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กองทุนเปิด แอล เอช ดิจิตอล อีโคโนมี (LHDIGITAL) 

กองทุนเปิด แอล เอช ดิจิตอล อีโคโนมี (LHDIGITAL) 

ประเภทโครงการ : กองทุนรวมหน่วยลงทุนประเภท Feeder Fund (Feeder Fund) 

นโยบายการลงทุน : กองทุนจะเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ (หรือ “กองทุนหลัก (Master fund)”) โดยเฉลี่ยใน
รอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ซ่ึงกองทุนหลักท่ีกองทุนจะลงทุนคือกองทุน AXA World 
Funds-Framlington Digital Economy (“กองทุนหลัก”) ซ่ึงกองทุนดังกล่าวได้จดทะเบียนในประเทศลักเซมเบิร์ก 
และอยู่ภายใต้ UCITS ท้ังน้ี กองทุนจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนหลักในชนิดหน่วยลงทุน “Class I” สกุล
เงินดอลล่าร์สหรัฐฯ (USD) ซ่ึงบริหารการลงทุนโดย AXA Funds Management S.A. 

 กองทุน AXA World Funds-Framlington Digital Economy (“กองทุนหลัก”)  มีวัตถุประสงค์ลงทุนในตราสารทุน
ท่ัวโลก โดยลงทุนอย่างน้อย 2 ใน 3 ในตราสารทุนหรือตราสารทุนท่ีเกี่ยวข้อง (Equity-related) ของบริษัทท่ีดำเนิน
ธุรกิจเกี่ยวกับเทคโนโลยีทางดิจิตอลตั้งแต่เริ่มต้นจนจบกระบวนการ (Value Chain) ซ่ึงหมายถึง ตั้งแต่การค้นพบ
สินค้าและบริการ ตลอดจนการตัดสินใจ การจ่ายเงิน และการส่งมอบ รวมถึงเทคโนโลยีทางดิจิตอลท่ีอำนวยความ
สะดวก การให้ข้อมูล และการวิเคราะห์เพื่อส่งเสริมเทคโนโลยีทางดิจิตอลให้ดีขึ้น   

 ท้ังน้ี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปล่ียนแปลงชนิดของหน่วยลงทุน (Share Class) และ/หรือสกุลเงินท่ีจะลงทุน
อื่นใด ตามความเหมาะสม เพื่อประโยชน์ในการบริหารจัดการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุน โดยถื อว่าได้รับ
ความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว  ท้ังนี้ การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะคำนึงถึงและรักษาประโยชน์ของผู้ถือหน่วย
ลงทุนเป็นสำคัญ 

 สำหรับการลงทุนในประเทศของกองทุนเปิด แอล เอช ดิจิตอล อีโคโนมี กองทุนอาจเข้าทำธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญา
ขายคืน (reverse repo) และ/หรือธุรกรรมประเภทการให้ยืมหลักทรัพย์ (securities lending)  รวมถึงอาจลงทุนใน
หรือมีไว้ซ่ึงตราสารหน้ีท่ีมีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าท่ีสามารถลงทุนได้ (non–investment grade) และตราสารหน้ี
ท่ีไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated) รวมท้ังตราสารทุนท่ีไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 
(Unlisted Securities) นอกจากนี้ อาจพิจารณาลงทุนท้ังในและต่างประเทศ ในเงินฝากธนาคาร ตราสารแห่งหน้ี ตรา
สารกึ่งหน้ีกึ่งทุน ใบสำคัญแสดงสิทธิ และ/หรือหน่วย private equity ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
รวมถึง หลักทรัพย์ และ/หรือทรัพย์สินอื่นหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นตามท่ีระบุไว้ในโครงการ และ/หรือตามท่ี
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนดหรือให้ความเห็นชอบ ท้ังนี้ กองทุนจะไม่
ลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) 

 กองทุนเปิด แอล เอช ดิจิตอล อีโคโนมี จะลงทุนในกองทุน  AXA World Funds-Framlington Digital Economy 
ในรูปสกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐ (USD) ซ่ึงอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน (Foreign Exchange Rate Risk) ดังน้ัน 
กองทุนจึงอาจลงทุนหรือมีไว้ซ่ึงสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า (Derivative) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันความเสี่ยง 
(Hedging) ตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน ซ่ึงจะพิจารณาจากสภาวะของตลาดการเงินในขณะน้ัน และปัจจัยอื่นท่ี
เกี่ยวข้อง เช่น ปัจจัยทางเศรษฐกิจ การเมือง การเงินและการคลัง เป็นต้น เพื่อคาดการณ์ทิศทางแนวโน้มของค่าเงิน  
ในกรณีท่ีคาดการณ์ว่าค่าเงินดอลล่าร์สหรัฐ (USD) มีแนวโน้มอ่อนค่าลง ผู้จัดการกองทุนอาจพิจารณาลงทุนในสัญญา
ซ้ือขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศในสัดส่วนท่ีค่อนข้างมาก แต่หากใน
กรณีท่ีค่าเงินดอลล่าร์สหรัฐ (USD)  มีแนวโน้มแข็งค่าขึ้น ผู้จัดการกองทุนอาจพิจารณาไม่ลงทุนในสัญญาซ้ือขาย
ล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ หรืออาจลงทุนในสัดส่วนน้อย อย่างไรก็ตาม
หากผู้จัดการกองทุนพิจารณาว่าการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนอาจไม่เป็นไปเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วย
ลงทุน หรือทำให้ผู้ถือหน่วยลงทุนเสียประโยชน์ท่ีอาจได้รับ ผู้จัดการกองทุนอาจไม่ป้องกันความเสี่ยงจากอัตรา
แลกเปลี่ยนก็ได้ นอกจากน้ีการทำธุรกรรมป้องกันความเสี่ยงดังกล่าวอาจมีต้นทุนซ่ึงทำให้ผลตอบแทนของกองทุน
โดยรวมลดลงจากต้นทุนท่ีเพิ่มขึ้น 
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กองทุนเปิด แอล เอช ดิจิตอล อีโคโนมี (LHDIGITAL) 

 

 

เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน 
 กองทุนเปิด แอล เอช ดิจิตอล อีโคโนม ี
 
 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด ขอนำส่ง “รายงานสรุปสถานะการลงทุน” เพื่อรายงานผลการ
ดำเนินงานของกองทุนตั้งแต่วันท่ี 1 มีนาคม 2564 ถึงวันท่ี 31 สิงหาคม 2564 มาเพื่อโปรดทราบ 

 
สภาพตลาดในรอบบัญชีตั้งแต่ 1 มีนาคม 2564 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2564 

กองทุน LHDIGITAL ในช่วงรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2564 ปรับตัวเพิ่มขึ้น 9.7% น้อยกว่า 
MSCI World ที่ +12.8%   

• โดยเศรษฐกิจสหรัฐยังคงขยายตัวอย่างต่อเนื่องจากผลการเร่งฉีดวัคซีนและเริ่มทยอยเปิดเมือง รวมถึงจากมาตรการ
กระตุ้นเศรษฐกิจของประธานาธิบดีไบเดนจำนวน 1.9 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ ทำให้ตลาดหุ้นสร้างผลตอบแทนได้เป็น
อย่างดีเกือบท้ังหมด  

• โดยในช่วงไตรมาสแรก หุ้นประเภท cyclical เป็นกลุ่มที่สร้างผลตอบแทนได้มากที่สุด ซึ่งในช่วงเดือนมีนาคม Yield ของ
พันธบัตรัฐบาลสหรัฐปรับตัวสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว จนถึงระดับ 1.7% ซึ่งส่งผลให้กองทุนที่เน้นลงทุนในบริษัทที่ทำธุรกิจ 
ดิจิทัล เทคโนโลยี มีผลการดำเนินงานท่ีปรับลดลงในช่วงเวลาดังกล่าวและทำให้ได้รับผลตอบแทนน้อยกว่า benchmark 

• อย่างไรก็ตามเมื่อเข้าสู่ไตรมาสที่สอง Yield ของพันธบัตรรัญฐบาลสหรัฐปรับตัวลดลง จึงกลับมาเป็นผลดีต่อการ 
valuation หุ้นกลุ่ม Growth หรือ กลุ่มเทคโนโลยีอีกครั้ง  

• ประกอบกับเมื่อมีการประกาศงบไตรมาสแรกและไตรมาสที่สอง บริษัทท่ีกองทุนได้ลงทุนไว้ มีผลการดำเนินงานออกมาได้
ดีกว่าท่ีตลาดคาดไว้มาก หุ้นเทคโนโลยีขนาดใหญ่หลาย ๆ ตัวสามารถทำราคาสูงสุดได้ (All time high) เช่น Alphabet, 
Amazon จึงทำให้ตั้งแต่เดือนมิถุนายน หุ้นกลุ่ม Growth กลับมาทำผลงานได้ดีกว่ากลุ่ม cyclical  

• เข้าสู่ช่วงกลางปีเริ่มเห็นสัญญาณถึงเศรษฐกิจเริ่มชะลอตัวจากความร้อนแรงลง นอกจากนี้การกลับมาแพร่ระบาดของ      
โควิดอีกครั้งในสายพันธ์เดลต้า ซึ่งส่งผลให้หุ้นที่มีลักษณะ Defensive กลับมาทำผลงานได้ดีอีกครั้ง ซึ่ง LHDIGITAL        
มีลักษณะหุ้นดังกล่าวอยู่ใน portfolio ในสัดส่วนท่ีสูง จึงช่วยทำให้กองทุนสามารถสร้างผลตอบแทนได้ดี  

 
มุมมองต่อการทุน LHDIGITAL 

• เศรษฐกิจสหรัฐที่เริ่มส่งสัญญาณชะลอตัวลงในช่วงครึ่งปีหลัง ตลาดหุ้นมีแนวโน้มผันผวนมากขึ้น จากปัญหาเรื่องเงินเฟ้อ   
ที่สูง การทำ Tapering และมาตรการขึ้นภาษีนิติบุคคล ซึ่ งก็ยังคงทำให้กองทุน LHDIGITAL ที่มีหุ้นที่มีลักษณะ 
Defensive ซึ่งส่วนมากเป็นหุ้นขนาดใหญ่และมีงบการเงินที่แข็งแกร่ง ยังคงเหมาะสมในการลงทุนต่อช่วงเวลาผันผวน
ดังกล่าว 
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กองทุนเปิด แอล เอช ดิจิตอล อีโคโนมี (LHDIGITAL) 

Highlights 

• เหมาะสมกับการลงทุนระยะยาว เนื่องจาก digital theme มีการเติบโตที่สูง ในกองทุน AXA Digital Economy       
นักลงทุนสามารถลงทุนในหุ้นทั่วโลกเกี่ยวกับ E-commerce, Big data, cloud, Internet of things โฆษนา Online, 
Online payment และ ท่ีเกี่ยวกับการขนส่งของ E-commerce   

• คาดว่าธุรกิจ E-commerce จะขยายตัว 2 เท่า ภายในปี 2021 และ การใช้ internet จะเพิ่มขึ้น 15% ต่อปี ในอีก 5 ปี 
ข้างหน้า โดยปัจจัยที่สนับสนุนเช่น การใช้มือถือ และ ตลาดเกิดใหม่ที่มีอัตราการใช้ Internet และ E-commerce ที่สูง   

• ได้รับประโยชน์จากการบริหารกองทุนที่ active ของทีม AXA ที่มีทีมผู้จัดการกองทุน นักวิเคราะห์ ท่ัวโลก กว่า 80 คน 
และมีประสบการณ์ด้านลงทุนเฉลี่ย 20 ปี  

 
 
บริษัทขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นอย่างสูง ที่ได้มอบความไว้วางใจให้บริษัทบริหารเงินลงทุนของท่าน บริษัทยังคง

ยืนยันในความตั้งใจและทุ่มเทความสามารถเพื่อบรหิารเงินของท่านอย่างมีประสทิธิภาพสูงที่สุดต่อไป และหากท่านมีข้อสงสัยประการใด 
ท่านสามารถติดต่อมาได้ที่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด หมายเลขโทรศัพท์   02-286-3484 หรือที่อีเมล 
lhfund@lhfund.co.th 
 
 
 
 

ขอแสดงความนับถือ 

             บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกดั 
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กองทุนเปิด แอล เอช ดิจิตอล อีโคโนมี (LHDIGITAL) 

รายชื่อผู้จัดการกองทุน 
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กองทุนเปิด แอล เอช ดิจิตอล อีโคโนมี (LHDIGITAL) 
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กองทุนเปิด แอล เอช ดิจิตอล อีโคโนมี (LHDIGITAL) 

ตารางเปรียบเทียบผลการดำเนินงาน 
ชนิดสะสมมูลค่า 

ข้อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564 

 
 

 
 
 
 

          ข้อมูล ณ วันที ่31 สิงหาคม 2564 

 
- เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของ
สมาคมบริษัทจัดการลงทุน 

- ผลการดำเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการ
ดำเนินงานในอนาคต 

- ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน 
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กองทุนเปิด แอล เอช ดิจิตอล อีโคโนมี (LHDIGITAL) 

ตารางเปรียบเทียบผลการดำเนินงาน 
ชนิดจ่ายเงินปนัผล 

ข้อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564 
 

 
 

 
 

 
 

 

                 ข้อมูล ณ วันที ่31 สิงหาคม 2564 

- เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของ
สมาคมบริษัทจัดการลงทุน 

- ผลการดำเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการ
ดำเนินงานในอนาคต 

- ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน 
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กองทุนเปิด แอล เอช ดิจิตอล อีโคโนมี (LHDIGITAL) 

ตารางเปรียบเทียบผลการดำเนินงาน 
ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอัตโนมัติ 
ข้อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564 

 

 
                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    ข้อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564 
 

- เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของ
สมาคมบริษัทจัดการลงทุน 

- ผลการดำเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการ
ดำเนินงานในอนาคต 

- ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน 
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กองทุนเปิด แอล เอช ดิจิตอล อีโคโนมี (LHDIGITAL) 

ตารางเปรียบเทียบผลการดำเนินงาน 
ชนิดช่องทางอิเลก็ทรอนิกส ์

ข้อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564 
 

 

 

 

             

         

           ข้อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564 

 

- เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของ
สมาคมบริษัทจัดการลงทุน 

- ผลการดำเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการ
ดำเนินงานในอนาคต 

- ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน 
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กองทุนเปิด แอล เอช ดิจิตอล อีโคโนมี (LHDIGITAL) 

รายงานสถานะการลงทนุ การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน 
มูลค่า ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564 

 
 

 
รายละเอียดการลงทุนในหลักทรัพย์ 
มูลค่า ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564 

 
 

 

 

รายละเอียดการลงทุน มูลค่าตามราคาตลาด %NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ 20,149,472.30                 8.09                   

เงินฝากธนาคาร 20,149,472.30                 8.09                   
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศ 244,103,499.06               97.96                 

หน่วยลงทุน 244,103,499.06               97.96                 
สัญญาซ้ือขายล่วงหน้า (2,246,892.75)                  (0.90)                  

สัญญาท่ีอ้างอิงกับอัตราแลกเปล่ียน (2,246,892.75)                  (0.90)                  
ประเภทรายการค้างรับค้างจ่ายหรือหน้ีสินอ่ืน ๆ (3,153,277.68)                  (1.27)                  
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 249,174,314.03            100.00             

อัตราส่วน จ านวนเงินต้น มูลค่ายุติธรรม

(%) หรือ จ านวนหุ้น/ (บาท)

หน่วย

เงินฝากธนาคาร

ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) 8.09 7,802,732.22 20,149,472.30

          รวมเงินฝากธนาคาร 8.09 20,149,472.30

สัญญาซ้ือขายล่วงหน้า

สัญญาท่ีอ้างอิงกับอัตราแลกเปล่ียน -0.90 223,948,615.00 -2,246,892.75

          รวมสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า -0.90 -2,246,892.75

หน่วยลงทุน

     หมวดธุรกิจเงินทุนและหลักทรัพย์

AXA INVESTMENT MANAGERS 97.96 29,326.48 244,103,499.06

          รวมหน่วยลงทุน 97.96 244,103,499.06

รวมเงินลงทุน 105.15 262,006,078.61

รายการค้างจ่ายหรือหน้ีสินอ่ืน ๆ -5.15 -12,831,764.58

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 100.00 249,174,314.03

รายละเอียด
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รายละเอียดการลงทุนในสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า 
มูลค่า ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564 

 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

ประเภทสัญญา คู่สัญญา วัตถุประสงค์ มูลค่าสัญญา
(Notional 
Amount)

% NAV วันครบก าหนด ก าไร/ขาดทุน
(Net Gain/Loss)

สัญญาฟอร์เวิร์ด BANK OF AYUDHYA PUBLIC COMPANY LIMITED                                                              ป้องกันความเส่ียง 6,038,580.00 (0.0347) 29 Oct 2021 (86,567.42)

สัญญาฟอร์เวิร์ด BANK OF AYUDHYA PUBLIC COMPANY LIMITED                                                              ป้องกันความเส่ียง 16,368,750.00 0.0977 25 Feb 2022 243,454.00

สัญญาฟอร์เวิร์ด BANK OF AYUDHYA PUBLIC COMPANY LIMITED                                                              ป้องกันความเส่ียง 1,778,315.00 0.0018 25 Mar 2022 4,458.19

สัญญาฟอร์เวิร์ด KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED                                                                 ป้องกันความเส่ียง 46,795,980.00 (0.2419) 26 Nov 2021 (602,744.10)

สัญญาฟอร์เวิร์ด KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED                                                                 ป้องกันความเส่ียง 3,337,600.00 0.0451 28 Jan 2022 112,402.60

สัญญาฟอร์เวิร์ด KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED                                                                 ป้องกันความเส่ียง 68,674,020.00 (0.7735) 29 Oct 2021 (1,927,373.01)

สัญญาฟอร์เวิร์ด THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY LIMITED                                                     ป้องกันความเส่ียง 37,044,920.00 (0.3977) 23 Sep 2021 (991,051.32)

สัญญาฟอร์เวิร์ด THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY LIMITED                                                     ป้องกันความเส่ียง 1,647,050.00 0.0139 28 Jan 2022 34,606.45

สัญญาฟอร์เวิร์ด THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY LIMITED                                                     ป้องกันความเส่ียง 5,978,430.00 0.0697 28 Jan 2022 173,633.22

สัญญาฟอร์เวิร์ด THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY LIMITED                                                     ป้องกันความเส่ียง 18,720,240.00 0.2652 28 Jan 2022 660,872.24

สัญญาฟอร์เวิร์ด THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY LIMITED                                                     ป้องกันความเส่ียง 10,984,750.00 0.0000 01 Sep 2021 0.00

สัญญาฟอร์เวิร์ด TMBThanachart Bank Public Company Limited ป้องกันความเส่ียง 6,579,980.00 0.0527 26 Nov 2021 131,416.40

สัญญาท่ีอ้างอิงกับอัตราแลกเปล่ียน USD/THB
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รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน 
มูลค่า ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564 

 

สถาบันการจัดอันดับความน่าเชือ่ถือ TRIS Rating 
คำอธิบายการจัดอันดับเครดิตตราสารหนี้ระยะกลางและยาวมีอายุต้ังแต่ 1 ปีขึ้นไป 
AAA อันดับเครดิตสูงสุด มีความเสี่ยงต่ำที่สุด ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงสุด 

และได้รับผลกระทบน้อยมากจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอ่ืน ๆ 
AA มีความเสี่ยงต่ำมาก ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงมาก แต่อาจได้รั บ

ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอ่ืน ๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับ AAA 
A มีความเสี่ยงในระดับต่ำ ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูง แต่อาจได้รับ

ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอ่ืน ๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า 
BBB มีความเสี่ยงในระดับปานกลาง ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ที่เพียงพอ แต่มี

ความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอ่ืน ๆ มากกว่า และอาจมีความสามารถในการชำระ
หนี้อ่อนแอลงเมื่อเทียบกับอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า 

BB มีความเสี่ยงในระดับสูง ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ต่ำกว่าระดับปานกลาง 
และจะได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ ค่อนข้างชัดเจน ซึ่งอาจส่งให้
ความสามารถในการชำระหนี้อยู่ในเกณฑ์ที่ไม่เพียงพอ 

B มีความเสี่ยงในระดับสูงมาก ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ต่ำ และอาจจะ
หมดความสามารถหรือความตั้งใจในการชำระหนี้ได้ตามการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และ
สิ่งแวดล้อมอ่ืน ๆ  

C มีความเสี่ยงในการผิดนัดชำระหนี้สูงที่สุด ผู้ออกตราสารหนี้ไม่มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นตาม
กำหนดอย่างชัดเจน โดยต้องอาศัยเง่ือนไขที่เอื้ออำนวยทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น  ๆ อย่างมากจึงจะมี
ความสามารถในการชำระหนี้ได้ 

D เป็นระดับท่ีอยู่ในสภาวะผิดนัดชำระหนี้ โดยผู้ออกตราสารหนี้ไม่สามารถชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นได้ตามกำหนด 
อันดับเครดิตจาก AA ถึง C อาจมีเครื่องหมายบวก (+) หรือลบ (-) ต่อท้ายเพื่อจำแนกความแตกต่างของคุณภาพของอันดับ

เครดิตภายในระดับเดียวกัน 

คำอธิบายการจัดอันดับเครดิตตราสารหนี้ระยะสั้นมีอายุต่ำกว่า 1 ปี 

T1 ผู้ออกตราสารหนี้มีสถานะทั้งทางด้านการตลาดและการเงินที่แข็งแกร่งในระดับดีมาก และนักลงทุนจะได้รับความคุ้มครอง
จากการผิดนัดชำระหนี้ที่ดีกว่าอันดับเครดติในระดับอื่น ผู้ออกตราสารที่ได้รับอันดับเครดิตในระดับดังกล่าวซึ่งมีเครื่องหมาย 
“+” ด้วยจะได้รับความคุ้มครองด้านการผิดนัดชำระหนี้ที่สูงยิ่งขึ้น 

T2 ผู้ออกตราสารหนี้มีสถานะทั้งทางด้านการตลาดและการเงินท่ีแข็งแกร่งในระดับดี และมีความสามารถในการชำระหนี้ระยะ
สั้นในระดับที่น่าพอใจ 

ประเภท ผู้ออก อันดับ มูลค่าตาม

ความน่าเช่ือถือ ราคาตลาด

เงินฝาก ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) AA+(FITCH) 7,410,658.49                   
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T3 ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระหนี้ระยะสั้นในระดับที่ยอมรับได้ 

T4 ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระหนี้ระยะสั้นท่ีค่อนข้างอ่อนแอ 

อันดับเครดิตทุกประเภทที่จัดโดย TRIS Rating เป็นอันดับเครดิตตราสารหนี้ในตระกูลเงินบาท ซึ่งสะท้อนความสามารถในการ
ชำระหนี้ของผู้ออกตราสารโดยไม่รวมความเสี่ยงในการเปลี่ยนแปลงการชำระหนี้จากสกุลเงินบาทเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ 

นอกจากกนี้  TRIS Rating ยังกำหนด “แนวโน้มอันดับเครดิต” (Rating Outlook) เพื่อสะท้อนความเป็นไปได้ของการ
เปลี่ยนแปลงอันดับเครดิตของผู้ออกตราสารในระยะปานกลางหรือระยะยาว โดย TRIS Rating จะพิจารณาถึงโอกาสที่จะเกิดการ
เปลี่ยนแปลงของภาวะอุตสาหกรรมและสภาพแวดล้อมทางธุรกิจในอนาคตของผู้ออกตราสารที่อาจกระทบต่อความสามารถในการ
ชำระหนี้ ทั้งนี้ แนวโน้มอันดับเครดิตที่ออกให้แก่หน่วยงานหนึ่งๆ จะเทียบเท่ากับความสามารถในการชำระหนี้ของหน่วยงานนั้นๆ 
แนวโน้มอันดับเครดิตแบ่งออกเป็น 4 ระดับ ได้แก่ 

Positive  หมายถึง อันดับเครดิตอาจปรับขึ้น 

Stable  หมายถึง อันดับเครดิตอาจไม่เปลี่ยนแปลง 

Negative หมายถึง อันดับเครดิตอาจปรับลดลง 

Developing หมายถึง อันดับเครดิตอาจปรับขึ้น ปรับลดลง หรือไม่เปลี่ยนแปลง 

สถาบันการจัดอันดับความน่าเชือ่ถือ Fitch Rating 
คำอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือระยะยาว สำหรับประเทศไทย 

AAA(tha) แสดงถึงระดับความน่าเช่ือถือขั้นสูงสุดของอันดับความน่าเช่ือถือภายในประเทศไทย ซึ่งกำหนดโดย Fitch โดยอันดับ
ความน่าเชื่อถือนี้จะมอบให้กับอันดับความน่าเช่ือถือที่มีความเสี่ยง “น้อยที่สุด” เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือ
ตราสารอื่นในประเทศไทย และโดยปกติแล้วจะกำหนดให้แก่ตราสารทางการเงินท่ีออกหรือค้ำประกันโดยรัฐบาล 

AA(tha) แสดงถึงระดับความน่าเช่ือถือขั้นสูงมากเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย โดยระดับความ
น่าเช่ือถือของตราสารทางการเงินขั้นนี้ต่างจากผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเช่ือถือขั้น
สูงสุดของประเทศไทยเพียงเล็กน้อย 

BBB (tha) แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือข้ันปานกลางเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย อย่างไรก็ดี
มีความเป็นไปได้มากว่าการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์หรือสภาพทางเศรษฐกิจจะมีผลกระทบต่อความสามารถในการ
ชำระหนี้ได้ตรงตามกำหนดเวลาของตราสารทางการเงินเหล่านี้มากกว่าตราสารหนี้อื่นที่ได้รับการจัดอันดับความ
น่าเชื่อถือในประเภทท่ีสูงกว่า 

BB (tha) แสดงถึงระดับความน่าเช่ือถือค่อนข้างต่ำเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย การชำระหนี้
ตามเงื่อนไขของตราสารเหล่านี้ภายในประเทศนั้น ๆ มีความไม่แน่นอนในระดับหนึ่งและความสามารถในการชำระหนี้
คืนตามกำหนดเวลาจะมีความไม่แน่นอนมากขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจในทางลบ 

B (tha) แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นต่ำอย่างมีนัยสำคัญเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย 
การปฏิบัติตามเง่ือนไขของตราสารหนี้และข้อผูกพันทางการเงินยังคงเป็นไปได้ในปัจจุบัน แต่ความมั่นคงยังจำกัดอยู่ใน
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ระดับหนึ่งเท่านั้น และความสามารถในการชำระหนี้คืนตามกำหนดเวลาอย่างต่อเนื่องนั้นไม่แน่นอน ขึ้นอยู่กับสภาวะที่
เอื้อต่อการดำเนินธุรกิจและสภาพทางเศรษฐกิจ 

CCC(tha), CC(tha), C(tha)   แสดงถึงระดับความน่าเช่ือถือข้ันต่ำมากเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศ
ไทย ความสามารถในการปฏิบัติตามข้อผูกพันทางการเงินข้ึนอยู่กับสภาวะที่เอื้อต่อการดำเนินธุรกิจและการพัฒนาทาง
เศรษฐกจิเพียงอย่างเดียว 

D(tha) อันดับความน่าเช่ือถือเหล่านี้ จะถูกกำหนดให้สำหรับองค์กรหรือตราสารหนี้ซึ่งกำลังอยู่ในภาวะผิดนัดชำระหนี้ใน
ปัจจุบัน 

คำอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือระยะสั้น สำหรับประเทศไทย 

F1 (tha) แสดงถึงระดับความสามารถขั้นสูงสุดในการชำระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารตรงตามกำหนดเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออก
ตราสารหรือตราสารอื่น ๆ ในประเทศไทย ภายใต้อันดับความน่าเช่ือถือนี้จะมอบให้สำหรับอันดับความน่าเช่ือถือที่มี
ความเสี่ยง “น้อยที่สุด” เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นในประเทศเดียวกันและโดยปกติแล้วจะกำหนดให้กับตรา
สารทางการเงินท่ีออกหรือค้ำประกันโดยรฐับาล ในกรณีที่มีระดบัความน่าเช่ือถือสูงเป็นพิเศษจะมสีัญลักษณ ์“+” แสดง
ไว้เพิ่มเติมจากอันดับความน่าเช่ือถือท่ีกำหนด 

F2 (tha) แสดงถึงระดับความสามารถในการชำระหนี้ตามเง่ือนไขทางการเงินของตราสารตามกำหนดเวลาในระดับที่น่าพอใจเมื่อ
เปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่น ๆ ในประเทศไทย อย่างไรก็ดี ระดับความน่าเช่ือถือดังกล่าวยังไม่อาจ
เทียบเท่ากับกรณีที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่สูงกว่า 

F3 (tha) แสดงถึงระดับความสามารถในการชำระหนี้ตามเง่ือนไขทางการเงินของตราสารตามกำหนดเวลาในระดับปานกลางเมื่อ
เปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่น ๆ ในประเทศไทย ความสามารถในการชำระหนี้ดังกล่าวจะมีความไม่
แน่นอนมากขึ้นไปตามความเปลี่ยนแปลงในทางลบในระยะสั้นมากกว่าตราสารที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือท่ีสูง
กว่า 

B (tha) แสดงถึงระดับความสามารถในการชำระหนี้ตามเง่ือนไขทางการเงินของตราสารตามกำหนดเวลาที่ไม่แน่นอนเมื่อ
เปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่น ๆ ในประเทศไทย ความสามารถในการชำระหนี้ดังกล่าวจะไม่แน่นอน
มากขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจแลการเงินในทางลบระยะสั้น 

C (tha) แสดงถึงระดับความสามารถในการชำระหนี้ตามเง่ือนไขทางการเงินของตราสารตามกำหนดเวลาที่ไม่แน่นอนสูงเมื่อ
เปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่น ๆ ในประเทศไทย ความสามารถในการปฏิบัติตามข้อผูกพันทางการเงิน
ขึ้นอยู่กับสภาวะที่เอื้อต่อการดำเนินธุรกิจและสภาพการณ์ทางเศรษฐกิจเท่านั้น 

D (tha) แสดงถึงการผิดนัดชำระหนี้ที่ได้เกิดขึ้นแล้วหรือกำลังจะเกิดขึ้น 
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หมายเหตุประกอบการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระยะยาว ในระยะสั้น สำหรับประเทศไทย 

เครื่องบ่งช้ีพิเศษสำหรับประเทศไทย “tha” จะถูกระบุไว้ต่อจากอันดับความน่าเชื่อถือทุกระดับ เพื่อแยกความแตกต่างออกจาก
การจัดอันดับความน่าเช่ือถือระดับสากล เครื่องหมาย “ + ” หรือ “ - ” อาจจะถูกระบุไว้เพิ่มเติมต่อจากอันดับความน่าเช่ือถือ
สำหรับประเทศหนึ่ง ๆ เพื่อแสดงถึงสถานะย่อยโดยเปรียบเทียบกันภายในอันดับความน่าเช่ือถือขึ้นหลัก ทั้งนี้ จะไม่มีการระบุ
สัญลักษณ์ต่อท้ายดังกล่าว สำหรับอันดับความน่าเชื่อถือระดับ “AAA (tha)” หรืออันดับที่ต่ำกว่า “CCC (tha)” 

สำหรับอันดับความน่าเชื่อถือในระยะยาวและจะไมม่ีการระบุสญัลักษณ์ต่อท้ายดังกล่าวสำหรับอันดับความน่าเชื่อถือในระยะสั้น 
นอกเหนือจาก “F1 (tha)” 

สัญญาณการปรับอันดับความน่าเชื่อถือ (Rating Watch) : สัญญาณการปรับอันดับความน่าเชื่อถือจะถูกใช้เพื่อแจ้งให้นักลงทุน
ทราบว่ามีความเป็นไปได้ที่จะมีการเปลี่ยนแปลงอันดับความน่าเชื่อถือและแจ้งแนวโน้มทิศทางของการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว สัญญาณ
ดังกล่าวอาจระบุเป็น “สัญญาณบวก” ซึ่งบ่งช้ีแนวโน้มในการปรับอันดับความน่าเช่ือถือให้สูงขึ้น “สัญญาณลบ” จะบ่งช้ีแนวโน้มใน
การปรับอันดับความน่าเชื่อถือให้ต่ำลง หรือ “สัญญาณวิวัฒน์” ในกรณีที่อันดับความน่าเช่ือถืออาจจะได้รับการปรับขึ้น ปรับลง หรือ
คงที่ โดยปกติสัญญาณการปรับอันดับความน่าเชื่อถือมักจะถูกระบุไว้สำหรับช่วงระยะเวลาสั้น ๆ 

 
 
 

รายงานสรุปเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน  
 มูลค่า ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564 

 

           

 

 

 

กลุ่มของตราสารการลงทุน มูลค่าตามราคาตลาด %NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทย/ตราสารภาครัฐต่างประเทศ -                               -           
(ข) ตราสารท่ีธนาคารท่ีมีกฎหมายเฉพาะจัดต้ังข้ึน ธนาคารพาณิชย์ 7,410,658.49                  2.97         

หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก/ส่ังจ่าย/รับอาวัล/ค้ าประกัน
(ค) ตราสารท่ีมีอันดับความน่าเช่ือถืออยู่ในอันดับท่ีสามารถ -                               -           

ลงทุนได้ (Investment grade)
(ง) ตราสารท่ีมีอันดับความน่าเช่ือถืออยู่ในอันดับต่ ากว่าอันดับท่ี -                               -           

สามารถลงทุนได้ (Non-Investment grade) หรือไม่มี Rating

สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนสำหรับกลุ่มตราสารตาม (ง) เท่ากับ 15% NAV 
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รายงานการลงทุนที่ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน 
รอบ 6 เดือนระหว่างวันที่ 1 มีนาคม 2564 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2564 

วันท่ี รายละเอียด การดำเนินการแก้ไข 
  

 
 

 
 

 

การใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น 
ผู้ลงทุนสามารถตรวจดูแนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงและการดำเนินการใช้สิทธิออกเสียงได้ที่ website ของบริษัทจัดการ 

www.lhfund.co.th 
 
 
 
 

รายงานรายชื่อของบุคคลที่เกี่ยวข้อง ที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนรวม 
กองทุนเปิด แอล เอช ดิจิตอล อีโคโนมี มีการทำธุรกรรมกับบุคคลทีเ่กี่ยวข้องในรอบระยะเวลาตั้งแต่วนัท่ี 1 มีนาคม 2564 

ถึงวันท่ี 31 สิงหาคม 2564 ตามรายชื่อ ดังนี้ 

- ไม่มี   - 

หมายเหตุ : ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวม ได้ที่บริษัทจัดการโดยตรง หรือที่ website 
ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด www.lhfund.co.th และสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
www.sec.or.th 

 

 

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน (Portfolio Turnover Ratio: PTR) 
มูลค่า ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564 

ชื่อกองทุน PTR 
กองทุนเปิด แอล เอช ดิจิตอล อีโคโนม ี N/A 

 
 
 
 
 

http://www.lhfund.co.th/
http://www.sec.or.th/
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กองทุนเปิด แอล เอช ดิจิตอล อีโคโนมี (LHDIGITAL) 

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม 
สำหรับรอบระยะเวลาต้ังแต่วันที่ 1 มีนาคม 2564 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2564 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

ค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเก็บจากกองทุน* จ านวนเงิน

Fund's Direct Expenses (หน่วย : พันบาท) เรียกเก็บจริง ตามโครงการ*

ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee) 1,543.31 0.674 ไม่เกินร้อยละ 2.50

ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee) 37.04 0.016 ไม่เกินร้อยละ 0.10

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (Registrar Fee) 319.25 0.139 ไม่เกินร้อยละ 0.50

ค่าสอบบัญชี (Audit Fee) 30.25 0.013 ตามท่ีจ่ายจริง

ค่าท่ีปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee) ไม่มี ไม่มี ไม่มี

ค่าจัดต้ังและจดทะเบียนกองทุน (Setup and Registered Fund) 3.27 0.001 ตามท่ีจ่ายจริง

ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ในการด าเนินโครงการ  (Others Operating  Expense) 64.99 0.028 ตามท่ีจ่ายจริง

รวมค่าใช้จ่ายท้ังหมด** 1,998.11 0.871

ค่าใช้จ่ายในการซ้ือขายหลักทรัพย์ 0.00 0.000 ตามท่ีจ่ายจริง

หมายเหตุ

* ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอ่ืนใดในท านองเดียวกัน (ถ้ามี)

**  ไม่รวมค่านายหน้าซ้ือขายหลักทรัพย์ และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนจากการซ้ือขายหลักทรัพย์

ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
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กองทุนเปิด แอล เอช ดิจิตอล อีโคโนมี (LHDIGITAL) 

กองทุนเปิด แอล เอช ดิจิตอล อีโคโนมี 
งบแสดงฐานะการเงิน 

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564 

 

(หน่วย : บาท)

ยังไม่ได้ตรวจสอบ

สินทรัพย์

เงินลงทุนตามมูลค่ายุติธรรม 244,103,499.06

เงินฝากธนาคาร 20,146,311.20

ลูกหน้ีจากเงินปันผลและดอกเบ้ีย 3,161.10

ค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชี - สุทธิ -                     

ลูกหน้ีจากการขายเงินลงทุน -                     

ลูกหน้ีสัญญาซ้ือขายเงินตราสารต่างประเทศล่วงหน้าสุทธิ -                     

สินทรัพย์อ่ืน -                     

รวมสินทรัพย์ 264,252,971.36

หน้ีสิน

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 416,739.27           

เจ้าหน้ีจากการซ้ือเงินลงทุน 9,988,386.90         

เจ้าหน้ีจากการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน 1,984,161.44         

เจ้าหน้ีสัญญาซ้ือขายเงินตราสารต่างประเทศล่วงหน้าสุทธิ 2,246,892.75         

หน้ีสินอ่ืน 442,476.97           

รวมหน้ีสิน 15,078,657.33       

สินทรัพย์สุทธิ 249,174,314.03

สินทรัพย์สุทธิ

ทุนท่ีได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน 164,891,881.31      

ก าไร(ขาดทุน) สะสม

บัญชีปรับสมดุล (76,414,125.84)

ก าไร(ขาดทุน) สะสมจากการด าเนินงาน 160,696,558.56

สินทรัพย์สุทธิ 249,174,314.03

ประเภทผู้ถือหน่วยลงทุน

สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยท่ีค านวณแยกตามประเภทผู้ถือหน่วยลงทุน มีดังน้ี

ชนิดสะสมมูลค่า 19.5930               

ชนิดจ่ายเงินปันผล 13.5529               

ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ 15.9479               

ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ 19.5885               

จ านวนหน่วยลงทุนท่ีจ าหน่ายแล้วท้ังหมด ณ วันส้ินงวด (หน่วย) แยกตามประเภทผู้ถือหน่วยลงทุน มีดังน้ี

ชนิดสะสมมูลค่า 3,654,964.3447      

ชนิดจ่ายเงินปันผล 12,159,465.3135    

ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ 124,230.4326        

ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ 550,528.0401        

16,489,188.1309    
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กองทุนเปิด แอล เอช ดิจิตอล อีโคโนมี (LHDIGITAL) 

กองทุนเปิด แอล เอช ดิจิตอล อีโคโนมี 
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน 

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ช่ือย่อ จ านวนหน่วย / 
มูลค่าท่ีตราไว้

มูลค่ายุติธรรม 
(บาท)

อัตราส่วนของ
มูลค่ายุติธรรม

(%)

อัตราดอกเบ้ีย วันครบก าหนด

AXA World Funds SICAV - Framlington Digital Economy AXFDICU LX       29,326.4770    244,103,499.06 100.00 -

   244,103,499.06 100.00
 244,103,499.06 100.00

รวม หน่วยลงทุน
รวมเงินลงทุน 

หน่วยลงทุน
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กองทุนเปิด แอล เอช ดิจิตอล อีโคโนมี (LHDIGITAL) 

กองทุนเปิด แอล เอช ดิจิตอล อีโคโนมี 
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

สำหรับรอบระยะเวลาต้ังแต่วันที่ 1 มีนาคม 2564 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2564 

 

(หน่วย : บาท)

ยังไม่ได้ตรวจสอบ

รายได้จากการลงทุน

รายได้เงินปันผล -                    

รายได้จากดอกเบ้ีย 5,639.09             

รายได้อ่ืน -                    

รวมรายได้ 5,639.09             

ค่าใช้จ่าย

ค่าธรรมเนียมการจัดการ                                                                               1,543,313.82        

ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์                                                                       37,039.67            

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน                                                                              319,249.62          

ค่าสอบบัญชี 30,245.92            

ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ในการด าเนินโครงการ 69,111.64            

รวมค่าใช้จ่าย 1,998,960.67

รายได้จากการลงทุนสุทธิ (1,993,321.58)

รายได้ (ค่าใช้จ่าย) อ่ืน

ก าไร (ขาดทุน) สุทธิท่ีเกิดข้ึนจากอัตราแลกเปล่ียน 5,498,339.54

ก าไร (ขาดทุน) สุทธิท่ีเกิดข้ึนจากสัญญาป้องกันความเส่ียง -                    

ก าไร (ขาดทุน) สุทธิท่ียังไม่เกิดข้ึนจากอัตราแลกเปล่ียน -                    

ก าไร (ขาดทุน) สุทธิท่ียังไม่เกิดข้ึนจากสัญญาป้องกันความเส่ียง (7,793,069.15)

รวมรายได้ (ค่าใช้จ่าย) อ่ืน (2,294,729.61)

รายการก าไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน

ก าไร(ขาดทุน)สุทธิท่ีเกิดข้ึนท้ังส้ิน 23,481,425.99      

ก าไร(ขาดทุน)สุทธิท่ียังไม่เกิดข้ึนท้ังส้ิน 9,442,738.37

รวมก าไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนท่ีเกิดข้ึนและยังไม่เกิดข้ึน 32,924,164.36

รวมก าไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุน 30,629,434.75

การเพ่ิมข้ึน(ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจากการด าเนินงาน 28,636,113.17

การเพ่ิมข้ึนในสินทรัพย์สุทธิจากการด าเนินงานแยกตามประเภทผู้ถือหน่วยลงทุน มีดังน้ี

ชนิดสะสมมูลค่า 5,796,943.45

ชนิดจ่ายเงินปันผล 21,031,438.65

ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ 479,064.24          

ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ 1,328,666.83

28,636,113.17


