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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 เฮลธ อินโนเวชั่น
LH HEALTH INNOVATION FUND (LHHEALTH)
(ชนิดจายเงินปนผล : LHHEALTH-D)
กองทุนรวมตราสารทุน
กองทุนรวมหนวยลงทุนประเภท Feeder Fund
กองทุนรวมหมวดอุตสาหกรรม
กองทุนรวมที่เนนลงทุนแบบมีความเสี่ยงตางประเทศ
กองทุนรวมที่มนี โยบายเปดใหมีการลงทุนในกองทุนรวมอื่นภายใตบลจ.
เดียวกัน (Cross Investing Fund)

กองทุนนี้ลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรม Healthcare
จึงมีความเสี่ยงที่ผูลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจํานวนมาก

คุณกําลังจะลงทุนอะไร?
กองทุนรวมนี้เหมาะกับใคร?
คุณตองระวังอะไรเปนพิเศษ?
สัดสวนของประเภททรัพยสินที่ลงทุน
คาธรรมเนียม
ผลการดําเนินงาน
ขอมูลอื่นๆ

การลงทุนในกองทุนรวมไมใชการฝากเงิน
ผูลงทุนควรศึกษารายละเอียดของกองทุนอยางละเอียดถี่ถวนกอนตัดสินใจลงทุน
หากมีขอสงสัยหรือตองการขอมูลเพิ่มเติม โปรดติดตอบริษทั จัดการหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
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คุณกําลังจะลงทุนอะไร?
กองทุนมีนโยบายเนนลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนรวมตางประเทศ (หรือ “กองทุนหลัก (Master fund)”) เฉลี่ยในรอบป
บัญชีไมนอยกวารอยละ 80 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิ โดยกองทุนหลักที่ไปลงทุน คือ กองทุน Baillie Gifford Worldwide
Health Innovation Fund class B USD Acc สกุลเงินดอลลารสหรัฐฯ (USD) ซึ่งมีวัตถุประสงคท่จี ะลงทุนในบริษัทที่เกี่ยวของ
กับ ธุ รกิจการดูแลสุข ภาพที่ หลากหลาย โดยตราสารทุนสว นใหญ จดทะเบียน ซื้อขาย หรื อจัดการในตลาดที่มีก ารควบคุ ม
(Regulated Market) ตราสารทุน ที่ก องทุน จะลงทุ นประกอบด วยหุ น สามั ญและหลั ก ทรั พยที่ สามารถเปลี่ย นมือ ได
(Transferable Securities) เชน หลักทรัพยแปลงสภาพ หลักทรัพยบุริมสิทธิแปลงสภาพ และ ใบสําคัญแสดงสิทธิ
กองทุน Baillie Gifford Worldwide Health Innovation Fund (“กองทุนหลัก”) หลักมีกลยุทธการลงทุนในตราสารทุนทั่ว
โลกที่เกี่ยวกับบริษัทในอุตสาหกรรมการดูแลสุขภาพ (Healthcare Industry) และบริษัทในอุตสาหกรรมการดูแลสุขภาพที่เปน
นวัตกรรมในดานตาง ๆ (Innovative Healthcare) เชน การวินจิ ฉัย การรักษา และการปองกัน รวมถึงอาจลงทุนในตราสารทุน
ของบริษัทที่ผูจัดการกองทุ นหลั กเห็ นว าประกอบธุรกิจดานการดูแลสุขภาพแมวาบริษัท ดังกล าวจะไมถูกจัดใหอยูในหมวด
อุตสาหกรรมการดูแลสุขภาพ (Healthcare Sector) ตามนิยามของดัชนีใด ๆ เปนการเฉพาะก็ตาม ทั้งนี้ ตราสารทุนที่กองทุน
หลักมีการลงทุนอาจเปนหุนขนาดเล็ก ขนาดกลาง หรือขนาดใหญ โดยไมมีการจัดสรรเปาหมายที่เฉพาะเจาะจงระหวางตลาด
ขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ ซึ่งเปนหุนที่มีศักยภาพในการเติบโต โดยการคัดเลือกหุนแตละตัวจะดําเนินการโดยทีม
ผูจัดการกองทุนหลัก
กองทุนไทยอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายลวงหนา (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient portfolio
management) และ/หรือ เพื่อปองกันความเสี่ยง (Hedging) จากอัตราแลกเปลี่ยน (Foreign Exchange Rate Risk) ตามดุลย
พินจิ ของผูจัดการกองทุน ซึ่งจะพิจารณาจากสภาวะของตลาดการเงินในขณะนั้น และปจจัยอื่นที่เกี่ยวของ นอกจากนี้กองทุน
อาจลงทุนหรือมีไวซึ่งตราสารที่มีสัญญาซือ้ ขายลวงหนาแฝง (Structured Note) และ/หรือ ทรัพยสินอื่นหรือการหาดอกผลโดย
วิธีอื่นตามที่ระบุไวในโครงการ และ/หรือ ตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด
หรือใหความเห็นชอบ
กองทุน อาจลงทุ น ในหน วยลงทุ น ของกองทุ นรวมหรื อ กองทุ น รวมอสั งหาริม ทรั พ ย (กอง1) หรือ ทรั ส ต เ พื่ อ การลงทุ น ใน
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 ของผูจัดการกองทุนซึ่งขึ้นอยูกับสถานการณตลาด โดยเปนไปเพื่อประโยชนสูงสุดของผูถือหนวยลงทุน อนึ่ง บริษัทจัดการ
จะดําเนินการแจงใหผูถือหนวยลงทุนทราบลวงหนาอยางนอย 30 วัน กอนดําเนินการเปลี่ยนแปลงประเภทกองทุนดังกลาว โดย
ประกาศผานทางเว็บไซตของบริษัทจัดการ และเว็บไซตของผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน (ถามี)
คุณสามารถดูขอมูลขอมูลกองทุนหลักไดที่ Website : www.bailliegifford.com
กลยุทธการบริหารกองทุน :
กองทุนหลักมีกลยุทธการลงทุน เพื่อมุงหวังใหผลประกอบการสูงกวาดัชนีชี้วัด (Active Management) และกองทุนเปด แอล
เอช เฮลธ อินโนเวชั่น มีกลยุทธการลงทุน เพื่อมุงหวังให ผลประกอบการเคลื่อนไหวตามกองทุนหลัก
ผูลงทุนควรศึกษาและทําความเขาใจเกี่ยวกับกองทุนตางประเทศที่กองทุนลงทุนไดในเนื้อหาสวน "ขอมูลกองทุนตางประเทศ" ใน
สวนทายของเอกสารฉบับนี้
“ผูลงทุนควรศึกษาและทําความเขาใจเกี่ยวกับปจจัยความเสี่ยงของกองทุนในสวนทายของเอกสารฉบับนี”้
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กองทุนรวมนี้เหมาะกับใคร?
▪ ชนิดจายเงินปนผล (LHHEALTH-D) : เหมาะสําหรับผูลงทุนประเภทบุคคลธรรมดาหรือนิติบคุ คล/สถาบัน เปดโอกาสใหผู
ลงทุนรับรายไดสม่ําเสมอจากเงินปนผล รวมถึงมีสิทธิไดรับสิทธิพิเศษทางภาษี หากปฏิบตั ิเปนไปตามเกณฑ/เงื่อนไขที่
กรมสรรพากรกําหนด
▪ ผูที่สามารถลงทุนในระยะปานกลางถึงระยะยาว โดยคาดหวังผลตอบแทนในระยะยาวที่ดีกวาการลงทุนในตราสารหนีท้ ั่วไป
▪ ผูลงทุนที่สามารถรับความผันผวนจากอัตราแลกเปลี่ยนได เนื่องจากกองทุนนีจ้ ะลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนตางประเทศ
ดวยสกุลเงินดอลลารสหรัฐฯ (USD) จึงอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
▪ ผูลงทุนที่สามารถรับความผันผวนของราคาหุนที่กองทุนรวม และ/หรือ กองทุนหลักไปลงทุน ซึ่งอาจปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นหรือ
ลดลงจนต่ํากวามูลคาที่ลงทุน และทําใหขาดทุนได
▪ ผูลงทุนที่ตองการกระจายการลงทุน ไปยังหุนกลุม Healthcare

กองทุนรวมนี้ไมเหมาะกับใคร
▪ ผูลงทุนที่เนนการไดรับผลตอบแทนในจํานวนเงินที่แนนอน หรือรักษาเงินตนใหอยูครบ
▪ ผูลงทุนที่ไมสามารถยอมรับความเสี่ยงจากการลงทุนในตางประเทศได อาทิ ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลีย่ น ความผันผวน
ของมูลคาหนวยลงทุนของกองทุนหลัก เปนตน

ทําอยางไรหากยังไมเขาใจนโยบาย และความเสี่ยงของกองทุนนี้
▪ อานหนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม หรือสอบถามผูสนับสนุนการขายและบริษัทจัดการ
▪ อยาลงทุนหากไมเขาใจลักษณะและความเสี่ยงของกองทุนรวมนี้ดีพอ
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คุณตองระวังอะไรเปนพิเศษ?
คําเตือนที่สําคัญ
















ในสถานการณไมปกติ ผูถือหนวยลงทุนอาจไมสามารถขายคืนหนวยลงทุน หรืออาจไดรับชําระคาขายคืนหนวย ลงทุนลาชา
กวาระยะเวลาที่กําหนดไวในหนังสือชี้ชวน
เนื่องจากกองทุนจะลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนตางประเทศ จึงอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งกองทุนทําการ
ปองกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศตามดุลยพินิจของผูจดั การกองทุน
กองทุนหลักมีการกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรม Healthcare เพียงหมวดเดียว ดังนั้น หากมีปจจัยลบที่สงผลกระทบตอ
การลงทุนดังกลาวผูลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจํานวนมาก และอาจมีความเสี่ยงและความผันผวนของราคาสูงกวากองทุน
รวมทั่วไปที่มีการกระจายหลายอุตสาหกรรม
กองทุนไทยและกองทุนหลักอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายลวงหนา (Derivatives) เพื่อปองกันความเสี่ยง (Hedging) และเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) ซึ่งอาจมีความเสี่ยงมากกวากองทุนรวมอื่น
จึงเหมาะกับผูลงทุนที่ตองการผลตอบแทนสูงและสามารถยอมรับความเสี่ยงไดสูงกวาผูลงทุนทั่วไป ผูลงทุนจึงควรลงทุน
ในกองทุนนี้เมื่อมีความเขาใจในความเสี่ยงของสัญญาซื้อขายลวงหนา และผูลงทุนควรพิจารณาความเหมาะสมของการ
ลงทุนโดยคํานึงถึงประสบการณลงทุน วัตถุประสงค และฐานะการเงินของผูลงทุนเอง
กองทุนมีนโยบายลงทุนในตางประเทศ จึงมีความเสี่ยงดานการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และสภาวะตลาด สภาพคล อง อัตรา
แลกเปลี่ยน กฎหมาย และ/หรือขอจํากัดของประเทศที่กองทุนเขาลงทุน ซึ่งอาจสงผลตอมูลคาหนวยลงทุน และ/หรือสภาพ
คลอง
กองทุนอาจลงทุนหรือมีไวซึ่งตราสารหนี้ที่มีอันดับความนาเชื่อถือต่าํ กวาที่สามารถลงทุนได (Non – Investment Grade)
และตราสารหนี้ที่ไมไดรับการจัดอันดับความนาเชื่อถือ (Unrated) รวมทั้งตราสารทุนที่ไมไดจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย
(Unlisted Securities) ผูลงทุนอาจมีความเสี่ยงที่สูงขึ้นมากกวากองทุนรวมทั่วไป เชน ความเสี่ยงจากการผิดนัดชําระหนี้
ของผูออกตราสาร หรือ ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคลองของตราสาร เปนตน
กองทุนหลักที่กองทุนรวมไปลงทุนมีสัดสวนการลงทุนกระจุกตัวในประเทศสหรัฐอเมริกา ดังนั้น ผูลงทุนจึงควรพิจารณาการ
กระจายความเสี่ยงของพอรตการลงทุนโดยรวมของตนเอง
กองทุนอาจลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายลวงหนาแฝง (Structured Note) กองทุนรวมจึงมีความเสี่ยงมากกวากองทุน
รวมที่ลงทุนในหลักทรัพยอางอิงโดยตรง เนื่องจากใชเงินลงทุนในจํานวนที่ นอยกวาจึงมีกําไร/ขาดทุนสูงกวาการลงทุนใน
หลักทรัพยอางอิงโดยตรง ดังนั้น ผูลงทุนควรพิจารณาความเหมาะสมของการลงทุน โดยคํานึงถึงประสบการณการลงทุน
วัตถุประสงคการลงทุน และฐานะการเงินของผูลงทุนเอง
ในกรณีที่มีแนวโนมวาจะมีการขายคืนหนวยลงทุนเกินกวา 2 ใน 3 ของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด บริษัท
จัดการอาจใชดุลยพินิจในการเลิกกองทุนรวม และอาจยกเลิกคําสั่งซื้อขายหนวยลงทุนที่ไดรับไวแลวหรือ หยุดรับคําสั่งดังกลาว
ได
กองทุนอาจลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนรวมอื่นภายใตการจัดการเดียวกัน ในสัดสวนไมเกิน 20% ของ NAV ซึ่งอาจ
กอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนอันเกิดจากนโยบายการลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนรวมภายใตการจัดการ
เดียวกัน
กองทุนหลักมีการจํากัดการไถถอนหนวยลงทุน กลาวคือ หากมีคําสั่งไถถอนหรือสับเปลี่ยนหนวยลงทุนออกจากกองทุนหลัก
เกินกวารอยละ 10 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนหลัก คําสั่งในสัดสวนที่เกินกวา 10% ดังกลาวจะถูกเลื่อนออกไป โดย
กองทุนหลักจะทยอยรับคําสั่งสวนเกินดังกลาวตั้งแตวันทําการถัดไปตามสัดสวนที่ผูถือหนวยลงทุนไดสงคําสั่งและตามลําดับ
ของการสงคําสั่งซึ่งผูถอื หนวยลงทุนที่สง คําสั่งกอนจะไดรับสิทธิในการจัดสรรกอน นอกจากนี้ ในกรณีที่เกิดเหตุการณไมปกติที่
สงผลใหกองทุนหลักไมสามารถขายสินทรัพยหรือคํานวณมูลคาทรัพยสินสุทธิไดในราคาที่เหมาะสม กองทุนหลักอาจระงับการ
ไถถอนหนวยลงทุนหรือเลื่อนการชําระคาขายคืนหนวยลงทุน ดังนั้น การจํากัดการไถถอนหนวยลงทุนดังกลาว อาจสงผลใหผู
ถือหนวยลงทุนของกองทุนไทยไดรับชําระคาขายคืนหนวยลงทุนลาชากวาที่กาํ หนดไว
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แผนภาพแสดงตําแหนงความเสี่ยงของกองทุนรวม
<Risk Level>

ปจจัยความเสี่ยงที่สําคัญ
<SD>

<High Issuer>
<High Sector>

หมายเหตุ : กองทุนรวมมีการลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรม Biotechnology 36.90% และ Health Care Equipment & Supplies 31.90%

<High Country>
หมายเหตุ : กองทุนรวมมีการลงทุนกระจุกตัวในประเทศสหรัฐอเมริกา 65.40%

<fx>

* คุณสามารถดูขอมูลเพิ่มเติมไดที่ www.lhfund.co.th
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สัดสวนของประเภททรัพยสินทีล่ งทุน
% ของ NAV
อื่นๆ 2.70%

Others, 0.80%

Cash, 1.20%

Pharmaceuticals,
3.00%

Biotechnology,
36.90%

Health Care
Technology,
11.50%
Life Sciences
Tools & Services,
14.80%

หนวยลงทุน Baillie Gifford Worldwide
Health Innovation Fund USD B Acc
97.30%
หมายเหตุ :

ขอมูล ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564

Health Care
Equipment &
Supplies, 31.90%

หมายเหตุ : Factsheet กองทุน Baillie Gifford Worldwide Health Innovation Fund

ทั้งนี้คณ
ุ สามารถดูขอมูลที่เปนปจจุบันไดที่ www.lhfund.co.th

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 หรือดูขอมูลเพิ่มเติมไดที่ website : https://www.bailliegifford.com

▪ ชื่อทรัพยสินที่ลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก
หลักทรัพย

อันดับความนาเชื่อถือ/
สถาบันที่จัดอันดับ

% ของ
NAV

หนวยลงทุน Baillie Gifford Worldwide Health Innovation Fund USD B Acc

-

97.30

อื่นๆ

-

2.70

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

สูงสุดไมเกิน, 2.50
1.17700

สูงสุดไมเกิน, 1.00

1.00000

สูงสุดไมเกิน, 0.10

0.00000

สูงสุดไมเกิน, 1.40

0.37557

ตามที่จายจริง

0.025100

การจัดการ

ผูดูแลผลประโยชน

1.577670
(ยังไมรวมคาใชจายอื่นๆ)

นายทะเบียน

คาใชจายอื่นๆ

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
1.25
ยกเวน

2.50
2.50

1.25
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

คาธรรมเนียม

คาธรรมเนียมของกองทุนหลัก

Ongoing Charges
Management fee

อัตรา
0.40%
0.25%

หมายเหตุ : อนึ่ง กองทุนหลักอาจมีการแกไขเพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลงการเรียกเก็บคาธรรมเนียมและคาใชจายตาง ๆ ของกองทุนได
หรือดูขอมูลเพิ่มเติมไดที่ Website : www.bailliegifford.com
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ผลการดําเนินงาน
* ผลการดําเนินงานในอดีต มิไดเปนสิ่งยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต *
1. ดัชนีชี้วัด คือ ผลการดําเนินงานของกองทุนหลัก สัดสวน 100% ปรับดวยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคํานวณผลตอบแทนเปนสกุลเงินบาท
ณ วันที่คํานวณผลตอบแทน
-15.42%
2. LHHEALTH-D เคยมีผลขาดทุนสูงสุดในชวงเวลา 5 ป คือ
(กรณีกองทุนจดทะเบียนไมครบ 5 ป จะแสดงคาที่เกิดขึ้นตั้งแตวันจดทะเบียนกองทุนจนถึงวันที่รายงาน)

11.80%

3. ความผันผวนของผลการดําเนินงาน (Standard Deviation) คือ

ตอป

(กรณีกองทุนจดทะเบียนไมครบ 5 ป จะแสดงคาที่เกิดขึ้นตั้งแตวันจดทะเบียนกองทุนจนถึงวันที่รายงาน)

4. ความผันผวนของสวนตางผลการดําเนินงานและดัชนีชี้วัด (Tracking Error : TE) คือ
N/A % ตอป
Health Care
5. ประเภทกองทุนรวมเพื่อใชเปรียบเทียบผลการดําเนินงาน ณ จุดขาย คือ
6. ผลการดําเนินงานยอนหลังแบบปกหมุด
ขอมูล ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564
กองทุน

LHHEALTH-D

YTD

% ตามชวงเวลา
Percen
Percen
3 เดือน
6 เดือน
tile
tile

% ตอป
1 ป

Percen
tile

3 ป

Percen
tile

5 ป

Percen
Percen
ตั้งแตจัดตั้ง
10 ป
tile
tile

N/A -11.40 75th
N/A -15.12 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

N/A
N/A

N/A
N/A

N/A
N/A

N/A
N/A

-11.40
-16.02

ความผันผวนของ
ผลการดําเนินงาน

N/A

11.80 25th

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

11.80

ความผันผวนของ
ดัชนีชี้วัด

N/A

13.00 25th

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

13.03

Standard Deviation (%)
6 เดือน 1 ป
3 ป
5 ป
10.79 11.37 12.27 12.12
11.77 12.91 13.66 13.98
12.56 13.09 15.04 14.57
15.82 13.70 15.85 15.16
36.25 23.06 16.89 15.77

10 ป
14.54
14.65
14.78
14.92
15.03

ดัชนีชี้วัด (Benchmark)

* คุณสามารถดูขอมูลที่เปนปจจุบันไดท่ี www.lhfund.co.th

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

3 เดือน
6.08
3.35
1.43
-12.12
-16.65

Health Care
6 เดือน
10.45
3.62
1.09
-2.02
-30.36

Return (%)
1 ป
3 ป
25.13 18.60
10.99 17.23
6.32 15.80
2.33 15.17
-15.48 13.79

ขอมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
5 ป
13.64
12.63
11.35
9.91
8.15

10 ป 3 เดือน
14.69 11.34
14.10 13.61
13.35 14.34
12.61 23.61
12.01 44.09

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

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

มี จายไมเกินปละ 12 ครั้ง
วันที่จายเงินปนผล

ผูดูแลผลประโยชน
มูลคาโครงการ
วันที่จดทะเบียน
อายุโครงการ

ธนาคารทหารไทยธนชาต จํากัด (มหาชน)
2,000 ลานบาท
29 กันยายน 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
คุณนรี พฤกษยาภัย

ขอบเขตหนาที่
ผูจัดการกองทุนตราสารหนี้,
กองทุนตางประเทศ

วันที่เริ่มบริหารกองทุน
29 กันยายน 2564

คุณพีรวิชญ ลิ้มเดชาพันธ

ผูจัดการกองทุนตราสารหนี้,
กองทุนตางประเทศ

29 กันยายน 2564

คุณสร สุรสิทธิ์

ผูจัดการกองทุนตราสารหนี้,
กองทุนตางประเทศ

29 กันยายน 2564
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อัตราสวนหมุนเวียนการลงทุน
ของกองทุนรวม (PTR)

N/A
กรณีกองทุนรวมที่จดทะเบียนจัดตั้งไมถึง 1 ป จะแสดงคาที่เกิดขึ้นจริงในชวงเวลาตั้งแตวันที่จด
ทะเบียนถึงวันที่รายงาน

ผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน

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

Morningstar Rating Overall
www.morningstarthailand.com

ขอมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
Morningstar Category

Thailand Fund Global Health Care

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 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

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
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▪ ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคลองของตราสาร (Liquidity Risk) : คือความเสี่ยงที่เกิดจากการไมสามารถขายตราสารไดในชวงเวลาที่
ตองการหรืออาจไมไดราคาตามที่คาดหวังเอาไว
▪ ความเสี่ยงจากการลงทุนในตางประเทศ (Country and Political Risk) : เนื่องจากกองทุนหลักมีการลงทุนในตราสารตางประเทศ
กองทุนจึงมีความเสี่ยงของประเทศที่ลงทุน กองทุนไทยจึงมีความเสี่ยงในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงของปจจัยพื้นฐาน สภาวะทางเศรษฐกิจ
การเมือง คาเงิน และนโยบายตางประเทศ โดยปจจัยเหลานี้อาจมีผลกระทบตอราคาหนวยลงทุน หรือหลักทรัพยที่กองทุนลงทุน หรือผูถือหนวย
ลงทุนอาจไดรับชําระเงินคาขายคืนหนวยลงทุนชากวาระยะเวลาที่กําหนด
▪ ความเสี่ยงจากขอจํากัดการนําเงินลงทุนกลับประเทศ (Repatriation Risk) : เนื่องจากกองทุนอาจจะมีการลงทุนในตราสารตางประเทศ
จึงมีความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายตางประเทศที่เกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ และการนําเงินลงทุนกลับเขามาใน
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
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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



อัตราสวนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (PTR)
ขอมูลอัตราสวนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (portfolio turnover ratio : PTR) แสดงถึงปริมาณการซื้อขายทรัพยสินของกองทุน และ
สะทอนกลยุทธการลงทุนของผูจัดการกองทุนไดดียิ่งขึ้น โดยคํานวณจากมูลคาที่ต่ํากวาระหวางผลรวมของมูลคาการซื้อทรัพยสินกับผลรวมของ
มูลคาการขายทรัพยสินที่กองทุนรวมลงทุนในรอบระยะเวลาผานมายอนหลัง 1 ป หารดวยมูลคาทรัพยสินสุทธิเฉลี่ยของกองทุนรวมในรอบ
ระยะเวลาเดียวกัน
PTR (%)

=

Min (ซื้อหุน , ขายหุน)
Avg. NAV
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ขอมูลกองทุนตางประเทศ
ชื่อกองทุน

Baillie Gifford Worldwide Health Innovation Fund
ซึ่งที่จดทะเบียนในประเทศไอรแลนด ในสกุลเงินดอลลารสหรัฐฯ (USD) และบริหารจัดการโดย Baillie Gifford
Investment Management (Europe) Limited

ประเภท

กองทุนรวมตราสารทุน

วันที่จัดตั้งกองทุน
นโยบาย

วันที่ 1 ตุลาคม 2561
กองทุน Baillie Gifford Worldwide Health Innovation Fund (“กองทุนหลัก”) Class B USD Acc
สกุลเงินดอลลารสหรัฐฯ (USD) มีวัตถุประสงคลงทุนในบริษัทที่เกี่ยวของกับธุรกิจการดูแลสุขภาพที่หลากหลาย
โดยตราสารทุนสวนใหญจดทะเบียน ซื้อขาย หรือจัดการในตลาดที่มีการควบคุม (Regulated Market) ตราสาร
ทุนที่กองทุนจะลงทุนหลัก ๆ จะประกอบดวยหุนสามัญและหลักทรัพยที่สามารถเปลี่ยนมือได (Transferable
Securities) เชน หลักทรัพยแปลงสภาพ หลักทรัพยบุริมสิทธิแปลงสภาพ ใบสําคัญแสดงสิทธิ
กลยุทธการลงทุนของกองทุนคือการลงทุนในตราสารทุนทั่วโลกที่เกี่ยวกับบริษัทในอุตสาหกรรมการดูแลสุขภาพ
(Healthcare Industry) และบริษัทในอุตสาหกรรม
การดูแลสุขภาพที่เปนนวัตกรรมในดานตาง ๆ (Innovative Healthcare) เชน การวินิจฉัย การรักษา
และการปองกัน รวมถึงอาจลงทุนในตราสารทุนของบริษัทที่ผูจัดการกองทุนหลักเห็นวาประกอบธุรกิจ
ดานการดูแลสุขภาพแมวาบริษัทดังกลาวจะไมถูกจัดใหอยูในหมวดอุตสาหกรรมการดูแลสุขภาพ (Healthcare
Sector) ตามนิยามของดัชนีใด ๆ เปนการเฉพาะก็ตาม ทั้งนี้ ตราสารทุนที่กองทุนหลักมีการลงทุนอาจเปนหุน
ขนาดเล็ก ขนาดกลาง หรือขนาดใหญ โดยไมมีการจัดสรรเปาหมายที่เฉพาะเจาะจงระหวางตลาดขนาดเล็ก
ขนาดกลาง และขนาดใหญ ซึ่งเปนหุนที่มีศกั ยภาพในการเติบโต โดยการคัดเลือกหุนแตละตัวจะดําเนินการโดย
ทีมผูจัดการกองทุนหลัก
โดยทั่วไปกองทุนอาจลงทุนในเงินฝากและตราสารเทียบเทาเงินฝากไมเกิน 10% ของมูลคาทรัพยสินสุทธิ
เวนแตเกิดเหตุการณไมปกติ (เชนสภาวะตลาดไมปกติ) กองทุนอาจถือครองเกินกวา 10% ของมูลคาทรัพยสินสุทธิ
การลงทุนในประเทศตลาดเกิดใหม (Emerging Market) กองทุนอาจลงทุนไมเกิน 50% ของมูลคาทรัพยสินสุทธิ
กองทุนจะลงทุนไมเกิน 10% ในหนวยลงทุนของกองทุน (CIS) รวมถึง Exchange Traded Fund (ETF) โดย
กองทุนดังกลาวตองมีนโยบายและวัตถุประสงคที่สอดคลองกับกองทุน
กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายลวงหนา (Derivatives) เพื่อปองกันความเสี่ยงและ/หรือเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management)

บริษทั จัดการ

สกุลเงิน

Baillie Gifford Investment Management (Europe) Limited
4/5 School House Lane East
Dublin 2 Ireland
ดอลลารสหรัฐฯ (US Dollar)

วันทําการซื้อขายหนวยลงทุน

ทุกวันทําการ

อายุกองทุน

ไมกําหนด

นโยบายการจายเงินปนผล
Management fee

ไมมี
รอยละ 0.25 ตอป

Ongoing Charge
Bloomberg IOPV Ticker

รอยละ 0.40 ตอป
BGWHUBA ID

ISIN Code

IE00BGGJJ945

แหลงขอมูลกองทุนหลัก

www.bailliegifford.com
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ผลการดําเนินงานของกองทุนหลัก

หมายเหตุ : Factsheet กองทุน Baillie Gifford Worldwide Health Innovation Fund
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 หรือดูขอมูลเพิ่มเติมไดที่ website : https://www.bailliegifford.com

▪ การลงทุนในหนวยลงทุนไมใชการฝากเงิน รวมทั้งไมไดอยูภายใตความคุมครองของสถาบันคุมครองเงินฝาก จึงมีความเสี่ยงจากการลงทุนซึ่งผู
ลงทุนอาจไมไดรับเงินลงทุนคืนเต็มจํานวน
▪ ไดรับอนุมตั จิ ัดตั้ง และอยูภายใตการกํากับดูแลของสํานักงาน ก.ล.ต.
▪ การพิจารณารางหนังสือชี้ชวนในการเสนอขายหนวยลงทุนของกองทุนรวมนี้มิไดเปนการแสดงวาสํานักงาน ก.ล.ต. ไดรับรองถึงความถูกตองของ
ขอมูลในหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวม หรือ ไดประกันราคาหรือผลตอบแทนของหนวยลงทุนที่เสนอขายนั้น ทั้งนี้
บริษัทจัดการกองทุนรวมไดสอบทานขอมูลในหนังสือชี้ชวนสวนสรุปขอมูลสําคัญ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564 แลวดวยความระมัดระวังในฐานะ
ผูรับผิดชอบในการดําเนินการของกองทุนรวมและขอรับรองวาขอมูลดังกลาวถูกตองไมเปนเท็จ และไมทําใหผูอื่นสําคัญผิด
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