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กองทุนเปิด แอล เอช อินโนเวชัน่ (LHINNO) 

กองทุนเปิด แอล เอช อินโนเวชัน่ (LHINNO) 

ประเภทโครงการ : กองทุนรวมหน่วยลงทุนประเภท Fund of Funds 

นโยบายการลงทุน : กองทุนมนีโยบายที่จะลงทุนในหรอืมไีวซ้ึ่งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ อาท ิหน่วย CIS 
และ/หรอื กองทุนรวมอีทีเอฟ ตัง้แต่ 2 กองทุนขึ้นไป โดยเฉลี่ยในรอบปีบญัช ีไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 80 
ของมูลค่าทรพัย์สนิสุทธขิองกองทุนรวม โดยการลงทุนในกองทุนปลายทางดงักล่าวมนีโยบายลงทุนใน
ตราสารแห่งทุนต่างประเทศทัว่โลกทีเ่กี่ยวขอ้งหรอืไดร้บัประโยชน์จากนวตักรรม ซึง่ สดัส่วนการลงทุน
ในแต่ละกองทุนโดยเฉลี่ยในรอบปีบญัชไีม่เกินร้อยละ 79 ของมูลค่าทรพัย์สินสุทธขิองกองทุน ทัง้นี้ 
กองทุนจะลงทุนในต่างประเทศซึง่จะส่งผลใหม้ ีnet exposure ทีเ่กีย่วขอ้งกบัความเสีย่งต่างประเทศโดย
เฉลี่ยในรอบปีบญัชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรพัย์สินสุทธิของกองทุนหรอืตามอตัราส่วนที่
ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด 

 ส่วนทีเ่หลอืกองทุนไทยจะพจิารณาลงทุนทัง้ในและต่างประเทศ ในตราสารหนี้ทีม่ลีกัษณะคลา้ยเงนิฝาก 
เงนิฝาก ตราสารหนี้ ตราสารทุน ตราสารกึง่หนี้กึ่งทุน ใบส าคญัแสดงสทิธ ิรวมถงึ หลกัทรพัย์ และ/หรอื
ทรพัยส์นิอื่นหรอืการหาดอกผลโดยวธิอีื่นตามทีร่ะบุไวใ้นโครงการ และ/หรอืตามทีค่ณะกรรมการ ก.ล.ต. 
หรอื ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนดหรอืใหค้วามเหน็ชอบ 

 กองทุนไทยอาจลงทุนในสญัญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเพิม่ประสทิธภิาพการบรหิารการลงทุน 
(Efficient portfolio management) และ/หรือ เพื่อป้องกันความเสี่ยง (Hedging) จากอัตราแลกเปลี่ยน 
(Foreign Exchange Rate Risk) ตามดุลยพินิจของผู้จดัการกองทุน ซึ่งจะพิจารณาจากสภาวะของตลาด
การเงนิในขณะนัน้ และปัจจยัอื่นที่เกี่ยวขอ้ง เช่น ปัจจยัทางเศรษฐกจิ การเมอืง การเงนิและการคลงั เป็น
ต้น เพื่อคาดการณ์ทิศทางแนวโน้มของค่าเงิน ในกรณีที่คาดการณ์ว่าค่าเงินดอลล่าร์สหรฐั (USD) มี
แนวโน้มอ่อนค่าลง ผู้จดัการกองทุนอาจพจิารณาลงทุนในสญัญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกนัความเสี่ยง
ดา้นอตัราแลกเปลี่ยนเงนิตราต่างประเทศในสดัส่วนทีค่่อนขา้งมาก แต่หากในกรณีทีค่่าเงนิดอลล่าร์สหรฐั 
(USD) มแีนวโน้มแขง็ค่าขึ้น ผู้จดัการกองทุนอาจพจิารณาไม่ลงทุนในสญัญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกนั
ความเสี่ยงด้านอตัราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ หรอือาจลงทุนในสดัส่วนน้อย อย่างไรก็ตามหาก
ผูจ้ดัการกองทุนพจิารณาว่าการป้องกนัความเสีย่งอตัราแลกเปลี่ยนอาจไม่เป็นไปเพื่อประโยชน์ของผู้ถือ
หน่วยลงทุน หรอืท าให้ผู้ถือหน่วยลงทุนเสยีประโยชน์ที่อาจได้รบั ผู้จดัการกองทุนอาจไม่ป้องกนัความ
เสีย่งจากอตัราแลกเปลี่ยนกไ็ด ้นอกจากนี้การท าธุรกรรมป้องกนัความเสี่ยงดงักล่าวอาจมตี้นทุนซึ่งท าให้
ผลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลงจากตน้ทุนทีเ่พิม่ขึน้ 

 นอกจากนี้กองทุนอาจลงทุนหรอืมไีวซ้ึ่งตราสารทีม่สีญัญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) และ
ตราสารหนี้ทีม่อีนัดบัความน่าเชื่อถือต ่ากว่าทีส่ามารถลงทุนได ้(Non-Investment Grade) และตราสาร
หนี้ที่ไม่ได้รบัการจดัอนัดบัความน่าเชื่อถอื (Unrated) และหลกัทรพัย์ของบรษิทัทีไ่ม่ได้จดทะเบยีนใน
ตลาดหลกัทรพัย ์(Unlisted Securities) รวมถงึอาจท าธุรกรรมการใหย้มืหลกัทรพัย ์หรอืธุรกรรมการซื้อ
โดยมีสญัญาขายคืน (Reverse Repo) และ/หรือ ธุรกรรมประเภทการให้ยืมหลกัทรพัย์ (securities 
lending) และ/หรอื ทรพัย์สนิอื่นหรอืการหาดอกผลโดยวธิอีื่นตามทีร่ะบุไวใ้นโครงการ และ/หรอื ตามที่
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอื ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนดหรอืใหค้วามเหน็ชอบ 
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กองทุนเปิด แอล เอช อินโนเวชัน่ (LHINNO) 

 กองทุนอาจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหรอืกองทุนรวมอสงัหารมิทรพัย์ (กอง1) หรอืทรสัต์
เพื่อการลงทุนในอสงัหารมิทรพัย์ (REITs) หรอืกองทุนรวมโครงสรา้งพืน้ฐาน (infra) ซึ่งอยู่ภายใต้การ
จดัการของบรษิทัจดัการ ในสดัส่วนไม่เกนิรอ้ยละ 20 ของมลูค่าทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุน ยกเวน้กรณีที่
กองทุนปลายทางเป็นกองทุนรวมอสงัหารมิทรพัย์ (กอง1) และกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน (infra) 
ลงทุนสูงสุดไดไ้ม่เกิน 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วยลงทุนทัง้หมดของกองทุนปลายทาง โดยการลงทุนใน
หน่วยลงทุนดังกล่าวต้องอยู่ภายใต้กรอบนโยบายการลงทุนของกองทุนซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์
เงื่อนไขทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ก าหนด ทัง้นี้ กองทุนปลายทางไม่สามารถลงทุนยอ้นกลบัใน
กองทุนตน้ทาง(circle investment) และกองทุนปลายทางไม่สามารถลงทุนตอ่ในกองทนุอื่นภายใต ้บลจ.
เดยีวกนัอกี (cascade investment) 
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กองทุนเปิด แอล เอช อินโนเวชัน่ (LHINNO) 

 

 

เรยีน ท่านผูถ้อืหน่วยลงทุน 

 กองทุนเปิด แอล เอช อนิโนเวชัน่  

 
 บรษิัทหลกัทรพัย์จดัการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จ ากดั ขอน าส่ง “รายงานสรุปสถานะการลงทุน” เพื่อรายงาน   
ผลการด าเนินงานของกองทุนตัง้แต่วนัที่ 21 มกราคม 2564 (วนัจดทะเบยีนและจดัตัง้กองทุน) ถงึวนัที่ 30 มถิุนายน 2564     
มาเพื่อโปรดทราบ 

 
สภาพตลาดในรอบบญัชีตัง้แต่วนัท่ี 21 มกราคม 2564 (วนัจดทะเบียนและจดัตัง้กองทุน) ถึงวนัท่ี 30 มิถนุายน 2564 

กองทุน LHINNO ในช่วงรอบระยะเวลาตัง้แต่จดัตัง้กองทุนจนถงึวนัที ่30 ม.ิย. 2564 ใหผ้ลตอบแทน -12.6% 

• ผลตอบแทนของกองทุนมีความผนัผวนค่อนข้างมาก โดยหลงัจากที่สามารถสร้างผลตอบแทนได้ค่อนข้างดีใน

ช่วงแรกที่เสนอขายกองทุน แต่เมื่อเข้าสู่ช่วงกลางเดือนกุ มภาพันธ์ ราคาของกองทุน Master Fund อย่าง 

ARK Innovation ETF (ARKK) ที่มสีดัส่วนในกองทุนกว่า 70% ARK Genomic Revolution ETF (ARKG) ที่ลงทุน

ใน Biotech และกลุ่ม Healthcare และ Invesco WilderHill Clean Energy ETF ที่เน้นลงทุนในพลงังานสะอาดก็

ปรบัตวัลดลงค่อนขา้งมาก ซึ่งเป็นผลเน่ืองมากจากนักลงทุนเทขายหุ้นกลุ่มเทคโนโลยอีอกมา และหนัไปลงทุนใน

กลุ่ม value หรอื cyclical มากขึ้น ซึ่งหุ้นกลุ่มดงักล่าวจะสร้างผลตอบแทนได้ดีในช่วงที่เศรษฐกิจก าลงัฟ้ืนฟู และ       

ธมีการเปิดเมอืงเริม่กลบัมา อกีทัง้การร่วงลงของบติคอยน์ในชว่งดงักล่าว ซึง่ส่งผลต่อหุน้ในบรษิทัที่ ARKK ไดล้งทุน

ไว้และมีการถือบิตคอยน์ไว้พอสมควร (เช่น Tesla) รวมถึงจากกการที่ราคาหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีที่เริ่มแพงเมื่อ

เปรยีบเทยีบกบัราคา fair value ท าใหน้ักลงทุนทะยอยเทขายหุน้กลุ่มเทคโนโลยอีอกมาจ านวนมาก  

• แต่เมื่อมกีารประกาศงบ Earning ใน Q1 ออกมาซึ่งหลาย ๆ บรษิัทของกองทุน ARKK ท าผลงานได้ดกีว่าที่ตลาด

คาด ส่งผลใหผ้ลตอบแทนของกองทุนเริม่ฟ้ืนตวักลบัมาบ้าง แต่อย่างไรกต็าม ความกงัวลในส่วนของเงนิเฟ้อทีค่าด

ว่าจะปรบัตวัสูงขึน้ ซึ่งส่งผลต่อ 10-year Bond Yield ใหป้รบัตวัสูงขึน้ตาม และคาดการณ์เรื่องการขึน้ดอกเบี้ยของ 

Fed ทีอ่าจมาเรว็ขึน้ ท าใหใ้นช่วงเดอืนพฤษภาคปลายเดอืนเมษายนทีผ่า่นมา มกีารเทขายหุน้กลุ่มเทคโนโลยอีกีครัง้ 

จงึท าให้ผลตอบแทนในช่วงดงักล่าวของกองทุนลดลง อย่างไรก็ตาม เมื่อ 10-year Bond Yield เริม่ปรบัตัวลดลง 

ประกอบกับ valuation ของหุ้นหลายตัวถูกลงเมื่อเทียบกับช้วงต้นปี ท าให้นักลงทุนเริม่หันมาสนใจลงทุนในหุ้น 

growth หรอืหุน้กลุ่ม Technology อกีครัง้ ส่งผลใหใ้นช่วงปลายของไตรมาสสองเริม่กลบัสรา้งผลตอบแทนเป็นบวก

อกีครัง้  
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กองทุนเปิด แอล เอช อินโนเวชัน่ (LHINNO) 

มุมมอง  

• กองทุน LHINNO เป็นกองทุนที่มลีกัษณะความผนัผวนค่อนขา้งมาก เนื่องจากเน้นลงทุนในบรษิัทเทคโนโลยทีี่จะ

สรา้งเทคโนโลยหีรอืนวตักรรมที่ท าใหเ้กดิผลกระทบอย่างรุนแรงและท าใหผ้ลติภณัฑ์เดมิถูก Disrupt ไป ซึง่หากเกดิ

การเปลี่ยนแปลงดงักล่าวเกดิขึน้ จะท าใหบ้รษิทัเหล่านัน้ไดร้บัก าไรอย่างมหาศาล ดงันัน้ภาพรวมระยะเวลาในการ

ลงทุน กองทุนน้ีจงึเหมาะกบัการลงทุนในระยะยาว 

• ซึง่ในครึง่หลงัของปี 2021 คาดว่าเศรษฐกจิจจะไม่เตบิโตรอ้นแรงเหมอืนครึง่ปีแรก และเมื่อมปัีจจยัเสีย่งเรื่องการแพร่

ระบาดของโควดิในสายพนัธ์ใหม่ที่อาจกลบัมา และตลาด 10 -year Bond Yield ที่ไม่น่าจะปรบัเพิ่มสูงมาก ซึ่งจะ

ส่งผลให้หุ้นกลุ่ม growth และหุ้น technology กลับมาน่าสนใจ ดังนั ้นผู้ลงทุนที่สามารถรับความผันผวนได้

ค่อนขา้งมาก สามารถทยอยลงทุนใน LHINNO ทีน่่าจะไดปั้จจยัหนุนจากสภาวะตลาดดงัทีก่ล่าวไปขา้งตน้ 

 

บรษิัทขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นอย่างสูง ทีไ่ด้มอบความไว้วางใจให้บรษิัทบรหิารเงนิลงทุนของท่าน 

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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กองทุนเปิด แอล เอช อินโนเวชัน่ (LHINNO) 

รายชื่อผู้จดัการกองทุน 
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กองทุนเปิด แอล เอช อินโนเวชัน่ (LHINNO) 
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กองทุนเปิด แอล เอช อินโนเวชัน่ (LHINNO) 

ตารางเปรียบเทียบผลการด าเนินงาน 
ชนิดสะสมมลูค่า 

ข้อมูล ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2564 

 
 

 
 

      
 

 
ขอ้มลู ณ วนัที ่30 มถิุนายน 2564 
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กองทุนเปิด แอล เอช อินโนเวชัน่ (LHINNO) 

ตารางเปรียบเทียบผลการด าเนินงาน 
ชนิดจ่ายเงินปันผล 

ข้อมูล ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2564 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

ขอ้มลู ณ วนัที ่30 มถิุนายน 2564 
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กองทุนเปิด แอล เอช อินโนเวชัน่ (LHINNO) 

ตารางเปรียบเทียบผลการด าเนินงาน 
ชนิดช่องทางอิเลก็ทรอนิกส ์ 

ข้อมูล ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2564 
 

 
 

 
 

 

 

 
ขอ้มลู ณ วนัที ่30 มถิุนายน 2564 

 

- เอกสารการวดัผลการด าเนินงานของกองทุนรวมฉบบันี้ไดจ้ดัท าขึน้ตามมาตรฐานการวดัผลการด าเนินงานของกองทุนรวม
ของสมาคมบรษิทัจดัการลงทุน 

- ผลการด าเนินงานในอดตี/ผลการเปรยีบเทยีบผลการด าเนินงานทีเ่กีย่วขอ้งกบัผลติภณัฑใ์นตลาดทุน มไิดเ้ป็นสิง่ยนืยนัถงึผล
การด าเนินงานในอนาคต 

- ท าความเขา้ใจลกัษณะสนิคา้ เงือ่นไข ผลตอบแทน และความเสีย่ง ก่อนตดัสนิใจลงทุน 
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กองทุนเปิด แอล เอช อินโนเวชัน่ (LHINNO) 

รายงานสถานะการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผกูพนั 
มูลค่า ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2564 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายละเอียดการลงทนุ มลูค่าตามราคาตลาด %NAV

หลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิในประเทศ 178,831,299.56              5.24              

เงนิฝากธนาคาร 178,831,299.56              5.24              

หลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิในต่างประเทศ 3,357,188,178.75            98.33             

หุน้สามญั 3,357,188,178.75            98.33             

สญัญาซือ้ขายล่วงหน้า (107,281,508.30)             (3.14)             

สญัญาทีอ่า้งองิกบัอตัราแลกเปลีย่น (107,281,508.30)             (3.14)             

ประเภทรายการค้างรบัค้างจ่ายหรอืหนี้สนิอืน่ ๆ (48,834,068.73)               (1.43)             

มลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิ 3,414,302,470.50               100.00              
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กองทุนเปิด แอล เอช อินโนเวชัน่ (LHINNO) 

รายละเอียดการลงทุนในหลกัทรพัย ์
    มูลค่า ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2564 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อตัราส่วน จ านวนเงินต้น มลูค่ายติุธรรม

(%) หรือ จ านวนหุ้น/ (บาท)

หน่วย

เงินฝากธนาคาร

Clearstream Banking S.A. 0.07 73,217.20 2,346,538.04

บรษิทั ธนาคารทหารไทยธนชาต จ ากดั (มหาชน) 5.17 176,428,813.85 176,484,761.52

          รวมเงินฝากธนาคาร 5.24 178,831,299.56

สญัญาซ้ือขายล่วงหน้า

สญัญาทีอ่า้งองิกบัอตัราแลกเปลีย่น -3.14 3,108,218,290.00 -107,281,508.30

          รวมสญัญาซ้ือขายล่วงหน้า -3.14 -107,281,508.30

หุ้นสามญั

     หมวดธุรกจิหลกัทรพัยอ์ืน่ๆ

ARK GENOMIC REVOLUTION ETF 12.45 143,400.00 425,113,960.50

ARK INNOVATION ETF 73.52 598,900.00 2,510,210,426.96

Invesco WilderHill Clean Energy ETF 12.36 141,250.00 421,863,791.29

          รวมหุ้นสามญั 98.33 3,357,188,178.75

รวมเงินลงทนุ 100.42 3,428,737,970.01

รายการค้างจา่ยหรือหน้ีสินอ่ืน ๆ -0.42 -14,435,499.51

มลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิ 100.00 3,414,302,470.50

รายละเอียด
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กองทุนเปิด แอล เอช อินโนเวชัน่ (LHINNO) 

รายละเอียดการลงทุนในสญัญาซื้อขายลว่งหน้า 
มูลค่า ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2564 

 

 

 

 

 

 

 

ประเภทสญัญา คูส่ญัญา วตัถุประสงค์ มูลคา่สญัญา

(Notional Amount)

% NAV วนัครบก าหนด ก าไร/ขาดทนุ

(Net Gain/Loss)

สญัญาฟอร์เวริ์ด BANK OF AYUDHYA PUBLIC COMPANY LIMITED                                                              ป้องกนัความเสีย่ง 270,128,700.00 (0.5370) 30 Jul 2021 (18,334,134.00)

สญัญาฟอร์เวริ์ด BANK OF AYUDHYA PUBLIC COMPANY LIMITED                                                              ป้องกนัความเสีย่ง 184,443,000.00 (0.2311) 27 Aug 2021 (7,890,042.00)

สญัญาฟอร์เวริ์ด BANK OF AYUDHYA PUBLIC COMPANY LIMITED                                                              ป้องกนัความเสีย่ง 93,704,100.00 (0.0724) 23 Sep 2021 (2,473,191.00)

สญัญาฟอร์เวริ์ด BANK OF AYUDHYA PUBLIC COMPANY LIMITED                                                              ป้องกนัความเสีย่ง 127,128,000.00 (0.0330) 29 Oct 2021 (1,125,288.00)

สญัญาฟอร์เวริ์ด KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED                                                                 ป้องกนัความเสีย่ง 46,003,500.00 (0.0608) 27 Aug 2021 (2,077,165.50)

สญัญาฟอร์เวริ์ด THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY LIMITED                                                     ป้องกนัความเสีย่ง 381,762,000.00 (0.0891) 26 Nov 2021 (3,042,648.00)

สญัญาฟอร์เวริ์ด THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY LIMITED                                                     ป้องกนัความเสีย่ง 257,742,000.00 (0.0600) 28 Jan 2022 (2,047,671.90)

สญัญาฟอร์เวริ์ด THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY LIMITED                                                     ป้องกนัความเสีย่ง 150,095,000.00 (0.2977) 30 Jul 2021 (10,163,750.00)

สญัญาฟอร์เวริ์ด THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY LIMITED                                                     ป้องกนัความเสีย่ง 79,545,440.00 (0.1113) 27 Aug 2021 (3,799,770.00)

สญัญาฟอร์เวริ์ด THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY LIMITED                                                     ป้องกนัความเสีย่ง 130,319,700.00 (0.1259) 30 Jul 2021 (4,297,650.00)

สญัญาฟอร์เวริ์ด THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY LIMITED                                                     ป้องกนัความเสีย่ง 125,576,000.00 (0.0780) 23 Sep 2021 (2,662,464.00)

สญัญาฟอร์เวริ์ด THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY LIMITED                                                     ป้องกนัความเสีย่ง 153,330,800.00 (0.1102) 23 Sep 2021 (3,761,318.40)

สญัญาฟอร์เวริ์ด THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY LIMITED                                                     ป้องกนัความเสีย่ง 78,487,500.00 (0.0484) 27 Aug 2021 (1,652,125.00)

สญัญาฟอร์เวริ์ด THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY LIMITED                                                     ป้องกนัความเสีย่ง 188,196,000.00 (0.1226) 29 Oct 2021 (4,187,364.00)

สญัญาฟอร์เวริ์ด THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY LIMITED                                                     ป้องกนัความเสีย่ง 109,440,800.00 (0.0803) 30 Jul 2021 (2,740,325.00)

สญัญาฟอร์เวริ์ด THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY LIMITED                                                     ป้องกนัความเสีย่ง 180,027,000.00 (0.3598) 30 Jul 2021 (12,283,500.00)

สญัญาฟอร์เวริ์ด THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY LIMITED                                                     ป้องกนัความเสีย่ง 90,018,000.00 (0.1801) 27 Aug 2021 (6,149,550.00)

สญัญาฟอร์เวริ์ด THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY LIMITED                                                     ป้องกนัความเสีย่ง 134,789,850.00 (0.2771) 27 Aug 2021 (9,461,475.00)

สญัญาฟอร์เวริ์ด TMBThanachart Bank Public Company Limited ป้องกนัความเสีย่ง 90,075,900.00 (0.1784) 27 Aug 2021 (6,090,042.00)

สญัญาฟอร์เวริ์ด TMBThanachart Bank Public Company Limited ป้องกนัความเสีย่ง 93,391,500.00 (0.0818) 29 Oct 2021 (2,793,522.00)

สญัญาฟอร์เวริ์ด TMBThanachart Bank Public Company Limited ป้องกนัความเสีย่ง 144,013,500.00 (0.0073) 23 Sep 2021 (248,512.50)

สญัญาทีอ่า้งองิกบัอตัราแลกเปลีย่น USD/THB
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กองทุนเปิด แอล เอช อินโนเวชัน่ (LHINNO) 

รายละเอียดตวัตราสารและอนัดบัความน่าเช่ือถือของตราสารแห่งหน้ี เงินฝาก หรือตราสารก่ึงหน้ีก่ึงทุน 
มูลค่า ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2564 

 

สถาบนัการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ TRIS Rating 

ค าอธิบายการจดัอนัดบัเครดิตตราสารหน้ีระยะกลางและยาวมอีายุตัง้แต่ 1 ปีขึ้นไป 

AAA อนัดบัเครดิตสูงสุด มคีวามเสี่ยงต ่าที่สุด ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการช าระดอกเบี้ยและคืนเงนิต้นใน
เกณฑส์งูสุด และไดร้บัผลกระทบน้อยมากจากการเปลีย่นแปลงทางธุรกจิ เศรษฐกจิ และสิง่แวดลอ้มอื่น ๆ 

AA มคีวามเสีย่งต ่ามาก ผู้ออกตราสารหนี้มคีวามสามารถในการช าระดอกเบี้ยและคนืเงนิต้นในเกณฑ์สูงมาก แต่อาจ
ไดร้บัผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกจิ เศรษฐกจิ และสิง่แวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าอนัดบัเครดติทีอ่ยู่ในระดบั 
AAA 

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

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

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

B มคีวามเสีย่งในระดบัสูงมาก ผูอ้อกตราสารหนี้มคีวามสามารถในการช าระดอกเบี้ยและคนืเงนิต้นในเกณฑ์ต ่า และ
อาจจะหมดความสามารถหรอืความตัง้ใจในการช าระหนี้ไดต้ามการเปลีย่นแปลงของสถานการณ์ทางธุรกจิ เศรษฐกจิ 
และสิง่แวดลอ้มอื่น ๆ  

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

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

อนัดบัเครดติภายในระดบัเดยีวกนั 

 

 

    ประเภท ผูอ้อก อนัดบั มลูค่าตาม

ความน่าเช่ือถอื ราคาตลาด

เงนิฝากธนาคาร Clearstream Banking S.A. 2,346,538.04                  

เงนิฝากธนาคาร บรษิทั ธนาคารทหารไทยธนชาต จ ากดั (มหาชน) AA-(FITCH) 176,484,761.52               
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กองทุนเปิด แอล เอช อินโนเวชัน่ (LHINNO) 

ค าอธิบายการจดัอนัดบัเครดิตตราสารหน้ีระยะสัน้มอีายุต า่กว่า 1 ปี 

T1 ผูอ้อกตราสารหนี้มสีถานะทัง้ทางด้านการตลาดและการเงนิที่แขง็แกร่งในระดบัดมีาก และนักลงทุนจะได้รบัความ

คุม้ครองจากการผดินัดช าระหนี้ทีด่กีว่าอนัดบัเครดติในระดบัอื่น ผูอ้อกตราสารทีไ่ดร้บัอนัดบัเครดติในระดบัดงักล่าว

ซึง่มเีครื่องหมาย “+” ดว้ยจะไดร้บัความคุม้ครองดา้นการผดินัดช าระหนี้ทีส่งูยิง่ขึน้ 

T2 ผูอ้อกตราสารหนี้มสีถานะทัง้ทางดา้นการตลาดและการเงนิทีแ่ขง็แกร่งในระดบัด ีและมคีวามสามารถในการช าระหนี้

ระยะสัน้ในระดบัทีน่่าพอใจ 

T3 ผูอ้อกตราสารหนี้มคีวามสามารถในการช าระหนี้ระยะสัน้ในระดบัทีย่อมรบัได้ 

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

การเปลี่ยนแปลงของภาวะอุตสาหกรรมและสภาพแวดล้อมทางธุรกิจในอนาคตของผู้ออกตราสารที่อาจกระทบ ต่อ

ความสามารถในการช าระหนี้ ทัง้นี้ แนวโน้มอนัดบัเครดติทีอ่อกใหแ้ก่หน่วยงานหนึ่ง  ๆ จะเทยีบเท่ากบัความสามารถในการ

ช าระหนี้ของหน่วยงานนัน้ ๆ แนวโน้มอนัดบัเครดติแบ่งออกเป็น 4 ระดบั ไดแ้ก่ 

Positive  หมายถงึ อนัดบัเครดติอาจปรบัขึน้ 

Stable  หมายถงึ อนัดบัเครดติอาจไม่เปลีย่นแปลง 

Negative หมายถงึ อนัดบัเครดติอาจปรบัลดลง 

Developing หมายถงึ อนัดบัเครดติอาจปรบัขึน้ ปรบัลดลง หรอืไม่เปลีย่นแปลง 

สถาบนัการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ Fitch Rating 
ค าอธิบายการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือระยะยาว ส าหรบัประเทศไทย 

AAA(tha) แสดงถงึระดบัความน่าเชื่อถอืขัน้สูงสุดของอนัดบัความน่าเชื่อถอืภายในประเทศไทย ซึ่งก าหนดโดย Fitch โดย
อนัดบัความน่าเชื่อถอืนี้จะมอบใหก้บัอนัดบัความน่าเชื่อถอืทีม่คีวามเสีย่ง “น้อยทีสุ่ด” เมื่อเปรยีบเทยีบกบัผูอ้อก
ตราสารหรอืตราสารอื่นในประเทศไทย และโดยปกตแิลว้จะก าหนดใหแ้ก่ตราสารทางการเงนิทีอ่อกหรอืค ้าประกนั
โดยรฐับาล 
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กองทุนเปิด แอล เอช อินโนเวชัน่ (LHINNO) 

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) แสดงถึงระดบัความน่าเชื่อถือขัน้ต ่ามากเมื่อเปรยีบเทียบกบัผู้ออกตราสารหรอืตราสารอื่นใน
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
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กองทุนเปิด แอล เอช อินโนเวชัน่ (LHINNO) 

จะมคีวามไม่แน่นอนมากขึน้ไปตามความเปลีย่นแปลงในทางลบในระยะสัน้มากกว่าตราสารทีไ่ดร้บัการจดัอนัดบั

ความน่าเชื่อถอืทีส่งูกว่า 

B (tha) แสดงถงึระดบัความสามารถในการช าระหนี้ตามเงือ่นไขทางการเงนิของตราสารตามก าหนดเวลาทีไ่ม่แน่นอนเมื่อ

เปรยีบเทยีบกับผู้ออกตราสารหรอืตราสารอื่น ๆ ในประเทศไทย ความสามารถในการช าระหนี้ดงักล่าวจะไม่

แน่นอนมากขึน้ตามการเปลีย่นแปลงทางเศรษฐกจิแลการเงนิในทางลบระยะสัน้ 

C (tha) แสดงถงึระดบัความสามารถในการช าระหนี้ตามเงือ่นไขทางการเงนิของตราสารตามก าหนดเวลาทีไ่ม่แน่นอนสูง

เมื่อเปรยีบเทยีบกบัผู้ออกตราสารหรอืตราสารอื่น ๆ ในประเทศไทย ความสามารถในการปฏบิตัติามขอ้ผูกพนั

ทางการเงนิขึน้อยู่กบัสภาวะทีเ่อือ้ต่อการด าเนินธุรกจิและสภาพการณ์ทางเศรษฐกจิเท่านัน้ 

D (tha) แสดงถงึการผดินัดช าระหนี้ทีไ่ดเ้กดิขึน้แลว้หรอืก าลงัจะเกดิขึน้ 

หมายเหตุประกอบการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือในระยะยาว ในระยะสัน้ ส าหรบัประเทศไทย 

เครื่องบ่งชี้พเิศษส าหรบัประเทศไทย “tha” จะถูกระบุไวต้่อจากอนัดบัความน่าเชื่อถือทุกระดบั เพื่อแยกความแตกต่าง

ออกจากการจดัอนัดบัความน่าเชื่อถอืระดบัสากล เครื่องหมาย “ + ” หรอื “ - ” อาจจะถูกระบุไว้เพิม่เติมต่อจากอนัดบัความ

น่าเชื่อถอืส าหรบัประเทศหนึ่งๆ เพื่อแสดงถงึสถานะย่อยโดยเปรยีบเทยีบกนัภายในอนัดบัความน่าเชื่อถอืขึน้หลกั ทัง้นี้ จะไม่

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

ส าหรบัอนัดบัความน่าเชื่อถอืในระยะยาวและจะไม่มกีารระบุสญัลกัษณ์ต่อทา้ยดงักล่าวส าหรบัอนัดบัความน่าเชื่อถอื ใน

ระยะสัน้ นอกเหนือจาก “F1 (tha)” 

สญัญาณการปรบัอนัดบัความน่าเชื่อถือ (Rating Watch) : สญัญาณการปรบัอนัดบัความน่าเชื่อถอืจะถูกใช้เพื่อแจ้งให้
นักลงทุนทราบว่ามคีวามเป็นไปไดท้ีจ่ะมกีารเปลีย่นแปลงอนัดบัความน่าเชื่อถอืและแจง้แนวโน้มทศิทางของการเปลีย่นแปลง
ดงักล่าว สญัญาณดงักล่าวอาจระบุเป็น “สญัญาณบวก” ซึ่งบ่งชี้แนวโน้มในการปรบัอนัดบัความน่าเชื่อถอืใหส้งูขึน้ “สญัญาณ
ลบ” จะบ่งชี้แนวโน้มในการปรบัอนัดบัความน่าเชื่อถอืใหต้ ่าลง หรอื “สญัญาณววิฒัน์” ในกรณีทีอ่นัดบัความน่าเชื่อถอือาจจะ
ไดร้บัการปรบัขึน้ ปรบัลง หรอืคงที ่โดยปกตสิญัญาณการปรบัอนัดบัความน่าเชื่อถอืมกัจะถูกระบุไวส้ าหรบัช่วงระยะเวลาสัน้ๆ 
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กองทุนเปิด แอล เอช อินโนเวชัน่ (LHINNO) 

รายงานสรปุเงินลงทุนในตราสารแห่งหน้ี เงินฝาก หรือตราสารก่ึงหน้ีก่ึงทุน  
มูลค่า ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2564 

 

 

 

 

 
 

รายงานการลงทุนท่ีไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน 
รอบ 6 เดือนระหวา่ง 21 มกราคม 2564 (วนัจดทะเบยีนและจดัตัง้กองทุน) ถึงวนัท่ี 30 มิถนุายน 2564 

วนัที ่ รายละเอยีด การด าเนินการแกไ้ข 
  

 
 

 

 

 

การใช้สิทธิออกเสียงในท่ีประชุมผู้ถือหุ้น 

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

กลุม่ของตราสารการลงทนุ มลูค่าตามราคาตลาด %NAV

(ก) ตราสารภาครฐัไทย/ตราสารภาครฐัต่างประเทศ - 0.0

(ข) ตราสารทีธ่นาคารทีม่กีฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ ธนาคารพาณิชย์ 178,831,299.56              5.24               

หรอืบรษิทัเงนิทุนเป็นผูอ้อก/สัง่จ่าย/รบัอาวลั/ค า้ประกนั

(ค) ตราสารทีม่อีนัดบัความน่าเชื่อถอือยูใ่นอนัดบัทีส่ามารถ -                              -                

ลงทุนได้ (Investment grade)

(ง) ตราสารทีม่อีนัดบัความน่าเชื่อถอือยูใ่นอนัดบัต ่ากวา่อนัดบัที่ -                              -                

สามารถลงทุนได้ (Non-Investment grade) หรอืไม่ม ีRating

สดัส่วนเงนิลงทุนขัน้สงูตอ่มลูค่าทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุนส าหรบักลุ่มตราสารตาม (ง) เท่ากบั 15% NAV 

 

http://www.lhfund.co.th/
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กองทุนเปิด แอล เอช อินโนเวชัน่ (LHINNO) 

รายงานรายชื่อของบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง ท่ีมีการท าธรุกรรมกบักองทุนรวม 

กองทุนเปิด แอล เอช อินโนเวชัน่ มกีารท าธุรกรรมกบับุคคลที่เกี่ยวขอ้งในรอบระยะเวลาตัง้แต่วนัที่ 21 มกราคม 

2564 (วนัจดทะเบยีนและจดัตัง้กองทุน) ถงึวนัที ่30 มถิุนายน 2564 ตามรายชื่อ ดงันี้ 
 

- ไม่ม ี - 
 

หมายเหตุ : ผูล้งทุนสามารถตรวจสอบการท าธุรกรรมกบับุคคลที่เกี่ยวขอ้งกบักองทุนรวม ได้ที่บรษิทัจดัการโดยตรง หรอืที่ website ของบรษิัท

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

 

 
 

อตัราส่วนหมุนเวยีนการลงทนุของกองทุน (Portfolio Turnover Ratio: PTR) 
มูลค่า ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2564 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ช่ือกองทนุ PTR

กองทุนเปิด แอล เอช อนิโนเวชัน่ 0.0085

http://www.sec.or.th/
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กองทุนเปิด แอล เอช อินโนเวชัน่ (LHINNO) 

ค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเกบ็จากกองทุนรวม 
ส าหรบัรอบระยะเวลาตัง้แต่วนัท่ี 21 มกราคม 2564 (วนัจดทะเบียนและจดัตัง้กองทุน) ถึงวนัท่ี 30 มิถนุายน 2564 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค่าใช้จ่ายทีเ่รยีกเก็บจากกองทุน* จ านวนเงนิ

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

ค่าธรรมเนยีมการจดัการ (Management Fee) 15,105.26 0.472 ไม่เกนิรอ้ยละ 2.50

ค่าธรรมเนยีมผูดู้แลผลประโยชน์ (Trustee Fee) 370.08 0.012 ไม่เกนิรอ้ยละ 0.10

ค่าธรรมเนยีมนายทะเบยีน (Registrar Fee) 3,784.67 0.118 ไม่เกนิรอ้ยละ 1.00

ค่าสอบบญัช ี(Audit Fee) 28.00 0.001 ตามทีจ่่ายจรงิ

ค่าทีป่รกึษาการลงทุน (Advisory Fee) ไม่มี ไม่มี ไม่มี

ค่าจดัตัง้และจดทะเบยีนกองทุน (Setup and Registered Fund) 37.21 0.001 ตามทีจ่่ายจรงิ

ค่าใช้จ่ายอืน่ๆ ในการด าเนนิโครงการ  (Others Operating  Expense) 313.68 0.010 ตามทีจ่่ายจรงิ

รวมค่าใช้จ่ายทัง้หมด** 19,638.90 0.614

ค่าใช้จ่ายในการซือ้ขายหลกัทรพัย์ 1,750.92 0.055 ตามทีจ่่ายจรงิ

หมายเหตุ

* ค่าธรรมเนยีมและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ รวมภาษมีลูค่าเพิม่ ภาษธุีรกจิเฉพาะ หรอืภาษอีืน่ใดในท านองเดยีวกนั (ถ้าม)ี

**  ไม่รวมค่านายหน้าซือ้ขายหลกัทรพัย ์และค่าธรรมเนยีมต่าง ๆ ทีเ่กดิขึน้จากการซือ้ขายหลกัทรพัย์

รอ้ยละของมลูค่าทรพัยส์นิสทุธิ
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กองทุนเปิด แอล เอช อินโนเวชัน่ (LHINNO) 

กองทุนเปิด แอล เอช อินโนเวชัน่ 
งบแสดงฐานะการเงิน 

ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2564 

 
 

(หน่วย : บาท)
ยงัไม่ได้ตรวจสอบ

สนิทรพัย์
เงนิลงทุนตามมลูค่ายตุธิรรม 3,357,188,178.75   
เงนิฝากธนาคาร 178,775,351.89      
ลกูหนี้จากเงนิปันผลและดอกเบีย้ 55,947.67             
ค่าใช้จ่ายรอการตดับญัช ี- สทุธิ 223,865.47           
ลกูหนี้จากการขายเงนิลงทุน 35,506,449.32       
ลกูหนี้สญัญาซือ้ขายเงนิตราสารต่างประเทศล่วงหน้าสทุธิ -                     
รวมสนิทรพัย์ 3,571,749,793.10

หนี้สนิ
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 3,608,240.12         
เจ้าหนี้จากการซือ้เงนิลงทุน -                     
เจ้าหนี้จากการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน 46,381,097.57       
เจ้าหนี้สญัญาซือ้ขายเงนิตราสารต่างประเทศล่วงหน้าสทุธิ 107,281,508.30      
หนี้สนิอืน่ 176,476.61           
รวมหนี้สนิ 157,447,322.60      
สนิทรพัยส์ทุธิ 3,414,302,470.50

สนิทรพัยส์ทุธิ
ทุนทีไ่ด้รบัจากผูถ้อืหน่วยลงทุน 3,904,689,496.66   
ก าไร(ขาดทุน) สะสม
บญัชปีรบัสมดุล (75,743,180.79)
ก าไร(ขาดทุน) สะสมจากการด าเนนิงาน (414,643,845.37)
สนิทรพัยส์ทุธิ 3,414,302,470.50

ประเภทผูถ้อืหน่วยลงทุน
สนิทรพัยส์ทุธต่ิอหน่วยทีค่ านวณแยกตามประเภทผูถ้อืหน่วยลงทุน มดีงันี้

ชนดิสะสมมลูค่า 8.7441                 

ชนดิจ่ายเงนิปันผล 8.7442                 
ชนดิช่องทางอเิลก็ทรอนกิส์ 8.7431                 

จ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายแลว้ทัง้หมด ณ วนัสิน้งวด (หน่วย) แยกตามประเภทผูถ้อืหน่วยลงทุน มดีงันี้
ชนดิสะสมมลูค่า 284,340,342.4060  
ชนดิจ่ายเงนิปันผล 91,401,424.1693    
ชนดิช่องทางอเิลก็ทรอนกิส์ 14,727,183.0979    

390,468,949.6732  
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กองทุนเปิด แอล เอช อินโนเวชัน่ (LHINNO) 

กองทุนเปิด แอล เอช อินโนเวชัน่ 
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน 
   ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2564 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ช่ือย่อ  จ านวนหน่วย / 

มลูค่าท่ีตราไว้

 มลูค่ายติุธรรม 

(บาท)

อตัราส่วนของ

มลูค่ายติุธรรม

(%)

อตัรา

ดอกเบีย้

วนัครบ

ก าหนด

    

ARK GENOMIC REVOLUTION ETF ARKG US      143,400.0000      425,113,960.50 12.66 -

ARK INNOVATION ETF ARKK US      598,900.0000    2,510,210,426.96 74.77 -

Invesco WilderHill Clean Energy ETF PBW US      141,250.0000      421,863,791.29 12.57 -

     3,357,188,178.75 100.00
      3,357,188,178.75 100.00

รวม หน่วยลงทุน
รวมเงินลงทนุ

หน่วยลงทุน
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กองทุนเปิด แอล เอช อินโนเวชัน่ (LHINNO) 

กองทุนเปิด แอล เอช อินโนเวชัน่ 
งบก าไรขาดทุน 

ส าหรบัรอบระยะเวลาตัง้แต่วนัท่ี 21 มกราคม 2564 (วนัจดทะเบียนและจดัตัง้กองทุน) ถึงวนัท่ี 30 มิถนุายน 2564 
 

 
 

(หน่วย : บาท)

ยงัไม่ไดต้รวจสอบ

รายไดจ้ากการลงทนุ

รายไดจ้ากเงนิปันผล 1,465,383.64          

รายไดจ้ากดอกเบีย้ 69,022.79              

รวมรายได้ 1,534,406.43

คา่ใชจ่้าย

คา่ธรรมเนียมการจดัการ                                                                               15,105,263.92

คา่ธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์                                                                       370,079.02

คา่ธรรมเนียมนายทะเบยีน                                                                              3,784,669.04

คา่สอบบญัชี 27,999.51

คา่ใชจ่้ายอื่นๆ ในการด าเนินโครงการ 2,110,213.95

รวมคา่ใชจ่้าย 21,398,225.44

รายไดจ้ากการลงทนุสุทธิ (19,863,819.01)

รายได ้(คา่ใชจ่้าย) อื่น

ก าไร (ขาดทนุ) สุทธทิีเ่กดิขึน้จากอตัราแลกเปลีย่น 154,387,694.71

ก าไร (ขาดทนุ) สุทธทิีเ่กดิขึน้จากสญัญาป้องกนัความเสีย่ง -                        

ก าไร (ขาดทนุ) สุทธทิีย่งัไม่เกดิขึน้จากอตัราแลกเปลีย่น -                        

ก าไร (ขาดทนุ) สุทธทิีย่งัไม่เกดิขึน้จากสญัญาป้องกนัความเสีย่ง (107,281,508.30)

รวมรายได ้(คา่ใชจ่้าย) อื่น 47,106,186.41

รายการก าไร(ขาดทนุ)สุทธจิากเงนิลงทนุ

ก าไร(ขาดทนุ)สุทธทิีเ่กดิขึน้ทัง้สิน้ (427,931,253.16)

ก าไร(ขาดทนุ)สุทธทิีย่งัไม่เกดิขึน้ทัง้สิน้ (13,954,959.61)

รวมก าไร(ขาดทนุ)จากเงนิลงทนุทีเ่กดิขึน้และยงัไม่เกดิขึน้ (441,886,212.77)

รวมก าไร(ขาดทนุ)จากเงนิลงทนุ (394,780,026.36)

การเพิม่ขึน้(ลดลง) ในสนิทรพัยส์ุทธจิากการด าเนินงาน (414,643,845.37)

การเพิม่ขึน้ในสนิทรพัยส์ุทธจิากการด าเนินงานแยกตามประเภทผู้ถือหน่วยลงทนุ มดีงันี้

ชนิดสะสมมูลคา่ (320,364,605.53)

ชนิดจ่ายเงนิปันผล (78,495,068.68)

ชนิดชอ่งทางอเิลก็ทรอนิกส์ (15,784,171.16)

(414,643,845.37)


