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หนังสือชี้ชวนสวนสรุปขอมูลสําคัญ
กองทุนเปด แอล เอช อีสปอรต

LH ESPORTS FUND (LHESPORT)
(ชนิดจายเงินปนผล : LHESPORT-D)
บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน
แลนด แอนด เฮาส จํากัด
การเขารวมการตอตานทุจริต:
ไดรับการรับรอง CAC*
* โครงการแนวรวมปฏิบตั ิของภาคเอกชนไทยในการตอตานการทุจริต (Thailand's
Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption "CAC") ของ
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

กองทุนรวมตราสารทุน
กองทุนรวมหนวยลงทุนประเภท Feeder Fund
กองทุนรวมที่เนนลงทุนแบบมีความเสี่ยงตางประเทศ
กองทุนรวมที่มีนโยบายเปดใหมีการลงทุนในกองทุนรวมอื่น
ภายใตบลจ. เดียวกัน (Cross Investing Fund)

กองทุนนี้ลงทุนกระจุกตัวในหมวด Communication Services
จึงมีความเสี่ยงที่ผูลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจํานวนมาก

คุณกําลังจะลงทุนอะไร?
กองทุนรวมนี้เหมาะกับใคร?
คุณตองระวังอะไรเปนพิเศษ?
สัดสวนของประเภททรัพยสนิ ทีล่ งทุน
คาธรรมเนียม
ผลการดําเนินงาน
ขอมูลอื่นๆ

การลงทุนในกองทุนรวมไมใชการฝากเงิน
ผูลงทุนควรศึกษารายละเอียดของกองทุนอยางละเอียดถี่ถวนกอนตัดสินใจลงทุน
หากมีขอสงสัยหรือตองการขอมูลเพิ่มเติม โปรดติดตอบริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
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คุณกําลังจะลงทุนอะไร?
กองทุนมีนโยบายลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนรวมตางประเทศ (หรือ “กองทุนหลัก (Master fund)”) ที่มีนโยบายลงทุนใน
บริษัทที่ดําเนินธุรกิจที่เกี่ยวกับวิดีโอเกมส และ/หรือ อีสปอรต และ/หรือ บริษัทที่พัฒนาวิ ดีโอเกมสและโปรแกรมหรืออุปกรณ
คอมพิวเตอรที่เกี่ยวของ โดยจะลงทุนในกองทุนหลักเฉลี่ยในรอบปบัญชีไมนอยกวารอยละ 80 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิ ซึ่งกองทุน
เปด แอล เอช อีสปอรต จะลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุน VanEck Vectors Video Gaming and eSports ETF (“กองทุน
หลัก”) สกุลเงินดอลลารสหรัฐฯ (USD) ที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพยแนสแด็ก (NASDAQ) ซึ่งกองทุนหลักไดจดทะเบียน
จัดตั้งในประเทศสหรัฐอเมริกา (USA) บริหารและจัดการโดย VanEck Vectors
โดยกองทุนหลักมีวตั ถุประสงคจะลงทุนอยางนอย 80% ของสินทรัพยรวมในหลักทรัพยท่ีเปนสวนประกอบของดัชนี MVESPOTR
ซึ่ง เปนดัชนีระดับโลกที่ติดตามผลการดําเนินงานของบริษทั ที่อยูในกลุม Video Gaming และ eSports ระดับโลก (หรือที่เรียกวา
กีฬาอิเล็กทรอนิกส) เซ็กเมนต โดยดัชนี MVESPOTR ถูกเผยแพรและจัดทําโดยบริษัท MV Index Solutions GmbH (“MVIS”)
ซึ่งเปนบริษัทลูกของ VanEck Vectors และรวมถึงเปนดัชนีระดับโลกที่ติดตามผลการดําเนินงานของบริษัทที่อยูในกลุมวิดีโอเกมส
และอีสปอรตระดับโลก ดัชนีอีสปอรตจะถูกประเมินและปรับตะกราหลักทรัพยและสัดสวนหุนในดัชนีทุกไตรมาส
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี่ยนแปลงประเภทและลักษณะพิเศษของกองทุนรวมในอนาคตเปนกองทุนรวมหนวยลงทุน (Fund of
Funds) หรือกองทุนรวมที่มีการลงทุนโดยตรงในตราสาร และ/หรือหลักทรัพยตางประเทศ หรือสามารถกลับมาเปนกองทุนรวมฟด
เดอร (Feeder Fund) ได โดยไมทําใหระดับความเสี่ยงของการลงทุน (risk spectrum) เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ ใหเปนไปตามดุลยพินิจของ
ผูจัดการกองทุนซึง่ ขึ้นอยูกับสถานการณตลาด โดยเปนไปเพื่อประโยชนสูงสุดของผูถอื หนวยลงทุน อนึ่ง บริษทั จัดการจะดําเนินการ
แจงใหผถู อื หนวยลงทุนทราบลวงหนาอยางนอย 30 วัน กอนดําเนินการเปลี่ยนแปลงประเภทกองทุนดังกลาว โดยประกาศผานทาง
เว็บไซตของบริษัทจัดการ และเว็บไซตของผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน (ถามี)
คุณสามารถดูขอมูลขอมูลกองทุนหลักไดที่ Website : https://www.vaneck.com/etf/equity/espo/documents/
กลยุทธการบริหารกองทุน : กองทุนหลักมีกลยุทธการลงทุน เพื่อมุงหวังใหผลประกอบการเคลื่อนไหวตามดัชนีชวี้ ัด (Passive
Management / Index Tracking) และกองทุนเปด แอล เอช อีสปอรต มีกลยุทธการลงทุน เพื่อมุงหวังใหผลประกอบการ
เคลื่อนไหวตามกองทุนหลัก (Passive Management) / Index Tracking)
ผูลงทุนควรศึกษาและทําความเขาใจเกี่ยวกับกองทุนตางประเทศที่กองทุนลงทุนไดในเนื้อหาสวน "ขอมูลกองทุนตางประเทศ" ใน
สวนทายของเอกสารฉบับนี้
“ ผูลงทุนควรศึกษาและทําความเขาใจเกี่ยวกับปจจัยความเสี่ยงของกองทุนในสวนทายของเอกสารฉบับนี”้

กองทุนรวมนี้เหมาะกับใคร?
▪ ชนิดจายเงินปนผล (LHESPORT-D) : เหมาะสําหรับผูลงทุนประเภทบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล/สถาบัน เปดโอกาสใหผูลงทุนรับรายได
สม่ําเสมอจากเงินปนผล รวมถึงมีสิทธิไดรับสิทธิพิเศษทางภาษี หากปฏิบัติเปนไปตามเกณฑ/เงื่อนไขที่กรมสรรพากรกําหนด
▪ ผูที่สามารถลงทุนในระยะปานกลางถึงระยะยาว โดยคาดหวังผลตอบแทนในระยะยาวที่ดกี วาการลงทุนในตราสารหนี้ท่วั ไป
▪ ผูลงทุนที่สามารถรับความผันผวนจากอัตราแลกเปลี่ยนได เนื่องจากกองทุนนี้จะลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนตางประเทศดวยสกุล
เงินดอลลารสหรัฐฯ (USD) จึงอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
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กองทุนรวมนี้ไมเหมาะกับใคร

▪ ผูลงทุนที่เนนการไดรับผลตอบแทนในจํานวนเงินที่แนนอน หรือรักษาเงินตนใหอยูครบ
▪ ผูลงทุนที่ไมสามารถยอมรับความเสี่ยงจากการลงทุนในตางประเทศได อาทิ ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ความผันผวนของมูลคา
หนวยลงทุนของกองทุนหลัก เปนตน

ทําอยางไรหากยังไมเขาใจนโยบาย และความเสี่ยงของกองทุนนี้
▪ อานหนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม หรือสอบถามผูสนับสนุนการขายและบริษัทจัดการ
▪ อยาลงทุนหากไมเขาใจลักษณะและความเสี่ยงของกองทุนรวมนี้ดีพอ

คุณตองระวังอะไรเปนพิเศษ?
คําเตือนที่สําคัญ

▪ ในสถานการณไมปกติ ผูถือหนวยลงทุนอาจไมสามารถขายคืนหนวยลงทุน หรืออาจไดรับชําระคาขายคืนหนวย ลงทุนลาชากวา
ระยะเวลาที่กําหนดไวในหนังสือชี้ชวน
▪ เนื่องจากกองทุนจะลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนตางประเทศ จึงอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งกองทุนทําการปองกันความ
เสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศตามดุลยพินจิ ของผูจัดการกองทุน
▪ กองทุนไทยและกองทุนหลักอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายลวงหนา (Derivatives) เพื่อปองกันความเสี่ยง (Hedging) และเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) ซึ่งอาจมีความเสี่ยงมากกวากองทุนรวมอื่น จึงเหมาะกับผูลงทุนที่
ตองการผลตอบแทนสูงและสามารถยอมรับความเสี่ยงไดสงู กวาผูลงทุนทั่วไป ผูลงทุนจึงควรลงทุนในกองทุนนี้เมื่อมีความเขาใจในความ
เสี่ยงของสัญญาซื้อขายลวงหนา และผูลงทุนควรพิจารณาความเหมาะสมของการลงทุนโดยคํานึงถึงประสบการณลงทุน วัตถุประสงค และ
ฐานะการเงินของผูลงทุนเอง
▪ กองทุนมีนโยบายลงทุนในตางประเทศ จึงมีความเสี่ยงดานการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และสภาวะตลาด สภาพคลอง อัตราแลกเปลี่ยน
กฎหมาย และ/หรือขอจํากัดของประเทศที่กองทุนเขาลงทุน ซึ่งอาจสงผลตอมูลคาหนวยลงทุน และ/หรือสภาพคลอง
▪ กองทุนอาจลงทุนหรือมีไวซึ่งตราสารหนี้ที่มีอันดับความนาเชื่อถือต่ํากวาที่สามารถลงทุนได (Non – Investment Grade) และตราสาร
หนี้ที่ไมไดรับการจัดอันดับความนาเชื่อถือ (Unrated) รวมทั้งตราสารทุนที่ไมไดจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย (Unlisted Securities) ผู
ลงทุนอาจมีความเสี่ยงที่สงู ขึ้นมากกวากองทุนรวมทั่วไป เชน ความเสี่ยงจากการผิดนัดชําระหนี้ของผูออกตราสาร หรือ ความเสี่ยงจากการ
ขาดสภาพคลองของตราสาร เปนตน
▪ กองทุนหลักที่กองทุนรวมไปลงทุนมีสัดสวนการลงทุนกระจุกตัวในประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศจีน ดังนั้น ผูลงทุนจึงควรพิจารณา
การกระจายความเสี่ยงของพอรตการลงทุนโดยรวมของตนเอง
▪ กองทุนอาจลงทุนในตราสารที่มีสญ
ั ญาซื้อขายลวงหนาแฝง ( Structured Note) กองทุนรวมจึงมีความเสี่ยงมากกวากองทุนรวมที่ลงทุน
ในหลักทรัพยอางอิงโดยตรง เนื่องจากใชเงินลงทุนในจํานวนที่ นอยกวาจึงมีกําไร/ขาดทุนสูงกวาการลงทุนในหลักทรัพยอางอิงโดยตรง
ดังนั้น ผูลงทุนควรพิจารณาความเหมาะสมของการลงทุน โดยคํานึงถึงประสบการณการลงทุน วัตถุประสงคการลงทุน และฐานะการเงิน
ของผูลงทุนเอง
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▪ ในกรณีที่มีแนวโนมวาจะมีการขายคืนหนวยลงทุนเกินกวา 2 ใน 3 ของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด บริษัทจัดการอาจใช
ดุลยพินิจในการเลิกกองทุนรวม และอาจยกเลิกคําสั่งซื้อขายหนวยลงทุนที่ไดรับไวแลวหรือ หยุดรับคําสั่งดังกลาวได
▪ กองทุนอาจลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนรวมอื่นภายใตการจัดการเดียวกัน ในสัดสวนไมเกิน 20% ของ NAV ซึ่งอาจกอใหเกิดความ
ขัดแยงทางผลประโยชนอันเกิดจากนโยบายการลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนรวมภายใตการจัดการเดียวกัน

แผนภาพแสดงตําแหนงความเสี่ยงของกองทุนรวม
<Risk Level>

ปจจัยความเสี่ยงที่สําคัญ
<SD>

<High Issuer>

<High Sector>

หมายเหตุ : กองทุนรวมมีการลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรม Communication Services 73.0% และ Information Technology 22.60%

<High Country>

หมายเหตุ : กองทุนรวมมีการลงทุนกระจุกตัวในประเทศสหรัฐอเมริกา 44.79% และ ประเทศญี่ปุน 20.97%

<fx>

* คุณสามารถดูขอมูลเพิ่มเติมไดที่ www.lhfund.co.th
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สัดสวนของประเภททรัพยสนิ ทีล่ งทุน
% ของ NAV
อื่นๆ 3.73%
Information
Technology,
22.60%

Consumer
Discretionary, 4.50%
Other/Cash,
-0.10

Communication
Services, 73.00%

หนวยลงทุน VanEck Video Gaming and
eSports ETF 96.27%
หมายเหตุ:

ขอมูล ณ วันที่ 29 เมษายน 2565

ทั้งนี้คุณสามารถดูขอมูลที่เปนปจจุบันไดที่ www.lhfund.co.th

▪ ชื่อทรัพยสินที่ลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก
หลักทรัพย
หนวยลงทุน VanEck Video Gaming and eSports ETF
บัญชีเงินฝากออมทรัพย ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน)
อื่นๆ

หมายเหตุ: ขอมูล ณ วันที่ 29 เมษายน 2565

หมายเหตุ : Factsheet กองทุน VanEck Vectors Video Gaming and eSports ETF
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 หรือดูขอมูลเพิ่มเติมไดที่ website :
https://www.vaneck.com/etf/equity/espo/documents/

อันดับความนาเชื่อถือ/
สถาบันที่จัดอันดับ

% ของ

-

96.27

AA+(FITCH)

1.22

-

2.51

NAV

ทั้งนี้คุณสามารถดูขอมูลที่เปนปจจุบันไดที่ www.lhfund.co.th
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คาธรรมเนียม

คาธรรมเนียมที่เรียกเก็บจริง
% ตอปของ NAV

* คาธรรมเนียมมีผลกระทบตอผลตอบแทนที่คุณจะไดรับ
ดังนั้น คุณควรพิจารณาการเรียกเก็บคาธรรมเนียมดังกลาวกอนการลงทุน *
คาธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ตอปของ NAV)
6.00000

สูงสุดไมเกิน, 5.00

5.00000
4.00000
3.00000
2.00000
1.00000

สูงสุดไมเกิน, 2.50

1.770285

1.33750

สูงสุดไมเกิน, 1.00

0.00000

สูงสุดไมเกิน, 0.10

0.37557

ผูดูแลผลประโยชน

นายทะเบียน

0.026215

การจัดการ

สูงสุดไมเกิน, 1.40
0.03100

คาใชจา ยอื่นๆ

รวมคาใชจาย

หมายเหตุ:
1) คาธรรมเนียมดังกลาวขางตนเปนอัตราที่รวมภาษีมูลคาเพิ่ม หรือภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใด ในทํานองเดียวกันนี้
2) คาธรรมเนียมคาใชจายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมเมื่อรวมกันทั้งหมดแลว ตองไมเกินอัตรารอยละ 5.00 ตอปของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวม
3) สามารถดูคา ธรรมเนียมที่เรียกเก็บจริงจากกองทุนรวมยอนหลัง 3 ป เพิ่มเติมไดที่รายละเอียดหนังสือชี้ชวนสวนขอมูลกองทุนรวม
4) คาใชจายอื่น ๆ ระหวางวันที่ 29 ตุลาคม 2563 (วันจดทะเบียนจัดตั้งกองทุน) ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564
* สามารถดูขอมูลเพิ่มเติมไดที่ www.lhfund.co.th

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

สูงสุดไมเกิน
2.50
2.50

เก็บจริง
1.25
ยกเวน

2.50

1.25

2.50

ยกเวน
200 บาท/รายการ

ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ

หมายเหตุ:
1) คาธรรมเนียมดังกลาวขางตน อาจเรียกเก็บจากผูลงทุนแตละกลุมหรือแตละรายไมเทากัน ขึ้นอยูกับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ
2) กรณีสับเปลี่ยนหนวยลงทุน บริษัทจัดการอาจยกเวนไมเรียกเก็บคาธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนสําหรับการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนระหวางกองทุนรวม
ภายใตการจัดการของบริษัทจัดการ แตจะมีการเรียกเก็บคาธรรมเนียมการขายและรับซื้อคืนหนวยลงทุนตามอัตราที่บริษัทจัดการกําหนด
3) คาธรรมเนียมดังกลาวขางตนรวมภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแลว

คาธรรมเนียมของกองทุนหลัก
คาธรรมเนียม
Management fee

อัตราเก็บจริง
0.50%

Other Expenses

0.08%

Gross Expense Ratio

0.58%

Fee Waivers and Expense Reimbursement

-0.03%

Net Expense Ratio

0.55%

หมายเหตุ : อนึ่ง กองทุนหลักอาจมีการแกไขเพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลงการเรียกเก็บคาธรรมเนียมและคาใชจายตาง ๆ ของกองทุนได
ที่มา : https://www.vaneck.com/etf/equity/espo/documents/
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ผลการดําเนินงาน
* ผลการดําเนินงานในอดีต มิไดเปนสิ่งยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต *
1. ดัชนีชี้วัด คือ ผลการดําเนินงานของกองทุนหลัก สัดสวน 100% ปรับดวยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคํานวณผลตอบแทนเปนสกุลเงินบาท ณ วันที่
คํานวณผลตอบแทน
2. ผลการดําเนินงานยอนหลัง (คํานวณตามปปฎิทิน)

% ตอปของ NAV

15.00%
9.51%

10.00%
5.00%
0.00%
2564
-5.00%

-4.07%

LHESPORT-D

2. ผลการดําเนินงานยอนหลัง (คํานวณตามปปฎิทิน)
3. LHESPORT-D เคยมีผลขาดทุนสูงสุดในชวงเวลา 5 ป คือ

Benchmark

-36.96%

(กรณีกองทุนจดทะเบียนไมครบ 5 ป จะแสดงคาที่เกิดขึ้นตั้งแตวันจดทะเบียนกองทุนจนถึงวันที่รายงาน)

28.98%

4. ความผันผวนของผลการดําเนินงาน (Standard Deviation) คือ

ตอป

(กรณีกองทุนจดทะเบียนไมครบ 5 ป จะแสดงคาที่เกิดขึ้นตั้งแตวันจดทะเบียนกองทุนจนถึงวันที่รายงาน)

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

% ตอป
1 ป

Percen
tile

-24.57 -19.46 95th -24.94 75th
-24.77 -17.82 95th -25.42 75th

-27.38
-22.57

ความผันผวนของ
ผลการดําเนินงาน

20.76

18.45 25th 24.44 75th

ความผันผวนของ
ดัชนีชี้วัด

22.00

18.97 25th 25.26 75th

LHESPORT-D
ดัชนีชี้วัด (Benchmark)

YTD

Percen
Percen
3 เดือน
6 เดือน
tile
tile

3 ป

Percen
tile

5 ป

Percen
tile

10 ป

Percen
ตั้งแตจัดตั้ง
tile

95th
95th

N/A
N/A

N/A
N/A

N/A
N/A

N/A
N/A

N/A
N/A

N/A
N/A

-12.24
-6.72

29.59

95th

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

28.98

30.29

95th

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

29.70

* คุณสามารถดูขอมูลที่เปนปจจุบันไดท่ี www.lhfund.co.th

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

Global Equity
3 เดือน 6 เดือน

5.21
-5.07
-8.61
-12.82
-24.34

5.71
-9.74
-17.98
-27.06
-53.74

ขอมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2565

Return (%)
1 ป
3 ป

14.05
-2.91
-11.12
-18.81
-51.54

15.57
8.69
6.38
5.29
1.77

5 ป

10 ป

Standard Deviation (%)
3 เดือน 6 เดือน 1 ป
3 ป
5 ป

10 ป

9.44
7.63
6.47
4.76
2.32

10.30
7.42
5.03
1.02
-4.32

14.51
20.13
24.70
33.05
55.79

11.26
12.19
14.52
16.16
29.99

12.99
17.50
22.10
28.24
51.53

10.80
14.28
17.91
22.76
35.67

12.71
15.53
17.22
21.24
30.39

12.01
13.09
14.71
16.60
26.79

* คุณสามารถดูขอมูลเพิ่มเติมไดที่ www.aimc.or.th

8. ผลการดําเนินงานยอนหลังของกองทุนหลัก คุณสามารถดูขอมูลไดที่ "ขอมูลกองทุนหลัก" ในสวนทายของเอกสารฉบับนี้ หรือดูขอมูลเพิ่มเติมไดที่
website : https://www.vaneck.com/etf/equity/espo/documents/
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ขอมูลอื่นๆ
นโยบายการจายเงินปนผล
ประวัติการจายเงินปนผล

มี : จายไมเกินปละ 12 ครั้ง
วันที่จายเงินปนผล
ปี 2565

4 ม.ค.

อัตราหน่วยละ

0.20

ปี 2564
อัตราหน่วยละ

5 ม.ค. 25 ก.พ. 25 มิ.ย
0.10

0.30

0.15

ผูดูแลผลประโยชน
มูลคาโครงการ
วันที่จดทะเบียน
อายุโครงการ

ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน)
4,000 ลานบาท
29 ตุลาคม 2563
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
▪ จํานวนหนวยขั้นต่ําของการขายคืน:
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

ขอบเขตหนาที่
ผูจัดการกองทุนตราสารหนี้,
กองทุนตางประเทศ
ผูจัดการกองทุนตราสารหนี้,
กองทุนตางประเทศ

วันที่เริ่มบริหารกองทุน
15 มีนาคม 2565
12 มกราคม 2565
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อัตราสวนหมุนเวียนการลงทุน
ของกองทุนรวม (PTR)

N/A
กรณีกองทุนรวมที่จดทะเบียนจัดตั้งไมถึง 1 ป จะแสดงคาที่เกิดขึ้นจริงในชวงเวลาตั้งแตวันที่จด
ทะเบียนถึงวันที่รายงาน

Morningstar Rating Overall
www.morningstarthailand.com

ขอมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2565
Morningstar Category

Thailand Fund Global Technology

ผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน

ธนาคารแลนด แอนด เฮาส จํากัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย แลนด แอนด เฮาส จํากัด (มหาชน)
หรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนที่บริษัทจัดการแตงตั้งขึ้น (ถามี)

ติดตอสอบถาม
รับหนังสือชี้ชวน
รองเรียน

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน แลนด แอนด เฮาส จํากัด
ที่อยู: เลขที่ 11 อาคารคิวเฮาส สาทร ชั้น 14 ถนนสาทรใต
แขวงทุงมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท : 0-2286-3484
website : www.lhfund.co.th
email : Marketing@lhfund.co.th

ธุรกรรมที่อาจกอใหเกิดความขัดแยง
ทางผลประโยชน

คุณสามารถตรวจสอบธุรกรรมที่อาจกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน
ไดที่ www.lhfund.co.th

คําอธิบายเพิ่มเติม
ปจจัยความเสี่ยงของกองทุน
▪ ความเสี่ยงจากการดําเนินงานของผูออกตราสาร (Business Risk) : คือความเสี่ยงที่ เกิดจากการดําเนิน งานของผูออกตราสาร หากผลการ
ดําเนินงานหรือฐานะการเงินของผูออกตราสาร รวมทั้งความสามารถในการทํากําไรของผูออกตราสารเปลี่ยนแปลงไป ซึ่งอาจกระทบตอราคาซื้อขาย
ของตราสาร
▪ ความเสี่ยงจากความสามารถในการชําระหนี้ของผูออกตราสาร (Credit Risk) : คือความเสี่ยงจากการที่บริษัทผูออกตราสารไมสามารถชําระคืน
เงินตน และ/หรือดอกเบี้ยไดตามที่กําหนด หรือไมครบตามจํานวนที่ไดสัญญาไว มีความหมายโดยยอ ดังตอไปนี้
ระดับ
การลงทุน

ระดับที่
นาลงทุน

ระดับที่
ต่ํากวา
นาลงทุน

TRIS

Fitch

Moody’s

S&P

คําอธิบาย

AAA

AAA(tha)

Aaa

AAA

อันดับเครดิตสูงที่สุด มีความเสี่ยงต่ําที่สุดที่จะไมสามารถ
ชําระหนี้ไดตามกําหนด

AA

AA(tha)

Aa

AA

อันดับเครดิตรองลงมาและถือวามีความเสี่ยงต่ํามากที่จะไม
สามารถชําระหนี้ไดตามกําหนด

A

A(tha)

A

A

ความเสี่ยงต่ําที่จะไมสามารถชําระหนี้ไดตามกําหนด

BBB

BBB(tha)

Baa

BBB

ต่ํากวา
BBB

ต่ํากวา
BBB(tha)

ต่ํากวา
Baa

ต่ํากวา
BBB

ความเสี่ยงปานกลางที่จะไมสามารถชําระหนี้ไดตามกําหนด
ความเสี่ยงสูงที่จะไมสามารถชําระหนี้ไดตามกําหนด

ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคลองของตราสาร (Liquidity Risk) : คือความเสี่ยงที่เกิดจากการไมสามารถขายตราสารไดในชวงเวลาที่ตองการหรือ
อาจไมไดราคาตามที่คาดหวังเอาไว
▪ ความเสี่ยงจากการลงทุนในตางประเทศ (Country and Political Risk) : เนื่องจากกองทุนหลักมีการลงทุนในตราสารตางประเทศ กองทุนจึงมี
ความเสี่ยงของประเทศที่ลงทุน กองทุนไทยจึงมีความเสี่ยงในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงของปจจัยพื้นฐาน สภาวะทางเศรษฐกิจ การเมือง คาเงิน และ
นโยบายตางประเทศ โดยปจจัยเหลานี้อาจมีผลกระทบตอราคาหนวยลงทุน หรือหลักทรัพยที่กองทุนลงทุน หรือผูถือหนวยลงทุนอาจไดรับชําระเงินคา
ขายคืนหนวยลงทุนชากวาระยะเวลาที่กําหนด
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▪ ความเสี่ยงจากขอจํากัดการนําเงินลงทุนกลับประเทศ (Repatriation Risk) : เนื่องจากกองทุนอาจจะมีการลงทุนในตราสารตางประเทศ จึงมี
ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายตางประเทศที่เกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ และการนําเงินลงทุนกลับเขามาในประเทศได ซึ่ง
อาจสงผลใหกองทุนไมสามารถชําระเงินใหผูถอื หนวยลงทุนไดตามจํานวนหรือเวลาที่กาํ หนด
▪ ความเสี่ยงที่เกิดจากการไดรับชําระเงินคาขายคืนหนวยลงทุนจากกองทุนรวมตางประเทศลาชา : คือความเสี่ยงที่เกิดจากวันหยุดทําการของ
ประเทศที่กองทุนลงทุนหรือประเทศที่เกี่ยวของกับการลงทุนอาจหยุดไมตรงกับวันหยุดทําการของประเทศไทย ทําใหกองทุนอาจไดรับชําระเงินคาขาย
คืนหนวยลงทุนจากกองทุนรวมตางประเทศที่กองทุนลงทุนลาชา และสงผลกระทบตอการชําระเงินคาขายคืนหนวยลงทุนใหกับผูถือหนวยลงทุนใน
ประเทศ
▪ ความเสี่ยงจากการทําสัญญาซื้อขายลวงหนา (Derivative) เพื่อปองกันความเสี่ยง : การทําสัญญาซื้อขายลวงหนา (Derivative) เพื่อปองกัน
ความเสี่ยง (Hedging) จากอัตราแลกเปลี่ยนอาจทําใหกองทุนเสียโอกาสในการไดรับผลตอบแทนที่เพิ่มขึ้นหากอัตราแลกเปลี่ยนมีการเปลี่ยนแปลงไป
ในทางตรงกันขามกับที่กองทุนคาดการณไว อยางไรก็ตาม กองทุนยังคงมีความเสี่ยงจากการที่คูสญ
ั ญาไมปฏิบัตติ ามสัญญาดังกลาว
▪ความเสี่ยงจากความผันผวนของมูลคาหนวยลงทุน (Market Risk) หมายถึง ความเสี่ยงที่มูลคาของหลักทรัพยที่กองทุนรวมลงทุนจะเปลี่ยนแปลง
เพิ่ มขึ้น หรื อลดลงจากปจ จั ยภายนอก เชน สภาวะเศรษฐกิจ การลงทุน ป จจัย ทางการเมื องทั้ง ในและตางประเทศ เปน ตน ซึ่ งพิ จารณาไดจากคา
Standard Deviation (SD) ของกองทุนรวม หากกองทุนรวมมีคา SD สูง แสดงวากองทุนรวมมีความผันผวนจากการเปลี่ยนแปลงของราคาหลักทรัพย
สูง
▪ ความเสี่ยงจากการกระจุกตัวลงทุนในผูออกรายใดรายหนึ่ง (High Issuer Concentration Risk) พิจารณาจากการลงทุนแบบกระจุกตัวในตรา
สารของผูออกตราสาร คูสัญญา หรือบุคคลอื่นที่มีภาระผูกพันตามตราสารหรือสัญญานั้น รายใดรายหนึ่งมากกวา 10%ของ NAV รวมกัน
ทั้งนี้ การลงทุนแบบกระจุกตัวไมรวมถึงกรณีการลงทุนในทรัพยสินดังนี้
1. ตราสารหนี้ภาครัฐไทย
2. ตราสารภาครัฐตางประเทศที่มีการจัดอันดับความนาเชื่อถืออยูในอันดับที่สามารถลงทุนได
3. เงินฝากหรือตราสารเทียบเทาเงินฝากที่ผรู ับฝากหรือผูออกตราสารที่มีการจัดอันดับความนาเชื่อถืออยูในอันดับที่สามารถลงทุนได
▪ ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน (Currency Risk) หมายถึง การเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนมีผลกระทบตอมูลคา
ของหนวยลงทุน เชน กองทุนรวมลงทุนดวยสกุลเงินดอลลารในชวงที่เงินบาทออน แตขายทํากําไรในชวงที่บาทแข็ง กองทุนรวมจะไดเงินบาทกลับมา
นอยลง ในทางกลับกันหากกองทุนรวมลงทุนในชวงที่บาทแข็งและขายทํากําไรในชวงที่บาทออนก็อาจไดผลตอบแทนมากขึ้นกวาเดิมดวยเชนกัน ดังนั้น
การปองกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนจึงเปนเครื่องมือสาคัญในการบริหารความเสี่ยง ซึ่งทําไดดังตอไปนี้
-ปองกันความเสี่ยงทั้งหมดหรือเกือบทั้งหมด : ผูลงทุนไมมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
-ปองกันความเสี่ยงบางสวน โดยตองระบุสัดสวนการปองกันความเสี่ยงไวอยางชัดเจน : ผูลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
-อาจปองกันความเสี่ยงตามดุลยพินจิ ของผูจัดการกองทุนรวม : ผูลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน เนื่องจากการปองกันความเสี่ยงขึ้นอยูกับ
ดุลยพินิจของผูจดั การกองทุนรวมในการพิจารณาวาจะปองกันความเสี่ยงหรือไม
-ไมปองกันความเสี่ยงเลย : ผูลงทุนมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

อัตราสวนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (PTR)
ขอมูลอัตราสวนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (portfolio turnover ratio : PTR) แสดงถึงปริมาณการซื้อขายทรัพยสินของกองทุน และ
สะทอนกลยุทธการลงทุนของผูจัดการกองทุนไดดียิ่งขึ้น โดยคํานวณจากมูลคาที่ต่ํากวาระหวางผลรวมของมูลคาการซื้อทรัพยสินกับผลรวมของมูลคา
การขายทรัพยสิน ที่กองทุ นรวมลงทุนในรอบระยะเวลาผานมายอนหลัง 1 ป หารดว ยมูลคาทรัพยสินสุทธิเฉลี่ยของกองทุน รวมในรอบระยะเวลา
เดียวกัน
PTR (%)

=

Min (ซื้อหุน , ขายหุน)
Avg. NAV
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ขอมูลกองทุนหลัก
ชื่อกองทุน

กองทุน VanEck Vectors Video Gaming and eSports ETF
ซึ่งจัดตั้งขึ้นภายใตกฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา (USA) และที่จดทะเบียนและซื้อขายในตลาดหลักทรัพยแน
สแด็ก (NASDAQ) ในสกุลเงินดอลลารสหรัฐฯ (USD) และบริหารจัดการโดย VanEck Vectors

ประเภท

กองทุนรวมอีทีเอฟ (Exchange Traded Fund)

วันที่จัดตั้งกองทุน

วันที่ 16 ตุลาคม 2561

Fund Description

กองทุน VanEck Vectors Video Gaming and eSports ETF มีวัถุประสงคการลงทุนใหผลตอบแทนจากการลงทุน
กอนหักคาธรรมเนียมและคาใชจายใหใกลเคียงกับดัชนี MVIS Global Video Gaming and eSports Index
(MVESPOTR)

นโยบายการลงทุน

กองทุน VanEck Vectors Video Gaming and eSports ETF
จะลงทุนอยางนอยรอยละ 80% ของมูลคาสินทรัพยรวมในหลักทรัพยที่เปนสวนประกอบของดัชนี MVESPOTR ซึ่ง
เปนดัชนีระดับโลกที่ติดตามผลการดําเนินงานของบริษัทที่อยูในกลุม Video Gaming และ eSports ระดับโลก (หรือ
ที่เรียกวากีฬาอิเล็กทรอนิกส) ในการคํานวณดัชนีนี้ ผูจัดทําดัชนีจะคัดเลือกบริษัทที่มีรายไดอยางนอย 50% จากธุรกิจ
วิดีโอเกมสและ/หรืออีสปอรต ซึ่งบริษัทเหลานี้อาจรวมถึงบริษัทที่พัฒนาวิดีโอเกมสและโปรแกรมหรืออุปกรณ
คอมพิวเตอรที่เกี่ยวของ ไดแก ระบบประมวลผลคอมพิวเตอรและการดจอที่ใชสําหรับระบบวิดีโอเกมส และอุปกรณ
คอมพิวเตอรที่เกี่ยวของ ไดแก ตัวควบคุมวิดีโอเกมส หูฟงเลนเกมส และเครื่องเลนวิดีโอเกมส นอกจากนี้ยังอาจ
รวมถึงบริการสตรีมมิ่ง (เชาแบบรายเดือน) การพัฒนาวิดีโอเกมส และ/หรือฮารดแวรเพื่อใชในกิจกรรมอีสปอรตและ
มีสวนรวมในกิจกรรมอีสปอรตรูปแบบตาง ๆ เชน ผูจัดการแขงขัน ผูจัดจําหนาย และระบบ
โดยดัชนี MVESPOTR ถูกเผยแพรและจัดทําโดยบริษัท MV Index Solutions GmbH (“MVIS”) ซึ่งเปนบริษัทลูก
ของ VanEck Vectors และรวมถึงเปนดัชนีระดับโลกที่ติดตามผลการดําเนินงานของบริษัทที่อยูในกลุมวิดีโอเกมส
และอีสปอรตระดับโลก ดัชนีอีสปอรตจะถูกประเมินและปรับตะกราหลักทรัพยและสัดสวนหุนในดัชนีทกุ ไตรมาส
กองทุนหลักจะใชกลยุทธการลงทุนเชิงรับโดยมุงเนนใหมีผลการดําเนินงานใกลเคียงกับดัชนี MVESPOTR ผานการ
ลงทุนในพอรตของหลักทรัพยที่มีลักษณะใกลเคียงกับดัชนีดังกลาว

บริษัทจัดการ (Sponsor)

VanEck Vectors

Custodian
Trustee

สกุลเงิน

State Street Bank and Trust Company
BNY Mellon Asset Servicing, A divison of The Bank of New York Mellon
A division of The Bank of New York Mellon
2 Hanson Place Brooklyn
New York 11217
United States of America
ดอลลารสหรัฐฯ (US Dollar)

วันทําการซื้อขายหนวยลงทุน

ทุกวันทําการ

อายุกองทุน
นโยบายการจายเงินปนผล
คาธรรมเนียม

ISIN Codes

ไมกําหนด
ไมมี
Management fee 0.50%
Other Expenses 0.08%
Gross Expense Ratio 0.58%
Fee Waivers and Expense Reimbursement -0.03%
Gross Expense Ratio 0.55%
US92189F1140

แหลงขอมูลกองทุนหลัก

https://www.vaneck.com/etf/equity/espo/documents/
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ผลการดําเนินงานของกองทุนหลัก

หมายเหตุ :

Factsheet กองทุน VanEck Vectors Video Gaming and eSports ETF

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 หรือดูขอมูลเพิ่มเติมไดที่ website : https://www.vaneck.com/etf/equity/espo/documents/

▪ การลงทุนในหนวยลงทุนไมใชการฝากเงิน รวมทั้งไมไดอยูภายใตความคุมครองของสถาบันคุมครองเงินฝาก จึงมีความเสี่ยงจากการลงทุนซึ่งผูลงทุน
อาจไมไดรับเงินลงทุนคืนเต็มจํานวน
▪ ไดรับอนุมัติจัดตั้ง และอยูภายใตการกํากับดูแลของสํานักงาน ก.ล.ต.
▪ การพิจารณารางหนังสือชี้ชวนในการเสนอขายหนวยลงทุนของกองทุนรวมนี้มิไดเปนการแสดงวาสํานักงาน ก.ล.ต. ไดรับรองถึงความถูกตองของขอมูล
ในหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวม หรือ ไดประกันราคาหรือผลตอบแทนของหนวยลงทุนที่เสนอขายนั้น ทั้งนี้
บริษัทจัดการกองทุนรวมไดสอบทานขอมูลในหนังสือชี้ชวนสวนสรุปขอมูลสําคัญ ณ วันที่ 29 เมษายน 2565 แลวดวยความระมัดระวังในฐานะผูรับผิดชอบ
ในการดําเนินการของกองทุนรวมและขอรับรองวาขอมูลดังกลาวถูกตองไมเปนเท็จ และไมทําใหผูอื่นสําคัญผิด
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