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กองทุนรวมตราสารทุน
กองทุนรวมหน่วยลงทุนประเภท Feeder Fund
กองทุนรวมที่เน้นลงทุนแบบมีความเสี่ยงต่างประเทศ
กองทุนรวมที่มีนโยบายเปิดให้มีการลงทุนในกองทุนรวมอื่นภายใต้
บลจ. เดียวกัน (Cross Investing Fund)

กองทุนนี้ลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรมธุรกิจการเงิน
จึงมีความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก

คุณกำลังจะลงทุนอะไร?

กองทุนรวมนี้เหมาะกับใคร?
คุณต้องระวังอะไรเป็นพิเศษ?
สัดส่วนของประเภททรัพย์สินที่ลงทุน
ค่าธรรมเนียม

ผลการดำเนินงาน
ข้อมูลอื่น ๆ

การลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่การฝากเงิน
ผู้ลงทุนควรศึกษารายละเอียดของกองทุนอย่างละเอียดถี่ถ้วนก่อนตัดสินใจลงทุน
หากมีข้อสงสัยหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
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คุณกำลังจะลงทุนอะไร?
o

กองทุนมีนโยบายเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ (หรือ “กองทุนหลัก (Master fund)”) ที่มีนโยบาย
ลงทุนในตราสารทุน และ/หรือหุ้นกลุ่มบริการทางการเงิน (Financial service) โดยจะลงทุนในกองทุนหลักเฉลี่ยในรอบปีบัญชี
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุท ธิ ซึ่งกองทุนเปิด แอล เอช ยูเอส ไฟแนนเชียล จะลงทุนในหน่วยลงทุนของ
กองทุน iShares U.S. Financial Services ETF (“กองทุนหลัก”) สกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐฯ (USD) ที่จดทะเบียนซื้อขายใน
ตลาดหลักทรัพย์ NYSE Arca (New York Stock Exchange) ซึ่งกองทุนหลักได้จดทะเบียนจัดตั้ งในประเทศสหรัฐอเมริกา
(USA) บริหารและจัดการโดย BlackRock Fund Advisors ("BFA")

o

โดยกองทุน iShares U.S. Financial Services ETF มีเป้าหมายเพื่อให้ผลการดำเนินงานสอดคล้องกับดัชนี Dow Jones U.S.
Financial Services Index ("ดัชนีอ้างอิง") ซึ่งเป็นดัชนีที่มีส่วนประกอบเป็นหลักทรัพย์ซึ่งถูกจัดให้อยู่ในหมวดอุตสาหกรรม
การให้บริการทางด้านการเงิน (Financial Service Sector Fund) โดยกองทุนจะลงทุนอย่างน้อย 80% ในหลักทรัพย์ของ
ดัชนีอ้างอิงซึ่งประกอบด้วยบริษัทที่อยู่ในหมวดอุตสาหกรรมย่อย ได้แก่ banks, asset managers, consumer finance,
specialty finance, investments services และ mortgage finance ดัชนีอ้างอิงดังกล่าวประกอบด้วยบริษัทขนาดใหญ่และ
ขนาดกลาง และส่วนที่เหลืออีกไม่เกิน 20% กองทุนอาจลงทุนในสัญญาฟิวเจอร์ (futures) ตราสารสิทธิ (options) และ
สัญญาสวอป (Swap) บางชนิด เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด รวมถึงกองทุนรวมตลาดเงินที่ BFA หรือบริษัทในเครือ
แนะนำ ตลอดจนการลงทุนในหลักทรัพย์ต่าง ๆ ที่ไม่อยู่ในดัชนีอ้างอิง แต่เป็นหลักทรัพย์ที่ BFA เชื่อว่าจะช่วยให้กองทุนมีผล
การดำเนินงานสอดคล้องกับดัชนีอ้างอิงได้

กองทุนไทยอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient portfolio
management) และ/หรื อ เพื ่ อ ป้ อ งกั น ความเสี ่ ย ง (Hedging) จากอั ต ราแลกเปลี ่ ย น (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 กองทุ น อาจลงทุ นในหน่ วยลงทุน ของกองทุ นรวมหรื อกองทุ นรวมอสั งหาริ มทรัพ ย์ (กอง 1) หรื อ ทรั ส ต์ เพื่ อ การลงทุนใน
อสังหาริมทรัพย์ (REITs) หรือกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน (infra) ซึ่งอยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ ในสัดส่วน
ไม่เกินร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
o บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี่ยนแปลงประเภทและลักษณะพิเศษของกองทุนรวมในอนาคตเป็น กองทุนรวมหน่วยลงทุ น
(Fund of Funds) หรือกองทุนรวมที่มีการลงทุนโดยตรงในตราสาร และ/หรือหลักทรัพย์ต่างประเทศ หรือสามารถกลับมาเป็น
กองทุนรวมฟีดเดอร์ (Feeder Fund) ได้ โดยไม่ทำให้ระดับความเสี่ยงของการลงทุน (risk spectrum) เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ ให้เป็นไป
ตามดุลยพินิจของผู้จั ดการกองทุนซึ่งขึ้นอยู่กับสถานการณ์ตลาด โดยเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุ น
อนึ่ง บริษัทจัดการจะดำเนินการแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน ก่อนดำเนินการเปลี่ยนแปลงประเภท
กองทุนดังกล่าว โดยประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี)
คุณสามารถดูข้อมูลข้อมูลกองทุนหลักได้ที่ Website : https://www.ishares.com/us/products/239509/ishares-usfinancial-services-etf
กลยุทธ์การบริหารกองทุน :
กองทุนหลักมีกลยุทธ์การลงทุน เพื่อมุ่งหวังให้ผลประกอบการเคลื่อนไหวตามดัชนีชี้วัด และกองทุนเปิด แอล เอช ยูเอส ไฟแนนเชียล
มีกลยุทธ์การลงทุน เพื่อมุ่งหวังให้ผลประกอบการเคลื่อนไหวตามกองทุนหลัก (Passive Management / Index Tracking)
o
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กองทุนรวมนี้เหมาะกับใคร?
▪ ชนิ ดสะสมมู ลค่ า : LHUSFIN-A : เหมาะสำหรั บผู ้ ลงทุ นประเภทบุ คคลธรรมดา หรื อผู ้ ลงทุ นประเภทนิ ต ิ บ ุ คคล/สถาบั น
เปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนรับรายได้จากส่วนต่างจากการลงทุน (Capital Gain) และสะสมผลประโยชน์จากการลงทุน (Total return)
▪ ผู้ที่สามารถลงทุนในระยะปานกลางถึงระยะยาว โดยคาดหวังผลตอบแทนในระยะยาวที่ดีกว่าการลงทุนในตราสารหนี้ทั่วไป
▪ ผู้ลงทุนที่สามารถรับความผันผวนจากอัตราแลกเปลี่ยนได้ เนื่องจากกองทุนนี้จะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศ
ด้วยสกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐฯ (USD) จึงอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
▪ ผู้ลงทุนที่สามารถรับความผันผวนของราคาหุ้นที่กองทุนรวม และ/หรือ กองทุนหลักไปลงทุน ซึ่งอาจปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นหรือลดลง
จนต่ำกว่ามูลค่าที่ลงทุน และทำให้ขาดทุนได้
▪ ผู้ลงทุนที่ต้องการกระจายการลงทุน ไปยังหุ้นกลุ่มธุรกิจการเงิน (Financial)

กองทุนรวมนี้ไม่เหมาะกับใคร
▪ ผู้ลงทุนที่เน้นการได้รบั ผลตอบแทนในจำนวนเงินที่แน่นอน หรือรักษาเงินต้นให้อยู่ครบ
▪ ผูล้ งทุนที่ไม่สามารถยอมรับความเสี่ยงจากการลงทุนในต่างประเทศได้ อาทิ ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ความผันผวน
ของมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนหลัก เป็นต้น

ทำอย่างไรหากยังไม่เข้าใจนโยบาย และความเสี่ยงของกองทุนนี้
▪ อ่านหนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม หรือสอบถามผูส้ นับสนุนการขายและบริษทั จัดการ
▪ อย่าลงทุนหากไม่เข้าใจลักษณะและความเสีย่ งของกองทุนรวมนี้ดีพอ

คุณต้องระวังอะไรเป็นพิเศษ?
คำเตือนที่สำคัญ:
▪ ในสถานการณ์ไม่ปกติ ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุน หรืออาจได้รับชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนล่าช้ากว่า
ระยะเวลาที่กําหนดไว้ในหนังสือชี้ชวน
▪ เนื่องจากกองทุนจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศ จึงอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งกองทุนทำการ
ป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน
▪ กองทุนหลักมีการกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรมที่มุ่งลงทุนเฉพาะเจาะจงในหมวดอุตสาหกรรมธุรกิจการเงิน (Financial)
เพียงหมวดเดียว ดังนั้น หากมีปัจจัยลบที่ส่งผลกระทบต่อการลงทุนดังกล่าวผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก และอาจ
มีความเสี่ยงและความผันผวนของราคาสูงกว่ากองทุนรวมทั่วไปที่มีการกระจายหลายอุตสาหกรรม

หน้า 3

คำเตือนที่สำคัญ: (ต่อ)
▪ กองทุนไทยและกองทุนหลักอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกันความเสี่ยง (Hedging) และเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) ซึ่งอาจมีความเสี่ยงมากกว่ากองทุนรวมอื่น จึงเหมาะกับ
ผู้ลงทุนที่ต้องการผลตอบแทนสูงและสามารถยอมรับความเสี่ยงได้สูงกว่าผู้ลงทุนทั่วไป ผู้ลงทุนจึงควรลงทุนในกองทุนนี้เมื่อมี
ความเข้าใจในความเสี่ยงของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และผู้ลงทุนควรพิจารณาความเหมาะสมของการลงทุนโดยคำนึงถึง
ประสบการณ์ลงทุน วัตถุประสงค์ และฐานะการเงินของผู้ลงทุนเอง
▪ กองทุนมีนโยบายลงทุนในต่างประเทศ จึงมีความเสี่ยงด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และสภาวะตลาด สภาพคล่อง อัตรา
แลกเปลี่ยน กฎหมาย และ/หรือข้อจำกัดของประเทศที่กองทุนเข้าลงทุน ซึ่งอาจส่งผลต่อมูลค่าหน่วยลงทุน และ/หรือสภาพคล่อง
▪ กองทุนอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ่งตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non – Investment Grade) และ
ตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated) รวมทั้งตราสารทุนที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted
Securities) ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงที่สูงขึ้นมากกว่ากองทุนรวมทั่วไป เช่น ความเสี่ยงจากการผิดนัดชำระหนี้ของผู้ออกตราสาร
หรือ ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องของตราสาร เป็นต้น
▪ กองทุนหลักที่กองทุนรวมไปลงทุนมีสัดส่วนการลงทุนกระจุกตัวในประเทศสหรัฐอเมริกา ดังนั้น ผู้ลงทุนจึงควรพิจารณาการ
กระจายความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุนโดยรวมของตนเอง
▪ กองทุนอาจลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) กองทุนรวมจึงมีความเสี่ยงมากกว่ากองทุน
รวมที่ลงทุนในหลักทรัพย์อ้างอิงโดยตรง เนื่องจากใช้เงินลงทุนในจำนวนที่น้อยกว่าจึงมีกำไร/ขาดทุนสูงกว่าการลงทุนใน
หลักทรัพย์อ้างอิงโดยตรง ดังนั้น ผู้ลงทุนควรพิจารณาความเหมาะสมของการลงทุน โดยคำนึงถึงประสบการณ์การลงทุน
วัตถุประสงค์การลงทุน และฐานะการเงินของผู้ลงทุนเอง
▪ ในกรณีที่มีแนวโน้มว่าจะมีการขายคืนหน่วยลงทุนเกินกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้ วทั้งหมด บริษัท
จัดการอาจใช้ดุลยพินิจในการเลิกกองทุนรวม และอาจยกเลิกคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุนที่ได้รับไว้แล้ว หรือหยุดรับคำสั่ง
ดังกล่าวได้
▪ กองทุนอาจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นภายใต้การจัดการเดียวกัน ในสัดส่วนไม่เกิน 20% ของ NAV ซึ่งอาจ
ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์อันเกิดจากนโยบายการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การจัดการเดียวกัน

แผนภาพแสดงตำแหน่งความเสี่ยงของกองทุนรวม

หน้า 4

ปัจจัยความเสี่ยงที่สำคัญ

หมายเหตุ : กองทุนรวมมีการลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรมธุรกิจการเงิน (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564)

หมายเหตุ : กองทุนรวมมีการลงทุนกระจุกตัวในประเทศสหรัฐอเมริกา (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564)

หมายเหตุ : ในเบื้องต้นกองทุนมีการประมาณการการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนอยู่ที่ 85% ของเงินลงทุนใน
ต่างประเทศ ทั้งนี้ สัดส่วนการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนดังกล่าวนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้
*คุณสามารถดูข้อมูลเพิม่ เติมได้ที่ www.lhfund.co.th
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สัดส่วนของประเภททรัพย์สินที่ลงทุน
รายละเอียดทรัพย์สินที่กองทุนหลักลงทุน
iShares U.S. Financial Services ETF (กองทุนหลัก)

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
หมายเหตุ : Factsheet : iShares U.S. Financial Services ETF
หรือดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Website :
https://www.ishares.com/us/products/239509/ishares-us-financial-services-etf
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ค่าธรรมเนียม
* ค่าธรรมเนียมมีผลกระทบต่อผลตอบแทนที่คุณจะได้รับ
ดังนั้น คุณควรพิจารณาการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวก่อนการลงทุน *

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV)
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุน

สูงสุดไม่เกิน,
5.000%

5.000%
4.500%

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจริง
(% ต่อปีของ NAV)

4.000%
3.500%
3.000%
2.500%

สูงสุดไม่เกิน,
2.500%

2.000%
1.500%
1.000%

สูงสุดไม่เกิน,
1.000%

เก็บจริง, 1.07%

0.500%
0.000%

สูงสุดไม่เกิน,
0.100%

เก็บจริง, 0.37557%

ผู้ดูแลผลประโยชน์

นายทะเบียน*

เก็บจริง, 0.02461%

การจัดการ

สูงสุดไม่เกิน,
1.400%

ค่าใช้จ่ายอื่น

เก็บจริง, 1.47018%
(ยังไม่รวมค่าใช้จ่าย อื่นๆ )

รวมค่าใช้จ่าย

หมายเหตุ :
1) ค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้นเป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใด ในทำนองเดียวกันนี้
2) ค่าธรรมเนียมค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม เมื่อรวมกันทั้งหมดแล้ว ต้องไม่เกินอัตราร้อยละ 5.00 ต่อปีของ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
*ทั้งนี้ การพิจารณาเรียกเก็บค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนดังกล่าว จะพิจารณาค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานที่เกี่ยวข้อง
กับผู้ถือหน่วยลงทุน อาทิ การทำรายการซื้อ/ขาย/สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน, การจัดสรรหน่วยลงทุน และ/หรือการทำรายการทาง
ทะเบียนตามที่ผู้ถือหน่วยลงทุนร้องขอ เป็นต้ น รวมถึงค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการพัฒนาระบบงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ระบบ
Registrar, Mobile, Online or Internet Trading, FundConnext เป็นต้น เพื่อให้สอดคล้อง และ/หรือเป็นไปตามหลักเกณฑ์
ที่สำนักงาน ก.ล.ต และ/หน่วยงานอื่นใดที่เกี่ยวข้องกำหนด และ/หรือเพิ่มประสิ ทธิภาพในการให้บริการ และ/หรือเพื่ออำนวย
ความสะดวกให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต
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ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าหน่วยลงทุน)
รายการ

สูงสุดไม่เกิน

เก็บจริง

ภายหลังการเสนอขายครั้งแรก

2.50%
2.50%

1.00%
1.25%

ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน

2.50%

ยกเว้น

▪ ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนเข้า

2.50%

▪ ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนออก

2.50%

1.25%
ยกเว้น

ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน

ตามอัตราที่นายทะเบียนกำหนด

200 บาทต่อรายการ

ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดง
สิทธิในหน่วยลงทุน

ตามอัตราที่นายทะเบียนกำหนด

ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ

ตามที่จ่ายจริง

ตามที่จ่ายจริง

ค่าธรรมเนียมการขาย
ระหว่างการเสนอขายครั้งแรก

ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยน

ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ

หมายเหตุ:
1) ค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้น อาจเรียกเก็บจากผู้ลงทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่ละรายไม่เท่ากัน ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ
2) กรณีสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการอาจยกเว้นไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนสำหรับการสับเปลี่ยน
หน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ แต่จะมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายและรับซื้อคืน
หน่วยลงทุนตามอัตราที่บริษัทจัดการกำหนด
3) ค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้นรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแล้ว
ทั้งนี้ 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 โดยกองทุนปลายทางจะไม่มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวเพิม่ เติมอีก เป็นต้น

ค่าธรรมเนียมของกองทุนหลัก
กองทุน iShares U.S. Financial Services ETF
ค่าธรรมเนียม
Expense Ratio

อัตราเก็บจริง
ร้อยละ 0.41 ต่อปี
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ผลการดำเนินงานในอดีต
* ผลการดำเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต *
ตัวชี้วัดของกองทุน (Benchmark) :
ผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก สัดส่วน 100% ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็น
สกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน

ประเภทกองทุนรวมเพื่อใช้เปรียบเทียบผลการดำเนินงาน ณ จุดขาย คือ US Equity
ผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก iShares U.S. Financial Services ETF

หมายเหตุ : ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
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ข้อมูลอื่น ๆ
นโยบายการจ่ายเงินปันผล
ผู้ดูแลผลประโยชน์
วันเสนอขายครั้งแรก (IPO)
วันที่จดทะเบียน
อายุโครงการ
จำนวนเงินทุนโครงการ
การซื้อและขายคืนหน่วยลงทุน

รายชื่อผู้จัดการกองทุน

ไม่มี
ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)
ระหว่างวันที่ 22 – 28 มีนาคม 2565
วันที่ 29 มีนาคม 2565 (วันที่ดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลงได้)
ไม่กำหนดอายุโครงการ
1,000 ล้านบาท
วันทำการซื้อ :
ระหว่างการเสนอขายครั้งแรก (IPO)* : วันที่ 22 – 28 มีนาคม 2565
ตั้งแต่เวลา 08.30 – 15.30 น.
ภายหลังการเสนอขายครั้งแรก
: ทุกวันทำการตั้งแต่เวลา 08.30 – 14.00 น.
* โดยการเสนอขายครั้งแรก (IPO) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิรับเงินค่าจองซื้อเป็นเงินโอน
เท่านั้นภายในเวลา 15.30 น.
อนึ่ง ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถส่งคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนต้นทาง อันได้ แก่
กองทุนเปิด แอล เอช ตลาดเงิน (LHMM) และกองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส
(LHSTPLUS) เพื่อซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนนี้ (สับเปลี่ยนเข้า หรือการขายหน่วยลงทุน
กองทุนต้นทางเพื่อซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนนี้) ในช่วงเสนอขายครั้งแรก (IPO) ได้
ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจกำหนด หรือเปลี่ยนแปลงรายชื่อกองทุนต้นทางนี้ในภายหลังได้
เว้นแต่บริษัทจัดการจะอนุญาตเป็นอย่างอื่น
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก
: 1,000 บาท
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป
: 100 บาท
วันทำการขายคืน :
วันทำการขายคืนปกติ
: ทุกวันทำการตั้งแต่เวลา 08.30 – 14.00 น.
มูลค่าขั้นต่ำของการขายคืน
: ไม่กำหนด
ยอดคงเหลือขั้นต่ำ
: 100 บาท / จำนวนหน่วย ไม่กำหนด
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน
: ภายใน 5 วั น ทำการ นั บ ตั ้ ง แต่ ว ั น ถั ด จากวั น
คำนวณมู ล ค่า ทรั พ ย์ส ิ น สุ ท ธิ โดยมิ ใ ห้ น ั บ รวม
วันหยุดทำการในต่างประเทศ (ปัจจุบัน T+4 วัน
ทำการ หลังจากวันทำรายการขายคืน)
คุณสามารถตรวจสอบมูลค่าทรัพย์สินรายวันได้ที่: www.lhfund.co.th
คุณพิพัฒน์ พิศณุวงรักษ์,
(เริ่มบริหารกองทุน : วันที่จดทะเบียนกองทุน)
คุณนรี พฤกษยาภัย,
(เริ่มบริหารกองทุน : วันที่จดทะเบียนกองทุน)
คุณภคสุนาท จิตมั่นชัยธรรม, (เริ่มบริหารกองทุน : วันที่จดทะเบียนกองทุน)
คุณพีรวิชญ์ ลิ้มเดชาพันธ์,
(เริ่มบริหารกองทุน : วันที่จดทะเบียนกองทุน)
คุณสร สุรสิทธิ,์
(เริ่มบริหารกองทุน : วันที่จดทะเบียนกองทุน)
คุณพลสินธุ์ กิจมั่นถาวร,
(เริ่มบริหารกองทุน : วันที่จดทะเบียนกองทุน)

ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน

ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)
หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ได้รับแต่งตั้ง (ถ้ามี)

ติดต่อสอบถามรับหนังสือชี้ชวน
ร้องเรียน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด
ที่อยู่ : เลขที่ 11 อาคารคิวเฮ้าส์ สาทร ชั้น 14 ถนนสาทรใต้
แขวงทุง่ มหาเมฆ 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) : คือความเสี่ยงที่เกิดจากการดำเนินงานของผู้ออกตราสาร
หากผลการดำเนิ น งานหรื อฐานะการเงิ น ของผู ้ ออกตราสาร รวมทั ้ ง ความสามารถในการทำกำไรของผู ้ ออกตราสาร
เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งอาจกระทบต่อราคาซื้อขายของตราสาร
▪ ความเสี่ยงจากความสามารถในการชำระหนี้ของผู้ออกตราสาร (Credit Risk) : คือความเสี่ยงจากการที่บริษัทผู้ออกตราสาร
ไม่สามารถชำระคืนเงินต้น และ/หรือดอกเบี้ยได้ตามที่กำหนด หรือไม่ครบตามจำนวนทีไ่ ด้สัญญาไว้
▪ ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องของตราสาร (Liquidity Risk) : คือความเสี่ยงที่เกิดจากการไม่สามารถขายตราสารได้
ในช่วงเวลาที่ต้องการหรืออาจไม่ได้ราคาตามที่คาดหวังเอาไว้
▪ ความเสี ่ ยงจากการลงทุ นในต่ างประเทศ (Country and Political Risk) : เนื ่ องจากกองทุ นหลั กมี การลงทุ นในตราสาร
ต่างประเทศ กองทุนจึงมีความเสี่ยงของประเทศที่ลงทุน กองทุนไทยจึงมีความเสี่ยงในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยพื้นฐาน
สภาวะทางเศรษฐกิจ การเมือง ค่าเงิน และนโยบายต่างประเทศ โดยปัจจัยเหล่านี้อาจมีผลกระทบต่อราคาหน่วยลงทุน หรื อ
หลักทรัพย์ที่กองทุนลงทุน หรือผู้ถือหน่วยลงทุนอาจได้รับชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนช้ากว่าระยะเวลาที่กำหนด
▪ ความเสี่ยงจากข้อจำกัดการนำเงินลงทุนกลับประเทศ (Repatriation Risk) : เนื่องจากกองทุนอาจจะมีการลงทุนใน
ตราสารต่างประเทศ จึงมีความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายต่างประเทศที่เกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
และการนำเงินลงทุนกลับเข้ามาในประเทศได้ ซึ่งอาจส่งผลให้กองทุนไม่สามารถชำระเงินให้ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ตามจำนวน
หรือเวลาที่กำหนด
▪ ความเสี่ยงที่เกิดจากการได้รับชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมต่างประเทศล่าช้า : คือความเสี่ยงที่เกิดจาก
วันหยุดทำการของประเทศที่กองทุนลงทุนหรือประเทศที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนอาจหยุดไม่ตรงกับวันหยุดทำการของ
ประเทศไทย ทำให้กองทุนอาจได้รับชำระเงินค่าขายคื นหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมต่างประเทศที่กองทุนลงทุนล่าช้า และ
ส่งผลกระทบต่อการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนในประเทศ
▪ ความเสี ่ ยงจากการทำสั ญญาซื ้ อขายล่ วงหน้ า (Derivative) เพื ่ อป้ องกั นความเสี ่ ยง : การทำสั ญญาซื้ อขายล่วงหน้า
(Derivative) เพื่อป้องกันความเสี่ยง (Hedging) จากอัตราแลกเปลี่ยนอาจทำให้กองทุนเสียโอกาสในการได้รับผลตอบแทนที่
เพิ่มขึ้นหากอัตราแลกเปลี่ยนมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางตรงกันข้ามกับที่กองทุนคาดการณ์ไว้ อย่างไรก็ตาม กองทุนยังคงมี
ความเสี่ยงจากการที่คู่สัญญาไม่ปฏิบัติตามสัญญาดังกล่าว
▪ ความเสี ่ ยงจากความผั นผวนของมู ลค่ า หน่วยลงทุน (Market Risk) หมายถึง ความเสี่ยงที่ มูล ค่า ของหลักทรั พ ย์ ที่
กองทุนรวมลงทุนจะเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นหรือลดลงจากปัจจัยภายนอก เช่น สภาวะเศรษฐกิจการลงทุน ปัจจัยทางการเมือง
ทั้งในและต่างประเทศ เป็นต้น ซึ่งพิจารณาได้จากค่า Standard Deviation (SD) ของกองทุนรวม หากกองทุนรวมมีค่า SD สูง
แสดงว่ากองทุนรวมมีความผันผวนจากการเปลี่ยนแปลงของราคาหลักทรัพย์สูง
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ความเสี่ยงจากการกระจุกตัวลงทุนในผู้ออกรายใดรายหนึ่ง (High Issuer Concentration Risk) พิจารณาจากการลงทุน
แบบกระจุกตัวในตราสารของผู้ออกตราสาร คู่สัญญา หรือบุคคลอื่นที่มีภาระผูกพันตามตราสารหรือสัญญานั้น รายใดรายหนึ่ง
มากกว่า 10% ของ NAV รวมกัน
ทั้งนี้ การลงทุนแบบกระจุกตัวไม่รวมถึงกรณีการลงทุนในทรัพย์สินดังนี้
1. ตราสารหนี้ภาครัฐไทย
2. ตราสารภาครัฐต่างประเทศที่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้
3. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่ผู้รับฝากหรือผู้ออกตราสารที่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถ
ลงทุนได้



ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน (Currency Risk) หมายถึง การเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลีย่ น
มีผลกระทบต่อมูลค่าของหน่วยลงทุน เช่น กองทุนรวมลงทุนด้วยสกุลเงินดอลลาร์ในช่วงที่เงินบาทอ่อน แต่ขายทำกำไร
ในช่วงที่บาทแข็ง กองทุนรวมจะได้เงินบาทกลับมาน้อยลง ในทางกลับกันหากกองทุนรวมลงทุนในช่วงที่บาทแข็งและขายทำกำไร
ในช่วงที่บาทอ่อนก็อาจได้ผลตอบแทนมากขึ้นกว่าเดิมด้วยเช่นกัน ดังนั้น การป้ องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนจึงเป็น
เครื่องมือสาคัญในการบริหารความเสี่ยง ซึ่งทำได้ดังต่อไปนี้
- ป้องกันความเสี่ยงทั้งหมดหรือเกือบทั้งหมด : ผู้ลงทุนไม่มีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
- ป้องกันความเสี่ยงบางส่วน โดยต้องระบุสัดส่วนการป้องกันความเสี่ยงไว้อ ย่างชัดเจน : ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงจาก
อัตราแลกเปลี่ยน
- อาจป้องกันความเสี่ยงตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนรวม : ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน เนื่องจาก
การป้องกันความเสี่ยงขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนรวมในการพิจารณาว่าจะป้องกันความเสี่ยงหรือไม่
- ไม่ป้องกันความเสี่ยงเลย : ผู้ลงทุนมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
การเปลี่ยนแปลงมูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อครั้งถัดไป
ในการเปลี่ยนแปลงมูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อครั้งถัดไป บริษัทจัดการจะคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ โดย
บริษัทจัดการจะประกาศการเปลี่ยนแปลงและแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างชัดเจนถึงวันที่มีการเปลี่ยนแปลง
มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อครั้งถัดไป คำอธิบายเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง และเหตุผลในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลดังกล่าว ผ่าน
เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายในระยะเวลาที่ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้
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สรุปสาระสำคัญของกองทุนหลัก
ชื่อกองทุน

กองทุน iShares U.S. Financial Services ETF
ซึ่งจัดตั้งขึ้นภายใต้กฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา (USA) และที่จดทะเบียนและซื้อขายใน
ตลาดหลั กทรั พย์ NYSE Arca (New York Stock Exchange) ในสกุ ลเงิ นดอลล่ าร์ สหรั ฐฯ
(USD) และบริหารจัดการโดย BlackRock Fund Advisors
ประเภท
กองทุนรวมอีทีเอฟ (Exchange Traded Fund)
วันที่จัดตั้งกอง
วันที่ 12 มิถุนายน 2543
วัตถุประสงค์ในการลงทุน
กองทุน iShares U.S. Financial Services ETF มีวัตถุประสงค์ในการลงทุนในตราสารทุน และ
หรือหุ้นที่ให้ผลตอบแทนใกล้เคียงกับผลตอบแทนของดัชนี Dow Jones U.S. Financial Services
Index (the “Underlying Index”) มากที่สุด โดยเน้นการลงทุนในตราสารทุน/หุ้นกลุ่มบริการ
ทางการเงิน (Financial service)
กองทุ น iShares U.S. Financial Services ETF ลงทุ นอย่ างน้ อย 80% ในหลั กทรั พย์ ท ี ่ เป็ น
กลยุทธ์การลงทุนทีส่ ำคัญ
องค์ ป ระกอบของดั ช นี Dow Jones U.S. Financial Services Index ("ดั ช นี อ ้ า งอิ ง " หรื อ
“Underlying Index”) หรือในทรัพย์สินหรือธุรกรรมใด ๆ ที่มีลักษณะหรือให้ผลการดำเนินงาน
ใกล้เคียงกับหลักทรัพย์ที่เป็นองค์ประกอบของดัชนีอ้างอิง ทั้งนี้ ดัชนีอ้างอิงมีวัตถุประสงค์เพื่อ
วัดผลการดำเนินงานของหมวดอุตสาหกรรมธุรกิจการเงิน (Financial Services Sector) ในตลาด
หุ้นสหรัฐอเมริกา ซึ่งประกอบด้วยบริษัทที่อยู่ในหมวดอุตสาหกรรมย่อย ได้แก่ banks, asset
managers, consumer finance, specialty finance, investments services และ mortgage
finance ดัชนีอ้างอิงดังกล่าวประกอบด้วยบริษัทขนาดใหญ่ และขนาดกลาง และองค์ประกอบ
ของดัชนี อ้างอิงมีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา
ส่วนที่เหลืออีกไม่เกิน 20% กองทุนอาจลงทุนในสัญญาฟิวเจอร์ (futures) ตราสารสิทธิ (options)
และสัญญาสวอป (Swap) เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด รวมถึงหน่วยลงทุนของกองทุนรวม
ตลาดเงินที่ BlackRock Fund Advisors (“BFA”) หรือบริษัทในเครือแนะนำ ตลอดจนการลงทุน
ในหลักทรัพย์ต่าง ๆ ที่ไม่ได้เป็นองค์ประกอบของดัชนีอ้างอิง แต่ BFA เชื่อว่าสามารถช่วยให้
กองทุนมีผลการดำเนินงานใกล้เคียงกับดัชนีอ้างอิงได้
บริษัทจัดการ (Sponsor)
BlackRock Fund Advisors (BFA)
Custodian and Transfer Agent State Street Bank and Trust Company
สกุลเงิน
ดอลล่าร์สหรัฐฯ (US Dollar)
วันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน
ทุกวันทำการ
Expense Ratio
ร้อยละ 0.41 ต่อปี
Index Ticker
IYG
Benchmark
Dow Jones U.S. Financial Services Index
Bloomberg Index Ticker
DJUSFVT
แหล่งข้อมูลกองทุนหลัก
https://www.ishares.com/us/products/239509/ishares-us-financial-services-etf
▪ การลงทุนในหน่วยลงทุนไม่ใช่การฝากเงิน รวมทั้งไม่ได้อยู่ภายใต้ความคุ้มครองของสถาบันคุ้มครองเงินฝาก จึงมีความเสี่ยง
จากการลงทุนซึ่งผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับเงินลงทุนคืนเต็มจำนวน
▪ ได้รับอนุมัติจัดตัง้ และอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
▪ การพิจารณาร่างหนังสือชี้ชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้มิได้เป็นการแสดงว่าสำนักงาน ก.ล.ต. ได้
รับรองถึงความถูกต้องของข้อมูลในหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวม หรือ ได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทุนที่
เสนอขายนั ้ น ทั ้ ง นี ้ บริ ษ ั ท จั ด การกองทุ น รวมได้ ส อบทานข้ อ มู ล ในหนั ง สื อ ชี ้ ช วนส่ ว นสรุ ป ข้ อ มู ล สำคั ญ ณ วั น ที่
18 มีนาคม 2565 แล้วด้วยความระมัดระวังในฐานะผู้รับผิดชอบในการดำเนินการของกองทุนรวมและขอรับรองว่าข้อมูล
ดังกล่าวถูกต้องไม่เป็นเท็จ และไม่ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด
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ข้อมูล ณ วันที่ 18 มีนาคม 2565

หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน
แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด
การเข้าร่วมการต่อต้านทุจริต: ได้รับการรับรอง CAC

กองทุนเปิด แอล เอช ยูเอส ไฟแนนเชียล
LH US Financial Fund (LHUSFIN)
(ชนิดจ่ายเงินปันผล : LHUSFIN-D)
กองทุนรวมตราสารทุน
กองทุนรวมหน่วยลงทุนประเภท Feeder Fund
กองทุนรวมที่เน้นลงทุนแบบมีความเสี่ยงต่างประเทศ
กองทุนรวมที่มีนโยบายเปิดให้มีการลงทุนในกองทุนรวมอื่นภายใต้
บลจ. เดียวกัน (Cross Investing Fund)

กองทุนนี้ลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรมธุรกิจการเงิน
จึงมีความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก

คุณกำลังจะลงทุนอะไร?

กองทุนรวมนี้เหมาะกับใคร?
คุณต้องระวังอะไรเป็นพิเศษ?
สัดส่วนของประเภททรัพย์สินที่ลงทุน
ค่าธรรมเนียม

ผลการดำเนินงาน
ข้อมูลอื่น ๆ

การลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่การฝากเงิน
ผู้ลงทุนควรศึกษารายละเอียดของกองทุนอย่างละเอียดถี่ถ้วนก่อนตัดสินใจลงทุน
หากมีข้อสงสัยหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
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คุณกำลังจะลงทุนอะไร?
o

กองทุนมีนโยบายเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ (หรือ “กองทุนหลัก (Master fund)”) ที่มีนโยบาย
ลงทุนในตราสารทุน และ/หรือหุ้นกลุ่มบริการทางการเงิน (Financial service) โดยจะลงทุนในกองทุนหลักเฉลี่ยในรอบปีบัญชี
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ซึ่งกองทุนเปิด แอล เอช ยูเอส ไฟแนนเชียล จะลงทุนในหน่วยลงทุนของ
กองทุน iShares U.S. Financial Services ETF (“กองทุนหลัก”) สกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐฯ (USD) ที่จดทะเบียนซื้อขายใน
ตลาดหลักทรัพย์ NYSE Arca (New York Stock Exchange) ซึ่งกองทุนหลักได้จดทะเบียนจัดตั้งในประเทศสหรัฐอเมริกา
(USA) บริหารและจัดการโดย BlackRock Fund Advisors ("BFA")

o

โดยกองทุน iShares U.S. Financial Services ETF มีเป้าหมายเพื่อให้ผลการดำเนินงานสอดคล้องกับดัชนี Dow Jones U.S.
Financial Services Index ("ดัชนีอ้างอิง") ซึ่งเป็นดัชนีที่มีส่วนประกอบเป็นหลักทรัพย์ซึ่งถูกจัดให้อยู่ในหมวดอุตสาหกรรม
การให้บริการทางด้านการเงิน (Financial Service Sector Fund) โดยกองทุนจะลงทุนอย่างน้อย 80% ในหลักทรัพย์ของ
ดัชนีอ้างอิงซึ่งประกอบด้วยบริษัทที่อยู่ในหมวดอุตสาหกรรมย่อย ได้แก่ banks, asset managers, consumer finance,
specialty finance, investments services และ mortgage finance ดัชนีอ้างอิงดังกล่าวประกอบด้วยบริษัทขนาดใหญ่และ
ขนาดกลาง และส่วนที่เหลืออีกไม่เกิน 20% กองทุนอาจลงทุนในสัญญาฟิวเจอร์ (futures) ตราสารสิทธิ (options) และ
สัญญาสวอป (Swap) บางชนิด เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด รวมถึงกองทุนรวมตลาดเงินที่ BFA หรือบริษัทในเครือ
แนะนำ ตลอดจนการลงทุนในหลักทรัพย์ต่าง ๆ ที่ไม่อยู่ในดัชนีอ้างอิง แต่เป็นหลักทรัพย์ที่ BFA เชื่อว่าจะช่วยให้กองทุนมีผล
การดำเนินงานสอดคล้องกับดัชนีอ้างอิงได้

กองทุนไทยอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient portfolio
management) และ/หรื อ เพื ่ อ ป้ อ งกั น ความเสี ่ ยง (Hedging) จากอั ตราแลกเปลี ่ ย น (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 กองทุ น อาจลงทุ น ในหน่วยลงทุ นของกองทุ นรวมหรื อกองทุน รวมอสังหาริ มทรั พย์ (กอง1) หรื อ ทรั ส ต์เพื ่อ การลงทุนใน
อสังหาริมทรัพย์ (REITs) หรือกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน (infra) ซึ่งอยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ ในสัดส่วน
ไม่เกินร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
o บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี่ยนแปลงประเภทและลักษณะพิเศษของกองทุนรวมในอนาคตเป็นกองทุนรวมหน่วยลงทุ น
(Fund of Funds) หรือกองทุนรวมที่มีการลงทุนโดยตรงในตราสาร และ/หรือหลักทรัพย์ต่างประเทศ หรือสามารถกลับมาเป็น
กองทุนรวมฟีดเดอร์ (Feeder Fund) ได้ โดยไม่ทำให้ระดับความเสี่ยงของการลงทุน (risk spectrum) เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ ให้เป็นไป
ตามดุลยพินิจของผู้จั ดการกองทุนซึ่งขึ้นอยู่กับสถานการณ์ตลาด โดยเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุ น
อนึ่ง บริษัทจัดการจะดำเนินการแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน ก่ อนดำเนินการเปลี่ยนแปลงประเภท
กองทุนดังกล่าว โดยประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี)
คุณสามารถดูข้อมูลข้อมูลกองทุนหลักได้ที่ Website : https://www.ishares.com/us/products/239509/ishares-usfinancial-services-etf
กลยุทธ์การบริหารกองทุน :
กองทุนหลักมีกลยุทธ์การลงทุน เพื่อมุ่งหวังให้ผลประกอบการเคลื่อนไหวตามดัชนีชี้วัด และกองทุนเปิด แอล เอช ยูเอส ไฟแนนเชียล
มีกลยุทธ์การลงทุน เพื่อมุ่งหวังให้ผลประกอบการเคลื่อนไหวตามกองทุนหลัก (Passive Management / Index Tracking)
o

หน้า 2

กองทุนรวมนี้เหมาะกับใคร?
▪ ชนิดจ่ายเงินปันผล : LHUSFIN-D : เหมาะสำหรับผู้ลงทุนประเภทบุคคลธรรมดา หรือผู้ลงทุนประเภทนิติบุคคล/สถาบัน
โดยผู้ลงทุนประเภทนิติบุคคล/สถาบันอาจมีสิทธิได้รับยกเว้นภาษีจากเงินปันผลดังกล่าว หากปฏิบัติเป็นไปตามเกณฑ์/เงื่อนไข
ที่กรมสรรพากรกำหนด
▪ ผู้ที่สามารถลงทุนในระยะปานกลางถึงระยะยาว โดยคาดหวังผลตอบแทนในระยะยาวที่ดีกว่าการลงทุนในตราสารหนี้ทั่วไป
▪ ผู้ลงทุนที่สามารถรับความผันผวนจากอัตราแลกเปลี่ยนได้ เนื่องจากกองทุนนี้จะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศ
ด้วยสกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐฯ (USD) จึงอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
▪ ผู้ลงทุนที่สามารถรับความผันผวนของราคาหุ้นที่กองทุนรวม และ/หรือ กองทุนหลักไปลงทุน ซึ่งอาจปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นหรือลดลง
จนต่ำกว่ามูลค่าที่ลงทุน และทำให้ขาดทุนได้
▪ ผู้ลงทุนที่ต้องการกระจายการลงทุน ไปยังหุ้นกลุ่มธุรกิจการเงิน (Financial)

กองทุนรวมนี้ไม่เหมาะกับใคร
▪ ผู้ลงทุนที่เน้นการได้รบั ผลตอบแทนในจำนวนเงินที่แน่นอน หรือรักษาเงินต้นให้อยู่ครบ
▪ ผูล้ งทุนที่ไม่สามารถยอมรับความเสี่ยงจากการลงทุนในต่างประเทศได้ อาทิ ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ความผันผวน
ของมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนหลัก เป็นต้น

ทำอย่างไรหากยังไม่เข้าใจนโยบาย และความเสี่ยงของกองทุนนี้
▪ อ่านหนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม หรือสอบถามผูส้ นับสนุนการขายและบริษทั จัดการ
▪ อย่าลงทุนหากไม่เข้าใจลักษณะและความเสีย่ งของกองทุนรวมนี้ดีพอ

คุณต้องระวังอะไรเป็นพิเศษ?
คำเตือนที่สำคัญ:
▪ ในสถานการณ์ไม่ปกติ ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุน หรืออาจได้รับชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนล่าช้ากว่า
ระยะเวลาที่กําหนดไว้ในหนังสือชี้ชวน
▪ เนื่องจากกองทุนจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศ จึงอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งกองทุนทำการ
ป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน
▪ กองทุนหลักมีการกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรมที่มุ่งลงทุนเฉพาะเจาะจงในหมวดอุตสาหกรรมธุรกิจการเงิน (Financial)
เพียงหมวดเดียว ดังนั้น หากมีปัจจัยลบที่ส่งผลกระทบต่อการลงทุนดังกล่าวผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก และอาจ
มีความเสี่ยงและความผันผวนของราคาสูงกว่ากองทุนรวมทั่วไปที่มีการกระจายหลายอุตสาหกรรม
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คำเตือนที่สำคัญ: (ต่อ)
▪ กองทุนไทยและกองทุนหลักอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกันความเสี่ยง (Hedging) และเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) ซึ่งอาจมีความเสี่ยงมากกว่ากองทุนรวมอื่น จึงเหมาะกับ
ผู้ลงทุนที่ต้องการผลตอบแทนสูงและสามารถยอมรับความเสี่ยงได้สูงกว่าผู้ลงทุนทั่วไป ผู้ลงทุนจึงควรลงทุนในกองทุนนี้เมื่อมี
ความเข้าใจในความเสี่ยงของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และผู้ลงทุนควรพิจารณาความเหมาะสมของการลงทุ นโดยคำนึงถึง
ประสบการณ์ลงทุน วัตถุประสงค์ และฐานะการเงินของผู้ลงทุนเอง
▪ กองทุนมีนโยบายลงทุนในต่างประเทศ จึงมีความเสี่ยงด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และสภาวะตลาด สภาพคล่อง อัตรา
แลกเปลี่ยน กฎหมาย และ/หรือข้อจำกัดของประเทศที่กองทุนเข้าลงทุน ซึ่งอาจส่งผลต่อมูลค่าหน่วยลงทุน และ/หรือสภาพคล่อง
▪ กองทุนอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ่งตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non – Investment Grade) และ
ตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated) รวมทั้งตราสารทุนที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted
Securities) ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงที่สูงขึ้นมากกว่ากองทุนรวมทั่วไป เช่น ความเสี่ยงจากการผิดนัดชำระหนี้ของผู้ออกตราสาร
หรือ ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องของตราสาร เป็นต้น
▪ กองทุนหลักที่กองทุนรวมไปลงทุนมีสัดส่วนการลงทุนกระจุกตัวในประเทศสหรัฐอเมริกา ดังนั้น ผู้ลงทุนจึงควรพิจารณาการ
กระจายความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุนโดยรวมของตนเอง
▪ กองทุนอาจลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) กองทุนรวมจึงมีความเสี่ยงมากกว่ากองทุน
รวมที่ลงทุนในหลักทรัพย์อ้างอิงโดยตรง เนื่องจากใช้เงินลงทุนในจำนวนที่น้อยกว่าจึงมีกำไร/ขาดทุนสูงกว่าการลงทุนใน
หลักทรัพย์อ้างอิงโดยตรง ดังนั้น ผู้ลงทุนควรพิจารณาความเหมาะสมของการลงทุน โดยคำนึงถึงประสบการณ์การลงทุน
วัตถุประสงค์การลงทุน และฐานะการเงินของผู้ลงทุนเอง
▪ ในกรณีที่มีแนวโน้มว่าจะมีการขายคืนหน่วยลงทุนเกินกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด บริษัท
จัดการอาจใช้ดุลยพินิจในการเลิกกองทุนรวม และอาจยกเลิกคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุนที่ได้รับไว้แล้ว หรือหยุดรับคำสั่ง
ดังกล่าวได้
▪ กองทุนอาจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นภายใต้การจัดการเดียวกัน ในสัดส่วนไม่เกิน 20% ของ NAV ซึ่งอาจ
ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์อันเกิดจากนโยบายการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การจัดการเดียวกัน

แผนภาพแสดงตำแหน่งความเสี่ยงของกองทุนรวม
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ปัจจัยความเสี่ยงที่สำคัญ

หมายเหตุ : กองทุนรวมมีการลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรมธุรกิจการเงิน (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564)

หมายเหตุ : กองทุนรวมมีการลงทุนกระจุกตัวในประเทศสหรัฐอเมริกา (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564)

หมายเหตุ : ในเบื้องต้นกองทุนมีการประมาณการการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนอยู่ที่ 85% ของเงินลงทุนใน
ต่างประเทศ ทั้งนี้ สัดส่วนการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนดังกล่าวนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้
*คุณสามารถดูข้อมูลเพิม่ เติมได้ที่ www.lhfund.co.th
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สัดส่วนของประเภททรัพย์สินที่ลงทุน
รายละเอียดทรัพย์สินที่กองทุนหลักลงทุน
iShares U.S. Financial Services ETF (กองทุนหลัก)

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
หมายเหตุ : Factsheet : iShares U.S. Financial Services ETF
หรือดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Website :
https://www.ishares.com/us/products/239509/ishares-us-financial-services-etf
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ค่าธรรมเนียม
* ค่าธรรมเนียมมีผลกระทบต่อผลตอบแทนที่คุณจะได้รับ
ดังนั้น คุณควรพิจารณาการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวก่อนการลงทุน *

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV)
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุน

สูงสุดไม่เกิน,
5.000%

5.000%
4.500%

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจริง
(% ต่อปีของ NAV)

4.000%
3.500%
3.000%
2.500%

สูงสุดไม่เกิน,
2.500%

2.000%
1.500%
1.000%

สูงสุดไม่เกิน,
1.000%

เก็บจริง, 1.07%

0.500%
0.000%

สูงสุดไม่เกิน,
0.100%

เก็บจริง, 0.37557%

ผู้ดูแลผลประโยชน์

นายทะเบียน*

เก็บจริง, 0.02461%

การจัดการ

สูงสุดไม่เกิน,
1.400%

ค่าใช้จ่ายอื่น

เก็บจริง, 1.47018%
(ยังไม่รวมค่าใช้จ่าย อื่นๆ )

รวมค่าใช้จ่าย

หมายเหตุ :
1) ค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้นเป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใด ในทำนองเดียวกันนี้
2) ค่าธรรมเนียมค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม เมื่อรวมกันทั้งหมดแล้ว ต้องไม่เกินอัตราร้อยละ 5.00 ต่อปีของ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
*ทั้งนี้ การพิจารณาเรียกเก็บค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนดังกล่าว จะพิจารณาค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผู้
ถือหน่วยลงทุน อาทิ การทำรายการซื้อ/ขาย/สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน, การจัดสรรหน่วยลงทุน และ/หรือการทำรายการทางทะเบียน
ตามที่ผู้ถือหน่วยลงทุนร้องขอ เป็นต้น รวมถึงค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการพัฒนาระบบงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ระบบ Registrar,
Mobile, Online or Internet Trading, FundConnext เป็นต้น เพื่อให้สอดคล้อง และ/หรือเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงาน
ก.ล.ต และ/หน่วยงานอื่นใดที่เกี่ยวข้องกำหนด และ/หรือเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ และ/หรือเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับ
ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต
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ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าหน่วยลงทุน)
รายการ

สูงสุดไม่เกิน

เก็บจริง

ภายหลังการเสนอขายครั้งแรก

2.50%
2.50%

1.00%
1.25%

ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน

2.50%

ยกเว้น

▪ ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนเข้า

2.50%

▪ ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนออก

2.50%

1.25%
ยกเว้น

ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน

ตามอัตราที่นายทะเบียนกำหนด

200 บาทต่อรายการ

ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดง
สิทธิในหน่วยลงทุน

ตามอัตราที่นายทะเบียนกำหนด

ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ

ตามที่จ่ายจริง

ตามที่จ่ายจริง

ค่าธรรมเนียมการขาย
ระหว่างการเสนอขายครั้งแรก

ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยน

ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ

หมายเหตุ:
1) ค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้น อาจเรียกเก็บจากผู้ลงทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่ละรายไม่เท่ากัน ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ
2) กรณีสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการอาจยกเว้นไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนสำหรับการสับเปลี่ยน
หน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ แต่จะมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายและรับซื้อคืน
หน่วยลงทุนตามอัตราที่บริษัทจัดการกำหนด
3) ค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้นรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแล้ว
ทั้งนี้ 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 iShares U.S. Financial Services ETF
ค่าธรรมเนียม
Expense Ratio

อัตราเก็บจริง
ร้อยละ 0.41 ต่อปี
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ผลการดำเนินงานในอดีต
* ผลการดำเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต *
ตัวชี้วัดของกองทุน (Benchmark) :
ผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก สัดส่วน 100% ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็น
สกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน

ประเภทกองทุนรวมเพื่อใช้เปรียบเทียบผลการดำเนินงาน ณ จุดขาย คือ US Equity
ผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก iShares U.S. Financial Services ETF

หมายเหตุ : ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
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ข้อมูลอื่น ๆ
นโยบายการจ่ายเงินปันผล
ผู้ดูแลผลประโยชน์
วันเสนอขายครั้งแรก (IPO)
วันที่จดทะเบียน
อายุโครงการ
จำนวนเงินทุนโครงการ
การซื้อและขายคืนหน่วยลงทุน

รายชื่อผู้จัดการกองทุน

มี จ่ายไม่เกินปีละ 12 ครั้ง
ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)
ระหว่างวันที่ 22 – 28 มีนาคม 2565
วันที่ 29 มีนาคม 2565 (วันที่ดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลงได้)
ไม่กำหนดอายุโครงการ
1,000 ล้านบาท
วันทำการซื้อ :
ระหว่างการเสนอขายครั้งแรก (IPO)* : วันที่ 22 – 28 มีนาคม 2565
ตั้งแต่เวลา 08.30 – 15.30 น.
ภายหลังการเสนอขายครั้งแรก
: ทุกวันทำการตั้งแต่เวลา 08.30 – 14.00 น.
* โดยการเสนอขายครั้งแรก (IPO) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิรับเงินค่าจองซื้อเป็นเงินโอน
เท่านั้นภายในเวลา 15.30 น.
อนึ่ง ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถส่งคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนต้นทาง อันได้ แก่
กองทุนเปิด แอล เอช ตลาดเงิน (LHMM) และกองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส
(LHSTPLUS) เพื่อซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนนี้ (สับเปลี่ยนเข้า หรือการขายหน่วยลงทุน
กองทุนต้นทางเพื่อซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนนี้) ในช่วงเสนอขายครั้งแรก (IPO) ได้
ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจกำหนด หรือเปลี่ยนแปลงรายชื่อกองทุนต้นทางนี้ในภายหลังได้
เว้นแต่บริษัทจัดการจะอนุญาตเป็นอย่างอื่น
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก
: 1,000 บาท
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป
: 100 บาท
วันทำการขายคืน :
วันทำการขายคืนปกติ
: ทุกวันทำการตั้งแต่เวลา 08.30 – 14.00 น.
มูลค่าขั้นต่ำของการขายคืน
: ไม่กำหนด
ยอดคงเหลือขั้นต่ำ
: 100 บาท / จำนวนหน่วย ไม่กำหนด
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน
: ภายใน 5 วั น ทำการ นั บ ตั ้ ง แต่ ว ั น ถั ด จากวั น
คำนวณมู ล ค่า ทรั พ ย์ส ิ น สุ ท ธิ โดยมิ ใ ห้ น ั บ รวม
วันหยุดทำการในต่างประเทศ (ปัจจุบัน T+4 วัน
ทำการ หลังจากวันทำรายการขายคืน)
คุณสามารถตรวจสอบมูลค่าทรัพย์สินรายวันได้ที่: www.lhfund.co.th
คุณพิพัฒน์ พิศณุวงรักษ์,
(เริ่มบริหารกองทุน : วันที่จดทะเบียนกองทุน)
คุณนรี พฤกษยาภัย,
(เริ่มบริหารกองทุน : วันที่จดทะเบียนกองทุน)
คุณภคสุนาท จิตมั่นชัยธรรม, (เริ่มบริหารกองทุน : วันที่จดทะเบียนกองทุน)
คุณพีรวิชญ์ ลิ้มเดชาพันธ์,
(เริ่มบริหารกองทุน : วันที่จดทะเบียนกองทุน)
คุณสร สุรสิทธิ,์
(เริ่มบริหารกองทุน : วันที่จดทะเบียนกองทุน)
คุณพลสินธุ์ กิจมั่นถาวร,
(เริ่มบริหารกองทุน : วันที่จดทะเบียนกองทุน)

ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน

ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)
หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ได้รับแต่งตั้ง (ถ้ามี)

ติดต่อสอบถามรับหนังสือชี้ชวน
ร้องเรียน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด
ที่อยู่ : เลขที่ 11 อาคารคิวเฮ้าส์ สาทร ชั้น 14 ถนนสาทรใต้
แขวงทุง่ มหาเมฆ 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) : คือความเสี่ยงที่เกิดจากการดำเนินงานของผู้ออกตราสาร
หากผลการดำเนิ น งานหรื อฐานะการเงิ น ของผู ้ ออกตราสาร รวมทั ้ ง ความสามารถในการทำกำไรของผู ้ ออกตราสาร
เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งอาจกระทบต่อราคาซื้อขายของตราสาร
▪ ความเสี่ยงจากความสามารถในการชำระหนี้ของผู้ออกตราสาร (Credit Risk) : คือความเสี่ยงจากการที่บริษัทผู้ออกตราสาร
ไม่สามารถชำระคืนเงินต้น และ/หรือดอกเบี้ยได้ตามที่กำหนด หรือไม่ครบตามจำนวนทีไ่ ด้สัญญาไว้
▪ ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องของตราสาร (Liquidity Risk) : คือความเสี่ยงที่เกิดจากการไม่สามารถขายตราสารได้
ในช่วงเวลาที่ต้องการหรืออาจไม่ได้ราคาตามที่คาดหวังเอาไว้
▪ ความเสี ่ ยงจากการลงทุ นในต่ างประเทศ (Country and Political Risk) : เนื ่ องจากกองทุ นหลั กมี การลงทุ นในตราสาร
ต่างประเทศ กองทุนจึงมีความเสี่ยงของประเทศที่ลงทุน กองทุนไทยจึงมีความเสี่ยงในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยพื้นฐาน
สภาวะทางเศรษฐกิจ การเมือง ค่าเงิน และนโยบายต่างประเทศ โดยปัจจัยเหล่านี้อาจมีผลกระทบต่อราคาหน่วยลงทุน หรือ
หลักทรัพย์ที่กองทุนลงทุน หรือผู้ถือหน่วยลงทุนอาจได้รับชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนช้ากว่าระยะเวลาที่กำหนด
▪ ความเสี่ยงจากข้อจำกัดการนำเงินลงทุนกลับประเทศ (Repatriation Risk) : เนื่องจากกองทุนอาจจะมีการลงทุนใน
ตราสารต่างประเทศ จึงมีความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายต่างประเทศที่เกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
และการนำเงินลงทุนกลับเข้ามาในประเทศได้ ซึ่งอาจส่งผลให้กองทุนไม่สามารถชำระเงินให้ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ตามจำนวน
หรือเวลาที่กำหนด
▪ ความเสี่ยงที่เกิดจากการได้รับชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมต่างประเทศล่าช้า : คือความเสี่ยงที่เกิดจาก
วันหยุดทำการของประเทศที่กองทุนลงทุนหรือประเทศที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนอาจหยุดไม่ตรงกับวันหยุดทำการของ
ประเทศไทย ทำให้กองทุนอาจได้รับชำระเงินค่าขายคื นหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมต่างประเทศที่กองทุนลงทุนล่าช้า และ
ส่งผลกระทบต่อการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนในประเทศ
▪ ความเสี ่ ยงจากการทำสั ญญาซื ้ อขายล่ วงหน้ า (Derivative) เพื ่ อป้ องกั นความเสี ่ ยง : การทำสั ญญาซื้ อขายล่วงหน้า
(Derivative) เพื่อป้องกันความเสี่ยง (Hedging) จากอัตราแลกเปลี่ยนอาจทำให้กองทุนเสียโอกาสในการได้รับผลตอบแทนที่
เพิ่มขึ้นหากอัตราแลกเปลี่ยนมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางตรงกันข้ามกับที่กองทุนคาดการณ์ไว้ อย่างไรก็ตาม กองทุนยังคงมี
ความเสี่ยงจากการที่คู่สัญญาไม่ปฏิบัติตามสัญญาดังกล่าว
▪ ความเสี ่ ยงจากความผั นผวนของมู ลค่ า หน่วยลงทุน (Market Risk) หมายถึง ความเสี่ยงที่ มูล ค่า ของหลักทรั พ ย์ ที่
กองทุนรวมลงทุนจะเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นหรือลดลงจากปัจจัยภายนอก เช่น สภาวะเศรษฐกิจการลงทุน ปัจจัยทางการเมือง
ทั้งในและต่างประเทศ เป็นต้น ซึ่งพิจารณาได้จากค่า Standard Deviation (SD) ของกองทุนรวม หากกองทุนรวมมีค่า SD สูง
แสดงว่ากองทุนรวมมีความผันผวนจากการเปลี่ยนแปลงของราคาหลักทรัพย์สูง
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ความเสี่ยงจากการกระจุกตัวลงทุนในผู้ออกรายใดรายหนึ่ง (High Issuer Concentration Risk) พิจารณาจากการลงทุน
แบบกระจุกตัวในตราสารของผู้ออกตราสาร คู่สัญญา หรือบุคคลอื่นที่มีภาระผูกพันตามตราสารหรือสัญญานั้น รายใดรายหนึ่ง
มากกว่า 10% ของ NAV รวมกัน
ทั้งนี้ การลงทุนแบบกระจุกตัวไม่รวมถึงกรณีการลงทุนในทรัพย์สินดังนี้
1. ตราสารหนี้ภาครัฐไทย
2. ตราสารภาครัฐต่างประเทศที่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้
3. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่ผู้รับฝากหรือผู้ออกตราสารที่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถ
ลงทุนได้



ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน (Currency Risk) หมายถึง การเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลีย่ น
มีผลกระทบต่อมูลค่าของหน่วยลงทุน เช่น กองทุนรวมลงทุนด้วยสกุลเงินดอลลาร์ในช่วงที่เงินบาทอ่อน แต่ขายทำกำไร
ในช่วงที่บาทแข็ง กองทุนรวมจะได้เงินบาทกลับมาน้อยลง ในทางกลับกันหากกองทุนรวมลงทุนในช่วงที่บาทแข็งและขายทำกำไร
ในช่วงที่บาทอ่อนก็อาจได้ผลตอบแทนมากขึ้นกว่าเดิมด้วยเช่นกัน ดังนั้น การป้ องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนจึงเป็น
เครื่องมือสาคัญในการบริหารความเสี่ยง ซึ่งทำได้ดังต่อไปนี้
- ป้องกันความเสี่ยงทั้งหมดหรือเกือบทั้งหมด : ผู้ลงทุนไม่มีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
- ป้องกันความเสี่ยงบางส่วน โดยต้องระบุสัดส่วนการป้องกันความเสี่ยงไว้อ ย่างชัดเจน : ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงจาก
อัตราแลกเปลี่ยน
- อาจป้องกันความเสี่ยงตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนรวม : ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน เนื่องจาก
การป้องกันความเสี่ยงขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนรวมในการพิจารณาว่าจะป้องกันความเสี่ยงหรือไม่
- ไม่ป้องกันความเสี่ยงเลย : ผู้ลงทุนมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
การเปลี่ยนแปลงมูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อครั้งถัดไป
ในการเปลี่ยนแปลงมูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อครั้งถัดไป บริษัทจัดการจะคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ โดย
บริษัทจัดการจะประกาศการเปลี่ยนแปลงและแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างชัดเจนถึงวันที่มีการเปลี่ยนแปลง
มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อครั้งถัดไป คำอธิบายเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง และเหตุผลในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลดังกล่าว ผ่าน
เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายในระยะเวลาที่ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้
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สรุปสาระสำคัญของกองทุนหลัก
ชื่อกองทุน

กองทุน iShares U.S. Financial Services ETF
ซึ่งจัดตั้งขึ้นภายใต้กฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา (USA) และที่จดทะเบียนและซื้อขายใน
ตลาดหลั กทรั พย์ NYSE Arca (New York Stock Exchange) ในสกุ ลเงิ นดอลล่ าร์ สหรั ฐฯ
(USD) และบริหารจัดการโดย BlackRock Fund Advisors
ประเภท
กองทุนรวมอีทีเอฟ (Exchange Traded Fund)
วันที่จัดตั้งกอง
วันที่ 12 มิถุนายน 2543
วัตถุประสงค์ในการลงทุน
กองทุน iShares U.S. Financial Services ETF มีวัตถุประสงค์ในการลงทุนในตราสารทุน และ
หรือหุ้นที่ให้ผลตอบแทนใกล้เคียงกับผลตอบแทนของดัชนี Dow Jones U.S. Financial Services
Index (the “Underlying Index”) มากที่สุด โดยเน้นการลงทุนในตราสารทุน/หุ้นกลุ่มบริการ
ทางการเงิน (Financial service)
กองทุ น iShares U.S. Financial Services ETF ลงทุ นอย่ างน้ อย 80% ในหลั กทรั พย์ ท ี ่ เป็ น
กลยุทธ์การลงทุนทีส่ ำคัญ
องค์ ป ระกอบของดั ช นี Dow Jones U.S. Financial Services Index ("ดั ช นี อ ้ า งอิ ง " หรื อ
“Underlying Index”) หรือในทรัพย์สินหรือธุรกรรมใด ๆ ที่มีลักษณะหรือให้ผลการดำเนินงาน
ใกล้เคียงกับหลักทรัพย์ที่เป็นองค์ประกอบของดัชนีอ้างอิง ทั้งนี้ ดัชนีอ้างอิงมีวัตถุประสงค์เพื่อ
วัดผลการดำเนินงานของหมวดอุตสาหกรรมธุรกิจการเงิน (Financial Services Sector) ในตลาด
หุ้นสหรัฐอเมริกา ซึ่งประกอบด้วยบริษัทที่อยู่ในหมวดอุตสาหกรรมย่อย ได้แก่ banks, asset
managers, consumer finance, specialty finance, investments services และ mortgage
finance ดัชนีอ้างอิงดังกล่าวประกอบด้วยบริษัทขนาดใหญ่ และขนาดกลาง และองค์ประกอบ
ของดัชนี อ้างอิงมีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา
ส่วนที่เหลืออีกไม่เกิน 20% กองทุนอาจลงทุนในสัญญาฟิวเจอร์ (futures) ตราสารสิทธิ (options)
และสัญญาสวอป (Swap) เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด รวมถึงหน่วยลงทุนของกองทุนรวม
ตลาดเงินที่ BlackRock Fund Advisors (“BFA”) หรือบริษัทในเครือแนะนำ ตลอดจนการลงทุน
ในหลักทรัพย์ต่าง ๆ ที่ไม่ได้เป็นองค์ประกอบของดัชนีอ้างอิง แต่ BFA เชื่อว่าสามารถช่วยให้
กองทุนมีผลการดำเนินงานใกล้เคียงกับดัชนีอ้างอิงได้
บริษัทจัดการ (Sponsor)
BlackRock Fund Advisors (BFA)
Custodian and Transfer Agent State Street Bank and Trust Company
สกุลเงิน
ดอลล่าร์สหรัฐฯ (US Dollar)
วันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน
ทุกวันทำการ
Expense Ratio
ร้อยละ 0.41 ต่อปี
Index Ticker
IYG
Benchmark
Dow Jones U.S. Financial Services Index
Bloomberg Index Ticker
DJUSFVT
แหล่งข้อมูลกองทุนหลัก
https://www.ishares.com/us/products/239509/ishares-us-financial-services-etf
▪ การลงทุนในหน่วยลงทุนไม่ใช่การฝากเงิน รวมทั้งไม่ได้อยู่ภายใต้ความคุ้มครองของสถาบันคุ้มครองเงินฝาก จึงมีความเสี่ยง
จากการลงทุนซึ่งผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับเงินลงทุนคืนเต็มจำนวน
▪ ได้รับอนุมัติจัดตัง้ และอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
▪ การพิจารณาร่างหนังสือชี้ชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้มิได้เป็นการแสดงว่าสำนักงาน ก.ล.ต. ได้
รับรองถึงความถูกต้องของข้อมูลในหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวม หรือ ได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทุนที่
เสนอขายนั ้ น ทั ้ ง นี ้ บริ ษ ั ท จั ด การกองทุ น รวมได้ ส อบทานข้ อ มู ล ในหนั ง สื อ ชี ้ ช วนส่ ว นสรุ ป ข้ อ มู ล สำคั ญ ณ วั น ที่
18 มีนาคม 2565 แล้วด้วยความระมัดระวังในฐานะผู้รับผิดชอบในการดำเนินการของกองทุนรวมและขอรับรองว่าข้อมูล
ดังกล่าวถูกต้องไม่เป็นเท็จ และไม่ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด
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ข้อมูล ณ วันที่ 18 มีนาคม 2565

หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน
แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด
การเข้าร่วมการต่อต้านทุจริต: ได้รับการรับรอง CAC

กองทุนเปิด แอล เอช ยูเอส ไฟแนนเชียล
LH US Financial Fund (LHUSFIN)
(ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ : LHUSFIN-E)
กองทุนรวมตราสารทุน
กองทุนรวมหน่วยลงทุนประเภท Feeder Fund
กองทุนรวมที่เน้นลงทุนแบบมีความเสี่ยงต่างประเทศ
กองทุนรวมที่มีนโยบายเปิดให้มีการลงทุนในกองทุนรวมอื่นภายใต้
บลจ. เดียวกัน (Cross Investing Fund)

กองทุนนี้ลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรมธุรกิจการเงิน
จึงมีความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก

คุณกำลังจะลงทุนอะไร?

กองทุนรวมนี้เหมาะกับใคร?
คุณต้องระวังอะไรเป็นพิเศษ?
สัดส่วนของประเภททรัพย์สินที่ลงทุน
ค่าธรรมเนียม

ผลการดำเนินงาน
ข้อมูลอื่น ๆ

การลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่การฝากเงิน
ผู้ลงทุนควรศึกษารายละเอียดของกองทุนอย่างละเอียดถี่ถ้วนก่อนตัดสินใจลงทุน
หากมีข้อสงสัยหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
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คุณกำลังจะลงทุนอะไร?
o

กองทุนมีนโยบายเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ (หรือ “กองทุนหลัก (Master fund)”) ที่มีนโยบาย
ลงทุนในตราสารทุน และ/หรือหุ้นกลุ่มบริการทางการเงิน (Financial service) โดยจะลงทุนในกองทุนหลักเฉลี่ยในรอบปีบัญชี
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุท ธิ ซึ่งกองทุนเปิด แอล เอช ยูเอส ไฟแนนเชียล จะลงทุนในหน่วยลงทุนของ
กองทุน iShares U.S. Financial Services ETF (“กองทุนหลัก”) สกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐฯ (USD) ที่จดทะเบียนซื้อขายใน
ตลาดหลักทรัพย์ NYSE Arca (New York Stock Exchange) ซึ่งกองทุนหลักได้จดทะเบียนจัดตั้งในประเทศสหรัฐอเมริกา
(USA) บริหารและจัดการโดย BlackRock Fund Advisors ("BFA")

o

โดยกองทุน iShares U.S. Financial Services ETF มีเป้าหมายเพื่อให้ผลการดำเนินงานสอดคล้องกับดัชนี Dow Jones U.S.
Financial Services Index ("ดัชนีอ้างอิง") ซึ่งเป็นดัชนีที่มีส่วนประกอบเป็นหลักทรัพย์ซึ่งถูกจัดให้อยู่ในหมวดอุตสาหกรรม
การให้บริการทางด้านการเงิน (Financial Service Sector Fund) โดยกองทุนจะลงทุนอย่างน้อย 80% ในหลักทรัพย์ของ
ดัชนีอ้างอิงซึ่งประกอบด้วยบริษัทที่อยู่ในหมวดอุตสาหกรรมย่อย ได้แก่ banks, asset managers, consumer finance,
specialty finance, investments services และ mortgage finance ดัชนีอ้างอิงดังกล่าวประกอบด้วยบริษัทขนาดใหญ่และ
ขนาดกลาง และส่วนที่เหลืออีกไม่เกิน 20% กองทุนอาจลงทุนในสัญญาฟิวเจอร์ (futures) ตราสารสิทธิ (options) และ
สัญญาสวอป (Swap) บางชนิด เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด รวมถึงกองทุนรวมตลาดเงินที่ BFA หรือบริษัทในเครือ
แนะนำ ตลอดจนการลงทุนในหลักทรัพย์ต่าง ๆ ที่ไม่อยู่ในดัชนีอ้างอิง แต่เป็นหลักทรัพย์ที่ BFA เชื่อว่าจะช่วยให้กองทุนมีผล
การดำเนินงานสอดคล้องกับดัชนีอ้างอิงได้

กองทุนไทยอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient portfolio
management) และ/หรื อ เพื ่ อ ป้ อ งกั น ความเสี ่ ยง (Hedging) จากอั ตราแลกเปลี ่ ย น (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 กองทุ น อาจลงทุ น ในหน่วยลงทุ นของกองทุ นรวมหรื อกองทุน รวมอสังหาริ มทรั พย์ (กอง1) หรื อ ทรั ส ต์เพื ่อ การลงทุนใน
อสังหาริมทรัพย์ (REITs) หรือกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน (infra) ซึ่งอยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ ในสัดส่วน
ไม่เกินร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
o บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี่ยนแปลงประเภทและลักษณะพิเศษของกองทุนรวมในอนาคตเป็นกองทุนรวมหน่วยลงทุ น
(Fund of Funds) หรือกองทุนรวมที่มีการลงทุนโดยตรงในตราสาร และ/หรือหลักทรัพย์ต่างประเทศ หรือสามารถกลับมาเป็น
กองทุนรวมฟีดเดอร์ (Feeder Fund) ได้ โดยไม่ทำให้ระดับความเสี่ยงของการลงทุน (risk spectrum) เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ ให้เป็นไป
ตามดุลยพินิจของผู้จั ดการกองทุนซึ่งขึ้นอยู่กับสถานการณ์ตลาด โดยเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุ น
อนึ่ง บริษัทจัดการจะดำเนินการแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน ก่ อนดำเนินการเปลี่ยนแปลงประเภท
กองทุนดังกล่าว โดยประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี)
คุณสามารถดูข้อมูลข้อมูลกองทุนหลักได้ที่ Website : https://www.ishares.com/us/products/239509/ishares-usfinancial-services-etf
กลยุทธ์การบริหารกองทุน :
กองทุนหลักมีกลยุทธ์การลงทุน เพื่อมุ่งหวังให้ผลประกอบการเคลื่อนไหวตามดัชนีชี้วัด และกองทุนเปิด แอล เอช ยูเอส ไฟแนนเชียล
มีกลยุทธ์การลงทุน เพื่อมุ่งหวังให้ผลประกอบการเคลื่อนไหวตามกองทุนหลัก (Passive Management / Index Tracking)
o
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กองทุนรวมนี้เหมาะกับใคร?
▪ ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ : LHUSFIN-E : เหมาะสำหรับผู้ลงทุนที่ทำรายการผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ของบริษัทจัดการ
รวมถึงกลุ่มผู้ลงทุนอื่นที่บริษัทจัดการประกาศเพิ่มเติมในอนาคต
▪ ผู้ที่สามารถลงทุนในระยะปานกลางถึงระยะยาว โดยคาดหวังผลตอบแทนในระยะยาวที่ดีกว่าการลงทุนในตราสารหนี้ทั่วไป
▪ ผู้ลงทุนที่สามารถรับความผันผวนจากอัตราแลกเปลี่ยนได้ เนื่องจากกองทุนนี้จะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศ
ด้วยสกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐฯ (USD) จึงอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
▪ ผู้ลงทุนที่สามารถรับความผันผวนของราคาหุ้นที่กองทุนรวม และ/หรือ กองทุนหลักไปลงทุน ซึ่งอาจปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นหรือลดลง
จนต่ำกว่ามูลค่าที่ลงทุน และทำให้ขาดทุนได้
▪ ผู้ลงทุนที่ต้องการกระจายการลงทุน ไปยังหุ้นกลุ่มธุรกิจการเงิน (Financial)

กองทุนรวมนี้ไม่เหมาะกับใคร
▪ ผู้ลงทุนที่เน้นการได้รบั ผลตอบแทนในจำนวนเงินที่แน่นอน หรือรักษาเงินต้นให้อยู่ครบ
▪ ผูล้ งทุนที่ไม่สามารถยอมรับความเสี่ยงจากการลงทุนในต่างประเทศได้ อาทิ ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ความผันผวน
ของมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนหลัก เป็นต้น

ทำอย่างไรหากยังไม่เข้าใจนโยบาย และความเสี่ยงของกองทุนนี้
▪ อ่านหนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม หรือสอบถามผูส้ นับสนุนการขายและบริษทั จัดการ
▪ อย่าลงทุนหากไม่เข้าใจลักษณะและความเสีย่ งของกองทุนรวมนี้ดีพอ

คุณต้องระวังอะไรเป็นพิเศษ?
คำเตือนที่สำคัญ:
▪ ในสถานการณ์ไม่ปกติ ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุน หรืออาจได้รับชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนล่าช้ากว่า
ระยะเวลาที่กําหนดไว้ในหนังสือชี้ชวน
▪ เนื่องจากกองทุนจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศ จึงอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งกองทุนทำการ
ป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน
▪ กองทุนหลักมีการกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรมที่มุ่งลงทุนเฉพาะเจาะจงในหมวดอุตสาหกรรมธุรกิจการเงิน (Financial)
เพียงหมวดเดียว ดังนั้น หากมีปัจจัยลบที่ส่งผลกระทบต่อการลงทุนดังกล่าวผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก และอาจ
มีความเสี่ยงและความผันผวนของราคาสูงกว่ากองทุนรวมทั่วไปที่มีการกระจายหลายอุตสาหกรรม
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คำเตือนที่สำคัญ: (ต่อ)
▪ กองทุนไทยและกองทุนหลักอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกันความเสี่ยง (Hedging) และเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) ซึ่งอาจมีความเสี่ยงมากกว่ากองทุนรวมอื่น จึงเหมาะกับ
ผู้ลงทุนที่ต้องการผลตอบแทนสูงและสามารถยอมรับความเสี่ยงได้สูงกว่าผู้ลงทุนทั่วไป ผู้ลงทุนจึงควรลงทุนในกองทุนนี้เมื่อมี
ความเข้าใจในความเสี่ยงของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และผู้ลงทุนควรพิจารณาความเหมาะสมของการลงทุ นโดยคำนึงถึง
ประสบการณ์ลงทุน วัตถุประสงค์ และฐานะการเงินของผู้ลงทุนเอง
▪ กองทุนมีนโยบายลงทุนในต่างประเทศ จึงมีความเสี่ยงด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และสภาวะตลาด สภาพคล่อง อัตรา
แลกเปลี่ยน กฎหมาย และ/หรือข้อจำกัดของประเทศที่กองทุนเข้าลงทุน ซึ่งอาจส่งผลต่อมูลค่าหน่วยลงทุน และ/หรือสภาพคล่อง
▪ กองทุนอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ่งตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non – Investment Grade) และ
ตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated) รวมทั้งตราสารทุนที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted
Securities) ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงที่สูงขึ้นมากกว่ากองทุนรวมทั่วไป เช่น ความเสี่ยงจากการผิดนัดชำระหนี้ของผู้ออกตราสาร
หรือ ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องของตราสาร เป็นต้น
▪ กองทุนหลักที่กองทุนรวมไปลงทุนมีสัดส่วนการลงทุนกระจุกตัวในประเทศสหรัฐอเมริกา ดังนั้น ผู้ลงทุนจึงควรพิจารณาการ
กระจายความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุนโดยรวมของตนเอง
▪ กองทุนอาจลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) กองทุนรวมจึงมีความเสี่ยงมากกว่ากองทุน
รวมที่ลงทุนในหลักทรั พย์อ้างอิงโดยตรง เนื่องจากใช้เงินลงทุนในจำนวนที่น้อยกว่าจึงมีกำไร/ขาดทุนสูงกว่าการลงทุนใน
หลักทรัพย์อ้างอิงโดยตรง ดังนั้น ผู้ลงทุนควรพิจารณาความเหมาะสมของการลงทุน โดยคำนึงถึงประสบการณ์การลงทุน
วัตถุประสงค์การลงทุน และฐานะการเงินของผู้ลงทุนเอง
▪ ในกรณีที่มีแนวโน้มว่าจะมีการขายคืนหน่วยลงทุนเกินกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด บริษัท
จัดการอาจใช้ดุลยพินิจในการเลิกกองทุนรวม และอาจยกเลิกคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุนที่ได้รับไว้แล้ว หรือหยุดรับคำสั่ง
ดังกล่าวได้
▪ กองทุนอาจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่ นภายใต้การจัดการเดียวกัน ในสัดส่วนไม่เกิน 20% ของ NAV ซึ่งอาจ
ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์อันเกิดจากนโยบายการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การจัดการเดียวกัน

แผนภาพแสดงตำแหน่งความเสี่ยงของกองทุนรวม
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ปัจจัยความเสี่ยงที่สำคัญ

หมายเหตุ : กองทุนรวมมีการลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรมธุรกิจการเงิน (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564)

หมายเหตุ : กองทุนรวมมีการลงทุนกระจุกตัวในประเทศสหรัฐอเมริกา (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564)

หมายเหตุ : ในเบื้องต้นกองทุนมีการประมาณการการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนอยู่ที่ 85% ของเงินลงทุนใน
ต่างประเทศ ทั้งนี้ สัดส่วนการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนดังกล่าวนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้
*คุณสามารถดูข้อมูลเพิม่ เติมได้ที่ www.lhfund.co.th

หน้า 5

สัดส่วนของประเภททรัพย์สินที่ลงทุน
รายละเอียดทรัพย์สินที่กองทุนหลักลงทุน
iShares U.S. Financial Services ETF (กองทุนหลัก)

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
หมายเหตุ : Factsheet : iShares U.S. Financial Services ETF
หรือดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Website :
https://www.ishares.com/us/products/239509/ishares-us-financial-services-etf
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ค่าธรรมเนียม
* ค่าธรรมเนียมมีผลกระทบต่อผลตอบแทนที่คุณจะได้รับ
ดังนั้น คุณควรพิจารณาการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวก่อนการลงทุน *

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV)
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุน

สูงสุดไม่เกิน,
5.000%

5.000%
4.500%

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจริง
(% ต่อปีของ NAV)

4.000%
3.500%
3.000%
2.500%

สูงสุดไม่เกิน,
2.500%

2.000%
1.500%
1.000%

สูงสุดไม่เกิน,
1.000%

เก็บจริง, 1.07%

0.500%
0.000%

สูงสุดไม่เกิน,
0.100%

เก็บจริง, 0.37557%

ผู้ดูแลผลประโยชน์

นายทะเบียน*

เก็บจริง, 0.02461%

การจัดการ

สูงสุดไม่เกิน,
1.400%

ค่าใช้จ่ายอื่น

เก็บจริง, 1.47018%
(ยังไม่รวมค่าใช้จ่าย อื่นๆ )

รวมค่าใช้จ่าย

หมายเหตุ :
1) ค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้นเป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใด ในทำนองเดียวกันนี้
2) ค่าธรรมเนียมค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม เมื่อรวมกันทั้งหมดแล้ว ต้องไม่เกินอัตราร้อยละ 5.00 ต่อปีของ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
*ทั้งนี้ การพิจารณาเรียกเก็บค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนดังกล่าว จะพิจารณาค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือ
หน่วยลงทุน อาทิ การทำรายการซื้อ/ขาย/สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน, การจัดสรรหน่วยลงทุน และ/หรือการทำรายการทางทะเบียนตามที่ผู้ถือ
หน่วยลงทุนร้องขอ เป็นต้น รวมถึงค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการพัฒนาระบบงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ระบบ Registrar, Mobile, Online or
Internet Trading, FundConnext เป็นต้น เพื่อให้สอดคล้อง และ/หรือเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงาน ก.ล.ต และ/หน่วยงานอื่นใดที่
เกี่ยวข้องกำหนด และ/หรือเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ และ/หรือเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต
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ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าหน่วยลงทุน)
รายการ

สูงสุดไม่เกิน

เก็บจริง

ภายหลังการเสนอขายครั้งแรก

2.50%
2.50%

ยกเว้น
ยกเว้น

ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน

2.50%

ยกเว้น

▪ ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนเข้า

2.50%

▪ ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนออก

2.50%

ยกเว้น
ยกเว้น

ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน

ตามอัตราที่นายทะเบียนกำหนด

200 บาทต่อรายการ

ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดง
สิทธิในหน่วยลงทุน

ตามอัตราที่นายทะเบียนกำหนด

ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ

ตามที่จ่ายจริง

ตามที่จ่ายจริง

ค่าธรรมเนียมการขาย
ระหว่างการเสนอขายครั้งแรก

ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยน

ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ

หมายเหตุ:
1) ค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้น อาจเรียกเก็บจากผู้ลงทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่ละรายไม่เท่ากัน ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ
2) กรณีสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการอาจยกเว้นไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนสำหรับการสับเปลี่ยน
หน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ แต่จะมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายและรับซื้อคืน
หน่วยลงทุนตามอัตราที่บริษัทจัดการกำหนด
3) ค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้นรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแล้ว
ทั้งนี้ 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 โดยกองทุนปลายทางจะไม่มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวเพิม่ เติมอีก เป็นต้น

ค่าธรรมเนียมของกองทุนหลัก
กองทุน iShares U.S. Financial Services ETF
ค่าธรรมเนียม
Expense Ratio

อัตราเก็บจริง
ร้อยละ 0.41 ต่อปี
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ผลการดำเนินงานในอดีต
* ผลการดำเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต *
ตัวชี้วัดของกองทุน (Benchmark) :
ผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก สัดส่วน 100% ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็น
สกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน

ประเภทกองทุนรวมเพื่อใช้เปรียบเทียบผลการดำเนินงาน ณ จุดขาย คือ US Equity
ผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก iShares U.S. Financial Services ETF

หมายเหตุ : ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
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ข้อมูลอื่น ๆ
นโยบายการจ่ายเงินปันผล
ผู้ดูแลผลประโยชน์
วันเสนอขายครั้งแรก (IPO)
วันที่จดทะเบียน
อายุโครงการ
จำนวนเงินทุนโครงการ
การซื้อและขายคืนหน่วยลงทุน

ไม่มี
ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)
ระหว่างวันที่ 22 – 28 มีนาคม 2565
วันที่ 29 มีนาคม 2565 (วันที่ดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลงได้)
ไม่กำหนดอายุโครงการ
1,000 ล้านบาท
วันทำการซื้อ : ทุกวันทำการผ่านระบบ LHFUND ONLINE
ระหว่างการเสนอขายครั้งแรก (IPO)* : วันที่ 22 – 28 มีนาคม 2565
ตั้งแต่เวลา 08.30 – 15.30 น.
ภายหลังการเสนอขายครั้งแรก
: ทุกวันทำการตั้งแต่เวลา 08.30 – 14.00 น.
* โดยการเสนอขายครั้งแรก (IPO) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิรับเงินค่าจองซื้อเป็นเงินโอน
เท่านั้นภายในเวลา 15.30 น.
อนึ่ง ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถส่งคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนต้นทาง อันได้แก่
กองทุนเปิด แอล เอช ตลาดเงิน (LHMM) และกองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส
(LHSTPLUS) เพื่อซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนนี้ (สับเปลี่ยนเข้า หรือการขายหน่วยลงทุน
กองทุนต้นทางเพื่อซือ้ หน่วยลงทุนของกองทุนนี้) ในช่วงเสนอขายครั้งแรก (IPO) ได้
ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจกำหนด หรือเปลี่ยนแปลงรายชื่อกองทุนต้นทางนี้ในภายหลังได้
เว้นแต่บริษัทจัดการจะอนุญาตเป็นอย่างอื่น
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก
: 500 บาท
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป
: 500 บาท
วันทำการขายคืน : ทุกวันทำการผ่านระบบ LHFUND ONLINE
วันทำการขายคืนปกติ
: ทุกวันทำการตั้งแต่เวลา 08.30 – 14.00 น.
มูลค่าขั้นต่ำของการขายคืน
: ไม่กำหนด
ยอดคงเหลือขั้นต่ำ
: 100 บาท / จำนวนหน่วย ไม่กำหนด
หมายเหตุ :
การลงทุนในหน่วยลงทุนชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ เฉพาะลูกค้าที่ทำรายการผ่านระบบ
LHFund Online เท่านั้น
โดยจำกัดการลงทุนสูงสุดไม่เกิน 2,000,000 บาท ของมูลค่าคงเหลือ (Outstanding
Balance)
ตัวอย่างการทำรายการซื้อ
วันที่ 1 : นายมารวย ทำรายการซื้อหน่วยลงทุนชนิดช่ องทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบ
LHFund Online มูลค่า 1,800,000 บาท
วันที่ 2 : มูลค่าหน่วยลงทุนเพิ่มขึ้น ทำให้มูลค่าคงเหลือเพิ่มขึ้นจาก 1,800,000 บาท เป็น
2,100,000 บาท กรณีนี้ นายมารวยจะไม่สามารถลงทุนเพิ่มในหน่วยลงทุนชนิดช่องทาง
อิเล็กทรอนิกส์ได้ เนื่องจากมูลค่าคงเหลือเกิน 2,000,000 บาท
วันที่ 3 : นายมารวย ทำรายการขายคืนหน่วยลงทุนชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบ
LHFund Online มูลค่า 1,000,000 บาท ทำให้มูลค่าคงเหลือเท่ากับ 1,100,000 บาท
กรณีนี้ นายมารวยสามารถลงทุนในหน่วยลงทุนชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์เพิ่มเติมได้อีก
900,000 บาท
อย่างไรก็ดี หากนายมารวยต้องการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนเพิ่มนอกเหนือจาก
มูลค่าส่วนที่เกิน 2,000,000 บาท นายมารวย สามารถลงทุนในหน่วยลงทุนชนิ ดอื่ น
เพิ่มเติมได้ โดยรายละเอียดเป็นไปตามที่ระบุในหนังสือชี้ชวน (การส่งคำสั่งขายคืนสามารถ
ทำรายการได้ทุกช่องทาง รายละเอียดตามที่ระบุในหนังสือชี้ชวน) ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอ
สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขเพิ่มเติมเกี่ยวกับการลงทุนในหน่วยลงทุนชนิด
ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
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ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน

รายชื่อผู้จัดการกองทุน

: ภายใน 5 วั น ทำการ นั บ ตั ้ ง แต่ ว ั น ถั ด จากวั น
คำนวณมู ล ค่า ทรั พ ย์ส ิ น สุ ท ธิ โดยมิ ใ ห้ น ั บ รวม
วันหยุดทำการในต่างประเทศ (ปัจจุบัน T+4 วัน
ทำการ หลังจากวันทำรายการขายคืน)
คุณสามารถตรวจสอบมูลค่าทรัพย์สินรายวันได้ที่: www.lhfund.co.th
คุณพิพัฒน์ พิศณุวงรักษ์,
(เริ่มบริหารกองทุน : วันที่จดทะเบียนกองทุน)
คุณนรี พฤกษยาภัย,
(เริ่มบริหารกองทุน : วันที่จดทะเบียนกองทุน)
คุณภคสุนาท จิตมั่นชัยธรรม, (เริ่มบริหารกองทุน : วันที่จดทะเบียนกองทุน)
คุณพีรวิชญ์ ลิ้มเดชาพันธ์,
(เริ่มบริหารกองทุน : วันที่จดทะเบียนกองทุน)
คุณสร สุรสิทธิ,์
(เริ่มบริหารกองทุน : วันที่จดทะเบียนกองทุน)
คุณพลสินธุ์ กิจมั่นถาวร,
(เริ่มบริหารกองทุน : วันที่จดทะเบียนกองทุน)

ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน

ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)
หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ได้รับแต่งตั้ง (ถ้ามี)

ติดต่อสอบถามรับหนังสือชี้ชวน
ร้องเรียน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด
ที่อยู่ : เลขที่ 11 อาคารคิวเฮ้าส์ สาทร ชั้น 14 ถนนสาทรใต้
แขวงทุง่ มหาเมฆ 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) : คือความเสี่ยงที่เกิดจากการดำเนินงานของผู้ออกตราสาร
หากผลการดำเนิ น งานหรื อฐานะการเงิ น ของผู ้ ออกตราสาร รวมทั ้ ง ความสามารถในการทำกำไรของผู ้ ออกตราสาร
เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งอาจกระทบต่อราคาซื้อขายของตราสาร
▪ ความเสี่ยงจากความสามารถในการชำระหนี้ของผู้ออกตราสาร (Credit Risk) : คือความเสี่ยงจากการที่บริษัทผู้ออกตราสาร
ไม่สามารถชำระคืนเงินต้น และ/หรือดอกเบี้ยได้ตามที่กำหนด หรือไม่ครบตามจำนวนทีไ่ ด้สัญญาไว้
▪ ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องของตราสาร (Liquidity Risk) : คือความเสี่ยงที่เกิดจากการไม่สามารถขายตราสารได้
ในช่วงเวลาที่ต้องการหรืออาจไม่ได้ราคาตามที่คาดหวังเอาไว้
▪ ความเสี ่ ยงจากการลงทุ นในต่ างประเทศ (Country and Political Risk) : เนื ่ องจากกองทุ นหลั กมี การลงทุ นในตราสาร
ต่างประเทศ กองทุนจึงมีความเสี่ยงของประเทศที่ลงทุน กองทุนไทยจึงมีความเสี่ยงในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยพื้นฐาน
สภาวะทางเศรษฐกิจ การเมือง ค่าเงิน และนโยบายต่างประเทศ โดยปัจจัยเหล่านี้อาจมีผลกระทบต่อราคาหน่วยลงทุน หรือ
หลักทรัพย์ที่กองทุนลงทุน หรือผู้ถือหน่วยลงทุนอาจได้รับชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนช้ากว่าระยะเวลาที่กำหนด
▪ ความเสี่ยงจากข้อจำกัดการนำเงินลงทุนกลับประเทศ (Repatriation Risk) : เนื่องจากกองทุนอาจจะมีการลงทุนใน
ตราสารต่างประเทศ จึงมีความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายต่างประเทศที่เกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
และการนำเงินลงทุนกลับเข้ามาในประเทศได้ ซึ่งอาจส่งผลให้กองทุนไม่สามารถชำระเงินให้ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ตามจำนวน
หรือเวลาที่กำหนด
▪ ความเสี่ยงที่เกิดจากการได้รับชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมต่างประเทศล่าช้า : คือความเสี่ยงที่เกิดจาก
วันหยุดทำการของประเทศที่กองทุนลงทุนหรือประเทศที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนอาจหยุดไม่ตรงกับวันหยุดทำการของ
ประเทศไทย ทำให้กองทุนอาจได้รับชำระเงินค่าขายคื นหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมต่างประเทศที่กองทุนลงทุนล่าช้า และ
ส่งผลกระทบต่อการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนในประเทศ
▪ ความเสี ่ ยงจากการทำสั ญญาซื ้ อขายล่ วงหน้ า (Derivative) เพื ่ อป้ องกั นความเสี ่ ยง : การทำสั ญญาซื้ อขายล่วงหน้า
(Derivative) เพื่อป้องกันความเสี่ยง (Hedging) จากอัตราแลกเปลี่ยนอาจทำให้กองทุนเสียโอกาสในการได้รับผลตอบแทนที่
เพิ่มขึ้นหากอัตราแลกเปลี่ยนมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางตรงกันข้ามกับที่กองทุนคาดการณ์ไว้ อย่างไรก็ตาม กองทุนยังคงมี
ความเสี่ยงจากการที่คู่สัญญาไม่ปฏิบัติตามสัญญาดังกล่าว
▪ ความเสี ่ ยงจากความผั นผวนของมู ลค่ า หน่วยลงทุน (Market Risk) หมายถึง ความเสี่ยงที่ มูล ค่า ของหลักทรั พ ย์ ที่
กองทุนรวมลงทุนจะเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นหรือลดลงจากปัจจัยภายนอก เช่น สภาวะเศรษฐกิจการลงทุน ปัจจัยทางการเมือง
ทั้งในและต่างประเทศ เป็นต้น ซึ่งพิจารณาได้จากค่า Standard Deviation (SD) ของกองทุนรวม หากกองทุนรวมมีค่า SD สูง
แสดงว่ากองทุนรวมมีความผันผวนจากการเปลี่ยนแปลงของราคาหลักทรัพย์สูง
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ความเสี่ยงจากการกระจุกตัวลงทุนในผู้ออกรายใดรายหนึ่ง (High Issuer Concentration Risk) พิจารณาจากการลงทุน
แบบกระจุกตัวในตราสารของผู้ออกตราสาร คู่สัญญา หรือบุคคลอื่นที่มีภาระผูกพันตามตราสารหรือสัญญานั้น รายใดรายหนึ่ง
มากกว่า 10% ของ NAV รวมกัน
ทั้งนี้ การลงทุนแบบกระจุกตัวไม่รวมถึงกรณีการลงทุนในทรัพย์สินดังนี้
1. ตราสารหนี้ภาครัฐไทย
2. ตราสารภาครัฐต่างประเทศที่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้
3. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่ผู้รับฝากหรือผู้ออกตราสารที่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถ
ลงทุนได้



ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน (Currency Risk) หมายถึง การเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลีย่ น
มีผลกระทบต่อมูลค่าของหน่วยลงทุน เช่น กองทุนรวมลงทุนด้วยสกุลเงินดอลลาร์ในช่วงที่เงินบาทอ่อน แต่ขายทำกำไร
ในช่วงที่บาทแข็ง กองทุนรวมจะได้เงินบาทกลับมาน้อยลง ในทางกลับกันหากกองทุนรวมลงทุนในช่วงที่บาทแข็งและขายทำกำไร
ในช่วงที่บาทอ่อนก็อาจได้ผลตอบแทนมากขึ้นกว่าเดิมด้วยเช่นกัน ดังนั้น การป้ องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนจึงเป็น
เครื่องมือสาคัญในการบริหารความเสี่ยง ซึ่งทำได้ดังต่อไปนี้
- ป้องกันความเสี่ยงทั้งหมดหรือเกือบทั้งหมด : ผู้ลงทุนไม่มีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
- ป้องกันความเสี่ยงบางส่วน โดยต้องระบุสัดส่วนการป้องกันความเสี่ยงไว้อ ย่างชัดเจน : ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงจาก
อัตราแลกเปลี่ยน
- อาจป้องกันความเสี่ยงตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนรวม : ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน เนื่องจาก
การป้องกันความเสี่ยงขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนรวมในการพิจารณาว่าจะป้องกันความเสี่ยงหรือไม่
- ไม่ป้องกันความเสี่ยงเลย : ผู้ลงทุนมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
การเปลี่ยนแปลงมูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อครั้งถัดไป
ในการเปลี่ยนแปลงมูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อครั้งถัดไป บริษัทจัดการจะคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ โดย
บริษัทจัดการจะประกาศการเปลี่ยนแปลงและแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างชัดเจนถึงวันที่มีการเปลี่ยนแปลง
มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อครั้งถัดไป คำอธิบายเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง และเหตุผลในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลดังกล่าว ผ่าน
เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายในระยะเวลาที่ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้
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สรุปสาระสำคัญของกองทุนหลัก
ชื่อกองทุน

กองทุน iShares U.S. Financial Services ETF
ซึ่งจัดตั้งขึ้นภายใต้กฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา (USA) และที่จดทะเบียนและซื้อขายใน
ตลาดหลั กทรั พย์ NYSE Arca (New York Stock Exchange) ในสกุ ลเงิ นดอลล่ าร์ สหรั ฐฯ
(USD) และบริหารจัดการโดย BlackRock Fund Advisors
ประเภท
กองทุนรวมอีทีเอฟ (Exchange Traded Fund)
วันที่จัดตั้งกอง
วันที่ 12 มิถุนายน 2543
วัตถุประสงค์ในการลงทุน
กองทุน iShares U.S. Financial Services ETF มีวัตถุประสงค์ในการลงทุนในตราสารทุน และ
หรือหุ้นที่ให้ผลตอบแทนใกล้เคียงกับผลตอบแทนของดัชนี Dow Jones U.S. Financial Services
Index (the “Underlying Index”) มากที่สุด โดยเน้นการลงทุนในตราสารทุน/หุ้นกลุ่มบริการ
ทางการเงิน (Financial service)
กองทุ น iShares U.S. Financial Services ETF ลงทุ นอย่ างน้ อย 80% ในหลั กทรั พย์ ท ี ่ เป็ น
กลยุทธ์การลงทุนทีส่ ำคัญ
องค์ ป ระกอบของดั ช นี Dow Jones U.S. Financial Services Index ("ดั ช นี อ ้ า งอิ ง " หรื อ
“Underlying Index”) หรือในทรัพย์สินหรือธุรกรรมใด ๆ ที่มีลักษณะหรือให้ผลการดำเนินงาน
ใกล้เคียงกับหลักทรัพย์ที่เป็นองค์ประกอบของดัชนีอ้างอิง ทั้งนี้ ดัชนีอ้างอิงมีวัตถุประสงค์เพื่อ
วัดผลการดำเนินงานของหมวดอุตสาหกรรมธุรกิจการเงิน (Financial Services Sector) ในตลาด
หุ้นสหรัฐอเมริกา ซึ่งประกอบด้วยบริษัทที่อยู่ในหมวดอุตสาหกรรมย่อย ได้แก่ banks, asset
managers, consumer finance, specialty finance, investments services และ mortgage
finance ดัชนีอ้างอิงดังกล่าวประกอบด้วยบริษัทขนาดใหญ่ และขนาดกลาง และองค์ประกอบ
ของดัชนี อ้างอิงมีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา
ส่วนที่เหลืออีกไม่เกิน 20% กองทุนอาจลงทุนในสัญญาฟิวเจอร์ (futures) ตราสารสิทธิ (options)
และสัญญาสวอป (Swap) เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด รวมถึงหน่วยลงทุนของกองทุนรวม
ตลาดเงินที่ BlackRock Fund Advisors (“BFA”) หรือบริษัทในเครือแนะนำ ตลอดจนการลงทุน
ในหลักทรัพย์ต่าง ๆ ที่ไม่ได้เป็นองค์ประกอบของดัชนีอ้างอิง แต่ BFA เชื่อว่าสามารถช่วยให้
กองทุนมีผลการดำเนินงานใกล้เคียงกับดัชนีอ้างอิงได้
บริษัทจัดการ (Sponsor)
BlackRock Fund Advisors (BFA)
Custodian and Transfer Agent State Street Bank and Trust Company
สกุลเงิน
ดอลล่าร์สหรัฐฯ (US Dollar)
วันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน
ทุกวันทำการ
Expense Ratio
ร้อยละ 0.41 ต่อปี
Index Ticker
IYG
Benchmark
Dow Jones U.S. Financial Services Index
Bloomberg Index Ticker
DJUSFVT
แหล่งข้อมูลกองทุนหลัก
https://www.ishares.com/us/products/239509/ishares-us-financial-services-etf
▪ การลงทุนในหน่วยลงทุนไม่ใช่การฝากเงิน รวมทั้งไม่ได้อยู่ภายใต้ความคุ้มครองของสถาบันคุ้มครองเงินฝาก จึงมีความเสี่ยง
จากการลงทุนซึ่งผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับเงินลงทุนคืนเต็มจำนวน
▪ ได้รับอนุมัติจัดตัง้ และอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
▪ การพิจารณาร่างหนังสือชี้ชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้มิได้เป็นการแสดงว่าสำนักงาน ก.ล.ต. ได้
รับรองถึงความถูกต้องของข้อมูลในหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวม หรือ ได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทุนที่
เสนอขายนั ้ น ทั ้ ง นี ้ บริ ษ ั ท จั ด การกองทุ น รวมได้ ส อบทานข้ อ มู ล ในหนั ง สื อ ชี ้ ช วนส่ ว นสรุ ป ข้ อ มู ล สำคั ญ ณ วั น ที่
18 มีนาคม 2565 แล้วด้วยความระมัดระวังในฐานะผู้รับผิดชอบในการดำเนินการของกองทุนรวมและขอรับรองว่าข้อมูล
ดังกล่าวถูกต้องไม่เป็นเท็จ และไม่ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด
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ข้อมูล ณ วันที่ 18 มีนาคม 2565

หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน
แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด
การเข้าร่วมการต่อต้านทุจริต: ได้รับการรับรอง CAC

กองทุนเปิด แอล เอช ยูเอส ไฟแนนเชียล
LH US Financial Fund (LHUSFIN)
(ชนิดเพื่อการออมและสะสมมูลค่า : LHUSFIN-ASSF)
กองทุนรวมตราสารทุน
กองทุนรวมหน่วยลงทุนประเภท Feeder Fund
กองทุนรวมที่เน้นลงทุนแบบมีความเสี่ยงต่างประเทศ
กองทุนรวมที่มีนโยบายเปิดให้มีการลงทุนในกองทุนรวมอื่นภายใต้
บลจ. เดียวกัน (Cross Investing Fund)

กองทุนนี้ลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรมธุรกิจการเงิน
จึงมีความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก

คุณกำลังจะลงทุนอะไร?

กองทุนรวมนี้เหมาะกับใคร?
คุณต้องระวังอะไรเป็นพิเศษ?
สัดส่วนของประเภททรัพย์สินที่ลงทุน
ค่าธรรมเนียม

ผลการดำเนินงาน
ข้อมูลอื่น ๆ

การลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่การฝากเงิน
ผู้ลงทุนควรศึกษารายละเอียดของกองทุนอย่างละเอียดถี่ถ้วนก่อนตัดสินใจลงทุน
หากมีข้อสงสัยหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
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คุณกำลังจะลงทุนอะไร?
o

กองทุนมีนโยบายเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ (หรือ “กองทุนหลัก (Master fund)”) ที่มีนโยบาย
ลงทุนในตราสารทุน และ/หรือหุ้นกลุ่มบริการทางการเงิน (Financial service) โดยจะลงทุนในกองทุนหลักเฉลี่ยในรอบปีบัญชี
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุท ธิ ซึ่งกองทุนเปิด แอล เอช ยูเอส ไฟแนนเชียล จะลงทุนในหน่วยลงทุนของ
กองทุน iShares U.S. Financial Services ETF (“กองทุนหลัก”) สกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐฯ (USD) ที่จดทะเบียนซื้อขายใน
ตลาดหลักทรัพย์ NYSE Arca (New York Stock Exchange) ซึ่งกองทุนหลักได้จดทะเบียนจัดตั้งในประเทศสหรัฐอเมริกา
(USA) บริหารและจัดการโดย BlackRock Fund Advisors ("BFA")

o

โดยกองทุน iShares U.S. Financial Services ETF มีเป้าหมายเพื่อให้ผลการดำเนินงานสอดคล้องกับดัชนี Dow Jones U.S.
Financial Services Index ("ดัชนีอ้างอิง") ซึ่งเป็นดัชนีที่มีส่วนประกอบเป็นหลักทรัพย์ซึ่งถูกจัดให้อยู่ในหมวดอุตสาหกรรม
การให้บริการทางด้านการเงิน (Financial Service Sector Fund) โดยกองทุนจะลงทุนอย่างน้อย 80% ในหลักทรัพย์ของ
ดัชนีอ้างอิงซึ่งประกอบด้วยบริษัทที่อยู่ในหมวดอุตสาหกรรมย่อย ได้แก่ banks, asset managers, consumer finance,
specialty finance, investments services และ mortgage finance ดัชนีอ้างอิงดังกล่าวประกอบด้วยบริษัทขนาดใหญ่และ
ขนาดกลาง และส่วนที่เหลืออีกไม่เกิน 20% กองทุนอาจลงทุนในสัญญาฟิวเจอร์ (futures) ตราสารสิทธิ (options) และ
สัญญาสวอป (Swap) บางชนิด เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด รวมถึงกองทุนรวมตลาดเงินที่ BFA หรือบริษัทในเครือ
แนะนำ ตลอดจนการลงทุนในหลักทรัพย์ต่าง ๆ ที่ไม่อยู่ในดัชนีอ้างอิง แต่เป็นหลักทรัพย์ที่ BFA เชื่อว่าจะช่วยให้กองทุนมีผล
การดำเนินงานสอดคล้องกับดัชนีอ้างอิงได้

กองทุนไทยอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient portfolio
management) และ/หรื อ เพื ่ อ ป้ อ งกั น ความเสี ่ ยง (Hedging) จากอั ตราแลกเปลี ่ ย น (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 กองทุ น อาจลงทุ น ในหน่วยลงทุ นของกองทุ นรวมหรื อกองทุน รวมอสังหาริ มทรั พย์ (กอง1) หรื อ ทรั ส ต์เพื ่อ การลงทุนใน
อสังหาริมทรัพย์ (REITs) หรือกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน (infra) ซึ่งอยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ ในสัดส่วน
ไม่เกินร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
o บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี่ยนแปลงประเภทและลักษณะพิเศษของกองทุนรวมในอนาคตเป็นกองทุนรวมหน่วยลงทุ น
(Fund of Funds) หรือกองทุนรวมที่มีการลงทุนโดยตรงในตราสาร และ/หรือหลักทรัพย์ต่างประเทศ หรือสามารถกลับมาเป็น
กองทุนรวมฟีดเดอร์ (Feeder Fund) ได้ โดยไม่ทำให้ระดับความเสี่ยงของการลงทุน (risk spectrum) เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ ให้เป็นไป
ตามดุลยพินิจของผู้จั ดการกองทุนซึ่งขึ้นอยู่กับสถานการณ์ตลาด โดยเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุ น
อนึ่ง บริษัทจัดการจะดำเนินการแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน ก่ อนดำเนินการเปลี่ยนแปลงประเภท
กองทุนดังกล่าว โดยประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี)
คุณสามารถดูข้อมูลข้อมูลกองทุนหลักได้ที่ Website : https://www.ishares.com/us/products/239509/ishares-usfinancial-services-etf
กลยุทธ์การบริหารกองทุน :
กองทุนหลักมีกลยุทธ์การลงทุน เพื่อมุ่งหวังให้ผลประกอบการเคลื่อนไหวตามดัชนีชี้วัด และกองทุนเปิด แอล เอช ยูเอส ไฟแนนเชียล
มีกลยุทธ์การลงทุน เพื่อมุ่งหวังให้ผลประกอบการเคลื่อนไหวตามกองทุนหลัก (Passive Management / Index Tracking)
o
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กองทุนรวมนี้เหมาะกับใคร?
▪ ชนิดเพื่อการออมและสะสมมูลค่า : LHUSFIN-ASSF : เหมาะสำหรับผู้ลงทุนประเภทบุคคลธรรมดา เปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนรับ
รายได้จากส่วนต่างจากการลงทุน (Capital Gain) และสะสมผลประโยชน์จากการลงทุน (Total return) รวมถึงได้รับสิทธิ
ประโยชน์ทางภาษี หากปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่กรมสรรพากรกำหนด และ/หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
▪ ผู้ที่สามารถลงทุนในระยะปานกลางถึงระยะยาว โดยคาดหวังผลตอบแทนในระยะยาวที่ดีกว่าการลงทุนในตราสารหนี้ทั่วไป
▪ ผู้ลงทุนที่สามารถรับความผันผวนจากอัตราแลกเปลี่ยนได้ เนื่องจากกองทุนนี้จะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศ
ด้วยสกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐฯ (USD) จึงอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
▪ ผู้ลงทุนที่สามารถรับความผันผวนของราคาหุ้นที่กองทุนรวม และ/หรือ กองทุนหลักไปลงทุน ซึ่งอาจปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นหรือลดลง
จนต่ำกว่ามูลค่าที่ลงทุน และทำให้ขาดทุนได้
▪ ผู้ลงทุนที่ต้องการกระจายการลงทุน ไปยังหุ้นกลุ่มธุรกิจการเงิน (Financial)

กองทุนรวมนี้ไม่เหมาะกับใคร
▪ ผู้ลงทุนที่เน้นการได้รบั ผลตอบแทนในจำนวนเงินที่แน่นอน หรือรักษาเงินต้นให้อยู่ครบ
▪ ผูล้ งทุนที่ไม่สามารถยอมรับความเสี่ยงจากการลงทุนในต่างประเทศได้ อาทิ ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ความผันผวน
ของมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนหลัก เป็นต้น

ทำอย่างไรหากยังไม่เข้าใจนโยบาย และความเสี่ยงของกองทุนนี้
▪ อ่านหนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม หรือสอบถามผูส้ นับสนุนการขายและบริษทั จัดการ
▪ อย่าลงทุนหากไม่เข้าใจลักษณะและความเสีย่ งของกองทุนรวมนี้ดีพอ

คุณต้องระวังอะไรเป็นพิเศษ?
คำเตือนที่สำคัญ:
▪ ในสถานการณ์ไม่ปกติ ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุน หรืออาจได้รับชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนล่าช้ากว่า
ระยะเวลาที่กําหนดไว้ในหนังสือชี้ชวน
▪ เนื่องจากกองทุนจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศ จึงอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งกองทุนทำการ
ป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน
▪ กองทุนหลักมีการกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรมที่มุ่งลงทุนเฉพาะเจาะจงในหมวดอุตสาหกรรมธุรกิจการเงิน (Financial)
เพียงหมวดเดียว ดังนั้น หากมีปัจจัยลบที่ส่งผลกระทบต่อการลงทุนดังกล่าวผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก และอาจ
มีความเสี่ยงและความผันผวนของราคาสูงกว่ากองทุนรวมทั่วไปที่มีการกระจายหลายอุตสาหกรรม
▪ ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการออมจะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี หากไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการลงทุน และจะต้อง
คืนสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่เคยได้รับภายในกำหนดเวลา มิฉะนั้นจะต้องชำระเงินเพิ่มและเบี้ยปรับตามประมวลรัษฎากร
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คำเตือนที่สำคัญ: (ต่อ)
▪ ผู้ลงทุนไม่สามารถนำหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด แอล เอช ยูเอส ไฟแนนเชียล ชนิดเพื่อการออม ไปจำหน่าย โอน จำนำ หรือ
นำไปเป็นประกัน
▪ ผู้ลงทุนควรศึกษาเงื่อนไขการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการออม รวมทั้งสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม และขอรับคู่มือการลงทุนใน
กองทุนรวมเพื่อการออมได้ที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
▪ กองทุนไทยและกองทุนหลักอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกันความเสี่ยง (Hedging) และเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) ซึ่งอาจมีความเสี่ยงมากกว่ากองทุนรวมอื่น จึงเหมาะกับ
ผู้ลงทุนที่ต้องการผลตอบแทนสูงและสามารถยอมรับความเสี่ยงได้สูงกว่าผู้ลงทุนทั่วไป ผู้ลงทุนจึ งควรลงทุนในกองทุนนี้เมื่อมี
ความเข้าใจในความเสี่ยงของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และผู้ลงทุนควรพิจารณาความเหมาะสมของการลงทุนโดยคำนึงถึง
ประสบการณ์ลงทุน วัตถุประสงค์ และฐานะการเงินของผู้ลงทุนเอง
▪ กองทุนมีนโยบายลงทุนในต่างประเทศ จึงมีความเสี่ยงด้านการเมือง เศรษฐกิจ สั งคม และสภาวะตลาด สภาพคล่อง อัตรา
แลกเปลี่ยน กฎหมาย และ/หรือข้อจำกัดของประเทศที่กองทุนเข้าลงทุน ซึ่งอาจส่งผลต่อมูลค่าหน่วยลงทุน และ/หรือสภาพคล่อง
▪ กองทุนอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ่งตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non – Investment Grade) และ
ตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated) รวมทั้งตราสารทุนที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted
Securities) ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงที่สูงขึ้นมากกว่ากองทุนรวมทั่วไป เช่น ความเสี่ยงจากการผิดนัดชำระหนี้ของผู้ออกตราสาร
หรือ ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องของตราสาร เป็นต้น
▪ กองทุนหลักที่กองทุนรวมไปลงทุนมีสัดส่วนการลงทุนกระจุกตัวในประเทศสหรัฐอเมริกา ดังนั้น ผู้ลงทุนจึงควรพิจารณาการ
กระจายความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุนโดยรวมของตนเอง
▪ กองทุนอาจลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) กองทุนรวมจึงมีความเสี่ยงมากกว่ากองทุน
รวมที่ลงทุนในหลักทรัพย์อ้างอิงโดยตรง เนื่องจากใช้เงินลงทุนในจำนวนที่น้อยกว่าจึงมีกำไร/ขาดทุนสูงกว่าก ารลงทุนใน
หลักทรัพย์อ้างอิงโดยตรง ดังนั้น ผู้ลงทุนควรพิจารณาความเหมาะสมของการลงทุน โดยคำนึงถึงประสบการณ์การลงทุน
วัตถุประสงค์การลงทุน และฐานะการเงินของผู้ลงทุนเอง
▪ ในกรณีที่มีแนวโน้มว่าจะมีการขายคืนหน่วยลงทุนเกินกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้ วทั้งหมด บริษัท
จัดการอาจใช้ดุลยพินิจในการเลิกกองทุนรวม และอาจยกเลิกคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุนที่ได้รับไว้แล้ว หรือหยุดรับคำสั่ง
ดังกล่าวได้
▪ กองทุนอาจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นภายใต้การจัดการเดียวกัน ในสัดส่วนไม่เกิน 20% ของ NAV ซึ่งอาจ
ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์อันเกิดจากนโยบายการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การจัดการเดียวกัน

แผนภาพแสดงตำแหน่งความเสี่ยงของกองทุนรวม

หน้า 4

ปัจจัยความเสี่ยงที่สำคัญ

หมายเหตุ : กองทุนรวมมีการลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรมธุรกิจการเงิน (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564)

หมายเหตุ : กองทุนรวมมีการลงทุนกระจุกตัวในประเทศสหรัฐอเมริกา (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564)

หมายเหตุ : ในเบื้องต้นกองทุนมีการประมาณการการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนอยู่ที่ 85% ของเงินลงทุนใน
ต่างประเทศ ทั้งนี้ สัดส่วนการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนดังกล่าวนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้
*คุณสามารถดูข้อมูลเพิม่ เติมได้ที่ www.lhfund.co.th

หน้า 5

สัดส่วนของประเภททรัพย์สินที่ลงทุน
รายละเอียดทรัพย์สินที่กองทุนหลักลงทุน
iShares U.S. Financial Services ETF (กองทุนหลัก)

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
หมายเหตุ : Factsheet : iShares U.S. Financial Services ETF
หรือดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Website :
https://www.ishares.com/us/products/239509/ishares-us-financial-services-etf
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ค่าธรรมเนียม
* ค่าธรรมเนียมมีผลกระทบต่อผลตอบแทนที่คุณจะได้รับ
ดังนั้น คุณควรพิจารณาการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวก่อนการลงทุน *

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV)
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุน

สูงสุดไม่เกิน,
5.000%

5.000%
4.500%

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจริง
(% ต่อปีของ NAV)

4.000%
3.500%
3.000%
2.500%

สูงสุดไม่เกิน,
2.500%

2.000%
1.500%
1.000%

สูงสุดไม่เกิน,
1.000%

เก็บจริง, 1.07%

0.500%
0.000%

สูงสุดไม่เกิน,
0.100%

เก็บจริง, 0.37557%

ผู้ดูแลผลประโยชน์

นายทะเบียน*

เก็บจริง, 0.02461%

การจัดการ

สูงสุดไม่เกิน,
1.400%

ค่าใช้จ่ายอื่น

เก็บจริง, 1.47018%
(ยังไม่รวมค่าใช้จ่าย อื่นๆ )

รวมค่าใช้จ่าย

หมายเหตุ :
1) ค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้นเป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใด ในทำนองเดียวกันนี้
2) ค่าธรรมเนียมค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็ บจากกองทุ นรวม เมื่อรวมกันทั้งหมดแล้ว ต้องไม่เกินอัตราร้อ ยละ 5.00 ต่อปีข อง
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
*ทั้งนี้ การพิจารณาเรียกเก็บค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนดังกล่าว จะพิจารณาค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับ
ผู้ถือหน่วยลงทุน อาทิ การทำรายการซื้อ/ขาย/สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน , การจัดสรรหน่วยลงทุน และ/หรือการทำรายการทาง
ทะเบียนตามที่ผู้ถือหน่วยลงทุนร้องขอ เป็นต้น รวมถึงค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการพัฒนาระบบงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ระบบ
Registrar, Mobile, Online or Internet Trading, FundConnext เป็นต้น เพื่อให้สอดคล้อง และ/หรือเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่
สำนักงาน ก.ล.ต และ/หน่วยงานอื่นใดที่เกี่ยวข้องกำหนด และ/หรือเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ และ/หรือเพื่ออำนวยความ
สะดวกให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต
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ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าหน่วยลงทุน)
รายการ

สูงสุดไม่เกิน

เก็บจริง

ภายหลังการเสนอขายครั้งแรก

2.50%
2.50%

ยกเว้น
ยกเว้น

ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน

2.50%

ยกเว้น

▪ ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนเข้า

2.50%

▪ ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนออก

2.50%

ยกเว้น
ยกเว้น

ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน

ตามอัตราที่นายทะเบียนกำหนด

200 บาทต่อรายการ

ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดง
สิทธิในหน่วยลงทุน

ตามอัตราที่นายทะเบียนกำหนด

ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ

ตามที่จ่ายจริง

ตามที่จ่ายจริง

ค่าธรรมเนียมการขาย
ระหว่างการเสนอขายครั้งแรก

ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยน

ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ

หมายเหตุ:
1) ค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้น อาจเรียกเก็บจากผู้ลงทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่ละรายไม่เท่ากัน ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ
2) กรณีสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการอาจยกเว้นไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนสำหรับการสับเปลี่ยน
หน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมภายใต้การจัดการของบริ ษัทจัดการ แต่จะมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายและรับซื้อคืน
หน่วยลงทุนตามอัตราที่บริษัทจัดการกำหนด
3) ค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้นรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแล้ว
ทั้งนี้ 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 iShares U.S. Financial Services ETF
ค่าธรรมเนียม
Expense Ratio

อัตราเก็บจริง
ร้อยละ 0.41 ต่อปี

หน้า 8

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

ประเภทกองทุนรวมเพื่อใช้เปรียบเทียบผลการดำเนินงาน ณ จุดขาย คือ US Equity
ผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก iShares U.S. Financial Services ETF

หมายเหตุ : ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
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ข้อมูลอื่น ๆ
นโยบายการจ่ายเงินปันผล
ผู้ดูแลผลประโยชน์
วันเสนอขายครั้งแรก (IPO)
วันที่จดทะเบียน
อายุโครงการ
จำนวนเงินทุนโครงการ
การซื้อและขายคืนหน่วยลงทุน

รายชื่อผู้จัดการกองทุน

ไม่มี
ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)
ระหว่างวันที่ 22 – 28 มีนาคม 2565
วันที่ 29 มีนาคม 2565 (วันที่ดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลงได้)
ไม่กำหนดอายุโครงการ
1,000 ล้านบาท
วันทำการซื้อ :
ระหว่างการเสนอขายครั้งแรก (IPO)* : วันที่ 22 – 28 มีนาคม 2565
ตั้งแต่เวลา 08.30 – 15.30 น.
ภายหลังการเสนอขายครั้งแรก
: ทุกวันทำการตั้งแต่เวลา 08.30 – 14.00 น.
* โดยการเสนอขายครั้งแรก (IPO) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิรับเงินค่าจองซื้อเป็นเงินโอน
เท่านั้นภายในเวลา 15.30 น.
อนึ่ง ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถส่งคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนต้นทาง อันได้ แก่
กองทุนเปิด แอล เอช ตลาดเงิน (LHMM) และกองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส
(LHSTPLUS) เพื่อซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนนี้ (สับเปลี่ยนเข้า หรือการขายหน่วยลงทุน
กองทุนต้นทางเพื่อซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนนี้) ในช่วงเสนอขายครั้งแรก (IPO) ได้
ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจกำหนด หรือเปลี่ยนแปลงรายชื่อกองทุนต้นทางนี้ในภายหลังได้
เว้นแต่บริษัทจัดการจะอนุญาตเป็นอย่างอื่น
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก
: ไม่กำหนด
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป
: ไม่กำหนด
วันทำการขายคืน :
วันทำการขายคืนปกติ
: ทุกวันทำการตั้งแต่เวลา 08.30 – 14.00 น.
มูลค่าขั้นต่ำของการขายคืน
: ไม่กำหนด
ยอดคงเหลือขั้นต่ำ
: ไม่กำหนด / จำนวนหน่วย ไม่กำหนด
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน
: ภายใน 5 วั น ทำการ นั บ ตั ้ ง แต่ ว ั น ถั ด จากวั น
คำนวณมู ล ค่า ทรั พ ย์ส ิ น สุ ท ธิ โดยมิ ใ ห้ น ั บ รวม
วันหยุดทำการในต่างประเทศ (ปัจจุบัน T+4 วัน
ทำการ หลังจากวันทำรายการขายคืน)
คุณสามารถตรวจสอบมูลค่าทรัพย์สินรายวันได้ที่: www.lhfund.co.th
คุณพิพัฒน์ พิศณุวงรักษ์,
(เริ่มบริหารกองทุน : วันที่จดทะเบียนกองทุน)
คุณนรี พฤกษยาภัย,
(เริ่มบริหารกองทุน : วันที่จดทะเบียนกองทุน)
คุณภคสุนาท จิตมั่นชัยธรรม, (เริ่มบริหารกองทุน : วันที่จดทะเบียนกองทุน)
คุณพีรวิชญ์ ลิ้มเดชาพันธ์,
(เริ่มบริหารกองทุน : วันที่จดทะเบียนกองทุน)
คุณสร สุรสิทธิ,์
(เริ่มบริหารกองทุน : วันที่จดทะเบียนกองทุน)
คุณพลสินธุ์ กิจมั่นถาวร,
(เริ่มบริหารกองทุน : วันที่จดทะเบียนกองทุน)

ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน

ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)
หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ได้รับแต่งตั้ง (ถ้ามี)

ติดต่อสอบถามรับหนังสือชี้ชวน
ร้องเรียน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด
ที่อยู่ : เลขที่ 11 อาคารคิวเฮ้าส์ สาทร ชั้น 14 ถนนสาทรใต้
แขวงทุง่ มหาเมฆ 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) : คือความเสี่ยงที่เกิดจากการดำเนินงานของผู้ออกตราสาร
หากผลการดำเนิ น งานหรื อฐานะการเงิ น ของผู ้ ออกตราสาร รวมทั ้ ง ความสามารถในการทำกำไรของผู ้ ออกตราสาร
เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งอาจกระทบต่อราคาซื้อขายของตราสาร
▪ ความเสี่ยงจากความสามารถในการชำระหนี้ของผู้ออกตราสาร (Credit Risk) : คือความเสี่ยงจากการที่บริษัทผู้ออกตราสาร
ไม่สามารถชำระคืนเงินต้น และ/หรือดอกเบี้ยได้ตามที่กำหนด หรือไม่ครบตามจำนวนทีไ่ ด้สัญญาไว้
▪ ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องของตราสาร (Liquidity Risk) : คือความเสี่ยงที่เกิดจากการไม่สามารถขายตราสารได้
ในช่วงเวลาที่ต้องการหรืออาจไม่ได้ราคาตามที่คาดหวังเอาไว้
▪ ความเสี ่ ยงจากการลงทุ นในต่ างประเทศ (Country and Political Risk) : เนื ่ องจากกองทุ นหลั กมี การลงทุ นในตราสาร
ต่างประเทศ กองทุนจึงมีความเสี่ยงของประเทศที่ลงทุน กองทุนไทยจึงมีความเสี่ยงในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยพื้นฐาน
สภาวะทางเศรษฐกิจ การเมือง ค่าเงิน และนโยบายต่างประเทศ โดยปัจจัยเหล่านี้อาจมีผลกระทบต่อราคาหน่วยลงทุน หรือ
หลักทรัพย์ที่กองทุนลงทุน หรือผู้ถือหน่วยลงทุนอาจได้รับชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนช้ากว่าระยะเวลาที่กำหนด
▪ ความเสี่ยงจากข้อจำกัดการนำเงินลงทุนกลับประเทศ (Repatriation Risk) : เนื่องจากกองทุนอาจจะมีการลงทุนใน
ตราสารต่างประเทศ จึงมีความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายต่างประเทศที่เกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
และการนำเงินลงทุนกลับเข้ามาในประเทศได้ ซึ่งอาจส่งผลให้กองทุนไม่สามารถชำระเงินให้ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ตามจำนวน
หรือเวลาที่กำหนด
▪ ความเสี่ยงที่เกิดจากการได้รับชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมต่างประเทศล่าช้า : คือความเสี่ยงที่เกิดจาก
วันหยุดทำการของประเทศที่กองทุนลงทุนหรือประเทศที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนอาจหยุดไม่ตรงกับวันหยุดทำการของ
ประเทศไทย ทำให้กองทุนอาจได้รับชำระเงินค่าขายคื นหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมต่างประเทศที่กองทุนลงทุนล่าช้า และ
ส่งผลกระทบต่อการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนในประเทศ
▪ ความเสี ่ ยงจากการทำสั ญญาซื ้ อขายล่ วงหน้ า (Derivative) เพื ่ อป้ องกั นความเสี ่ ยง : การทำสั ญญาซื้ อขายล่วงหน้า
(Derivative) เพื่อป้องกันความเสี่ยง (Hedging) จากอัตราแลกเปลี่ยนอาจทำให้กองทุนเสียโอกาสในการได้รับผลตอบแทนที่
เพิ่มขึ้นหากอัตราแลกเปลี่ยนมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางตรงกันข้ามกับที่กองทุนคาดการณ์ไว้ อย่างไรก็ตาม กองทุนยังคงมี
ความเสี่ยงจากการที่คู่สัญญาไม่ปฏิบัติตามสัญญาดังกล่าว
▪ ความเสี ่ ยงจากความผั นผวนของมู ลค่ า หน่วยลงทุน (Market Risk) หมายถึง ความเสี่ยงที่ มูล ค่า ของหลักทรั พ ย์ ที่
กองทุนรวมลงทุนจะเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นหรือลดลงจากปัจจัยภายนอก เช่น สภาวะเศรษฐกิจการลงทุน ปัจจัยทางการเมือง
ทั้งในและต่างประเทศ เป็นต้น ซึ่งพิจารณาได้จากค่า Standard Deviation (SD) ของกองทุนรวม หากกองทุนรวมมีค่า SD สูง
แสดงว่ากองทุนรวมมีความผันผวนจากการเปลี่ยนแปลงของราคาหลักทรัพย์สูง
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ความเสี่ยงจากการกระจุกตัวลงทุนในผู้ออกรายใดรายหนึ่ง (High Issuer Concentration Risk) พิจารณาจากการลงทุน
แบบกระจุกตัวในตราสารของผู้ออกตราสาร คู่สัญญา หรือบุคคลอื่นที่มีภาระผูกพันตามตราสารหรือสัญญานั้น รายใดรายหนึ่ง
มากกว่า 10% ของ NAV รวมกัน
ทั้งนี้ การลงทุนแบบกระจุกตัวไม่รวมถึงกรณีการลงทุนในทรัพย์สินดังนี้
1. ตราสารหนี้ภาครัฐไทย
2. ตราสารภาครัฐต่างประเทศที่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้
3. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่ผู้รับฝากหรือผู้ออกตราสารที่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถ
ลงทุนได้



ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน (Currency Risk) หมายถึง การเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลีย่ น
มีผลกระทบต่อมูลค่าของหน่วยลงทุน เช่น กองทุนรวมลงทุนด้วยสกุลเงินดอลลาร์ในช่วงที่เงินบาทอ่อน แต่ขายทำกำไร
ในช่วงที่บาทแข็ง กองทุนรวมจะได้เงินบาทกลับมาน้อยลง ในทางกลับกันหากกองทุนรวมลงทุนในช่วงที่บาทแข็งและขายทำกำไร
ในช่วงที่บาทอ่อนก็อาจได้ผลตอบแทนมากขึ้นกว่าเดิมด้วยเช่นกัน ดังนั้น การป้ องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนจึงเป็น
เครื่องมือสาคัญในการบริหารความเสี่ยง ซึ่งทำได้ดังต่อไปนี้
- ป้องกันความเสี่ยงทั้งหมดหรือเกือบทั้งหมด : ผู้ลงทุนไม่มีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
- ป้องกันความเสี่ยงบางส่วน โดยต้องระบุสัดส่วนการป้องกันความเสี่ยงไว้อ ย่างชัดเจน : ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงจาก
อัตราแลกเปลี่ยน
- อาจป้องกันความเสี่ยงตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนรวม : ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน เนื่องจาก
การป้องกันความเสี่ยงขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนรวมในการพิจารณาว่าจะป้องกันความเสี่ยงหรือไม่
- ไม่ป้องกันความเสี่ยงเลย : ผู้ลงทุนมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
การเปลี่ยนแปลงมูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อครั้งถัดไป
ในการเปลี่ยนแปลงมูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อครั้งถัดไป บริษัทจัดการจะคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ โดย
บริษัทจัดการจะประกาศการเปลี่ยนแปลงและแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างชัดเจนถึงวันที่มีการเปลี่ยนแปลง
มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อครั้งถัดไป คำอธิบายเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง และเหตุผลในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลดังกล่าว ผ่าน
เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายในระยะเวลาที่ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้
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สรุปสาระสำคัญของกองทุนหลัก
ชื่อกองทุน

กองทุน iShares U.S. Financial Services ETF
ซึ่งจัดตั้งขึ้นภายใต้กฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา (USA) และที่จดทะเบียนและซื้อขายใน
ตลาดหลั กทรั พย์ NYSE Arca (New York Stock Exchange) ในสกุ ลเงิ นดอลล่ าร์ สหรั ฐฯ
(USD) และบริหารจัดการโดย BlackRock Fund Advisors
ประเภท
กองทุนรวมอีทีเอฟ (Exchange Traded Fund)
วันที่จัดตั้งกอง
วันที่ 12 มิถุนายน 2543
วัตถุประสงค์ในการลงทุน
กองทุน iShares U.S. Financial Services ETF มีวัตถุประสงค์ในการลงทุนในตราสารทุน และ
หรือหุ้นที่ให้ผลตอบแทนใกล้เคียงกับผลตอบแทนของดัชนี Dow Jones U.S. Financial Services
Index (the “Underlying Index”) มากที่สุด โดยเน้นการลงทุนในตราสารทุน/หุ้นกลุ่มบริการ
ทางการเงิน (Financial service)
กองทุ น iShares U.S. Financial Services ETF ลงทุ นอย่ างน้ อย 80% ในหลั กทรั พย์ ท ี ่ เป็ น
กลยุทธ์การลงทุนทีส่ ำคัญ
องค์ ป ระกอบของดั ช นี Dow Jones U.S. Financial Services Index ("ดั ช นี อ ้ า งอิ ง " หรื อ
“Underlying Index”) หรือในทรัพย์สินหรือธุรกรรมใด ๆ ที่มีลักษณะหรือให้ผลการดำเนินงาน
ใกล้เคียงกับหลักทรัพย์ที่เป็นองค์ประกอบของดัชนีอ้างอิง ทั้งนี้ ดัชนีอ้างอิงมีวัตถุประสงค์เพื่อ
วัดผลการดำเนินงานของหมวดอุตสาหกรรมธุรกิจการเงิน (Financial Services Sector) ในตลาด
หุ้นสหรัฐอเมริกา ซึ่งประกอบด้วยบริษัทที่อยู่ในหมวดอุตสาหกรรมย่อย ได้แก่ banks, asset
managers, consumer finance, specialty finance, investments services และ mortgage
finance ดัชนีอ้างอิงดังกล่าวประกอบด้วยบริษัทขนาดใหญ่ และขนาดกลาง และองค์ประกอบ
ของดัชนี อ้างอิงมีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา
ส่วนที่เหลืออีกไม่เกิน 20% กองทุนอาจลงทุนในสัญญาฟิวเจอร์ (futures) ตราสารสิทธิ (options)
และสัญญาสวอป (Swap) เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด รวมถึงหน่วยลงทุนของกองทุนรวม
ตลาดเงินที่ BlackRock Fund Advisors (“BFA”) หรือบริษัทในเครือแนะนำ ตลอดจนการลงทุน
ในหลักทรัพย์ต่าง ๆ ที่ไม่ได้เป็นองค์ประกอบของดัชนีอ้างอิง แต่ BFA เชื่อว่าสามารถช่วยให้
กองทุนมีผลการดำเนินงานใกล้เคียงกับดัชนีอ้างอิงได้
บริษัทจัดการ (Sponsor)
BlackRock Fund Advisors (BFA)
Custodian and Transfer Agent State Street Bank and Trust Company
สกุลเงิน
ดอลล่าร์สหรัฐฯ (US Dollar)
วันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน
ทุกวันทำการ
Expense Ratio
ร้อยละ 0.41 ต่อปี
Index Ticker
IYG
Benchmark
Dow Jones U.S. Financial Services Index
Bloomberg Index Ticker
DJUSFVT
แหล่งข้อมูลกองทุนหลัก
https://www.ishares.com/us/products/239509/ishares-us-financial-services-etf
▪ การลงทุนในหน่วยลงทุนไม่ใช่การฝากเงิน รวมทั้งไม่ได้อยู่ภายใต้ความคุ้มครองของสถาบันคุ้มครองเงินฝาก จึงมีความเสี่ยง
จากการลงทุนซึ่งผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับเงินลงทุนคืนเต็มจำนวน
▪ ได้รับอนุมัติจัดตัง้ และอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
▪ การพิจารณาร่างหนังสือชี้ชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้มิได้เป็นการแสดงว่าสำนักงาน ก.ล.ต. ได้
รับรองถึงความถูกต้องของข้อมูลในหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวม หรือ ได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทุนที่
เสนอขายนั ้ น ทั ้ ง นี ้ บริ ษ ั ท จั ด การกองทุ น รวมได้ ส อบทานข้ อ มู ล ในหนั ง สื อ ชี ้ ช วนส่ ว นสรุ ป ข้ อ มู ล สำคั ญ ณ วั น ที่
18 มีนาคม 2565 แล้วด้วยความระมัดระวังในฐานะผู้รับผิดชอบในการดำเนินการของกองทุนรวมและขอรับรองว่าข้อมูล
ดังกล่าวถูกต้องไม่เป็นเท็จ และไม่ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด
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ข้อมูล ณ วันที่ 18 มีนาคม 2565

หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน
แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด
การเข้าร่วมการต่อต้านทุจริต: ได้รับการรับรอง CAC

กองทุนเปิด แอล เอช ยูเอส ไฟแนนเชียล
LH US Financial Fund (LHUSFIN)
(ชนิดเพื่อการออมและจ่ายเงินปันผล : LHUSFIN-DSSF)
กองทุนรวมตราสารทุน
กองทุนรวมหน่วยลงทุนประเภท Feeder Fund
กองทุนรวมที่เน้นลงทุนแบบมีความเสี่ยงต่างประเทศ
กองทุนรวมที่มีนโยบายเปิดให้มีการลงทุนในกองทุนรวมอื่นภายใต้
บลจ. เดียวกัน (Cross Investing Fund)

กองทุนนี้ลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรมธุรกิจการเงิน
จึงมีความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก

คุณกำลังจะลงทุนอะไร?

กองทุนรวมนี้เหมาะกับใคร?
คุณต้องระวังอะไรเป็นพิเศษ?
สัดส่วนของประเภททรัพย์สินที่ลงทุน
ค่าธรรมเนียม

ผลการดำเนินงาน
ข้อมูลอื่น ๆ

การลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่การฝากเงิน
ผู้ลงทุนควรศึกษารายละเอียดของกองทุนอย่างละเอียดถี่ถ้วนก่อนตัดสินใจลงทุน
หากมีข้อสงสัยหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
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คุณกำลังจะลงทุนอะไร?
o

กองทุนมีนโยบายเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ (หรือ “กองทุนหลัก (Master fund)”) ที่มีนโยบาย
ลงทุนในตราสารทุน และ/หรือหุ้นกลุ่มบริการทางการเงิน (Financial service) โดยจะลงทุนในกองทุนหลักเฉลี่ยในรอบปีบัญชี
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุท ธิ ซึ่งกองทุนเปิด แอล เอช ยูเอส ไฟแนนเชียล จะลงทุนในหน่วยลงทุนของ
กองทุน iShares U.S. Financial Services ETF (“กองทุนหลัก”) สกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐฯ (USD) ที่จดทะเบียนซื้อขายใน
ตลาดหลักทรัพย์ NYSE Arca (New York Stock Exchange) ซึ่งกองทุนหลักได้จดทะเบียนจัดตั้ งในประเทศสหรัฐอเมริกา
(USA) บริหารและจัดการโดย BlackRock Fund Advisors ("BFA")

o

โดยกองทุน iShares U.S. Financial Services ETF มีเป้าหมายเพื่อให้ผลการดำเนินงานสอดคล้องกับดัชนี Dow Jones U.S.
Financial Services Index ("ดัชนีอ้างอิง") ซึ่งเป็นดัชนีที่มีส่วนประกอบเป็นหลักทรัพย์ซึ่งถูกจัดให้อยู่ในหมวดอุตสาหกรรม
การให้บริการทางด้านการเงิน (Financial Service Sector Fund) โดยกองทุนจะลงทุนอย่างน้อย 80% ในหลักทรัพย์ของ
ดัชนีอ้างอิงซึ่งประกอบด้วยบริษัทที่อยู่ในหมวดอุตสาหกรรมย่อย ได้แก่ banks, asset managers, consumer finance,
specialty finance, investments services และ mortgage finance ดัชนีอ้างอิงดังกล่าวประกอบด้วยบริษัทขนาดใหญ่และ
ขนาดกลาง และส่วนที่เหลืออีกไม่เกิน 20% กองทุนอาจลงทุนในสัญญาฟิวเจอร์ (futures) ตราสารสิทธิ (options) และ
สัญญาสวอป (Swap) บางชนิด เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด รวมถึงกองทุนรวมตลาดเงินที่ BFA หรือบริษัทในเครือ
แนะนำ ตลอดจนการลงทุนในหลักทรัพย์ต่าง ๆ ที่ไม่อยู่ในดัชนีอ้างอิง แต่เป็นหลักทรัพย์ที่ BFA เชื่อว่าจะช่วยให้กองทุนมีผล
การดำเนินงานสอดคล้องกับดัชนีอ้างอิงได้

กองทุนไทยอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient portfolio
management) และ/หรื อ เพื ่ อ ป้ อ งกั น ความเสี ่ ยง (Hedging) จากอั ตราแลกเปลี ่ ย น (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 กองทุ น อาจลงทุ น ในหน่วยลงทุ นของกองทุ นรวมหรื อกองทุน รวมอสังหาริ มทรั พย์ (กอง 1) หรื อ ทรั ส ต์เพื ่อ การลงทุนใน
อสังหาริมทรัพย์ (REITs) หรือกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน (infra) ซึ่งอยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ ในสั ดส่วน
ไม่เกินร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
o บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี่ยนแปลงประเภทและลักษณะพิเศษของกองทุนรวมในอนาคตเป็นกองทุนรวมหน่วยลงทุ น
(Fund of Funds) หรือกองทุนรวมที่มีการลงทุนโดยตรงในตราสาร และ/หรือหลักทรัพย์ต่างประเทศ หรือสามารถกลับมาเป็น
กองทุนรวมฟีดเดอร์ (Feeder Fund) ได้ โดยไม่ทำให้ระดับความเสี่ยงของการลงทุน (risk spectrum) เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ ให้เป็นไป
ตามดุลยพินิจของผู้จั ดการกองทุนซึ่งขึ้นอยู่กับสถานการณ์ตลาด โดยเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของ ผู้ถือหน่วยลงทุ น
อนึ่ง บริษัทจัดการจะดำเนินการแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน ก่อนดำเนินการเปลี่ยนแปลงประเภท
กองทุนดังกล่าว โดยประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี)
คุณสามารถดูข้อมูลข้อมูลกองทุนหลักได้ที่ Website : https://www.ishares.com/us/products/239509/ishares-usfinancial-services-etf
กลยุทธ์การบริหารกองทุน :
กองทุนหลักมีกลยุทธ์การลงทุน เพื่อมุ่งหวังให้ผลประกอบการเคลื่อนไหวตามดัชนีชี้วัด และกองทุนเปิด แอล เอช ยูเอส ไฟแนนเชียล
มีกลยุทธ์การลงทุน เพื่อมุ่งหวังให้ผลประกอบการเคลื่อนไหวตามกองทุนหลัก (Passive Management / Index Tracking)
o
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กองทุนรวมนี้เหมาะกับใคร?
▪ ชนิดเพื่อการออมและจ่ายเงินปันผล : LHUSFIN-DSSF : เหมาะสำหรับผู้ลงทุนประเภทบุคคลธรรมดา เปิดโอกาสให้ผู้ลงทุน
รับรายได้สม่ำเสมอจากเงินปันผล รวมถึงได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี หากปฏิบัติเป็นไปตามเกณฑ์/เงื่อนไขที่กรมสรรพากร
กำหนดและ/หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
▪ ผู้ที่สามารถลงทุนในระยะปานกลางถึงระยะยาว โดยคาดหวังผลตอบแทนในระยะยาวที่ดีกว่าการลงทุนในตราสารหนี้ทั่วไป
▪ ผู้ลงทุนที่สามารถรับความผันผวนจากอัตราแลกเปลี่ยนได้ เนื่องจากกองทุนนี้จะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศ
ด้วยสกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐฯ (USD) จึงอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
▪ ผู้ลงทุนที่สามารถรับความผันผวนของราคาหุ้นที่กองทุนรวม และ/หรือ กองทุนหลักไปลงทุน ซึ่งอาจปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นหรือลดลง
จนต่ำกว่ามูลค่าที่ลงทุน และทำให้ขาดทุนได้
▪ ผู้ลงทุนที่ต้องการกระจายการลงทุน ไปยังหุ้นกลุ่มธุรกิจการเงิน (Financial)

กองทุนรวมนี้ไม่เหมาะกับใคร
▪ ผู้ลงทุนที่เน้นการได้รบั ผลตอบแทนในจำนวนเงินที่แน่นอน หรือรักษาเงินต้นให้อยู่ครบ
▪ ผูล้ งทุนที่ไม่สามารถยอมรับความเสี่ยงจากการลงทุนในต่างประเทศได้ อาทิ ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ความผันผวน
ของมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนหลัก เป็นต้น

ทำอย่างไรหากยังไม่เข้าใจนโยบาย และความเสี่ยงของกองทุนนี้
▪ อ่านหนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม หรือสอบถามผูส้ นับสนุนการขายและบริษทั จัดการ
▪ อย่าลงทุนหากไม่เข้าใจลักษณะและความเสีย่ งของกองทุนรวมนี้ดีพอ

คุณต้องระวังอะไรเป็นพิเศษ?
คำเตือนที่สำคัญ:
▪ ในสถานการณ์ไม่ปกติ ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุน หรืออาจได้รับชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนล่าช้ากว่า
ระยะเวลาที่กําหนดไว้ในหนังสือชี้ชวน
▪ เนื่องจากกองทุนจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศ จึงอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งกองทุนทำการ
ป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน
▪ กองทุนหลักมีการกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรมที่มุ่งลงทุนเฉพาะเจาะจงในหมวดอุตสาหกรรมธุรกิจการเงิน (Financial)
เพียงหมวดเดียว ดังนั้น หากมีปัจจัยลบที่ส่งผลกระทบต่อการลงทุนดังกล่าวผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก และอาจ
มีความเสี่ยงและความผันผวนของราคาสูงกว่ากองทุนรวมทั่วไปที่มีการกระจายหลายอุตสาหกรรม
▪ ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการออมจะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี หากไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการลงทุน และจะต้อง
คืนสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่เคยได้รับภายในกำหนดเวลา มิฉะนั้นจะต้องชำระเงินเพิ่มและเบี้ยปรับตามประมวลรัษฎากร
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คำเตือนที่สำคัญ: (ต่อ)
▪ ผู้ลงทุนไม่สามารถนำหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด แอล เอช ยูเอส ไฟแนนเชียล ชนิดเพื่อการออม ไปจำหน่าย โอน จำนำ หรือ
นำไปเป็นประกัน
▪ ผู้ลงทุนควรศึกษาเงื่อนไขการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการออม รวมทั้งสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม และขอรับคู่มือการลงทุนใน
กองทุนรวมเพื่อการออมได้ที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
▪ กองทุนไทยและกองทุนหลักอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกันความเสี่ยง (Hedging) และเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) ซึ่งอาจมีความเสี่ยงมากกว่ากองทุนรวมอื่น จึงเหมาะกับ
ผู้ลงทุนที่ต้องการผลตอบแทนสูงและสามารถยอมรับความเสี่ยงได้สูงกว่าผู้ลงทุนทั่วไป ผู้ลงทุนจึงควรลงทุนในกองทุนนี้เมื่อมี
ความเข้าใจในความเสี่ยงของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และผู้ลงทุ นควรพิจารณาความเหมาะสมของการลงทุนโดยคำนึงถึง
ประสบการณ์ลงทุน วัตถุประสงค์ และฐานะการเงินของผู้ลงทุนเอง
▪ กองทุนมีนโยบายลงทุนในต่างประเทศ จึงมีความเสี่ยงด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และสภาวะตลาด สภาพคล่อง อัตรา
แลกเปลี่ยน กฎหมาย และ/หรือข้อจำกัดของประเทศที่กองทุนเข้าลงทุน ซึ่งอาจส่งผลต่อมูลค่าหน่วยลงทุน และ/หรือสภาพคล่อง
▪ กองทุนอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ่งตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non – Investment Grade) และ
ตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated) รวมทั้งตราสารทุนที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted
Securities) ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงที่สูงขึ้นมากกว่ากองทุนรวมทั่วไป เช่น ความเสี่ยงจากการผิดนัดชำระหนี้ของผู้ออกตราสาร
หรือ ความเสีย่ งจากการขาดสภาพคล่องของตราสาร เป็นต้น
▪ กองทุนหลักที่กองทุนรวมไปลงทุนมีสัดส่วนการลงทุนกระจุกตัวในประเทศสหรัฐอเมริกา ดังนั้น ผู้ลงทุนจึงควรพิจารณาการ
กระจายความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุนโดยรวมของตนเอง
▪ กองทุนอาจลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) กองทุนรวมจึงมีความเสี่ยงมากกว่ากองทุน
รวมที่ลงทุนในหลักทรัพย์อ้างอิงโดยตรง เนื่องจากใช้เงินลงทุนในจำนวนที่น้อยกว่าจึงมีกำไร/ขาดทุนสูงกว่าการลงทุนใน
หลักทรัพย์อ้างอิงโดยตรง ดังนั้น ผู้ลงทุนควรพิจารณาความเหมาะสมของการลงทุน โดยคำนึงถึงประสบการณ์การลงทุน
วัตถุประสงค์การลงทุน และฐานะการเงินของผู้ลงทุนเอง
▪ ในกรณีที่มีแนวโน้มว่าจะมีการขายคืนหน่วยลงทุนเกินกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด บริษัท
จัดการอาจใช้ดุลยพินิจในการเลิกกองทุนรวม และอาจยกเลิกคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุนที่ได้รับไว้แล้ว หรือหยุดรับคำสั่ง
ดังกล่าวได้
▪ กองทุนอาจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นภายใต้การจัดการเดียวกัน ในสัดส่วนไม่เกิน 20% ของ NAV ซึ่งอาจ
ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์อันเกิดจากนโยบายการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การจัดการเดียวกัน

แผนภาพแสดงตำแหน่งความเสี่ยงของกองทุนรวม

หน้า 4

ปัจจัยความเสี่ยงที่สำคัญ

หมายเหตุ : กองทุนรวมมีการลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรมธุรกิจการเงิน (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564)

หมายเหตุ : กองทุนรวมมีการลงทุนกระจุกตัวในประเทศสหรัฐอเมริกา (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564)

หมายเหตุ : ในเบื้องต้นกองทุนมีการประมาณการการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนอยู่ที่ 85% ของเงินลงทุนใน
ต่างประเทศ ทั้งนี้ สัดส่วนการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนดังกล่าวนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้
*คุณสามารถดูข้อมูลเพิม่ เติมได้ที่ www.lhfund.co.th

หน้า 5

สัดส่วนของประเภททรัพย์สินที่ลงทุน
รายละเอียดทรัพย์สินที่กองทุนหลักลงทุน
iShares U.S. Financial Services ETF (กองทุนหลัก)

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
หมายเหตุ : Factsheet : iShares U.S. Financial Services ETF
หรือดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Website :
https://www.ishares.com/us/products/239509/ishares-us-financial-services-etf
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ค่าธรรมเนียม
* ค่าธรรมเนียมมีผลกระทบต่อผลตอบแทนที่คุณจะได้รับ
ดังนั้น คุณควรพิจารณาการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวก่อนการลงทุน *

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV)
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุน

สูงสุดไม่เกิน,
5.000%

5.000%
4.500%

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจริง
(% ต่อปีของ NAV)

4.000%
3.500%
3.000%
2.500%

สูงสุดไม่เกิน,
2.500%

2.000%
1.500%
1.000%

สูงสุดไม่เกิน,
1.000%

เก็บจริง, 1.07%

0.500%
0.000%

สูงสุดไม่เกิน,
0.100%

เก็บจริง, 0.37557%

ผู้ดูแลผลประโยชน์

นายทะเบียน*

เก็บจริง, 0.02461%

การจัดการ

สูงสุดไม่เกิน,
1.400%

ค่าใช้จ่ายอื่น

เก็บจริง, 1.47018%
(ยังไม่รวมค่าใช้จ่าย อื่นๆ )

รวมค่าใช้จ่าย

หมายเหตุ :
1) ค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้นเป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใด ในทำนองเดียวกันนี้
2) ค่าธรรมเนียมค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม เมื่อรวมกันทั้งหมดแล้ว ต้องไม่เกินอัตราร้อยละ 5.00 ต่อปีของ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
*ทั้งนี้ การพิจารณาเรียกเก็บค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนดังกล่าว จะพิจารณาค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผู้
ถือหน่วยลงทุน อาทิ การทำรายการซื้อ/ขาย/สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน, การจัดสรรหน่วยลงทุน และ/หรือการทำรายการทางทะเบียน
ตามที่ผู้ถือหน่วยลงทุนร้องขอ เป็นต้น รวมถึงค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการพัฒนาระบบงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ระบบ Registrar,
Mobile, Online or Internet Trading, FundConnext เป็นต้น เพื่อให้สอดคล้อง และ/หรือเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงาน
ก.ล.ต และ/หน่วยงานอื่นใดที่เกี่ยวข้องกำหนด และ/หรือเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ และ/หรือเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับ
ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต
หน้า 7

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าหน่วยลงทุน)
รายการ

สูงสุดไม่เกิน

เก็บจริง

ภายหลังการเสนอขายครั้งแรก

2.50%
2.50%

ยกเว้น
ยกเว้น

ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน

2.50%

ยกเว้น

▪ ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนเข้า

2.50%

▪ ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนออก

2.50%

ยกเว้น
ยกเว้น

ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน

ตามอัตราที่นายทะเบียนกำหนด

200 บาทต่อรายการ

ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดง
สิทธิในหน่วยลงทุน

ตามอัตราที่นายทะเบียนกำหนด

ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ

ตามที่จ่ายจริง

ตามที่จ่ายจริง

ค่าธรรมเนียมการขาย
ระหว่างการเสนอขายครั้งแรก

ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยน

ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ

หมายเหตุ:
1) ค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้น อาจเรียกเก็บจากผู้ลงทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่ละรายไม่เท่ากัน ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ
2) กรณีสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการอาจยกเว้นไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนสำหรับการสับเปลี่ยน
หน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ แต่จะมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายและรับซื้อคืน
หน่วยลงทุนตามอัตราที่บริษัทจัดการกำหนด
3) ค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้นรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแล้ว
ทั้งนี้ 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 iShares U.S. Financial Services ETF
ค่าธรรมเนียม
Expense Ratio

อัตราเก็บจริง
ร้อยละ 0.41 ต่อปี

หน้า 8

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

ประเภทกองทุนรวมเพื่อใช้เปรียบเทียบผลการดำเนินงาน ณ จุดขาย คือ US Equity
ผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก iShares U.S. Financial Services ETF

หมายเหตุ : ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
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ข้อมูลอื่น ๆ
นโยบายการจ่ายเงินปันผล
ผู้ดูแลผลประโยชน์
วันเสนอขายครั้งแรก (IPO)
วันที่จดทะเบียน
อายุโครงการ
จำนวนเงินทุนโครงการ
การซื้อและขายคืนหน่วยลงทุน

รายชื่อผู้จัดการกองทุน

มี จ่ายไม่เกินปีละ 12 ครั้ง
ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)
ระหว่างวันที่ 22 – 28 มีนาคม 2565
วันที่ 29 มีนาคม 2565 (วันที่ดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลงได้)
ไม่กำหนดอายุโครงการ
1,000 ล้านบาท
วันทำการซื้อ :
ระหว่างการเสนอขายครั้งแรก (IPO)* : วันที่ 22 – 28 มีนาคม 2565
ตั้งแต่เวลา 08.30 – 15.30 น.
ภายหลังการเสนอขายครั้งแรก
: ทุกวันทำการตั้งแต่เวลา 08.30 – 14.00 น.
* โดยการเสนอขายครั้งแรก (IPO) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิรับเงินค่าจองซื้อเป็นเงินโอน
เท่านั้นภายในเวลา 15.30 น.
อนึ่ง ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถส่งคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนต้นทาง อันได้ แก่
กองทุนเปิด แอล เอช ตลาดเงิน (LHMM) และกองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส
(LHSTPLUS) เพื่อซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนนี้ (สับเปลี่ยนเข้า หรือการขายหน่วยลงทุน
กองทุนต้นทางเพื่อซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนนี้) ในช่วงเสนอขายครั้งแรก (IPO) ได้
ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจกำหนด หรือเปลี่ยนแปลงรายชื่อกองทุนต้นทางนี้ในภายหลังได้
เว้นแต่บริษัทจัดการจะอนุญาตเป็นอย่างอื่น
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก
: ไม่กำหนด
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป
: ไม่กำหนด
วันทำการขายคืน :
วันทำการขายคืนปกติ
: ทุกวันทำการตั้งแต่เวลา 08.30 – 14.00 น.
มูลค่าขั้นต่ำของการขายคืน
: ไม่กำหนด
ยอดคงเหลือขั้นต่ำ
: ไม่กำหนด / จำนวนหน่วย ไม่กำหนด
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน
: ภายใน 5 วั น ทำการ นั บ ตั ้ ง แต่ ว ั น ถั ด จากวั น
คำนวณมู ล ค่า ทรั พ ย์ส ิ น สุ ท ธิ โดยมิ ใ ห้ น ั บ รวม
วันหยุดทำการในต่างประเทศ (ปัจจุบัน T+4 วัน
ทำการ หลังจากวันทำรายการขายคืน)
คุณสามารถตรวจสอบมูลค่าทรัพย์สินรายวันได้ที่: www.lhfund.co.th
คุณพิพัฒน์ พิศณุวงรักษ์,
(เริ่มบริหารกองทุน : วันที่จดทะเบียนกองทุน)
คุณนรี พฤกษยาภัย,
(เริ่มบริหารกองทุน : วันที่จดทะเบียนกองทุน)
คุณภคสุนาท จิตมั่นชัยธรรม, (เริ่มบริหารกองทุน : วันที่จดทะเบียนกองทุน)
คุณพีรวิชญ์ ลิ้มเดชาพันธ์,
(เริ่มบริหารกองทุน : วันที่จดทะเบียนกองทุน)
คุณสร สุรสิทธิ,์
(เริ่มบริหารกองทุน : วันที่จดทะเบียนกองทุน)
คุณพลสินธุ์ กิจมั่นถาวร,
(เริ่มบริหารกองทุน : วันที่จดทะเบียนกองทุน)

ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน

ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)
หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ได้รับแต่งตั้ง (ถ้ามี)

ติดต่อสอบถามรับหนังสือชี้ชวน
ร้องเรียน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด
ที่อยู่ : เลขที่ 11 อาคารคิวเฮ้าส์ สาทร ชั้น 14 ถนนสาทรใต้
แขวงทุง่ มหาเมฆ 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) : คือความเสี่ยงที่เกิดจากการดำเนินงานของผู้ออกตราสาร
หากผลการดำเนิ น งานหรื อฐานะการเงิ น ของผู ้ ออกตราสาร รวมทั ้ ง ความสามารถในการทำกำไรของผู ้ ออกตราสาร
เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งอาจกระทบต่อราคาซื้อขายของตราสาร
▪ ความเสี่ยงจากความสามารถในการชำระหนี้ของผู้ออกตราสาร (Credit Risk) : คือความเสี่ยงจากการที่บริษัทผู้ออกตราสาร
ไม่สามารถชำระคืนเงินต้น และ/หรือดอกเบี้ยได้ตามที่กำหนด หรือไม่ครบตามจำนวนทีไ่ ด้สัญญาไว้
▪ ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องของตราสาร (Liquidity Risk) : คือความเสี่ยงที่เกิดจากการไม่สามารถขายตราสารได้
ในช่วงเวลาที่ต้องการหรืออาจไม่ได้ราคาตามที่คาดหวังเอาไว้
▪ ความเสี ่ ยงจากการลงทุ นในต่ างประเทศ (Country and Political Risk) : เนื ่ องจากกองทุ นหลั กมี การลงทุ นในตราสาร
ต่างประเทศ กองทุนจึงมีความเสี่ยงของประเทศที่ลงทุน กองทุนไทยจึงมีความเสี่ยงในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยพื้นฐาน
สภาวะทางเศรษฐกิจ การเมือง ค่าเงิน และนโยบายต่างประเทศ โดยปัจจัยเหล่านี้อาจมีผลกระทบต่อราคาหน่วยลงทุน หรือ
หลักทรัพย์ที่กองทุนลงทุน หรือผู้ถือหน่วยลงทุนอาจได้รับชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนช้ากว่าระยะเวลาที่กำหนด
▪ ความเสี่ยงจากข้อจำกัดการนำเงินลงทุนกลับประเทศ (Repatriation Risk) : เนื่องจากกองทุนอาจจะมีการลงทุนใน
ตราสารต่างประเทศ จึงมีความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายต่างประเทศที่เกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
และการนำเงินลงทุนกลับเข้ามาในประเทศได้ ซึ่งอาจส่งผลให้กองทุนไม่สามารถชำระเงินให้ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ตามจำนวน
หรือเวลาที่กำหนด
▪ ความเสี่ยงที่เกิดจากการได้รับชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมต่างประเทศล่าช้า : คือความเสี่ยงที่เกิดจาก
วันหยุดทำการของประเทศที่กองทุนลงทุนหรือประเทศที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนอาจหยุดไม่ตรงกับวันหยุดทำการของ
ประเทศไทย ทำให้กองทุนอาจได้รับชำระเงินค่าขายคื นหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมต่างประเทศที่กองทุนลงทุนล่าช้า และ
ส่งผลกระทบต่อการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนในประเทศ
▪ ความเสี ่ ยงจากการทำสั ญญาซื ้ อขายล่ วงหน้ า (Derivative) เพื ่ อป้ องกั นความเสี ่ ยง : การทำสั ญญาซื้ อขายล่วงหน้า
(Derivative) เพื่อป้องกันความเสี่ยง (Hedging) จากอัตราแลกเปลี่ยนอาจทำให้กองทุนเสียโอกาสในการได้รับผลตอบแทนที่
เพิ่มขึ้นหากอัตราแลกเปลี่ยนมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางตรงกันข้ามกับที่กองทุนคาดการณ์ไว้ อย่างไรก็ตาม กองทุนยังคงมี
ความเสี่ยงจากการที่คู่สัญญาไม่ปฏิบัติตามสัญญาดังกล่าว
▪ ความเสี ่ ยงจากความผั นผวนของมู ลค่ า หน่วยลงทุน (Market Risk) หมายถึง ความเสี่ยงที่ มูล ค่า ของหลักทรั พ ย์ ที่
กองทุนรวมลงทุนจะเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นหรือลดลงจากปัจจัยภายนอก เช่น สภาวะเศรษฐกิจการลงทุน ปัจจัยทางการเมือง
ทั้งในและต่างประเทศ เป็นต้น ซึ่งพิจารณาได้จากค่า Standard Deviation (SD) ของกองทุนรวม หากกองทุนรวมมีค่า SD สูง
แสดงว่ากองทุนรวมมีความผันผวนจากการเปลี่ยนแปลงของราคาหลักทรัพย์สูง
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ความเสี่ยงจากการกระจุกตัวลงทุนในผู้ออกรายใดรายหนึ่ง (High Issuer Concentration Risk) พิจารณาจากการลงทุน
แบบกระจุกตัวในตราสารของผู้ออกตราสาร คู่สัญญา หรือบุคคลอื่นที่มีภาระผูกพันตามตราสารหรือสัญญานั้น รายใดรายหนึ่ง
มากกว่า 10% ของ NAV รวมกัน
ทั้งนี้ การลงทุนแบบกระจุกตัวไม่รวมถึงกรณีการลงทุนในทรัพย์สินดังนี้
1. ตราสารหนี้ภาครัฐไทย
2. ตราสารภาครัฐต่างประเทศที่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้
3. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่ผู้รับฝากหรือผู้ออกตราสารที่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถ
ลงทุนได้



ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน (Currency Risk) หมายถึง การเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลีย่ น
มีผลกระทบต่อมูลค่าของหน่วยลงทุน เช่น กองทุนรวมลงทุนด้วยสกุลเงินดอลลาร์ในช่วงที่เงินบาทอ่อน แต่ขายทำกำไร
ในช่วงที่บาทแข็ง กองทุนรวมจะได้เงินบาทกลับมาน้อยลง ในทางกลับกันหากกองทุนรวมลงทุนในช่วงที่บาทแข็งและขายทำกำไร
ในช่วงที่บาทอ่อนก็อาจได้ผลตอบแทนมากขึ้นกว่าเดิมด้วยเช่นกัน ดังนั้น การป้ องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนจึงเป็น
เครื่องมือสาคัญในการบริหารความเสี่ยง ซึ่งทำได้ดังต่อไปนี้
- ป้องกันความเสี่ยงทั้งหมดหรือเกือบทั้งหมด : ผู้ลงทุนไม่มีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
- ป้องกันความเสี่ยงบางส่วน โดยต้องระบุสัดส่วนการป้องกันความเสี่ยงไว้อ ย่างชัดเจน : ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงจาก
อัตราแลกเปลี่ยน
- อาจป้องกันความเสี่ยงตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนรวม : ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน เนื่องจาก
การป้องกันความเสี่ยงขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนรวมในการพิจารณาว่าจะป้องกันความเสี่ยงหรือไม่
- ไม่ป้องกันความเสี่ยงเลย : ผู้ลงทุนมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
การเปลี่ยนแปลงมูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อครั้งถัดไป
ในการเปลี่ยนแปลงมูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อครั้งถัดไป บริษัทจัดการจะคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ โดย
บริษัทจัดการจะประกาศการเปลี่ยนแปลงและแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างชัดเจนถึงวันที่มีการเปลี่ยนแปลง
มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อครั้งถัดไป คำอธิบายเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง และเหตุผลในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลดังกล่าว ผ่าน
เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายในระยะเวลาที่ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้
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สรุปสาระสำคัญของกองทุนหลัก
ชื่อกองทุน

กองทุน iShares U.S. Financial Services ETF
ซึ่งจัดตั้งขึ้นภายใต้กฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา (USA) และที่จดทะเบียนและซื้อขายใน
ตลาดหลั กทรั พย์ NYSE Arca (New York Stock Exchange) ในสกุ ลเงิ นดอลล่ าร์ สหรั ฐฯ
(USD) และบริหารจัดการโดย BlackRock Fund Advisors
ประเภท
กองทุนรวมอีทีเอฟ (Exchange Traded Fund)
วันที่จัดตั้งกอง
วันที่ 12 มิถุนายน 2543
วัตถุประสงค์ในการลงทุน
กองทุน iShares U.S. Financial Services ETF มีวัตถุประสงค์ในการลงทุนในตราสารทุน และ
หรือหุ้นที่ให้ผลตอบแทนใกล้เคียงกับผลตอบแทนของดัชนี Dow Jones U.S. Financial Services
Index (the “Underlying Index”) มากที่สุด โดยเน้นการลงทุนในตราสารทุน/หุ้นกลุ่มบริการ
ทางการเงิน (Financial service)
กองทุ น iShares U.S. Financial Services ETF ลงทุ นอย่ างน้ อย 80% ในหลั กทรั พย์ ท ี ่ เป็ น
กลยุทธ์การลงทุนทีส่ ำคัญ
องค์ ป ระกอบของดั ช นี Dow Jones U.S. Financial Services Index ("ดั ช นี อ ้ า งอิ ง " หรื อ
“Underlying Index”) หรือในทรัพย์สินหรือธุรกรรมใด ๆ ที่มีลักษณะหรือให้ผลการดำเนินงาน
ใกล้เคียงกับหลักทรัพย์ที่เป็นองค์ประกอบของดัชนีอ้างอิง ทั้งนี้ ดัชนีอ้างอิงมีวัตถุประสงค์เพื่อ
วัดผลการดำเนินงานของหมวดอุตสาหกรรมธุรกิจการเงิน (Financial Services Sector) ในตลาด
หุ้นสหรัฐอเมริกา ซึ่งประกอบด้วยบริษัทที่อยู่ในหมวดอุตสาหกรรมย่อย ได้แก่ banks, asset
managers, consumer finance, specialty finance, investments services และ mortgage
finance ดัชนีอ้างอิงดังกล่าวประกอบด้วยบริษัทขนาดใหญ่ และขนาดกลาง และองค์ประกอบ
ของดัชนี อ้างอิงมีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา
ส่วนที่เหลืออีกไม่เกิน 20% กองทุนอาจลงทุนในสัญญาฟิวเจอร์ (futures) ตราสารสิทธิ (options)
และสัญญาสวอป (Swap) เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด รวมถึงหน่วยลงทุนของกองทุนรวม
ตลาดเงินที่ BlackRock Fund Advisors (“BFA”) หรือบริษัทในเครือแนะนำ ตลอดจนการลงทุน
ในหลักทรัพย์ต่าง ๆ ที่ไม่ได้เป็นองค์ประกอบของดัชนีอ้างอิง แต่ BFA เชื่อว่าสามารถช่วยให้
กองทุนมีผลการดำเนินงานใกล้เคียงกับดัชนีอ้างอิงได้
บริษัทจัดการ (Sponsor)
BlackRock Fund Advisors (BFA)
Custodian and Transfer Agent State Street Bank and Trust Company
สกุลเงิน
ดอลล่าร์สหรัฐฯ (US Dollar)
วันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน
ทุกวันทำการ
Expense Ratio
ร้อยละ 0.41 ต่อปี
Index Ticker
IYG
Benchmark
Dow Jones U.S. Financial Services Index
Bloomberg Index Ticker
DJUSFVT
แหล่งข้อมูลกองทุนหลัก
https://www.ishares.com/us/products/239509/ishares-us-financial-services-etf
▪ การลงทุนในหน่วยลงทุนไม่ใช่การฝากเงิน รวมทั้งไม่ได้อยู่ภายใต้ความคุ้มครองของสถาบันคุ้มครองเงินฝาก จึงมีความเสี่ยง
จากการลงทุนซึ่งผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับเงินลงทุนคืนเต็มจำนวน
▪ ได้รับอนุมัติจัดตัง้ และอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
▪ การพิจารณาร่างหนังสือชี้ชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้มิได้เป็นการแสดงว่าสำนักงาน ก.ล.ต. ได้
รับรองถึงความถูกต้องของข้อมูลในหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวม หรือ ได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทุนที่
เสนอขายนั ้ น ทั ้ ง นี ้ บริ ษ ั ท จั ด การกองทุ น รวมได้ ส อบทานข้ อ มู ล ในหนั ง สื อ ชี ้ ช วนส่ ว นสรุ ป ข้ อ มู ล สำคั ญ ณ วั น ที่
18 มีนาคม 2565 แล้วด้วยความระมัดระวังในฐานะผู้รับผิดชอบในการดำเนินการของกองทุนรวมและขอรับรองว่าข้อมูล
ดังกล่าวถูกต้องไม่เป็นเท็จ และไม่ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด
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