
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2 

 

กองทุนเปิด แอล เอช อิควิต้ี ไชน่า ออพพอรท์ูนิต้ี (LHCHINA) 

กองทุนเปิด แอล เอช อิควิต้ี ไชน่า ออพพอรท์ูนิต้ี (LHCHINA) 

ประเภทโครงการ : กองทุนรวมหน่วยลงทุนประเภท Feeder Fund (Feeder Fund) 

นโยบายการลงทุน : ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ (หรอื “กองทุนหลกั (Master fund)”) โดยเฉลี่ยในรอบ
ปีบญัชไีม่น้อยกว่ารอ้ยละ 80 ของมลูค่าทรพัยส์นิสุทธ ิซึ่งกองทุนหลกัทีก่องทุนจะลงทุนคอืกองทุน UBS 
(Lux) Equity Fund - China Opportunity (USD) class I-A1-acc (“กองทุนหลกั”) มนีโยบายลงทุนอย่าง
น้อย 2 ใน 3 ของสินทรพัย์ทัง้หมดในหุ้นและมุ่งเน้นหาผลตอบแทนผ่านการลงทุนในตราสารทุนของ
บรษิัทที่มภีูมิล าเนา หรอืมีธุรกิจหลกัอยู่ในประเทศจนี ซึ่งกองทุนหลกัได้จดทะเบยีนจดัตัง้ในประเทศ
ลกัเซมเบิร์ก (Luxembourg) และอยู่ภายใต้ UCITS บริหารและจดัการโดย UBS Fund Management 
(Luxembourg) S.A.  

 กองทุนหลกัอาจลงทุนในสญัญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเพิม่ประสทิธภิาพการบรหิารการ
ลงทุน (Efficient Portfolio Management) และ ป้องกนัความเสีย่ง (Hedging)  

 ส่วนทีเ่หลอืกองทุนจะพจิารณาลงทุนทัง้ในและต่างประเทศ ในตราสารหนี้ทีม่ลีกัษณะคล้ายเงนิฝาก เงนิฝาก 
ตราสารหนี้ ตราสารทุน ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ใบส าคญัแสดงสทิธ ิรวมถงึ หลกัทรพัย์ และ/หรอืทรพัย์สนิอื่น
หรอืการหาดอกผลโดยวธิอีื่นตามที่ระบุไวใ้นโครงการ และ/หรอืตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอื ส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนดหรอืใหค้วามเหน็ชอบ 

 กองทุนไทยอาจลงทุนในสญัญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบรหิารการ
ลงทุน (Efficient portfolio management) และ/หรือ เพื่ อป้องกันความเสี่ยง (Hedging) จากอัตรา
แลกเปลี่ยน (Foreign Exchange Rate Risk) ตามดุลยพินิจของผู้จดัการกองทุน ซึ่งจะพิจารณาจาก
สภาวะของตลาดการเงนิในขณะนัน้ และปัจจยัอื่นทีเ่กีย่วขอ้ง เช่น ปัจจยัทางเศรษฐกจิ การเมอืง การเงนิ
และการคลงั เป็นต้น เพื่อคาดการณ์ทศิทางแนวโน้มของค่าเงนิ ในกรณีที่คาดการณ์ว่าค่าเงนิดอลล่าร์
สหรฐั (USD) มีแนวโน้มอ่อนค่าลง ผู้จดัการกองทุนอาจพิจารณาลงทุนในสญัญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อ
ป้องกนัความเสี่ยงดา้นอตัราแลกเปลี่ยนเงนิตราต่างประเทศในสดัส่วนที่ค่อนขา้งมาก แต่หากในกรณีที่
ค่าเงนิดอลล่ารส์หรฐั (USD) มแีนวโน้มแขง็ค่าขึน้ ผูจ้ดัการกองทุนอาจพจิารณาไม่ลงทุนในสญัญาซื้อขาย
ล่วงหน้าเพื่อป้องกนัความเสี่ยงด้านอตัราแลกเปลี่ยนเงนิตราต่างประเทศ หรอือาจลงทุนในสดัส่วนน้อย 
อย่างไรกต็ามหากผูจ้ดัการกองทุนพจิารณาว่าการป้องกนัความเสีย่งอตัราแลกเปลี่ยนอาจไม่เป็นไปเพื่อ
ประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุน หรอืท าใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนเสยีประโยชน์ทีอ่าจไดร้บั ผูจ้ดัการกองทุนอาจ
ไม่ป้องกนัความเสีย่งจากอตัราแลกเปลีย่นกไ็ด ้นอกจากนี้การท าธุรกรรมป้องกนัความเสีย่งดงักล่าวอาจมี
ตน้ทุนซึง่ท าใหผ้ลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลงจากตน้ทุนทีเ่พิม่ขึน้ 

 นอกจากนี้กองทุนอาจลงทุนหรอืมไีวซ้ึ่งตราสารทีม่สีญัญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) และ
ตราสารหนี้ทีม่อีนัดบัความน่าเชื่อถอืต ่ากว่าที่สามารถลงทุนได ้(Non-investment grade) และตราสาร
หนี้ที่ไม่ได้รบัการจดัอนัดบัความน่าเชื่อถอื (Unrated) และหลกัทรพัย์ของบรษิทัทีไ่ม่ได้จดทะเบยีนใน
ตลาดหลกัทรพัย ์(Unlisted Securities) รวมถงึอาจท าธุรกรรมการใหย้มืหลกัทรพัย ์หรอืธุรกรรมการซื้อ
โดยมีสญัญาขายคืน (Reverse Repo) และ/หรือ ธุรกรรมประเภทการให้ยืมหลกัทรพัย์ (securities 
lending) และ/หรอื ทรพัย์สนิอื่นหรอืการหาดอกผลโดยวธิอีื่นตามทีร่ะบุไวใ้นโครงการ และ/หรอื ตามที่
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอื ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนดหรอืใหค้วามเหน็ชอบ 
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กองทุนเปิด แอล เอช อิควิต้ี ไชน่า ออพพอรท์ูนิต้ี (LHCHINA) 

 

 

เรยีน ท่านผูถ้อืหน่วยลงทุน 

 กองทุนเปิด แอล เอช อคิวติี ้ไชน่า ออพพอรท์นูิตี ้

 
 บรษิัทหลกัทรพัย์จดัการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จ ากดั ขอน าส่ง “รายงานสรุปสถานะการลงทุน” เพื่อรายงาน   
ผลการด าเนินงานของกองทุนตัง้แต่วนัที่ 17 มถิุนายน 2563 (วนัจดทะเบยีนจดัตัง้กองทุน) ถงึวนัที่ 30 พฤศจกิายน 2563     
มาเพื่อโปรดทราบ 
 
สภาพตลาดในรอบบญัชีตัง้แต่ 17 มิถนุายน 2563 (วนัจดทะเบียนจดัตัง้กองทุน) ถึงวนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2563 

Update กองทุน LHCHINA รอบระยะเวลา 17 มถิุนายน 2563 (วนัจดทะเบยีนจดัตัง้กองทุน) ถงึ 30 พฤศจกิายน 

2563 ปรบัตวัเพิม่ขึน้เนื่องจาก                 

• การระบาดของ COVID-19 ค่อนขา้งอยู่ภายใต้การควบคุมในจนีแผ่นดนิใหญ่ กจิกรรมทางเศรษฐกจิในประเทศฟ้ืน

ตวัอย่างต่อเนื่อง ท าให ้ตวัเลข PMI การผลติขยายตวัในเดอืนกรกฎาคม 

• จนี: ส่งออกเดอืน ก.ย. ขยายตวัดตีามทีต่ลาดคาด ขณะทีก่ารน าเขา้พลกิกลบัมาขยายตวัสูงกว่าทีต่ลาดคาดจากการ

เร่งน าเขา้สนิคา้เกีย่วเน่ืองกบั Technology  

• GPD ในไตรมาสที่ 3 ของจีนปรบัตัวเพิ่มขึ้น 4.9%  YoY น้อยกว่าที่คาดการณ์ที่ 5.5% YoY แต่อย่างไรก็ตามที่

ตวัเลขดงักล่วปรบัตวัขึน้แสดงมหเ้หน็ว่าเศรษฐกจิจนีมกีารฟ้ืนตวัทีแ่ขง็แกร่งอย่างมาก 

• ความตึงเครยีดระหว่างสหรฐัฯ - จนีจะคงอยู่เป็นระยะเวลาน และเป็นปัจจยัความเสี่ยงต่อตลาด อย่างไรก็ตามใน

ระยะยาวเหตุการณ์ Geo-Political Risk ส่วนใหญ่ไดพ้สิจูน์แลว้ว่าไม่ส่งผลกระทบต่อตลาดในระยะยาว 

• โดยรวมแล้วทางกองทุนหลกัยงัคงให้ความส าคญักบัธมีภายในประเทศในระยะยาวเช่นการเน้น ภาคบรกิารและ

บริโภค การเพิ่มส่วนแบ่งการใช้จ่ายฟุ่มเฟือยและการเพิ่มค่าพรีเมียม การใช้จ่ายด้านการวิจัยและพัฒนาและ

เทคโนโลยทีีเ่พิม่ขึน้ซึง่น าไปสู่นวตักรรมและการรวมตลาดภายในกลุ่มต่าง ๆ 

Highlights 

• กองทุนให้โอกาสการเติบโตในระยะยาว จนีเป็นประเทศที่มีอตัราการเติบโตของเศรษฐกิจที่สูง และมกีารบรโิภค

ภายในประเทศในอตัราที่สูง มีจ านวนชนชัน้กลางที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง อีกทัง้ยงัมกีลุ่มอุตสกรรมที่น่าสนใจที่มี

แนวโน้มเตบิโตไดสู้ง เช่น ธุรกจิ E-Commerce, Robotics, และ Pharmaceutical นอกจากนี้ประเทศจนีมกีารลงทุน

ในเทคโนโลยมีากขึน้  

• กองทุนหลกั เน้นลงทุนในหุ้นของบรษิัทจีนที่มอีตัราการเติบโตสูงในระยะยาว ประมาณ 40-70 ตัว โดยเลือกหุ้นที่มี

ปัจจยัพืน้ฐานดมีรีายไดห้ลกัมาจากการท าธุรกจิในจนีแผ่นดนิใหญ่ และ เป็นผูน้ าในกลุ่มอุสหกรรมทีม่แีน้วโน้มเตบิโตสูง 
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กองทุนเปิด แอล เอช อิควิต้ี ไชน่า ออพพอรท์ูนิต้ี (LHCHINA) 

โดยกองทุนสามารถลงทุนหุน้จนีทีเ่ป็น H-Share, A-Share, ADRs, และ B-share ได ้ทางทมีผูจ้ดัการกองทุนตดิตามผล

ประกอบการ และมกีาร Management interview อย่างต่อเนื่อง 

• กลุ่มอุตสหกรรที่กองทุนหลักเน้นลงทุนจะเกี่ยวข้องกับ Theme ได้แก่ 1. การบริโภคภายในประเทศ 2. สังคม       

คนเมอืงและชนชัน้กลาง 3. นวตักรรมและหุ่นยนต์ 4. สงัคมผูส้งูอายุ 

แนะน า 

• แนะน าลงทุน โตลาดหุ้นจีนยงัมีราคาที่ไม่ได้แพงจนเกินไป และมีกลุ่มอุสหกรรมเติบโตสูง อาจหาโอกาสสะสม

เพิม่เตมิได ้โดยเฉพาะน่าลงทุนเพิม่หากตลาดมกีารปรบัตวัลงจากปัจจยัทางการเมอืงระหวา่งจนีและสหรฐัฯ ผูจ้ดัการ

กองทุนหลกั มีจุดเด่นในกระบวนการเลอืกหุ้น และช านาญในการเลือกหุ้นที่ชนะตลาดจีน เหมาะกับนักลงทุนที่

ยอมรบัความเสีย่งจากการกระจุกตวัในรายประเทศได ้

บรษิัทขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นอย่างสูง ที่ได้มอบความไว้วางใจให้บรษิัทบรหิารเงนิลงทุนของท่าน 

บรษิทัยงัคงยนืยนัในความตัง้ใจและทุม่เทความสามารถเพื่อบรหิารเงนิของท่านอย่างมปีระสทิธภิาพสงูทีสุ่ดต่อไป และหากท่านมี

ขอ้สงสยัประการใด ท่านสามารถตดิต่อมาได้ที่บรษิทัหลกัทรพัย์จดัการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮา้ส ์จ ากดั หมายเลขโทรศพัท ์   

02-286-3484 หรอืทีอ่เีมล lhfund@lhfund.co.th 

 
 
 

ขอแสดงความนับถอื 

             บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน แลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จ ากดั 
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รายชื่อผู้จดัการกองทุน 
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กองทุนเปิด แอล เอช อิควิต้ี ไชน่า ออพพอรท์ูนิต้ี (LHCHINA) 

ตารางเปรียบเทียบผลการด าเนินงาน 
กองทุนเปิด แอล เอช อิควิต้ี ไชน่า ออพพอรท์ูนิต้ี (ชนิดสะสมมูลค่า) 

ข้อมูล ณ วนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2563 

 
 

 
 

 
 

ขอ้มลู ณ วนัที ่30 พฤศจกิายน 2563 
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กองทุนเปิด แอล เอช อิควิต้ี ไชน่า ออพพอรท์ูนิต้ี (LHCHINA) 

ตารางเปรียบเทียบผลการด าเนินงาน 
กองทุนเปิด แอล เอช อิควิต้ี ไชน่า ออพพอรท์ูนิต้ี (ชนิดจ่ายเงินปันผล) 

ข้อมูล ณ วนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2563 
 

 
 

 
 

 
 

 

ขอ้มลู ณ วนัที ่30 พฤศจกิายน 2563 
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กองทุนเปิด แอล เอช อิควิต้ี ไชน่า ออพพอรท์ูนิต้ี (LHCHINA) 

ตารางเปรียบเทียบผลการด าเนินงาน 
กองทุนเปิด แอล เอช อิควิต้ี ไชน่า ออพพอรท์ูนิต้ี (ชนิดช่องทางอิเลก็ทรอนิกส)์ 

ข้อมูล ณ วนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2563 

 
 

 
                      
    
 
 

 ขอ้มลู ณ วนัที ่30 พฤศจกิายน 2563 

- เอกสารการวดัผลการด าเนินงานของกองทุนรวมฉบบันี้ไดจ้ดัท าขึน้ตามมาตรฐานการวดัผลการด าเนินงานของกองทุนรวม
ของสมาคมบรษิทัจดัการลงทุน 

 

- ผลการด าเนินงานในอดตี/ผลการเปรยีบเทยีบผลการด าเนินงานทีเ่กีย่วขอ้งกบัผลติภณัฑใ์นตลาดทุน มไิดเ้ป็นสิง่ยนืยนัถงึผล
การด าเนินงานในอนาคต 

- ท าความเขา้ใจลกัษณะสนิคา้ เงือ่นไข ผลตอบแทน และความเสีย่ง ก่อนตดัสนิใจลงทุน 
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กองทุนเปิด แอล เอช อิควิต้ี ไชน่า ออพพอรท์ูนิต้ี (LHCHINA) 

รายงานสถานะการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผกูพนั 
มูลค่า ณ วนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2563 

 

 
รายละเอียดการลงทุนในหลกัทรพัย ์
มูลค่า ณ วนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2563 

 

 

 

 

 

รายละเอียดการลงทนุ มลูค่าตามราคาตลาด %NAV

หลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิในประเทศ 65,425,241.71              5.42                

เงนิฝากธนาคาร 65,425,241.71              5.42                

หลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิในต่างประเทศ 1,151,591,577.09          95.36               

หน่วยลงทุน 1,151,591,577.09          95.36               

สญัญาซือ้ขายล่วงหน้า 26,913,065.80              2.23                

สญัญาทีอ่า้งองิกบัอตัราแลกเปลีย่น 26,913,065.80              2.23                

ประเภทรายการค้างรบัค้างจ่ายหรอืหนี้สนิอืน่ ๆ (51,303,017.97)             (4.25)               

มลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิ 1,207,630,872.41             100.00                

อตัราส่วน จ านวนเงินต้น มลูค่ายติุธรรม

(%) หรือ จ านวนหุ้น/ (บาท)

หน่วย

เงินฝากธนาคาร

Clearstream Banking S.A. 0.27 109,266.90 3,305,214.46

ธนาคารทหารไทย จ ากดั(มหาชน) 5.14 62,107,523.36 62,120,027.25

          รวมเงินฝากธนาคาร 5.42 65,425,241.71

สญัญาซ้ือขายล่วงหน้า

สญัญาทีอ่า้งองิกบัอตัราแลกเปลีย่น 2.23 1,133,675,506.00 26,913,065.80

          รวมสญัญาซ้ือขายล่วงหน้า 2.23 26,913,065.80

หน่วยลงทนุ

     หมวดธุรกจิหน่วยลงทุน

UBS Fund Management 95.36 126,576.46 1,151,591,577.09

          รวมหน่วยลงทนุ 95.36 1,151,591,577.09

รวมเงินลงทนุ 103.01 1,243,929,884.60

รายการค้างจา่ยหรือหน้ีสินอ่ืน ๆ -3.01 -36,299,012.19

มลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิ 100.00 1,207,630,872.41

รายละเอียด
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กองทุนเปิด แอล เอช อิควิต้ี ไชน่า ออพพอรท์ูนิต้ี (LHCHINA) 

รายละเอียดการลงทุนในสญัญาซื้อขายลว่งหน้า 

 
 

ประเภทสญัญา คู่สญัญา วตัถุประสงค์ มลูค่าสญัญา

(Notional Amount)

% NAV วนัครบก าหนด ก าไร/ขาดทุน

(Net Gain/Loss)

สญัญาฟอร์เวริ์ด BANK OF AYUDHYA PUBLIC COMPANY LIMITED                                                              ป้องกนัความเสีย่ง 7,751,750.00 0.0142 26 Mar 2021 172,049.35
สญัญาฟอร์เวริ์ด BANK OF AYUDHYA PUBLIC COMPANY LIMITED                                                              ป้องกนัความเสีย่ง 15,610,750.00 0.0372 30 Apr 2021 449,774.96
สญัญาฟอร์เวริ์ด BANK OF AYUDHYA PUBLIC COMPANY LIMITED                                                              ป้องกนัความเสีย่ง 23,421,750.00 0.0569 29 Jan 2021 687,252.04
สญัญาฟอร์เวริ์ด BANK OF AYUDHYA PUBLIC COMPANY LIMITED                                                              ป้องกนัความเสีย่ง 6,222,400.00 0.0130 28 May 2021 157,244.76
สญัญาฟอร์เวริ์ด BANK OF AYUDHYA PUBLIC COMPANY LIMITED                                                              ป้องกนัความเสีย่ง 17,138,275.00 0.0386 29 Jan 2021 466,330.74
สญัญาฟอร์เวริ์ด BANK OF AYUDHYA PUBLIC COMPANY LIMITED                                                              ป้องกนัความเสีย่ง 30,679,600.00 0.0304 29 Jan 2021 367,240.93
สญัญาฟอร์เวริ์ด BANK OF AYUDHYA PUBLIC COMPANY LIMITED                                                              ป้องกนัความเสีย่ง 16,759,050.00 0.0067 28 May 2021 80,550.14
สญัญาฟอร์เวริ์ด BANK OF AYUDHYA PUBLIC COMPANY LIMITED                                                              ป้องกนัความเสีย่ง 60,408,400.00 (0.0203) 25 Jun 2021 (244,792.96)
สญัญาฟอร์เวริ์ด BANK OF AYUDHYA PUBLIC COMPANY LIMITED                                                              ป้องกนัความเสีย่ง 18,138,240.00 (0.0048) 25 Jun 2021 (57,753.51)
สญัญาฟอร์เวริ์ด BANK OF AYUDHYA PUBLIC COMPANY LIMITED                                                              ป้องกนัความเสีย่ง 3,026,500.00 0.0000 01 Dec 2020 0.00
สญัญาฟอร์เวริ์ด BANK OF AYUDHYA PUBLIC COMPANY LIMITED                                                              ป้องกนัความเสีย่ง 12,179,360.00 0.0000 01 Dec 2020 0.00
สญัญาฟอร์เวริ์ด KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED                                                                 ป้องกนัความเสีย่ง 82,005,210.00 0.0148 30 Apr 2021 178,169.43
สญัญาฟอร์เวริ์ด KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED                                                                 ป้องกนัความเสีย่ง 56,103,660.00 0.1289 26 Mar 2021 1,557,194.21
สญัญาฟอร์เวริ์ด KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED                                                                 ป้องกนัความเสีย่ง 13,106,394.00 0.0312 30 Apr 2021 377,193.26
สญัญาฟอร์เวริ์ด KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED                                                                 ป้องกนัความเสีย่ง 47,632,800.00 0.1810 29 Jan 2021 2,185,700.73
สญัญาฟอร์เวริ์ด KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED                                                              ป้องกนัความเสีย่ง 38,003,040.00 0.1339 30 Apr 2021 1,616,913.60
สญัญาฟอร์เวริ์ด KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED                                                              ป้องกนัความเสีย่ง 37,688,400.00 0.1076 28 May 2021 1,298,986.80
สญัญาฟอร์เวริ์ด KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED                                                              ป้องกนัความเสีย่ง 59,043,070.00 0.1197 12 Feb 2021 1,445,113.40
สญัญาฟอร์เวริ์ด THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY ป้องกนัความเสีย่ง 51,331,500.00 0.1119 26 Mar 2021 1,350,817.05
สญัญาฟอร์เวริ์ด THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY ป้องกนัความเสีย่ง 21,215,600.00 0.0003 25 Jun 2021 4,039.00
สญัญาฟอร์เวริ์ด THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY ป้องกนัความเสีย่ง 31,039,500.00 0.0613 28 May 2021 740,178.00
สญัญาฟอร์เวริ์ด THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY ป้องกนัความเสีย่ง 8,406,342.00 0.0188 30 Apr 2021 226,518.12
สญัญาฟอร์เวริ์ด THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY ป้องกนัความเสีย่ง 6,951,010.00 0.0237 30 Apr 2021 285,968.32
สญัญาฟอร์เวริ์ด THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY ป้องกนัความเสีย่ง 14,179,725.00 0.0454 26 Mar 2021 548,629.65
สญัญาฟอร์เวริ์ด THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY ป้องกนัความเสีย่ง 12,680,600.00 0.0464 28 May 2021 560,871.20
สญัญาฟอร์เวริ์ด THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY ป้องกนัความเสีย่ง 9,367,200.00 0.0233 29 Jan 2021 281,016.30
สญัญาฟอร์เวริ์ด THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY ป้องกนัความเสีย่ง 29,783,450.00 0.0830 30 Apr 2021 1,002,588.20
สญัญาฟอร์เวริ์ด THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY ป้องกนัความเสีย่ง 34,428,790.00 0.0921 29 Jan 2021 1,112,783.10
สญัญาฟอร์เวริ์ด THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY ป้องกนัความเสีย่ง 25,052,400.00 0.0673 28 May 2021 812,942.40
สญัญาฟอร์เวริ์ด THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY ป้องกนัความเสีย่ง 18,789,120.00 0.0505 28 May 2021 609,526.80
สญัญาฟอร์เวริ์ด THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY ป้องกนัความเสีย่ง 31,270,000.00 0.0814 29 Jan 2021 982,721.00
สญัญาฟอร์เวริ์ด THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY ป้องกนัความเสีย่ง 53,164,610.00 0.1371 28 May 2021 1,655,762.60
สญัญาฟอร์เวริ์ด THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY ป้องกนัความเสีย่ง 31,364,500.00 0.0882 28 May 2021 1,065,178.00
สญัญาฟอร์เวริ์ด THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY ป้องกนัความเสีย่ง 14,135,535.00 0.0418 26 Mar 2021 504,439.65
สญัญาฟอร์เวริ์ด THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY ป้องกนัความเสีย่ง 12,484,400.00 0.0305 26 Mar 2021 367,870.80
สญัญาฟอร์เวริ์ด THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY ป้องกนัความเสีย่ง 58,429,475.00 0.1973 30 Apr 2021 2,382,533.60
สญัญาฟอร์เวริ์ด THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY ป้องกนัความเสีย่ง 6,187,600.00 0.0107 26 Mar 2021 129,335.40
สญัญาฟอร์เวริ์ด THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY ป้องกนัความเสีย่ง 10,824,450.00 0.0184 26 Mar 2021 222,486.95
สญัญาฟอร์เวริ์ด THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY ป้องกนัความเสีย่ง 3,407,965.00 0.0063 26 Mar 2021 75,919.47
สญัญาฟอร์เวริ์ด THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY ป้องกนัความเสีย่ง 9,319,200.00 0.0192 26 Mar 2021 231,803.10
สญัญาฟอร์เวริ์ด THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY ป้องกนัความเสีย่ง 6,341,320.00 0.0234 26 Mar 2021 283,055.40
สญัญาฟอร์เวริ์ด THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY ป้องกนัความเสีย่ง 74,423,650.00 0.0158 28 May 2021 190,311.10
สญัญาฟอร์เวริ์ด TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED ป้องกนัความเสีย่ง 14,178,915.00 0.0454 28 May 2021 548,602.71

สญัญาทีอ่า้งองิกบัอตัราแลกเปลีย่น USD/THB
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กองทุนเปิด แอล เอช อิควิต้ี ไชน่า ออพพอรท์ูนิต้ี (LHCHINA) 

รายละเอียดตวัตราสารและอนัดบัความน่าเช่ือถือของตราสารแห่งหน้ี เงินฝาก หรือตราสารก่ึงหน้ีก่ึงทุน 
มูลค่า ณ วนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2563 

 

สถาบนัการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ TRIS Rating 

ค าอธิบายการจดัอนัดบัเครดิตตราสารหน้ีระยะกลางและยาวมอีายุตัง้แต่ 1 ปีขึ้นไป 

AAA อนัดบัเครดิตสูงสุด มคีวามเสี่ยงต ่าที่สุด ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการช าระดอกเบี้ยและคืนเงนิต้นใน
เกณฑส์งูสุด และไดร้บัผลกระทบน้อยมากจากการเปลีย่นแปลงทางธุรกจิ เศรษฐกจิ และสิง่แวดลอ้มอื่น ๆ 

AA มคีวามเสี่ยงต ่ามาก ผู้ออกตราสารหนี้มคีวามสามารถในการช าระดอกเบี้ยและคนืเงนิต้นในเกณฑ์สูงมาก แต่อาจไดร้บั
ผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงทางธุรกจิ เศรษฐกจิ และสิง่แวดลอ้มอื่น ๆ มากกว่าอนัดบัเครดติทีอ่ยู่ในระดบั AAA 

A มคีวามเสี่ยงในระดบัต ่า ผู้ออกตราสารหนี้มคีวามสามารถในการช าระดอกเบี้ยและคนืเงนิต้นในเกณฑ์สูง แต่อาจ
ได้รบัผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น  ๆ มากกว่าอนัดบัเครดิตที่อยู่ใน
ระดบัสงูกว่า 

BBB มีความเสี่ยงในระดบัปานกลาง ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการช าระดอกเบี้ยและคืนเงนิต้นในเกณฑ์ที่
เพียงพอ แต่มีความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิง่แวดล้อมอื่น  ๆ มากกว่า และอาจมี
ความสามารถในการช าระหนี้อ่อนแอลงเมื่อเทยีบกบัอนัดบัเครดติทีอ่ยู่ในระดบัสงูกว่า 

BB มคีวามเสี่ยงในระดบัสูง ผูอ้อกตราสารหนี้มคีวามสามารถในการช าระดอกเบี้ยและคนืเงนิต้นในเกณฑ์ต ่ากว่าระดบั
ปานกลาง และจะไดร้บัผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงทางธุรกจิ เศรษฐกจิ และสิง่แวดลอ้มอื่น ๆ ค่อนขา้งชดัเจน ซึง่
อาจส่งใหค้วามสามารถในการช าระหนี้อยู่ในเกณฑท์ีไ่ม่เพยีงพอ 

B มคีวามเสีย่งในระดบัสูงมาก ผูอ้อกตราสารหนี้มคีวามสามารถในการช าระดอกเบี้ยและคนืเงนิต้นในเกณฑ์ต ่า และ
อาจจะหมดความสามารถหรอืความตัง้ใจในการช าระหนี้ไดต้ามการเปลีย่นแปลงของสถานการณ์ทางธุรกจิ เศรษฐกจิ 
และสิง่แวดลอ้มอื่น ๆ  

C มคีวามเสี่ยงในการผดินัดช าระหนี้สูงที่สุด ผู้ออกตราสารหนี้ไม่มคีวามสามารถในการช าระดอกเบี้ยและคนืเงนิต้น
ตามก าหนดอย่างชดัเจน โดยตอ้งอาศยัเงื่อนไขทีเ่อื้ออ านวยทางธุรกจิ เศรษฐกจิ และสิง่แวดลอ้มอื่น ๆ อย่างมากจงึ
จะมคีวามสามารถในการช าระหนี้ได ้

D เป็นระดบัทีอ่ยู่ในสภาวะผดินัดช าระหนี้ โดยผูอ้อกตราสารหนี้ไม่สามารถช าระดอกเบีย้และคนืเงนิตน้ไดต้ามก าหนด 
อนัดบัเครดติจาก AA ถึง C อาจมเีครือ่งหมายบวก (+) หรอืลบ (-) ต่อท้ายเพือ่จ าแนกความแตกต่างของคุณภาพของ

อนัดบัเครดติภายในระดบัเดยีวกนั 

 

 

 

     ประเภท                   ผูอ้อก อนัดบั มลูค่าตาม

ความน่าเช่ือถอื ราคาตลาด

เงนิฝากธนาคาร Clearstream Banking S.A. - 3,305,214.46                   

เงนิฝากธนาคาร ธนาคารทหารไทย จ ากดั(มหาชน) AA-(FITCH) 62,120,027.25                 
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ค าอธิบายการจดัอนัดบัเครดิตตราสารหน้ีระยะสัน้มอีายุต า่กว่า 1 ปี 

T1 ผูอ้อกตราสารหนี้มสีถานะทัง้ทางด้านการตลาดและการเงนิที่แขง็แกร่งในระดบัดมีาก และนักลงทุนจะได้รบัความ

คุม้ครองจากการผดินัดช าระหนี้ทีด่กีว่าอนัดบัเครดติในระดบัอื่น ผูอ้อกตราสารทีไ่ดร้บัอนัดบัเครดติในระดบัดงักล่าว

ซึง่มเีครื่องหมาย “+” ดว้ยจะไดร้บัความคุม้ครองดา้นการผดินัดช าระหนี้ทีส่งูยิง่ขึน้ 

T2 ผูอ้อกตราสารหนี้มสีถานะทัง้ทางดา้นการตลาดและการเงนิทีแ่ขง็แกร่งในระดบัด ีและมคีวามสามารถในการช าระหนี้

ระยะสัน้ในระดบัทีน่่าพอใจ 

T3 ผูอ้อกตราสารหนี้มคีวามสามารถในการช าระหนี้ระยะสัน้ในระดบัทีย่อมรบัได ้

T4 ผูอ้อกตราสารหนี้มคีวามสามารถในการช าระหนี้ระยะสัน้ทีค่่อนขา้งอ่อนแอ 

อนัดบัเครดติทุกประเภททีจ่ดัโดย TRIS Rating เป็นอนัดบัเครดติตราสารหนี้ในตระกูลเงนิบาท ซึง่สะทอ้นความสามารถ

ในการช าระหนี้ของผู้ออกตราสารโดยไม่รวมความเสีย่งในการเปลีย่นแปลงการช าระหนี้จากสกุลเงนิบาทเป็นสกุลเงนิตรา

ต่างประเทศ 

นอกจากกนี้ TRIS Rating ยงัก าหนด “แนวโน้มอนัดบัเครดติ” (Rating Outlook) เพื่อสะท้อนความเป็นไปได้ของการ

เปลี่ยนแปลงอนัดบัเครดติของผูอ้อกตราสารในระยะปานกลางหรอืระยะยาว โดย TRIS Rating จะพจิารณาถงึโอกาสทีจ่ะเกดิ

การเปลี่ยนแปลงของภาวะอุตสาหกรรมและสภาพแวดล้อมทางธุรกิจในอนาคตของผู้ออกตราสารที่อาจกระทบต่อ

ความสามารถในการช าระหนี้ ทัง้นี้ แนวโน้มอนัดบัเครดติทีอ่อกใหแ้ก่หน่วยงานหนึ่ง  ๆ จะเทยีบเท่ากบัความสามารถในการ

ช าระหนี้ของหน่วยงานนัน้ ๆ แนวโน้มอนัดบัเครดติแบ่งออกเป็น 4 ระดบั ไดแ้ก่ 

Positive  หมายถงึ อนัดบัเครดติอาจปรบัขึน้ 

Stable  หมายถงึ อนัดบัเครดติอาจไม่เปลีย่นแปลง 

Negative หมายถงึ อนัดบัเครดติอาจปรบัลดลง 

Developing หมายถงึ อนัดบัเครดติอาจปรบัขึน้ ปรบัลดลง หรอืไม่เปลีย่นแปลง 

สถาบนัการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ Fitch Rating 
ค าอธิบายการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือระยะยาว ส าหรบัประเทศไทย 

AAA(tha) แสดงถงึระดบัความน่าเชื่อถอืขัน้สูงสุดของอนัดบัความน่าเชื่อถอืภายในประเทศไทย ซึ่งก าหนดโดย Fitch โดย
อนัดบัความน่าเชื่อถอืนี้จะมอบใหก้บัอนัดบัความน่าเชื่อถอืทีม่คีวามเสีย่ง “น้อยทีสุ่ด” เมื่อเปรยีบเทยีบกบัผูอ้อก
ตราสารหรอืตราสารอื่นในประเทศไทย และโดยปกตแิลว้จะก าหนดใหแ้ก่ตราสารทางการเงนิทีอ่อกหรอืค ้าประกนั
โดยรฐับาล 
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กองทุนเปิด แอล เอช อิควิต้ี ไชน่า ออพพอรท์ูนิต้ี (LHCHINA) 

AA(tha) แสดงถงึระดบัความน่าเชื่อถือขัน้สูงมากเปรยีบเทยีบกบัผูอ้อกตราสารหรอืตราสารอื่นในประเทศไทย โดยระดบั
ความน่าเชื่อถือของตราสารทางการเงนิขัน้นี้ต่างจากผู้ออกตราสารหรอืตราสารอื่นที่ได้รบัการจดัอนัดบัความ
น่าเชื่อถอืขัน้สงูสุดของประเทศไทยเพยีงเลก็น้อย 

BBB (tha) แสดงถึงระดบัความน่าเชื่อถือขัน้ปานกลางเมื่อเปรยีบเทียบกับผู้ออกตราสารหรอืตราสารอื่นในประเทศไทย 
อย่างไรกด็มีคีวามเป็นไปได้มากว่าการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์หรอืสภาพทางเศรษฐกิจจะมผีลกระทบต่อ
ความสามารถในการช าระหนี้ได้ตรงตามก าหนดเวลาของตราสารทางการเงนิเหล่านี้มากกว่าตราสารหนี้อื่นที่
ไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเชื่อถอืในประเภททีส่งูกว่า 

BB (tha) แสดงถงึระดบัความน่าเชื่อถอืค่อนขา้งต ่าเมื่อเปรยีบเทยีบกบัผูอ้อกตราสารหรอืตราสารอื่นในประเทศไทย การ
ช าระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารเหล่านี้ภายในประเทศนัน้ ๆ มคีวามไม่แน่นอนในระดบัหนึ่งและความสามารถ
ในการช าระหนี้คนืตามก าหนดเวลาจะมคีวามไม่แน่นอนมากขึน้ตามการเปลีย่นแปลงของเศรษฐกจิในทางลบ 

B (tha) แสดงถงึระดบัความน่าเชื่อถอืขัน้ต ่าอย่างมนีัยส าคญัเมื่อเปรยีบเทียบกบัผูอ้อกตราสารหรอืตราสารอื่นในประเทศ
ไทย การปฏบิตัติามเงือ่นไขของตราสารหนี้และขอ้ผกูพนัทางการเงนิยงัคงเป็นไปไดใ้นปัจจุบนั แต่ความมัน่คงยงั
จ ากดัอยู่ในระดบัหนึ่งเท่านัน้ และความสามารถในการช าระหนี้คนืตามก าหนดเวลาอย่างต่อเน่ืองนัน้ไม่แน่นอน 
ขึน้อยู่กบัสภาวะทีเ่อือ้ต่อการด าเนินธุรกจิและสภาพทางเศรษฐกจิ 

CCC(tha), CC(tha), C(tha)   แสดงถึงระดบัความน่าเชื่อถอืขัน้ต ่ามากเมื่อเปรยีบเทยีบกบัผูอ้อกตราสารหรอืตราสารอื่นใน
ประเทศไทย ความสามารถในการปฏบิตัติามขอ้ผูกพนัทางการเงนิขึน้อยู่กบัสภาวะทีเ่อื้อต่อการด าเนินธุรกจิและ
การพฒันาทางเศรษฐกจิเพยีงอย่างเดยีว 

D(tha) อนัดบัความน่าเชื่อถอืเหล่านี้ จะถูกก าหนดใหส้ าหรบัองคก์รหรอืตราสารหนี้ซึง่ก าลงัอยู่ในภาวะผดินัดช าระหนี้ใน
ปัจจุบนั 

ค าอธิบายการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือระยะสัน้ ส าหรบัประเทศไทย 

F1 (tha) แสดงถงึระดบัความสามารถขัน้สงูสุดในการช าระหนี้ตามเงือ่นไขของตราสารตรงตามก าหนดเมื่อเปรยีบเทยีบกบั

ผูอ้อกตราสารหรอืตราสารอื่น ๆ ในประเทศไทย ภายใต้อนัดบัความน่าเชื่อถือนี้จะมอบให้ส าหรบัอนัดบัความ

น่าเชื่อถอืทีม่คีวามเสีย่ง “น้อยทีสุ่ด” เมื่อเปรยีบเทยีบกบัผูอ้อกตราสารอื่นในประเทศเดยีวกนัและโดยปกตแิลว้จะ

ก าหนดใหก้บัตราสารทางการเงนิทีอ่อกหรอืค ้าประกนัโดยรฐับาล ในกรณีทีม่รีะดบัความน่าเชื่อถอืสูงเป็นพเิศษ

จะมสีญัลกัษณ์ “+” แสดงไวเ้พิม่เตมิจากอนัดบัความน่าเชื่อถอืทีก่ าหนด 

F2 (tha) แสดงถึงระดบัความสามารถในการช าระหนี้ตามเงื่อนไขทางการเงนิของตราสารตามก าหนดเวลาในระดบัที่น่า

พอใจเมื่อเปรยีบเทียบกบัผู้ออกตราสารหรอืตราสารอื่น  ๆ ในประเทศไทย อย่างไรก็ดี ระดบัความน่าเชื่อถือ

ดงักล่าวยงัไม่อาจเทยีบเท่ากบักรณีทีไ่ดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเชื่อถอืทีส่งูกว่า 
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กองทุนเปิด แอล เอช อิควิต้ี ไชน่า ออพพอรท์ูนิต้ี (LHCHINA) 

F3 (tha) แสดงถึงระดบัความสามารถในการช าระหนี้ตามเงื่อนไขทางการเงนิของตราสารตามก าหนดเวลาในระดบัปาน

กลางเมื่อเปรยีบเทยีบกบัผูอ้อกตราสารหรอืตราสารอื่น ๆ ในประเทศไทย ความสามารถในการช าระหนี้ดงักล่าว

จะมคีวามไม่แน่นอนมากขึน้ไปตามความเปลีย่นแปลงในทางลบในระยะสัน้มากกว่าตราสารทีไ่ดร้บัการจดัอนัดบั

ความน่าเชื่อถอืทีส่งูกว่า 

B (tha) แสดงถงึระดบัความสามารถในการช าระหนี้ตามเงือ่นไขทางการเงนิของตราสารตามก าหนดเวลาทีไ่ม่แน่นอนเมื่อ

เปรยีบเทยีบกับผู้ออกตราสารหรอืตราสารอื่น ๆ ในประเทศไทย ความสามารถในการช าระหนี้ดงักล่าวจะไม่

แน่นอนมากขึน้ตามการเปลีย่นแปลงทางเศรษฐกจิแลการเงนิในทางลบระยะสัน้ 

C (tha) แสดงถงึระดบัความสามารถในการช าระหนี้ตามเงือ่นไขทางการเงนิของตราสารตามก าหนดเวลาทีไ่ม่แน่นอนสูง

เมื่อเปรยีบเทยีบกบัผู้ออกตราสารหรอืตราสารอื่น ๆ ในประเทศไทย ความสามารถในการปฏบิตัติามขอ้ผูกพนั

ทางการเงนิขึน้อยู่กบัสภาวะทีเ่อือ้ต่อการด าเนินธุรกจิและสภาพการณ์ทางเศรษฐกจิเท่านัน้ 

D (tha) แสดงถงึการผดินัดช าระหนี้ทีไ่ดเ้กดิขึน้แลว้หรอืก าลงัจะเกดิขึน้ 

หมายเหตุประกอบการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือในระยะยาว ในระยะสัน้ ส าหรบัประเทศไทย 

เครื่องบ่งชี้พเิศษส าหรบัประเทศไทย “tha” จะถูกระบุไวต้่อจากอนัดบัความน่าเชื่อถือทุกระดบั เพื่อแยกความแตกต่าง

ออกจากการจดัอนัดบัความน่าเชื่อถอืระดบัสากล เครื่องหมาย “ + ” หรอื “ - ” อาจจะถูกระบุไว้เพิม่เติมต่อจากอนัดบัความ

น่าเชื่อถอืส าหรบัประเทศหนึ่ง ๆ เพื่อแสดงถงึสถานะย่อยโดยเปรยีบเทยีบกนัภายในอนัดบัความน่าเชื่อถอืขึน้หลกั ทัง้นี้ จะไม่

มกีารระบุสญัลกัษณ์ต่อทา้ยดงักล่าว ส าหรบัอนัดบัความน่าเชื่อถอืระดบั “AAA (tha)” หรอือนัดบัทีต่ ่ากว่า “CCC (tha)” 

ส าหรบัอนัดบัความน่าเชื่อถอืในระยะยาวและจะไม่มกีารระบุสญัลกัษณ์ต่อทา้ยดงักล่าวส าหรบัอนัดบัความน่าเชื่ อถอืใน

ระยะสัน้ นอกเหนือจาก “F1 (tha)” 

สญัญาณการปรบัอนัดบัความน่าเชื่อถือ (Rating Watch) : สญัญาณการปรบัอนัดบัความน่าเชื่อถือจะถูกใช้เพื่อแจ้งให้นัก
ลงทุนทราบว่ามคีวามเป็นไปไดท้ีจ่ะมกีารเปลีย่นแปลงอนัดบัความน่าเชื่อถอืและแจง้แนวโน้มทศิทางของการเปลีย่นแปลงดงักล่าว 
สญัญาณดงักล่าวอาจระบุเป็น “สญัญาณบวก” ซึ่งบ่งชี้แนวโน้มในการปรบัอนัดบัความน่าเชื่อถือใหสู้งขึน้ “สญัญาณลบ” จะบ่งชี้
แนวโน้มในการปรบัอนัดบัความน่าเชื่อถอืใหต้ ่าลง หรอื “สญัญาณววิฒัน์” ในกรณีทีอ่นัดบัความน่าเชื่อถอือาจจะไดร้บัการปรบัขึน้ 
ปรบัลง หรอืคงที ่โดยปกตสิญัญาณการปรบัอนัดบัความน่าเชื่อถอืมกัจะถูกระบุไวส้ าหรบัช่วงระยะเวลาสัน้ ๆ 
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รายงานสรปุเงินลงทุนในตราสารแห่งหน้ี เงินฝาก หรือตราสารก่ึงหน้ีก่ึงทุน  
 มูลค่า ณ วนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2563 

 

           

รายงานการลงทุนท่ีไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน 
รอบ 6 เดือนระหวา่งวนัท่ี 17 มิถนุายน 2563 (วนัจดทะเบยีนจดัตัง้กองทุน) ถึงวนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2563 

วนัท่ี รายละเอียด การด าเนินการแก้ไข 
  

 
 

 

 

 

การใช้สิทธิออกเสียงในท่ีประชุมผู้ถือหุ้น 

ผูล้งทุนสามารถตรวจดแูนวทางในการใชส้ทิธอิอกเสยีงและการด าเนินการใชส้ทิธอิอกเสยีงไดท้ี ่website ของบรษิทัจดัการ 
www.lhfund.co.th 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลุม่ของตราสารการลงทนุ มลูค่าตามราคาตลาด %NAV

(ก) ตราสารภาครฐัไทย/ตราสารภาครฐัต่างประเทศ - -

(ข) ตราสารทีธ่นาคารทีม่กีฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ ธนาคารพาณิชย์ 65,425,241.71                     5.42             

หรอืบรษิทัเงนิทุนเป็นผูอ้อก/สัง่จ่าย/รบัอาวลั/ค า้ประกนั

(ค) ตราสารทีม่อีนัดบัความน่าเชื่อถอือยูใ่นอนัดบัทีส่ามารถ -                                   -              

ลงทุนได้ (Investment grade)

(ง) ตราสารทีม่อีนัดบัความน่าเชื่อถอือยูใ่นอนัดบัต ่ากวา่อนัดบัที่ -                                   -              

สามารถลงทุนได้ (Non-Investment grade) หรอืไม่ม ีRating

สดัส่วนเงนิลงทุนขัน้สงูต่อมลูค่าทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุนส าหรบักลุ่มตราสารตาม (ง) เท่ากบั 15% NAV 

http://www.lhfund.co.th/
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กองทุนเปิด แอล เอช อิควิต้ี ไชน่า ออพพอรท์ูนิต้ี (LHCHINA) 

รายงานรายชื่อของบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง ท่ีมีการท าธรุกรรมกบักองทุนรวม 

กองทุนเปิด แอล เอช อคิวติี ้ไชน่า ออพพอรท์นูิตี ้มกีารท าธุรกรรมกบับุคคลทีเ่กีย่วขอ้งในรอบระยะเวลาตัง้แต่วนัที ่             

17 มถิุนายน 2563 (วนัจดทะเบยีนจดัตัง้กองทุน) ถงึวนัที ่30 พฤศจกิายน 2563 ตามรายชื่อ ดงันี้ 

- ไม่ม ี  - 

หมายเหตุ : ผูล้งทุนสามารถตรวจสอบการท าธุรกรรมกบับุคคลที่เกี่ยวขอ้งกบักองทุนรวม ได้ที่บรษิทัจดัการโดยตรง หรอืที่ website ของบรษิัท

หลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน แลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จ ากดั www.lhfund.co.th และส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. www.sec.or.th 

 

 

อตัราส่วนหมุนเวยีนการลงทนุของกองทุน (Portfolio Turnover Ratio: PTR) 
มูลค่า ณ วนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2563 
ช่ือกองทุน PTR 

กองทุนเปิด แอล เอช อคิวติี ้ไชน่า ออพพอรท์นูิตี ้ N/A 
 
 

 
ค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเกบ็จากกองทุนรวม 

ส าหรบัรอบระยะเวลาตัง้แต่วนัท่ี 17 มิถนุายน 2563 (วนัจดทะเบียนจดัตัง้กองทุน) ถึงวนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2563 

 
 
 
 

ค่าใช้จ่ายทีเ่รยีกเก็บจากกองทุน* จ านวนเงนิ

Fund's Direct Expenses (หน่วย : พนับาท) เรยีกเก็บจรงิ ตามโครงการ*

ค่าธรรมเนยีมการจดัการ (Management Fee) 3,170.51 0.488 ไม่เกนิรอ้ยละ 2.50

ค่าธรรมเนยีมผูดู้แลผลประโยชน์ (Trustee Fee) 85.60 0.013 ไม่เกนิรอ้ยละ 0.10

ค่าธรรมเนยีมนายทะเบยีน (Registrar Fee) 792.63 0.122 ไม่เกนิรอ้ยละ 1.00

ค่าสอบบญัช ี(Audit Fee) 21.53 0.003 ตามทีจ่่ายจรงิ

ค่าทีป่รกึษาการลงทุน (Advisory Fee) ไม่มี ไม่มี ไม่มี

ค่าจดัตัง้และจดทะเบยีนกองทุน (Setup and Registered Fund) 20.89 0.003 ตามทีจ่่ายจรงิ

ค่าใช้จ่ายอืน่ๆ ในการด าเนนิโครงการ  (Others Operating  Expense) 29.62 0.005 ตามทีจ่่ายจรงิ

รวมค่าใช้จ่ายทัง้หมด** 4,120.78 0.634

ค่าใช้จ่ายในการซือ้ขายหลกัทรพัย์ 0.00 0.000 ตามทีจ่่ายจรงิ

หมายเหตุ

* ค่าธรรมเนยีมและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ รวมภาษมีลูค่าเพิม่ ภาษธุีรกจิเฉพาะ หรอืภาษอีืน่ใดในท านองเดยีวกนั (ถ้าม)ี

**  ไม่รวมค่านายหน้าซือ้ขายหลกัทรพัย ์และค่าธรรมเนยีมต่าง ๆ ทีเ่กดิขึน้จากการซือ้ขายหลกัทรพัย์

รอ้ยละของมลูค่าทรพัยส์นิสทุธิ

http://www.sec.or.th/
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กองทุนเปิด แอล เอช อิควิต้ี ไชน่า ออพพอรท์ูนิต้ี (LHCHINA) 

กองทุนเปิด แอล เอช อิควิต้ี ไชน่า ออพพอรท์ูนิต้ี  
งบแสดงฐานะการเงิน 

ณ วนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2563 

 
 

(หน่วย : บาท)
ยงัไม่ได้ตรวจสอบ

สนิทรพัย์
เงนิลงทุนตามมลูค่ายตุธิรรม  (ราคาทุน 1,132,087,798.38 บาท) 1,151,591,577.09   
เงนิฝากธนาคาร 65,412,737.82       
ลกูหนี้จากเงนิปันผลและดอกเบีย้ 12,503.89             
ค่าใช้จ่ายรอการตดับญัช ี- สทุธิ 128,910.07           
ลกูหนี้จากการขายเงนิลงทุน 15,516,980.78       
ลกูหนี้สญัญาซือ้ขายเงนิตราสารต่างประเทศล่วงหน้าสทุธิ 26,913,065.80       
รวมสนิทรพัย์ 1,259,575,775.45

หนี้สนิ
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 1,344,102.87         
เจ้าหนี้จากการซือ้เงนิลงทุน -                     
เจ้าหนี้จากการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน 50,257,623.53       
เจ้าหนี้สญัญาซือ้ขายเงนิตราสารต่างประเทศล่วงหน้าสทุธิ -                     
หนี้สนิอืน่ 343,176.64           
รวมหนี้สนิ 51,944,903.04       
สนิทรพัยส์ทุธิ 1,207,630,872.41

สนิทรพัยส์ทุธิ
ทุนทีไ่ด้รบัจากผูถ้อืหน่วยลงทุน 1,053,777,038.75   
ก าไร(ขาดทุน) สะสม
บญัชปีรบัสมดุล 102,066,644.28
ก าไร(ขาดทุน) สะสมจากการด าเนนิงาน 51,787,189.38
สนิทรพัยส์ทุธิ 1,207,630,872.41

ประเภทผูถ้อืหน่วยลงทุน
สนิทรพัยส์ทุธต่ิอหน่วยทีค่ านวณแยกตามประเภทผูถ้อืหน่วยลงทุน มดีงันี้

ชนดิสะสมมลูค่า 11.4600               

ชนดิจ่ายเงนิปันผล 11.4599               
ชนดิช่องทางอเิลก็ทรอนกิส์ 11.4597               

จ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายแลว้ทัง้หมด ณ วนัสิน้งวด (หน่วย) แยกตามประเภทผูถ้อืหน่วยลงทุน มดีงันี้
ชนดิสะสมมลูค่า 62,097,843.5251    
ชนดิจ่ายเงนิปันผล 41,214,297.9861    
ชนดิช่องทางอเิลก็ทรอนกิส์ 2,065,562.3618      

105,377,703.8730  
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กองทุนเปิด แอล เอช อิควิต้ี ไชน่า ออพพอรท์ูนิต้ี (LHCHINA) 

กองทุนเปิด แอล เอช อิควิต้ี ไชน่า ออพพอรท์ูนิต้ี  
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน 
ณ วนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2563 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ช่ือย่อ  จ านวนหน่วย / 

มลูค่าท่ีตราไว้

 มลูค่ายติุธรรม 

(บาท)

 อตัราส่วนของ

มลูค่ายติุธรรม

(%)

อตัรา

ดอกเบีย้

วนัครบ

ก าหนด

    

UBS (Lux) Equity Fund - China Opportunity (USD) I-A1-acc SBCEIA1 LX      126,576.4590  1,151,591,577.09               100.00 -

   1,151,591,577.09               100.00 
    1,151,591,577.09                  100.00 

รวม หน่วยลงทุน
รวมเงินลงทนุ - 100% (ราคาทนุ 1,132,087,798.38 บาท) 

หน่วยลงทุน
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กองทุนเปิด แอล เอช อิควิต้ี ไชน่า ออพพอรท์ูนิต้ี (LHCHINA) 

กองทุนเปิด แอล เอช อิควิต้ี ไชน่า ออพพอรท์ูนิต้ี  
งบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็ 

ส าหรบัรอบระยะเวลาตัง้แต่วนัท่ี 17 มิถนุายน 2563 (วนัจดทะเบียนจดัตัง้กองทุน) ถึงวนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2563 

 

(หน่วย : บาท)
ยงัไม่ได้ตรวจสอบ

รายได้จากการลงทุน
รายได้จากเงนิปันผล -                  
รายได้จากดอกเบีย้ 13,955.37

รวมรายได้ 13,955.37
ค่าใช้จ่าย

ค่าธรรมเนยีมการจดัการ                                                                               3,170,513.53
ค่าธรรมเนยีมผูดู้แลผลประโยชน์                                                                       85,604.02
ค่าธรรมเนยีมนายทะเบยีน                                                                              792,628.36
ค่าสอบบญัชี 21,532.98
ค่าใช้จ่ายอืน่ๆ ในการด าเนนิโครงการ 52,602.23

รวมค่าใช้จ่าย 4,122,881.12
รายได้จากการลงทุนสทุธิ (4,108,925.75)
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) อืน่

ก าไร (ขาดทุน) สทุธทิีเ่กดิขึน้จากอตัราแลกเปลีย่น (29,599,749.59)
ก าไร (ขาดทุน) สทุธทิีเ่กดิขึน้จากสญัญาป้องกนัความเสีย่ง -                  
ก าไร (ขาดทุน) สทุธทิีย่งัไม่เกดิขึน้จากอตัราแลกเปลีย่น -                  
ก าไร (ขาดทุน) สทุธทิีย่งัไม่เกดิขึน้จากสญัญาป้องกนัความเสีย่ง 26,913,065.80

รวมรายได้ (ค่าใช้จ่าย) อืน่ (2,686,683.79)
รายการก าไร(ขาดทุน)สทุธจิากเงนิลงทุน

ก าไร(ขาดทุน)สทุธทิีเ่กดิขึน้ทัง้สิน้ 41,519,189.26
ก าไร(ขาดทุน)สทุธทิีย่งัไม่เกดิขึน้ทัง้สิน้ 17,063,609.66

รวมก าไร(ขาดทุน)จากเงนิลงทุนทีเ่กดิขึน้และยงัไม่เกดิขึน้ 58,582,798.92
รวมก าไร(ขาดทุน)จากเงนิลงทุน 55,896,115.13
การเพิม่ขึน้(ลดลง) ในสนิทรพัยส์ทุธจิากการด าเนนิงาน 51,787,189.38

การเพิม่ขึน้ในสนิทรพัยส์ทุธจิากการด าเนนิงานแยกตามประเภทผูถ้อืหน่วยลงทุน มดีงันี้

ชนดิสะสมมลูค่า 27,032,067.62
ชนดิจ่ายเงนิปันผล 24,515,345.64
ชนดิช่องทางอเิลก็ทรอนกิส์ 239,776.12

51,787,189.38


