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หนังสือชี้ชวนส$วนสรุปขอมูลสําคัญ
กองทุนเป/ด แอล เอช อินโนเวชั่น
LH INNOVATION FUND (LHINNO)

(ชนิดสะสมมูลค$า : LHINNO-A)

บริษัทหลักทรัพย(จัดการกองทุน
แลนด( แอนด( เฮาส( จํากัด
การเขาร$วมการต$อตานทุจริต:
ไดรับการรับรอง CAC*
* โครงการแนวร$วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต$อตานการทุจริต
(Thailand's Private Sector Collective Action Coalition
Against Corruption "CAC") ของสมาคมส$งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย

กองทุนรวมตราสารทุน
กองทุนรวมหน$วยลงทุนประเภท Fund of Funds
กองทุนรวมที่เนนลงทุนแบบมีความเสี่ยงต$างประเทศ
กองทุนรวมที่มีนโยบายเป/ดใหมีการลงทุนในกองทุนรวมอื่น
ภายใตบลจ. เดียวกัน (Cross Investing Fund)

คุณกําลังจะลงทุนอะไร?
กองทุนรวมนี้เหมาะกับใคร?
คุณตองระวังอะไรเปนพิเศษ?
สัดส$วนของประเภททรัพย(สินที่ลงทุน
ค$าธรรมเนียม
ผลการดําเนินงาน
ขอมูลอื่นๆ

การลงทุนในกองทุนรวมไม$ใช$การฝากเงิน
ผูลงทุนควรศึกษารายละเอียดของกองทุนอย$างละเอียดถี่ถวนก$อนตัดสินใจลงทุน
หากมีขอสงสัยหรือตองการขอมูลเพิ่มเติม โปรดติดต$อบริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
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คุณกําลังจะลงทุนอะไร?
กองทุนมีนโยบายที่จะลงทุนในหรือมีไวซึ่งหน3วยลงทุนของกองทุนรวมต3างประเทศ อาทิ หน3วย CIS และ/หรือ กองทุนรวม
อีทีเอฟ ตั้งแต3 2 กองทุนขึ้นไป โดยเฉลี่ยในรอบป@บัญชี ไม3นอยกว3ารอยละ 80 ของมูลค3าทรัพยEสินสุทธิของกองทุนรวม
โดยการลงทุนในกองทุนปลายทางดังกล3าวมีนโยบายลงทุนในตราสารแห3งทุนต3างประเทศทั่วโลกที่เกี่ยวของหรือไดรับ
ประโยชนEจากนวั ตกรรม ซึ่ง สัดส3ว นการลงทุนในแต3 ละกองทุนโดยเฉลี่ ยในรอบป@บัญชีไ ม3เกินรอยละ 79 ของมูลค3 า
ทรัพยEสินสุทธิของกองทุน ทั้งนี้ กองทุนจะลงทุนในต3างประเทศซึ่งจะส3งผลใหมี net exposure ที่เกี่ยวของกับความเสี่ยง
ต3างประเทศโดยเฉลี่ยในรอบป@บัญ ชีไม3นอยกว3 ารอยละ 80 ของมูลค3 าทรัพยEสินสุ ทธิของกองทุนหรือตามอัตราส3วนที่
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด
กองทุนอาจลงทุนในหน3วยลงทุนของกองทุนรวมหรือกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยE (กอง1) หรือทรัสตEเพื่อการลงทุนใน
อสังหาริมทรัพยE (REITs) หรือกองทุนรวมโครงสรางพื้นฐาน (infra) ซึ่งอยู3ภายใตการจัดการของบริษัทจัดการ ในสัดส3วนไม3
เกินรอยละ 20 ของมูลค3าทรัพยEสินสุทธิของกองทุน ยกเวนกรณีที่กองทุนปลายทางเป_นกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยE (กอง
1) และกองทุนรวมโครงสรางพื้นฐาน (infra) ลงทุนสูงสุดไดไม3เกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหน3วยลงทุนทั้งหมดของกองทุน
ปลายทาง โดยการลงทุ นในหน3 ว ยลงทุ น ดั ง กล3 าวตองอยู3 ภ ายใตกรอบนโยบายการลงทุ นของกองทุ นซึ่ งเป_ น ไปตาม
หลักเกณฑEเงื่อนไขที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด ทั้งนี้ กองทุนปลายทางไม3สามารถลงทุนยอนกลับในกองทุน
ตนทาง (circle investment) และกองทุนปลายทางไม3สามารถลงทุนต3อในกองทุนอื่นภายใต บลจ.เดียวกันอีก (cascade
investment)
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี่ยนแปลงประเภทและลักษณะพิเศษของกองทุนรวมในอนาคตเป_นกองทุนรวมฟ@ดเดอรE
(Feeder Fund) หรือกองทุนรวมที่มีการลงทุนโดยตรงในตราสาร และ/หรือหลักทรัพยEต3างประเทศ หรือสามารถกลับมา
เป_นกองทุนรวมหน3วยลงทุน (Fund of Funds) ได โดยไม3ทําใหระดับความเสี่ยงของการลงทุน (risk spectrum) เพิ่มขึ้น
ทั้งนี้ ใหเป_นไปตามดุลยพินิจของผูจัดการกองทุนซึ่งขึ้นอยู3กับสถานการณEตลาด โดยเป_นไปเพื่อประโยชนEสูงสุดของผูถือ
หน3วยลงทุน อนึ่ง บริษัทจัดการจะดําเนินการแจงใหผูถือหน3วยลงทุนทราบล3วงหนาอย3างนอย 30 วัน ก3อนดําเนินการ
เปลี่ยนแปลงประเภทกองทุนดังกล3าว โดยประกาศผ3านทางเว็บไซตEของบริษัทจัดการ และเว็บไซตEของผูสนับสนุนการขาย
หรือรับซื้อคืนหน3วยลงทุน (ถามี)
กลยุทธEการบริหารกองทุน :
มุ3งหวังใหผลประกอบการสูงกว3าดัชนีชี้วัด (Active management)
ผู ลงทุ น ควรศึ ก ษาและทํ าความเขาใจเกี่ ยวกั บ กองทุ น ต3 า งประเทศที่ ก องทุ น ลงทุ นไดในเนื้ อ หาส3 ว น "ขอมู ล กองทุ น
ต3างประเทศ" ในส3วนทายของเอกสารฉบับนี้
“ผูลงทุนควรศึกษาและทําความเขาใจเกี่ยวกับปmจจัยความเสี่ยงของกองทุนในส3วนทายของเอกสารฉบับนี้”
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กองทุนรวมนี้เหมาะกับใคร?
ชนิดสะสมมูลค3า (ชื่อย3อ : LHINNO-A) : เหมาะสําหรับผูลงทุนประเภทบุคคลธรรมดาเปoดโอกาสใหผูลงทุนรับรายได
จากส3วนต3างจากการลงทุน (Capital Gain) และสะสมผลประโยชนEจากการลงทุน (Total return)
▪ ที่สามารถลงทุนในระยะปานกลางถึงระยะยาว โดยคาดหวังผลตอบแทนในระยะยาวที่ดีกว3าการลงทุนในตราสารหนี้
ทั่วไป
▪ ผูลงทุนที่สามารถรับความผันผวนจากอัตราแลกเปลี่ยนได เนื่องจากกองทุนนี้จะลงทุนในหน3วยลงทุนของกองทุน
ต3างประเทศดวยสกุลเงินดอลล3ารEสหรัฐฯ (USD) จึงอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

กองทุนรวมนีไ้ ม$เหมาะกับใคร
▪ ผูลงทุนที่เนนการไดรับผลตอบแทนในจํานวนเงินที่แน3นอน หรือรักษาเงินตนใหอยู3ครบ
▪ ผูลงทุนที่ไม3สามารถยอมรับความเสี่ยงจากการลงทุนในต3างประเทศได อาทิ ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ความ
ผันผวนของมูลค3าหน3วยลงทุนของกองทุนหลัก เป_นตน

ทําอย$างไรหากยังไม$เขาใจนโยบาย และความเสี่ยงของกองทุนนี้
อ$านหนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม หรือสอบถามผูสนับสนุนการขายและบริษัทจัดการ
อย$าลงทุนหากไม3เขาใจลักษณะและความเสี่ยงของกองทุนรวมนี้ดีพอ
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คุณตองระวังอะไรเปนพิเศษ?
คําเตือนที่สําคัญ
ในสถานการณEไม3ปกติ ผูถือหน3วยลงทุนอาจไม3สามารถขายคืนหน3วยลงทุน หรืออาจไดรับชําระค3าขายคืนหน3วย ลงทุน
ล3าชากว3าระยะเวลาที่กําหนดไวในหนังสือชี้ชวน
เนื่องจากกองทุนจะลงทุนในหน3วยลงทุนของกองทุนต3างประเทศ จึงอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งกองทุน
ทําการปtองกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต3างประเทศตามดุลยพินิจของผูจัดการกองทุน
กองทุ น ไทยและกองทุ นต3 างประเทศอาจลงทุ นในสั ญ ญาซื้ อ ขายล3 ว งหนา (Derivatives)เพื อป้ อ งกัน ความเสียง
(Hedging) และเพือเพิมประสิทธิภาพการบริ หารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) ซึงอาจมีความ
เสียงมากกว่ากองทุนรวมอืน จึงเหมาะกับผู้ลงทุนทีต้ องการผลตอบแทนสงและสามารถยอมรับความเสียงได้ สงู
กว่าผู้ลงทุนทัวไป ผู้ลงทุนจึงควรลงทุนในกองทุนนี +เมือมีความเข้ าใจในความเสียงของสัญญาซื +อขายล่วงหน้ า และ
ผู้ลงทุนควรพิจารณาความเหมาะสมของการลงทุนโดยคํ านึงถึง ประสบการณ์ ลงทุน วัตถุป ระสงค์ และฐานะ
การเงินของผู้ลงทุนเอง
กองทุนมีนโยบายลงทุนในต3างประเทศ จึงมีความเสี่ยงดานการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และสภาวะตลาด สภาพคล3อง
อัตราแลกเปลี่ยน กฎหมาย และ/หรือขอจํากัดของประเทศที่กองทุนเขาลงทุน ซึ่งอาจส3งผลต3อมูลค3าหน3วยลงทุน และ/
หรือสภาพคล3อง
กองทุนอาจลงทุนหรือมีไวซึ่งตราสารหนี้ที่มีอันดับความน3าเชื่อถือต่ํากว3าที่สามารถลงทุนได (Non – Investment
Grade) และตราสารหนี +ทีไม่ได้ รับการจัดอันดับความน่าเชือถือ (Unrated) รวมทังตราสารทุ
+
นทีไม่ได้ จดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted Securities) ผู้ลงทุนอาจมีความเสียงทีสูงขึ +นมากกว่ากองทุนรวมทัวไป เช่น ความเสียง
จากการผิดนัดชําระหนี +ของผู้ออกตราสาร หรื อ ความเสียงจากการขาดสภาพคล่องของตราสาร เป็ นต้ น
กองทุ นหลั ก ที่ก องทุ นรวมไปลงทุ นมีสัดส3ว นการลงทุ นกระจุ กตั วในประเทศสหรัฐ อเมริก า ดั งนั้น ผูลงทุนจึ งควร
พิจารณาการกระจายความเสี่ยงของพอรEตการลงทุนโดยรวมของตนเอง
กองทุนอาจลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล3วงหนาแฝง ( Structured Note) กองทุนรวมจึงมีความเสียงมากกว่า
กองทุนรวมทีลงทุนในหลักทรัพย์อ้างอิงโดยตรง เนืองจากใช้ เงินลงทุนในจํานวนที น้ อยกว่าจึงมีกําไร/ขาดทุนสูง
กว่าการลงทุนในหลักทรัพย์อ้างอิงโดยตรง ดังนัน+ ผู้ลงทุนควรพิจารณาความเหมาะสมของการลงทุน โดยคํานึงถึง
ประสบการณ์การลงทุน วัตถุประสงค์การลงทุน และฐานะการเงินของผู้ลงทุนเอง
ในกรณีที่มีแนวโนมว3าจะมีการขายคืนหน3วยลงทุนเกินกว3า 2 ใน 3 ของจํานวนหน3วยลงทุนที่จําหน3ายไดแลวทั้งหมด
บริษัทจัดการอาจใชดุลยพินิจในการเลิกกองทุนรวม และอาจยกเลิกคําสั่งซื้อขายหน3วยลงทุนที่ไดรับไวแลวหรือ หยุด
รับคําสั่งดังกล3าวได
กองทุนอาจลงทุนในหน3วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นภายใตการจัดการเดียวกัน ในสัดส3วนไม3เกิน 20% ของ NAV ซึง
อาจก่อให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์อนั เกิดจากนโยบายการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้
การจัดการเดียวกัน
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แผนภาพแสดงตําแหน$งความเสี่ยงของกองทุนรวม

ปcจจัยความเสี่ยงที่สําคัญ

หมายเหตุ : กองทุนรวมมีการลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรม Health Care 30.50%, Information Technology 28.70%,
Communication Services 22.70%

หมายเหตุ : กองทุนรวมมีการลงทุนกระจุกตัวในประเทศสหรัฐอเมริกา 82.30%

* คุณสามารถดูขอมูลเพิ่มเติมไดที่ www.lhfund.co.th
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สัดส$วนของประเภททรัพย(สินที่ลงทุน
% ของ NAV
หน$วยลงทุน Invesco
WilderHill Clean Energy
ETF, 12.11%

หน$วยลงทุน ARK GENOMIC
REVOLUTION ETF, 12.09%
อื่นๆ, 2.44%

หน$วยลงทุน ARK
INNOVATION ETF, 73.36%

หมายเหตุ:

ขอมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

ทั้งนี้คุณสามารถดูขอมูลที่เป_นปmจจุบันไดที่ www.lhfund.co.th

▪ ชื่อทรัพย(สินที่ลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก
หลักทรัพย(

อันดับความน$าเชื่อถือ/
สถาบันที่จัดอันดับ

% ของ
NAV

หน$วยลงทุน ARK INNOVATION ETF

-

73.36

หน$วยลงทุน Invesco WilderHill Clean Energy ETF

-

12.11

หน$วยลงทุน ARK GENOMIC REVOLUTION ETF

-

12.09

อื่นๆ

-

2.44

หมายเหตุ:

ขอมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564 ทั้งนี้คุณสามารถดูขอมูลที่เป_นปmจจุบันไดที่ www.lhfund.co.th
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ค$าธรรมเนียม
* ค$าธรรมเนียมมีผลกระทบต$อผลตอบแทนที่คุณจะไดรับ
ดังนั้น คุณควรพิจารณาการเรียกเก็บค$าธรรมเนียมดังกล$าวก$อนการลงทุน *
ค$าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต$อปxของ NAV)
ค$าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจริง
% ต$อปxของ NAV

6.0000

สูงสุดไม$เกิน, 5.00

5.0000
4.0000
3.0000
2.0000
1.0000

สูงสุดไม$เกิน, 2.50
1.0700

สูงสุดไม$เกิน, 1.00

สูงสุดไม$เกิน, 1.40

สูงสุดไม$เกิน, 0.10

0.0000

การจัดการ

0.026215

ผูดูแลผลประโยชน(

1.36479

ตามจ$ายจริง

0.26857

นายทะเบียน

ค$าใชจ$ายอื่นๆ

รวมค$าใชจ$าย

หมายเหตุ:
1) ค3าธรรมเนียมดังกล3าวขางตนเป_นอัตราที่รวมภาษีมูลค3าเพิ่ม หรือภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใด ในทํานองเดียวกันนี้
2) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการที่จะปรับเพิ่มอัตราค3าธรรมเนียมหรือค3าใชจ3ายขางตนโดยไม3ถือว3าเป_นการแกไขเพิ่มเติมโครงการจัดการในอัตราไม3เกินรอยละ 5 ของ
อัตราค3าธรรมเนียมหรือค3าใชจ3าย ทั้งนี้ เป_นไปตามที่ระบุไวในรายละเอียดโครงการและตามหลักเกณฑEที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด
3) ค3าธรรมเนียมค3าใชจ3ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมเมื่อรวมกันทั้งหมดแลว ตองไม3เกินอัตรารอยละ 5.00 ต3อป@ของมูลค3าทรัพยEสินสุทธิของกองทุนรวม
4) สามารถดูค3าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจริงจากกองทุนรวมยอนหลัง 3 ป@ เพิ่มเติมไดที่รายละเอียดหนังสือชี้ชวนส3วนขอมูลกองทุนรวม
* สามารถดูขอมูลเพิ่มเติมไดที่ www.lhfund.co.th

ค$าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผูถือหน$วย (% ของมูลค$าซื้อขาย)
รายการ
ค3าธรรมเนียมการขาย (Front-end Fee)
ค3าธรรมเนียมการรับซื้อคืน (Back-end Fee)
ค3าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน3วยลงทุน
สับเปลี่ยนเขา (Switching in Fee)

สูงสุดไม$เกิน
2.50
2.50

เก็บจริง
1.25
ยกเวน

2.50

1.25

สับเปลี่ยนออก (Switching out Fee)

2.50

ยกเวน

ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ

200 บาท/รายการ

ค3าธรรมเนียมการโอนหน3วยลงทุน

หมายเหตุ:
1) ค3าธรรมเนียมดังกล3าวขางตน อาจเรียกเก็บจากผูลงทุนแต3ละกลุ3มหรือแต3ละรายไม3เท3ากัน ขึ้นอยู3กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ
2) กรณีสับเปลี่ยนหน3วยลงทุน บริษัทจัดการอาจยกเวนไม3เรียกเก็บค3าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน3วยลงทุนสําหรับการสับเปลี่ยนหน3วยลงทุนระหว3างกองทุนรวม
ภายใตการจัดการของบริษัทจัดการ แต3จะมีการเรียกเก็บค3าธรรมเนียมการขายและรับซื้อคืนหน3วยลงทุนตามอัตราที่บริษัทจัดการกําหนด
3) ค3าธรรมเนียมดังกล3าวขางตนรวมภาษีมูลค3าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแลว
ทั้งนี้ หากกองทุนลงทุนในหน3วยลงทุนของกองทุนรวมภายใตการจัดการเดียวกัน (กองทุนปลายทาง) บริษัทจัดการจะไม3เรียกเก็บค3าธรรมเนียมการจัดการ ค3าธรรมเนียมการขาย และ/หรือ
ค3าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน3วยลงทุนซ้ําซอนกับกองทุนปลายทาง เช3น หากกองทุนตนทางมีมูลค3าทรัพยEสินสุทธิ 1,000 ลานบาท และจัดสรรการลงทุนไปยังกองทุนปลายทางจํานวน 100 ลาน
บาท บริษัทจัดการจะเรียกเก็บค3าธรรมเนียมการจัดการ ค3าธรรมเนียมการขาย และ/หรือค3าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน3วยลงทุนจากเงินลงทุน 1,000 ลานบาท ในอัตราที่กองทุนตนทางกําหนด
เท3านั้น โดยกองทุนปลายทางจะไม3มีการเรียกเก็บค3าธรรมเนียมดังกล3าวเพิ่มเติมอีก เป_นตน
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ผลการดําเนินงาน
* ผลการดําเนินงานในอดีต มิไดเปนสิ่งยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต *
1. ดัชนีชี้วัด คือ
กองทุนนี้จะเปรียบเทียบกับอัตราผลตอบแทนของดัชนี Morningstar Global Mkts Index NR USD ในสกุลเงินดอลลาร(สหรัฐ
ปรับดวยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคํานวณผลตอบแทนเปนสกุลเงินบาท ณ วันที่คํานวณผลตอบแทน
2. LHINNO-A เคยมีผลขาดทุนสูงสุดในช$วงเวลา 5 ปx คือ -36.52%
(กรณีกองทุนจดทะเบียนไม$ครบ 5 ปx จะแสดงค$าที่เกิดขึ้นตั้งแต$วันจดทะเบียนกองทุนจนถึงวันที่รายงาน)

3. ความผันผวนของผลการดําเนินงาน (Standard Deviation) คือ

27.13 % ต$อปx

(กรณีกองทุนจดทะเบียนไม$ครบ 5 ปx จะแสดงค$าที่เกิดขึ้นตั้งแต$วันจดทะเบียนกองทุนจนถึงวันที่รายงาน)

4. ความผันผวนของส$วนต$างผลการดําเนินงานและดัชนีชี้วัด (Tracking Error : TE) คือ
N/A % ต$อปx
5. ประเภทกองทุนรวมเพื่อใชเปรียบเทียบผลการดําเนินงาน ณ จุดขาย คือ Global Equity
6. ผลการดําเนินงานยอนหลังแบบปcกหมุด
ขอมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564
กองทุน

LHINNO-A
ดัชนีชี้วัด (Benchmark)
ความผันผวนของ
ผลการดําเนินงาน
ความผันผวนของ
ดัชนีชี้วัด

YTD

% ตามช$วงเวลา
Percen
Percen
3 เดือน
6 เดือน
tile
tile

% ต$อปx
1 ปx

Percen
tile

3 ปx

Percen
tile

5 ปx

Percen
Percen
ตั้งแต$จัดตั้ง
10 ปx
tile
tile

N/A
N/A

-14.14 95th
6.80 50th

N/A
N/A

N/A
N/A

N/A
N/A

N/A
N/A

N/A
N/A

N/A
N/A

N/A
N/A

N/A
N/A

N/A
N/A

N/A
N/A

-24.26
7.54

N/A

24.41 95th

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

27.13

N/A

5.79

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

7.10

5th

* คุณสามารถดูขอมูลที่เปนปcจจุบันไดที่ www.lhfund.co.th

▪ ตารางแสดงผลการดําเนินงานของกลุ$ม Global Equity
Peer
Percentile
5th Percentile
25th Percentile
50th Percentile
75th Percentile
95th Percentile

3 เดือน
10.72
8.15
6.02
-0.35
-12.01

6 เดือน
27.28
14.70
11.35
8.49
-0.05

ขอมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564
Return (%)
1 ปx
3 ปx
64.55 19.03
44.65 12.65
36.19 10.26
24.43
7.44
11.35
3.71

5 ปx 10 ปx
13.66 9.32
11.27 8.01
9.20
5.67
6.31 - 1.06
4.70 - 9.36

3 เดือน
9.12
12.36
16.41
20.08
37.14

Standard Deviation (%)
6 เดือน 1 ปx
3 ปx
5 ปx
9.52 12.65 13.17 11.30
11.35 14.21 14.70 12.54
15.11 16.41 16.80 13.69
18.06 19.48 20.25 16.38
28.99 28.62 30.91 27.93

* คุณสามารถดูขอมูลเพิ่มเติมไดที่ www.aimc.or.th

7. ผลการดําเนินงานยอนหลังของกองทุนต$างประเทศ คุณสามารถดูขอมูลไดที่ "ขอมูลกองทุนต$างประเทศ" ในส$วนทายของเอกสารฉบับนี้
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10 ปx

11.49
11.99
15.57
17.06
28.95

ขอมูลอื่นๆ
นโยบายการจ$ายเงินปcนผล
ผูดูแลผลประโยชน(
มูลค$าโครงการ
วันที่จดทะเบียน
อายุโครงการ

ไม3มีการจ3ายเงินปmนผล
ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)
7,100 ลานบาท
วันที่ 21 มกราคม 2564
ไม3กําหนด

การซื้อและการขายคืนหน$วยลงทุน

การซื้อหน$วยลงทุน
▪ วันทําการซื้อ: ทุกวันทําการซื้อของกองทุน ระหว3างเวลา 8.30 - 14.00 น.
▪ มูลค3าขั้นต่ําของการซื้อครั้งแรก:
1,000 บาท
▪ มูลค3าขั้นต่ําของการซื้อครั้งถัดไป:
100 บาท
การขายคืนหน$วยลงทุน
▪ วันทําการขายคืน: ทุกวันทําการขายของกองทุน ระหว3างเวลา 8.30 - 14.00 น.
▪ มูลค3าขั้นต่ําของการขายคืน:
ไม3กําหนด
▪ จํานวนหน3วยขั้นต่ําของการขายคืน:
ไม3กําหนด
▪ ยอดคงเหลือขั้นต่ํา:
100 บาท
▪ จํานวนหน3วยลงทุนคงเหลือขั้นต่ํา:
ไม3กําหนด
▪ ระยะเวลาการรับเงินค3าขายคืน: ภายใน 5 วันทําการ นับตั้งแต3วันถัดจากวันคํานวณ
มูลค3าทรัพยEสินสุทธิ โดยมิใหนับรวมวันหยุดทําการในต3างประเทศ
ปcจจุบันรับเงินค$าขายคืนภายใน 4 วันทําการถัดจากวันทํารายการขายคืน (T+4)
(T = วันทําการซื้อขายของกองทุน)
▪ วันที่คํานวณ NAV : วันที่ T+1 (T=วันทําการซื้อขายของกองทุน)
คุณสามารถตรวจสอบมูลค3าทรัพยEสินรายวันไดที่: www.lhfund.co.th

รายชื่อผูจัดการกองทุน

ชื่อ - นามสกุล
คุณนรี พฤกษยาภัย
คุณพีรวิชญE ลิ้มเดชาพันธE
คุณสร สุรสิทธิ์

อัตราส$วนหมุนเวียนการลงทุน
ของกองทุนรวม (PTR)

ขอบเขตหนาที่
ผูจัดการกองทุนตราสารหนี้,
กองทุนต3างประเทศ
ผูจัดการกองทุนตราสารหนี้,
กองทุนต3างประเทศ
ผูจัดการกองทุนตราสารหนี้,
กองทุนต3างประเทศ

วันที่เริ่มบริหารกองทุน
21 มกราคม 2564
21 มกราคม 2564
21 มกราคม 2564

0.0070
กรณีกองทุนรวมที่จดทะเบียนจัดตั้งไม3ถึง 1 ป@ จะแสดงค3าที่เกิดขึ้นจริงในช3วงเวลาตั้งแต3
วันที่จดทะเบียนถึงวันที่รายงาน

ผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน

ธนาคารแลนดE แอนดE เฮาสE จํากัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพยE แลนดE แอนดE เฮาสE จํากัด (มหาชน)
หรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน3วยลงทุนที่บริษัทจัดการแต3งตั้งขึ้น (ถามี)
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ติดต$อสอบถาม
รับหนังสือชี้ชวน
รองเรียน

บริษัทหลักทรัพย(จัดการกองทุน แลนด( แอนด( เฮาส( จํากัด
ที่อยู3: เลขที่ 11 อาคารคิวเฮาสE สาทร ชั้น 14 ถนนสาทรใต
แขวงทุ3งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพทE : 0-2286-3484
website : www.lhfund.co.th
email : Marketing@lhfund.co.th

ธุรกรรมที่อาจก$อใหเกิดความขัดแยง
ทางผลประโยชน(

คุณสามารถตรวจสอบธุรกรรมที่อาจก3อใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนE
ไดที่ www.lhfund.co.th

คําอธิบายเพิ่มเติม
ปcจจัยความเสี่ยงของกองทุน

▪ ความเสี่ยงจากการดําเนินงานของผูออกตราสาร (Business Risk) : คือความเสี่ยงที่เกิดจากการดําเนินงานของผูออกตราสาร หากผลการ
ดําเนินงานหรือฐานะการเงินของผูออกตราสาร รวมทั้งความสามารถในการทํากําไรของผูออกตราสารเปลี่ยนแปลงไป ซึ่งอาจกระทบต3อราคาซื้อ
ขายของตราสาร
▪ ความเสี่ยงจากความสามารถในการชําระหนี้ของผูออกตราสาร (Credit Risk) : คือความเสี่ยงจากการที่บริษัทผูออกตราสารไม3สามารถ
ชําระคืนเงินตน และ/หรือดอกเบี้ยไดตามที่กําหนด หรือไม3ครบตามจํานวนที่ไดสัญญาไว โดยพิจารณาจากผลการดําเนินงานที่ผ3านมาและฐานะ
การเงินของผูออกตราสาร credit rating ของหุนกูระยะยาวมีความหมายโดยย3อ ดังต3อไปนี้
ระดับ
การลงทุน

ระดับที่
น3าลงทุน

ระดับที่
ต่ํากว3า
น3าลงทุน

TRIS

Fitch

Moody’s

S&P

คําอธิบาย

AAA

AAA(tha)

Aaa

AAA

อันดับเครดิตสูงที่สุด มีความเสี่ยงต่ําที่สุดที่จะไม3สามารถ
ชําระหนี้ไดตามกําหนด

AA

AA(tha)

Aa

AA

อันดับเครดิตรองลงมาและถือว3ามีความเสี่ยงต่ํามากที่จะไม3
สามารถชําระหนี้ไดตามกําหนด

A

A(tha)

A

A

ความเสี่ยงต่ําที่จะไม3สามารถชําระหนี้ไดตามกําหนด

BBB

BBB(tha)

Baa

BBB

ต่ํากว3า
BBB

ต่ํากว3า
BBB(tha)

ต่ํากว3า
Baa

ต่ํากว3า
BBB

ความเสี่ยงปานกลางที่จะไม3สามารถชําระหนี้ไดตามกําหนด
ความเสี่ยงสูงที่จะไม3สามารถชําระหนี้ไดตามกําหนด

▪ ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล$องของตราสาร (Liquidity Risk) : คือความเสี่ยงที่เกิดจากการไม3สามารถขายตราสารไดในช3วงเวลาที่
ตองการหรืออาจไม3ไดราคาตามที่คาดหวังเอาไว
▪ ความเสี่ยงจากการลงทุนในต$างประเทศ (Country and Political Risk) : เนื่องจากกองทุนหลักมีการลงทุนในตราสารต3างประเทศ กองทุน
จึงมีความเสี่ยงของประเทศที่ลงทุน กองทุนไทยจึงมีความเสี่ยงในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงของปmจจัยพื้นฐาน สภาวะทางเศรษฐกิจ การเมือง
ค3าเงิน และนโยบายต3างประเทศ โดยปmจจัยเหล3านี้อาจมีผลกระทบต3อราคาหน3วยลงทุน หรือหลักทรัพยEที่กองทุนลงทุน หรือผูถือหน3วยลงทุนอาจ
ไดรับชําระเงินค3าขายคืนหน3วยลงทุนชากว3าระยะเวลาที่กําหนด
▪ ความเสี่ยงจากขอจํากัดการนําเงินลงทุนกลับประเทศ (Repatriation Risk) : เนื่องจากกองทุนอาจจะมีการลงทุนในตราสารต3างประเทศ จึง
มีความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายต3างประเทศที่เกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนเงินตราต3างประเทศ และการนําเงินลงทุนกลับเขามาในประเทศ
ได ซึ่งอาจส3งผลใหกองทุนไม3สามารถชําระเงินใหผูถือหน3วยลงทุนไดตามจํานวนหรือเวลาที่กําหนด

LHINNO-A: หนา 10 / 12

▪ ความเสี่ยงที่เกิดจากการไดรับชําระเงินค$าขายคืนหน$วยลงทุนจากกองทุนรวมต$างประเทศล$าชา : คือความเสี่ยงที่เกิดจากวันหยุดทําการ

ของประเทศที่กองทุนลงทุนหรือประเทศที่เกี่ยวของกับการลงทุนอาจหยุดไม3ตรงกับวันหยุดทําการของประเทศไทย ทําใหกองทุนอาจไดรับชําระ
เงินค3าขายคืนหน3วยลงทุนจากกองทุนรวมต3างประเทศที่กองทุนลงทุนล3าชา และส3งผลกระทบต3อการชําระเงินค3าขายคืนหน3วยลงทุนใหกับผูถือ
หน3วยลงทุนในประเทศ
▪ ความเสี่ยงจากการทําสัญญาซื้อขายล$วงหนา (Derivative) เพื่อปˆองกันความเสี่ยง : การทําสัญญาซื้อขายล3วงหนา (Derivative) เพื่อ
ปtองกันความเสี่ยง (Hedging) จากอัตราแลกเปลี่ยนอาจทําใหกองทุนเสียโอกาสในการไดรับผลตอบแทนที่เพิ่มขึ้นหากอัตราแลกเปลี่ยนมีการ
เปลี่ยนแปลงไปในทางตรงกันขามกับที่กองทุนคาดการณEไว อย3างไรก็ตาม กองทุนยังคงมีความเสี่ยงจากการที่คู3สัญญาไม3ปฏิบัติตามสัญญา
ดังกล3าว
▪ความเสี่ยงจากความผัน ผวนของมูลค$าหน$วยลงทุน (Market Risk) หมายถึง ความเสี่ย งที่มูลค3า ของหลักทรัพยEที่กองทุนรวมลงทุนจะ
เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นหรือลดลงจากปmจจัยภายนอก เช3น สภาวะเศรษฐกิจการลงทุน ปmจจัยทางการเมืองทั้งในและต3างประเทศ เป_นตน ซึ่งพิจารณา
ไดจากค3า Standard Deviation (SD) ของกองทุนรวม หากกองทุนรวมมีค3า SD สูง แสดงว3ากองทุนรวมมีความผันผวนจากการเปลี่ยนแปลงของ
ราคาหลักทรัพยEสูง
▪ ความเสี่ยงจากการกระจุกตัวลงทุนในผูออกรายใดรายหนึ่ง (High Issuer Concentration Risk) พิจารณาจากการลงทุนแบบกระจุกตัวใน
ตราสารของผูออกตราสาร คู3สัญญา หรือบุคคลอื่นที่มีภาระผูกพันตามตราสารหรือสัญญานั้น รายใดรายหนึ่งมากกว3า 10%ของ NAV รวมกัน
ทั้งนี้ การลงทุนแบบกระจุกตัวไม3รวมถึงกรณีการลงทุนในทรัพยEสินดังนี้
1. ตราสารหนี้ภาครัฐไทย
2. ตราสารภาครัฐต3างประเทศที่มีการจัดอันดับความน3าเชื่อถืออยู3ในอันดับที่สามารถลงทุนได
3. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท3าเงินฝากที่ผูรับฝากหรือผูออกตราสารที่มีการจัดอันดับความน3าเชื่อถืออยู3ในอันดับที่สามารถลงทุนได
▪ ความเสี่ยงจากการลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึง่ (Sector Concentration Risk) เกิดจากกองทุนลงทุนใน
บางหมวดอุตสาหกรรมมากกว3า 20% ของ NAV รวมกัน ซึ่งหากเกิดเหตุการณEที่ส3งผลกระทบต3ออุตสาหกรรมนั้น กองทุนดังกล3าวอาจมีผลการ
ดําเนินงานที่ผันผวนมากกว3ากองทุนที่กระจายการลงทุนในหลายหมวดอุตสาหกรรม
▪ ความเสี่ยงจากการกระจุกตัวลงทุนในประเทศใดประเทศหนึง่ (Country Concentration Risk) เกิดจากกองทุนลงทุนในประเทศใด
ประเทศหนึ่งมากกว3า 20% ของ NAV รวมกัน ซึ่งหากเกิดเหตุการณEที่ส3งผลกระทบต3อประเทศดังกล3าว เช3น การเมือง เศรษฐกิจ สังคม เป_นตน
กองทุนดังกล3าวอาจมีผลการดําเนินงานที่ผันผวนมากกว3ากองทุนที่กระจายการลงทุนในหลายประเทศ
ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน (Currency Risk) หมายถึง การเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนมีผลกระทบต3อ
มูลค3าของหน3วยลงทุน เช3น กองทุนรวมลงทุนดวยสกุลเงินดอลลารEในช3วงที่เงินบาทอ3อน แต3ขายทํากําไรในช3วงที่บาทแข็ง กองทุนรวมจะไดเงิน
บาทกลับมานอยลง ในทางกลับกันหากกองทุนรวมลงทุนในช3วงที่บาทแข็งและขายทํากําไรในช3วงที่บาทอ3อนก็อาจไดผลตอบแทนมากขึ้นกว3าเดิม
ดวยเช3นกัน ดังนั้น การปtองกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนจึงเป_นเครื่องมือสาคัญในการบริหารความเสี่ยง ซึ่งทําไดดังต3อไปนี้
-ปtองกันความเสี่ยงทั้งหมดหรือเกือบทั้งหมด : ผูลงทุนไม3มีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
-ปtองกันความเสี่ยงบางส3วน โดยตองระบุสัดส3วนการปtองกันความเสี่ยงไวอย3างชัดเจน : ผูลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
-อาจปtองกันความเสี่ยงตามดุลยพินิจของผูจัดการกองทุนรวม : ผูลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน เนื่องจากการปtองกันความเสี่ยง
ขึ้นอยู3กับดุลยพินิจของผูจัดการกองทุนรวมในการพิจารณาว3าจะปtองกันความเสี่ยงหรือไม3
-ไม3ปtองกันความเสี่ยงเลย : ผูลงทุนมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

อัตราส$วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (PTR)
ขอมูลอัตราส3วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (portfolio turnover ratio : PTR) แสดงถึงปริมาณการซื้อขายทรัพยEสินของกองทุน และสะทอนกล
ยุทธEการลงทุนของผูจัดการกองทุนไดดียิ่งขึ้น โดยคํานวณจากมูลค3าที่ต่ํากว3าระหว3างผลรวมของมูลค3าการซื้อทรัพยEสินกับผลรวมของมูลค3าการขายทรัพยEสิน
ที่กองทุนรวมลงทุนในรอบระยะเวลาผ3านมายอนหลัง 1 ป@ หารดวยมูลค3าทรัพยEสินสุทธิเฉลี่ยของกองทุนรวมในรอบระยะเวลาเดียวกัน
PTR (%)

=

Min (ซื้อหุน , ขายหุน)
Avg. NAV
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ขอมูลกองทุนต$างประเทศ
ขอมูลกองทุนรวมต$างประเทศที่มกี ารลงทุนเกินรอยละ 20 ของมูลค$าทรัพย(สินสุทธิของกองทุนรวม
ชื่อกองทุน

กองทุน ARK Innovation ETF (ARKK)

นโยบายการลงทุน (Investment Policy)

กองทุน ARK Innovation ETF (ARKK) เป_นกองทุน Exchange Traded Fund (“ETF”) มีลักษณะการบริหาร
จัดการแบบ Actively Managed
โดยในสถานการณEปกติกองทุนจะลงทุนอย3างนอยรอยละ 65 ในตราสารทุนภายในประเทศและต3างประเทศของ
บริษัทที่เกี่ยวของกับนวัตกรรมที่ทําใหโลกมีการเปลี่ยนแปลง ซึ่ง ที่ปรึกษาดานการลงทุนใหคําจํากัดความว3า
“disruptive innovation” เป_นการนําผลิตภัณฑEหรือบริการใหม3ที่ใชเทคโนโลยีซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงวิถีที่โลกเป_นอยู3
ที่ปรึกษาดานการลงทุนเชื่อว3าบริษัทที่เกี่ยวของกับนวัตกรรมนี้เป_นบริษัทที่อาศัยหรือไดรับประโยชนEจากการ
พัฒนาผลิตภัณฑEหรือบริการใหม3 ๆ การปรับปรุงทางเทคโนโลยี และความกาวหนาทางดานการวิจัยทาง
วิทยาศาสตรEที่เกี่ยวของกับสาขานวัตกรรมดานระบบอัตโนมัติและการผลิต เกี่ยวกับการเปลี่ยนผ3านสู3ระบบ
อัตโนมัติ, การขนส3ง พลังงาน, ปmญญาประดิษฐE และวัสดุต3าง ๆ การใชเทคโนโลยี โครงสรางพื้นฐาน และบริการ
ต3าง ๆร3วมกันเพิ่มขึ้น และเทคโนโลยีที่ทําใหบริการทางการเงินมีประสิทธิภาพมากขึ้น

Management of the Fund

ARK Investment Management LLC.

สกุลเงิน

ดอลล3ารEสหรัฐฯ (US Dollar)

วันที่จัดตั้งกองทุน

31 ตุลาคม 2557

วันทําการซื้อขายหน$วยลงทุน

ทุกวันทําการ

อายุกองทุน

ไม3กําหนด

นโยบายการจ$ายเงินปcนผล

ไม3มี

Management fee

รอยละ 0.75 ต3อป@

Ticker

ARKK

ผลการดําเนินงานของกองทุนหลัก

หมายเหตุ : Fund Fact Sheet กองทุน ARK Innovation ETF (ARKK) ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

การลงทุนในหน3วยลงทุนไม3ใช3การฝากเงิน รวมทั้งไม3ไดอยู3ภายใตความคุมครองของสถาบันคุมครองเงินฝาก จึงมีความเสี่ยงจากการลงทุน
ซึ่งผูลงทุนอาจไม3ไดรับเงินลงทุนคืนเต็มจํานวน
ไดรับอนุมัติจัดตั้ง และอยู3ภายใตการกํากับดูแลของสํานักงาน ก.ล.ต.
การพิจารณาร3างหนังสือชี้ชวนในการเสนอขายหน3วยลงทุนของกองทุนรวมนี้มิไดเป_นการแสดงว3าสํานักงาน ก.ล.ต. ไดรับรองถึงความ
ถูกตองของขอมูลในหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวม หรือ ไดประกันราคาหรือผลตอบแทนของหน3วยลงทุนที่เสนอขายนั้น ทั้งนี้ บริษัทจัดการ
กองทุนรวมไดสอบทานขอมูลในหนังสือชี้ชวนส3วนสรุปขอมูลสําคัญ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564 แลวดวยความระมัดระวังในฐานะ
ผูรับผิดชอบในการดําเนินการของกองทุนรวมและขอรับรองว3าขอมูลดังกล3าวถูกตองไม3เป_นเท็จ และไม3ทําใหผูอื่นสําคัญผิด
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