
 

 

 

 

 

 

 

 

กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล ไลฟ์สไตล ์อคิวติี ้ มกีารแกไ้ขโครงการเปลีย่นชื่อย่อกองทุน จากเดมิ LHGLIFE-E เป็น LHGLIFEE 

และเพิม่ชนิดหน่วยลงทุน เริม่มผีลวนัที ่16 ตุลาคม 2563 
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กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล ไลฟ์สไตล ์อิควิต้ี (LHGLIFEE) 

กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล ไลฟ์สไตล ์อิควิต้ี (LHGLIFEE) 

ประเภทโครงการ :  กองทุนรวมทีล่งทุนในหน่วยลงทุนกองทุนต่างประเทศเพยีงกองทุนเดยีว (Feeder Fund) ประเภทรบั
ซื้อคนืหน่วยลงทุน  

นโยบายการลงทุน :  1.  กองทุนจะเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ (หรอื “กองทุนหลกั (Master fund)”) 
โดยเฉลี่ยในรอบปีบญัชไีม่น้อยกว่ารอ้ยละ 80 ของมูลค่าทรพัย์สนิสุทธ ิซึ่งกองทุนหลกัทีก่องทุนจะลงทุน
คือกองทุน Invesco Global Consumer Trends Fund โดยจะลงทุนใน ”C-Acc Share Class”  ประเภท 
Accumulation ในสกุลเงนิดอลล่าร์สหรฐัฯ (USD) กองทุน  Invesco    Global Consumer Trends Fund จด
ทะเบียนในประเทศลักเซมเบิร์ก มีลักษณะเป็น “Société d'Investissement à Capital Variable” (SICAV) 
ภายใต้กฎหมายของประเทศลักเซมเบิร์ก และอยู่ภายใต้ UCITS บริหารและจัดการโดย Invesco 
Management S.A.   

 กองทุน Invesco Global Consumer Trends Fund เป็นกองทุนทีม่นีโยบายการลงทุนทีจ่ะแสวงหาการ
เตบิโตของเงนิทุนในระยะยาวผ่านการลงทุนอย่างน้อย 70% ของมูลค่าทรพัย์สุทธขิองกองทุนในตรา
สารทุน/หุน้ของบรษิทัต่างๆ ทัว่โลก ทีด่ าเนินธุรกจิเกี่ยวขอ้งกบั การออกแบบ การผลติ รวมไปถงึการ
จดัจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ ทัง้สนิค้าและบรกิาร ของสนิค้าในกลุ่มกิจกรรมสนัทนาการต่าง ๆ ทัง้นี้อาจ
รวมถงึกลุ่มบรษิทัรถยนต ์กลุ่มสนิคา้คงทน บรษิทัเกีย่วกบัการสื่อสาร อนิเทอรเ์น็ต และบรษิทัอื่น ๆ ที่
สามารถตอบสนองความตอ้งการของผูบ้รโิภคในดา้นน้ีได ้

 นอกจากนี้ กองทุนหลกัจะลงทุนในเงนิสด และตราสารเทยีบเท่าเงนิสด ตราสารตลาดเงนิ หรอืลงทุน
ในตราสารหนี้ (รวมถึงหุ้นกู้แปลงสภาพ) หรือตราสารทุน/หุ้นของบรษิัทอื่น  ๆ นอกเหนือจากกลุ่ม
บรษิทัขา้งตน้ ในสดัส่วนไม่เกนิรอ้ยละ 30 ของมลูค่าทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุน 

 และส่วนทีเ่หลอื กองทุนหลกัอาจพจิารณาลงทุนในหลกัทรพัย์ และ/หรอืตราสารของบรษิทัไม่ไดร้บัการ
จัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated) (ตราสารหนี้ที่ยังไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือจาก
หน่วยงานระหว่างประเทศ เช่น  Moody’s, Standard & Poor’s และ Fitch) และ/หรอืหลกัทรพัย์ และ/
หรอืตราสารทีม่อีนัดบัความน่าเชื่อถอืทีต่ ่ากว่า BBB- จาก Standard & Poor's และ Ficth หรอือนัดบัต ่า
กว่า Baa3 จาก Moody's หรอืเทยีบเท่าจากสถาบนัจดัอนัดบัทีเ่ป็นที่รูจ้กัในระดบัสากล) ในสดัส่วนไม่
เกนิรอ้ยละ 10 ของมลูค่าทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุน 

 อนึ่ง กองทุนหลกัอาจพจิารณาลงทุนในสญัญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกนัความเสีย่ง
และเพิม่ประสทิธภิาพการบรหิารการลงทุน (Efficient Portfolio Management : EPM)  เช่น การท า
สญัญาฟิวเจอร์ส และ/หรอืสญัญาออปชัน่ และ/หรอืสญัญาฟอร์เวริ์ด และ/หรอืสญัญาสวอป ทีอ่้างอิง
กับหลักทรพัย์ หรือตัวแปรอ้างอิงที่กองทุนหลักลงทุน โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อท าให้กองทุนหลัก
สามารถสร้างผลตอบแทนให้ใกล้เคียงกับดชันีอ้างอิง ดงันัน้ กองทุนหลักจึงมีความเสี่ยงมากกว่า
กองทุนรวมอื่น รวมถงึกองทุนหลกัอาจลงทุนหรอืมไีวซ้ึง่สญัญาซื้อขายล่วงหน้าโดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อ
ป้องกนัความเส ียงจากอตัราแลกเปลีย่นตามดุลยพนิิจของผูจ้ดัการกองทุน 
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กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล ไลฟ์สไตล ์อิควิต้ี (LHGLIFEE) 

 ทัง้นี้ บรษิัทจดัการขอสงวนสิทธใินการเปลี่ยนแปลงชนิดของหน่วยลงทุน (Share Class) และ/หรอื
สกุลเงินที่จะลงทุนอื่นใด ตามความเหมาะสม เพื่อประโยชน์ในการบริหารจัดการให้เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ของกองทุน โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ทัง้นี้  การ
เปลีย่นแปลงดงักล่าวจะค านึงถงึและรกัษาประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนเป็นส าคญั 

 ส าหรบัการลงทุนในประเทศของกองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล ไลฟ์สไตล์ อคิวติี้ กองทุนอาจเขา้ท า
ธุรกรรมการซื้อโดยมสีญัญาขายคนื (reverse repo) และ/หรอืธุรกรรมประเภทการให้ยมืหลกัทรพัย ์
(securities lending) รวมถึงอาจลงทุนในหรอืมีไว้ซึ่งตราสารหนี้ที่มีอนัดบัความน่าเชื่อถือต ่ากว่าที่
สามารถลงทุนได้ (non - investment grade) และตราสารหนี้ที่ไม่ไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเชื่อถือ 
(Unrated) รวมทัง้ตราสารทุนที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย์ (Unlisted Securities) รวมถึง
ทรพัย์สินอื่นใด และ/หรอืการหาดอกผลอื่นใดอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างโดยเป็นไปตามที่
ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอื ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนดหรอืให้ความ
เหน็ชอบ  ทัง้นี้ กองทุนจะไม่ลงทุนในตราสารทีม่สีญัญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) 

ส าหรบัเงนิลงทุนส่วนที่เหลอืของกองทุนนี้อาจพจิารณาลงทุนทัง้ในและต่างประเทศ โดยอาจลงทุนใน
เงนิฝากธนาคาร ตราสารแห่งหนี้  ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ใบส าคญัแสดงสทิธิและ/หรอืหน่วย private 
equity ตามประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. รวมถงึ หลกัทรพัยแ์ละ/หรอืทรพัยส์นิอื่นหรอืการ
หาดอกผลโดยวธิอีื่นตามที่ระบุไวใ้นโครงการ และ/หรอืตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอื ส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนดหรอืใหค้วามเหน็ชอบ 
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กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล ไลฟ์สไตล ์อิควิต้ี (LHGLIFEE) 

 

 

 

เรยีน ท่านผูถ้อืหน่วยลงทุน 

 กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล ไลฟ์สไตล ์อคิวติี้  

 
 บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮา้ส ์จ ากดั ขอน าส่ง “รายงานสรุปสถานะการลงทุน” เพื่อรายงานผล
การด าเนินงานของกองทุนตัง้แต่วนัที ่1 สงิหาคม 2563 ถงึวนัที ่31 มกราคม 2564 มาเพื่อโปรดทราบ 

สภาพตลาดในรอบบญัชีตัง้แต่วนัท่ี 1 สิงหาคม 2563 ถึงวนัท่ี 31 มกราคม 2564 
 กองทุน LHGLIFEE ในช่วงรอบระยะเวลา รอบระยะเวลา 1 สิงหาคม 2563 ถึงวนัที่ 31 มกราคม 2564  ปรบัตัว
เพิม่ขึน้ 35.85% เน่ืองจาก 

• ตลาดหุน้ทัว่โลกปรบัตวัสูงขึน้หลงัจากท าจุดต ่าสุดในช่วงปลายเดอืนมนีาคม น าโดยตลาดหุน้สหรฐัโดยเฉพาะบรษิัท
เทคโนโลย ีประกอบกบัเศรษฐกจิสหรฐัทีม่กีารปรบัฟ้ืนตวัอย่างรวดเรว็จากนโยบายกระตุน้เศรษฐกจิจากภาครฐัท าให้
การบรโิภคมกีารปรบัฟ้ืนตวัอย่างรวดเรว็ และความหวงัทีว่่าสคัวนี Covid-19 จะออกมาใชไ้ดเ้รว็กว่าทีค่าดการณ์ 

• กองทุนคงยงัเน้นลงทุนในธมีไลฟ์สไตลด์จิทิลัซึง่คดิเป็นประมาณ 70% ของพอรต์ และ ประมาณ 30% ของพอรต์โฟลิ
โอมุ่งเน้นไปทีก่ารบรโิภคแบบดัง้เดมิมากขึน้ โดยมองว่าเศรษฐกจิเริม่กลบัมาเปิดอกีครัง้และผูบ้รโิภคเริม่ทีจ่ะออกไป
ใชช้วีติสถานทีใ่กลบ้า้นมากขึน้  

• กองทุนหลกัยงัคงมมีุมมองบวกต่อกลุ่ม E-Commerce, Gaming, Digital Music, Online Dating, Home Improvement ซึ่ง
เป็นกลุ่มที่ได้รบัประโยชน์จาก Theme “Stay at home” หรอื การกกัตวัอยู่บ้าน อย่างไรกด็หีากสถานการณ์ Covid ดขีึ้น
รวมถงึผูค้นเริม่ออกมาใชช้วีติตามปกต ิกองทุนอาจะพจิารณาเพิม่สดัส่วนการลงทุนในกลุ่มทีเ่ป็น Theme” Re-opening” 
มากขึน้ซึง่เป็นกลุ่มทีร่าคายงัไม่ไดป้รบัขึน้มาก 

 
มุมมองเทรนของผูบ้ริโภค และ GLIFE-E 

เทรนดข์องผูบ้รโิภคเป็นเทรนระยะยาวทีเ่ตบิโตอย่างต่อเนื่อง และมแีนวโน้มทีจ่ะยงัคงเตบิโตต่อไปจากพฤตกิรรมของ
ผูโ้ภคทีค่่อย ๆ ปรบัเปลีย่นไปทกุวนั เช่น 

• ธุรกจิรา้นคา้ออนไลน์ (E-Commerce) ทีม่สีดัส่วนในตลาด Retail มากขึน้ ซึง่ไดก้นิสดัส่วนตลาดของธุรกจิรา้นคา้ปลกี
อย่างต่อเนื่อง โดยไดร้บัแรงสนับสนุนจากการทีร่า้นคา้ปลกีขนาดใหญ่ต่างหนัมาใชเ้ทคโนโลยมีากขึน้ 

• สดัส่วนตลาดของธุรกจิโฆษณาออนไลน์ (Internet & Digital) สงูขึน้อย่างต่อเน่ือง และคาดว่าจะสูงขึน้ต่อ โดยคาดว่า
สดัส่วนตลาดธุรกจิโฆษณาออนไลน์จะโตถงึ 57% ในปี 2020 จากประมาณ 38% ในปี 2016 จากการทีธุ่รกจิโฆษณามี
การลงทุนทีส่งูในดา้นโฆษณาออนไลน์ 

• ความเสีย่งในการลงทุนยงัคงมอียู่ ไดแ้ก่ สงครามการคา้ระหว่างจนี-สหรฐัฯ, ความเสีย่งทีเ่ศรษฐกจิโลกทีอ่าจจะชะลอตวั, 
BREXIT เป็นตน้ อย่างไรกต็ามธนาคารกลางต่าง ๆ ไดผ้่อนคลายนโยบายการเงนิมากขึน้เพื่อรบัมอืกับปัจจยัต่าง ๆ ทีจ่ะ
กระทบต่อเศรษฐกจิได ้
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กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล ไลฟ์สไตล ์อิควิต้ี (LHGLIFEE) 

บรษิทัขอขอบพระคุณท่านผูถ้อืหน่วยลงทุนเป็นอย่างสูง ทีไ่ดม้อบความไวว้างใจใหบ้รษิทับรหิารเงนิลงทุนของท่าน บรษิัท

ยงัคงยนืยนัในความตัง้ใจและทุ่มเทความสามารถเพื่อบรหิารเงนิของท่านอย่างมปีระสทิธภิาพสูงทีสุ่ดต่อไป และหากท่านมขีอ้สงสยั

ประการใด ท่านสามารถตดิต่อมาได้ที่บรษิัทหลกัทรพัย์จดัการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส ์จ ากดั หมายเลขโทรศพัท์ 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 
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กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล ไลฟ์สไตล ์อิควิต้ี (LHGLIFEE) 
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กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล ไลฟ์สไตล ์อิควิต้ี (LHGLIFEE) 

ตารางเปรียบเทียบผลการด าเนินงาน 
ชนิดสะสมมลูค่า 

ข้อมูล ณ วนัท่ี 29 มกราคม 2564 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

  ขอ้มลู ณ วนัที ่29 มกราคม 2564 
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กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล ไลฟ์สไตล ์อิควิต้ี (LHGLIFEE) 

ตารางเปรียบเทียบผลการด าเนินงาน 
ชนิดจ่ายเงินปันผล 

ข้อมูล ณ วนัท่ี 29 มกราคม 2564 
 

 
 

 
 
 
 
 

ขอ้มลู ณ วนัที ่29 มกราคม 2564 
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กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล ไลฟ์สไตล ์อิควิต้ี (LHGLIFEE) 

ตารางเปรียบเทียบผลการด าเนินงาน 
ชนิดช่องทางอิเลก็ทรอนิกส ์

ข้อมูล ณ วนัท่ี 29 มกราคม 2564 

 

 
 
 
 
     

   ขอ้มลู ณ วนัที ่29 มกราคม 2564 
 
 
- เอกสารการวดัผลการด าเนินงานของกองทุนรวมฉบบันี้ได้จดัท าขึน้ตามมาตรฐานการวดัผลการด าเนินงานของกองทุนรวม
ของสมาคมบรษิทัจดัการลงทุน 

- ผลการด าเนินงานในอดตี/ผลการเปรยีบเทยีบผลการด าเนินงานทีเ่กีย่วขอ้งกบัผลติภณัฑ์ในตลาดทุน มไิดเ้ป็นสิง่ยนืยนัถงึผล
การด าเนินงานในอนาคต 

- ท าความเขา้ใจลกัษณะสนิคา้ เงือ่นไข ผลตอบแทน และความเสีย่ง ก่อนตดัสนิใจลงทุน 
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กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล ไลฟ์สไตล ์อิควิต้ี (LHGLIFEE) 

รายงานสถานะการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผกูพนั 
มูลค่า ณ วนัท่ี 31 มกราคม 2564 

 
 
 

รายละเอียดการลงทุนในหลกัทรพัย ์
มูลค่า ณ วนัท่ี 31 มกราคม 2564 

 
 
 
 

รายละเอียดการลงทนุ มลูค่าตามราคาตลาด %NAV

หลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิในประเทศ 246,163,174.64          38.78              

เงนิฝากธนาคาร 246,163,174.64          38.78              

หลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิในต่างประเทศ 680,957,015.59          107.27             

หน่วยลงทุน 680,957,015.59          107.27             

สญัญาซือ้ขายล่วงหน้า 6,552,750.86             1.03                

สญัญาทีอ่า้งองิกบัอตัราแลกเปลีย่น 6,552,750.86             1.03                

ประเภทรายการค้างรบัค้างจ่ายหรอืหนี้สนิอืน่ ๆ (189,846,899.22)         (29.91)             

มลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิ 634,785,515.41             100.00                

อตัราส่วน จ านวนเงินต้น มลูค่ายติุธรรม

(%) หรือ จ านวนหุ้น/ (บาท)

หน่วย

เงินฝากธนาคาร

ธนาคารกสกิรไทย จ ากดั (มหาชน) 38.78 221,762,402.09 246,163,174.64

          รวมเงินฝากธนาคาร 38.78 246,163,174.64

สญัญาซ้ือขายล่วงหน้า

สญัญาทีอ่า้งองิกบัอตัราแลกเปลีย่น 1.03 604,498,652.00 6,552,750.86

          รวมสญัญาซ้ือขายล่วงหน้า 1.03 6,552,750.86

หน่วยลงทนุ

     หมวดธุรกจิเงนิทุนและหลกัทรพัย์

INVESCO Management SA 107.27 203,776.57 680,957,015.59

          รวมหน่วยลงทนุ 107.27 680,957,015.59

รวมเงินลงทนุ 147.08 933,672,941.09

รายการค้างจา่ยหรือหน้ีสินอ่ืน ๆ -47.08 -298,887,425.68

มลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิ 100.00 634,785,515.41

รายละเอียด
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กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล ไลฟ์สไตล ์อิควิต้ี (LHGLIFEE) 

รายละเอียดการลงทุนในสญัญาซื้อขายลว่งหน้า 
มูลค่า ณ วนัท่ี 31 มกราคม 2564 

 

 

ประเภทสญัญา คู่สญัญา วตัถุประสงค์ มลูค่าสญัญา

(Notional Amount)

% NAV วนัครบก าหนด ก าไร/ขาดทุน

(Net Gain/Loss)

สญัญาฟอร์เวริ์ด BANK OF AYUDHYA PUBLIC COMPANY LIMITED                                                              ป้องกนัความเสีย่ง 48,326,720.00 0.0663 25 Jun 2021 421,014.40

สญัญาฟอร์เวริ์ด BANK OF AYUDHYA PUBLIC COMPANY LIMITED                                                              ป้องกนัความเสีย่ง 10,580,640.00 0.0160 25 Jun 2021 101,255.35

สญัญาฟอร์เวริ์ด BANK OF AYUDHYA PUBLIC COMPANY LIMITED                                                              ป้องกนัความเสีย่ง 21,182,000.00 0.0359 26 Mar 2021 227,927.00

สญัญาฟอร์เวริ์ด BANK OF AYUDHYA PUBLIC COMPANY LIMITED                                                              ป้องกนัความเสีย่ง 15,103,500.00 0.0213 30 Apr 2021 135,105.50

สญัญาฟอร์เวริ์ด BANK OF AYUDHYA PUBLIC COMPANY LIMITED                                                              ป้องกนัความเสีย่ง 18,100,020.00 0.0217 30 Apr 2021 137,965.20

สญัญาฟอร์เวริ์ด BANK OF AYUDHYA PUBLIC COMPANY LIMITED                                                              ป้องกนัความเสีย่ง 13,176,020.00 0.0001 30 Jul 2021 417.12

สญัญาฟอร์เวริ์ด BANK OF AYUDHYA PUBLIC COMPANY LIMITED                                                              ป้องกนัความเสีย่ง 12,050,080.00 0.0114 30 Jul 2021 72,142.40

สญัญาฟอร์เวริ์ด KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED                                                                 ป้องกนัความเสีย่ง 9,008,760.00 0.0042 28 May 2021 26,872.80

สญัญาฟอร์เวริ์ด KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED                                                                 ป้องกนัความเสีย่ง 14,364,000.00 (0.0009) 30 Apr 2021 (5,792.16)

สญัญาฟอร์เวริ์ด KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED                                                                 ป้องกนัความเสีย่ง 45,568,500.00 0.1031 25 Jun 2021 654,426.00

สญัญาฟอร์เวริ์ด KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED                                                              ป้องกนัความเสีย่ง 25,306,800.00 0.2135 28 May 2021 1,355,546.40

สญัญาฟอร์เวริ์ด THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY LIMITED                                                     ป้องกนัความเสีย่ง 10,504,130.00 0.0037 30 Jul 2021 23,450.35

สญัญาฟอร์เวริ์ด THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY LIMITED                                                     ป้องกนัความเสีย่ง 28,176,970.00 0.0061 26 Mar 2021 38,457.28

สญัญาฟอร์เวริ์ด THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY LIMITED                                                     ป้องกนัความเสีย่ง 63,348,600.00 0.0740 25 Jun 2021 469,776.30

สญัญาฟอร์เวริ์ด THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY LIMITED                                                     ป้องกนัความเสีย่ง 68,759,650.00 (0.0170) 25 Jun 2021 (107,633.10)

สญัญาฟอร์เวริ์ด THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY LIMITED                                                     ป้องกนัความเสีย่ง 11,963,400.00 (0.0021) 25 Jun 2021 (13,518.80)

สญัญาฟอร์เวริ์ด THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY LIMITED                                                     ป้องกนัความเสีย่ง 14,981,000.00 0.0014 30 Jul 2021 8,600.50

สญัญาฟอร์เวริ์ด THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY LIMITED                                                     ป้องกนัความเสีย่ง 21,075,460.00 0.0191 26 Mar 2021 121,248.40

สญัญาฟอร์เวริ์ด THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY LIMITED                                                     ป้องกนัความเสีย่ง 17,999,400.00 0.0000 02 Feb 2021 0.00

สญัญาฟอร์เวริ์ด THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY LIMITED                                                     ป้องกนัความเสีย่ง 4,993,552.00 0.0321 30 Apr 2021 203,697.92

สญัญาฟอร์เวริ์ด THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY LIMITED                                                     ป้องกนัความเสีย่ง 21,920,850.00 0.1517 28 May 2021 963,247.60

สญัญาฟอร์เวริ์ด THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY LIMITED                                                     ป้องกนัความเสีย่ง 15,614,900.00 0.1016 28 May 2021 645,184.00

สญัญาฟอร์เวริ์ด THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY LIMITED                                                     ป้องกนัความเสีย่ง 14,265,000.00 0.1250 30 Apr 2021 793,535.40

สญัญาฟอร์เวริ์ด TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED ป้องกนัความเสีย่ง 78,128,700.00 0.0441 25 Jun 2021 279,825.00

สญัญาทีอ่า้งองิกบัอตัราแลกเปลีย่น USD/THB
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กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล ไลฟ์สไตล ์อิควิต้ี (LHGLIFEE) 

รายละเอียดตวัตราสารและอนัดบัความน่าเช่ือถือของตราสารแห่งหน้ี เงินฝาก หรือตราสารก่ึงหน้ีก่ึงทุน 
มูลค่า ณ วนัท่ี 31 มกราคม 2564 

 

 
 

สถาบนัการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ TRIS Rating 

ค าอธิบายการจดัอนัดบัเครดิตตราสารหน้ีระยะกลางและยาวมอีายุตัง้แต่ 1 ปีขึ้นไป 

AAA อนัดบัเครดติสงูสุด มคีวามเสีย่งต ่าทีสุ่ด ผูอ้อกตราสารหนี้มคีวามสามารถในการช าระดอกเบีย้และคนืเงนิตน้ในเกณฑ์
สงูสุด และไดร้บัผลกระทบน้อยมากจากการเปลีย่นแปลงทางธุรกจิ เศรษฐกจิ และสิง่แวดลอ้มอื่น ๆ 

AA มคีวามเสีย่งต ่ามาก ผูอ้อกตราสารหนี้มคีวามสามารถในการช าระดอกเบีย้และคนืเงนิตน้ในเกณฑส์งูมาก แต่อาจไดร้บั
ผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงทางธุรกจิ เศรษฐกจิ และสิง่แวดลอ้มอื่น ๆ มากกว่าอนัดบัเครดติทีอ่ยู่ในระดบั AAA 

A มคีวามเสีย่งในระดบัต ่า ผูอ้อกตราสารหนี้มคีวามสามารถในการช าระดอกเบีย้และคนืเงนิตน้ในเกณฑ์สงู แต่อาจไดร้บั
ผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงทางธุรกจิ เศรษฐกจิ และสิง่แวดลอ้มอื่น ๆ มากกว่าอนัดบัเครดติทีอ่ยู่ในระดบัสงูกว่า 

BBB มีความเสี่ยงในระดับปานกลาง ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการช าระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ที่
เพียงพอ แต่มีความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น  ๆ มากกว่า และอาจมี
ความสามารถในการช าระหนี้อ่อนแอลงเมื่อเทยีบกบัอนัดบัเครดติทีอ่ยู่ในระดบัสงูกว่า 

BB มคีวามเสี่ยงในระดบัสูง ผู้ออกตราสารหนี้มคีวามสามารถในการช าระดอกเบี้ยและคนืเงนิต้นในเกณฑ์ต ่ากว่าระดบั
ปานกลาง และจะไดร้บัผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกจิ เศรษฐกจิ และสิง่แวดลอ้มอื่น ๆ ค่อนขา้งชดัเจน ซึ่ง
อาจส่งใหค้วามสามารถในการช าระหนี้อยู่ในเกณฑท์ีไ่ม่เพยีงพอ 

B มคีวามเสี่ยงในระดบัสูงมาก ผู้ออกตราสารหนี้มคีวามสามารถในการช าระดอกเบี้ยและคนืเงนิต้นในเกณฑ์ต ่า และ
อาจจะหมดความสามารถหรอืความตัง้ใจในการช าระหนี้ไดต้ามการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ทางธุรกจิ เศรษฐกจิ 
และสิง่แวดลอ้มอื่น ๆ  

C มคีวามเสีย่งในการผดินัดช าระหนี้สูงทีสุ่ด ผูอ้อกตราสารหนี้ไม่มคีวามสามารถในการช าระดอกเบีย้และคนืเงนิตน้ตาม
ก าหนดอย่างชดัเจน โดยต้องอาศยัเงื่อนไขทีเ่อื้ออ านวยทางธุรกจิ เศรษฐกจิ และสิง่แวดล้อมอื่น ๆ อย่างมากจงึจะมี
ความสามารถในการช าระหนี้ได ้

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

อนัดบัเครดติภายในระดบัเดยีวกนั 

 

 

 

    ประเภท                     ผูอ้อก อนัดบั มลูค่าตาม

ความน่าเช่ือถอื ราคาตลาด

เงนิฝากธนาคาร ธนาคารกสกิรไทย จ ากดั (มหาชน) AA+(FITCH) 246,163,174.64                   
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กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล ไลฟ์สไตล ์อิควิต้ี (LHGLIFEE) 

ค าอธิบายการจดัอนัดบัเครดิตตราสารหน้ีระยะสัน้มอีายุต า่กว่า 1 ปี 

T1 ผู้ออกตราสารหนี้มสีถานะทัง้ทางด้านการตลาดและการเงนิที่แขง็แกร่งในระดบัดมีาก และนักลงทุนจะได้รบัความ

คุม้ครองจากการผดินัดช าระหนี้ทีด่กีว่าอนัดบัเครดติในระดบัอื่น ผูอ้อกตราสารทีไ่ดร้บัอนัดบัเครดติในระดบัดงักล่าว

ซึง่มเีครื่องหมาย “+” ดว้ยจะไดร้บัความคุม้ครองด้านการผดินัดช าระหนี้ทีส่งูยิง่ขึน้ 

T2 ผูอ้อกตราสารหนี้มสีถานะทัง้ทางดา้นการตลาดและการเงนิทีแ่ขง็แกร่งในระดบัด ีและมคีวามสามารถในการช าระหนี้

ระยะสัน้ในระดบัทีน่่าพอใจ 

T3 ผูอ้อกตราสารหนี้มคีวามสามารถในการช าระหนี้ระยะสัน้ในระดบัทีย่อมรบัได้ 

T4 ผูอ้อกตราสารหนี้มคีวามสามารถในการช าระหนี้ระยะสัน้ทีค่่อนขา้งอ่อนแอ 

อนัดบัเครดติทุกประเภททีจ่ดัโดย TRIS Rating เป็นอนัดบัเครดติตราสารหนี้ในตระกูลเงนิบาท ซึง่สะทอ้นความสามารถ

ในการช าระหนี้ของผู้ออกตราสารโดยไม่รวมความเสีย่งในการเปลีย่นแปลงการช าระหนี้จากสกุลเงนิบาทเป็นสกุลเงินต รา

ต่างประเทศ 

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

เปลี่ยนแปลงอนัดบัเครดติของผูอ้อกตราสารในระยะปานกลางหรอืระยะยาว โดย TRIS Rating จะพจิารณาถงึโอกาสทีจ่ะเกิด

การเปลีย่นแปลงของภาวะอุตสาหกรรมและสภาพแวดลอ้มทางธุรกจิในอนาคตของผูอ้อกตราสารทีอ่าจกระทบต่อความสามารถ

ในการช าระหนี้ ทัง้นี้ แนวโน้มอนัดบัเครดติที่ออกให้แก่หน่วยงานหนึ่ง ๆ จะเทยีบเท่ากบัความสามารถในการช าระหนี้ของ

หน่วยงานนัน้ 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) แสดงถึงระดบัความน่าเชื่อถือขัน้สูงสุดของอนัดบัความน่าเชื่อถอืภายในประเทศไทย ซึ่งก าหนดโดย Fitch โดย
อนัดบัความน่าเชื่อถอืนี้จะมอบใหก้บัอนัดบัความน่าเชื่อถอืที่มคีวามเสี่ยง “น้อยที่สุด” เมื่อเปรยีบเทยีบกบัผูอ้อก
ตราสารหรอืตราสารอื่นในประเทศไทย และโดยปกตแิลว้จะก าหนดใหแ้ก่ตราสารทางการเงนิทีอ่อกหรอืค ้าประกนั
โดยรฐับาล 
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กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล ไลฟ์สไตล ์อิควิต้ี (LHGLIFEE) 

AA(tha) แสดงถงึระดบัความน่าเชื่อถอืขัน้สูงมากเปรยีบเทยีบกบัผูอ้อกตราสารหรอืตราสารอื่นในประเทศไทย โดยระดบั
ความน่าเชื่อถือของตราสารทางการเงนิขัน้นี้ต่างจากผู้ออกตราสารหรอืตราสารอื่นที่ได้รบัการจดัอนัดบัความ
น่าเชื่อถอืขัน้สงูสุดของประเทศไทยเพยีงเลก็น้อย 

BBB (tha) แสดงถึงระดบัความน่าเชื่อถือขัน้ปานกลางเมื่อเปรยีบเทียบกับผู้ออกตราสารหรอืตราสารอื่นในประเทศไทย 
อย่างไรก็ดมีคีวามเป็นไปไดม้ากว่าการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์หรอืสภาพทางเศรษฐกจิจะมผีลกระทบต่อ
ความสามารถในการช าระหนี้ไดต้รงตามก าหนดเวลาของตราสารทางการเงนิเหล่านี้มากกว่าตราสารหนี้อื่นทีไ่ดร้บั
การจดัอนัดบัความน่าเชื่อถอืในประเภททีส่งูกว่า 

BB (tha) แสดงถึงระดบัความน่าเชื่อถือค่อนขา้งต ่าเมื่อเปรยีบเทยีบกบัผู้ออกตราสารหรอืตราสารอื่นในประเทศไทย การ
ช าระหนี้ตามเงือ่นไขของตราสารเหล่านี้ภายในประเทศนัน้ ๆ มคีวามไม่แน่นอนในระดบัหนึ่งและความสามารถใน
การช าระหนี้คนืตามก าหนดเวลาจะมคีวามไม่แน่นอนมากขึน้ตามการเปลีย่นแปลงของเศรษฐกจิในทางลบ 

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

CCC(tha), CC(tha), C(tha)   แสดงถึงระดบัความน่าเชื่อถือขัน้ต ่ามากเมื่อเปรยีบเทียบกบัผู้ออกตราสารหรอืตราสารอื่นใน
ประเทศไทย ความสามารถในการปฏบิตัติามขอ้ผูกพนัทางการเงนิขึน้อยู่กบัสภาวะทีเ่อื้อต่อการด าเนินธุรกจิและ
การพฒันาทางเศรษฐกจิเพยีงอย่างเดยีว 

D(tha) อนัดบัความน่าเชื่อถอืเหล่านี้ จะถูกก าหนดใหส้ าหรบัองคก์รหรอืตราสารหนี้ซึ่งก าลงัอยู่ในภาวะผดินัดช าระหนี้ใน
ปัจจุบนั 

ค าอธิบายการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือระยะสัน้ ส าหรบัประเทศไทย 

F1 (tha) แสดงถงึระดบัความสามารถขัน้สงูสุดในการช าระหนี้ตามเงือ่นไขของตราสารตรงตามก าหนดเมื่อเปรยีบเทยีบกบัผู้

ออกตราสารหรือตราสารอื่น ๆ ในประเทศไทย ภายใต้อนัดบัความน่าเชื่อถือนี้จะมอบให้ส าหรบัอนัดับความ

น่าเชื่อถอืทีม่คีวามเสีย่ง “น้อยทีสุ่ด” เมื่อเปรยีบเทยีบกบัผูอ้อกตราสารอื่นในประเทศเดยีวกนัและโดยปกตแิลว้จะ

ก าหนดใหก้บัตราสารทางการเงนิทีอ่อกหรอืค ้าประกนัโดยรฐับาล ในกรณีทีม่รีะดบัความน่าเชื่อถอืสูงเป็นพเิศษจะ

มสีญัลกัษณ์ “+” แสดงไวเ้พิม่เตมิจากอนัดบัความน่าเชื่อถอืทีก่ าหนด 

F2 (tha) แสดงถึงระดบัความสามารถในการช าระหนี้ตามเงื่อนไขทางการเงนิของตราสารตามก าหนดเวลาในระดบัที่น่า

พอใจเมื่อเปรยีบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่น  ๆ ในประเทศไทย อย่างไรก็ดี ระดับความน่าเชื่อถือ

ดงักล่าวยงัไม่อาจเทยีบเท่ากบักรณีทีไ่ดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเชื่อถอืทีส่งูกว่า 

F3 (tha) แสดงถึงระดบัความสามารถในการช าระหนี้ตามเงื่อนไขทางการเงนิของตราสารตามก าหนดเวลาในระดบัปาน

กลางเมื่อเปรยีบเทยีบกบัผูอ้อกตราสารหรอืตราสารอื่น ๆ ในประเทศไทย ความสามารถในการช าระหนี้ดงักล่าวจะ
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กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล ไลฟ์สไตล ์อิควิต้ี (LHGLIFEE) 

มคีวามไม่แน่นอนมากขึ้นไปตามความเปลี่ยนแปลงในทางลบในระยะสัน้มากกว่าตราสารที่ได้รบัการจดัอนัดบั

ความน่าเชื่อถอืทีส่งูกว่า 

B (tha) แสดงถงึระดบัความสามารถในการช าระหนี้ตามเงื่อนไขทางการเงนิของตราสารตามก าหนดเวลาที่ไม่แน่นอนเมื่อ

เปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรอืตราสารอื่น ๆ ในประเทศไทย ความสามารถในการช าระหนี้ดงักล่าวจะไม่

แน่นอนมากขึน้ตามการเปลีย่นแปลงทางเศรษฐกจิแลการเงนิในทางลบระยะสัน้ 

C (tha) แสดงถงึระดบัความสามารถในการช าระหนี้ตามเงื่อนไขทางการเงนิของตราสารตามก าหนดเวลาทีไ่ม่แน่นอนสูง

เมื่อเปรยีบเทยีบกบัผูอ้อกตราสารหรอืตราสารอื่น ๆ ในประเทศไทย ความสามารถในการปฏบิตัติามขอ้ผกูพนัทาง

การเงนิขึน้อยู่กบัสภาวะทีเ่อือ้ต่อการด าเนินธุรกจิและสภาพการณ์ทางเศรษฐกจิเท่านัน้ 

D (tha) แสดงถงึการผดินัดช าระหนี้ทีไ่ดเ้กดิขึน้แลว้หรอืก าลงัจะเกิดขึน้ 

หมายเหตุประกอบการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือในระยะยาว ในระยะสัน้ ส าหรบัประเทศไทย 

เครื่องบ่งชีพ้เิศษส าหรบัประเทศไทย “tha” จะถูกระบุไวต้่อจากอนัดบัความน่าเชือ่ถอืทุกระดบั เพื่อแยกความแตกต่างออก

จากการจัดอันดับความน่าเชื่อถือระดับสากล เครื่องหมาย “ + ” หรือ “ - ” อาจจะถูกระบุไว้เพิ่มเติมต่อจากอนัดับความ

น่าเชื่อถอืส าหรบัประเทศหนึ่ง ๆ เพื่อแสดงถงึสถานะย่อยโดยเปรยีบเทยีบกนัภายในอนัดบัความน่าเชือ่ถอืขึน้หลกั ทัง้นี้ จะไม่มี

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

ส าหรบัอนัดบัความน่าเชื่อถอืในระยะยาวและจะไม่มกีารระบุสญัลกัษณ์ต่อท้ายดงักล่าวส าหรบัอนัดบัความน่าเชื่อถือใน

ระยะสัน้ นอกเหนือจาก “F1 (tha)” 

สญัญาณการปรบัอนัดบัความน่าเชื่อถอื (Rating Watch) : สญัญาณการปรบัอนัดบัความน่าเชื่อถอืจะถูกใชเ้พื่อแจง้ใหน้ัก
ลงทุนทราบว่ามคีวามเป็นไปได้ที่จะมกีารเปลี่ยนแปลงอนัดบัความน่าเชื่อถือและแจ้งแนวโน้มทศิทางของการเปลี่ยนแปลง
ดงักล่าว สญัญาณดงักล่าวอาจระบุเป็น “สญัญาณบวก” ซึ่งบ่งชี้แนวโน้มในการปรบัอนัดบัความน่าเชื่อถอืใหสู้งขึน้ “สญัญาณ
ลบ” จะบ่งชี้แนวโน้มในการปรบัอนัดบัความน่าเชื่อถือให้ต ่าลง หรอื “สญัญาณววิฒัน์” ในกรณีที่อนัดบัความน่าเชื่อถืออาจจะ
ไดร้บัการปรบัขึน้ ปรบัลง หรอืคงที ่โดยปกตสิญัญาณการปรบัอนัดบัความน่าเชื่อถอืมกัจะถูกระบุไวส้ าหรบัช่วงระยะเวลาสัน้ ๆ 
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กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล ไลฟ์สไตล ์อิควิต้ี (LHGLIFEE) 

รายงานสรปุเงินลงทุนในตราสารแห่งหน้ี เงินฝาก หรือตราสารก่ึงหน้ีก่ึงทุน  
มูลค่า ณ วนัท่ี 31 มกราคม 2564 

 

 

 

 

อตัราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน (PTR) 

ช่ือกองทุน PTR 

กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล ไลฟ์สไตล ์อคิวติี ้ N/A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลุม่ของตราสารการลงทนุ มลูค่าตามราคาตลาด %NAV

(ก) ตราสารภาครฐัไทย/ตราสารภาครฐัต่างประเทศ - -

(ข) ตราสารทีธ่นาคารทีม่กีฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ ธนาคารพาณิชย์ 246,163,174.64                   38.78           

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 
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กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล ไลฟ์สไตล ์อิควิต้ี (LHGLIFEE) 

รายงานการลงทุนท่ีไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน 
รอบ 6 เดือนระหวา่งวนัท่ี 1 สิงหาคม 2563 ถึงวนัท่ี 31 มกราคม 2564 

วนัท่ี รายละเอียด การด าเนินการแก้ไข 
  

 
 

 

 

 

การใช้สิทธิออกเสียงในท่ีประชุมผู้ถือหุ้น 

ผูล้งทุนสามารถตรวจดูแนวทางในการใชส้ทิธอิอกเสยีงและการด าเนินการใช้สทิธอิอกเสยีงไดท้ี ่website ของบรษิัท
จดัการ www.lhfund.co.th 
 

 
 

รายงานรายชื่อของบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง ท่ีมีการท าธรุกรรมกบักองทุนรวม 

 กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล ไลฟ์สไตล์ อิควติี้ มกีารท าธุรกรรมกบับุคคลที่เกี่ยวขอ้งในรอบระยะเวลาตัง้แต่วนัที ่    

1 สงิหาคม 2562 ถงึวนัที ่31 มกราคม 2564 ตามรายชื่อ ดงันี้ 

- ไม่ม ี  - 

หมายเหตุ : ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบการท าธุรกรรมกบับุคคลที่เกี่ยวข้องกบักองทุนรวม ได้ที่บรษิัทจดัการโดยตรง หรอืที่ website ของบรษิัท

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.lhfund.co.th/
http://www.sec.or.th/
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กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล ไลฟ์สไตล ์อิควิต้ี (LHGLIFEE) 

ค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเกบ็จากกองทุนรวม 
ส าหรบัรอบระยะเวลาตัง้แต่วนัท่ี 1 สิงหาคม 2563 ถึงวนัท่ี 31 มกราคม 2564 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค่าใช้จ่ายทีเ่รยีกเก็บจากกองทุน* จ านวนเงนิ

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

ค่าธรรมเนยีมการจดัการ (Management Fee) 3,621.59 0.673 ไม่เกนิรอ้ยละ 2.50

ค่าธรรมเนยีมผูดู้แลผลประโยชน์ (Trustee Fee) 86.92 0.016 ไม่เกนิรอ้ยละ 0.10

ค่าธรรมเนยีมนายทะเบยีน (Registrar Fee) 724.32 0.135 ไม่เกนิรอ้ยละ 0.50

ค่าสอบบญัช ี(Audit Fee) 28.29 0.005 ตามทีจ่่ายจรงิ

ค่าทีป่รกึษาการลงทุน (Advisory Fee) ไม่มี ไม่มี ไม่มี

ค่าจดัตัง้และจดทะเบยีนกองทุน (Setup and Registered Fund) 0.00 0.000 ตามทีจ่่ายจรงิ

ค่าใช้จ่ายอืน่ๆ ในการด าเนนิโครงการ  (Others Operating  Expense) 48.23 0.009 ตามทีจ่่ายจรงิ

รวมค่าใช้จ่ายทัง้หมด** 4,509.35 0.838

ค่าใช้จ่ายในการซือ้ขายหลกัทรพัย์ 0.00 0.000 ตามทีจ่่ายจรงิ

หมายเหตุ

* ค่าธรรมเนยีมและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ รวมภาษมีลูค่าเพิม่ ภาษธุีรกจิเฉพาะ หรอืภาษอีืน่ใดในท านองเดยีวกนั (ถ้าม)ี

**  ไม่รวมค่านายหน้าซือ้ขายหลกัทรพัย ์และค่าธรรมเนยีมต่าง ๆ ทีเ่กดิขึน้จากการซือ้ขายหลกัทรพัย์

รอ้ยละของมลูค่าทรพัยส์นิสทุธิ
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กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล ไลฟ์สไตล ์อิควิต้ี (LHGLIFEE) 

กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล ไลฟ์สไตล ์อิควิต้ี 
งบแสดงฐานะการเงิน 

ณ วนัท่ี 31 มกราคม 2564 

 
 

 

 

 

 

(หน่วย : บาท)
ยงัไม่ได้ตรวจสอบ

สนิทรพัย์
เงนิลงทุนตามมลูค่ายตุธิรรม  (ราคาทุน 611,916,200.60 บาท) 680,957,015.59
เงนิฝากธนาคาร 246,135,133.25
ลกูหนี้จากเงนิปันผลและดอกเบีย้ 28,041.19
ค่าใช้จ่ายรอการตดับญัช ี- สทุธิ -                    
ลกูหนี้จากการขายเงนิลงทุน -                    
ลกูหนี้สญัญาซือ้ขายเงนิตราสารต่างประเทศล่วงหน้าสทุธิ 6,552,750.86       
รวมสนิทรพัย์ 933,672,940.89

หนี้สนิ
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 1,224,281.60       
เจ้าหนี้จากการซือ้เงนิลงทุน 112,809,402.44    
เจ้าหนี้จากการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน 183,246,911.35    
เจ้าหนี้สญัญาซือ้ขายเงนิตราสารต่างประเทศล่วงหน้าสทุธิ -                    
หนี้สนิอืน่ 1,606,830.09       
รวมหนี้สนิ 298,887,425.48    
สนิทรพัยส์ทุธิ 634,785,515.41

สนิทรพัยส์ทุธิ
ทุนทีไ่ด้รบัจากผูถ้อืหน่วยลงทุน 461,331,891.38    
ก าไร(ขาดทุน) สะสม
บญัชปีรบัสมดุล 17,387,494.86
ก าไร(ขาดทุน) สะสมจากการด าเนนิงาน 156,066,129.17
สนิทรพัยส์ทุธิ 634,785,515.41

สนิทรพัยส์ทุธต่ิอหน่วย 13.7598
จ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายแลว้ทัง้หมด ณ วนัสิน้งวด (หน่วย) 46,133,189.1217
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กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล ไลฟ์สไตล ์อิควิต้ี (LHGLIFEE) 

กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล ไลฟ์สไตล ์อิควิต้ี 
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน 

ณ วนัท่ี 31 มกราคม 2564 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ช่ือย่อ จ านวนหน่วย / 

มลูค่าท่ีตราไว้

มลูค่ายติุธรรม 

(บาท)

อตัราส่วนของ

มลูค่ายติุธรรม

(%)

อตัรา

ดอกเบีย้

วนัครบ

ก าหนด

INVESCO Global Consumer Trends Fund INVPGLC LX 203,776.57       680,957,015.59  100.00 -

680,957,015.59  100.00

680,957,015.59  100.00

รวม หน่วยลงทุน

รวมเงินลงทนุ - 100% (ราคาทนุ 611,916,200.60 บาท) 

หน่วยลงทุน
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กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล ไลฟ์สไตล ์อิควิต้ี (LHGLIFEE) 

กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล ไลฟ์สไตล ์อิควิต้ี 
งบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็ 

ส าหรบัรอบระยะเวลาตัง้แต่วนัท่ี 1 สิงหาคม 2563 ถึงวนัท่ี 31 มกราคม 2564 
 

 
 

 

(หน่วย : บาท)
ยงัไม่ได้ตรวจสอบ

รายได้จากการลงทุน
รายได้จากดอกเบีย้ 61,877.71

รวมรายได้ 61,877.71
ค่าใช้จ่าย

ค่าธรรมเนยีมการจดัการ                                                                               3,621,592.58
ค่าธรรมเนยีมผูดู้แลผลประโยชน์                                                                       86,918.24
ค่าธรรมเนยีมนายทะเบยีน                                                                              724,318.49
ค่าสอบบญัชี 28,290.56
ค่าใช้จ่ายอืน่ๆ ในการด าเนนิโครงการ 57,506.44

รวมค่าใช้จ่าย 4,518,626.31
รายได้จากการลงทุนสทุธิ (4,456,748.60)
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) อืน่

ก าไร (ขาดทุน) สทุธทิีเ่กดิขึน้จากอตัราแลกเปลีย่น (8,697,189.75)
ก าไร (ขาดทุน) สทุธทิีเ่กดิขึน้จากสญัญาป้องกนัความเสีย่ง -                  
ก าไร (ขาดทุน) สทุธทิีย่งัไม่เกดิขึน้จากอตัราแลกเปลีย่น -                  
ก าไร (ขาดทุน) สทุธทิีย่งัไม่เกดิขึน้จากสญัญาป้องกนัความเสีย่ง 5,950,286.03

รวมรายได้ (ค่าใช้จ่าย) อืน่ (2,746,903.72)
รายการก าไร(ขาดทุน)สทุธจิากเงนิลงทุน

ก าไร(ขาดทุน)สทุธทิีเ่กดิขึน้ทัง้สิน้ 165,820,946.13
ก าไร(ขาดทุน)สทุธทิีย่งัไม่เกดิขึน้ทัง้สิน้ 23,298,279.96

รวมก าไร(ขาดทุน)จากเงนิลงทุนทีเ่กดิขึน้และยงัไม่เกดิขึน้ 189,119,226.09
รวมก าไร(ขาดทุน)จากเงนิลงทุน 186,372,322.37
การเพิม่ขึน้(ลดลง) ในสนิทรพัยส์ทุธจิากการด าเนนิงาน 181,915,573.77


