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หนังสือชี้ชวนสวนสรุปขอมูลสําคัญ
กองทุนเปด แอล เอช โกลดเฮดจ

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

LH GOLD HEDGED FUND (LHGOLDH)
(ชนิดสะสมมูลคา : LHGOLDH-A)
กองทุนรวมทรัพยสินทางเลือก
กองทุนรวมหนวยลงทุนประเภท Feeder Fund
กองทุนรวมที่มีนโยบายเปดใหมีการลงทุนในกองทุนรวมอื่น
ภายใต บลจ.เดียวกัน (Cross Investing Fund)
กองทุนรวมที่เนนลงทุนแบบมีความเสี่ยงตางประเทศ

คุณกําลังจะลงทุนอะไร?
กองทุนรวมนี้เหมาะกับใคร?
คุณตองระวังอะไรเปนพิเศษ?
สัดสวนของประเภททรัพยสินทีล่ งทุน
คาธรรมเนียม
ผลการดําเนินงาน
ขอมูลอื่นๆ

การลงทุนในกองทุนรวมไมใชการฝากเงิน
ผูลงทุนควรศึกษารายละเอียดของกองทุนอยางละเอียดถี่ถวนกอนตัดสินใจลงทุน
หากมีขอสงสัยหรือตองการขอมูลเพิ่มเติม โปรดติดตอบริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
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คุณกําลังจะลงทุนอะไร?
กองทุนมีนโยบายลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนรวมตางประเทศ (หรือ “กองทุนหลัก (Master fund)”) ที่มีนโยบายลงทุนในทองคํา
และสรางผลตอบแทนเทียบเคียงกับราคาทองคํา โดยเฉลี่ยในรอบปบัญชีไมนอยกวารอยละ 80 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิ ซึ่งกองทุนเปด
แอล เอช โกลดเฮดจ จะลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุน SPDR Gold Trust (“กองทุนหลัก”) ที่มีนโยบายเนนลงทุนทองคําแทง เพื่อ
สรางผลตอบแทนเทียบเคียงกับราคาทองคํา ที่จัดตั้งและจัดการโดย World Gold Trust Services, LLC ภายใตกฎหมายของประเทศ
สหรัฐอเมริกา (USA) ที่ถือหุนโดย World Gold Council (WGC) ซึ่งเปนองคกรที่ไมแสวงหากําไร กองทุนดังกลาวไดจดทะเบียนซื้อขาย
ในตลาดหลักทรัพยนิวยอรก ญี่ปุน ฮองกง และสิงคโปร ซึ่งบริษัทจัดการจะทําการซื้อขายกองทุนหลักในตลาดหลักทรัพยของประเทศ
สิงคโปร และลงทุนในสกุลเงินเหรียญสหรัฐ เปนสกุลเงินหลัก
กองทุนไทยอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายลวงหนา (Derivatives) เพื่อปองกันความเสี่ยง (Hedging) จากอัตราแลกเปลี่ยน (Foreign
Exchange Rate Risk) ไมนอยกวารอยละ 90 ของมูลคาทรัพยสินที่ลงทุนในตางประเทศ และ/หรือ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการ
ลงทุน (Efficient portfolio management) ซึ่งจะพิจารณาจากสภาวะของตลาดการเงินในขณะนั้น และปจจัยอื่นที่เกี่ยวของ เชน ปจจัย
ทางเศรษฐกิจ การเมือง การเงินและการคลัง เปนตน
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี่ยนแปลงประเภทและลักษณะพิเศษของกองทุนรวมในอนาคตเปนกองทุนรวมหนวยลงทุน (Fund of
Funds) หรือกองทุนรวมที่มีการลงทุนโดยตรงในตราสาร และ/หรือหลักทรัพยตางประเทศ หรือสามารถกลับมาเปนกองทุนรวมฟดเดอร
(Feeder Fund) ได โดยไมทําใหระดับความเสี่ยงของการลงทุน (risk spectrum) เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ ใหเปนไปตามดุลยพินิจของผูจัดการ
กองทุนซึ่งขึ้นอยูกับสถานการณตลาด โดยเปนไปเพื่อประโยชนสูงสุดของผูถือหนวยลงทุน อนึ่ง บริษัทจัดการจะดําเนินการแจงใหผูถือ
หนวยลงทุนทราบลวงหนาอยางนอย 30 วัน กอนดําเนินการเปลี่ยนแปลงประเภทกองทุนดังกลาว โดยประกาศผานทางเว็บไซตของบริษัท
จัดการ และเว็บไซตของผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน (ถามี)
คุณสามารถดูขอมูลขอมูลกองทุนหลักไดที่ www.spdrgoldshares.com
กลยุทธการบริหารกองทุน:
กองทุนหลักมีกลยุทธการลงทุน เพื่อมุงหวังใหผลประกอบการเคลื่อนไหวตามดัชนีชี้วัด (Passive Management / Index Tracking) และ
กองทุนเปด แอล เอช โกลดเฮดจ มีกลยุทธการลงทุน เพื่อมุงหวังให ผลประกอบการเคลื่อนไหวตามกองทุนหลัก (Passive
Management) / Index Tracking)
ผูลงทุนควรศึกษาและทําความเขาใจเกี่ยวกับกองทุนตางประเทศที่กองทุนลงทุนไดในเนื้อหาสวน "ขอมูลกองทุนตางประเทศ" ในสวนทาย
ของเอกสารฉบับนี้
“ผูลงทุนควรศึกษาและทําความเขาใจเกี่ยวกับปจจัยความเสี่ยงของกองทุนในสวนทายของเอกสารฉบับนี้ ”
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กองทุนรวมนี้เหมาะกับใคร?
▪ ชนิดสะสมมูลคา (LHGOLDH-A) : เหมาะสําหรับผูลงทุนประเภทบุคคลธรรมดา เปดโอกาสใหผูลงทุนรับรายไดจากสวนตางจากการ
ลงทุน (Capital Gain) และสะสมผลประโยชนจากการลงทุน (Total return)
▪ ผูลงทุนที่สามารถรับความผันผวนของราคาทองคํา ซึ่งอาจจะปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น หรือลดลงจนต่ํากวามูลคาที่ลงทุนและทําใหขาดทุนได
▪ ผูลงทุนที่ตองการลงทุนในทรัพยสินทางเลือกเพื่อกระจายการลงทุนในทรัพยสินประเภทตาง ๆ
▪ ลงทุนที่คาดหวังผลตอบแทนจากการลงทุนในทองคํา

กองทุนรวมนี้ไมเหมาะกับใคร

▪ ผูลงทุนที่เนนการไดรับผลตอบแทนในจํานวนเงินที่แนนอน หรือรักษาเงินตนใหอยูครบ

ทําอยางไรหากยังไมเขาใจนโยบาย และความเสี่ยงของกองทุนนี้
▪ อานหนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม หรือสอบถามผูสนับสนุนการขายและบริษัทจัดการ
▪ อยาลงทุนหากไมเขาใจลักษณะและความเสี่ยงของกองทุนรวมนี้ดีพอ

คุณตองระวังอะไรเปนพิเศษ?
คําเตือนที่สําคัญ

▪ เนื่องจากกองทุนจะลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนตางประเทศ จึงอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งกองทุนทําการปองกันความ
เสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศไมต่ํากวารอยละ 90 ของเงินลงทุนในตางประเทศ
▪ กองทุนไทยและกองทุนหลักอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายลวงหนา (Derivatives) เพื่อปองกันความเสี่ยง (Hedging) และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) ซึ่งอาจมีความเสี่ย งมากกวากองทุนรวมอื่น จึงเหมาะกับผูลงทุนที่ตองการ
ผลตอบแทนสูงและสามารถยอมรับความเสี่ยงไดสูงกวาผูลงทุนทั่วไป ผูลงทุนจึงควรลงทุนในกองทุนนี้เมื่อมีความเขาใจในความเสี่ยงของสัญญา
ซื้อขายลวงหนา และผูลงทุนควรพิจารณาความเหมาะสมของการลงทุนโดยคํานึงถึงประสบการณลงทุน วัตถุประสงค และฐานะการเงินของผู
ลงทุนเอง
▪ กองทุนมีนโยบายลงทุนในตางประเทศ จึงมีความเสี่ยงดา นการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และสภาวะตลาด สภาพคลอง อัตราแลกเปลี่ยน
กฎหมาย และ/หรือขอจํากัดของประเทศที่กองทุนเขาลงทุน ซึ่งอาจสงผลตอมูลคาหนวยลงทุน และ/หรือสภาพคลอง
▪ กองทุนไทยอาจลงทุนหรือมีไวซึ่งตราสารหนี้ที่มีอันดับความนาเชื่อถือต่ํากวาที่สามารถลงทุนได (Non – Investment Grade) และตราสาร
หนี้ที่ไมไดรับการจัดอันดับความนาเชื่อถือ (Unrated) รวมทั้งตราสารทุนที่ไมไดจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย (Unlisted Securities) ผูลงทุน
อาจมีความเสี่ยงที่สูงขึ้นมากกวากองทุนรวมทั่วไป เชน ความเสี่ยงจากการผิดนัดชําระหนี้ของผูออกตราสาร หรือ ความเสี่ยงจากการขาดสภาพ
คลองของตราสาร เปนตน
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▪ กองทุนอาจลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายลวงหนาแฝง ( Structured Note) กองทุนรวมจึงมีความเสี่ยงมากกวากองทุนรวมที่ลงทุนใน
หลักทรัพยอางอิงโดยตรง เนื่องจากใชเงินลงทุนในจํานวนที่ นอยกวาจึงมีกําไร/ขาดทุนสูงกวาการลงทุนในหลักทรัพยอางอิงโดยตรง ดังนั้น ผู
ลงทุนควรพิจารณาความเหมาะสมของการลงทุน โดยคํานึงถึงประสบการณการลงทุน วัตถุประสงคการลงทุน และฐานะการเงินของผูลงทุนเอง
▪ ในกรณีที่มีแนวโนมวาจะมีการขายคืนหนวยลงทุนเกินกวา 2 ใน 3 ของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด บริษัทจัดการอาจใชดุลย
พินิจในการเลิกกองทุนรวม และอาจยกเลิกคําสั่งซื้อขายหนวยลงทุนที่ไดรับไวแลวหรือ หยุดรับคําสั่งดังกลาวได
กองทุนอาจลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนรวมอื่นภายใตการจัดการเดียวกัน ในสัดสวนไมเกิน 20% ของ NAV ซึ่งอาจกอใหเกิดความขัดแยง
ทางผลประโยชนอันเกิดจากนโยบายการลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนรวมภายใตการจัดการเดียวกัน
คําสั่งขายคืนจะสามารถถูกเลื่อนออกไป ระงับ หรือถูกปฏิเสธไดโดย Trustee ภายใตบางสถานการณ
ในการตัดสินใจของ Trustee หรือคําสั่งจาก Sponsor จะสามารถระงับสิทธิการไถถอนหรือเลื่อนวัน settlement ในการไถถอน ดังนี้
(1) สําหรับชวงเวลาใดก็ไดระหวางที่ NYSE Arca ถูกปดนอกเหนือจากวันหยุดสุดสัปดาหหรือวันหยุดตามประเพณีหรือการซื้อขายใน NYSE
Arca หรือการซื้อขายบน NYSE Arca ถูกระงับหรือหยุดการซื้อขาย
(2) สําหรับชวงเวลาใด ๆ ก็ตามที่เกิดเหตุฉุกเฉินในการสงมอบ การโอนทรัพยสินหรือการประเมินมูลคาของทองคําที่ไมสามารถประเมินมูลคาได
อยางถูกตอง หรือ
(3) ในชวงเวลาอื่น ๆ ที่ Sponsor ไดตัดสินใจวามีเหตุจําเปนในการปกปองผลประโยชนของผูถือหนวยลงทุน นอกจากนี้ Trustee จะสามารถ
ปฏิเสธคําสั่งไถถอนไดถาคําสั่งนั้นไมอยูในรูปแบบที่เหมาะสม ตามรูปแบบที่ไดตกลงกันไว หรือ การปฏิบัติตามคําสั่งตามความเห็นของที่ปรึกษา
ที่เห็นวาไมชอบดวยกฎหมาย การเลื่อนการระงับหรือการปฏิเสธดังกลาวอาจสงผลลบตอผูถือหนวยที่ไถถอน สําหรับตัวอยางความลาชาที่เกิดขึ้น
อาจสงผลเสียตอมูลคาของการไถถอนจากผูถือหนวย หากราคาของหนวยลดลงในชวงระยะเวลาทีเกิดความลาชา สามารถดูรายงานประจําปของ
Trust (แบบฟอรม 10-K)
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แผนภาพแสดงตําแหนงความเสี่ยงของกองทุนรวม
<Risk Level>

ปจจัยความเสี่ยงที่สําคัญ
ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาหลักทรัพย
<SD>

ความเสี่ยงจากการกระจุกตัวลงทุน
<High Issuer>

<High Sector>

<High Country>

ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน
<fx>

หมายเหตุ : กองทุนมีการปองกันความเสี่ยง (Hedging) จากอัตราแลกเปลี่ยน (Foreign Exchange Rate Risk) ไมนอ ยกวารอยละ 90 ของมูลคา
ทรัพยสินที่ลงทุนในตางประเทศ

* คุณสามารถดูขอมูลเพิ่มเติมไดท่ี www.lhfund.co.th
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สัดสวนของประเภททรัพยสินที่ลงทุน
% ของ NAV
อื่นๆ, 1.53%

หนวยลงทุน SPDR GOLD TRUST,
98.47%
หมายเหตุ: ขอมูล ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564
ทั้งนี้คุณสามารถดูขอมูลที่เปนปจจุบันไดที่ www.lhfund.co.th

▪ ชื่อทรัพยสินที่ลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก
หลักทรัพย

อันดับความนาเชื่อถือ/
สถาบันที่จัดอันดับ

% ของ
NAV

หนวยลงทุน SPDR GOLD TRUST

-

98.47

อื่นๆ

-

1.53

หมายเหตุ: ขอมูล ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564

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
1.00000

สูงสุดไมเกิน, 2.50
สูงสุดไมเกิน, 1.00

0.42800

สูงสุดไมเกิน, 0.10

0.00000

0.02996
ผูดูแลผลประโยชน

การจัดการ

สูงสุดไมเกิน, 1.40

1.51553

คาใชจายอื่นๆ

รวมคาใชจา ย

0.78900

0.26857
นายทะเบียน

หมายเหตุ:
1) คาธรรมเนียมดังกลาวขางตนเปนอัตราที่รวมภาษีมลู คาเพิ่ม หรือภาษีธรุ กิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใด ในทํานองเดียวกันนี้
2) คาธรรมเนียมคาใชจา ยที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมเมื่อรวมกันทั้งหมดแลว ตองไมเกินอัตรารอยละ 5.00 ตอปของมูลคาทรัพยสนิ สุทธิของกองทุนรวม
3) สามารถดูคาธรรมเนียมที่เรียกเก็บจริงจากกองทุนรวมยอนหลัง 3 ป เพิ่มเติมไดที่รายละเอียดหนังสือชี้ชวนสวนขอมูลกองทุนรวม
4) คาใชจายอื่น ๆ ระหวางวันที่ 17 สิงหาคม 2563 (วันจดทะเบียนจัดตั้งกองทุน) ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 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
คาธรรมเนียมการซื้อขายหลักทรัพย

สูงสุดไมเกิน
2.50
2.50

เก็บจริง
0.20
ยกเวน

2.50
2.50
ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ

0.20
ยกเวน
200 บาท/รายการ

ไมเกิน 0.50%

ยกเวน

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

คาธรรมเนียมของกองทุนหลัก
คาธรรมเนียม
Total Expense Ratio
Expense Cap (for financial year ended 30 September2019)*

อัตรา

0.40%

หมายเหตุ : อนึ่ง กองทุนหลักอาจมีการแกไขเพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลงการเรียกเก็บคาธรรมเนียมและคาใชจายตาง ๆ ของกองทุนได
ที่มา : www.spdrgoldshares.com
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ผลการดําเนินงาน
* ผลการดําเนินงานในอดีต มิไดเปนสิ่งยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต *
1. ดัชนีชี้วัด คือ กองทุนนี้จะเปรียบเทียบกับดัชนีราคาทองคําในสกุลดอลลารสหรัฐจาก LBMA Gold Price PM สัดสวน (%):100.00 ปรับดวย
ตนทุนการปองกันความเสี่ยงดานอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคํานวณผลตอบแทนเปนสกุลเงินบาท ณ วันที่ลงทุน
2. ผลการดําเนินงานยอนหลัง (คํานวณตามปปฎิทิน)
% ตอปของ NAV

0.00%
2564
-5.00%

-4.33%

-5.23%
-10.00%

LHGOLDH-A

3. LHGOLDH-A เคยมีผลขาดทุนสูงสุดในชวงเวลา 5 ป คือ

Benchmark

-16.38%

(กรณีกองทุนจดทะเบียนไมครบ 5 ป จะแสดงคาที่เกิดขึ้นตั้งแตวันจดทะเบียนกองทุนจนถึงวันที่รายงาน)

13.94% ตอป

4. ความผันผวนของผลการดําเนินงาน (Standard Deviation) คือ
(กรณีกองทุนจดทะเบียนไมครบ 5 ป จะแสดงคาที่เกิดขึ้นตั้งแตวันจดทะเบียนกองทุนจนถึงวันที่รายงาน)

5. ความผันผวนของสวนตางผลการดําเนินงานและดัชนีชี้วัด (Tracking Error : TE) คือ
N/A % ตอป
Commodities Precious Metals
6. ประเภทกองทุนรวมเพื่อใชเปรียบเทียบผลการดําเนินงาน ณ จุดขาย คือ
7. ผลการดําเนินงานยอนหลังแบบปกหมุด
ขอมูล ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564
% ตามชวงเวลา
กองทุน

% ตอป

YTD

Percen
Percen
3 เดือน
6 เดือน
tile
tile

ดัชนีชี้วัด (Benchmark)

-5.23
-4.33

3.84
3.62

5th
25th

2.01
2.42

75th
50th

-5.25
-4.34

95th
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

-8.34
-5.24

ความผันผวนของ
ผลการดําเนินงาน

13.02

6.18

5th

8.78

5th

13.32

50th

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

13.94

ความผันผวนของ
ดัชนีชี้วัด

15.84

6.92

5th

9.59

5th

16.19

95th

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

16.70

LHGOLDH-A

1 ป

Percen
tile

3 ป

Percen
tile

5 ป

Percen
tile

10 ป

Percen
ตั้งแตจัดตั้ง
tile

* คุณสามารถดูขอมูลที่เปนปจจุบันไดที่ www.lhfund.co.th

▪ ตารางแสดงผลการดําเนินงานของกลุม Commodities Precious Metals
Peer
Percentile
5th Percentile
25th Percentile
50th Percentile
75th Percentile
95th Percentile

3 เดือน 6 เดือน

3.77
3.49
3.20
2.27
1.51

6.01
5.61
2.09
1.85
1.23

Return (%)
1 ป
3 ป

5.23
4.67
-4.38
-4.95
-5.98

11.71
11.21
10.11
9.56
9.00

ขอมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

5 ป

10 ป

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

10 ป

7.37
6.61
6.43
6.17
5.05

0.86
0.40
0.02
-0.64
-1.20

10.43
11.10
12.14
12.35
12.61

13.35
13.69
14.05
14.64
14.87

10.65
12.04
12.45
12.74
12.87

11.56
12.91
13.35
13.52
13.74

13.80
13.92
14.23
14.47
14.58

11.74
11.84
12.04
12.23
12.35

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

8. ผลการดําเนินงานยอนหลังของกองทุนหลัก คุณสามารถดูขอมูลไดที่ "ขอมูลกองทุนหลัก" ในสวนทายของเอกสารฉบับนี้ หรือดูขอมูลเพิ่มเติม
ไดที่ www.spdrgoldshares.com
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ขอมูลอื่นๆ
นโยบายการจายเงินปนผล
ผูดูแลผลประโยชน
มูลคาโครงการ
วันที่จดทะเบียน
อายุโครงการ
การซื้อและการขายคืนหนวยลงทุน

ไมมกี ารจายเงินปนผล
ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)
1,000 ลานบาท
17 สิงหาคม 2563
ไมกําหนด
การซื้อหนวยลงทุน
▪ วันทําการซื้อ: ทุกวันทําการซื้อของกองทุน ระหวางเวลา 8.30 - 14.00 น.
▪ มูลคาขั้นต่ําของการซื้อครั้งแรก:
500 บาท
▪ มูลคาขั้นต่ําของการซื้อครั้งถัดไป:
100 บาท
การขายคืนหนวยลงทุน
▪ วันทําการขายคืน: ทุกวันทําการขายของกองทุน ระหวางเวลา 8.30 - 14.00 น.
▪ มูลคาขั้นต่ําของการขายคืน:
ไมกําหนด
▪ จํานวนหนวยลงทุนขั้นต่ําของการขายคืน: ไมกําหนด
▪ ยอดคงเหลือขั้นต่ํา:
ไมกําหนด
▪ จํานวนหนวยลงทุนคงเหลือขั้นต่ํา:
ไมกําหนด
▪ ระยะเวลาการรับเงินคาขายคืน: ภายใน 5 วันทําการ นับตั้งแตวันถัดจากวันคํานวณ
มูลคาทรัพยสินสุทธิ โดยมิใหนับรวมวันหยุดทําการในตางประเทศ
ปจจุบันรับเงินคาขายคืนภายใน 4 วันทําการถัดจากวันทํารายการขายคืน (T+4)
(T = วันทําการซื้อขายของกองทุน)
▪ วันที่คํานวณ NAV : วันที่ T (T=วันทําการซื้อขายของกองทุน)
คุณสามารถตรวจสอบมูลคาทรัพยสินรายวันไดที่: www.lhfund.co.th

รายชื่อผูจัดการกองทุน

ชื่อ - นามสกุล
คุณนรี พฤกษยาภัย

ขอบเขตหนาที่
ผูจัดการกองทุนตราสารหนี้,
กองทุนตางประเทศ

วันที่เริ่มบริหารกองทุน
17 สิงหาคม 2563

คุณพีรวิชญ ลิ้มเดชาพันธ

ผูจัดการกองทุนตราสารหนี้,
กองทุนตางประเทศ

1 กันยายน 2563

คุณสร สุรสิทธิ์

ผูจัดการกองทุนตราสารหนี้,
กองทุนตางประเทศ

4 มกราคม 2564

อัตราสวนหมุนเวียนการลงทุน
ของกองทุนรวม (PTR)

N/A
กรณีกองทุนรวมที่จดทะเบียนจัดตั้งไมถึง 1 ป จะแสดงคาที่เกิดขึ้นจริงในชวงเวลาตั้งแตวันที่จด
ทะเบียนถึงวันที่รายงาน
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Morningstar Rating Overall
www.morningstarthailand.com

ขอมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
Morningstar Category

Thailand Fund Commodities Precious Metals
ธนาคารแลนด แอนด เฮาส จํากัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย แลนด แอนด เฮาส จํากัด (มหาชน)
หรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนที่บริษัทจัดการแตงตั้งขึ้น (ถามี)

ผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน

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) : คือความเสี่ยงที่เกิดจากการดําเนินงานของผูออกตราสาร หากผลการ
ดําเนินงานหรือฐานะการเงินของผูออกตราสาร รวมทั้งความสามารถในการทํากําไรของผูออกตราสารเปลี่ยนแปลงไปซึ่งอาจกระทบตอราคาซื้อขาย
ของตราสาร
▪ ความเสี่ยงจากความสามารถในการชําระหนี้ของผูออกตราสาร (Credit Risk) : คือความเสี่ยงจากการที่บริษัทผูออกตราสารไมสามารถชําระ
คืนเงินตน และ/หรือดอกเบี้ยไดตามที่กําหนด หรือไมครบตามจํานวนที่ไดสัญญาไว โดยพิจารณาจากผลการดําเนินงานที่ผานมาและฐานะการเงิน
ของผูออกตราสาร credit rating ของหุนกูระยะยาวมีความหมายโดยยอ ดังตอไปนี้

ระดับ
การลงทุน

ระดับที่
นาลงทุน

ระดับที่
ต่ํากวา
นาลงทุน

TRIS

Fitch

Moody’s

S&P

คําอธิบาย

AAA

AAA(tha)

Aaa

AAA

อันดับเครดิตสูงที่สุด มีความเสี่ยงต่ําที่สดุ ที่จะไมสามารถ
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
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▪ ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคลองของตราสาร (Liquidity Risk) : คือความเสี่ยงที่เกิดจากการไมสามารถขายตราสารไดในชวงเวลาที่
ตองการหรืออาจไมไดราคาตามที่คาดหวังเอาไว
▪ ความเสี่ยงจากการลงทุนในตางประเทศ (Country and Political Risk) : เนื่องจากกองทุนหลักมีการลงทุนในตราสารตางประเทศ กองทุน
จึงมีความเสี่ยงของประเทศที่ลงทุน กองทุนไทยจึงมีความเสี่ยงในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงของปจจัยพื้นฐาน สภาวะทางเศรษฐกิจ การเมือง คาเงิน
และนโยบายตางประเทศ โดยปจจัยเหลานี้อาจมีผลกระทบตอราคาหนวยลงทุน หรือหลักทรัพยที่กองทุนลงทุน หรือผูถือหนวยลงทุนอาจไดรับ
ชําระเงินคาขายคืนหนวยลงทุนชากวาระยะเวลาที่กําหนด
▪ ความเสี่ยงจากขอจํากัดการนําเงินลงทุนกลับประเทศ (Repatriation Risk) : เนื่องจากกองทุนอาจจะมีการลงทุนในตราสารตางประเทศ จึงมี
ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายตางประเทศที่เกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ และการนําเงินลงทุนกลับเขามาในประเทศได
ซึ่งอาจสงผลใหกองทุนไมสามารถชําระเงินใหผูถือหนวยลงทุนไดตามจํานวนหรือเวลาที่กําหนด
▪ ความเสี่ยงที่เกิดจากการไดรับชําระเงินคาขายคืนหนวยลงทุนจากกองทุนรวมตางประเทศลาชา : คือความเสี่ยงที่เกิดจากวันหยุดทําการของ
ประเทศที่กองทุนลงทุนหรือประเทศที่เกี่ยวของกับการลงทุนอาจหยุดไมตรงกับวันหยุดทําการของประเทศไทย ทําใหกองทุนอาจไดรับชําระเงินคา
ขายคืนหนวยลงทุนจากกองทุนรวมตางประเทศที่กองทุนลงทุนลาชา และส งผลกระทบตอการชําระเงินคาขายคืนหนวยลงทุนใหกับผูถือหนวย
ลงทุนในประเทศ
▪ ความเสี่ยงจากการทําสัญญาซื้อขายลวงหนา (Derivative) เพื่อปองกันความเสี่ยง : การทําสัญญาซื้อขายลวงหนา (Derivative) เพื่อปองกัน
ความเสี่ยง (Hedging) จากอัตราแลกเปลี่ยนอาจทําใหกองทุนเสียโอกาสในการไดรับผลตอบแทนที่เพิ่มขึ้นหากอัตราแลกเปลี่ยนมีการเปลี่ยนแปลง
ไปในทางตรงกันขามกับที่กองทุนคาดการณไว อยางไรก็ตาม กองทุนยังคงมีความเสี่ยงจากการที่คูสัญญาไมปฏิบัติตามสัญญาดังกลาว
▪ ความเสี่ ย งจากความผั นผวนของมู ล ค า หน ว ยลงทุ น (Market Risk) หมายถึ ง ความเสี่ ย งที่ มูล ค าของหลั ก ทรั พย ที่ ก องทุ น รวมลงทุ น จะ
เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นหรือลดลงจากปจจัยภายนอก เชน สภาวะเศรษฐกิจการลงทุน ปจจัยทางการเมืองทั้งในและตางประเทศ เปนตน ซึ่งพิจารณาได
จากคา Standard Deviation (SD) ของกองทุนรวม หากกองทุนรวมมีคา SD สูง แสดงวากองทุนรวมมีความผันผวนจากการเปลี่ยนแปลงของราคา
หลักทรัพยสงู
▪ ความเสี่ยงจากการกระจุกตัวลงทุนในผูออกรายใดรายหนึ่ง (High Issuer Concentration Risk) พิจารณาจากการลงทุนแบบกระจุกตัวใน
ตราสารของผูออกตราสาร คูสญ
ั ญา หรือบุคคลอื่นที่มีภาระผูกพันตามตราสารหรือสัญญานั้น รายใดรายหนึ่งมากกวา 10%ของ NAV รวมกัน
ทั้งนี้ การลงทุนแบบกระจุกตัวไมรวมถึงกรณีการลงทุนในทรัพยสินดังนี้
1. ตราสารหนี้ภาครัฐไทย
2. ตราสารภาครัฐตางประเทศที่มีการจัดอันดับความนาเชื่อถืออยูในอันดับที่สามารถลงทุนได
3. เงินฝากหรือตราสารเทียบเทาเงินฝากที่ผูรับฝากหรือผูออกตราสารที่มีการจัดอันดับความนาเชื่อถืออยูในอันดับที่สามารถลงทุนได
▪ ความเสี่ยงจากการลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ่ง (Sector Concentration Risk) เกิดจากกองทุนลงทุนในบาง
หมวดอุตสาหกรรมมากกวา 20% ของ NAV รวมกัน ซึ่งหากเกิดเหตุการณที่สงผลกระทบตออุตสาหกรรมนั้น กองทุนดังกลาวอาจมีผลการ
ดําเนินงานที่ผันผวนมากกวากองทุนที่กระจายการลงทุนในหลายหมวดอุตสาหกรรม
▪ ความเสี่ยงจากการกระจุกตัวลงทุนในประเทศใดประเทศหนึ่ง (Country Concentration Risk) เกิดจากกองทุนลงทุนในประเทศใด
ประเทศหนึ่งมากกวา 20% ของ NAV รวมกัน ซึ่งหากเกิดเหตุการณที่สงผลกระทบตอประเทศดังกลาว เชน การเมือง เศรษฐกิจ สังคม เปนตน
กองทุนดังกลาวอาจมีผลการดําเนินงานที่ผันผวนมากกวากองทุนที่กระจายการลงทุนในหลายประเทศ
ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน (Currency Risk) หมายถึง การเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนมีผลกระทบตอมูลคา
ของหนวยลงทุน เชน กองทุนรวมลงทุนดวยสกุลเงินดอลลารในชว งที่เงินบาทออน แตขายทํากําไรในชว งที่บาทแข็ง กองทุนรวมจะไดเงินบาท
กลับมานอยลง ในทางกลับกันหากกองทุนรวมลงทุนในชวงที่บาทแข็งและขายทํากําไรในชวงที่บาทออนก็อาจไดผลตอบแทนมากขึ้นกวาเดิมดวย
เชนกัน ดังนั้น การปองกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนจึงเปนเครื่องมือสาคัญในการบริหารความเสี่ยง ซึ่งทําไดดังตอไปนี้
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-ปองกันความเสี่ยงทั้งหมดหรือเกือบทั้งหมด : ผูลงทุนไมมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
-ปองกันความเสี่ยงบางสวน โดยตองระบุสดั สวนการปองกันความเสี่ยงไวอยางชัดเจน : ผูลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
-อาจปองกันความเสี่ยงตามดุลยพินิจของผูจดั การกองทุนรวม : ผูลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน เนื่องจากการปองกันความเสี่ยงขึ้นอยู
กับดุลยพินิจของผูจัดการกองทุนรวมในการพิจารณาวาจะปองกันความเสี่ยงหรือไม
-ไมปองกันความเสี่ยงเลย : ผูลงทุนมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

อัตราสวนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (PTR)
ขอมูลอัตราสวนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (portfolio turnover ratio : PTR) แสดงถึงปริมาณการซื้อขายทรัพยสินของกองทุน และ
สะทอนกลยุทธการลงทุนของผูจัดการกองทุนไดดียิ่งขึ้น โดยคํานวณจากมูลคาที่ต่ํากวาระหวางผลรวมของมูลคาการซื้อทรัพยสินกับผลรวมของ
มูลคาการขายทรัพยสิ นที่ กองทุนรวมลงทุน ในรอบระยะเวลาผานมาย อนหลัง 1 ป หารดว ยมู ลคา ทรัพ ยสิน สุทธิเฉลี่ยของกองทุ นรวมในรอบ
ระยะเวลาเดียวกัน
PTR (%)

=

Min (ซื้อหุน , ขายหุน)
Avg. NAV

ขอมูลกองทุนหลัก
ชื่อกองทุน

กองทุน SPDR Gold Trust โดยจะลงทุนใน กองทุน SPDR Gold Trust ซึ่งจัดตั้งขึ้นภายใตกฎหมายของประเทศ
สหรัฐอเมริกา (USA) และที่จดทะเบียนและซื้อขายในตลาดหลักทรัพยสิงคโปร ในสกุลเงินดอลลารสหรัฐฯ (USD)

ประเภท

กองทุนรวมอีทีเอฟ (Exchange Traded Fund)

นโยบายการลงทุน

กองทุนมีนโยบายการลงทุนที่มุงลงทุนในทองคําแทง เพื่อสรางผลตอบแทนของกองทุนใหใกลเคียงกับผลตอบแทน
ของราคาทองคําหลังหักคาธรรมเนียมและคาใชจายในการจัดการทั้งหมดของกองทุน

บริษัทจัดการ (Asset Management
Company)

World Gold Trust Services, LLC (WGTS) จัดตั้งขึ้นภายใตกฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา (USA) ที่ถือหุน
โดย World Gold Council (WGC) ซึ่งเปนองคกรที่ไมแสวงหากําไรที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายของประเทศ
สวิสเซอรแลนด

ผูเก็บรักษาทรัพยสิน

HSBC Bank plc 8 Canada Square London E14 5HQ United Kingdom

ผูดูแลผลประโยชน

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

ตัวแทนฝายการตลาด (Marketing Agent)

State Street Global Advisors Funds Distributors, LLC

มูลคาการซื้อขายขั้นต่ํา

5 Shares

สกุลเงิน

ดอลลารสหรัฐ (US Dollar)

วันทําการซื้อขายหนวยลงทุน

ทุกวันทําการซื้อขายของตลาดหลักทรัพยสิงคโปร (Singapore Exchange: SGX)

อายุกองทุน
นโยบายการจายเงินปนผล

ไมกําหนด
ไมมี

คาธรรมเนียม

All in fees : รอยละ 0.40 ตอป ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน

ดัชนีอา งอิง

LBMA Gold Price PM สกุลเงินดอลลารสหรัฐฯ

แหลงขอมูลกองทุน

www.spdrgoldshares.com
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ขอจํากัดที่สําคัญของกองทุน
กองทุน SDPR Gold Trust ถือเปนกองทุนประเภท Exchange Traded Fund (ETF) ที่ถูกจัดตั้ง โดย World Gold Trust ServicesLLC ถือ
หุนโดย World Gold Council (WGC) ซึ่งเปนองคกรตัวแทนจากอุตสาหกรรมเหมืองแรทองคําชั้นนําของโลก โดยจะลงทุนในทองคําแทงที่มี
ความบริสุทธิ์ 99.5% ตามมาตรฐานทองคําซึ่งกําหนดโดยสมาคมผูคาทองแหงลอนดอน (The London Bullion Market Association :
LBMA) กองทุน SPDR Gold Trust จะไมลงทุนในหลักทรัพยที่ไมมีการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย (unlisted) และจะไมลงทุนในตราสาร
หนี้ที่มีอันดับความนาเชื่อถือในระดับที่ต่ํากวาอันดับความนาเชื่อถือที่สามารถลงทุนได (non-investment grade) และ ตราสารหนี้ที่ไมไดรับ
การจัดอันดับความนาเชื่อถือ (Unrated Securities)
หมายเหตุ:
ขอความในสวนของกองทุน SPDR Gold Trust ไดถูกคัดเลือกมาเฉพาะสวนที่สําคัญและจัดแปลมาจากตนฉบับภาษาอังกฤษ ดังนั้น ในกรณีที่มี
ความแตกตางหรือไมสอดคลองกับตนฉบับภาษาอังกฤษ ใหถือตามตนฉบับภาษาอังกฤษเปนเกณฑ
กองทุนหลักอาจมีการแกไขเพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลงการเรียกเก็บคาธรรมเนียมและคาใชจายตาง ๆ ของกองทุนหลักได ในกรณีที่กองทุนหลัก
มีการแกไขเพิ่มเติมโครงการจัดการ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะแกไขเพิ่มเติมโครงการใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงของกองทุนหลัก และ
จะแจงใหผูถือหนวยลงทุนทราบลวงหนากอนการแกไขเพิ่มเติม
คําสั่งขายคืนจะสามารถถูกเลื่อนออกไป ระงับ หรือถูกปฏิเสธไดโดย Trustee ภายใตบางสถานการณ
ในการตัดสินใจของ Trustee หรือคําสั่งจาก Sponsor จะสามารถระงับสิทธิการไถถอนหรือเลื่อนวัน settlement ในการไถถอน ดังนี้
(1) สําหรับชวงเวลาใดก็ไดระหวางที่ NYSE Arca ถูกปดนอกเหนือจากวันหยุดสุดสัปดาหหรือวันหยุดตามประเพณีหรือการซื้อขายใน NYSE
Arca หรือการซื้อขายบน NYSE Arca ถูกระงับหรือหยุดการซื้อขาย
(2) สําหรับชวงเวลาใด ๆ ก็ตามที่เกิดเหตุฉุกเฉินในการสงมอบ การโอนทรัพยสินหรือการประเมินมูลคาของทองคําที่ไมสามารถประเมินมูลคาได
อยางถูกตอง หรือ
(3) ในชวงเวลาอื่น ๆ ที่ Sponsor ไดตดั สินใจวามีเหตุจําเปนในการปกปองผลประโยชนของผูถือหนวยลงทุน นอกจากนี้ Trustee จะสามารถ
ปฏิเสธคําสั่งไถถอนไดถาคําสั่งนั้นไมอยูในรูปแบบที่เหมาะสม ตามรูปแบบที่ไดตกลงกันไว หรือ การปฏิบัติตามคําสั่งตามความเห็นของทีป่ รึกษา
ที่เห็นวาไมชอบดวยกฎหมาย การเลื่อนการระงับหรือการปฏิเสธดังกลาวอาจสงผลลบตอผูถือหนวยที่ไถถอน สําหรับตัวอยางความลาชาที่
เกิดขึ้นอาจสงผลเสียตอมูลคาของการไถถอนจากผูถือหนวย หากราคาของหนวยลดลงในชวงระยะเวลาทีเกิดความลาชา สามารถดูรายงาน
ประจําปของ Trust (แบบฟอรม 10-K)

ผลการดําเนินงานของกองทุนหลัก

หมายเหตุ : Fund Fact Sheet กองทุน SPDR Gold Trust
ขอมูล ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564
หรือดูขอมูลเพิ่มเติมไดที่ www.spdrgoldshares.com
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▪การลงทุนในหนวยลงทุนไมใชการฝากเงิน รวมทั้งไมไดอยูภายใตความคุมครองของสถาบันคุมครองเงินฝาก จึงมีความเสี่ยงจากการลงทุนซึ่งผู
ลงทุนอาจไมไดรับเงินลงทุนคืนเต็มจํานวน
▪ไดรบั อนุมัติจัดตั้ง และอยูภายใตการกํากับดูแลของสํานักงาน ก.ล.ต.
▪การพิจารณารางหนังสือชี้ชวนในการเสนอขายหนวยลงทุนของกองทุนรวมนี้มิไดเปนการแสดงวาสํานักงาน ก.ล.ต. ไดรบั รองถึงความถูกตองของ
ขอมูลในหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวม หรือ ไดประกันราคาหรือผลตอบแทนของหนวยลงทุนที่เสนอขายนั้น ทั้งนี้
บริษัทจัดการกองทุนรวมไดสอบทานขอมูลในหนังสือชี้ชวนสวนสรุปขอมูลสําคัญ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564 แลวดวยความระมัดระวังในฐานะ
ผูรับผิดชอบในการดําเนินการของกองทุนรวมและขอรับรองวาขอมูลดังกลาวถูกตองไมเปนเท็จ และไมทําใหผูอื่นสําคัญผิด
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