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หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน
แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด

กองทุนเปิด แอล เอช บล็อกเชน
LH BLOCKCHAIN FUND (LHBLOCKCHAIN)
กองทุนรวมผสม
กองทุนรวมที่เน้นลงทุนแบบมีความเสี่ยงต่างประเทศ
กองทุนรวมที่มีนโยบายเปิดให้มีการลงทุนในกองทุนรวมอื่นภายใต้
บลจ. เดียวกัน (Cross Investing Fund)

การเข้าร่วมการต่อต้านทุจริต: ได้รับการรับรอง CAC

ผู้ลงทุนไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงเวลา 8 เดือนแรกได้
ดังนั้น หากมีปัจจัยลบทีส่ ง่ ผลกระทบต่อการลงทุนดังกล่าว ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก

คุณกำลังจะลงทุนอะไร?
กองทุนรวมนี้เหมาะกับใคร?

คุณต้องระวังอะไรเป็นพิเศษ?
สัดส่วนของประเภททรัพย์สินที่ลงทุน
ค่าธรรมเนียม
ผลการดำเนินงาน

ข้อมูลอื่น ๆ

การลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่การฝากเงิน
ผู้ลงทุนควรศึกษารายละเอียดของกองทุนอย่างละเอียดถี่ถ้วนก่อนตัดสินใจลงทุน
หากมีข้อสงสัยหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
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คุณกำลังจะลงทุนอะไร?
o

o

o

o

o

กองทุนนี้มีนโยบายการลงทุนในตราสารแห่งทุน และ/หรือ ตราสารหนี้ เงินฝาก ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน และ/หรือ หน่วยลงทุนของ
กองทุนรวมต่างประเทศ (หน่วย CIS) กองทุนรวมอีทีเอฟต่างประเทศ Exchange Traded Fund รวมทั้งตราสารอื่ น ใดที่
เกี่ยวข้อง และ/หรือที่ได้รับผลประโยชน์จากธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับบล็ อกเชน (Blockchain) และ/หรือ ธุรกิจอื่นใดที่มีการนำ
เทคโนโลยีบล็อกเชนเข้ามาใช้ประโยชน์ เช่น ธุรกิจที่มี ความเกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ดิจิทัล (Digital Asset) เป็นต้น และ/หรือ
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น ๆ ตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนดหรือให้ความเห็นชอบ โดยผู้จัดการกองทุนจะปรับ
สัดส่วนการลงทุนในทรัพย์สินแต่ละชนิดได้ในสัดส่วนร้อยละ 0 ถึงร้อยละ 100 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ตามดุลยพินิจ
ของผู้จัดการกองทุน เพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์การลงทุน และ/หรือสภาวะการลงทุนในแต่ละขณะ รวมถึงในบางขณะกองทุน
อาจปรับลดสัดส่วนของหลักทรัพย์และเน้นถือ cash และ/หรือลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก เพื่อลดความผันผวน
ของกองทุน โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด
เบื้องต้น กองทุนมีการลงทุนในหน่วยลงทุนเกินกว่าร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ จำนวน 2 กองทุน ได้แก่
(1) กองทุน Invesco CoinShares Global Blockchain UCITS ETF Acc เป็นกองทุนอีทีเอฟ ภายใต้ UCITS จดทะเบียนซื้อขาย
ในตลาด London Stock Exchange มีวัตถุประสงค์ในการบริหารการลงทุนเพื่อให้รับผลตอบแทนใกล้เคียงกับผลตอบแทนของ
ดัชนี CoinShares Blockchain Global Equity Index โดยลงทุนทั้งในตลาดที่พัฒนาและตลาดเกิดใหม่ ในบริษัทที่มีส่วนเกี่ยวข้องใน
ระบบบล็อกเชน (Blockchain)
(2) กองทุน VanEck Digital Transformation ETF เป็นกองทุนอีทีเอฟ จดทะเบียนซื้อขายในตลาด NASDAQ มีวัตถุประสงค์ ใน
การบริหารการลงทุนเพื่อให้รับผลตอบแทนใกล้เคียงกับผลตอบแทนของดัชนี MVIS Global Digital Assets Equity Index โดยเน้นลงทุน
ในบริษัทที่มีความเกี่ยวข้องกับระบบ/ธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล (Digital Transformation)
กองทุ นอาจลงทุ นในสั ญญาซื ้ อขายล่ วงหน้ า (Derivatives) เพื ่ อเพิ ่ มประสิ ทธิ ภาพการบริ หารการลงทุ น (Efficient portfolio
management) และ/หรือ เพื่อป้องกันความเสี่ยง (Hedging) จากอัตราแลกเปลี่ยน (Foreign Exchange Rate Risk) ตามดุลยพินิจ
ของผู้จัดการกองทุน ซึ่งจะพิจารณาจากสภาวะของตลาดการเงินในขณะนั้น และปัจจัยอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น ปัจจัยทางเศรษฐกิจ
การเมือง การเงินและการคลัง เป็นต้น เพื่อคาดการณ์ทิศทางแนวโน้มของค่าเงิน ในกรณีที่คาดการณ์ว่าค่าเงินดอลล่าร์สหรัฐ (USD)
มีแนวโน้มอ่อนค่าลง ผู้จัดการกองทุนอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
ต่างประเทศในสัดส่วนที่ค่อนข้างมาก แต่หากในกรณีที่ค่าเงินดอลล่าร์สหรัฐ (USD) มีแนวโน้มแข็งค่าขึ้น ผู้จัดการกองทุนอาจพิจารณา
ไม่ลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ ยนเงินตราต่างประเทศ หรืออาจลงทุนในสัดส่วนน้อย
อย่างไรก็ตามหากผู้จัดการกองทุนพิจารณาว่าการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนอาจไม่เป็นไปเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
หรือทำให้ผู้ถือหน่วยลงทุนเสียประโยชน์ที่อาจได้รับ ผู้จัดการกองทุนอาจไม่ป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนก็ได้ นอกจากนี้
การทำธุรกรรมป้องกันความเสี่ยงดังกล่าวอาจมีต้นทุนซึ่งทำให้ผลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลงจากต้นทุนที่เพิ่มขึ้น รวมถึงการ
ป้องกันความเสี่ยงที่มีอยู่จากการลงทุน เช่น การทำสวอป และ/หรือสัญญาฟอร์เวิร์ดที่อ้างอิงกับราคาตราสาร อัตราดอกเ บี้ย
และ/หรือสัญญาฟิวเจอร์ เป็นต้น โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด
นอกจากนี้กองทุนอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ่งตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) และตราสารหนี้ที่มีอันดับ
ความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non-Investment Grade) และตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
(Unrated) และหลักทรัพย์ของบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted Securities) รวมถึงอาจทำธุรกรรมการ
ให้ยืมหลักทรัพย์ หรือธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse Repo) และ/หรือ ธุรกรรมประเภทการให้ยืมหลักทรัพย์
(securities lending) และ/หรื อ ทรั พ ย์ ส ิ น อื ่ น หรื อ การหาดอกผลโดยวิ ธ ี อ ื ่ น ตามที ่ ร ะบุ ไ ว้ ใ นโครงการ และ/หรื อ ตามที่
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนดหรือให้ความเห็นชอบ
กองทุ นอาจลงทุ นในหน่ ว ยลงทุ น ของกองทุ น รวมหรื อ กองทุ นรวมอสั งหาริ มทรั พ ย์ (กอง1) หรื อทรั สต์ เพื ่ อการลงทุ น ใน
อสังหาริมทรัพย์ (REITs) หรือกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน (infra) ซึ่งอยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ ในสัดส่วนไม่เกินร้อยละ
20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ยกเว้นกรณีที่กองทุนปลายทางเป็นกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ (กอง1) และกองทุนรวม
โครงสร้างพื้นฐาน (infra) ลงทุนสูงสุดได้ไม่เกินร้อยละ 20 ของจำนวนหน่วยลงทุนทั้งหมดของกองทุนปลายทาง โดยการลงทุนใน
หน่วยลงทุนดังกล่าวต้องอยู่ภายใต้กรอบนโยบายการลงทุนของกองทุนซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขที่สำนักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. กำหนด ทั้งนี้ กองทุนปลายทางไม่สามารถลงทุนย้อนกลับในกองทุนต้นทาง และกองทุนปลายทางสามารถลงทุนต่อใน
กองทุนอื่นภายใต้ บลจ.เดียวกันไปได้อีกไม่เกิน 1 ทอด
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o

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี่ยนแปลงประเภทและลักษณะพิเศษของกองทุนรวมในอนาคตเป็นกองทุนรวมหน่วยลงทุน
(Feeder Fund) หรือ กองทุนรวมหน่วยลงทุน (Fund of Funds) หรือสามารถกลับมาเป็นกองทุนรวมที่มีการลงทุนโดยตรงในตราสาร
และ/หรือหลักทรัพย์ต่างประเทศได้ โดยไม่ทำให้ระดับความเสี่ยงของการลงทุน (risk spectrum) เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามดุลยพินิจ
ของผู้จัดการกองทุนซึ่งขึ้นอยู่กับสถานการณ์ตลาด โดยเป็นไปเพื่อ ประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุน อนึ่ง บริษัทจัดการจะ
ดำเนินการแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน ก่อนดำเนินการเปลี่ยนแปลงประเภทกองทุนดังกล่าว โดยประกาศ
ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี)
เงื่อนไขการเลิกกองทุน : บริษัทจัดการจะเลิกโครงการ เมื่อเป็นไปตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้
1) มูลค่าหน่วยลงทุนมากกว่าหรือเท่ากับ 10.80 บาท/หน่วย และ
2) มูลค่าหน่วยลงทุนที่จะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติไม่ต่ำกว่ามูลค่า 10.70 บาท/หน่วย
ในกรณีเกิดเหตุการณ์ตามเงื่อนไขการเลิกกองทุนข้างต้น บริษัทจัดการจะทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติทั้งหมดภายใน 5
วันทำการนับแต่วันที่เกิดเหตุการณ์ตามเงื่อนไขการเลิกกองทุน และจะชำระเงินค่าขายหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทำการนับตั้งแต่วัน
ถัดจากวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ
กลยุทธ์การบริหารกองทุน :
กองทุนมีกลยุทธ์การลงทุน มุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี้วัด (Active Management)

กองทุนรวมนี้เหมาะกับใคร?
▪ เหมาะสำหรับผู้ลงทุนที่เข้าใจว่ามูลค่าหน่วยลงทุนเป้าหมายไม่ใช่การรับประกันผลตอบแทนจากการลงทุน และไม่สามารถขาย
หน่วยลงทุนคืนได้ในระยะประมาณเวลา 8 เดือน
▪ เหมาะสำหรับผู้ลงทุนที่สามารถรับความผันผวนของราคาหุ้นที่กองทุนรวมไปลงทุน ซึ่งอาจจะปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น หรือลดลงจน
ต่ำกว่ามูลค่าที่ลงทุนและอาจทำให้ขาดทุนได้
▪ เหมาะสำหรับผู้ลงทุนที่คาดหวังผลตอบแทนในการลงทุนระยะสั้นจากการจับจังหวะตลาด (market timing)

กองทุนรวมนี้ไม่เหมาะกับใคร
▪ ผู้ลงทุนที่เน้นการได้รบั ผลตอบแทนในจำนวนเงินที่แน่นอน หรือรักษาเงินต้นให้อยู่ครบ
▪ ผูล้ งทุนที่ต้องการไถ่ถอนหน่วยลงทุนเพื่อรับเงินในช่วงเวลา 8 เดือน

ทำอย่างไรหากยังไม่เข้าใจนโยบาย และความเสี่ยงของกองทุนนี้
▪ อ่านหนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม หรือสอบถามผูส้ นับสนุนการขายและบริษทั จัดการ
▪ อย่าลงทุนหากไม่เข้าใจลักษณะและความเสีย่ งของกองทุนรวมนี้ดีพอ
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คุณต้องระวังอะไรเป็นพิเศษ?
คำเตือนที่สำคัญ :
▪ การกำหนดเป้าหมาย 10.80 บาทต่อหน่วย ไม่ใช่การรับประกันผลตอบแทน ในช่วง 8 เดือนแรก ผู้ลงทุนไม่สามารถขายคืน
หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้
▪ ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจได้รับผลตอบแทนดังกล่าวได้ไม่เต็มจำนวน หรืออาจได้รับผลตอบแทนแตกต่างกัน ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับการ
ช่วงเวลาที่เข้าลงทุน และ/หรือ ระยะเวลาที่ลงทุนแตกต่างกัน
▪ กองทุนมีการกำหนดเงื่อนไขการเลิกกองทุนก่อนกำหนด แต่มิได้เป็นการรับประกันหรือทำให้คาดหวังว่าผู้ลงทุนจะได้รับ
ผลตอบแทนตามอัตรานั้น ผู้ลงทุนควรตระหนักว่าการกำหนดอัตราผลตอบแทนในเงื่อนไขการเลิกกองทุนดังกล่าว เป็นเพียง
การกำหนดเป้าหมายในการลงทุนเท่านั้น
▪ บริษัทจัดการอาจพิจารณาปิดรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุน และ/หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน (เข้า) เมื่อมูลค่าหน่วยลงทุนมากกว่า
หรือเท่ากับ 10.30 บาท/หน่วย โดยบริษัทจัดการจะดำเนินการแจ้งการปิดรับคำสั่งดังกล่าวให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า
โดยปิดประกาศบนเว็บไซต์ของบริษัทจั ดการ ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจพิจารณาเปิดรั บคำสั่งซื้อ/สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนอีกครั้ง
ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ โดยบริษัทจัดการจะแจ้งกำหนดวันเริ่มรับซื้อคืนหน่วยลงทุน และ/หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
ดังกล่าวให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการเว้นแต่บริษัทจัดการจะกำหนดเป็นอย่างอื่น
▪ กองทุนนี้มีเงื่อนไขการเลิกกองทุน ซึ่งเมื่อเข้าเงื่อนไขการเลิกกองทุน บริษัทจัดการจะดำเนินการชำระเงินค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุน
โดยอัตโนมัติภายใน 5 วันทำการนับตั้งแต่วันถัดจากวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ โดยถือว่าบริษัทจัดการได้รับ
ความยินยอมจากผู้ถือหน่วยลงทุนให้ดำเนินการดังกล่าว
▪ จำนวนเงินที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้รับจากการเลิกกองทุนเมื่อเกิดเหตุการณ์ตามเงื่อนไขการเลิกกองทุน เมื่อคำนวณเป็นมูลค่ าต่อ
หน่วยลงทุนอาจมีมูลค่าต่ำกว่า 10.80 บาท ซึ่งเป็นมูลค่าหน่วยลงทุนที่กำหนดเป็นเงื่อนไขในการเลิกกองทุน ทั้งนี้ เนื่ องจาก
การหักค่าใช้จ่าย การกันสำรองค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องของกองทุน (ถ้ามี) และ/หรือ การปรับตัวขึ้นลงของราคาหรือผลตอบแทน
ของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่กองทุนลงทุน ในระหว่างที่กองทุนดำเนินการจำหน่ายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินดังกล่าว
▪ ในช่วงระยะเวลา 8 เดือนแรกนับแต่วันจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม ผู้ลงทุนไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนหรือ
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้
▪ กองทุนอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ่งตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non – investment grade) และ
ตราสารหนี ้ที ่ไม่ได้รั บการจัดอันดั บความน่ าเชื ่อถือ (Unrated) รวมทั้งตราสารทุนที่ ไม่ได้ จดทะเบี ยนในตลาดหลักทรั พย์
(Unlisted Securities) ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงที่สูงขึ้นมากกว่ากองทุนรวมทั่วไป เช่น ความเสี่ยงจากการผิดนัด ชำระหนี้ของผู้
ออกตราสาร หรือ ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องของตราสาร เป็นต้น
▪ ในสถานการณ์ไม่ปกติ ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุน หรืออาจได้รับชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนล่าช้ากว่า
ระยะเวลาที่กําหนดไว้ในหนังสือชี้ชวน
▪ กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกันความเสี่ยง (Hedging) และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
บริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) ตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน ซึ่งรวมถึงการป้องกันความเสี่ยงที่มีอยู่
จากการลงทุน เช่น การทำสวอป และ/หรือสัญญาฟอร์เวิร์ดที่อ้างอิงกับราคาตราสาร อัตราดอกเบี้ย และ/หรือสัญญาฟิวเจอร์
เป็นต้น ดังนั้น อาจมีความเสี่ยงมากกว่ากองทุนรวมอื่น จึงเหมาะกับผู้ลงทุนที่ต้องการผลตอบแทนสูงและสามารถยอมรับความ
เสี่ยงได้สูงกว่าผู้ลงทุนทั่วไป ผู้ลงทุนจึงควรลงทุนในกองทุนนี้เมื่อมีความเข้าใจในความเสี่ยงของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และผู้
ลงทุนควรพิจารณาความเหมาะสมของการลงทุนโดยคำนึงถึงประสบการณ์ลงทุน วัตถุประสงค์ และฐานะการเงินของผู้ลงทุนเอง
▪ กองทุนรวมนี้ลงทุนกระจุกตัวในประเทศสหรัฐอเมริกาผู้ลงทุนจึงควรพิจารณาการกระจายความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุนโดยรวม
ของตนเองด้วย
▪ กองทุนมีนโยบายลงทุนในต่ างประเทศ จึงมีความเสี่ยงด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และสภาวะตลาด สภาพคล่อง อัตรา
แลกเปลี่ยน กฎหมาย และ/หรือข้อจำกัดของประเทศที่กองทุนเข้าลงทุน ซึ่งอาจส่งผลต่อมูลค่าหน่วยลงทุน และ/หรือสภาพคล่อง
หน้า 4

คำเตือนที่สำคัญ : (ต่อ)
▪ กองทุนอาจลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) กองทุนรวมจึงมีความเสี่ยงมากกว่ากองทุนรวมที่
ลงทุนในหลักทรัพย์อ้างอิงโดยตรง เนื่องจากใช้เงินลงทุนในจำนวนที่น้อยกว่าจึงมีกำไร/ขาดทุนสูงกว่าการลงทุนในหลักทรัพย์อ้างอิง
โดยตรง ดังนั้น ผู้ลงทุนควรพิจารณาความเหมาะสมของการลงทุน โดยคำนึงถึงประสบการณ์การลงทุน วัตถุประสงค์การลงทุน และ
ฐานะการเงินของผู้ลงทุนเอง
▪ ในกรณีที่มีแนวโน้มว่าจะมีการขายคืนหน่วยลงทุนเกินกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด บริษัทจัดการ
อาจใช้ดุลยพินิจในการเลิกกองทุนรวม และอาจยกเลิกคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุนที่ได้รับไว้แล้วหรือ หยุดรับคำสั่งดังกล่าวได้
▪ กองทุนอาจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นภายใต้การจัดการเดียวกัน ในสัดส่วนไม่เกิน 20% ของ NAV ซึ่งอาจ
ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์อันเกิดจากนโยบายการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การจัดการเดียวกัน

แผนภาพแสดงตำแหน่งความเสี่ยงของกองทุนรวม

หน้า 5

ปัจจัยความเสี่ยงที่สำคัญ

หมายเหตุ : กองทุนรวมมีการลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรม Information Technology 60.21% และ Financials 24.80%
(พิจารณาจากข้อมูลกองทุนต่างประเทศที่คาดว่าจะลงทุน)

หมายเหตุ : กองทุนรวมมีการลงทุนกระจุกตัวในประเทศสหรัฐอเมริกา 46.16% (พิจารณาจากข้อมูลกองทุนต่างประเทศที่คาดว่าจะลงทุน)

หมายเหตุ : ในเบื้องต้นกองทุนมีการประมาณการการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนอยู่ที่ 85% ของเงินลงทุนใน
ต่างประเทศ ทั้งนี้ สัดส่วนการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนดังกล่าวนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้
*คุณสามารถดูข้อมูลเพิม่ เติมได้ที่ www.lhfund.co.th

หน้า 6

สัดส่วนของประเภททรัพย์สินที่ลงทุน
ยังไม่มีข้อมูล
เนื่องจากกองทุนยังไม่ได้จดทะเบียน จึงยังไม่มีข้อมูลของทรัพย์สินที่กองทุนลงทุน

ค่าธรรมเนียม
* ค่าธรรมเนียมมีผลกระทบต่อผลตอบแทนที่คุณจะได้รับ
ดังนั้น คุณควรพิจารณาการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวก่อนการลงทุน *

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV)
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุน

สูงสุดไม่เกิน,
5.000%

5.000%
4.500%

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจริง
(% ต่อปีของ NAV)

4.000%
3.500%
3.000%
2.500%

สูงสุดไม่เกิน,
2.500%

2.000%
1.500%
1.000%

สูงสุดไม่เกิน,
1.000%

เก็บจริง, 1.07%

0.500%
0.000%

สูงสุดไม่เกิน,
0.100%

เก็บจริง, 0.37557%

ผู้ดูแลผลประโยชน์

นายทะเบียน

เก็บจริง, 0.025145%

การจัดการ

สูงสุดไม่เกิน,
1.400%

ค่าใช้จ่ายอื่น

เก็บจริง, 1.470715%
(ยังไม่รวมค่าใช้จ่าย อื่นๆ )

รวมค่าใช้จ่าย

หมายเหตุ:
1) ค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้นเป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใด ในทำนองเดียวกันนี้
2) การเก็บค่าธรรมเนียมการจัดตั้งกองทุนรวม บริษัทจัดการจะเรียกเก็บตามที่จ่ายจริง โดยจะทยอยตัดเป็นค่าใช้จ่ายเท่ากันทุกเดือน
ตลอด 8 เดือน และหากกองทุนรวมถึงเป้าหมายก่อน 8 เดือน บริษัทจัดการจะตัดจ่ายค่าธรรมเนียมส่วนที่เหลือทั้งจำนวน
3) ค่าธรรมเนียมค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม เมื่อรวมกันทั้งหมดแล้ว ต้องไม่เกินอัตราร้อยละ 5.00 ต่อปีของ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
หน้า 7

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าหน่วยลงทุน)
รายการ

สูงสุดไม่เกิน

เก็บจริง

ภายหลังการเสนอขายครั้งแรก

2.50%
2.50%

ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน

2.50%

1.00%
1.00%
ยกเว้น4)

ค่าธรรมเนียมการขาย
ระหว่างการเสนอขายครั้งแรก

ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยน
▪ ค่าธรรมเนียมการสับเปลีย่ นเข้า

2.50%

▪ ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนออก

2.50%

1.00%
ยกเว้น

ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน

ตามอัตราที่นายทะเบียนกำหนด

200 บาทต่อรายการ

ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดง
สิทธิในหน่วยลงทุน

ตามอัตราที่นายทะเบียนกำหนด

ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ

ตามที่จ่ายจริง

ตามที่จ่ายจริง

ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ

หมายเหตุ:
1) ค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้น อาจเรียกเก็บจากผู้ลงทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่ละรายไม่เท่ากัน ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ
2) กรณีสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการอาจยกเว้นไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ ยนหน่วยลงทุนสำหรับการสับเปลี่ยน
หน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมภายใต้การจัดการของบริ ษัทจัดการ แต่จะมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายและรับซื้อคืน
หน่วยลงทุนตามอัตราที่บริษัทจัดการกำหนด
3) ค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้นรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใด (ถ้ามี)
4) บริษัทจัดการอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนเฉพาะในกรณีที่บริษัทจัดการดำเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
โดยอัตโนมัติ เมื่อเกิดเหตุการณ์ตามเงื่อนไขการเลิกกองทุน เว้นแต่บริษัทจัดการจะอนุญาตเป็นอย่างอื่น
ทั้งนี้ หากกองทุนลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การจัดการเดียวกัน (กองทุนปลายทาง) บริษัท จัดการจะไม่เรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมการขาย และ/หรือค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนซ้ำซ้อนกับกองทุนปลายทาง เช่น หาก
กองทุนต้นทางมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 1,000 ล้านบาท และจัดสรรการลงทุนไปยังกองทุนปลายทางจำนวน 100 ล้านบาท บริษัทจัดการจะ
เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมการขาย และ/หรือค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนจากเงินลงทุน 1,000 ล้านบาท
ในอัตราที่กองทุนต้นทางกำหนดเท่านั้น โดยกองทุนปลายทางจะไม่มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวเพิม่ เติมอีก เป็นต้น

หน้า 8

ผลการดำเนินงานในอดีต
* ผลการดำเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต *
ตัวชี้วัดของกองทุน (Benchmark) :
ดัชนี CoinShares Blockchain Global Equity Index สัดส่วน (%) 100.00
ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน

ประเภทกองทุนรวมเพื่อใช้เปรียบเทียบผลการดำเนินงาน ณ จุดขาย คือ Miscellaneous
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ข้อมูลอื่น ๆ
นโยบายการจ่ายเงินปันผล
ผู้ดูแลผลประโยชน์
วันเสนอขายครั้งแรก (IPO)
วันที่จดทะเบียน
อายุโครงการ

ไม่มี
ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)
ระหว่างวันที่ 18 – 26 เมษายน 2565
วันที่ 27 เมษายน 2565 (วันที่ดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลงได้)
ไม่กำหนดอายุโครงการ
ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะเลิกโครงการ เมื่อเป็นไปตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้
1) มูลค่าหน่วยลงทุนมากกว่าหรือเท่ากับ 10.80 บาท/หน่วย และ
2) มูลค่าหน่วยลงทุนที่จะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติไม่ต่ำกว่ามูลค่า 10.70 บาท/หน่วย
ในกรณีเกิดเหตุการณ์ตามเงื่อนไขการเลิกกองทุนข้างต้น ทั้งในช่วงระยะเวลา 8 เดือนแรก
นับจากวันจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวมและภายหลังระยะเวลา 8 เดือนแรก
บริษัทจัดการจะทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติทั้งหมดภายใน 5 วันทำการนับแต่
วันที่เกิดเหตุการณ์ตามเงื่อนไขการเลิกกองทุน และจะชำระเงินค่าขายหน่วยลงทุนภายใน 5
วันทำการนับตั้งแต่วันถัดจากวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

จำนวนเงินทุนโครงการ
การซื้อและขายคืนหน่วยลงทุน

1,000 ล้านบาท
วันทำการซื้อ :
ระหว่างการเสนอขายครั้งแรก (IPO)* : วันที่ 18 – 26 เมษายน 2565
ตั้งแต่เวลา 08.30 – 15.30 น.
* โดยการเสนอขายครั้งแรก (IPO) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิรับเงินค่าจองซื้อเป็นเงินโอน
เท่านั้นภายในเวลา 15.30 น.
อนึ่ง ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถส่งคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนต้นทาง อันได้แก่
กองทุนเปิด แอล เอช ตลาดเงิน (LHMM) และกองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหนี้ระยะสั้น
พลัส (LHSTPLUS) เพื่อซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนนี้ (สับเปลี่ยนเข้า หรือการขายหน่วยลงทุน
กองทุนต้นทางเพื่อซือ้ หน่วยลงทุนของกองทุนนี้) ในช่วงเสนอขายครั้งแรก (IPO) ได้
ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจกำหนด หรือเปลี่ยนแปลงรายชื่อกองทุนต้นทางนี้ในภายหลังได้ เว้น
แต่บริษัทจัดการจะอนุญาตเป็นอย่างอื่น
ภายหลังการเสนอขายครั้งแรก
: ทุกวันทำการตั้งแต่เวลา 08.30 – 14.00 น.
บริษัทจัดการจะเปิดเสนอขายหน่วยลงทุนภายหลังการเสนอขายครั้งแรก โดยบริษัทจัดการ
จะเปิดรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุน ภายใน 15 วันทำการนับตั้งแต่วันจดทะเบียนกองทรัพย์สิน
เป็นกองทุนรวมโดยบริษัทจัดการจะประกาศวันที่เป็นวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนให้ทราบ
ล่วงหน้า โดยประกาศบนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
เงื่อนไขในการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั้งแรก
บริษัทจัดการอาจพิจารณาปิดรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุน และ/หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน (เข้า)
เมื่อมูลค่าหน่วยลงทุนมากกว่าหรือเท่ากับ 10.30 บาท/หน่วย โดยบริษัทจัดการจะดำเนินการ
แจ้งการปิดรับคำสั่งดังกล่าวให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าโดยปิดประกาศบนเว็บไซต์ของ
บริษัทจัดการ
ทั้งนี้ หากในวันที่ผู้ถือหน่วยลงทุนส่งคำสั่ งซื้อหน่วยลงทุน และ/หรือสับเปลี่ย นหน่วยลงทุน
(สับเปลี่ยนเข้า) มูลค่าหน่วยลงทุนมีมูลค่าน้อยกว่า 10.30 บาท/หน่วย ต่อมาภายหลังเมื่อมีการ
คำนวณมูลค่าหน่ วยลงทุนของรายการซื้ อหน่วยลงทุ น และ/หรื อสับเปลี่ ยนหน่ วยลงทุน
(สับเปลี่ยนเข้า) นั้นมีมูลค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 10.30 บาท/หน่วย บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ
ที่จะดำเนินการตามคำสั่งซื้อหน่วยลงทุน และ/หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน (สับเปลี่ยนเข้า )
หน้า 10

ดังกล่าวให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนรายนั้น ๆ ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจพิจารณาเปิดรับคำสั่งซื้อ/
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนอีกครั้งตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ โดยบริษัทจัดการจะแจ้งกำหนด
วันเริ่มรับซื้อคืนหน่วยลงทุน และ/หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนดังกล่าวให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ
ล่วงหน้าทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการเว้นแต่บริษัทจัดการจะกำหนดเป็นอย่างอื่น
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก
มูลค่าขัน้ ต่ำของการซื้อครั้งถัดไป

: 1,000 บาท
: 100 บาท

วันทำการขายคืน :
▪ กรณีรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ
ในกรณีเกิดเหตุการณ์ตามเงื่อนไขการเลิกกองทุน บริษัทจัดการจะดำเนินการตามรายละเอียดดังนี้
1) บริษัทจัดการจะดำเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนทั้งหมดโดยอัตโนมัติให้แก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุนในมูลค่าไม่ต่ำกว่า 10.70 บาท/หน่วย ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทำการ
นับแต่วนั ที่เกิดเหตุการณ์ตามเงื่อนไขการเลิกกองทุนดังกล่าว
2) ทั้งนี้ จำนวนเงินที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้รับจากการเลิกกองทุนเมื่อเกิดเหตุการณ์ตามเงื่อนไขการ
เลิกกองทุน เมื่อคำนวณเป็นมูลค่าต่อหน่วยลงทุนอาจมีมูลค่าต่ำกว่ามูลค่า 10.80 บาท/หน่วย
ได้ เนื่องจากการหักค่าใช้จ่าย (ถ้ามี) และ/หรือมีการกันสำรองค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับกองทุน
(ถ้ามี) และ/หรือ การปรับตัวขึ้นลงของราคาหรือผลตอบแทนของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่
กองทุนลงทุน ในระหว่างที่กองทุนดำเนินการจำหน่ายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินดังกล่าว
3) บริษัทจัดการชำระเงินค่าขายหน่ว ยลงทุนภายใน 5 วันทำการนับตั้งแต่วันถัดจากวันทำ
การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ
▪ กรณีขายคืนปกติ
หากในกรณี ท ี ่ ไ ม่ เ กิ ด เหตุ ก ารณ์ ต ามเงื ่ อ นไขการเลิ ก กองทุ น ภายใน 8 เดื อ นนั บ จากวั น
จดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม บริษัทจัดการจะเปิดให้ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถ
ขายคืนหน่วยลงทุน และ/หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนกรณีกองทุนนี้เป็นกองทุนต้นทาง
(สับเปลียนออก) ในวันทำการแรกถัดจากวันภายหลังครบกำหนดระยะเวลา 8 เดือนนับจาก
วันจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวมเป็นต้นไป ตามกำหนดการ หลักเกณฑ์ วิธีการ/
เงื่อนไขที่บริษัทจัดการกำหนด เว้นแต่บริษัทจัดการจะอนุญาตเป็นอย่างอื่น ทั้งนี้ บริษัท
จัดการจะดำเนินการแจ้งกำหนดวันเริ่มรับซื้อคืนหน่วยลงทุน และ/หรือสับเปลี่ยนหน่วย
ลงทุนดังกล่าวให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
ทั้งนี้ หากวันใดก็ตามกองทุนเข้าเงื่อนไขการเลิกกอง ตามเงื่อนไขที่บริษัทจัดการกำหนด
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะดำเนินการเลิกกองทุนตามเงื่อนไขดังกล่าว
วันทำการขายคืน:
: ทุกวันทำการตั้งแต่เวลา 08.30 – 14.00 น.
มูลค่าขัน้ ต่ำของการขายคืน
: ไม่กำหนด
ยอดคงเหลือขั้นต่ำ
: 100 บาท / จำนวนหน่วย ไม่กำหนด
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน
: ภายใน 5 วันทำการ นับแต่วันถัดจากวันคำนวณ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV) โดยมิให้นับรวมวันหยุด
ทำการในต่างประเทศ (ปัจจุบัน T*+5 วันทำการ
หลังจากวันทำรายการขายคืน)
วันทีค่ ำนวณ NAV
*T=วันทำการซื้อขายของกองทุน

: วันที่ T*+1

คุณสามารถตรวจสอบมูลค่าทรัพย์สินรายวันได้ที่: www.lhfund.co.th
รายชื่อผู้จัดการกองทุน

คุณพิพัฒน์ พิศณุวงรักษ์, (เริ่มบริหารกองทุน : วันที่จดทะเบียนกองทุน)
คุณภคสุนาท จิตมั่นชัยธรรม, (เริม่ บริหารกองทุน : วันที่จดทะเบียนกองทุน)
คุณพลสินธุ์ กิจมั่นถาวร, (เริม่ บริหารกองทุน : วันที่จดทะเบียนกองทุน)
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ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน

ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)
หรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ได้รับแต่งตั้ง (ถ้ามี)

ติดต่อสอบถามรับหนังสือชีช้ วน
ร้องเรียน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด
ที่อยู่ : เลขที่ 11 อาคารคิวเฮ้าส์ สาทร ชั้น 14 ถนนสาทรใต้
แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ : 0-2286-3484
website : www.lhfund.co.th
email : Marketing@lhfund.co.th
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คำอธิบายเพิ่มเติม
ปัจจัยความเสี่ยงของกองทุน
▪ ความเสี่ยงจากการดำเนินงานของผู้ออกตราสาร (Business Risk) : คือความเสี่ยงที่เกิดจากการดำเนินงานของผู้ออกตราสาร
หากผลการดำเนิ น งานหรื อฐานะการเงิ น ของผู ้ ออกตราสาร รวมทั ้ ง ความสามารถในการทำกำไรของผู ้ ออกตราสาร
เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งอาจกระทบต่อราคาซื้อขายของตราสาร
▪ ความเสี่ยงจากความสามารถในการชำระหนี้ของผู้ออกตราสาร (Credit Risk) : คือความเสี่ยงจากการที่บริษัทผู้ออกตราสาร
ไม่สามารถชำระคืนเงินต้น และ/หรือดอกเบี้ยได้ตามที่กำหนด หรือไม่ครบตามจำนวนทีไ่ ด้สัญญาไว้
▪ ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องของตราสาร (Liquidity Risk) : คือความเสี่ยงที่เกิดจากการไม่สามารถขายตราสารได้
ในช่วงเวลาที่ต้องการหรืออาจไม่ได้ราคาตามที่คาดหวังเอาไว้
▪ ความเสี ่ ยงจากการลงทุ นในต่ างประเทศ (Country and Political Risk) : เนื ่ องจากกองทุ นหลั กมี การลงทุ นในตราสาร
ต่างประเทศ กองทุนจึงมีความเสี่ยงของประเทศที่ลงทุน กองทุนไทยจึงมีความเสี่ยงในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยพื้นฐาน
สภาวะทางเศรษฐกิจ การเมือง ค่าเงิน และนโยบายต่างประเทศ โดยปัจจัยเหล่านี้อาจมีผลกระทบต่อราคาหน่วยลงทุน หรือ
หลักทรัพย์ที่กองทุนลงทุน หรือผู้ถือหน่วยลงทุนอาจได้รับชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนช้ากว่าระยะเวลาที่กำหนด
▪ ความเสี่ยงจากข้อจำกัดการนำเงินลงทุนกลับประเทศ (Repatriation Risk) : เนื่องจากกองทุนอาจจะมีการลงทุนใน
ตราสารต่างประเทศ จึงมีความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายต่างประเทศที่เกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
และการนำเงินลงทุนกลับเข้ามาในประเทศได้ ซึ่งอาจส่งผลให้กองทุนไม่สามารถชำระเงินให้ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ตามจำนวน
หรือเวลาที่กำหนด
▪ ความเสี่ยงที่เกิดจากการได้รับชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมต่างประเทศล่าช้า : คือความเสี่ยงที่เกิดจาก
วันหยุดทำการของประเทศที่กองทุนลงทุนหรือประเทศที่ เกี่ยวข้องกับการลงทุนอาจหยุดไม่ตรงกับวันหยุดทำการของ
ประเทศไทย ทำให้กองทุนอาจได้รับชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมต่างประเทศที่กองทุนลงทุนล่าช้า และ
ส่งผลกระทบต่อการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนในประเทศ
▪ ความเสี ่ ยงจากการทำสั ญญาซื ้ อ ขายล่ วงหน้ า (Derivative) เพื ่ อป้ องกั นความเสี ่ ยง : การทำสั ญญาซื้ อขายล่วงหน้า
(Derivative) เพื่อป้องกันความเสี่ยง (Hedging) จากอัตราแลกเปลี่ยนอาจทำให้กองทุนเสียโอกาสในการได้รับผลตอบแทนที่
เพิ่มขึ้นหากอัตราแลกเปลี่ยนมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางตรงกันข้ามกับที่กองทุนคาดการณ์ไว้ อย่างไรก็ตาม กองทุนยังคงมี
ความเสี่ยงจากการที่คู่สัญญาไม่ปฏิบัติตามสัญญาดังกล่าว
▪ ความเสี ่ ยงจากความผั นผวนของมู ล ค่ า หน่วยลงทุน (Market Risk) หมายถึง ความเสี่ยงที่ มูล ค่า ของหลักทรั พ ย์ ที่
กองทุนรวมลงทุนจะเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นหรือลดลงจากปัจจัยภายนอก เช่น สภาวะเศรษฐกิจการลงทุน ปัจจัยทางการเมือง
ทั้งในและต่างประเทศ เป็นต้น ซึ่งพิจารณาได้จากค่า Standard Deviation (SD) ของกองทุนรวม หากกองทุนรวมมีค่า SD สูง
แสดงว่ากองทุนรวมมีความผันผวนจากการเปลี่ยนแปลงของราคาหลักทรัพย์สูง
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ความเสี่ยงจากการกระจุกตัวลงทุนในผู้ออกรายใดรายหนึ่ง (High Issuer Concentration Risk) พิจารณาจากการลงทุน
แบบกระจุกตัวในตราสารของผู้ออกตราสาร คู่สัญญา หรือบุคคลอื่นที่มีภาระผูกพันตามตราสารหรือสัญญานั้น รายใดรายหนึ่ง
มากกว่า 10% ของ NAV รวมกัน
ทั้งนี้ การลงทุนแบบกระจุกตัวไม่รวมถึงกรณีการลงทุนในทรัพย์สินดังนี้
1. ตราสารหนี้ภาครัฐไทย
2. ตราสารภาครัฐต่างประเทศที่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้
3. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่ผู้รับฝากหรือผู้ออกตราสารที่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถ
ลงทุนได้



ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน (Currency Risk) หมายถึง การเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลีย่ น
มีผลกระทบต่อมูลค่าของหน่วยลงทุน เช่น กองทุนรวมลงทุนด้วยสกุลเงินดอลลาร์ในช่วงที่เงินบาทอ่อน แต่ขายทำกำไร
ในช่วงที่บาทแข็ง กองทุนรวมจะได้เงินบาทกลับมาน้อยลง ในทางกลับกันหากกองทุนรวมลงทุนในช่วงที่บาทแข็งและขายทำกำไร
ในช่วงที่บาทอ่อนก็อาจได้ผลตอบแทนมากขึ้นกว่าเดิมด้วยเช่นกัน ดังนั้น การป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนจึงเป็น
เครื่องมือสาคัญในการบริหารความเสี่ยง ซึ่งทำได้ดังต่อไปนี้
- ป้องกันความเสี่ยงทั้งหมดหรือเกือบทั้งหมด : ผู้ลงทุนไม่มีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
- ป้องกันความเสี่ยงบางส่วน โดยต้องระบุสัดส่วนการป้องกันความเสี่ยงไว้อย่างชัดเจน : ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงจาก
อัตราแลกเปลี่ยน
- อาจป้องกันความเสี่ยงตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนรวม : ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน เนื่องจาก
การป้องกันความเสี่ยงขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนรวมในการพิจารณาว่าจะป้องกันความเสี่ยงหรือไม่
- ไม่ป้องกันความเสี่ยงเลย : ผู้ลงทุนมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
การเปลี่ยนแปลงมูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อครั้งถัดไป
ในการเปลี่ยนแปลงมูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อครั้งถัดไป บริษัทจัดการจะคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ โดย
บริษัทจัดการจะประกาศการเปลี่ยนแปลงและแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างชัดเจนถึงวันที่มีการเปลี่ยนแปลง
มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อครั้งถัดไป คำอธิบายเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง และเหตุผลในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลดังกล่าว ผ่าน
เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายในระยะเวลาที่ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้
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หน่วย CIS ต่างประเทศ : ที่มีการลงทุนเกินร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม จำนวน 2 กองทุน ดังนี้
ชื่อกองทุน

กองทุ น Invesco CoinShares Global Blockchain UCITS ETF Acc เป็ นกองทุ นอี ท ี เ อฟ
(ETF) และอยู่ภายใต้ UCITS จดทะเบียนจัดตั้งในประเทศอังกฤษ และจดทะเบียนซื้อขายใน
ตลาดหลักทรัพย์ London Stock Exchange
จัดตั้งเมื่อ
8 มีนาคม 2562
วัตถุประสงค์ในการลงทุน
กองทุน Invesco CoinShares Global Blockchain UCITS ETF Acc มีวัตถุประสงค์ในการ
ลงทุ นและบริ หารการลงทุ นเพื ่ อให้ ร ั บผลตอบแทนของกองทุ น หลั งหั กค่ าใช้ จ ่ า ยหรื อ
ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ของกองทุนใกล้เคียงกับผลตอบแทนของดัชนี CoinShares Blockchain
Global Equity Index มากที่สุด โดยการลงทุนในบริษัทระดับโลกทั้งในประเทศตลาดที่พัฒนา
และตลาดเกิ ดใหม่ ท ี ่ ม ี ส ่ วนเกี ่ ยวข้ องในระบบบล็ อ กเชน (Blockchain) หรื อธุ รกิ จ หรื อ
เทคโนโลยีที่เกี่ยวกับบล็อกเชน เพื่อให้ได้รับการออกแบบมาเพื่อพัฒนาพร้อมกับการเติบโต
ของเทคโนโลยีบล็อกเชน
บริษัทจัดการ
Invesco Capital Management LLC
สกุลเงิน
ดอลลาร์สหรัฐ (USD)
วันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน ทุกวันทำการ
อายุกองทุน
ไม่กำหนด
Ongoing fee
0.65% p.a.
Fund Ticker
BCHN LN
ISIN
IE00BGBN6P67
แหล่งข้อมูลกองทุนหลัก
https://etf.invesco.com/gb/private/en/product/invesco-coinshares-globalblockchain-ucits-etf-acc/trading-information

หมายเหตุ: แหล่งที่มาของข้อมูล Fund fact sheet ของกองทุน Invesco CoinShares Global Blockchain UCITS ETF Acc as of
December 31, 2021
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ชื่อกองทุน
จัดตั้งเมื่อ
วัตถุประสงค์ในการลงทุน

บริษัทจัดการ
สกุลเงิน
วันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน
อายุกองทุน
Management fee
Fund Ticker
Index Ticker
แหล่งข้อมูลกองทุนหลัก

กองทุน VanEck Digital Transformation ETF
เป็นกองทุนอีทีเอฟ (ETF) จดทะเบียนจัดตั้งในประเทศสหรัฐอเมริกา และจดทะเบียนซื้อขายใน
ตลาดหลักทรัพย์ NASDAQ (The NASDAQ Stock Market LLC) ประเทศสหรัฐอเมริกา
4 ธันวาคม 2564
กองทุน VanEck Digital Transformation ETF มีวัตถุประสงค์ในการลงทุนเน้นลงทุนในหลักทรัพย์
ของบริษัทที่มีความเกี่ยวข้องกับระบบ/ธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล (Digital Transformation) เพื่อให้รับ
ผลตอบแทนของกองทุ นก่ อนหั กค่ าใช้ จ่ ายหรื อค่ าธรรมเนี ยมต่าง ๆ ของกองทุ น ใกล้ เคี ยงกับ
ผลตอบแทนของดัชนี MVIS Global Digital Assets Equity Index มากที่สุด
Van Eck Associates Corporation
ดอลลาร์สหรัฐ (USD)
ทุกวันทำการ
ไม่กำหนด
0.50%
DAPP
MVDAPPTR
https://www.vaneck.com/us/en/investments/digital-transformation-etf-dapp/
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หมายเหตุ : แหล่งที่มาของข้อมูล ดังนี้
1) Summary Prospectus ของกองทุน VanEck Digital Transformation ETF as of January 31, 2022
2) Fund fact sheet ของกองทุน VanEck Digital Transformation ETF as of January 31, 2022

ข้อมูลของหน่วยลงทุนกองทุนต่างประเทศข้างต้น ได้ถูกคัดเลือกมาเฉพาะส่วนที่สำคัญและแปลมาจากต้นฉบับภาษาอั งกฤษ ดังนั้น
ในกรณีที่มีความแตกต่างหรือไม่สอดคล้อง หรืออาจแตกต่างจากเนื้อหาต้นฉบับภาษาอังกฤษได้หากกองทุนต่างประเทศดังกล่าวมีการ
ปรับเปลี่ยน แก้ไข เพิ่มเติมเนื้อหาในภายหลัง ทั้งนี้ ให้ถือตามต้นฉบับภาษาอังกฤษเป็นเกณฑ์ อนึ่ง หากกองทุน ต่างประเทศมีการ
ปรับเปลี่ยน แก้ไข เพิ่มเติมเนื้อหาในต้นฉบับภาษาอังกฤษ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับเปลี่ยน แก้ไข เพิ่มเติมให้สอดคล้องกับ
ข้อมูลของกองทุนประเทศนั้น

▪ การลงทุนในหน่วยลงทุนไม่ใช่การฝากเงิน รวมทั้งไม่ได้อยู่ภายใต้ความคุ้มครองของสถาบันคุ้มครองเงินฝาก จึงมีความเสี่ยง
จากการลงทุนซึ่งผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับเงินลงทุนคืนเต็มจำนวน
▪ ได้รับอนุมัติจัดตัง้ และอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
▪ การพิจารณาร่างหนังสือชี้ชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้มิได้เป็นการแสดงว่าสำนักงาน ก.ล.ต. ได้รับรองถึง
ความถูกต้องของข้อมูลในหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวม หรือ ได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทุนที่เสนอขายนั้น
ทั้งนี้ บริษัทจัดการกองทุนรวมได้สอบทานข้อมูลในหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ ณ วันที่ 4 เมษายน 2565 แล้วด้วยความ
ระมัดระวังในฐานะผู้รับผิดชอบในการดำเนินการของกองทุนรวมและขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวถูกต้องไม่เป็นเท็จ และไม่ทำให้
ผู้อื่นสำคัญผิด
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