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หนังสือชี้ชวนสวนสรุปขอมูลสําคัญ
กองทุนเปด แอล เอช สมารท โมบิลิตี้

LH SMART MOBILITY FUND (LHMOBILITY)
(ชนิดจายเงินปนผล : LHMOBILITY-D)

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน
แลนด แอนด เฮาส จํากัด

กองทุนตราสารทุน

การเขารวมการตอตานทุจริต:
ไดรับการรับรอง CAC*
* โครงการแนวรวมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการตอตานการ
ทุจริต (Thailand's Private Sector Collective Action
Coalition Against Corruption "CAC") ของสมาคมสงเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย

กองทุนรวมหนวยลงทุนประเภท Fund of Funds
กองทุนรวมที่เนนลงทุนแบบมีความเสี่ยงตางประเทศ
กองทุนรวมที่มีนโยบายเปดใหมกี ารลงทุนในกองทุนรวมอื่นภายใต
บลจ. เดียวกัน (Cross Investing Fund)

คุณกําลังจะลงทุนอะไร?
กองทุนรวมนี้เหมาะกับใคร?
คุณตองระวังอะไรเปนพิเศษ?
สัดสวนของประเภททรัพยสินทีล่ งทุน
คาธรรมเนียม
ผลการดําเนินงาน
ขอมูลอื่นๆ

การลงทุนในกองทุนรวมไมใชการฝากเงิน
ผูลงทุนควรศึกษารายละเอียดของกองทุนอยางละเอียดถี่ถวนกอนตัดสินใจลงทุน
หากมีขอสงสัยหรือตองการขอมูลเพิ่มเติม โปรดติดตอบริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
LHMOBILITY-D: หนา 1 / 15

คุณกําลังจะลงทุนอะไร?
กองทุนมีนโยบายที่จะลงทุนในหรือมีไวซึ่งหนวยลงทุนของกองทุนรวมตางประเทศ อาทิ หนวย CIS และ/หรือ กองทุนรวมอีทีเอฟ
ตั้งแต 2 กองทุนขึ้นไป โดยเฉลี่ ยในรอบปบัญชีไมนอยกวารอยละ 80 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวม โดยการลงทุนใน
กองทุ นปลายทางดังกลาวมี นโยบายลงทุน ในตราสารแหงทุ นตางประเทศทั่ว โลกที่เกี่ยวข องกับผลิตภัณฑและบริการที่ขับ เคลื่อ น
นวัตกรรมตาง ๆ ภายใตระบบการขนสงอัจฉริยะ (Smart Transportation) เชน เทคโนโลยียานยนตไรคนขับ (Autonomous
Vehicle) เทคโนโลยีการเชื่อมตอยานยนตกับสิ่งตาง ๆ (Connected Vehicle) โดรนที่นําไปใชในเชิงพาณิชยและทางทหาร และ/
หรือระบบขนสงและการสัญจรตาง ๆ ที่จะเขามาทําใหการเดินทางและระบบขนสงรวมถึงระบบจราจรใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น และ/
หรือไดรับประโยชนจากนวัตกรรมดังกลาว ซึ่งสัดสวนการลงทุนในแตละกองทุนโดยเฉลี่ยในรอบปบัญชีไมเกินรอยละ 79 ของมูลคา
ทรัพยสินสุทธิของกองทุน ทั้งนี้ กองทุนจะลงทุนในตางประเทศซึ่งจะสงผลใหมี
net exposure ที่เกี่ยวของกับความเสี่ยง
ตางประเทศโดยเฉลี่ ย ในรอบปบั ญ ชีไม นอ ยกว า ร อยละ 80 ของมู ลค าทรั พย สิ นสุ ทธิ ของกองทุ น หรื อตามอั ตราส ว นที่ สํา นั กงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด
ในเบื้องตนกองทุนจะมีการลงทุนในกองทุนรวมตางประเทศดังตอไปนี้ เกินกวารอยละ 20 ของมูลคาทรัพยสนิ สุทธิของกองทุน
ชื่อกองทุน กองทุน SPDR® S&P Kensho Smart Mobility ETF
นโยบายการลงทุน
กองทุน SPDR® S&P Kensho Smart Mobility ETF เปนกองทุน (“ETF”) มีลักษณะการบริหารจัดการแบบ Actively Managed
โดยในสถานการณปกติกองทุนจะลงทุนอยางนอยรอยละ 79 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน ในหลักทรัพยที่เปนสวนประกอบ
ของดัชนี S&P Kensho Smart Transportation Index ("ดัชนีอางอิง") ซึ่งดัชนีอางอิงดังกลาวประกอบดวยหุนของบริษัทที่ซ้อื ขายใน
ตลาดหลักทรัพยสหรัฐอเมริกา โดยลงทุนในบริษัททั่วโลกที่เกี่ยวของกับผลิตภัณฑและบริการที่ขับเคลื่อนนวัตกรรมตาง ๆ ภายใต
ระบบการขนสงอัจฉริยะ (Smart Transportation) เชน เทคโนโลยียานยนตไรคนขับ (Autonomous Vehicle) เทคโนโลยีการ
เชื่อมตอยานยนตกับสิ่งตาง ๆ (Connected Vehicle) โดรนที่นําไปใชในเชิงพาณิชยและทางทหาร และ/หรือระบบขนสงและการ
สัญจรตาง ๆ ที่จะเขามาทําใหการเดินทางและระบบขนสงรวมถึงระบบจราจรใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น และ/หรือไดรับประโยชนจาก
นวัตกรรมดังกลาว กองทุนดังกลาวบริหารและจัดการโดย SSGA Funds Management โดยมีการปรับพอรตการลงทุน (Rebalance)
ทุก ๆ ครึ่งป
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี่ยนแปลงประเภทและลักษณะพิเศษของกองทุนรวมในอนาคตเปนกองทุนรวมฟดเดอร (Feeder Fund)
หรือกองทุนรวมที่มีการลงทุนโดยตรงในตราสาร และ/หรือหลักทรัพยตางประเทศ หรือสามารถกลับมาเปนกองทุนรวมหนวยลงทุน
(Fund of Funds) ได โดยไมทําใหระดับความเสี่ยงของการลงทุน (risk spectrum) เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ ใหเปนไปตามดุลยพินิจของผูจดั การ
กองทุนซึ่งขึ้นอยูกับสถานการณตลาด โดยเปนไปเพื่อประโยชนสูงสุดของผูถือหนวยลงทุน อนึ่ง บริษัทจัดการจะดําเนินการแจงใหผูถือ
หนวยลงทุนทราบลวงหนาอยางนอย 30 วัน กอนดําเนินการเปลี่ยนแปลงประเภทกองทุนดังกลาว โดยประกาศผานทางเว็บไซตของ
บริษัทจัดการ และเว็บไซตของผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน (ถามี)
กองทุนไทยอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายลวงหนา (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient portfolio
management) และ/หรือ เพื่อปองกันความเสี่ยง (Hedging) จากอัตราแลกเปลี่ยน (Foreign Exchange Rate Risk) ตามดุลยพินิจ
ของผูจัดการกองทุน
กองทุนอาจลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนรวมหรือกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย (กอง1) หรือทรัสตเพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย
(REITs) หรือกองทุนรวมโครงสรางพื้นฐาน (infra) ซึ่งอยูภายใตการจัดการของบริษัทจัดการ ในสัดสวนไมเกินรอยละ 20 ของมูลคา
ทรัพยสินสุทธิของกองทุน ยกเวนกรณีที่กองทุนปลายทางเปนกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย (กอง1 ) และกองทุนรวมโครงสรางพื้นฐาน
(infra) ลงทุนสูงสุดไดไมเกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหนวยลงทุนทั้งหมดของกองทุนปลายทาง โดยการลงทุนในหนวยลงทุนดังกลาวตอง
อยูภายใตกรอบนโยบายการลงทุนของกองทุนซึ่งเปนไปตามหลักเกณฑเงื่อนไขที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด ทั้งนี้ กองทุน
ปลายทางไมสามารถลงทุนยอนกลับในกองทุนตนทาง (circle investment) และกองทุนปลายทางไมสามารถลงทุนตอในกองทุนอื่น
ภายใต บลจ.เดียวกันอีก (cascade investment)
กลยุทธการบริหารกองทุน :
มุงหวังใหผลประกอบการสูงกวาดัชนีชี้วัด (Active management)
ผูลงทุนควรศึกษาและทําความเขาใจเกี่ ยวกับกองทุ นตางประเทศที่กองทุ นลงทุน ไดในเนื้อหาส วน "ขอมูลกองทุนตา งประเทศ" ใน
สวนทายของเอกสารฉบับนี้
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กองทุนรวมนี้เหมาะกับใคร?
ชนิดจายเงินปนผล

(LHMOBILITY-D) : เหมาะสําหรับผูลงทุนประเภทนิติบุคคล/สถาบัน เปดโอกาสใหผูลงทุนรับ
รายไดสม่ําเสมอจากเงินปนผล รวมถึงมีสิทธิไดรับสิทธิพเิ ศษทางภาษี หากปฏิบัติเปนไปตามเกณฑ/เงื่อนไขที่
กรมสรรพากรกําหนด
 ผูที่สามารถลงทุนในระยะปานกลางถึงระยะยาว โดยคาดหวังผลตอบแทนในระยะยาวที่ดีกวาการลงทุนในตราสารหนี้
ทั่วไป
 ผูลงทุนที่สามารถรับความผันผวนจากอัตราแลกเปลี่ยนได เนื่องจากกองทุนนี้จะลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุน
ตางประเทศดวยสกุลเงินดอลลารสหรัฐฯ (USD) จึงอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
 ผูลงทุนที่สามารถรับความผันผวนของราคาหุนที่กองทุนรวม และ/หรือ กองทุนหลักไปลงทุน ซึ่งอาจปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น

กองทุนรวมนี้ไมเหมาะกับใคร
▪ ผูลงทุนที่เนนการไดรับผลตอบแทนในจํานวนเงินที่แนนอน หรือรักษาเงินตนใหอยูครบ
▪ ผูลงทุนที่ไมสามารถยอมรับความเสี่ยงจากการลงทุนในตางประเทศได อาทิ ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ความ
ผันผวนของมูลคาหนวยลงทุนของกองทุนหลัก เปนตน

ทําอยางไรหากยังไมเขาใจนโยบาย และความเสี่ยงของกองทุนนี้
▪ อานหนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม หรือสอบถามผูสนับสนุนการขายและบริษัทจัดการ
▪ อยาลงทุนหากไมเขาใจลักษณะและความเสี่ยงของกองทุนรวมนี้ดีพอ
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คุณตองระวังอะไรเปนพิเศษ?
คําเตือนที่สําคัญ

▪ ในสถานการณไมปกติ ผูถือหนวยลงทุนอาจไมสามารถขายคืนหนวยลงทุน หรืออาจไดรับชําระคาขายคืนหนวย ลงทุนลาชา
กวาระยะเวลาที่กาํ หนดไวในหนังสือชี้ชวน
▪ เนื่องจากกองทุนจะลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนตางประเทศ จึงอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งกองทุนทําการ
ปองกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศตามดุลยพินิจของผูจัดการกองทุน
▪ กองทุนไทยและกองทุนตางประเทศอาจลงทุนในสัญญาซือ้ ขายลวงหนา (Derivatives) เพื่อปองกันความเสี่ยง (Hedging)
และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) ซึ่งอาจมีความเสี่ยงมากกวากองทุนรวม
อื่น จึงเหมาะกับผูลงทุนที่ตองการผลตอบแทนสูงและสามารถยอมรับความเสี่ยงไดสูงกวาผูลงทุนทั่วไป ผูลงทุนจึงควรลงทุน
ในกองทุนนี้เมื่อมีความเขาใจในความเสี่ยงของสัญญาซื้อขายลวงหนา และผูลงทุนควรพิจารณาความเหมาะสมของการลงทุน
โดยคํานึงถึงประสบการณลงทุน วัตถุประสงค และฐานะการเงินของผูลงทุนเอง
▪ กองทุนมีนโยบายลงทุนในตางประเทศ จึงมีความเสี่ยงดานการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และสภาวะตลาด สภาพคลอง อัตรา
แลกเปลี่ยน กฎหมาย และ/หรือขอจํากัดของประเทศที่กองทุนเขาลงทุน ซึ่งอาจสงผลตอมูลคาหนวยลงทุน และ/หรือสภาพ
คลอง
▪ กองทุนอาจลงทุนหรือมีไวซ่งึ ตราสารหนี้ท่มี อี ันดับความนาเชื่อถือต่ํากวาที่สามารถลงทุนได (Non – Investment Grade)
และตราสารหนีท้ ี่ไมไดรับการจัดอันดับความนาเชื่อถือ (Unrated) รวมทั้งตราสารทุนที่ไมไดจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย
(Unlisted Securities) ผูลงทุนอาจมีความเสี่ยงที่สงู ขึ้นมากกวากองทุนรวมทั่วไป เชน ความเสี่ยงจากการผิดนัดชําระหนี้ของผู
ออกตราสาร หรือ ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคลองของตราสาร เปนตน
▪ กองทุนหลักที่กองทุนรวมไปลงทุนมีสัดสวนการลงทุนกระจุกตัวในประเทศสหรัฐอเมริกา ดังนั้น ผูลงทุนจึงควรพิจารณาการ
กระจายความเสี่ยงของพอรตการลงทุนโดยรวมของตนเอง
▪ กองทุนอาจลงทุนในตราสารที่มสี ัญญาซื้อขายลวงหนาแฝง (Structured Note) กองทุนรวมจึงมีความเสี่ยงมากกวากองทุน
รวมที่ลงทุนในหลักทรัพยอา งอิงโดยตรง เนื่องจากใชเงินลงทุนในจํานวนที่ นอยกวาจึงมีกําไร/ขาดทุนสูงกวาการลงทุนใน
หลักทรัพยอางอิงโดยตรง ดังนั้น ผูลงทุนควรพิจารณาความเหมาะสมของการลงทุน โดยคํานึงถึงประสบการณการลงทุน
วัตถุประสงคการลงทุน และฐานะการเงินของผูลงทุนเอง
▪ ในกรณีที่มีแนวโนมวาจะมีการขายคืนหนวยลงทุนเกินกวา 2 ใน 3 ของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด บริษัท
จัดการอาจใชดุลยพินิจในการเลิกกองทุนรวม และอาจยกเลิกคําสั่งซื้อขายหนวยลงทุนที่ไดรบั ไวแลวหรือ หยุดรับคําสั่ง
ดังกลาวได
▪ กองทุนอาจลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนรวมอื่นภายใตการจัดการเดียวกัน ในสัดสวนไมเกิน 20% ของ NAV ซึ่งอาจ
กอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนอันเกิดจากนโยบายการลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนรวมภายใตการจัดการเดียวกัน
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แผนภาพแสดงตําแหนงความเสี่ยงของกองทุนรวม
<Risk Level>

ปจจัยความเสี่ยงที่สําคัญ
<SD>

<High Issuer>

<High Sector>

หมายเหตุ : กองทุนรวมมีการลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรม Automobile Manufacturers 20.43%

<High Country>

หมายเหตุ : กองทุนรวมมีการลงทุนกระจุกตัวในประเทศสหรัฐอเมริกา 79.08%

<fx>

* คุณสามารถดูขอมูลเพิ่มเติมไดที่ www.lhfund.co.th
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สัดสวนของประเภททรัพยสินทีล่ งทุน
% ของ NAV
หนวยลงทุน GLOBAL X
AUTONOMOUS&ELECETF, 35.17%

อื่นๆ, 3.22%

หนวยลงทุน SPDR® S&P
Kensho Smart Mobility
ETF, 61.61%

หมายเหตุ:

ขอมูล ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564

▪ ชื่อทรัพยสินที่ลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก
หลักทรัพย

ทั้งนี้คุณสามารถดูขอมูลที่เปนปจจุบันไดที่ www.lhfund.co.th

อันดับความนาเชื่อถือ/
สถาบันที่จัดอันดับ

% ของ

หนวยลงทุน SPDR® S&P Kensho Smart Mobility ETF

-

61.61

หนวยลงทุน GLOBAL X AUTONOMOUS&ELEC-ETF

-

35.17

อื่นๆ

-

3.22

หมายเหตุ: ขอมูล ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564

NAV

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
1.07000

สูงสุดไมเกิน, 0.10

0.00000

การจัดการ

สูงสุดไมเกิน, 1.90

สูงสุดไมเกิน, 1.00
0.02461

ผูดูแลผลประโยชน

0.37557

1.47018

ตามจายจริง

นายทะเบียน

คาใชจายอื่นๆ

รวมคาใชจาย

หมายเหตุ:
1) คาธรรมเนียมดังกลาวขางตนเปนอัตราที่รวมภาษีมูลคาเพิ่ม หรือภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใด ในทํานองเดียวกันนี้
2) คาธรรมเนียมคาใชจายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมเมื่อรวมกันทั้งหมดแลว ตองไมเกินอัตรารอยละ 5.00 ตอปของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวม
3) สามารถดูคาธรรมเนียมที่เรียกเก็บจริงจากกองทุนรวมยอนหลัง 3 ป เพิ่มเติมไดที่รายละเอียดหนังสือชี้ชวนสวนขอมูลกองทุนรวม
* 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
คาธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหนวยลงทุน
คาธรรมเนียมการโอนหนวยลงทุน

สูงสุดไมเกิน
2.50
2.50

เก็บจริง
1.50
ยกเวน

2.50
2.50

1.50
ยกเวน
200 บาท/รายการ
ตามที่นายทะเบียนกําหนด
ตามที่จายจริง

ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ
ตามที่นายทะเบียนกําหนด
ตามที่จายจริง

หมายเหตุ:
1) คาธรรมเนียมดังกลาวขางตน อาจเรียกเก็บจากผูลงทุนแตละกลุมหรือแตละรายไมเทากัน ขึ้นอยูกับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ
2) กรณีสับเปลี่ยนหนวยลงทุน บริษัทจัดการอาจยกเวนไมเรียกเก็บคาธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนสําหรับการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนระหวางกองทุนรวม
ภายใตการจัดการของบริษัทจัดการ แตจะมีการเรียกเก็บคาธรรมเนียมการขายและรับซื้อคืนหนวยลงทุนตามอัตราที่บริษัทจัดการกําหนด
3) คาธรรมเนียมดังกลาวขางตนรวมภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอน่ื ใดแลว
ทั้งนี้ หากกองทุนลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนรวมภายใตการจัดการเดียวกัน (กองทุนปลายทาง) บริษัทจัดการจะไมเรียกเก็บคาธรรมเนียมการจัดการ คาธรรมเนียมการขาย และ/หรือ
คาธรรมเนียมการรับซื้อคืนหนวยลงทุนซ้ําซอนกับกองทุนปลายทาง เชน หากกองทุนตนทางมีมลู คาทรัพยสินสุทธิ 1,000 ลานบาท และจัดสรรการลงทุนไปยังกองทุนปลายทางจํานวน 100
ลานบาท บริษัทจัดการจะเรียกเก็บคาธรรมเนียมการจัดการ คาธรรมเนียมการขาย และ/หรือคาธรรมเนียมการรับซื้อคืนหนวยลงทุนจากเงินลงทุน 1,000 ลานบาท ในอัตราที่กองทุนตนทาง
กําหนดเทานั้น โดยกองทุนปลายทางจะไมมีการเรียกเก็บคาธรรมเนียมดังกลาวเพิ่มเติมอีก เปนตน
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ผลการดําเนินงาน
* ผลการดําเนินงานในอดีต มิไดเปนสิ่งยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต *
1. ดัชนีชี้วัด คือ กองทุนนี้จะเปรียบเทียบกับอัตราผลตอบแทนของดัชนี Morningstar Global Mkts Index NR USD ในสกุลเงินดอลลาร
สหรัฐ ปรับดวยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคํานวณผลตอบแทนเปนสกุลเงินบาท ณ วันที่คาํ นวณผลตอบแทน
2. LHMOBILITY-D เคยมีผลขาดทุนสูงสุดในชวงเวลา 5 ป คือ-15.16%
(กรณีกองทุนจดทะเบียนไมครบ 5 ป จะแสดงคาที่เกิดขึ้นตั้งแตวันจดทะเบียนกองทุนจนถึงวันที่รายงาน)

3. ความผันผวนของผลการดําเนินงาน (Standard Deviation) คือ

17.91%

ตอป

(กรณีกองทุนจดทะเบียนไมครบ 5 ป จะแสดงคาที่เกิดขึ้นตั้งแตวันจดทะเบียนกองทุนจนถึงวันที่รายงาน)

4. ความผันผวนของสวนตางผลการดําเนินงานและดัชนีชี้วัด (Tracking Error : TE) คือ
5. ประเภทกองทุนรวมเพื่อใชเปรียบเทียบผลการดําเนินงาน ณ จุดขาย คือGlobal Equity
6. ผลการดําเนินงานยอนหลังแบบปกหมุด
ขอมูล ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564

N/A % ตอป

% ตามชวงเวลา
กองทุน

LHMOBILITY-D
ดัชนีชี้วัด (Benchmark)
ความผันผวนของ
ผลการดําเนินงาน
ความผันผวนของ
ดัชนีชี้วัด

% ตอป

YTD

3 เดือน

Percen
Percen
6 เดือน
tile
tile

1 ป

Percen
tile

3 ป

Percen
tile

5 ป

Percen
tile

10 ป

N/A
N/A

4.25
4.69

50th
50th

95th
25th

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

-0.21
14.88

N/A

12.54 25th 16.94 75th

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

17.91

N/A

6.13

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

8.21

5th

-6.09
9.35

7.82

5th

Percen
ตั้งแตจัดตั้ง
tile

* คุณสามารถดูขอมูลที่เปนปจจุบนั ไดที่ www.lhfund.co.th

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

3 เดือน
9.24
6.31
3.61
-1.52
-12.29

6 เดือน
10.52
7.07
3.47
-3.42
-25.06

ขอมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

Return (%)
Standard Deviation (%)
1 ป
3 ป
5 ป 10 ป 3 เดือน 6 เดือน 1 ป
3 ป
5 ป
29.48 25.49 15.59 11.82 10.49 9.79 9.64 12.20 11.37
20.66 22.73 12.16 10.41 13.21 12.03 11.17 14.12 12.51
16.18 18.66 10.25 7.79 16.14 14.16 14.15 15.75 13.46
7.61 14.30 6.52 1.54 19.85 18.26 17.39 18.29 15.80
-20.78 6.14 4.24 -6.04 36.12 32.10 26.77 30.05 26.55

10 ป

10.80
11.64
14.23
16.09
29.44

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

7. ผลการดําเนินงานยอนหลังของกองทุนหลัก คุณสามารถดูขอมูลไดที่ "ขอมูลกองทุนตางประเทศ" ในสวนทายของเอกสารฉบับนี้ สามารถดู
ขอมูลเพิ่มเติมไดที่ https://www.ssga.com/spdrs.
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ขอมูลอื่นๆ
นโยบายการจายเงินปนผล
ประวัติการจายเงินปนผล

มี : ไมเกินปละ 12 ครั้ง
วันที่จายเงินปนผล
ปี 2565

4 ม.ค.

อัตราหน่วยละ (บาท)

0.20

ผูดูแลผลประโยชน
มูลคาโครงการ
วันที่จดทะเบียน
อายุโครงการ

ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)
2,000 ลานบาท
18 พฤษภาคม 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
▪ จํานวนหนวยขั้นต่ําของการขายคืน: ไมกําหนด
▪ ยอดคงเหลือขั้นต่ํา:
100 บาท
▪ จํานวนหนวยลงทุนคงเหลือขั้นต่ํา:
ไมกําหนด
▪ ระยะเวลาการรับเงินคาขายคืน: ภายใน 5 วันทําการ นับตั้งแตวันถัดจากวันคํานวณ
มูลคาทรัพยสนิ สุทธิ โดยมิใหนับรวมวันหยุดทําการในตางประเทศ
ปจจุบันรับเงินคาขายคืนภายใน 4 วันทําการถัดจากวันทํารายการขายคืน (T+4)
(T = วันทําการซื้อขายของกองทุน)
▪ วันที่คํานวณ NAV : วันที่ T+2 (T=วันทําการซื้อขายของกองทุน)
คุณสามารถตรวจสอบมูลคาทรัพยสินรายวันไดที่: www.lhfund.co.th

รายชื่อผูจัดการกองทุน

ชื่อ - นามสกุล
คุณนรี พฤกษยาภัย
คุณพีรวิชญ ลิ้มเดชาพันธ
คุณสร สุรสิทธิ์

อัตราสวนหมุนเวียนการลงทุน
ของกองทุนรวม (PTR)

ขอบเขตหนาที่
ผูจัดการกองทุนตราสารหนี้,
กองทุนตางประเทศ
ผูจัดการกองทุนตราสารหนี้,
กองทุนตางประเทศ
ผูจัดการกองทุนตราสารหนี้,
กองทุนตางประเทศ

วันที่เริ่มบริหารกองทุน
18 พฤษภาคม 2564
18 พฤษภาคม 2564
18 พฤษภาคม 2564

N/A
กรณีกองทุนรวมที่จดทะเบียนจัดตั้งไมถึง 1 ป จะแสดงคาที่เกิดขึ้นจริงในชวงเวลาตั้งแตวันที่
จดทะเบียนถึงวันที่รายงาน
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Morningstar Rating Overall
www.morningstarthailand.com

ขอมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
Morningstar Category

Thailand Fund Global Equity

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) : คือความเสี่ยงที่เกิดจากการดําเนินงานของผูออกตราสาร หากผล
การดําเนินงานหรือฐานะการเงินของผูออกตราสาร รวมทั้งความสามารถในการทํากําไรของผูออกตราสารเปลี่ยนแปลงไป ซึ่งอาจกระทบตอ
ราคาซื้อขายของตราสาร
▪ ความเสี่ยงจากความสามารถในการชําระหนี้ของผูออกตราสาร (Credit Risk) : คือความเสี่ยงจากการที่บริษัทผูออกตราสารไมสามารถ
ชําระคืนเงินตน และ/หรือดอกเบี้ยไดตามที่กําหนด หรือไมครบตามจํานวนที่ไดสัญญาไว โดยพิจารณาจากผลการดําเนินงานที่ผานมาและ
ฐานะการเงินของผูออกตราสาร credit rating ของหุนกูระยะยาวมีความหมายโดยยอ 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 หรือหลักทรัพยท่ีกองทุนลงทุน หรือผูถือ
หนวยลงทุนอาจไดรบั ชําระเงินคาขายคืนหนวยลงทุนชากวาระยะเวลาที่กําหนด
▪ ความเสี่ยงจากขอจํากัดการนําเงินลงทุนกลับประเทศ (Repatriation Risk) : เนื่องจากกองทุนอาจจะมีการลงทุนในตราสารตางประเทศ
จึงมีความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายตางประเทศที่เกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ และการนําเงินลงทุนกลับเขามาใน
ประเทศได ซึ่งอาจสงผลใหกองทุนไมสามารถชําระเงินใหผูถือหนวยลงทุนไดตามจํานวนหรือเวลาที่กําหนด
▪ ความเสี่ยงที่เกิดจากการไดรับชําระเงินคาขายคืนหนวยลงทุนจากกองทุนรวมตางประเทศลาชา : คือความเสี่ยงที่เกิดจากวันหยุดทําการ
ของประเทศที่กองทุนลงทุนหรือประเทศที่เกี่ยวของกับการลงทุนอาจหยุดไมตรงกับวันหยุดทําการของประเทศไทย ทําใหกองทุนอาจไดรับ
ชําระเงินคาขายคืนหนวยลงทุนจากกองทุนรวมตางประเทศที่กองทุนลงทุนลาชา และสงผลกระทบตอการชําระเงินค าขายคืนหนวยลงทุน
ใหกับผูถือหนวยลงทุนในประเทศ
▪ ความเสี่ยงจากการทําสัญญาซื้อขายลวงหนา (Derivative) เพื่อปองกันความเสี่ยง : การทําสัญญาซื้อขายลวงหนา (Derivative) เพื่อ
ปองกันความเสี่ยง (Hedging) จากอัตราแลกเปลี่ยนอาจทําใหกองทุนเสียโอกาสในการไดรับผลตอบแทนที่เพิ่มขึ้นหากอัตราแลกเปลี่ยนมีการ
เปลี่ยนแปลงไปในทางตรงกันขามกับที่กองทุนคาดการณไว อยางไรก็ตาม กองทุนยังคงมีความเสี่ยงจากการที่คูสัญญาไมปฏิบัติตามสัญญา
ดังกลาว
▪ความเสี่ยงจากความผันผวนของมูลคาหนวยลงทุน (Market Risk) หมายถึง ความเสี่ยงที่มูลคาของหลักทรัพยที่กองทุนรวมลงทุนจะ
เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นหรือลดลงจากปจจัยภายนอก เช น สภาวะเศรษฐกิจการลงทุน ปจจัยทางการเมืองทั้งในและตางประเทศ เปนตน ซึ่ง
พิจารณาไดจากคา Standard Deviation (SD) ของกองทุนรวม หากกองทุนรวมมีคา SD สูง แสดงวากองทุนรวมมีความผันผวนจากการ
เปลี่ยนแปลงของราคาหลักทรัพยสูง
▪ ความเสี่ยงจากการกระจุกตัวลงทุนในผูออกรายใดรายหนึ่ง (High Issuer Concentration Risk) พิจารณาจากการลงทุนแบบกระจุก
ตัวในตราสารของผูออกตราสาร คูสัญญา หรือบุคคลอื่นที่มีภาระผูกพันตามตราสารหรือสัญญานั้น รายใดรายหนึ่งมากกวา 10%ของ NAV
รวมกัน
ทั้งนี้ การลงทุนแบบกระจุกตัวไมรวมถึงกรณีการลงทุนในทรัพยสินดังนี้
1. ตราสารหนี้ภาครัฐไทย
2. ตราสารภาครัฐตางประเทศที่มีการจัดอันดับความนาเชื่อถืออยูในอันดับที่สามารถลงทุนได
3. เงินฝากหรือตราสารเทียบเทาเงินฝากที่ผูรับฝากหรือผูออกตราสารที่มีการจัดอันดับความนาเชื่อถืออยูในอันดับที่สามารถลงทุนได
▪ ความเสี่ยงจากการลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ่ง (Sector Concentration Risk) เกิดจากกองทุนลงทุน
ในบางหมวดอุตสาหกรรมมากกวา 20% ของ NAV รวมกัน ซึ่งหากเกิดเหตุการณที่สงผลกระทบตออุตสาหกรรมนั้น กองทุนดังกลาวอาจมีผล
การดําเนินงานที่ผันผวนมากกวากองทุนที่กระจายการลงทุนในหลายหมวดอุตสาหกรรม
▪ ความเสี่ยงจากการกระจุกตัวลงทุนในประเทศใดประเทศหนึ่ง (Country Concentration Risk) เกิดจากกองทุนลงทุนในประเทศใด
ประเทศหนึ่งมากกวา 20% ของ NAV รวมกัน ซึ่งหากเกิดเหตุการณที่สงผลกระทบตอประเทศดังกลาว เชน การเมือง เศรษฐกิจ สังคม เปน
ตน กองทุนดังกลาวอาจมีผลการดําเนินงานที่ผันผวนมากกวากองทุนที่กระจายการลงทุนในหลายประเทศ

ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน (Currency Risk) หมายถึง การเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนมีผลกระทบตอ
มูลคาของหนวยลงทุน เชน กองทุนรวมลงทุนดวยสกุลเงินดอลลารในชวงที่เงินบาทออน แตขายทํากําไรในชวงที่บาทแข็ง กองทุนรวมจะไดเงิน
บาทกลับมานอยลง ในทางกลับกันหากกองทุนรวมลงทุนในชวงที่บาทแข็งและขายทํา กําไรในชวงที่บาทอ อนก็อาจไดผลตอบแทนมากขึ้น
กวาเดิมดวยเชนกัน ดังนั้น การปองกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนจึงเปนเครื่องมือสาคัญในการบริหารความเสี่ยง ซึ่งทําไดดังตอไปนี้
-ปองกันความเสี่ยงทั้งหมดหรือเกือบทั้งหมด : ผูลงทุนไมมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
-ปองกันความเสี่ยงบางสวน โดยตองระบุสัดสวนการปองกันความเสี่ยงไวอยางชัดเจน : ผูลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
-อาจปองกันความเสี่ยงตามดุลยพินิจของผูจัดการกองทุนรวม : ผูลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน เนื่องจากการปองกันความเสี่ยง
ขึ้นอยูกับดุลยพินิจของผูจัดการกองทุนรวมในการพิจารณาวาจะปองกันความเสี่ยงหรือไม
-ไมปองกันความเสี่ยงเลย : ผูลงทุนมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน


LHMOBILITY-D: หนา 11 / 15

อัตราสวนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (PTR)
ขอมูลอัตราสวนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (portfolio turnover ratio : PTR) แสดงถึงปริมาณการซื้อขายทรัพยสนิ ของกองทุน และ
สะทอนกลยุทธการลงทุนของผูจัดการกองทุนไดดียิ่งขึ้น โดยคํานวณจากมูลคาที่ต่ํากวาระหวางผลรวมของมูลคาการซื้อทรัพยสินกับผลรวมของมูลคา
การขายทรัพยสินที่กองทุนรวมลงทุน ในรอบระยะเวลาผานมายอนหลัง 1 ป หารดวยมูลค าทรัพย สินสุ ทธิ เฉลี่ ยของกองทุนรวมในรอบระยะเวลา
เดียวกัน
PTR (%)

=

Min (ซื้อหุน , ขายหุน)
Avg. NAV
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ขอมูลกองทุนตางประเทศ
ขอมูลกองทุนรวมตางประเทศที่มีการลงทุนเกินรอยละ 20 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวม
1) กองทุน SPDR® S&P Kensho Smart Mobility ETF
นโยบายการลงทุน

กองทุน SPDR® S&P Kensho Smart Mobility ETF เปนกองทุน (“ETF”) มีลกั ษณะการบริหารจัดการแบบ
Actively Managed โดยในสถานการณปกติกองทุนจะลงทุนอยางนอยรอยละ 79 ของมูลคาทรัพยสนิ สุทธิ
ของกองทุน ในหลักทรัพยที่เปนสวนประกอบของดัชนี S&P Kensho Smart Transportation Index ("ดัชนี
อางอิง") ซึ่งดัชนีอางอิงดังกลาวประกอบดวยหุนของบริษัทที่ซ้อื ขายในตลาดหลักทรัพยสหรัฐอเมริกา โดยลงทุน
ในบริษัททั่วโลกที่เกี่ยวของกับผลิตภัณฑและบริการที่ขับเคลื่อนนวัตกรรมตาง ๆ ภายใตระบบการขนสง
อัจฉริยะ (Smart Transportation) เชน เทคโนโลยียานยนตไรคนขับ (Autonomous Vehicle) เทคโนโลยี
การเชื่อมตอยานยนตกับสิ่งตาง ๆ (Connected Vehicle) โดรนที่นําไปใชในเชิงพาณิชยและทางทหาร และ/
หรือระบบขนสงและการสัญจรตาง ๆ ที่จะเขามาทําใหการเดินทางและระบบขนสงรวมถึงระบบจราจรใหมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น และ/หรือไดรับประโยชนจากนวัตกรรมดังกลาว กองทุนดังกลาวบริหารและจัดการโดย
SSGA Funds Management โดยมีการปรับพอรตการลงทุน (Rebalance) ทุก ๆ ครึ่งป

อายุโครงการ

ไมกําหนด

จดทะเบียนประเทศ

ประเทศสหรัฐอเมริกา

สกุลเงินของกองทุน

ดอลลารสหรัฐ (USD)

แหลงขอมูลกองทุน

https://www.ssga.com/spdrs.

ผลการดําเนินงานของกองทุนหลัก

หมายเหตุ : Fund Fact Sheet กองทุน SPDR® S&P Kensho Smart Mobility ETF
ขอมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564
หรือดูขอมูลเพิ่มเติมไดที่ https://www.ssga.com/spdrs.
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2) กองทุน Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF
นโยบายการลงทุน

กองทุน Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF
ซึ่งจัดตั้งขึ้นภายใตกฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา (USA) และที่จดทะเบียนและซื้อขายในตลาดหลักทรัพย
นิวยอรค (NYSE Arce, Inc) ในสกุลเงินดอลลารสหรัฐฯ (USD) และบริหารจัดการโดย Global X
Management Company LLC.

ประเภท

กองทุนรวมอีทีเอฟ (Exchange Traded Fund)

วันที่จัดตั้งกองทุน

วันที่ 13 เมษายน 2561

วัตถุประสงคในการลงทุน

กองทุน Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF ("กองทุน") มีวัตถุประสงคการลงทุนให
ผลตอบแทนจากการลงทุนใหใกลเคียงกับผลตอบแทนของดัชนี Solactive Autonomous & Electric
Vehicles ("ดัชนีอางอิง")

กลยุทธการลงทุนที่สําคัญ

กองทุน Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF
กองทุนลงทุนอยางนอย 80% ของสินทรัพยรวมในหลักทรัพยที่เปนสวนประกอบของ Solactive
Autonomous & Electric Vehicles ดัชนีอางอิง
กองทุนอาจใหยืมหลักทรัพยที่คิดเปนมูลคาไมเกิน 1 ใน 3 ของมูลคาทรัพยสนิ ทั้งหมดของกองทุน
ดัชนีอางอิงดังกลาวประกอบดวยบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยที่ดําเนินธุรกิจเกี่ยวของกับการพัฒนา
ยานยนตไฟฟาและ / หรือยานยนตที่ขับเคลื่อนอัตโนมัติรวมถึงบริษัทที่ผลิตรถยนตไฟฟา / ไฮบริด
สวนประกอบและวัสดุของรถยนตไฟฟา / ไฮบริดเทคโนโลยีการขับขี่อัตโนมัติและบริการเชื่อมตอเครือขาย
สําหรับการขนสง (เรียกรวมกันวา "บริษัทยานยนตอิสระและยานยนตไฟฟา") ตามที่กําหนดโดย Solactive
AG ของผูใหบริการดัชนีอางอิง

Investment Adviser

Global X Management Company LLC.
605 3rd Avenue, 43rd Floor
New York, NY 10158

Custodian and Transfer Agent

Brown Brothers Harriman & Co.
50 Post Office Square
Boston, MA 02110

สกุลเงิน

ดอลลารสหรัฐฯ (US Dollar)

วันทําการซื้อขายหนวยลงทุน

ทุกวันทําการ

อายุกองทุน

ไมกําหนด

นโยบายการจายเงินปนผล

ไมมี

Management Fees

รอยละ 0.68 ตอป

Ticker

DRIV

CUSIP

37954Y624

Exchange

NASDAQ

Bloomberg IOPV Ticker

DRIVIV

Index Ticker

SOLDRIV

แหลงขอมูลกองทุน

www.globalxetfs.com
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ผลการดําเนินงานของกองทุน

หมายเหตุ : Fund Fact Sheet กองทุน Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF
ขอมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2564
หรือดูขอมูลเพิ่มเติมไดที่ www.globalxetfs.com

▪ การลงทุนในหนวยลงทุนไมใชการฝากเงิน รวมทั้งไมไดอยูภายใตความคุมครองของสถาบันคุมครองเงินฝาก จึงมีความเสี่ยงจากการลงทุนซึ่งผู
ลงทุนอาจไมไดรับเงินลงทุนคืนเต็มจํานวน
▪ ไดรับอนุมตั ิจัดตั้ง และอยูภายใตการกํากับดูแลของสํานักงาน ก.ล.ต.
▪ การพิจารณารางหนังสือชี้ชวนในการเสนอขายหนวยลงทุนของกองทุนรวมนี้มิไดเปนการแสดงวาสํานักงาน ก.ล.ต. ไดรับรองถึงความถูกตอง
ของขอมูลในหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวม หรือ ไดประกันราคาหรือผลตอบแทนของหนวยลงทุนที่เสนอขายนั้น ทั้งนี้
บริษัทจัดการกองทุนรวมไดสอบทานขอมูลในหนังสือชี้ชวนสวนสรุปขอมูลสําคัญ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564 แลวดวยความระมัดระวังในฐานะ
ผูรับผิดชอบในการดําเนินการของกองทุนรวมและขอรับรองวาขอมูลดังกลาวถูกตองไมเปนเท็จ และไมทําใหผูอื่นสําคัญผิด
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