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หนังสือชี้ชวนสวนสรุปขอมูลสําคัญ
บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน
แลนด แอนด เฮาส จํากัด
การเขารวมการตอตานทุจริต:
ไดรับการรับรอง CAC*
* โครงการแนวรวมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการตอตานการทุจริต
(Thailand's Private Sector Collective Action Coalition Against
Corruption "CAC") ของสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

กองทุนเปด แอล เอช โกลบอล ไซเบอร ซีเคียวริตี้
LH GLOBAL CYBERSECURITY FUND (LHCYBER)
(ชนิดจายเงินปนผล : LHCYBER-D)
กองทุนรวมตราสารทุน
กองทุนรวมหนวยลงทุนประเภท Feeder Fund
กองทุนรวมที่เนนลงทุนแบบมีความเสี่ยงตางประเทศ
กองทุนรวมที่มีนโยบายเปดใหมีการลงทุนในกองทุนรวมอื่นภายใต
บลจ. เดียวกัน (Cross Investing Fund)

กองทุนนี้ลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรม Packaged Software
จึงมีความเสี่ยงที่ผูลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจํานวนมาก

คุณกําลังจะลงทุนอะไร?
กองทุนรวมนี้เหมาะกับใคร?
คุณตองระวังอะไรเปนพิเศษ?
สัดสวนของประเภททรัพยสินที่ลงทุน
คาธรรมเนียม
ผลการดําเนินงาน
ขอมูลอื่นๆ

การลงทุนในกองทุนรวมไมใชการฝากเงิน
ผูลงทุนควรศึกษารายละเอียดของกองทุนอยางละเอียดถี่ถวนกอนตัดสินใจลงทุน
หากมีขอสงสัยหรือตองการขอมูลเพิ่มเติม โปรดติดตอบริษทั จัดการหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
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คุณกําลังจะลงทุนอะไร?
กองทุนมีนโยบายลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนรวมตางประเทศ (หรือ “กองทุนหลัก (Master fund)”) ที่มีนโยบายลงทุนใน
บริษัทที่ดําเนินการดานความปลอดภัยทางไซเบอร โดยจะลงทุนในกองทุนหลักเฉลี่ยในรอบปบัญชีไมนอยกวารอยละ 80 ของ
มูลคาทรัพยสินสุทธิ ซึ่งกองทุนเปด แอล เอช โกลบอล ไซเบอร ซีเคียวริตี้ จะลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุน Global X
Cybersecurity ETF (“กองทุนหลัก”) สกุลเงินดอลลารสหรัฐฯ (USD) ที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพยแนสแด็ก
(NASDAQ) ซึ่งกองทุนหลักไดจดทะเบียนจัดตั้งในประเทศสหรัฐอเมริกา (USA) บริหารและจัดการโดย Global X
Management Company LLC
โดยกองทุน Global X Cybersecurity ETF มีเปาหมายเพื่อใหผลตอบแทนดานการลงทุนที่สอดคลองกับราคาและผลการ
ดําเนินงานกอนคาธรรมเนียมและคาใชจายของดัชนี Indxx Cybersecurity Index ("ดัชนีอางอิง")
ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงการซื้อขายหนวยลงทุนของกองทุนดังกลาว เปนตลาดหลักทรัพยของ
ประเทศอื่น นอกเหนือจากประเทศสหรัฐอเมริกา (USA) ไดแก ตลาดหลักทรัพยฮองกง หรือญี่ปุน และ/หรือเปลี่ยนแปลงสกุล
เงินหลักเปนสกุล เงินฮองกงดอลลาร หรือสกุลเงินเยน (ญี่ปุน) ในภายหลังก็ได โดยถือวาไดรับความยินยอมจากผูถือหนวยลงทุน
แลว ในกรณีท่มี ีการ เปลี่ยนแปลงสถานที่ (ประเทศ) ที่ทําการซื้อขายและ/หรือสกุลเงินที่ใชในการซื้อขายหนวยลงทุนของ
กองทุนหลัก ซึ่งบริษัทจัดการจะ คํานึงถึงประโยชนของกองทุนเปนสําคัญ บริษัทจัดการจะแจงใหผูลงทุนทราบลวงหนา และ
ประกาศไวที่สํานักงานของบริษัทจัดการ และผูสนับสนุน และ/หรือสื่ออิเล็กทรอนิกสที่เกีย่ วของ
กองทุนไทยอาจลงทุนในสัญญาซือ้ ขายลวงหนา (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient
portfolio management) และ/หรือ เพื่อปองกันความเสี่ยง (Hedging) จากอัตราแลกเปลี่ยน (Foreign Exchange Rate
Risk) ตามดุลยพินิจของผูจัดการกองทุน ซึ่งจะพิจารณาจากสภาวะของตลาดการเงินในขณะนั้น และปจจัยอื่นที่เกี่ยวของ
นอกจากนี้กองทุนอาจลงทุนหรือมีไวซงึ่ ตราสารที่มีสัญญาซื้อขายลวงหนาแฝง (Structured Note) และ/หรือ ทรัพยสินอื่นหรือ
การหาดอกผลโดยวิธอี ื่นตามที่ระบุไวในโครงการ และ/หรือ ตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ประกาศกําหนดหรือใหความเห็นชอบ
กองทุนอาจลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนรวมหรือกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย (กอง1) หรือทรัสตเพื่อการลงทุนใน
อสังหาริมทรัพย (REITs) หรือกองทุนรวมโครงสรางพื้นฐาน (infra) ซึ่งอยูภายใตการจัดการของบริษัทจัดการ ในสัดสวนไมเกิน
รอยละ 20 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี่ยนแปลงประเภทและลักษณะพิเศษของกองทุนรวมในอนาคตเปนกองทุนรวมหนวยลงทุน (Fund
of Funds) หรือกองทุนรวมที่มกี ารลงทุนโดยตรงในตราสาร และ/หรือหลักทรัพยตางประเทศ หรือสามารถกลับมาเปนกองทุน
รวมฟดเดอร (Feeder Fund) ได โดยไมทําใหระดับความเสี่ยงของการลงทุน (risk spectrum) เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ ใหเปนไปตามดุลย
พินจิ ของผูจัดการกองทุนซึ่งขึน้ อยูกับสถานการณตลาด โดยเปนไปเพื่อประโยชนสูงสุดของผูถอื หนวยลงทุน อนึ่ง บริษัทจัดการ
จะดําเนินการแจงใหผูถือหนวยลงทุนทราบลวงหนาอยางนอย 30 วัน กอนดําเนินการเปลี่ยนแปลงประเภทกองทุนดังกลาว โดย
ประกาศผานทางเว็บไซตของบริษัทจัดการ และเว็บไซตของผูสนับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืนหนวยลงทุน (ถามี)
คุณสามารถดูขอมูลขอมูลกองทุนหลักไดที่ Website : https://www.globalxetfs.com/funds/bug/
กลยุทธการบริหารกองทุน :
กองทุนหลักมีกลยุทธการลงทุน เพื่อมุงหวังใหผลประกอบการเคลื่อนไหวตามดัชนีชวี้ ัด (Passive Management / Index
Tracking) และกองทุนเปด แอล เอช โกลบอล ไซเบอร ซีเคียวริตี้ มีกลยุทธการลงทุน เพื่อมุงหวังใหผลประกอบการเคลื่อนไหว
ตามกองทุนหลัก
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กองทุนรวมนี้เหมาะกับใคร?





ชนิดจายเงินปนผล (LHCYBER-D) : เหมาะสําหรับผูลงทุนประเภทบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล/สถาบัน เปด
โอกาสใหผูลงทุนรับรายไดสม่ําเสมอจากเงินปนผล รวมถึงมีสิทธิไดรับสิทธิพิเศษทางภาษี หากปฏิบัติเปนไปตาม
เกณฑ/เงื่อนไขที่กรมสรรพากรกําหนด
ผูที่สามารถลงทุนในระยะปานกลางถึงระยะยาว โดยคาดหวังผลตอบแทนในระยะยาวที่ดีกวาการลงทุนในตราสาร
หนี้ทั่วไป
ผูลงทุนที่สามารถรับความผันผวนจากอัตราแลกเปลี่ยนได เนื่องจากกองทุนนี้จะลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุน
ตางประเทศดวยสกุลเงินดอลลารสหรัฐฯ (USD) จึงอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
ผูลงทุนที่สามารถรับความผันผวนของราคาหุนที่กองทุนรวม และ/หรือ กองทุนหลักไปลงทุน ซึ่งอาจปรับตัวเพิ่ม
สูงขึ้นหรือลดลงจนต่ํากวามูลคาที่ลงทุน และทําใหขาดทุนได

กองทุนรวมนีไ้ มเหมาะกับใคร
▪ ผูลงทุนที่เนนการไดรับผลตอบแทนในจํานวนเงินที่แนนอน หรือรักษาเงินตนใหอยูครบ
▪ ผูลงทุนที่ไมสามารถยอมรับความเสี่ยงจากการลงทุนในตางประเทศได อาทิ ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ความผัน
ผวนของมูลคาหนวยลงทุนของกองทุนหลัก เปนตน

ทําอยางไรหากยังไมเขาใจนโยบาย และความเสี่ยงของกองทุนนี้
▪ อานหนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม หรือสอบถามผูสนับสนุนการขายและบริษัทจัดการ
▪ อยาลงทุนหากไมเขาใจลักษณะและความเสี่ยงของกองทุนรวมนี้ดีพอ
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คุณตองระวังอะไรเปนพิเศษ?
คําเตือนที่สําคัญ













ในสถานการณไมปกติ ผูถื อหน วยลงทุนอาจไมสามารถขายคืนหนวยลงทุน หรืออาจไดรับชําระคาขายคืนหนวย
ลงทุนลาชากวาระยะเวลาที่กําหนดไวในหนังสือชี้ชวน
เนื่องจากกองทุ นจะลงทุนในหน วยลงทุน ของกองทุ นตางประเทศ จึ งอาจมีความเสี่ย งจากอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่ ง
กองทุนทําการปองกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศตามดุลยพินิจของผูจัดการกองทุน
กองทุนไทยและกองทุนหลักอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายลวงหนา (Derivatives) เพือป้องกันความเสียง (Hedging)
และเพือเพิมประสิทธิ ภาพการบริ หารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) ซึงอาจมีความเสียง
มากกว่ากองทุนรวมอืน จึงเหมาะกับผู้ลงทุนทีต้ องการผลตอบแทนสูงและสามารถยอมรับความเสียงได้ สงู กว่าผู้
ลงทุนทัวไป ผู้ลงทุนจึงควรลงทุนในกองทุนนีเมือมีความเข้ าใจในความเสียงของสัญญาซือขายล่วงหน้ า และผู้
ลงทุนควรพิจารณาความเหมาะสมของการลงทุน โดยคํ านึงถึงประสบการณ์ ล งทุน วัต ถุประสงค์ และฐานะ
การเงินของผู้ลงทุนเอง
กองทุนมีนโยบายลงทุนในตางประเทศ จึงมีความเสี่ยงดานการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และสภาวะตลาด สภาพคลอง
อัตราแลกเปลี่ยน กฎหมาย และ/หรือขอจํากัดของประเทศที่กองทุนเขาลงทุน ซึ่งอาจสงผลตอมูลคาหนวยลงทุน และ/
หรือสภาพคลอง
กองทุนอาจลงทุนหรือมีไวซึ่งตราสารหนี้ท่มี ีอันดับความนาเชื่อถือต่ํากวาที่สามารถลงทุนได (Non – Investment
Grade) และตราสารหนีทีไม่ได้ รับการจัดอันดับความน่าเชือถื อ (Unrated) รวมทังตราสารทุนทีไม่ได้ จดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted Securities) ผู้ลงทุนอาจมีความเสียงทีสูงขึนมากกว่ากองทุนรวมทัวไป เช่น ความ
เสียงจากการผิดนัดชําระหนีของผู้ออกตราสาร หรื อ ความเสียงจากการขาดสภาพคล่องของตราสาร เป็ นต้ น
กองทุ น หลักที่กองทุนรวมไปลงทุนมีสัดสวนการลงทุนกระจุ กตั วในประเทศสหรัฐอเมริ กา ดังนั้น ผูลงทุน จึงควร
พิจารณาการกระจายความเสี่ยงของพอรตการลงทุนโดยรวมของตนเอง
กองทุนอาจลงทุนในตราสารทีมีสญ
ั ญาซือขายล่วงหน้ าแฝง (Structured Note) กองทุนรวมจึงมีความเสียง
มากกว่ากองทุนรวมทีลงทุนในหลักทรัพย์ อ้างอิงโดยตรง เนืองจากใช้ เงินลงทุนในจํานวนที น้ อยกว่าจึงมี กําไร/
ขาดทุนสูงกว่าการลงทุนในหลักทรัพย์อ้างอิงโดยตรง ดังนัน ผู้ลงทุนควรพิจารณาความเหมาะสมของการลงทุน
โดยคํานึงถึงประสบการณ์การลงทุน วัตถุประสงค์การลงทุน และฐานะการเงินของผู้ลงทุนเอง
ในกรณีที่มีแนวโนมวาจะมีการขายคืนหนวยลงทุนเกินกวา 2 ใน 3 ของจํานวนหน วยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด
บริษัทจัดการอาจใชดลุ ยพินิจในการเลิกกองทุนรวม และอาจยกเลิกคําสั่งซื้อขายหนวยลงทุนที่ไดรับไวแลวหรือ หยุด
รับคําสั่งดังกลาวได
กองทุนอาจลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนรวมอื่นภายใตการจัดการเดียวกัน ในสัดสวนไมเกิน 20% ของ NAV ซึง
อาจก่อให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์อนั เกิดจากนโยบายการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้
การจัดการเดียวกัน
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แผนภาพแสดงตําแหนงความเสี่ยงของกองทุนรวม
<Risk Level>

ปจจัยความเสี่ยงที่สําคัญ
<SD>

<High Issuer>
<High Sector>

หมายเหตุ : กองทุนรวมมีการลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรม Packaged Software 54.29% และ Information Technology Services 20.40%

<High Country>
หมายเหตุ : กองทุนรวมมีการลงทุนกระจุกตัวในประเทศสหรัฐอเมริกา 64.99%

<fx>

* คุณสามารถดูขอมูลเพิ่มเติมไดที่ www.lhfund.co.th
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สัดสวนของประเภททรัพยสินทีล่ งทุน
% ของ NAV
อื่นๆ 3.44%
Internet
Software/Services,
0.0953

Miscellaneous
Commercial Services,
0.0095

Computer
Communications,
0.1684
Information
Technology Services,
0.224

หนวยลงทุน Global X Cybersecurity ETF
96.56%

หมายเหตุ :

ขอมูล ณ วันที่ 29 เมษายน 2565

หมายเหตุ :

ทั้งนี้คณ
ุ สามารถดูขอมูลที่เปนปจจุบันไดที่ www.lhfund.co.th

Packaged Software,
0.5029

Factsheet กองทุน Global X Cybersecurity ETF

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ 2565 หรือดูขอมูลเพิ่มเติมไดที่ website : https://www.globalxetfs.com/funds/bug/

▪ ชื่อทรัพยสินที่ลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก
หลักทรัพย
หนวยลงทุน Global X Cybersecurity ETF
บัญชีเงินฝากออมทรัพย ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน)
อื่นๆ

หมายเหตุ:

ขอมูล ณ วันที่ 29 เมษายน 2565

อันดับความนาเชื่อถือ/
สถาบันที่จัดอันดับ

% ของ
NAV

-

96.56

AA+(FITCH)

4.06

-

-0.62

ทั้งนี้คุณสามารถดูขอมูลที่เปนปจจุบันไดที่ www.lhfund.co.th
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คาธรรมเนียม
* คาธรรมเนียมมีผลกระทบตอผลตอบแทนที่คุณจะไดรับ
ดังนั้น คุณควรพิจารณาการเรียกเก็บคาธรรมเนียมดังกลาวกอนการลงทุน *
คาธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ตอปของ NAV)
คาธรรมเนียมที่เรียกเก็บจริง
% ตอปของ NAV

6.00000

สูงสุดไมเกิน, 5.00

5.00000
4.00000
3.00000
2.00000

สูงสุดไมเกิน, 2.50
1.33750

1.00000

สูงสุดไมเกิน, 0.10

0.00000

สูงสุดไมเกิน, 1.00

สูงสุดไมเกิน, 1.40

0.26857

ตามที่จายจริง

0.026215

การจัดการ

ผูดูแลผลประโยชน

นายทะเบียน

คาใชจายอื่นๆ

1.632285
(ยังไมรวมคาใชจายอื่นๆ)

หมายเหตุ:
1) คาธรรมเนียมดังกลาวขางตนเปนอัตราที่รวมภาษีมูลคาเพิ่ม หรือภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใด ในทํานองเดียวกันนี้
2) คาธรรมเนียมคาใชจายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมเมื่อรวมกันทั้งหมดแลว ตองไมเกินอัตรารอยละ 5.00 ตอปของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวม
3) สามารถดูคาธรรมเนียมที่เรียกเก็บจริงจากกองทุนรวมยอนหลัง 3 ป เพิ่มเติมไดที่รายละเอียดหนังสือชี้ชวนสวนขอมูลกองทุนรวม
* สามารถดูขอมูลเพิ่มเติมไดที่ www.lhfund.co.th

รวมคาใชจาย

คาธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผูถือหนวย (% ของมูลคาซื้อขาย)
รายการ
คาธรรมเนียมการขาย (Front-end Fee)
คาธรรมเนียมการรับซื้อคืน (Back-end Fee)
คาธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหนวยลงทุน
สับเปลี่ยนเขา (Switching in Fee)
สับเปลี่ยนออก (Switching out Fee)
คาธรรมเนียมการโอนหนวยลงทุน
คาธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหนวยลงทุน
คาใชจายอื่นๆ

สูงสุดไมเกิน
2.50
2.50

เก็บจริง
1.50
ยกเวน

2.50
2.50

1.50
ยกเวน
200 บาท/รายการ
ตามที่นายทะเบียนกําหนด
ตามที่จายจริง

ตามที่นายทะเบียนกําหนด
ตามที่นายทะเบียนกําหนด
ตามที่จายจริง

หมายเหตุ:
1) คาธรรมเนียมดังกลาวขางตน อาจเรียกเก็บจากผูลงทุนแตละกลุมหรือแตละรายไมเทากัน ขึ้นอยูกับดุลยพินิจของบริษทั จัดการ
2) กรณีสับเปลี่ยนหนวยลงทุน บริษัทจัดการอาจยกเวนไมเรียกเก็บคาธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนสําหรับการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนระหวางกองทุนรวม
ภายใตการจัดการของบริษัทจัดการ แตจะมีการเรียกเก็บคาธรรมเนียมการขายและรับซื้อคืนหนวยลงทุนตามอัตราที่บริษัทจัดการกําหนด
3) คาธรรมเนียมดังกลาวขางตนรวมภาษีมลู คาเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอ่นื ใดแลว
ทั้งนี้ หากกองทุนลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนรวมภายใตการจัดการเดียวกัน (กองทุนปลายทาง) บริษัทจัดการจะไมเรียกเก็บคาธรรมเนียมการจัดการ คาธรรมเนียมการขาย และ/
หรือคาธรรมเนียมการรับซื้อคืนหนวยลงทุนซ้ําซอนกับกองทุนปลายทาง เชน หากกองทุนตนทางมีมูลคาทรัพยสนิ สุทธิ 1,000 ลานบาท และจัดสรรการลงทุนไปยังกองทุนปลายทาง
จํานวน 100 ลานบาท บริษัทจัดการจะเรียกเก็บคาธรรมเนียมการจัดการ คาธรรมเนียมการขาย และ/หรือคาธรรมเนียมการรับซื้อคืนหนวยลงทุนจากเงินลงทุน 1,000 ลานบาท ในอัตรา
ที่กองทุนตนทางกําหนดเทานั้น โดยกองทุนปลายทางจะไมมีการเรียกเก็บคาธรรมเนียมดังกลาวเพิ่มเติมอีก เปนตน

คาธรรมเนียมของกองทุนหลัก
คาธรรมเนียม
Management fee
Gross Expense Ratio
Net Expense Ratio

อัตรา
รอยละ 0.60 ตอป
รอยละ 0.60 ตอป
รอยละ 0.50 ตอป

หมายเหตุ : อนึ่ง กองทุนหลักอาจมีการแกไขเพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลงการเรียกเก็บคาธรรมเนียมและคาใชจายตาง ๆ ของกองทุนได หรือดู
ขอมูลเพิ่มเติมไดที่ https://www.globalxetfs.com/funds/bug/
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ผลการดําเนินงาน
* ผลการดําเนินงานในอดีต มิไดเปนสิ่งยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต *
1. ดัชนีชี้วัด คือ ผลการดําเนินงานของกองทุนหลัก สัดสวน 100% ปรับดวยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคํานวณผลตอบแทนเปนสกุลเงินบาท
ณ วันที่คํานวณผลตอบแทน
-22.47%
2. LHCYBER-D เคยมีผลขาดทุนสูงสุดในชวงเวลา 5 ป คือ
(กรณีกองทุนจดทะเบียนไมครบ 5 ป จะแสดงคาที่เกิดขึ้นตั้งแตวันจดทะเบียนกองทุนจนถึงวันที่รายงาน)

23.98%

3. ความผันผวนของผลการดําเนินงาน (Standard Deviation) คือ

ตอป

(กรณีกองทุนจดทะเบียนไมครบ 5 ป จะแสดงคาที่เกิดขึ้นตั้งแตวันจดทะเบียนกองทุนจนถึงวันที่รายงาน)

4. ความผันผวนของสวนตางผลการดําเนินงานและดัชนีชี้วัด (Tracking Error : TE) คือ
N/A % ตอป
Technology Equity
5. ประเภทกองทุนรวมเพื่อใชเปรียบเทียบผลการดําเนินงาน ณ จุดขาย คือ
6. ผลการดําเนินงานยอนหลังแบบปกหมุด
ขอมูล ณ วันที่ 29 เมษายน 2565
กองทุน

LHCYBER-D

YTD

% ตอป
1 ป

Percen
tile

3 ป

Percen
tile

5 ป

Percen
Percen
ตั้งแตจัดตั้ง
10 ป
tile
tile

1.32
4.57

5th
5th

-12.75 5th
-10.16 5th

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

-4.13
-0.29

ความผันผวนของ
ผลการดําเนินงาน

19.10 16.19

5th

21.96

5th

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

23.98

ความผันผวนของ
ดัชนีชี้วัด

20.07 17.19

5th

22.96

5th

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

24.73

ดัชนีชี้วัด (Benchmark)

-8.70
-6.02

% ตามชวงเวลา
Percen
Percen
3 เดือน
6 เดือน
tile
tile

* คุณสามารถดูขอมูลที่เปนปจจุบันไดท่ี www.lhfund.co.th

▪ ตารางแสดงผลการดําเนินงานของกลุม
Peer
Percentile
5th Percentile
25th Percentile
50th Percentile
75th Percentile
95th Percentile

3 เดือน
-5.77
-12.87
-15.68
-20.62
-30.29

Technology Equity
6 เดือน
-12.76
-21.81
-27.17
-31.79
-53.34

Return (%)
1 ป
3 ป
-12.32 19.02
-20.72 7.35
-27.29 6.82
-30.86 4.08
-53.01 1.54

ขอมูล ณ วันที่ <AIMC date>
5 ป
16.64
11.74
5.61
5.37
5.18

10 ป
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

3 เดือน
28.79
33.43
38.07
45.80
67.01

Standard Deviation (%)
6 เดือน 1 ป
3 ป
5 ป
23.39 21.22 17.71 16.07
28.17 22.31 19.98 16.23
33.97 23.98 21.25 16.42
39.63 30.24 23.28 19.97
51.94 42.45 27.74 22.80

10 ป
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

* คุณสามารถดูขอมูลเพิ่มเติมไดที่ www.aimc.or.th
- เอกสารการวัดผลการดําเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ไดจัดทําขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดําเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
- ผลการดําเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดําเนินงานที่เกี่ยวของกับผลิตภัณฑในตลาดทุน มิไดเปนสิ่งยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต
- ทําความเขาใจลักษณะสินคา เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยง กอนตัดสินใจลงทุน

7. ผลการดําเนินงานยอนหลังของกองทุนหลัก คุณสามารถดูขอมูลไดที่ "ขอมูลกองทุนหลัก" ในสวนทายของเอกสารฉบับนี้ หรือดูขอมูลเพิ่มเติม
ไดที่ website : https://www.globalxetfs.com/funds/bug/
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ขอมูลอื่นๆ
นโยบายการจายเงินปนผล
ประวัติการจายเงินปนผล

มี จายไมเกินปละ 12 ครั้ง
วันที่จายเงินปนผล
ปี 2565
อัตราหน่วยละ (บาท)

4 ม.ค. 29 เม.ย
0.10

0.10

ผูดูแลผลประโยชน
มูลคาโครงการ
วันที่จดทะเบียน
อายุโครงการ

ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน)
2,000 ลานบาท
6 สิงหาคม 2564
ไมกําหนด

การซื้อและการขายคืนหนวยลงทุน

การซื้อหนวยลงทุน
▪ วันทําการซื้อ: ทุกวันทําการซื้อของกองทุน ระหวางเวลา 8.30 - 14.00 น.
▪ มูลคาขั้นต่ําของการซื้อครั้งแรก:
1,000 บาท
▪ มูลคาขั้นต่ําของการซื้อครั้งถัดไป:
100 บาท
การขายคืนหนวยลงทุน
▪ วันทําการขายคืน: ทุกวันทําการขายของกองทุน ระหวางเวลา 8.30 - 14.00 น.
▪ มูลคาขั้นต่ําของการขายคืน:
ไมกําหนด
▪ จํานวนหนวยลงทุนขั้นต่ําของการขายคืน: ไมกําหนด
▪ ยอดคงเหลือขั้นต่ํา:
100 บาท
▪ จํานวนหนวยลงทุนคงเหลือขั้นต่ํา:
ไมกําหนด
▪ ระยะเวลาการรับเงินคาขายคืน: ภายใน 5 วันทําการ นับตั้งแตวันถัดจากวันคํานวณ
มูลคาทรัพยสินสุทธิ โดยมิใหนับรวมวันหยุดทําการในตางประเทศ
ปจจุบันรับเงินคาขายคืนภายใน 4 วันทําการถัดจากวันทํารายการขายคืน (T+4)
(T = วันทําการซื้อขายของกองทุน)
▪ วันที่คํานวณ NAV : วันที่ T+1 (T=วันทําการซื้อขายของกองทุน)
คุณสามารถตรวจสอบมูลคาทรัพยสินรายวันไดที่: www.lhfund.co.th

รายชื่อผูจัดการกองทุน

ชื่อ - นามสกุล
คุณจิตติพงศ มีเพียร
คุณพลสินธุ กิจมั่นถาวร

อัตราสวนหมุนเวียนการลงทุน
ของกองทุนรวม (PTR)

ขอบเขตหนาที่
ผูจัดการกองทุนตราสารหนี้,
กองทุนตางประเทศ
ผูจัดการกองทุนตราสารหนี้,
กองทุนตางประเทศ

วันที่เริ่มบริหารกองทุน
15 มีนาคม 2565
12 มกราคม 2565

N/A
กรณีกองทุนรวมที่จดทะเบียนจัดตั้งไมถึง 1 ป จะแสดงคาที่เกิดขึ้นจริงในชวงเวลาตั้งแตวันที่จด
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คําอธิบายเพิ่มเติม
ปจจัยความเสี่ยงของกองทุน
▪ ความเสี่ยงจากการดําเนินงานของผูออกตราสาร (Business Risk) : คือความเสี่ยงที่เกิดจากการดําเนินงานของผูออกตราสาร หากผลการ
ดําเนินงานหรือฐานะการเงินของผูออกตราสาร รวมทั้งความสามารถในการทํากําไรของผูออกตราสารเปลี่ยนแปลงไป ซึ่งอาจกระทบตอราคาซื้อ
ขายของตราสาร
▪ ความเสี่ยงจากความสามารถในการชําระหนี้ของผูออกตราสาร (Credit Risk) : คือความเสี่ยงจากการที่บริษัทผูออกตราสารไมสามารถ
ชําระคืนเงินตน และ/หรือดอกเบี้ยไดตามที่กําหนด หรือไมครบตามจํานวนที่ไดสัญญาไว มีความหมายโดยยอ ดังตอไปนี้
ระดับ
การลงทุน

ระดับที่
นาลงทุน

ระดับที่
ต่ํากวา
นาลงทุน

TRIS

Fitch

Moody’s

S&P

AAA

AAA(tha)

Aaa

AAA

อันดับเครดิตสูงที่สุด มีความเสี่ยงต่ําที่สุดที่จะไมสามารถ
ชําระหนี้ไดตามกําหนด

AA

AA(tha)

Aa

AA

อันดับเครดิตรองลงมาและถือวามีความเสี่ยงต่ํามากที่จะไม
สามารถชําระหนี้ไดตามกําหนด
ความเสี่ยงต่ําที่จะไมสามารถชําระหนี้ไดตามกําหนด

A

A(tha)

A

A

BBB

BBB(tha)

Baa

BBB

ต่ํากวา
BBB

ต่ํากวา
BBB(tha)

ต่ํากวา
Baa

ต่ํากวา
BBB

คําอธิบาย

ความเสี่ยงปานกลางที่จะไมสามารถชําระหนี้ไดตามกําหนด
ความเสี่ยงสูงที่จะไมสามารถชําระหนี้ไดตามกําหนด

▪ ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคลองของตราสาร (Liquidity Risk) : คือความเสี่ยงที่เกิดจากการไมสามารถขายตราสารไดในชวงเวลาที่
ตองการหรืออาจไมไดราคาตามที่คาดหวังเอาไว
▪ ความเสี่ยงจากการลงทุนในตางประเทศ (Country and Political Risk) : เนื่องจากกองทุนหลักมีการลงทุนในตราสารตางประเทศ
กองทุนจึงมีความเสี่ยงของประเทศที่ลงทุน กองทุนไทยจึงมีความเสี่ยงในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงของปจจัยพื้นฐาน สภาวะทางเศรษฐกิจ
การเมือง คาเงิน และนโยบายตางประเทศ โดยปจจัยเหลานี้อาจมีผลกระทบตอราคาหนวยลงทุน หรือหลักทรัพยที่กองทุนลงทุน หรือผูถอื หนวย
ลงทุนอาจไดรับชําระเงินคาขายคืนหนวยลงทุนชากวาระยะเวลาที่กําหนด
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▪ ความเสี่ยงจากขอจํากัดการนําเงินลงทุนกลับประเทศ (Repatriation Risk) : เนื่องจากกองทุนอาจจะมีการลงทุนในตราสารตางประเทศ
จึงมีความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายตา งประเทศที่เกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ และการนําเงินลงทุน กลับเขามาใน
ประเทศได ซึ่งอาจสงผลใหกองทุนไมสามารถชําระเงินใหผูถือหนวยลงทุนไดตามจํานวนหรือเวลาที่กําหนด
▪ ความเสี่ยงที่เกิดจากการไดรับชําระเงินคาขายคืนหนวยลงทุนจากกองทุนรวมตางประเทศลาชา : คือความเสี่ยงที่เกิดจากวันหยุดทําการ
ของประเทศที่กองทุนลงทุนหรือประเทศที่เกี่ยวของกับการลงทุนอาจหยุดไมตรงกับวันหยุดทําการของประเทศไทย ทําใหกองทุนอาจไดรับชําระ
เงินคาขายคืนหนวยลงทุนจากกองทุนรวมตางประเทศที่กองทุนลงทุนลาชา และสงผลกระทบตอการชําระเงินคาขายคืนหนวยลงทุนใหกับผูถือ
หนวยลงทุนในประเทศ
▪ ความเสี่ยงจากการทําสัญญาซื้อขายลวงหนา (Derivative) เพื่อปองกันความเสี่ยง : การทําสัญญาซื้อขายลวงหนา (Derivative) เพื่อ
ปองกันความเสี่ยง (Hedging) จากอัตราแลกเปลี่ยนอาจทําใหกองทุนเสียโอกาสในการไดรับผลตอบแทนที่เพิ่มขึ้นหากอัตราแลกเปลี่ยนมีการ
เปลี่ยนแปลงไปในทางตรงกันขามกับที่กองทุนคาดการณไว อยางไรก็ตาม กองทุนยังคงมีความเสี่ยงจากการที่คูสัญญาไมปฏิบัติตามสัญญา
ดังกลาว
▪ ความเสี่ยงจากความผันผวนของมูลคาหนวยลงทุน (Market Risk) หมายถึง ความเสี่ยงที่มูลคาของหลักทรัพยที่กองทุนรวมลงทุนจะ
เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นหรือลดลงจากปจจัยภายนอก เชน สภาวะเศรษฐกิจการลงทุน ปจจัยทางการเมืองทั้งในและตางประเทศ เปนตน ซึ่ง
พิจารณาไดจากคา Standard Deviation (SD) ของกองทุนรวม หากกองทุนรวมมีคา SD สูง แสดงวากองทุนรวมมีความผันผวนจากการ
เปลี่ยนแปลงของราคาหลักทรัพยสูง
▪ ความเสี่ยงจากการกระจุกตัวลงทุนในผูออกรายใดรายหนึ่ง (High Issuer Concentration Risk) พิจารณาจากการลงทุนแบบกระจุกตัว
ในตราสารของผูออกตราสาร คูสญ
ั ญา หรือบุคคลอื่นที่มภี าระผูกพันตามตราสารหรือสัญญานั้น รายใดรายหนึ่งมากกวา 10%ของ NAV รวมกัน
ทั้งนี้ การลงทุนแบบกระจุกตัวไมรวมถึงกรณีการลงทุนในทรัพยสินดังนี้
1. ตราสารหนี้ภาครัฐไทย
2. ตราสารภาครัฐตางประเทศที่มีการจัดอันดับความนาเชื่อถืออยูในอันดับที่สามารถลงทุนได
3.เงินฝากหรือตราสารเทียบเทาเงินฝากที่ผูรับฝากหรือผูออกตราสารที่มีการจัดอันดับความนาเชื่อถืออยูในอันดับที่สามารถลงทุนได
▪ ความเสี่ยงจากการลงทุนในหมวดอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย : ซึ่งเกิดจากการที่กองทุนมีนโยบายมุงลงทุนในหมวดอุตสาหกรรม
อสังหาริมทรัพยเพียงหมวดเดียว จึงมีความเสี่ยงจากการลงทุนมากกวากองทุนที่มีการกระจายการลงทุนในหมวดอุตสาหกรรมตางๆ กองทุนอาจ
ไดรับผลกระทบจากความผันผวนของหลักทรัพยที่กองทุนรวมตางประเทศลงทุน ซึ่งกองทุนรวมตางประเทศมีนโยบายการลงทุนในหมวด
อุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพยเพียงหมวดเดียว จึงอาจมีความเสี่ยงและความผันผวนของราคาสูงกวาการกระจายการลงทุนในหลายอุตสาหกรรม
อยางไรก็ตาม บริษัทจัดการจะดําเนินการติดตามสถานการณและวิเคราะหปจจัยที่จะมีผลกระทบตออุตสาหกรรม อสังหาริมทรัพยอยาง
สม่ําเสมอและตอเนื่อง
▪ ความเสี่ยงจากการกระจุกตัวลงทุนในประเทศใดประเทศหนึ่ง (Country Concentration Risk) เกิดจากกองทุนลงทุนในประเทศใด
ประเทศหนึ่งมากกวา 20% ของ NAV รวมกัน ซึ่งหากเกิดเหตุการณที่สงผลกระทบตอประเทศดังกลาว เชน การเมือง เศรษฐกิจ สังคม เปนตน
กองทุนดังกลาวอาจมีผลการดําเนินงานที่ผันผวนมากกวากองทุนที่กระจายการลงทุนในหลายประเทศ
 ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน (Currency Risk) หมายถึง การเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนมีผลกระทบตอ
มูลคาของหนวยลงทุน เชน กองทุนรวมลงทุนดวยสกุลเงินดอลลารในชวงที่เงินบาทออน แตขายทํากําไรในชวงที่บาทแข็ง กองทุนรวมจะไดเงิน
บาทกลับมานอยลง ในทางกลับกันหากกองทุนรวมลงทุนในชวงที่บาทแข็งและขายทํากําไรในชวงที่บาทออนก็อาจไดผลตอบแทนมากขึ้นกวาเดิม
ดวยเชนกัน ดังนั้น การปองกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนจึงเปนเครื่องมือสาคัญในการบริหารความเสี่ยง ซึ่งทําไดดังตอไปนี้
-ปองกันความเสี่ยงทั้งหมดหรือเกือบทั้งหมด : ผูลงทุนไมมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
-ปองกันความเสี่ยงบางสวน โดยตองระบุสัดสวนการปองกันความเสี่ยงไวอยางชัดเจน : ผูลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
-อาจปองกันความเสี่ยงตามดุลยพินิจของผูจัดการกองทุนรวม : ผูลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน เนื่องจากการปองกันความเสี่ยง
ขึ้นอยูกับดุลยพินิจของผูจัดการกองทุนรวมในการพิจารณาวาจะปองกันความเสี่ยงหรือไม
-ไมปองกันความเสี่ยงเลย : ผูลงทุนมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
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อัตราสวนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (PTR)
ขอมูลอัตราสวนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (portfolio turnover ratio : PTR) แสดงถึงปริมาณการซื้อขายทรัพยสินของกองทุน และ
สะทอนกลยุทธการลงทุนของผูจัดการกองทุนไดดียิ่งขึ้น โดยคํานวณจากมูลคาที่ต่ํากวาระหวางผลรวมของมูลคาการซื้อทรัพยสินกับผลรวมของ
มูลคาการขายทรัพยสินที่กองทุนรวมลงทุนในรอบระยะเวลาผานมายอนหลั ง 1 ป หารดวยมูลคาทรัพยสินสุทธิเฉลี่ยของกองทุนรวมในรอบ
ระยะเวลาเดียวกัน
PTR (%)

=

Min (ซื้อหุน , ขายหุน)
Avg. NAV

ขอมูลกองทุนตางประเทศ
ชื่อกองทุน

กองทุน Global X Cybersecurity ETF
ซึ่งจัดตั้งขึ้นภายใตกฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา (USA) และที่จดทะเบียนและซื้อขายในตลาดหลักทรัพยแน
สแด็ก (NASDAQ) ในสกุลเงินดอลลารสหรัฐฯ (USD) และบริหารจัดการโดย Global X Management Company
LLC

ประเภท

กองทุนรวมอีทีเอฟ (Exchange Traded Fund)

วันที่จัดตั้งกองทุน

วันที่ 25 ตุลาคม 2562

วัตถุประสงคในการลงทุน

กองทุน Global X Cybersecurity ETF ("กองทุน") มีเปาหมายเพื่อใหผลตอบแทนดานการลงทุนที่สอดคลองกับ
ราคาและผลการดําเนินงานกอนคาธรรมเนียมและคาใชจายของดัชนี Indxx Cybersecurity Index ("ดัชนีอางอิง")

กลยุทธการลงทุนที่สําคัญ

กองทุน Global X Cybersecurity ETF
กองทุนทําการลงทุนอยางนอย 80% ในหลักทรัพยของดัชนี Indxx Cybersecurity Index ("ดัชนีอางอิง") หรือ
(“Underlying Index”) และตราสารแสดงสิทธิการฝากหลักทรัพยตางประเทศของประเทศสหรัฐอเมริกาที่ชื่อ
American Depositary Receipts ("ADRs") และตราสารแสดงสิทธิการฝากหลักทรัพยตางประเทศที่ชื่อ Global
Depositary Receipts ("GDRs") อางอิงตามหลักทรัพยตาง ๆ ในดัชนีอางอิง (Underlying Index) กองทุนจะทํา
การลงทุนภายใตสถานการณปกติอยางนอย 80% ของสินทรัพยสุทธิ ในหลักทรัพย และ/หรือ ในตราสาร ADR และ
GDR ของบริษัทที่ดําเนินการดานความปลอดภัยทางไซเบอร
ดัชนีอางอิง (Underlying Index) ไดรับการออกแบบโดยผูจัดทําดัชนี คือ บริษัท Indxx LLC เพื่อลงทุนในบริษัทที่
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยซึ่งเปนบริษัทที่ไดรับประโยชนจากการใชเทคโนโลยีการรักษาความปลอดภัยทางไซ
เบอร ซึ่งรวมถึงบริษัทที่มีธุรกิจหลักเกี่ยวกับการพัฒนาและจัดการความปลอดภัยทางไซเบอรเพื่อปองกันการบุกรุก
และการโจมตีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบเครือขาย โปรแกรมสําเร็จรูป คอมพิวเตอร และอุปกรณพกพา
ตาง ๆ (เรียกรวมกันวา "บริษัทที่ดําเนินงานดานความปลอดภัยทางไซเบอร")

บริษทั จัดการ (Sponsor)

Global X Management Company LLC
605 3rd Avenue, 43rd Floor
New
NY 10158
BrownYork,
Brothers
Harriman & Co.

Custodian and Transfer Agent

50 Post Office Square
Boston, MA 02110
สกุลเงิน

ดอลลารสหรัฐฯ (US Dollar)

วันทําการซื้อขายหนวยลงทุน

ทุกวันทําการ

อายุกองทุน

ไมกําหนด

นโยบายการจายเงินปนผล

ไมมี

Management fee

รอยละ 0.60 ตอป

Gross Expense Ratio

รอยละ 0.60 ตอป

Net Expense Ratio

รอยละ 0.50 ตอป
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Bloomberg IOPV Ticker

BUGIV

Index Ticker
แหลงขอมูลกองทุนหลัก

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

ผลการดําเนินงานของกองทุนหลัก

หมายเหตุ : Factsheet กองทุน Global X Cybersecurity ETF
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ 2565 หรือดูขอมูลเพิ่มเติมไดที่ website : https://www.globalxetfs.com/funds/bug/

▪ การลงทุนในหนวยลงทุนไมใชการฝากเงิน รวมทั้งไมไดอยูภายใตความคุมครองของสถาบันคุมครองเงินฝาก จึงมีความเสี่ยงจากการลงทุนซึ่งผู
ลงทุนอาจไมไดรับเงินลงทุนคืนเต็มจํานวน
▪ ไดรับอนุมตั จิ ัดตั้ง และอยูภายใตการกํากับดูแลของสํานักงาน ก.ล.ต.
▪ การพิจารณารางหนังสือชี้ชวนในการเสนอขายหนวยลงทุนของกองทุนรวมนี้มิไดเปนการแสดงวาสํานักงาน ก.ล.ต. ไดรับรองถึงความถูกตองของ
ขอมูลในหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวม หรือ ไดประกันราคาหรือผลตอบแทนของหนวยลงทุนที่เสนอขายนั้น ทั้งนี้
บริษัทจัดการกองทุนรวมไดสอบทานขอมูลในหนังสือชี้ชวนสวนสรุปขอมูลสําคัญ ณ วันที่ 29 เมษายน 2565 แลวดวยความระมัดระวังในฐานะ
ผูรับผิดชอบในการดําเนินการของกองทุนรวมและขอรับรองวาขอมูลดังกลาวถูกตองไมเปนเท็จ และไมทําใหผูอื่นสําคัญผิด
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