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กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล อิควิต้ี 

กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล อิควิต้ี (LHGEQ) 

ประเภทโครงการ : กองทุนรวมหน่วยลงทุนประเภท Feeder Fund (Feeder Fund) 

นโยบายการลงทุน : กองทุนจะเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศทีม่นีโยบายลงทุนในตราสารทุนทัว่โลก (หรอื 
“กองทุนหลัก (Master fund)”) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรพัย์สินสุทธิ ซึ่ง
กองทุนหลักที่กองทุนจะลงทุนคือกองทุน T. Rowe Price Funds SICAV – Global Focused Growth Equity 
Fund (“กองทุนหลกั”) ซึ่งกองทุนดงักล่าวได้จดทะเบียนในประเทศลกัเซมเบิร์ก และอยู่ภายใต้ UCITS ทัง้นี้ 
กองทุนจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนหลกัในชนิดหน่วยลงทุน “Class I” สกุลเงนิดอลล่าร์สหรฐัฯ (USD) 
ซึ่งจดัตัง้และจดัการโดย T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l. และบริหารการลงทุนโดย T. 
Rowe Price International Ltd 

 กองทุน T. Rowe Price Funds SICAV – Global Focused Growth Equity Fund (กองทุนหลัก) มีนโยบาย
ลงทุนอย่างน้อยร้อยละ 70 ของสินทรพัย์ทัง้หมดในหุ้นและหลักทรพัย์ที่เกี่ยวข้องกับหุ้นบรษิัทจดทะเบียน 
รวมถงึหุน้สามญั  

 หุ้นบุริมสิทธิ ใบส าคัญแสดงสิทธิ American Depository Receipts (ADRs), European Depository Receipts 
(EDRs) and Global Depository Receipts (GDRs)   

 กองทุนหลกัอาจพจิารณาลงทุนในสญัญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกนัความเสีย่ง (Hedging) จาก
อตัราแลกเปลีย่น (Foreign Exchange Rate Risk) ตามดุลยพนิิจของผูจ้ดัการกองทุน 

 ทัง้นี้ บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธใินการเปลีย่นแปลงชนิดของหน่วยลงทุน  (Share Class) และ/หรอืสกุลเงนิทีจ่ะ
ลงทุนอื่นใด ตามความเหมาะสม เพื่อประโยชน์ในการบรหิารจดัการใหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงคข์องกองทุน โดย
ถือว่าได้รบัความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว  ทัง้นี้  การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะค านึงถึงและรกัษา
ประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนเป็นส าคญั 

 ส าหรบัการลงทุนในประเทศของกองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล อคิวติี ้กองทุนอาจเขา้ท าธุรกรรมการซื้อโดยมี
สญัญาขายคนื (reverse repo) และ/หรอืธุรกรรมประเภทการใหย้มืหลกัทรพัย์ (securities lending) รวมถงึอาจ
ลงทุนในหรอืมไีว้ซึ่งตราสารหนี้ที่มอีนัดบัความน่าเชื่อถือต ่ากว่าที่สามารถลงทุนได ้(non–investment grade) 
และตราสารหนี้ทีไ่ม่ไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเชื่อถอื (Unrated) รวมทัง้ตราสารทุนทีไ่ม่ไดจ้ดทะเบยีนในตลาด
หลักทรพัย์ (Unlisted Securities) นอกจากนี้ อาจพิจารณาลงทุนทัง้ในและต่างประเทศ ในเงินฝากธนาคาร    
ตราสารแห่งหนี้  ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ใบส าคัญแสดงสิทธิ และ/หรือหน่วย private equity ตามประกาศ
ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. รวมถงึ หลกัทรพัย์ และ/หรอืทรพัย์สนิอื่นหรอืการหาดอกผลโดยวธิีอื่นตามที่
ระบุไวใ้นโครงการ และ/หรอืตามทีค่ณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอื ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด
หรอืใหค้วามเหน็ชอบ ทัง้นี้ กองทุนจะไม่ลงทุนในตราสารทีม่สีญัญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) 
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กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล อิควิต้ี 

 
 

 

เรยีน ท่านผูถ้อืหน่วยลงทุน 

 กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล อคิวติี ้

 
 บรษิัทหลกัทรพัย์จดัการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จ ากดั ขอน าส่ง “รายงานสรุปสถานะการลงทุน” เพื่อรายงาน   
ผลการด าเนินงานของกองทุนตัง้แต่วนัที ่1 กรกฎาคม 2563 ถงึวนัที ่31 ธนัวาคม 2563 มาเพื่อโปรดทราบ 

สภาพตลาดในรอบบญัชีตัง้แต่ 1 กรกฎาคม 2563 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 

กองทุน LHGEQ ในช่วงรอบระยะเวลา 1 กรกฎาคม 2563 ถงึ 31 ธนัวาคม 2563 ปรบัเพิม่ขึน้ 32.67% 
• ผูจ้ดัการกองทุน T. Rowe Price สามารถปรบัเปลี่ยนสดัส่วนการลงทุนในแต่ละประเทศไดอ้ย่างรวดเรว็สอดคลอ้งกบัสภาพ

ตลาด โดยมกีารใหน้ ้าหนักการลงทุนในกลุ่ม IT, Health care และ Consumer discretionary มากกว่าน ้าหนักตลาด 
• ในช่วงไตรมาสแรกของปี 2563 ตลาดหุ้นทัว่โลกปรบัตวัลงอย่างมาก จากภาวะการระบาดของไวรสัโควดิ19 และ

มาตราการปิดเมอืงส่งผลใหก้จิกรรมทางเศรษฐกจิหยุดชะงดัชัว่คราว นอกจากนี้ปัจจยัการประทวงภายในสหรฐัฯและ
ความขดัแยง้กบัจนีส่งผลใหต้ลาดมคีวามผนัผวน อย่างไรกด็ตีลาดไดส่้งสญัญาณฟ้ืนตวัอกีครัง้หลงัตวัเลขการระบาด
ในหลาย ๆ ประเทศเริม่ส่งสญัญาณดขีึ้น รวมถึงการที่ประเทศในเอเชียเช่น จนี , ญี่ปุ่ น, เกาหล ีมีการผ่อนคลาย
มาตราการ Lock-Down  

• ตลาดหุน้สหรฐัและในหลาย ๆ ภูมภิาคปรบัตวัขึน้จากการที ่FED และ ธนาคารกลางต่างๆทัว่โลกใชน้โยบาย Q.E. 
ในปรมิาณมหาศาลเพื่อพยุงตลาด โดย FED มกีารอดัฉีดสภาพคล่องกว่า 120 billion us ต่อเดือนไปจนถึงสิ้นปี 
2020 และ BOJ ที่เพิ่มเพดานในการเข้าซื้อ ETF จาก 6 billion ไปที่ระดับ 12 billion yen ในปีนี้ เช่นเดียวการ
กระตุน้เศรษฐกจิจากภาครฐัผ่านทางนโยบายทางการคลงัอย่างมหาศาล 

• ตลาดหุ้นทัว่โลกกปรับตัวขึ้นอย่างแข็งแกร่งในช่วงเดือนธันวาคมเนื่ องการความก้าวหน้าของวัคซีนนั ้นมี
ความกา้วหน้ากว่าทีต่ลาดคาดการณ์ประกอบกบัความคาดหวงัเกีย่วกบันโยบายการคลงัของสหรฐัทีส่งูถงึ 1.9 trillion 
us dollar 

มุมมองต่อตลาดหุ้นโลกและ LHGEQ  

• เศรษฐกิจสหรฐัฯส่งสญัญาณฟ้ืนตัวขึ้นหลงัรฐับาลผ่อนปรนมาตรการ Lockdown โดยตัวเลข PMI ได้ปรบัตัวขึ้น
สะทอ้นการฟ้ืนตวัอย่างเป็นระดบั ดา้นธนาคารกลางสหรฐัฯยงัคงด าเนินนโยบายทางการเงนิแบบผ่อนคลาย โดยส่ง
สญัญาณคงดอกเบี้ยไวท้ี่ระดบั 0-0.25% จนถึงปี 2565 ด้าน Balance Sheet ได้ขยายจนคดิเป็นสดัส่วนประมาณ 
24% ของ GDP  

• ผู้จดัการกองทุนคดัเลือกลงทุนในหุ้นที่สามารถเติบโตได้ดีและยัง่ยืน โดยปรบัเปลี่ยนสดัส่วนการลงทุนในแต่ละ
ประเทศได้อย่างรวดเร็วสอดคล้องกับสภาพตลาด มีการกระจายน ้าหนักในการลงทุนในประเทศสหรฐั จนี ญี่ปุ่ น 
องักฤษ อินเดยี ได้อย่างเหมาะสม โดยกองทุนนี้ถือเป็นกองหลกัที่ควรม ี(Core Port) เนื่องจากคดัเลอืกลงทุนใน
หลายประเทศทัว่โลก และหลายกลุ่มอุตสาหกรรม 
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• เรามองว่าตลาดหุน้โลกมแีนวโน้มทีจ่ะผนัผวนในปีนี้ กองทุนประเภท Active Fund จงึมคีวามเหมาะสมส าหรบัสภาพ
ตลาดดงักล่าว ซึง่กองทุน T Rowe Price Global Focused Growth ไดร้บั 5 Morning Star Rating เหมาะส าหรบันัก
ลงทุนที่ยงัสนใจโอกาสรบัผลตอบแทนระยะยาว แนะน า LHGEQ เพื่อกระจายการลงทุนได้ทุกประเทศ และกลุ่ม
อุตสาหกรรม ซึง่เหมาะกบัสภาพตลาดโลกทีม่คีวามผนัผวน  

• แนะน าถอืระยะยาว เพื่อกระจายการลงทุนไปยงัหุน้ต่างประเทศ ทัง้ในตลาดทีพ่ฒันาแล้วและตลาดประเทศเกดิใหม่ 
โดยลงทุนทัว่โลก (Global Equity) และหลายกลุ่มอุตสาหกรรม แม้ระยะสัน้อาจผนัผวนแต่ด้วยผลตอบแทนจาก
สนิทรพัยป์ลอดภยัทีอ่ยู่ระดบัต ่าหรอืตดิลบ การลงทุนหุน้จงึยงัคุม้ค่าความเสีย่งมากกว่าในระยะยาว 

 
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 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:lhfund@lhfund.co.th
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รายชื่อผู้จดัการกองทุน 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

6 

 

กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล อิควิต้ี 

 



 

 

7 
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ตารางเปรียบเทียบผลการด าเนินงาน 
กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล อิควิต้ี (ชนิดสะสมมลูค่า) 

ข้อมูล ณ วนัท่ี 30 ธนัวาคม 2563 

 
 

 
 

 
 

ขอ้มลู ณ วนัที ่30 ธนัวาคม 2563 
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ตารางเปรียบเทียบผลการด าเนินงาน 
กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล อิควิต้ี (ชนิดจ่ายเงินปันผล) 

ข้อมูล ณ วนัท่ี 30 ธนัวาคม 2563 

 
 

 
 

 
 

ขอ้มลู ณ วนัที ่30 ธนัวาคม 2563 
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ตารางเปรียบเทียบผลการด าเนินงาน 
กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล อิควิต้ี (ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอตัโนมติั) 

ข้อมูล ณ วนัท่ี 30 ธนัวาคม 2563 

 
 

 
 

 
 

ขอ้มลู ณ วนัที ่30 ธนัวาคม 2563           
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ตารางเปรียบเทียบผลการด าเนินงาน 
กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล อิควิต้ี (ชนิดเพื่อการออมและสะสมมูลค่า) 

ข้อมูล ณ วนัท่ี 30 ธนัวาคม 2563 

 
 

 
 

 
 

ขอ้มลู ณ วนัที ่30 ธนัวาคม 2563         
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

11 

 

กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล อิควิต้ี 

ตารางเปรียบเทียบผลการด าเนินงาน 
กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล อิควิต้ี (ชนิดเพื่อการออมและจ่ายเงินปันผล) 

ข้อมูล ณ วนัท่ี 30 ธนัวาคม 2563 
 

 
 

 
 

ขอ้มลู ณ วนัที ่30 ธนัวาคม 2563         
     
- เอกสารการวดัผลการด าเนินงานของกองทุนรวมฉบบันี้ไดจ้ดัท าขึน้ตามมาตรฐานการวดัผลการด าเนินงานของกองทุนรวม
ของสมาคมบรษิทัจดัการลงทุน 

- ผลการด าเนินงานในอดตี/ผลการเปรยีบเทยีบผลการด าเนินงานทีเ่กีย่วขอ้งกบัผลติภณัฑใ์นตลาดทุน มไิดเ้ป็นสิง่ยนืยนัถงึผล
การด าเนินงานในอนาคต 

- ท าความเขา้ใจลกัษณะสนิคา้ เงือ่นไข ผลตอบแทน และความเสีย่ง ก่อนตดัสนิใจลงทุน 
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รายงานสถานะการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผกูพนั 
มูลค่า ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 

 

 
รายละเอียดการลงทุนในหลกัทรพัย ์
มูลค่า ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 

 
 
 
 
 
 

รายละเอียดการลงทนุ มลูค่าตามราคาตลาด %NAV

หลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิในประเทศ 93,154,605.55            8.00                     

เงนิฝากธนาคาร 93,154,605.55            8.00                     

หลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิในต่างประเทศ 1,114,186,087.38        95.64                   

หน่วยลงทุน 1,114,186,087.38        95.64                   

สญัญาซือ้ขายล่วงหน้า 24,368,755.47            2.09                     

สญัญาทีอ่า้งองิกบัอตัราแลกเปลีย่น 24,368,755.47            2.09                     

ประเภทรายการค้างรบัค้างจ่ายหรอืหนี้สนิอืน่ ๆ (6,246,535.01)            (0.54)                    

มลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิ 1,165,004,873.39          100.00                      

อตัราส่วน จ านวนเงินต้น มลูค่ายติุธรรม

(%) หรือ จ านวนหุ้น/ (บาท)

หน่วย

เงินฝากธนาคาร

ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) 8.00 91,277,813.47 93,154,605.55

          รวมเงินฝากธนาคาร 8.00 93,154,605.55

สญัญาซ้ือขายล่วงหน้า

สญัญาทีอ่า้งองิกบัอตัราแลกเปลีย่น 2.09 1,149,401,127.00 24,368,755.47

          รวมสญัญาซ้ือขายล่วงหน้า 2.09 24,368,755.47

หน่วยลงทนุ

     หมวดธุรกจิเงนิทุนและหลกัทรพัย์

TROWE PRICE-DVSFD INC. 95.64 855,065.04 1,114,186,087.38

          รวมหน่วยลงทนุ 95.64 1,114,186,087.38

รวมเงินลงทนุ 105.73 1,231,709,448.40

รายการค้างจา่ยหรือหน้ีสินอ่ืน ๆ -5.73 -66,704,575.01

มลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิ 100.00 1,165,004,873.39

รายละเอียด
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กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล อิควิต้ี 

รายละเอียดการลงทุนในสญัญาซื้อขายลว่งหน้า 
มูลค่า ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 

 

ประเภทสญัญา คู่สญัญา วตัถุประสงค์ มลูค่าสญัญา

(Notional Amount)

% NAV วนัครบก าหนด ก าไร/ขาดทุน

(Net Gain/Loss)

สญัญาฟอร์เวริ์ด BANK OF AYUDHYA PUBLIC COMPANY LIMITED                                                              ป้องกนัความเสีย่ง 9,971,360.00 0.0316 29 Jan 2021 368,128.51

สญัญาฟอร์เวริ์ด BANK OF AYUDHYA PUBLIC COMPANY LIMITED                                                              ป้องกนัความเสีย่ง 15,617,250.00 0.0526 30 Apr 2021 613,267.10

สญัญาฟอร์เวริ์ด BANK OF AYUDHYA PUBLIC COMPANY LIMITED                                                              ป้องกนัความเสีย่ง 21,902,650.00 0.0770 28 May 2021 896,592.94

สญัญาฟอร์เวริ์ด BANK OF AYUDHYA PUBLIC COMPANY LIMITED                                                              ป้องกนัความเสีย่ง 46,019,400.00 0.0862 29 Jan 2021 1,004,255.08

สญัญาฟอร์เวริ์ด BANK OF AYUDHYA PUBLIC COMPANY LIMITED                                                              ป้องกนัความเสีย่ง 6,222,400.00 0.0189 28 May 2021 220,699.40

สญัญาฟอร์เวริ์ด BANK OF AYUDHYA PUBLIC COMPANY LIMITED                                                              ป้องกนัความเสีย่ง 24,163,360.00 0.0135 25 Jun 2021 156,833.12

สญัญาฟอร์เวริ์ด BANK OF AYUDHYA PUBLIC COMPANY LIMITED                                                              ป้องกนัความเสีย่ง 6,046,080.00 0.0038 25 Jun 2021 44,442.72

สญัญาฟอร์เวริ์ด BANK OF AYUDHYA PUBLIC COMPANY LIMITED                                                              ป้องกนัความเสีย่ง 18,100,020.00 0.0082 30 Apr 2021 95,644.63

สญัญาฟอร์เวริ์ด KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED                                                                 ป้องกนัความเสีย่ง 66,013,200.00 (0.0011) 25 Jun 2021 (13,015.32)

สญัญาฟอร์เวริ์ด KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED                                                                 ป้องกนัความเสีย่ง 16,708,450.00 0.0173 25 Jun 2021 201,681.36

สญัญาฟอร์เวริ์ด KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED                                                                 ป้องกนัความเสีย่ง 152,460,000.00 0.2058 25 Jun 2021 2,397,875.29

สญัญาฟอร์เวริ์ด KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED                                                                 ป้องกนัความเสีย่ง 21,713,650.00 0.0606 30 Apr 2021 705,644.20

สญัญาฟอร์เวริ์ด KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED                                                                 ป้องกนัความเสีย่ง 52,926,440.00 0.1637 26 Mar 2021 1,907,155.36

สญัญาฟอร์เวริ์ด KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED                                                                 ป้องกนัความเสีย่ง 63,021,000.00 0.0000 04 Jan 2021 0.00

สญัญาฟอร์เวริ์ด KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED                                                                 ป้องกนัความเสีย่ง 6,302,300.00 0.0257 30 Apr 2021 299,953.12

สญัญาฟอร์เวริ์ด KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED                                                                 ป้องกนัความเสีย่ง 4,680,855.00 0.0154 30 Apr 2021 179,122.58

สญัญาฟอร์เวริ์ด KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED                                                              ป้องกนัความเสีย่ง 6,208,700.00 0.0177 26 Mar 2021 206,496.80

สญัญาฟอร์เวริ์ด KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED                                                              ป้องกนัความเสีย่ง 56,940,300.00 0.2508 28 May 2021 2,921,346.00

สญัญาฟอร์เวริ์ด THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY 

LIMITED                                                     

ป้องกนัความเสีย่ง 75,177,600.00 0.2714 28 May 2021 3,161,342.40

สญัญาฟอร์เวริ์ด THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY 

LIMITED                                                     

ป้องกนัความเสีย่ง 57,585,200.00 0.0490 25 Jun 2021 570,727.70

สญัญาฟอร์เวริ์ด THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY 

LIMITED                                                     

ป้องกนัความเสีย่ง 18,737,880.00 0.0630 28 May 2021 733,815.60

สญัญาฟอร์เวริ์ด THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY 

LIMITED                                                     

ป้องกนัความเสีย่ง 33,342,100.00 0.0288 30 Apr 2021 335,346.00

สญัญาฟอร์เวริ์ด THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY 

LIMITED                                                     

ป้องกนัความเสีย่ง 75,023,750.00 0.0007 30 Apr 2021 8,400.00

สญัญาฟอร์เวริ์ด THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY 

LIMITED                                                     

ป้องกนัความเสีย่ง 75,023,750.00 0.0006 28 May 2021 6,815.00

สญัญาฟอร์เวริ์ด THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY 

LIMITED                                                     

ป้องกนัความเสีย่ง 25,018,640.00 0.0870 28 May 2021 1,013,220.80

สญัญาฟอร์เวริ์ด THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY 

LIMITED                                                     

ป้องกนัความเสีย่ง 31,315,200.00 0.1123 28 May 2021 1,308,426.00

สญัญาฟอร์เวริ์ด THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY 

LIMITED                                                     

ป้องกนัความเสีย่ง 14,114,115.00 0.0525 30 Apr 2021 611,352.00

สญัญาฟอร์เวริ์ด THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY 

LIMITED                                                     

ป้องกนัความเสีย่ง 15,606,500.00 0.0518 30 Apr 2021 603,430.00

สญัญาฟอร์เวริ์ด THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY 

LIMITED                                                     

ป้องกนัความเสีย่ง 4,662,225.00 0.0138 30 Apr 2021 161,304.00

สญัญาฟอร์เวริ์ด THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY 

LIMITED                                                     

ป้องกนัความเสีย่ง 9,962,432.00 0.0310 26 Mar 2021 360,671.04

สญัญาฟอร์เวริ์ด THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY 

LIMITED                                                     

ป้องกนัความเสีย่ง 9,297,000.00 0.0253 29 Jan 2021 294,365.10

สญัญาฟอร์เวริ์ด THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY 

LIMITED                                                     

ป้องกนัความเสีย่ง 7,734,500.00 0.0200 26 Mar 2021 233,124.25

สญัญาฟอร์เวริ์ด THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY 

LIMITED                                                     

ป้องกนัความเสีย่ง 3,092,700.00 0.0079 26 Mar 2021 92,149.70

สญัญาฟอร์เวริ์ด THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY 

LIMITED                                                     

ป้องกนัความเสีย่ง 10,843,525.00 0.0293 26 Mar 2021 341,598.95

สญัญาฟอร์เวริ์ด TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED ป้องกนัความเสีย่ง 40,691,950.00 0.1445 30 Apr 2021 1,683,230.39

สญัญาฟอร์เวริ์ด TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED ป้องกนัความเสีย่ง 27,177,750.00 0.0147 25 Jun 2021 171,710.61

สญัญาฟอร์เวริ์ด TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED ป้องกนัความเสีย่ง 11,028,045.00 0.0451 28 May 2021 525,804.47

สญัญาฟอร์เวริ์ด TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED ป้องกนัความเสีย่ง 8,948,850.00 (0.0047) 29 Jan 2021 (54,201.43)

สญัญาทีอ่า้งองิกบัอตัราแลกเปลีย่น USD/THB
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รายละเอียดตวัตราสารและอนัดบัความน่าเช่ือถือของตราสารแห่งหน้ี เงินฝาก หรือตราสารก่ึงหน้ีก่ึงทุน 
มูลค่า ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 

 

สถาบนัการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ TRIS Rating 

ค าอธิบายการจดัอนัดบัเครดิตตราสารหน้ีระยะกลางและยาวมอีายุตัง้แต่ 1 ปีขึ้นไป 

AAA อนัดบัเครดิตสูงสุด มคีวามเสี่ยงต ่าที่สุด ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการช าระดอกเบี้ยและคืนเงนิต้นใน
เกณฑส์งูสุด และไดร้บัผลกระทบน้อยมากจากการเปลีย่นแปลงทางธุรกจิ เศรษฐกจิ และสิง่แวดลอ้มอื่น ๆ 

AA มคีวามเสีย่งต ่ามาก ผู้ออกตราสารหนี้มคีวามสามารถในการช าระดอกเบี้ยและคนืเงนิต้นในเกณฑ์สูงมาก แต่อาจ
ไดร้บัผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงทางธุรกจิ เศรษฐกจิ และสิง่ 
แวดลอ้มอื่น ๆ มากกว่าอนัดบัเครดติทีอ่ยู่ในระดบั AAA 

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

BBB มคีวามเสี่ยงในระดบัปานกลาง 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 ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) AA+(FITCH) 91,214,000.83             
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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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AA(tha) แสดงถงึระดบัความน่าเชื่อถอืขัน้สูงมากเปรยีบเทยีบกบัผูอ้อกตราสารหรอืตราสารอื่นในประเทศไทย 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 าคญัเมื่อเปรยีบเทยีบกบัผูอ้อกตราสารหรอืตราสารอื่นในประเทศ
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 

F3 (tha) แสดงถึงระดบัความสามารถในการช าระหนี้ตามเงื่อนไขทางการเงนิของตราสารตามก าหนดเวลาในระดบัปาน

กลางเมื่อเปรยีบเทยีบกบัผูอ้อกตราสารหรอืตราสารอื่น ๆ ในประเทศไทย ความสามารถในการช าระหนี้ดงักล่าว

จะมคีวามไม่แน่นอนมากขึน้ไปตามความเปลีย่นแปลงในทางลบในระยะสัน้มากกว่าตราสารทีไ่ดร้บัการจดัอนัดบั

ความน่าเชื่อถอืทีส่งูกว่า 
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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 าหรบัอนัดบัความน่าเชื่อถอืใน

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 31 ธนัวาคม 2563 

 

 
 
 

 
รายงานการลงทุนท่ีไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน 

รอบ 6 เดือนระหวา่งวนัท่ี 1 กรกฎาคม 2563 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 

วนัท่ี รายละเอียด การด าเนินการแก้ไข 
  

 
 

 

 

 

การใช้สิทธิออกเสียงในท่ีประชุมผู้ถือหุ้น 

ผูล้งทุนสามารถตรวจดูแนวทางในการใชส้ทิธอิอกเสยีงและการด าเนินการใชส้ทิธอิอกเสยีงไดท้ี ่website ของบรษิทั
จดัการ www.lhfund.co.th 
 
 
 
 
 
 
 

กลุม่ของตราสารการลงทนุ มลูค่าตามราคาตลาด %NAV

(ก) ตราสารภาครฐัไทย/ตราสารภาครฐัต่างประเทศ - -              

(ข) ตราสารทีธ่นาคารทีม่กีฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ ธนาคารพาณิชย์ 91,214,000.83                     7.83             

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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รายงานรายชื่อของบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง ท่ีมีการท าธรุกรรมกบักองทุนรวม 

กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล อคิวติี ้มกีารท าธุรกรรมกบับุคคลทีเ่กีย่วขอ้งในรอบระยะเวลาตัง้แต่วนัที ่1 กรกฎาคม 

2563 ถงึวนัที ่31 ธนัวาคม 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 31 ธนัวาคม 2563 

ช่ือกองทุน PTR 

กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล อคิวติี ้ N/A 
 
 
 

ค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเกบ็จากกองทุนรวม 
ส าหรบัรอบระยะเวลาตัง้แต่วนัท่ี 1 กรกฎาคม 2563 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 

 

ค่าใช้จ่ายทีเ่รยีกเก็บจากกองทุน* จ านวนเงนิ

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

ค่าธรรมเนยีมการจดัการ (Management Fee) 4,926.54 0.672 ไม่เกนิรอ้ยละ 2.50

ค่าธรรมเนยีมผูดู้แลผลประโยชน์ (Trustee Fee) 118.24 0.016 ไม่เกนิรอ้ยละ 0.10

ค่าธรรมเนยีมนายทะเบยีน (Registrar Fee) 985.31 0.134 ไม่เกนิรอ้ยละ 1.00

ค่าสอบบญัช ี(Audit Fee) 30.25 0.004 ตามทีจ่่ายจรงิ

ค่าทีป่รกึษาการลงทุน (Advisory Fee) ไม่มี ไม่มี ไม่มี

ค่าจดัตัง้และจดทะเบยีนกองทุน (Setup and Registered Fund) 22.65 0.003 ตามทีจ่่ายจรงิ

ค่าใช้จ่ายอืน่ๆ ในการด าเนนิโครงการ  (Others Operating  Expense) 76.12 0.010 ตามทีจ่่ายจรงิ

รวมค่าใช้จ่ายทัง้หมด** 6,159.11 0.839

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 โกลบอล อิควิต้ี 

กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล อิควิต้ี 
งบแสดงฐานะการเงิน 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 

 

(หน่วย : บาท)
ยงัไม่ได้ตรวจสอบ

สนิทรพัย์
เงนิลงทุนตามมลูค่ายตุธิรรม  (ราคาทุน 969,263,000.58 บาท) 1,114,186,087.38   
เงนิฝากธนาคาร 93,153,634.19       
ลกูหนี้จากเงนิปันผลและดอกเบีย้ 971.36                 
ค่าใช้จ่ายรอการตดับญัช ี- สทุธิ 44,316.20             
ลกูหนี้จากการขายเงนิลงทุน -                     
ลกูหนี้สญัญาซือ้ขายเงนิตราสารต่างประเทศล่วงหน้าสทุธิ 24,368,755.47       
รวมสนิทรพัย์ 1,231,753,764.60

หนี้สนิ
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 1,459,562.60         
เจ้าหนี้จากการซือ้เงนิลงทุน 62,546,040.00       
เจ้าหนี้จากการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน 1,347,410.03         
เจ้าหนี้สญัญาซือ้ขายเงนิตราสารต่างประเทศล่วงหน้าสทุธิ -                     
หนี้สนิอืน่ 1,395,878.58         
รวมหนี้สนิ 66,748,891.21       
สนิทรพัยส์ทุธิ 1,165,004,873.39

สนิทรพัยส์ทุธิ
ทุนทีไ่ด้รบัจากผูถ้อืหน่วยลงทุน 822,329,628.09      
ก าไร(ขาดทุน) สะสม
บญัชปีรบัสมดุล 140,697,928.04
ก าไร(ขาดทุน) สะสมจากการด าเนนิงาน 201,977,317.26
สนิทรพัยส์ทุธิ 1,165,004,873.39

ประเภทผูถ้อืหน่วยลงทุน
สนิทรพัยส์ทุธต่ิอหน่วยทีค่ านวณแยกตามประเภทผูถ้อืหน่วยลงทุน มดีงันี้

ชนดิสะสมมลูค่า 15.5577               

ชนดิขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตัิ 15.5558               
ชนดิจ่ายเงนิปันผล 12.8673               
ชนดิเพือ่การออมและสะสมมลูค่า 14.6530               
ชนดิเพือ่การออมและจ่ายเงนิปันผล 14.8308               
ชนดิช่องทางอเิลก็ทรอนกิส ์ 14.2446               

จ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายแลว้ทัง้หมด ณ วนัสิน้งวด (หน่วย) แยกตามประเภทผูถ้อืหน่วยลงทุน มดีงันี้
ชนดิสะสมมลูค่า 37,565,183.0471    
ชนดิขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตัิ 1,026,969.7056      
ชนดิจ่ายเงนิปันผล 41,737,445.1605    
ชนดิเพือ่การออมและสะสมมลูค่า 363,374.0852        
ชนดิเพือ่การออมและจ่ายเงนิปันผล 491,416.3803        
ชนดิช่องทางอเิลก็ทรอนกิส ์ 1,048,574.4279      

82,232,962.8066    
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กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล อิควิต้ี 

กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล อิควิต้ี 
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ช่ือย่อ  จ านวนหน่วย / 

มลูค่าท่ีตราไว้

มลูค่ายติุธรรม 

(บาท)

อตัราส่วนของ

มลูค่ายติุธรรม

(%)

อตัรา

ดอกเบีย้

วนัครบ

ก าหนด

  

T ROWE Price Funds SICAV - Global Focused Growth 

Equity Fund

TRPGEQI 

LX

     855,065.0400    1,114,186,087.38 100.00 -

     1,114,186,087.38 100.00
       1,114,186,087.38 100.00

รวม หน่วยลงทุน
รวมเงินลงทนุ - 100% (ราคาทนุ 969,263,000.58 บาท) 

หน่วยลงทุน
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กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล อิควิต้ี 

กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล อิควิต้ี 
งบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็ 

ส าหรบัรอบระยะเวลาตัง้แต่วนัท่ี 1 กรกฎาคม 2563 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 

 

(หน่วย : บาท)
ยงัไม่ได้ตรวจสอบ

รายได้จากการลงทุน
รายได้จากเงนิปันผล -                  
รายได้จากดอกเบีย้ 31,902.62

รวมรายได้ 31,902.62
ค่าใช้จ่าย

ค่าธรรมเนยีมการจดัการ                                                                               4,926,543.80
ค่าธรรมเนยีมผูดู้แลผลประโยชน์                                                                       118,237.00
ค่าธรรมเนยีมนายทะเบยีน                                                                              985,308.79
ค่าสอบบญัชี 30,245.92
ค่าใช้จ่ายอืน่ๆ ในการด าเนนิโครงการ 103,556.10

รวมค่าใช้จ่าย 6,163,891.61
รายได้จากการลงทุนสทุธิ (6,131,988.99)
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) อืน่

ก าไร (ขาดทุน) สทุธทิีเ่กดิขึน้จากอตัราแลกเปลีย่น (14,596,920.78)
ก าไร (ขาดทุน) สทุธทิีเ่กดิขึน้จากสญัญาป้องกนัความเสีย่ง -                  
ก าไร (ขาดทุน) สทุธทิีย่งัไม่เกดิขึน้จากอตัราแลกเปลีย่น -                  
ก าไร (ขาดทุน) สทุธทิีย่งัไม่เกดิขึน้จากสญัญาป้องกนัความเสีย่ง 13,342,783.55

รวมรายได้ (ค่าใช้จ่าย) อืน่ (1,254,137.23)
รายการก าไร(ขาดทุน)สทุธจิากเงนิลงทุน

ก าไร(ขาดทุน)สทุธทิีเ่กดิขึน้ทัง้สิน้ 120,729,529.44
ก าไร(ขาดทุน)สทุธทิีย่งัไม่เกดิขึน้ทัง้สิน้ 104,274,870.73

รวมก าไร(ขาดทุน)จากเงนิลงทุนทีเ่กดิขึน้และยงัไม่เกดิขึน้ 225,004,400.17
รวมก าไร(ขาดทุน)จากเงนิลงทุน 223,750,262.94
การเพิม่ขึน้(ลดลง) ในสนิทรพัยส์ทุธจิากการด าเนนิงาน 217,618,273.95

การเพิม่ขึน้ในสนิทรพัยส์ทุธจิากการด าเนนิงานแยกตามประเภทผูถ้อืหน่วยลงทุน มดีงันี้

ชนดิสะสมมลูค่า 107,558,567.15
ชนดิขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตัิ 246,288.56
ชนดิจ่ายเงนิปันผล 104,821,341.66
ชนดิเพือ่การออมและสะสมมลูค่า 3,644,161.94
ชนดิเพือ่การออมและจ่ายเงนิปันผล 372,582.39
ชนดิช่องทางอเิลก็ทรอนกิส ์ 975,332.25

217,618,273.95


