต่างประเทศที่กองทุนลงทุนล่าช้า และ
ส่งผลกระทบต่อการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนในประเทศ 

▪ ความเสี ่ยงจากการทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivative) เพื ่อป้องกันความเสี ่ยง : การทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 
(Derivative) เพื่อป้องกันความเสี่ยง (Hedging) จากอัตราแลกเปลี่ยนอาจทำให้กองทุนเสียโอกาสในการได้รับผลตอบแทนที่
เพิ่มขึ้นหากอัตราแลกเปลี่ยนมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางตรงกันข้ามกับที่กองทุนคาดการณ์ไว้ อย่างไรก็ตาม กองทุนยังคงมี
ความเสี่ยงจากการที่คู่สัญญาไม่ปฏิบัติตามสัญญาดังกล่าว 

▪ ความเสี่ยงจากความผันผวนของมูลค่าหน่วยลงทุน (Market Risk) หมายถึง ความเสี่ยงที่มูลค่าของหลักทรัพย์ที่กองทุน
รวมลงทุนจะเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นหรือลดลงจากปัจจัยภายนอก เช่น สภาวะเศรษฐกิจการลงทุน ปัจจัยทางการเมืองทั้งใน
และต่างประเทศ เป็นต้น ซึ่งพิจารณาได้จากค่า Standard Deviation (SD) ของกองทุนรวม หากกองทุนรวมมีค่า SD สูง 
แสดงว่ากองทุนรวมมีความผันผวนจากการเปลี่ยนแปลงของราคาหลักทรัพย์สูง 
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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. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่ผู้รับฝากหรือผู้ออกตราสารที่มีการจัดอันดับความนา่เชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถ
ลงทุนได้  

  ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน (Currency Risk) หมายถึง การเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลีย่น
มีผลกระทบต่อมูลค่าของหน่วยลงทุน เช่น กองทุนรวมลงทุนด้วยสกุลเงินดอลลาร์ในช่วงที่เงินบาทอ่อน แต่ขายทำกำไร
ในช่วงที่บาทแข็ง กองทุนรวมจะได้เงินบาทกลับมาน้อยลง ในทางกลับกันหากกองทุนรวมลงทุนในช่วงที่บาทแข็งและขาย
ทำกำไรในช่วงที่บาทอ่อนก็อาจได้ผลตอบแทนมากขึ้นกว่าเดิมด้วยเช่นกัน ดังนั้น การป้ องกันความเสี ่ยงจากอัตรา
แลกเปลี่ยนจึงเป็นเครื่องมือสาคัญในการบริหารความเสี่ยง ซึ่งทำได้ดังต่อไปนี้  

- ป้องกันความเสี่ยงทั้งหมดหรือเกือบทั้งหมด : ผู้ลงทุนไม่มีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน  

- ป้องกันความเสี่ยงบางส่วน โดยต้องระบุสัดส่วนการป้องกันความเสี่ยงไว้อย่างชัดเจน : ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงจาก
อัตราแลกเปลี่ยน  

- อาจป้องกันความเสี่ยงตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนรวม : ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน เนื่องจาก
การป้องกันความเสี่ยงขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนรวมในการพิจารณาว่าจะป้องกันความเสี่ยงหรือไม่  

- ไม่ป้องกันความเสี่ยงเลย : ผู้ลงทุนมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน 
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สรุปสาระสำคัญของกองทุนหลัก 

ช่ือกองทุน กองทุน Global X Cybersecurity ETF 
ซึ่งจัดตั้งขึ้นภายใต้กฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา (USA) และที่จดทะเบียนและซื้อ
ขายในตลาดหลักทรัพย์แนสแด็ก (NASDAQ) ในสกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐฯ (USD) และ
บริหารจัดการโดย Global X Management Company LLC 

ประเภท กองทุนรวมอีทีเอฟ (Exchange Traded Fund) 

วันท่ีจัดตั้งกอง วันที่ 25 ตุลาคม 2562 

วัตถุประสงค์ในการลงทุน กองทุน Global X Cybersecurity ETF ("กองทุน") มีเป้าหมายเพื่อให้ผลตอบแทน
ด้านการลงทุนที่สอดคล้องกับราคาและผลการดำเนินงานก่อนค่าธรรมเนียมและ
ค่าใช้จ่ายของดัชนี Indxx Cybersecurity Index ("ดัชนีอ้างอิง") 

กลยุทธ์การลงทุนที่สำคัญ กองทุน Global X Cybersecurity ETF 

กองทุนทำการลงทุนอย่างน้อย 80% ในหลักทรัพย์ของดัชนี Indxx Cybersecurity 
Index ("ดัชนีอ้างอิง") หรือ (“Underlying Index”) และตราสารแสดงสิทธิการฝาก
หลักทรัพย์ต่างประเทศของประเทศสหรัฐอเมริกาที ่ชื ่อ American Depositary 
Receipts ("ADRs") และตราสารแสดงส ิทธ ิการฝากหลักทร ัพย์ต ่างประเทศที่
ชื่อ Global Depositary Receipts  ("GDRs") อ้างอิงตามหลักทรัพย์ต่าง ๆ ในดัชนี
อ้างอิง (Underlying Index) กองทุนจะทำการลงทุนภายใต้สถานการณ์ปกติอย่าง
น้อย 80% ของสินทรัพย์สุทธิ ในหลักทรัพย์ และ/หรือ ในตราสาร ADR และ GDR 
ของบริษัทท่ีดำเนินการด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์  

ดัชนีอ้างอิง (Underlying Index) ได้รับการออกแบบโดยผู้จัดทำดัชนี คือ บริษัท 
Indxx LLC เพื่อลงทุนในบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ซึ่งเป็นบริษัทที่ได้รับ
ประโยชน์จากการใช้เทคโนโลยีการรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์ ซึ่งรวมถึงบริษัท
ที่มีธุรกิจหลักเกี่ยวกับการพัฒนาและจัดการความปลอดภัยทางไซเบอร์ เพื่อป้องกัน
การบุกรุกและการโจมตีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบเครือข่าย โปรแกรม
สำเร ็จร ูป คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์พกพาต่าง ๆ (เร ียกรวมกันว่า "บริษัทที่
ดำเนินงานด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์") 

บริษัทจัดการ (Sponsor) Global X Management Company LLC 
605 3rd Avenue, 43rd Floor 
New York, NY 10158 

Custodian and Transfer Agent Brown Brothers Harriman & Co. 
50 Post Office Square 
Boston, MA 02110 

สกุลเงิน ดอลล่าร์สหรัฐฯ (US Dollar) 

วันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน ทุกวันทำการ 

อายุกองทุน ไม่กำหนด 

นโยบายการจ่ายเงินปันผล ไม่ม ี

Management fee ร้อยละ 0.60 ต่อป ี
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Gross Expense Ratio ร้อยละ 0.60 ต่อป ี

Net Expense Ratio ร้อยละ 0.50 ต่อป ี

Bloomberg IOPV Ticker BUGIV 

Index Ticker IBUG 

แหล่งข้อมูลกองทุนหลัก https://www.globalxetfs.com/funds/bug/ 

 

 

 
 

 

 

 

▪ การลงทุนในหน่วยลงทุนไม่ใช่การฝากเงิน รวมทั้งไม่ได้อยู่ภายใต้ความคุ้มครองของสถาบันคุ้มครองเงินฝาก จึงมีความเสี่ยง
จากการลงทุนซึ่งผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับเงินลงทุนคืนเต็มจำนวน 

▪ ได้รับอนุมัติจัดตัง้ และอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

▪ การพิจารณาร่างหนังสือชี้ชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้มิได้เป็นการแสดงว่าสำนักงาน ก.ล.ต. ได้
รับรองถึงความถูกต้องของข้อมูลในหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวม หรือ ได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทุนที่
เสนอขายนั ้น ทั ้งนี ้ บริษัทจัดการกองทุนรวมได้สอบทานข้อมูลในหนังสือชี ้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ ณ วันที่  
2 กรกฎาคม 2564 แล้วด้วยความระมัดระวังในฐานะผู้รับผิดชอบในการดำเนินการของกองทุนรวมและขอรับรองว่าข้อมูล
ดังกล่าวถูกต้องไม่เป็นเท็จ และไม่ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด 
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กองทุนนี้ลงทุนกระจุกตัวในหมวด Packaged Software 
จึงมีความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก 

 
             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

          

 

 

หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน  
แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด 
การเข้าร่วมการต่อต้านทุจริต: ได้รับการรับรอง CAC  

  

การลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่การฝากเงิน  

ข้อมูล ณ วันที่ 2 กรกฎาคม 2564 

ผู้ลงทุนควรศึกษารายละเอียดของกองทุนอย่างละเอียดถี่ถ้วนก่อนตัดสินใจลงทุน 
หากมีข้อสงสัยหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดตดิต่อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน 

คุณกำลังจะลงทุนอะไร? 

กองทุนรวมนี้เหมาะกับใคร? 

คุณต้องระวังอะไรเป็นพิเศษ? 

สัดส่วนของประเภททรัพย์สินที่ลงทุน 

ผลการดำเนินงาน 

ค่าธรรมเนียม 

ข้อมูลอื่น ๆ                

กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล ไซเบอร์ ซีเคียวริตี้ 
LH GLOBAL CYBERSECURITY FUND (LHCYBER) 

(ชนิดจ่ายเงินปันผล : LHCYBER-D) 
กองทุนรวมตราสารทุน 

กองทุนรวมหนว่ยลงทุนประเภท Feeder Fund 
กองทุนรวมที่เน้นลงทุนแบบมีความเสี่ยงต่างประเทศ 

กองทุนรวมทีม่ีนโยบายเปิดให้มีการลงทุนในกองทุนรวมอื่น
ภายใต้บลจ. เดียวกัน (Cross Investing Fund) 

 

http://www.thai-cac.com/th
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คุณกำลังจะลงทุนอะไร? 

o กองทุนมีนโยบายลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ (หรือ “กองทุนหลัก (Master fund)”) ที่มีนโยบายลงทุนใน
บริษัทที่ดำเนินการด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ โดยจะลงทุนในกองทุนหลักเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ซึ่งกองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล ไซเบอร์ ซีเคียวริตี้  จะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน Global X 
Cybersecurity ETF (“กองทุนหลัก”) สกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐฯ (USD) ที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แนสแด็ก 
(NASDAQ) ซึ ่งกองทุนหลักได้จดทะเบียนจัดตั ้งในประเทศสหรัฐอเมริกา (USA) บริหารและจัดการโดย Global X 
Management Company LLC  

o โดยกองทุน Global X Cybersecurity ETF มีเป้าหมายเพื่อให้ผลตอบแทนด้านการลงทุนที่สอดคล้องกับราคาและผลการ
ดำเนินงานก่อนค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายของดัชนี Indxx Cybersecurity Index ("ดัชนีอ้างอิง") 
ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงการซื้อขายหน่วยลงทุนของกองทุนดังกล่าว เป็นตลาดหลักทรัพย์ของประเทศ
อื่น นอกเหนือจากประเทศสหรัฐอเมริกา (USA) ได้แก่ ตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง หรือญี่ปุ่น และ/หรือเปลี่ยนแปลงสกุลเงินหลักเป็น
สกุล เงินฮ่องกงดอลลาร์ หรือสกุลเงินเยน (ญี่ปุ่น) ในภายหลังก็ได้ โดยถือว่าได้รับความยินยอมจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ในกรณีที่มี
การ เปลี่ยนแปลงสถานที่ (ประเทศ) ที่ทำการซื้อขายและ/หรือสกุลเงินที่ใช้ในการซื้อขายหน่วยลงทุนของกองทุนหลัก ซึ่งบริษัท
จัดการจะ คำนึงถึงประโยชน์ของกองทุนเป็นสำคัญ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้า และประกาศไว้ที่สำนักงานของ
บริษัทจัดการ และผู้สนับสนุน และ/หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้อง  

o กองทุนไทยอาจลงทุนในสัญญาซื ้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient 
portfolio management) และ/หรือ เพื่อป้องกันความเสี่ยง (Hedging) จากอัตราแลกเปลี่ยน (Foreign Exchange Rate 
Risk) ตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน ซึ่งจะพิจารณาจากสภาวะของตลาดการเงินในขณะนั้น และปัจจัยอื่นที่เกี่ยวข้อง 
นอกจากนี้กองทุนอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ่งตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) และ/หรือ ทรัพย์สินอื่น
หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นตามที่ระบุไว้ในโครงการ และ/หรือ ตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ สำนักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ประกาศกำหนดหรือให้ความเห็นชอบ  

o กองทุนอาจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหรือกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ (กอง1) หรือทรัสต์เพื ่อการลงทุนใน
อสังหาริมทรัพย์ (REITs) หรือกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน (infra) ซึ่งอยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ ในสัดส่วนไม่
เกินร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน  

o บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี่ยนแปลงประเภทและลักษณะพิเศษของกองทุนรวมในอนาคตเป็นกองทุนรวมหน่วยลงทุน (Fund of 
Funds) หรือกองทุนรวมที่มีการลงทุนโดยตรงในตราสาร และ/หรือหลักทรัพย์ต่างประเทศ หรือสามารถกลับมาเป็นกองทุนรวมฟีด
เดอร์ (Feeder Fund) ได้ โดยไม่ทำให้ระดับความเสี่ยงของการลงทุน (risk spectrum) เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามดุลยพินิจของ
ผู้จัดการกองทุนซ่ึงขึ้นอยู่กับสถานการณ์ตลาด โดยเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุน อนึ่ง บริษัทจัดการจะดำเนินการ
แจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน ก่อนดำเนินการเปลี่ยนแปลงประเภทกองทุนดังกล่าว โดยประกาศผ่านทาง
เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี)   
คุณสามารถดูข้อมูลข้อมูลกองทุนหลักได้ที่ Website : https://www.globalxetfs.com/funds/bug/ 
กลยุทธ์การบริหารกองทุน :  
กองทุนหลักมีกลยุทธ์การลงทุน เพื่อมุ่งหวังให้ผลประกอบการเคลื่อนไหวตามดัชนีชี้วัด (Passive Management / Index 
Tracking) และกองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล ไซเบอร์ ซีเคียวริตี ้ มีกลยุทธ์การลงทุน เพื่อมุ ่งหวังให้ผลประกอบการ
เคลื่อนไหวตามกองทุนหลัก  
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▪ อ่านหนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม  หรือสอบถามผูส้นบัสนุนการขายและบริษทัจัดการ 
▪ อย่าลงทุนหากไม่เข้าใจลักษณะและความเสีย่งของกองทุนรวมนี้ดีพอ 

   ทำอย่างไรหากยังไม่เข้าใจนโยบาย และความเสี่ยงของกองทุนนี้ 

คำเตือนที่สำคัญ: 
 

▪ ในสถานการณ์ไม่ปกติ ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุน หรืออาจได้รับชําระค่าขายคืนหน่วย ลงทุนล่าช้า
กว่าระยะเวลาท่ีกําหนดไว้ในหนังสือชี้ชวน 

▪ เนื่องจากกองทุนจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศ จึงอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งกองทุนทำการ
ป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน 

▪ กองทุนไทยและกองทุนหลักอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกันความเสี่ยง (Hedging) และเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) ซึ่งอาจมีความเสี่ยงมากกว่ากองทุนรวมอื่น จึง
เหมาะกับผู้ลงทุนที่ต้องการผลตอบแทนสูงและสามารถยอมรับความเสี่ยงได้สูงกว่าผู้ลงทุนทั่วไป  ผู้ลงทุนจึงควรลงทุนใน
กองทุนนี้เม่ือมีความเข้าใจในความเสี่ยงของสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า และผู้ลงทุนควรพิจารณาความเหมาะสมของการลงทุนโดย
คำนึงถึงประสบการณ์ลงทุน วัตถุประสงค์ และฐานะการเงินของผู้ลงทุนเอง 

▪ กองทุนมีนโยบายลงทุนในต่างประเทศ จึงมีความเสี่ยงด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และสภาวะตลาด สภาพคล่อง อัตรา
แลกเปลี่ยน กฎหมาย และ/หรือข้อจำกัดของประเทศที่กองทุนเข้าลงทุน ซ่ึงอาจส่งผลต่อมูลค่าหน่วยลงทุน และ/หรือสภาพคล่อง 

 

คุณต้องระวังอะไรเป็นพิเศษ? 

กองทุนรวมนี้ไม่เหมาะกับใคร 
▪ ผู้ลงทุนที่เนน้การได้รบัผลตอบแทนในจำนวนเงินที่แน่นอน หรือรกัษาเงินต้นให้อยู่ครบ 
▪ ผู้ลงทุนที่ไม่สามารถยอมรับความเสี่ยงจากการลงทุนในต่างประเทศได้ อาทิ ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ความผันผวน

ของมูลค่าหน่วยลงทนุของกองทนุหลัก เป็นต้น 

กองทุนรวมนี้เหมาะกับใคร? 
 ▪ ชนิดจ่ายเงินปันผล (LHCYBER-D) : เหมาะสำหรับผู้ลงทุนประเภทนิติบุคคล/สถาบัน เปิดโอกาสให้ผู ้ลงทุนรับรายได้

สม่ำเสมอจากเงินปันผล รวมถึงมีสิทธิได้รับสิทธิพิเศษทางภาษี หากปฏิบัติเป็นไปตามเกณฑ์/เงื่อนไขที่กรมสรรพากรกำหนด 

▪ ผู้ที่สามารถลงทุนในระยะปานกลางถึงระยะยาว โดยคาดหวังผลตอบแทนในระยะยาวที่ดีกว่าการลงทุนในตราสารหนี้ทั่วไป 

▪ ผู้ลงทุนที่สามารถรับความผันผวนจากอัตราแลกเปลี่ยนได้ เนื่องจากกองทุนนี้จะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศ
ด้วยสกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐฯ (USD) จึงอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน 

▪ ผู้ลงทุนที่สามารถรับความผันผวนของราคาหุ้นที่กองทุนรวม และ/หรือ กองทุนหลักไปลงทุน ซึ่งอาจปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นหรือ
ลดลงจนต่ำกว่ามูลค่าที่ลงทุน และทำให้ขาดทุนได้ 
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 แผนภาพแสดงตำแหน่งความเสี่ยงของกองทุนรวม 

ปัจจัยความเสี่ยงที่สำคัญ 

คำเตือนที่สำคัญ: (ต่อ) 
 

▪ กองทุนอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ่งตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้  (Non – Investment Grade) 
และตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ  (Unrated) รวมทั้งตราสารทุนที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 
(Unlisted Securities) ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงที่สูงขึ้นมากกว่ากองทุนรวมทั่วไป เช่น ความเสี่ยงจากการผิดนัดชำระหนี้ของ
ผู้ออกตราสาร หรือ ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องของตราสาร เป็นต้น  

▪ กองทุนหลักที่กองทุนรวมไปลงทุนมีสัดส่วนการลงทุนกระจุกตัวในประเทศสหรัฐอเมริกา  ดังนั้น ผู้ลงทุนจึงควรพิจารณาการ
กระจายความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุนโดยรวมของตนเอง  

▪ กองทุนอาจลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) กองทุนรวมจึงมีความเสี่ยงมากกว่ากองทุน
รวมที่ลงทุนในหลักทรัพย์อ้างอิงโดยตรง เนื่องจากใช้เงินลงทุนในจำนวนที่ น้อยกว่าจึงมีกำไร/ขาดทุนสูงกว่าการลงทุนใน
หลักทรัพย์อ้างอิงโดยตรง ดังนั้น ผู้ลงทุนควรพิจารณาความเหมาะสมของการลงทุน โดยคำนึงถึงประสบการณ์การลงทุน 
วัตถุประสงค์การลงทุน และฐานะการเงินของผู้ลงทุนเอง 

▪ ในกรณีที่มีแนวโน้มว่าจะมีการขายคืนหน่วยลงทุนเกินกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด บริษัทจัดการ
อาจใช้ดุลยพินิจในการเลิกกองทุนรวม และอาจยกเลิกคำสั่งซ้ือขายหน่วยลงทุนที่ได้รับไว้แล้วหรือ หยุดรับคำสั่งดังกล่าวได ้

▪ กองทุนอาจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นภายใต้การจัดการเดียวกัน ในสัดส่วนไม่เกิน 20% ของ NAV ซึ่งอาจ
ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์อันเกิดจากนโยบายการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การจัดการเดียวกัน 

 

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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หมายเหตุ : กองทุนรวมมีการลงทุนกระจุกตัวในหมวด Packaged Software = 53.40% (ข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564) 

หมายเหตุ : กองทุนรวมมีการลงทุนกระจุกตัวในประเทศ United States  = 74.70% (ข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564) 

*คุณสามารถดูข้อมลูเพิม่เตมิได้ที่ www.lhfund.co.th  

 

 

 

 

 

 

 
ข้อมูล ณ วันท่ี 31 พฤษภาคม 2564 

หมายเหตุ : Factsheet : Global X Cybersecurity ETF    
หรือดูข้อมูลเพ่ิมเติมได้ที่ Website : https://www.globalxetfs.com/funds/bug/ 

 

สัดส่วนของประเภททรัพย์สินที่ลงทุน 

รายละเอียดทรัพย์สินที่กองทุนหลักลงทุน  
Global X Cybersecurity ETF (กองทุนหลัก) 
 
 

http://www.lhfund.co.th/
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หมายเหตุ:  
1)  ค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้นเป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใด ในทำนองเดียวกันนี้ 
2)  ค่าธรรมเนียมค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม เมื ่อรวมกันทั้งหมดแล้ว  ต้องไม่เกินอัตราร้อยละ 5.00 ต่อปีของ  

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม  
  

 * ค่าธรรมเนียมมีผลกระทบต่อผลตอบแทนที่คุณจะได้รับ  
ดังนั้น คุณควรพิจารณาการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวก่อนการลงทุน * 

ค่าธรรมเนียม 

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุน 

ค่า
ธร

รม
เนี

ยม
ที่เ

รีย
กเ

ก็บ
จร

ิง 
   

  (
%

 ต
่อป

ีขอ
ง N

AV
) 

สูงสุดไม่เกิน,  
2.500% 

สูงสุดไม่เกิน, 
5.000% 

สูงสุดไม่เกิน,  
0.100% 

สูงสุดไม่เกิน,  
1.000% 

การจัดการ ผู้ดูแลผลประโยชน ์ 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,  
1.400% 

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV) 

เก็บจริง, 1.3375% 

เก็บจริง, 0.26857% 
เก็บจริง, 0.026215% 

เก็บจริง, 1.632285% 
(ยังไม่รวมค่าใช้จ่าย อื่นๆ ) 
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รายการ สูงสุดไม่เกิน เก็บจริง 
ค่าธรรมเนียมการขาย   

ระหว่างการเสนอขายครั้งแรก 2.50% 1.25% 

ภายหลังการเสนอขายครั้งแรก 2.50% 1.50% 

ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน 2.50% ยกเว้น 

ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยน 

▪ ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนเข้า 

▪ ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนออก 

 

2.50% 

2.50% 

 

1.50% 

ยกเว้น 

ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน ตามอัตราที่นายทะเบียนกำหนด 200 บาทต่อรายการ 

ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดง
สิทธิในหน่วยลงทุน 

ตามอัตราที่นายทะเบียนกำหนด ตามท่ีนายทะเบียนเรียกเก็บ 

ค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ตามท่ีจ่ายจริง ตามท่ีจ่ายจริง 
 

หมายเหตุ: 
1) ค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้น อาจเรียกเก็บจากผู้ลงทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่ละรายไม่เท่ากัน ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ 
2)   กรณีสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการอาจยกเว้นไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนสำหรับการสับเปลี่ยน

หน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ แต่จะมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายและรับซื้อคืน
หน่วยลงทุนตามอัตราที่บริษัทจัดการกำหนด 

3)  ค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้นรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอ่ืนใดแล้ว 

ทั้งนี ้ หากกองทุนลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การจัดการเดียวกัน (กองทุนปลายทาง) บริษัทจัดการจะไม่เรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมการขาย และ/หรือค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนซ้ำซ้อนกับกองทุนปลายทาง เช่น หาก
กองทุนต้นทางมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 1,000 ล้านบาท และจัดสรรการลงทุนไปยังกองทุนปลายทางจำนวน 100 ล้านบาท บริษัทจัดการจะ
เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมการขาย และ/หรือค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนจากเงินลงทุน 1,000 ล้านบาท 
ในอัตราที่กองทุนต้นทางกำหนดเท่านั้น โดยกองทุนปลายทางจะไม่มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวเพิ่มเติมอีก เป็นต้น 
 

ค่าธรรมเนียมของกองทุนหลัก 

กองทุน Global X Cybersecurity ETF     

ค่าธรรมเนียม อัตราเก็บจริง 

Management fee ร้อยละ 0.60 ต่อป ี

Gross Expense Ratio ร้อยละ 0.60 ต่อป ี

Net Expense Ratio ร้อยละ 0.50 ต่อป ี

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าหน่วยลงทุน) 
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หมายเหตุ : ข้อมูล ณ วันท่ี 31 พฤษภาคม 2564 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 * ผลการดำเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต * 

ตัวชี้วัดของกองทุน (Benchmark) :  
ผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก สัดส่วน 100% ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็น
สกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน 

ประเภทกองทุนรวมเพื่อใช้เปรียบเทียบผลการดำเนินงาน ณ จุดขาย คือ Global Equity 
 

ผลการดำเนินงานในอดีต 

ผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก Global X Cybersecurity ETF 
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นโยบายการจ่ายเงินปันผล 
ผู้ดูแลผลประโยชน ์
วันเสนอขายคร้ังแรก (IPO)  
วันที่จดทะเบียน  
อายุโครงการ 
จำนวนเงินทุนโครงการ 
การซื้อและขายคืนหน่วยลงทุน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

รายชื่อผู้จัดการกองทุน 

 
 

ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน 
 
 
 

 

มี จ่ายไม่เกินปีละ 12 ครั้ง 
ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน)  
ระหว่างวันที่ 29 กรกฎาคม – 5 สิงหาคม 2564 
วันที่ 6 สิงหาคม 2564 (วันที่ดงักล่าวอาจเปลีย่นแปลงได้) 
ไม่กำหนดอายโุครงการ 
2,000 ล้านบาท 
วันทำการซื้อ  :  
ระหว่างการเสนอขายครั้งแรก (IPO)* : 29 กรกฎาคม – 5 สิงหาคม 2564 

   ตั้งแต่เวลา 08.30 – 15.30 น. 

ภายหลังการเสนอขายคร้ังแรก  : ทุกวันทำการตั้งแต่เวลา 08.30 – 14.00 น. 
* โดยการเสนอขายครั้งแรก (IPO) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิรับเงินค่าจองซื้อเป็นเงิน
โอนเท่านั้นภายในเวลา 15.30 น.  
อนึ่ง ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถส่งคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนต้นทาง อัน
ได้แก่ กองทุนเปิด แอล เอช ตลาดเงิน (LHMM) และกองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหนี้
ระยะสั้น พลัส (LHSTPLUS) เพื่อซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนนี้ (สับเปลี่ยนเข้า หรือการ
ขายหน่วยลงทุนกองทุนต้นทางเพื่อซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนนี้)  ในช่วงเสนอขายครั้งแรก 
(IPO) ได้  
ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจกำหนด หรือเปลี่ยนแปลงรายชื่อกองทุนต้นทางนี้ในภายหลังได้ 
เว้นแต่บริษัทจัดการจะอนุญาตเป็นอย่างอื่น 
มูลค่าขั้นตำ่ของการซื้อคร้ังแรก : 1,000 บาท 
มูลค่าขั้นตำ่ของการซื้อคร้ังถัดไป : 100 บาท 
วันทำการขายคืน :  
วันทำการขายคืนปกติ   : ทุกวันทำการตั้งแตเ่วลา 08.30 – 14.00 น. 
มูลค่าขั้นตำ่ของการขายคืน : ไม่กำหนด 
ยอดคงเหลือขั้นต่ำ : 100 บาท / จำนวนหน่วย ไมก่ำหนด 
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน : ภายใน 5 วันทำการ นับตั้งแต่วันถัดจากวัน

คำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ โดยมิให้นับรวม
วันหยุดทำการในต่างประเทศ (ปัจจุบัน T+4 
วันทำการ หลังจากวันทำรายการขายคืน) 

คุณสามารถตรวจสอบมลูค่าทรพัย์สินรายวันได้ที่: www.lhfund.co.th 

คุณนรี พฤกษยาภัย, (เริ่มบริหารกองทุน : วันที่จดทะเบียนกองทุน) 
คุณพีรวิชญ์ ลิ้มเดชาพันธ์, (เริ่มบริหารกองทุน : วันที่จดทะเบียนกองทุน) 
คุณสร สุรสิทธิ์, (เริ่มบริหารกองทุน : วันที่จดทะเบียนกองทุน) 

ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮา้ส์ จำกัด (มหาชน) 
บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) 
หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทนุที่ได้รับแต่งตัง้ (ถ้ามี) 

ข้อมูลอื่น ๆ 
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ติดต่อสอบถามรับหนังสือชี้ชวน
ร้องเรียน 
 

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

 

 

 

   
 
 

   
 

 คำอธิบายเพิ่มเติม 

 

ปัจจัยความเสี่ยงของกองทุน 
▪ ความเสี่ยงจากการดำเนินงานของผู้ออกตราสาร (Business Risk) : คือความเสี่ยงที่เกิดจากการดำเนินงานของผู้ออกตรา

สาร หากผลการดำเนินงานหรือฐานะการเงินของผู้ออกตราสาร รวมทั้งความสามารถในการทำกำไรของผู้ออกตราสาร
เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งอาจกระทบต่อราคาซื้อขายของตราสาร 

▪ ความเสี่ยงจากความสามารถในการชำระหนี้ของผู้ออกตราสาร (Credit Risk) : คือความเสี่ยงจากการที่บริษทัผู้ออกตรา
สารไม่สามารถชำระคืนเงนิต้น และ/หรือดอกเบี้ยได้ตามที่กำหนด หรือไม่ครบตามจำนวนที่ไดส้ัญญาไว้ 

▪ ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องของตราสาร (Liquidity Risk) : คือความเสี่ยงที่เกิดจากการไม่สามารถขายตราสารได้
ในช่วงเวลาที่ต้องการหรืออาจไม่ได้ราคาตามที่คาดหวังเอาไว้ 

▪ ความเสี่ยงจากการลงทุนในต่างประเทศ (Country and Political Risk) : เนื่องจากกองทุนหลักมีการลงทุนในตราสาร
ต่างประเทศ กองทุนจึงมีความเสี่ยงของประเทศที่ลงทุน กองทุนไทยจึงมีความเสี่ยงในเรื ่องของการเปลี่ยนแปลงของ
ปัจจัยพื้นฐาน สภาวะทางเศรษฐกิจ การเมือง ค่าเงิน และนโยบายต่างประเทศ โดยปัจจัยเหล่านี้อาจมีผลกระทบต่อราคา
หน่วยลงทุน หรือหลักทรัพย์ที่กองทุนลงทุน หรือผู้ถือหน่วยลงทุนอาจได้รับชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนช้ากว่าระยะเวลา
ที่กำหนด 

▪ ความเสี่ยงจากข้อจำกัดการนำเงินลงทุนกลับประเทศ (Repatriation Risk) : เนื่องจากกองทุนอาจจะมีการลงทุนในตรา
สารต่างประเทศ จึงมีความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายต่างประเทศที่เกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ 
และการนำเงินลงทุนกลับเข้ามาในประเทศได้ ซึ่งอาจส่งผลให้กองทุนไม่สามารถชำระเงินให้ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ตามจำนวน
หรือเวลาที่กำหนด  

▪ ความเสี่ยงที่เกิดจากการได้รับชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมต่างประเทศล่าช้า : คือความเสี่ยงที่เกิดจาก
วันหยุดทำการของประเทศที่กองทุนลงทุนหรือประเทศที่เกี ่ยวข้องกับการลงทุนอาจหยุดไม่ตรงกับวันหยุดทำการของ
ประเทศไทย ทำให้กองทุนอาจได้รับชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมต่างประเทศที่กองทุนลงทุนล่าช้า และ
ส่งผลกระทบต่อการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนในประเทศ 

▪ ความเสี ่ยงจากการทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivative) เพื ่อป้องกันความเสี ่ยง : การทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 
(Derivative) เพื่อป้องกันความเสี่ยง (Hedging) จากอัตราแลกเปลี่ยนอาจทำให้กองทุนเสียโอกาสในการได้รับผลตอบแทนที่
เพิ่มขึ้นหากอัตราแลกเปลี่ยนมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางตรงกันข้ามกับที่กองทุนคาดการณ์ไว้ อย่างไรก็ตาม กองทุนยังคงมี
ความเสี่ยงจากการที่คู่สัญญาไม่ปฏิบัติตามสัญญาดังกล่าว 

mailto:Marketing@lhfund.co.th
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▪ ความเสี่ยงจากความผันผวนของมูลค่าหน่วยลงทุน (Market Risk) หมายถึง ความเสี่ยงที่มูลค่าของหลักทรัพย์ที่กองทุน
รวมลงทุนจะเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นหรือลดลงจากปัจจัยภายนอก เช่น สภาวะเศรษฐกิจการลงทุน ปัจจัยทางการเมืองทั้งใน
และต่างประเทศ เป็นต้น ซึ่งพิจารณาได้จากค่า Standard Deviation (SD) ของกองทุนรวม หากกองทุนรวมมีค่า SD สูง 
แสดงว่ากองทุนรวมมีความผันผวนจากการเปลี่ยนแปลงของราคาหลักทรัพย์สูง 

▪ ความเสี่ยงจากการกระจุกตัวลงทุนในผู้ออกรายใดรายหนึ่ง (High Issuer Concentration Risk) พิจารณาจากการ
ลงทุนแบบกระจุกตัวในตราสารของผู้ออกตราสาร คู่สัญญา หรือบุคคลอื่นที่มีภาระผูกพันตามตราสารหรือสัญญานั้น รายใด
รายหนึ่งมากกว่า 10% ของ NAV รวมกัน  

ทั้งนี้ การลงทุนแบบกระจุกตัวไม่รวมถึงกรณีการลงทุนในทรัพย์สินดังนี้  

1. ตราสารหนี้ภาครัฐไทย  

2. ตราสารภาครัฐต่างประเทศที่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้  

3. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่ผู้รับฝากหรือผู้ออกตราสารที่มีการจัดอันดับความนา่เชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถ
ลงทุนได้  

  ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน (Currency Risk) หมายถึง การเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลีย่น
มีผลกระทบต่อมูลค่าของหน่วยลงทุน เช่น กองทุนรวมลงทุนด้วยสกุลเงินดอลลาร์ในช่วงที่เงินบาทอ่อน แต่ขายทำกำไร
ในช่วงที่บาทแข็ง กองทุนรวมจะได้เงินบาทกลับมาน้อยลง ในทางกลับกันหากกองทุนรวมลงทุนในช่วงที่บาทแข็งและขาย
ทำกำไรในช่วงที่บาทอ่อนก็อาจได้ผลตอบแทนมากขึ ้นกว่าเดิมด้วยเช่นกัน ดังนั้น การป้องกันความเสี ่ยงจากอัตรา
แลกเปลี่ยนจึงเป็นเครื่องมือสาคัญในการบริหารความเสี่ยง ซึ่งทำได้ดังต่อไปนี้  

- ป้องกันความเสี่ยงทั้งหมดหรือเกือบทั้งหมด : ผู้ลงทุนไม่มีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน  

- ป้องกันความเสี่ยงบางส่วน โดยต้องระบุสัดส่วนการป้องกันความเสี่ยงไว้อย่างชัดเจน : ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงจาก
อัตราแลกเปลี่ยน  

- อาจป้องกันความเสี่ยงตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนรวม : ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน เนื่องจาก
การป้องกันความเสี่ยงขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนรวมในการพิจารณาว่าจะป้องกันความเสี่ยงหรือไม่  

- ไม่ป้องกันความเสี่ยงเลย : ผู้ลงทุนมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน 
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สรุปสาระสำคัญของกองทุนหลัก 

ช่ือกองทุน กองทุน Global X Cybersecurity ETF 
ซึ่งจัดตั้งขึ้นภายใต้กฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา (USA) และที่จดทะเบียนและซื้อ
ขายในตลาดหลักทรัพย์แนสแด็ก (NASDAQ) ในสกุลเงินดอลล่าร์สหรฐัฯ (USD) และ
บริหารจัดการโดย Global X Management Company LLC 

ประเภท กองทุนรวมอีทีเอฟ (Exchange Traded Fund) 

วันท่ีจัดตั้งกอง วันที่ 25 ตุลาคม 2562 

วัตถุประสงค์ในการลงทุน กองทุน Global X Cybersecurity ETF ("กองทุน") มีเป้าหมายเพื่อให้ผลตอบแทน
ด้านการลงทุนที่สอดคล้องกับราคาและผลการดำเนินงานก่อนค่าธรรมเนียมและ
ค่าใช้จ่ายของดัชนี Indxx Cybersecurity Index ("ดัชนีอ้างอิง") 

กลยุทธ์การลงทุนที่สำคัญ กองทุน Global X Cybersecurity ETF 

กองทุนทำการลงทุนอย่างน้อย 80% ในหลักทรัพย์ของดัชนี Indxx Cybersecurity 
Index ("ดัชนีอ้างอิง") หรือ (“Underlying Index”) และตราสารแสดงสิทธิการฝาก
หลักทรัพย์ต่างประเทศของประเทศสหรัฐอเมริกาที ่ชื ่อ American Depositary 
Receipts ("ADRs") และตราสารแสดงส ิทธ ิการฝากหลักทร ัพย์ต ่างประเทศที่
ชื่อ Global Depositary Receipts  ("GDRs") อ้างอิงตามหลักทรัพย์ต่าง ๆ ในดัชนี
อ้างอิง (Underlying Index) กองทุนจะทำการลงทุนภายใต้สถานการณ์ปกติอย่าง
น้อย 80% ของสินทรัพย์สุทธิ ในหลักทรัพย์ และ/หรือ ในตราสาร ADR และ GDR 
ของบริษัทท่ีดำเนินการด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์  

ดัชนีอ้างอิง (Underlying Index) ได้รับการออกแบบโดยผู้จัดทำดัชนี คือ บริษัท 
Indxx LLC เพื่อลงทุนในบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ซึ่งเป็นบริษัทที่ได้รับ
ประโยชน์จากการใช้เทคโนโลยีการรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์ ซึ่งรวมถึงบริษัท
ที่มีธุรกิจหลักเกี่ยวกับการพัฒนาและจัดการความปลอดภัยทางไซเบอร์เพื่อป้องกัน
การบุกรุกและการโจมตีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบเครือข่าย โปรแกรม
สำเร ็จร ูป คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์พกพาต่าง ๆ (เร ียกรวมกันว่า "บริษัทที่
ดำเนินงานด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์") 

บริษัทจัดการ (Sponsor) Global X Management Company LLC 
605 3rd Avenue, 43rd Floor 
New York, NY 10158 

Custodian and Transfer Agent Brown Brothers Harriman & Co. 
50 Post Office Square 
Boston, MA 02110 

สกุลเงิน ดอลล่าร์สหรัฐฯ (US Dollar) 

วันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน ทุกวันทำการ 

อายุกองทุน ไม่กำหนด 

นโยบายการจ่ายเงินปันผล ไม่ม ี
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Management fee ร้อยละ 0.60 ต่อป ี

Gross Expense Ratio ร้อยละ 0.60 ต่อป ี

Net Expense Ratio ร้อยละ 0.50 ต่อป ี

Bloomberg IOPV Ticker BUGIV 

Index Ticker IBUG 

แหล่งข้อมูลกองทุนหลัก https://www.globalxetfs.com/funds/bug/ 

 

 
 

 

 

 

▪ การลงทุนในหน่วยลงทุนไม่ใช่การฝากเงิน รวมทั้งไม่ได้อยู่ภายใต้ความคุ้มครองของสถาบันคุ้มครองเงินฝาก จึงมีความเสี่ยง
จากการลงทุนซึ่งผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับเงินลงทุนคืนเต็มจำนวน 

▪ ได้รับอนุมัติจัดตัง้ และอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

▪ การพิจารณาร่างหนังสือชี้ชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้มิได้เป็นการแสดงว่าสำนักงาน ก.ล.ต. ได้
รับรองถึงความถูกต้องของข้อมูลในหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวม หรือ ได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทุนที่
เสนอขายนั ้น ทั ้งนี ้ บริษัทจัดการกองทุนรวมได้สอบทานข้ อมูลในหนังส ือชี ้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ ณ วันที่  
2 กรกฎาคม 2564 แล้วด้วยความระมัดระวังในฐานะผู้รับผิดชอบในการดำเนินการของกองทุนรวมและขอรับรองว่าข้อมูล
ดังกล่าวถูกต้องไม่เป็นเท็จ และไม่ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด 
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กองทุนนี้ลงทุนกระจุกตัวในหมวด Packaged Software 
จึงมีความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก 

 
             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

          

 

 

หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน  
แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด 
การเข้าร่วมการต่อต้านทุจริต: ได้รับการรับรอง CAC  

  

การลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่การฝากเงิน  

ข้อมูล ณ วันที่ 2 กรกฎาคม 2564 

ผู้ลงทุนควรศึกษารายละเอียดของกองทุนอย่างละเอียดถี่ถ้วนก่อนตัดสินใจลงทุน 
หากมีข้อสงสัยหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดตดิต่อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน 

คุณกำลังจะลงทุนอะไร? 

กองทุนรวมนี้เหมาะกับใคร? 

คุณต้องระวังอะไรเป็นพิเศษ? 

สัดส่วนของประเภททรัพย์สินที่ลงทุน 

ผลการดำเนินงาน 

ค่าธรรมเนียม 

ข้อมูลอื่น ๆ                

กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล ไซเบอร์ ซีเคียวริตี้ 
LH GLOBAL CYBERSECURITY FUND (LHCYBER) 

(ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนกิส์ : LHCYBER-E) 
กองทุนรวมตราสารทุน 

กองทุนรวมหนว่ยลงทุนประเภท Feeder Fund 
กองทุนรวมที่เน้นลงทุนแบบมีความเสี่ยงต่างประเทศ 

กองทุนรวมทีม่ีนโยบายเปิดให้มีการลงทุนในกองทุนรวมอื่น
ภายใต้บลจ. เดียวกัน (Cross Investing Fund) 

 

http://www.thai-cac.com/th
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คุณกำลังจะลงทุนอะไร? 

o กองทุนมีนโยบายลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ (หรือ “กองทุนหลัก (Master fund)”) ที่มีนโยบายลงทุน
ในบริษัทที่ดำเนินการด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ โดยจะลงทุนในกองทุนหลักเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ซึ่งกองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล ไซเบอร์ ซีเคียวริตี้ จะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน Global X 
Cybersecurity ETF (“กองทุนหลัก”) สกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐฯ (USD) ที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แนสแด็ก 
(NASDAQ) ซึ ่งกองทุนหลักได้จดทะเบียนจัดตั ้งในประเทศสหรัฐอเมริกา (USA) บริหารและจัดการโดย Global X 
Management Company LLC  

o โดยกองทุน Global X Cybersecurity ETF มีเป้าหมายเพื่อให้ผลตอบแทนด้านการลงทุนที่สอดคล้องกับราคาและผลการ
ดำเนินงานก่อนค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายของดัชนี Indxx Cybersecurity Index ("ดัชนีอ้างอิง") 

 ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงการซ้ือขายหน่วยลงทุนของกองทุนดังกล่าว เป็นตลาดหลักทรัพย์ของประเทศ
อื่น นอกเหนือจากประเทศสหรัฐอเมริกา (USA) ได้แก่ ตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง หรือญี่ปุ่น และ/หรือเปลี่ยนแปลงสกุลเงินหลักเป็น
สกุล เงินฮ่องกงดอลลาร์ หรือสกุลเงินเยน (ญี่ปุ่น) ในภายหลังก็ได้ โดยถือว่าได้รับความยินยอมจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ในกรณีที่
มีการ เปลี่ยนแปลงสถานที่ (ประเทศ) ที่ทำการซื ้อขายและ/หรือสกุลเงินที่ใช้ในการซื้อขายหน่วยลงทุนของกองทุนหลัก  
ซึ่งบริษัทจัดการจะคำนึงถึงประโยชน์ของกองทุนเป็นสำคัญ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้า และประกาศไว้ที่
สำนักงานของบริษัทจัดการ และผู้สนับสนุน และ/หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้อง  

o กองทุนไทยอาจลงทุนในสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient portfolio 
management) และ/หรือ เพื ่อป ้องก ันความเสี ่ยง (Hedging) จากอัตราแลกเปลี ่ยน (Foreign Exchange Rate Risk)  
ตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน ซึ่งจะพิจารณาจากสภาวะของตลาดการเงินในขณะนั้น และปัจจัยอื่นที่เกี ่ยวข้อง  
นอกจากนี้กองทุนอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ่งตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) และ/หรือ ทรัพย์สนิอื่น
หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นตามที่ระบุไว้ในโครงการ และ/หรือ ตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ สำนักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ประกาศกำหนดหรือให้ความเห็นชอบ 

o กองทุนอาจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหรือกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ (กอง1) หรือทรัสต์เพื ่อการลงทุนใน
อสังหาริมทรัพย์ (REITs) หรือกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน (infra) ซึ่งอยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ ในสัดส่วนไม่
เกินร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน 

o บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี่ยนแปลงประเภทและลักษณะพิเศษของกองทุนรวมในอนาคตเป็นกองทุนรวมหน่วยลงทุน 
(Fund of Funds) หรือกองทุนรวมที่มีการลงทุนโดยตรงในตราสาร และ/หรือหลักทรัพย์ต่างประเทศ หรือสามารถกลับมา
เป็นกองทุนรวมฟีดเดอร์ (Feeder Fund) ได้ โดยไม่ทำให้ระดับความเสี่ยงของการลงทุน (risk spectrum) เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ ให้
เป็นไปตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนซ่ึงขึ้นอยู่กับสถานการณ์ตลาด โดยเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุน 
อนึ่ง บริษัทจัดการจะดำเนินการแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน ก่อนดำเนินการเปลี่ยนแปลง
ประเภทกองทุนดังกล่าว โดยประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
หน่วยลงทุน (ถ้ามี)   

คุณสามารถดูข้อมูลข้อมูลกองทุนหลักได้ที่ Website : https://www.globalxetfs.com/funds/bug/ 

กลยุทธ์การบริหารกองทุน :  
กองทุนหลักมีกลยุทธ์การลงทุน เพื่อมุ่งหวังให้ผลประกอบการเคลื่อนไหวตามดัชนีชี้วัด (Passive Management / Index 
Tracking) และกองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล ไซเบอร์ ซีเคียวริตี้ มีกลยุทธ์การลงทุน เพื่อมุ ่งหวังให้ผลประกอบการ
เคลื่อนไหวตามกองทุนหลัก 
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▪ อ่านหนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม  หรือสอบถามผูส้นบัสนุนการขายและบริษทัจัดการ 
▪ อย่าลงทุนหากไม่เข้าใจลักษณะและความเสีย่งของกองทุนรวมนี้ดีพอ 

   ทำอย่างไรหากยังไม่เข้าใจนโยบาย และความเสี่ยงของกองทุนนี้ 

คำเตือนที่สำคัญ: 
 

▪ ในสถานการณ์ไม่ปกติ ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุน หรืออาจได้รับชําระค่าขายคืนหน่วย ลงทุนล่าช้า
กว่าระยะเวลาท่ีกําหนดไว้ในหนังสือชี้ชวน 

▪ เนื่องจากกองทุนจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศ จึงอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งกองทุนทำการ
ป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน 

▪ กองทุนไทยและกองทุนหลักอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกันความเสี่ยง (Hedging) และเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) ซึ่งอาจมีความเสี่ยงมากกว่ากองทุนรวมอื่น จึง
เหมาะกับผู้ลงทุนที่ต้องการผลตอบแทนสูงและสามารถยอมรับความเสี่ยงได้สูงกว่าผู้ลงทุนทั่วไป  ผู้ลงทุนจึงควรลงทุนใน
กองทุนนี้เม่ือมีความเข้าใจในความเสี่ยงของสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า และผู้ลงทุนควรพิจารณาความเหมาะสมของการลงทุนโดย
คำนึงถึงประสบการณ์ลงทุน วัตถุประสงค์ และฐานะการเงินของผู้ลงทุนเอง 

▪ กองทุนมีนโยบายลงทุนในต่างประเทศ จึงมีความเสี่ยงด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และสภาวะตลาด สภาพคล่อง อัตรา
แลกเปลี่ยน กฎหมาย และ/หรือข้อจำกัดของประเทศที่กองทุนเข้าลงทุน ซ่ึงอาจส่งผลต่อมูลค่าหน่วยลงทุน และ/หรือสภาพคล่อง 

 

คุณต้องระวังอะไรเป็นพิเศษ? 

กองทุนรวมนี้ไม่เหมาะกับใคร 
▪ ผู้ลงทุนที่เนน้การได้รบัผลตอบแทนในจำนวนเงินที่แน่นอน หรือรกัษาเงินต้นให้อยู่ครบ 
▪ ผู้ลงทุนที่ไม่สามารถยอมรับความเสี่ยงจากการลงทุนในต่างประเทศได้ อาทิ ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ความผันผวน

ของมูลค่าหน่วยลงทนุของกองทนุหลัก เป็นต้น 

กองทุนรวมนี้เหมาะกับใคร? 
 

▪ ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ : LHCYBER-E : เหมาะสำหรับผู้ลงทุนที่ทำรายการผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ของบริษัทจัดการ 
รวมถึงกลุ่มผู้ลงทุนอื่นที่บริษัทจัดการประกาศเพิ่มเติมในอนาคต 

▪ ผู้ที่สามารถลงทุนในระยะปานกลางถึงระยะยาว โดยคาดหวังผลตอบแทนในระยะยาวที่ดีกว่าการลงทุนในตราสารหนี้ทั่วไป 
▪ ผู้ลงทุนที่สามารถรับความผันผวนจากอัตราแลกเปลี่ยนได้ เนื่องจากกองทุนนี้จะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศ

ด้วยสกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐฯ (USD) จึงอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน 
▪ ผู้ลงทุนที่สามารถรับความผันผวนของราคาหุ้นที่กองทุนรวม และ/หรือ กองทุนหลักไปลงทุน ซึ่งอาจปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นหรือ

ลดลงจนต่ำกว่ามูลค่าที่ลงทุน และทำให้ขาดทุนได้ 
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 แผนภาพแสดงตำแหน่งความเสี่ยงของกองทุนรวม 

ปัจจัยความเสี่ยงที่สำคัญ 

คำเตือนที่สำคัญ: (ต่อ) 
 

▪ กองทุนอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ่งตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้  (Non – Investment Grade) 
และตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ  (Unrated) รวมทั้งตราสารทุนที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 
(Unlisted Securities) ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงที่สูงขึ้นมากกว่ากองทุนรวมทั่วไป เช่น ความเสี่ยงจากการผิดนัดชำระหนี้ของ
ผู้ออกตราสาร หรือ ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องของตราสาร เป็นต้น  

▪ กองทุนหลักที่กองทุนรวมไปลงทุนมีสัดส่วนการลงทุนกระจุกตัวในประเทศสหรัฐอเมริกา  ดังนั้น ผู้ลงทุนจึงควรพิจารณาการ
กระจายความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุนโดยรวมของตนเอง  

▪ กองทุนอาจลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) กองทุนรวมจึงมีความเสี่ยงมากกว่ากองทุน
รวมที่ลงทุนในหลักทรัพย์อ้างอิงโดยตรง เนื่องจากใช้เงินลงทุนในจำนวนที่ น้อยกว่าจึงมีกำไร/ขาดทุนสูงกว่าการลงทุนใน
หลักทรัพย์อ้างอิงโดยตรง ดังนั้น ผู้ลงทุนควรพิจารณาความเหมาะสมของการลงทุน โดยคำนึงถึงประสบการณ์การลงทุน 
วัตถุประสงค์การลงทุน และฐานะการเงินของผู้ลงทุนเอง 

▪ ในกรณีที่มีแนวโน้มว่าจะมีการขายคืนหน่วยลงทุนเกินกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด บริษัทจัดการ
อาจใช้ดุลยพินิจในการเลิกกองทุนรวม และอาจยกเลิกคำสั่งซ้ือขายหน่วยลงทุนที่ได้รับไว้แล้วหรือ หยุดรับคำสั่งดังกล่าวได้ 

▪ กองทุนอาจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นภายใต้การจัดการเดียวกัน ในสัดส่วนไม่เกิน 20% ของ NAV ซึ่งอาจ
ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์อันเกิดจากนโยบายการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การจัดการเดียวกัน 
 

 

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


หน้า 5 
  

 
หมายเหตุ : กองทุนรวมมีการลงทุนกระจุกตัวในหมวด Packaged Software = 53.40% (ข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564) 

หมายเหตุ : กองทุนรวมมีการลงทนุกระจุกตัวในประเทศ United States  = 74.70% (ข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564) 

*คุณสามารถดูข้อมลูเพิม่เตมิได้ที่ www.lhfund.co.th  

 

 

 

 

 

 

 
ข้อมูล ณ วันท่ี 31 พฤษภาคม 2564 

หมายเหตุ : Factsheet : Global X Cybersecurity ETF    
หรือดูข้อมูลเพ่ิมเติมได้ที่ Website : https://www.globalxetfs.com/funds/bug/ 

 

สัดส่วนของประเภททรัพย์สินที่ลงทุน 

รายละเอียดทรัพย์สินที่กองทุนหลักลงทุน  
Global X Cybersecurity ETF (กองทุนหลัก) 
 
 

http://www.lhfund.co.th/
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หมายเหตุ:  
1)  ค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้นเป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใด ในทำนองเดียวกันนี้ 
2)  ค่าธรรมเนียมค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม เมื ่อรวมกันทั้งหมดแล้ว  ต้องไม่เกินอัตราร้อยละ 5.00 ต่อปีของ  

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม  
  

 * ค่าธรรมเนียมมีผลกระทบต่อผลตอบแทนที่คุณจะได้รับ  
ดังนั้น คุณควรพิจารณาการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวก่อนการลงทุน * 

ค่าธรรมเนียม 

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุน 

ค่า
ธร

รม
เนี

ยม
ที่เ

รีย
กเ

ก็บ
จร

ิง 
   

  (
%

 ต
่อป

ีขอ
ง N

AV
) 

สูงสุดไม่เกิน,  
2.500% 

สูงสุดไม่เกิน, 
5.000% 

สูงสุดไม่เกิน,  
0.100% 

สูงสุดไม่เกิน,  
1.000% 

การจัดการ ผู้ดูแลผลประโยชน ์ 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,  
1.400% 

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV) 

เก็บจริง, 1.3375% 

เก็บจริง, 0.26857% 
เก็บจริง, 0.026215% 

เก็บจริง, 1.632285% 
(ยังไม่รวมค่าใช้จ่าย อื่นๆ ) 
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รายการ สูงสุดไม่เกิน เก็บจริง 
ค่าธรรมเนียมการขาย   

ระหว่างการเสนอขายครั้งแรก 2.50% ยกเว้น 

ภายหลังการเสนอขายครั้งแรก 2.50% ยกเว้น 

ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน 2.50% ยกเว้น 

ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยน 
▪ ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนเข้า 
▪ ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนออก 

 
2.50% 
2.50% 

 
ยกเว้น 
ยกเว้น 

ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน ตามอัตราที่นายทะเบียนกำหนด 200 บาทต่อรายการ 

ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดง
สิทธิในหน่วยลงทุน 

ตามอัตราที่นายทะเบียนกำหนด ตามท่ีนายทะเบียนเรียกเก็บ 

ค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ตามท่ีจ่ายจริง ตามท่ีจ่ายจริง 
 

หมายเหตุ: 
1) ค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้น อาจเรียกเก็บจากผู้ลงทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่ละรายไม่เท่ากัน ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ 
2)   กรณีสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการอาจยกเว้นไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนสำหรับการสับเปลี่ยน

หน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ แต่จะมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายและรับซื้อคืน
หน่วยลงทุนตามอัตราที่บริษัทจัดการกำหนด 

3)  ค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้นรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอ่ืนใดแล้ว 

ทั้งนี ้ หากกองทุนลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การจัดการเดียวกัน (กองทุนปลายทาง) บริษัทจัดการจะไม่เรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมการขาย และ/หรือค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนซ้ำซ้อนกับกองทุนปลายทาง เช่น หาก
กองทุนต้นทางมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 1,000 ล้านบาท และจัดสรรการลงทุนไปยังกองทุนปลายทางจำนวน 100 ล้านบาท บริษัทจัดการจะ
เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมการขาย และ/หรือค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนจากเงินลงทุน 1,000 ล้านบาท 
ในอัตราที่กองทุนต้นทางกำหนดเท่านั้น โดยกองทุนปลายทางจะไม่มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวเพิ่มเติมอีก เป็นต้น 
 

ค่าธรรมเนียมของกองทุนหลัก 

กองทุน Global X Cybersecurity ETF     

ค่าธรรมเนียม อัตราเก็บจริง 

Management fee ร้อยละ 0.60 ต่อป ี

Gross Expense Ratio ร้อยละ 0.60 ต่อป ี

Net Expense Ratio ร้อยละ 0.50 ต่อป ี

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าหน่วยลงทุน) 



หน้า 8 
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

หมายเหตุ : ข้อมูล ณ วันท่ี 31 พฤษภาคม 2564 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 * ผลการดำเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต * 

ตัวชี้วัดของกองทุน (Benchmark) :  
ผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก สัดส่วน 100% ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็น
สกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน 

ประเภทกองทุนรวมเพื่อใช้เปรียบเทียบผลการดำเนินงาน ณ จุดขาย คือ Global Equity 
 

ผลการดำเนินงานในอดีต 
 

ผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก Global X Cybersecurity ETF 
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นโยบายการจ่ายเงินปันผล 
ผู้ดูแลผลประโยชน ์
วันเสนอขายคร้ังแรก (IPO)  
วันที่จดทะเบียน  
อายุโครงการ 
จำนวนเงินทุนโครงการ 
การซื้อและขายคืนหน่วยลงทุน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ไม่มี 
ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน)  
ระหว่างวันที่ 29 กรกฎาคม – 5 สิงหาคม 2564 
วันที่ 6 สิงหาคม 2564 (วันที่ดงักล่าวอาจเปลีย่นแปลงได้) 
ไม่กำหนดอายโุครงการ 
2,000 ล้านบาท 
วันทำการซื้อ  : ทุกวันทำการผ่านระบบ LHFUND ONLINE 
ระหว่างการเสนอขายครั้งแรก (IPO)* : 29 กรกฎาคม – 5 สิงหาคม 2564 

   ตั้งแต่เวลา 08.30 – 15.30 น. 

ภายหลังการเสนอขายคร้ังแรก  : ทุกวันทำการตั้งแต่เวลา 08.30 – 14.00 น. 
* โดยการเสนอขายครั้งแรก (IPO) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิรับเงินค่าจองซื้อเป็นเงิน
โอนเท่านั้นภายในเวลา 15.30 น.  
อนึ่ง ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถส่งคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนต้นทาง อัน
ได้แก่ กองทุนเปิด แอล เอช ตลาดเงิน (LHMM) และกองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหนี้
ระยะสั้น พลัส (LHSTPLUS) เพื่อซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนนี้ (สับเปลี่ยนเข้า หรือการ
ขายหน่วยลงทุนกองทุนต้นทางเพื่อซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนนี้)  ในช่วงเสนอขายครั้ง
แรก (IPO) ได้  
ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจกำหนด หรือเปลี่ยนแปลงรายชื่อกองทุนต้นทางนี้ในภายหลังได้ 
เว้นแต่บริษัทจัดการจะอนุญาตเป็นอย่างอื่น 
มูลค่าขั้นตำ่ของการซื้อคร้ังแรก : 500 บาท 
มูลค่าขั้นตำ่ของการซื้อคร้ังถัดไป : 500 บาท 
วันทำการขายคืน : ทุกวันทำการผ่านระบบ LHFUND ONLINE 
วันทำการขายคืนปกติ   : ทุกวันทำการตั้งแตเ่วลา 08.30 – 14.00 น. 
มูลค่าขั้นตำ่ของการขายคืน : ไม่กำหนด 
ยอดคงเหลือขั้นต่ำ : 100 บาท / จำนวนหน่วย ไมก่ำหนด 

หมายเหตุ : 
การลงทุนในหน่วยลงทุนชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ เฉพาะลูกค้าที่ทำรายการผ่าน
ระบบ LHFund Online เท่านั้น 
โดยจำกัดการลงทุนสูงสุดไม่เกิน 2,000,000 บาท ของมูลค่าคงเหลือ (Outstanding 
Balance) 

ตัวอย่างการทำรายการซื้อ 
วันที่ 1 : นายมารวย ทำรายการซื้อหน่วยลงทุนชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบ 
LHFund Online มูลค่า 1,800,000 บาท 
วันที่ 2 : มูลค่าหน่วยลงทุนเพิ่มขึ้น ทำให้มูลค่าคงเหลือเพิ่มขึ้นจาก 1 ,800,000 บาท 
เป็น 2,100,000 บาท กรณีนี้ นายมารวยจะไม่สามารถลงทุนเพิ่มในหน่วยลงทุนชนิด
ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ เนื่องจากมูลค่าคงเหลือเกิน 2,000,000 บาท 
วันที่ 3 : นายมารวย ทำรายการขายคืนหน่วยลงทุนชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่าน
ระบบ LHFund Online มูลค่า 1,000,000 บาท ทำให้มูลค่าคงเหลือเท่ากับ 
1,100,000 บาท กรณีนี ้ นายมารวยสามารถลงทุนในหน่วยลงทุนชนิดช่องทาง
อิเล็กทรอนิกส์เพิ่มเติมได้อีก 900,000 บาท  
 

ข้อมูลอื่น ๆ 
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รายชื่อผู้จัดการกองทุน 

 
 
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน 
 
 

ติดต่อสอบถามรับหนังสือชี้ชวน
ร้องเรียน 
 

อย่างไรก็ดี หากนายมารวยต้องการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนเพิ่มนอกเหนือจาก
มูลค่าส่วนที่เกิน 2,000,000 บาท นายมารวย สามารถลงทุนในหน่วยลงทุนชนิดอื่น
เพิ่มเติมได้ โดยรายละเอียดเป็นไปตามที่ระบุในหนังสือชี้ชวน (การส่งคำสั่งขายคืน
สามารถทำรายการได้ทุกช่องทาง รายละเอียดตามที่ระบุในหนังสือชี้ชวน) ทั้งนี้ บริษัท
จัดการขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขเพิ่มเติมเกี่ยวกับการลงทุนในหน่วย
ลงทุนชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน : ภายใน 5 วันทำการ นับตั้งแต่วันถัดจากวัน

คำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ โดยมิให้นับรวม
วันหยุดทำการในต่างประเทศ (ปัจจุบัน T+4 
วันทำการ หลังจากวันทำรายการขายคืน) 

คุณสามารถตรวจสอบมลูค่าทรพัย์สินรายวันได้ที่: www.lhfund.co.th 

คุณนรี พฤกษยาภัย (เริ่มบริหารกองทุน : วันที่จดทะเบียนกองทุน) 
คุณพีรวิชญ์ ลิ้มเดชาพันธ์ (เริ่มบริหารกองทุน : วันที่จดทะเบียนกองทุน) 
คุณสร สุรสิทธิ์, (เริ่มบริหารกองทุน : วันที่จดทะเบียนกองทุน) 

ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮา้ส์ จำกัด (มหาชน) 
บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) 
หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทนุที่ได้รับแต่งตัง้ (ถ้ามี) 

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

 
ปัจจัยความเสี่ยงของกองทุน 
▪ ความเสี่ยงจากการดำเนินงานของผู้ออกตราสาร (Business Risk) : คือความเสี่ยงที่เกิดจากการดำเนินงานของผู้ออกตรา

สาร หากผลการดำเนินงานหรือฐานะการเงินของผู้ออกตราสาร รวมทั้งความสามารถในการทำกำไรของผู้ออกตราสาร
เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งอาจกระทบต่อราคาซื้อขายของตราสาร 

▪ ความเสี่ยงจากความสามารถในการชำระหนี้ของผู้ออกตราสาร (Credit Risk) : คือความเสี่ยงจากการที่บริษทัผู้ออกตรา
สารไม่สามารถชำระคืนเงนิต้น และ/หรือดอกเบี้ยได้ตามที่กำหนด หรือไม่ครบตามจำนวนที่ไดส้ัญญาไว้ 

▪ ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องของตราสาร (Liquidity Risk) : คือความเสี่ยงที่เกิดจากการไม่สามารถขายตราสารได้
ในช่วงเวลาที่ต้องการหรืออาจไม่ได้ราคาตามที่คาดหวังเอาไว้ 

▪ ความเสี่ยงจากการลงทุนในต่างประเทศ (Country and Political Risk) : เนื่องจากกองทุนหลักมีการลงทุนในตราสาร
ต่างประเทศ กองทุนจึงมีความเสี่ยงของประเทศที่ลงทุน กองทุนไทยจึงมีความเสี่ยงในเรื ่องของการเปลี่ยนแปลงของ
ปัจจัยพื้นฐาน สภาวะทางเศรษฐกิจ การเมือง ค่าเงิน และนโยบายต่างประเทศ โดยปัจจัยเหล่านี้อาจมีผลกระทบต่อราคา
หน่วยลงทุน หรือหลักทรัพย์ที่กองทุนลงทุน หรือผู้ถือหน่วยลงทุนอาจได้รับชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนช้ากว่าระยะเวลา
ที่กำหนด 

▪ ความเสี่ยงจากข้อจำกัดการนำเงินลงทุนกลับประเทศ (Repatriation Risk) : เนื่องจากกองทุนอาจจะมีการลงทุนในตรา
สารต่างประเทศ จึงมีความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายต่างประเทศที่เกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ 
และการนำเงินลงทุนกลับเข้ามาในประเทศได้ ซึ่งอาจส่งผลให้กองทุนไม่สามารถชำระเงินให้ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ตามจำนวน
หรือเวลาที่กำหนด  

▪ ความเสี่ยงที่เกิดจากการได้รับชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมต่างประเทศล่าช้า : คือความเสี่ยงที่เกิดจาก
วันหยุดทำการของประเทศที่กองทุนลงทุนหรือประเทศที่เกี ่ยวข้องกับการลงทุนอาจหยุดไม่ตรงกับวันหยุดทำการของ
ประเทศไทย ทำให้กองทุนอาจได้รับชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมต่างประเทศที่กองทุนลงทุนล่าช้า และ
ส่งผลกระทบต่อการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนในประเทศ 

▪ ความเสี ่ยงจากการทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivative) เพื ่อป้องกันความเสี ่ยง : การทำสัญญาซื ้อขายล่วงหน้า 
(Derivative) เพื่อป้องกันความเสี่ยง (Hedging) จากอัตราแลกเปลี่ยนอาจทำให้กองทุนเสียโอกาสในการได้รับผลตอบแทนที่
เพิ่มขึ้นหากอัตราแลกเปลี่ยนมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางตรงกันข้ามกับที่กองทุนคาดการณ์ไว้ อย่างไรก็ตาม กองทุนยังคงมี
ความเสี่ยงจากการที่คู่สัญญาไม่ปฏิบัติตามสัญญาดังกล่าว 

▪ ความเสี่ยงจากความผันผวนของมูลค่าหน่วยลงทุน (Market Risk) หมายถึง ความเสี่ยงที่มูลค่าของหลักทรัพย์ที่กองทุน
รวมลงทุนจะเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นหรือลดลงจากปัจจัยภายนอก เช่น สภาวะเศรษฐกิจการลงทุน ปัจจัยทางการเมืองทั้งใน
และต่างประเทศ เป็นต้น ซึ่งพิจารณาได้จากค่า Standard Deviation (SD) ของกองทุนรวม หากกองทุนรวมมีค่า SD สูง 
แสดงว่ากองทุนรวมมีความผันผวนจากการเปลี่ยนแปลงของราคาหลักทรัพย์สูง 
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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. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่ผู้รับฝากหรือผู้ออกตราสารที่มีการจัดอันดับความนา่เชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถ
ลงทุนได้  

  ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน (Currency Risk) หมายถึง การเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลีย่น
มีผลกระทบต่อมูลค่าของหน่วยลงทุน เช่น กองทุนรวมลงทุนด้วยสกุลเงินดอลลาร์ในช่วงที่เงินบาทอ่อน แต่ขายทำก ำไร
ในช่วงที่บาทแข็ง กองทุนรวมจะได้เงินบาทกลับมาน้อยลง ในทางกลับกันหากกองทุนรวมลงทุนในช่วงที่บาทแข็งและขาย
ทำกำไรในช่วงที่บาทอ่อนก็อาจได้ผลตอบแทนมากขึ ้นกว่าเดิมด้วยเช่นกัน ดังนั้น การป้องกันความเสี ่ยงจากอัตรา
แลกเปลี่ยนจึงเป็นเครื่องมือสาคัญในการบริหารความเสี่ยง ซึ่งทำได้ดังต่อไปนี้  

- ป้องกันความเสี่ยงทั้งหมดหรือเกือบทั้งหมด : ผู้ลงทุนไม่มีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน  

- ป้องกันความเสี่ยงบางส่วน โดยต้องระบุสัดส่วนการป้องกันความเสี่ยงไว้อย่างชัดเจน : ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงจาก
อัตราแลกเปลี่ยน  

- อาจป้องกันความเสี่ยงตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนรวม : ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน เนื่องจาก
การป้องกันความเสี่ยงขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนรวมในการพิจารณาว่าจะป้องกันความเสี่ยงหรือไม่  

- ไม่ป้องกันความเสี่ยงเลย : ผู้ลงทุนมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน 
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สรุปสาระสำคัญของกองทุนหลัก 

ช่ือกองทุน กองทุน Global X Cybersecurity ETF 
ซึ่งจัดตั้งขึ้นภายใต้กฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา (USA) และที่จดทะเบียนและซื้อ
ขายในตลาดหลักทรัพย์แนสแด็ก (NASDAQ) ในสกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐฯ (USD) และ
บริหารจัดการโดย Global X Management Company LLC 

ประเภท กองทุนรวมอีทีเอฟ (Exchange Traded Fund) 

วันท่ีจัดตั้งกอง วันที่ 25 ตุลาคม 2562 

วัตถุประสงค์ในการลงทุน กองทุน Global X Cybersecurity ETF ("กองทุน") มีเป้าหมายเพื่อให้ผลตอบแทน
ด้านการลงทุนที่สอดคล้องกับราคาและผลการดำเนินงานก่อนค่าธรรมเนียมและ
ค่าใช้จ่ายของดัชนี Indxx Cybersecurity Index ("ดัชนีอ้างอิง") 

กลยุทธ์การลงทุนที่สำคัญ กองทุน Global X Cybersecurity ETF 

กองทุนทำการลงทุนอย่างน้อย 80% ในหลักทรัพย์ของดัชนี Indxx Cybersecurity 
Index ("ดัชนีอ้างอิง") หรือ (“Underlying Index”) และตราสารแสดงสิทธิการฝาก
หลักทรัพย์ต่างประเทศของประเทศสหรัฐอเมริกาที ่ชื ่อ American Depositary 
Receipts ("ADRs") และตราสารแสดงส ิทธ ิการฝากหลักทร ัพย์ต ่างประเทศที่
ชื่อ Global Depositary Receipts  ("GDRs") อ้างอิงตามหลักทรัพย์ต่าง ๆ ในดัชนี
อ้างอิง (Underlying Index) กองทุนจะทำการลงทุนภายใต้สถานการณ์ปกติอย่าง
น้อย 80% ของสินทรัพย์สุทธิ ในหลักทรัพย์ และ/หรือ ในตราสาร ADR และ GDR 
ของบริษัทท่ีดำเนินการด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์  

ดัชนีอ้างอิง (Underlying Index) ได้รับการออกแบบโดยผู้จัดทำดัชนี คือ บริษัท 
Indxx LLC เพื่อลงทุนในบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ซึ่งเป็นบริษัทที่ได้รับ
ประโยชน์จากการใช้เทคโนโลยีการรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์ ซึ่งรวมถึงบริษัท
ที่มีธุรกิจหลักเกี่ยวกับการพัฒนาและจัดการความปลอดภัยทางไซเบอร์เพื่อป้องกัน
การบุกรุกและการโจมตีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบเครือข่ าย โปรแกรม
สำเร ็จร ูป คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์พกพาต่าง ๆ (เร ียกรวมกันว่า "บริษัทที่
ดำเนินงานด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์") 

บริษัทจัดการ (Sponsor) Global X Management Company LLC 
605 3rd Avenue, 43rd Floor 
New York, NY 10158 

Custodian and Transfer Agent Brown Brothers Harriman & Co. 
50 Post Office Square 
Boston, MA 02110 

สกุลเงิน ดอลล่าร์สหรัฐฯ (US Dollar) 

วันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน ทุกวันทำการ 

อายุกองทุน ไม่กำหนด 

นโยบายการจ่ายเงินปันผล ไม่ม ี
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Management fee ร้อยละ 0.60 ต่อป ี

Gross Expense Ratio ร้อยละ 0.60 ต่อป ี

Net Expense Ratio ร้อยละ 0.50 ต่อป ี

Bloomberg IOPV Ticker BUGIV 

Index Ticker IBUG 

แหล่งข้อมูลกองทุนหลัก https://www.globalxetfs.com/funds/bug/ 

 

 

 
 

 

 

 

▪ การลงทุนในหน่วยลงทุนไม่ใช่การฝากเงิน รวมทั้งไม่ได้อยู่ภายใต้ความคุ้มครองของสถาบันคุ้มครองเงินฝาก จึงมีความเสี่ยง
จากการลงทุนซึ่งผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับเงินลงทุนคืนเต็มจำนวน 

▪ ได้รับอนุมัติจัดตัง้ และอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

▪ การพิจารณาร่างหนังสือชี้ชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้มิได้เป็นการแสดงว่าสำนักงาน ก.ล.ต. ได้
รับรองถึงความถูกต้องของข้อมูลในหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวม หรือ ได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทุนที่
เสนอขายนั ้น ทั ้งนี ้ บริษัทจัดการกองทุนรวมได้สอบทานข้อมูลในหนังสือชี ้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ ณ วันที่  
2 กรกฎาคม 2564 แล้วด้วยความระมัดระวังในฐานะผู้รับผิดชอบในการดำเนินการของกองทุนรวมและขอรับรองว่าข้อมูล
ดังกล่าวถูกต้องไม่เป็นเท็จ และไม่ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด 


