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กองทุนเปิด แอล เอช ดิจิตอล อีโคโนม ี

กองทุนเปิด แอล เอช ดิจิตอล อีโคโนมี (LHDIGITAL) 

ประเภทโครงการ กองทุนรวมหน่วยลงทุนประเภท Feeder Fund (Feeder Fund) 

นโยบายการลงทุน กองทุนจะเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ (หรอื “กองทุนหลกั (Master fund)”) 
โดยเฉลี่ยในรอบปีบญัชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรพัย์สินสุทธ ิซึ่งกองทุนหลกัที่กองทุนจะ
ลงทุนคือกองทุน AXA World Funds-Framlington Digital Economy (“กองทุนหลัก”) ซึ่งกองทุน
ดงักล่าวได้จดทะเบยีนในประเทศลกัเซมเบริ์ก และอยู่ภายใต้ UCITS ทัง้นี้ กองทุนจะลงทุนในหน่วย
ลงทุนของกองทุนหลกัในชนิดหน่วยลงทุน “Class I” สกุลเงนิดอลล่าร์สหรฐัฯ (USD) ซึ่งบริหารการ
ลงทุนโดย AXA Funds Management S.A. 

 กองทุน AXA World Funds-Framlington Digital Economy (“กองทุนหลกั”)  มวีตัถุประสงค์ลงทุนใน
ตราสารทุนทัว่โลก โดยลงทุนอย่างน้อย 2 ใน 3 ในตราสารทุนหรอืตราสารทุนที่เกี่ยวข้อง (Equity-
related) ของบริษัทที่ด าเนินธุรกิจเกี่ยวกับเทคโนโลยีทางดิจิตอลตัง้แต่เริ่มต้นจนจบกระบวนการ 
(Value Chain) ซึ่งหมายถงึ ตัง้แต่การคน้พบสนิคา้และบรกิาร ตลอดจนการตดัสนิใจ การจ่ายเงนิ และ
การส่งมอบ รวมถึงเทคโนโลยทีางดจิติอลที่อ านวยความสะดวก การให้ขอ้มูล และการวเิคราะห์เพื่อ
ส่งเสรมิเทคโนโลยทีางดจิติอลใหด้ขีึน้   

 ทัง้นี้ บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธใินการเปลี่ยนแปลงชนิดของหน่วยลงทุน (Share Class) และ/หรอืสกุล
เงนิทีจ่ะลงทุนอื่นใด ตามความเหมาะสม เพื่อประโยชน์ในการบรหิารจดัการใหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงค์
ของกองทุน โดยถอืว่าไดร้บัความเหน็ชอบจากผูถ้อืหน่วยลงทุนแล้ว  ทัง้นี้ การเปลี่ยนแปลงดงักล่าวจะ
ค านึงถงึและรกัษาประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนเป็นส าคญั 

 ส าหรบัการลงทุนในประเทศของกองทุนเปิด แอล เอช ดจิติอล อโีคโนม ีกองทุนอาจเขา้ท าธุรกรรมการ
ซื้อโดยมีสญัญาขายคืน (reverse repo) และ/หรอืธุรกรรมประเภทการให้ยืมหลกัทรพัย์ (securities 
lending) รวมถงึอาจลงทุนในหรอืมไีวซ้ึ่งตราสารหนี้ทีม่อีนัดบัความน่าเชื่อถอืต ่ากว่าทีส่ามารถลงทุนได ้
(non–investment grade) และตราสารหนี้ทีไ่ม่ไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเชื่อถอื (Unrated) รวมทัง้ตรา
สารทุนทีไ่ม่ไดจ้ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์ (Unlisted Securities) นอกจากนี้ อาจพจิารณาลงทุนทัง้
ในและต่างประเทศ ในเงนิฝากธนาคาร ตราสารแห่งหนี้ ตราสารกึง่หนี้กึ่งทุน ใบส าคญัแสดงสทิธ ิและ/
หรอืหน่วย private equity ตามประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. รวมถงึ หลกัทรพัย์ และ/หรอื
ทรพัยส์นิอื่นหรอืการหาดอกผลโดยวธิอีื่นตามทีร่ะบุไวใ้นโครงการ และ/หรอืตามทีค่ณะกรรมการ ก.ล.ต. 
หรอื ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนดหรอืใหค้วามเหน็ชอบ ทัง้นี้ กองทุนจะไม่ลงทุนใน
ตราสารทีม่สีญัญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) 

 กองทุนเปิด แอล เอช ดจิติอล อีโคโนม ีจะลงทุนในกองทุน  AXA World Funds-Framlington Digital 
Economy ในรูปสกุลเงินดอลล่าร์สหรฐั (USD) ซึ่งอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน (Foreign 
Exchange Rate Risk) ดงันัน้ กองทุนจงึอาจลงทุนหรอืมไีวซ้ึง่สญัญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivative) โดย
มวีตัถุประสงค์เพื่อป้องกนัความเสีย่ง (Hedging) ตามดุลยพนิิจของผูจ้ดัการกองทุน ซึง่จะพจิารณาจาก
สภาวะของตลาดการเงินในขณะนัน้ และปัจจยัอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น ปัจจัยทางเศรษฐกิจ การเมือง 
การเงนิและการคลงั เป็นต้น เพื่อคาดการณ์ทศิทางแนวโน้มของค่าเงนิ  ในกรณีทีค่าดการณ์ว่าค่าเงนิ
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กองทุนเปิด แอล เอช ดิจิตอล อีโคโนม ี

ดอลล่าร์สหรฐั (USD) มีแนวโน้มอ่อนค่าลง ผู้จ ัดการกองทุนอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื้อขาย
ล่วงหน้าเพื่อป้องกนัความเสีย่งดา้นอตัราแลกเปลี่ยนเงนิตราต่างประเทศในสดัส่วนทีค่่อนขา้งมาก แต่
หากในกรณีทีค่่าเงนิดอลล่ารส์หรฐั (USD)  มแีนวโน้มแขง็ค่าขึน้ ผูจ้ดัการกองทุนอาจพจิารณาไม่ลงทุนใน
สญัญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกนัความเสีย่งดา้นอตัราแลกเปลี่ยนเงนิตราต่างประเทศ หรอือาจลงทุนใน
สดัส่วนน้อย อย่างไรกต็ามหากผูจ้ดัการกองทุนพจิารณาว่าการป้องกนัความเสีย่งอตัราแลกเปลี่ยนอาจไม่
เป็นไปเพื่อประโยชน์ของผู้ถอืหน่วยลงทุน หรอืท าให้ผูถ้อืหน่วยลงทุนเสยีประโยชน์ที่อาจไดร้บั ผู้จดัการ
กองทุนอาจไม่ป้องกนัความเสี่ยงจากอตัราแลกเปลี่ยนก็ได้ นอกจากนี้การท าธุรกรรมป้องกนัความเสี่ยง
ดงักล่าวอาจมตีน้ทุนซึง่ท าใหผ้ลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลงจากตน้ทุนทีเ่พิม่ขึน้ 
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กองทุนเปิด แอล เอช ดิจิตอล อีโคโนม ี

 

 

 
เรยีน ท่านผูถ้อืหน่วยลงทุน 

 กองทุนเปิด แอล เอช ดจิติอล อโีคโนม ี
 
 บรษิัทหลกัทรพัย์จดัการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จ ากดั ขอน าส่ง “รายงานสรุปสถานะการลงทุน” เพื่อรายงาน   
ผลการด าเนินงานของกองทุนตัง้แต่วนัที ่1 มนีาคม 2563 ถงึวนัที ่28 กุมภาพนัธ ์2564 มาเพื่อโปรดทราบ 

สภาพตลาดในรอบบญัชีตัง้แต่ 1 มีนาคม 2563 ถึงวนัท่ี 28 กมุภาพนัธ ์2564 

Update กองทุน LHDIGITAL รอบระยะเวลา 1 มนีาคม 2563 ถงึวนัที ่28 กุมภาพนัธ ์2564                        
• ตัง้แต่รอบระยะเวลา 1 มีนาคม 2563  ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2563 กองทุน AXA Digital Economy ที่กองทุน 

LHDIGITAL ลงทุนให้ผลตอบที่ดีกว่า +67% มากกว่า MSCI World ที่ +32% เนื่องจากหุ้นที่กองทุนเลอืกลงทุนที่
เน้นการใช้ digital, internet, e-commerce มีผลประกอบการที่ดี และได้รบัประโยชน์และมีการเติบโดตขึ้นจาก
ผลกระทบของโควดิ ทีท่ าใหธุ้รกจิต่าง รวมทัง้ผูบ้รโิภคมกีารใชง้านระบบ online ต่าง ๆ มากขึน้ 

• แต่ในช่วงไตรมาส 2 ปี 2563 กองทุน AXA Digital Economy มกีารปรบัตวัลดลง ลงในช่วงแรกเนื่องจากมกีารเท
ขายทรพัยส์นิต่างๆเน่ืองจากผลกระทบของ covid-19 แต่เมื่ธนาครกลางมกีารอดัฉีดมาตรการต่าง ๆ เขา้มาเพื่อพยุง
ตลาด ประกอบกบั บรษิทัในกลุ่ม digital มกีารเตบิโตเพิม่ขึน้จากผลกระทบของ Covid-19 กม็กีารกลบัเขา้มาลงทุน
ในกลุ่ม digital ท าให้นักลงทุนกลบัเข้ามาในกลุ่มนี้  โดยเฉพาะหุ้นที่มีคุณภาพที่ดี มีการเติบโตที่สูง เช่น หุ้นใน
กองทุนของกอง AXA Digital Economy อกีทัง้ผลประกอบการของหุน้ทีท่างกองทนุลงทุนออกมาดกีวา่ทีน่ักวเิคราะห์
คาดท าใหผ้ลตอบแทนสงูกว่า MSCI World 

• ผลประกอบการของหุน้กลุ่มเทคโนโลยขีองสหรฐัในไตรมาสที ่4 ยงัคงออกมาด ีโดยรายไดแ้ละก าไรมกีารเตบิโตทีสู่ง
ในทัง้กลุ่ม จาก new normal way ที่ท าให้มีการเติบโตอย่างแข็งแกร่งในกลุ่ม technology ทัง้จ านวนครัง้และ       
ยอด user ทีเ่พิม่ขึน้ 

• ตลาดหุน้สหรฐัและในหลาย ๆ ภูมภิาคปรบัตวัขึน้จากการที ่FED และ ธนาคารกลางต่าง ๆ ทัว่โลกใชน้โยบาย Q.E. ใน
ปรมิาณมหาศาลเพื่อพยุงตลาด โดย FED มกีารอดัฉีดสภาพคล่องกว่า 120 billion us ต่อเดอืนไปจนถงึสิน้ปี 2020  

 
Highlights 

• เหมาะสมกบัการลงทุนระยะยาว เนื่องจาก digital theme มกีารเตบิโตที่สูง ในกองทุน AXA Digital Economy นัก
ลงทุนสามารถลงทุนในหุ้นทัว่โลกเกี่ยวกับ e-commerce, big data, cloud, internet of things โฆษนา online, 
online payment และ ทีเ่กีย่วกบัการขนส่งของ e-commerce   

• คาดว่าธุรกิจ E-commerce จะขยายตัว 2 เท่า ภายในปี 2021 และ การใช้ internet จะเพิ่มขึ้น 15% ต่อปี ในอีก 5 ปี 
ขา้งหน้า * โดยปัจจยัทีส่นับสนุนเช่น การใชม้อืถอื และ ตลาดเกดิใหม่ ทีม่อีตัราการใช ้internet และ e-commerce ทีส่งู   

• ไดร้บัประโยชน์จากการบรหิารกองทุนที ่active ของทมี AXA ที่มทีมีผูจ้ดัการกองทุน นักวเิคราะห์ ทัว่โลก กว่า 80 
คน และมปีระสบการณ์ดา้นลงทุนเฉลีย่ 20 ปี  
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แนะน า 
“ถอื” ลงทุน digital theme มโีอกาสเตบิโตสงูในระยะยาว (มากกว่า 1 ปี)  

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 
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ตารางเปรียบเทียบผลการด าเนินงาน 
ชนิดสะสมมลูค่า 

ข้อมูล ณ วนัท่ี 25 กมุภาพนัธ ์2564 
 

 
 

 
 

 

   
 

ขอ้มลู ณ วนัที ่25 กุมภาพนัธ ์2564 
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ตารางเปรียบเทียบผลการด าเนินงาน 
ชนิดจ่ายเงินปันผล 

ข้อมูล ณ วนัท่ี 25 กมุภาพนัธ ์2564 

 
 

 
 
 
 

        ขอ้มลู ณ วนัที ่25 กุมภาพนัธ ์2564 
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ตารางเปรียบเทียบผลการด าเนินงาน 
ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอตัโนมติั 
ข้อมูล ณ วนัท่ี 25 กมุภาพนัธ ์2564 

 
 

 
 

 

 
           ขอ้มลู ณ วนัที ่25 กุมภาพนัธ ์2564 
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ตารางเปรียบเทียบผลการด าเนินงาน 
ชนิดช่องทางอิเลก็ทรอนิกส ์

ข้อมูล ณ วนัท่ี 25 กมุภาพนัธ ์2564 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

    ขอ้มลู ณ วนัที ่25 กุมภาพนัธ ์2564 

 
- 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 28 กมุภาพนัธ ์2564 

 

 
รายละเอียดการลงทุนในหลกัทรพัย ์
มูลค่า ณ วนัท่ี 28 กมุภาพนัธ ์2564 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายละเอียดการลงทนุ มลูค่าตามราคาตลาด %NAV

หลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิในประเทศ 7,958,017.13                  3.40              

เงนิฝากธนาคาร 7,958,017.13                  3.40              

หลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิในต่างประเทศ 223,604,325.36              95.61             

หน่วยลงทุน 223,604,325.36              95.61             

สญัญาซือ้ขายล่วงหน้า 5,546,176.40                  2.37              

สญัญาทีอ่า้งองิกบัอตัราแลกเปลีย่น 5,546,176.40                  2.37              

ประเภทรายการค้างรบัค้างจ่ายหรอืหนี้สนิอืน่ ๆ (3,227,705.05)                 (1.38)             

มลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิ 233,880,813.84                  100.00              

อตัราส่วน จ านวนเงินต้น มลูค่ายติุธรรม

(%) หรือ จ านวนหุ้น/ (บาท)

หน่วย

เงินฝากธนาคาร

ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) 3.40 7,611,342.19 7,958,017.13

          รวมเงินฝากธนาคาร 3.40 7,958,017.13

สญัญาซ้ือขายล่วงหน้า

สญัญาทีอ่า้งองิกบัอตัราแลกเปลีย่น 2.37 228,615,919.00 5,546,176.40

          รวมสญัญาซ้ือขายล่วงหน้า 2.37 5,546,176.40

หน่วยลงทนุ

     หมวดธุรกจิเงนิทุนและหลกัทรพัย์

AXA INVESTMENT MANAGERS 95.61 32,806.48 223,604,325.36

          รวมหน่วยลงทนุ 95.61 223,604,325.36

รวมเงินลงทนุ 101.38 237,108,518.89

รายการค้างจา่ยหรือหน้ีสินอ่ืน ๆ -1.38 -3,227,705.05

มลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิ 100.00 233,880,813.84

รายละเอียด
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รายละเอียดการลงทุนในสญัญาซื้อขายลว่งหน้า 
มูลค่า ณ วนัท่ี 28 กมุภาพนัธ ์2564 

 
 

 

รายละเอียดตวัตราสารและอนัดบัความน่าเช่ือถือของตราสารแห่งหน้ี เงินฝาก หรือตราสารก่ึงหน้ีก่ึงทุน 
มูลค่า ณ วนัท่ี 28 กมุภาพนัธ ์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 

ประเภทสญัญา คู่สญัญา วตัถุประสงค์ มลูค่าสญัญา

(Notional Amount)

% NAV วนัครบก าหนด ก าไร/ขาดทุน

(Net Gain/Loss)

สญัญาฟอร์เวริ์ด BANK OF AYUDHYA PUBLIC COMPANY LIMITED                                                              ป้องกนัความเสีย่ง 6,045,260.00 0.0068 28 May 2021 15,902.20

สญัญาฟอร์เวริ์ด BANK OF AYUDHYA PUBLIC COMPANY LIMITED                                                              ป้องกนัความเสีย่ง 18,102,300.00 0.0070 30 Apr 2021 16,417.80

สญัญาฟอร์เวริ์ด BANK OF AYUDHYA PUBLIC COMPANY LIMITED                                                              ป้องกนัความเสีย่ง 11,394,110.00 (0.0269) 25 Jun 2021 (62,991.84)

สญัญาฟอร์เวริ์ด KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED                                                                 ป้องกนัความเสีย่ง 16,531,075.00 (0.0215) 25 Jun 2021 (50,271.65)

สญัญาฟอร์เวริ์ด KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED                                                                 ป้องกนัความเสีย่ง 12,002,400.00 (0.0243) 25 Jun 2021 (56,740.40)

สญัญาฟอร์เวริ์ด KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED                                                                 ป้องกนัความเสีย่ง 43,721,720.00 0.6495 28 May 2021 1,519,082.60

สญัญาฟอร์เวริ์ด THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY 

LIMITED                                                     

ป้องกนัความเสีย่ง 22,108,450.00 0.4312 30 Apr 2021 1,008,465.50

สญัญาฟอร์เวริ์ด THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY 

LIMITED                                                     

ป้องกนัความเสีย่ง 15,606,500.00 0.2288 30 Apr 2021 535,082.50

สญัญาฟอร์เวริ์ด THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY 

LIMITED                                                     

ป้องกนัความเสีย่ง 7,770,375.00 0.1003 30 Apr 2021 234,666.25

สญัญาฟอร์เวริ์ด THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY 

LIMITED                                                     

ป้องกนัความเสีย่ง 15,657,750.00 0.2499 28 May 2021 584,463.50

สญัญาฟอร์เวริ์ด THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY 

LIMITED                                                     

ป้องกนัความเสีย่ง 21,294,336.00 0.3398 28 May 2021 794,666.36

สญัญาฟอร์เวริ์ด THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY 

LIMITED                                                     

ป้องกนัความเสีย่ง 26,297,300.00 0.2909 26 Mar 2021 680,310.25

สญัญาฟอร์เวริ์ด THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY 

LIMITED                                                     

ป้องกนัความเสีย่ง 4,207,168.00 (0.0060) 25 Jun 2021 (14,087.92)

สญัญาฟอร์เวริ์ด TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED ป้องกนัความเสีย่ง 7,877,175.00 0.1459 28 May 2021 341,211.25

สญัญาทีอ่า้งองิกบัอตัราแลกเปลีย่น USD/THB

 ประเภท                       ผูอ้อก อนัดบั มลูค่าตาม

ความน่าเช่ือถอื ราคาตลาด

เงนิฝาก ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) AA+(FITCH) 7,602,767.63                  
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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 

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) เพื่อสะทอ้นความเป็นไปไดข้องการ

เปลีย่นแปลงอนัดบัเครดติของผูอ้อกตราสารในระยะปานกลางหรอืระยะยาว โดย TRIS Rating จะพจิารณาถงึโอกาสทีจ่ะเกดิ

การเปลีย่นแปลงของภาวะอุตสาหกรรมและสภาพแวดลอ้มทางธรุกจิในอนาคตของผูอ้อกตราสารทีอ่าจกระทบต่อ
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ความสามารถในการช าระหนี้ ทัง้นี้ แนวโน้มอนัดบัเครดติทีอ่อกใหแ้ก่หน่วยงานหนึ่ง ๆ จะเทยีบเท่ากบัความสามารถในการ

ช าระหนี้ของหน่วยงานนัน้ ๆ แนวโน้มอนัดบัเครดติแบง่ออกเป็น 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 

AA(tha) แสดงถงึระดบัความน่าเชื่อถอืขัน้สูงมากเปรยีบเทยีบกบัผูอ้อกตราสารหรอืตราสารอื่นในประเทศไทย โดยระดบั
ความน่าเชื่อถือของตราสารทางการเงนิขัน้นี้ต่างจากผู้ออกตราสารหรอืตราสารอื่นที่ได้รบัการจดัอนัดบัความ
น่าเชื่อถอืขัน้สงูสุดของประเทศไทยเพยีงเลก็น้อย 

BBB (tha) แสดงถึงระดบัความน่าเชื่อถือขัน้ปานกลางเมื่อเปรยีบเทียบกับผู้ออกตราสารหรอืตราสารอื่นในประเทศไทย 
อย่างไรกด็มีคีวามเป็นไปได้มากว่าการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์หรอืสภาพทางเศรษฐกิจจะมผีลกระทบต่อ
ความสามารถในการช าระหนี้ได้ตรงตามก าหนดเวลาของตราสารทางการเงนิเหล่านี้มากกว่ าตราสารหนี้อื่นที่
ไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเชื่อถอืในประเภททีส่งูกว่า 

BB (tha) แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือค่อนข้างต ่าเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรอืตราสารอื่นในประเทศไทย      
การช าระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารเหล่านี้ภายในประเทศนั ้น  ๆ มีความไม่แน่นอนในระดับหนึ่ งและ
ความสามารถในการช าระหนี้คนืตามก าหนดเวลาจะมคีวามไม่แน่นอนมากขึน้ตามการเปลีย่นแปลงของเศรษฐกจิ
ในทางลบ 

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 
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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) แสดงถงึระดบัความสามารถในการช าระหนี้ตามเงื่อนไขทางการเงนิของตราสารตามก าหนดเวลาในระดบัปานกลาง
เมื่อเปรยีบเทยีบกบัผูอ้อกตราสารหรอืตราสารอื่น ๆ ในประเทศไทย ความสามารถในการช าระหนี้ดงักล่าวจะมคีวาม
ไม่แน่นอนมากขึ้นไปตามความเปลี่ยนแปลงในทางลบในระยะสัน้มากกว่าตราสารที่ได้รบัการจัดอันดับความ
น่าเชื่อถอืทีส่งูกว่า 

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) : สญัญาณการปรบัอนัดบัความน่าเชื่อถอืจะถูกใช้เพื่อแจ้งให้
นักลงทุนทราบว่ามคีวามเป็นไปไดท้ีจ่ะมกีารเปลีย่นแปลงอนัดบัความน่าเชื่อถอืและแจง้แนวโน้มทศิทางของการเปลีย่นแปลง
ดงักล่าว สญัญาณดงักล่าวอาจระบุเป็น “สญัญาณบวก” ซึ่งบ่งชี้แนวโน้มในการปรบัอนัดบัความน่าเชื่อถือให้สูงขึ้น “สญัญาณลบ”    
จะบ่งชีแ้นวโน้มในการปรบัอนัดบัความน่าเชื่อถอืใหต้ ่าลง หรอื “สญัญาณววิฒัน์” ในกรณีทีอ่นัดบัความน่าเชื่อถอือาจจะไดร้บั
การปรบัขึน้ ปรบัลง หรอืคงที ่โดยปกตสิญัญาณการปรบัอนัดบัความน่าเชื่อถอืมกัจะถูกระบุไวส้ าหรบัช่วงระยะเวลาสัน้ ๆ 
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           รายงานสรปุเงินลงทุนในตราสารแห่งหน้ี เงินฝาก หรือตราสารก่ึงหน้ีก่ึงทุน  
 มูลค่า ณ วนัท่ี 28 กมุภาพนัธ ์2564 

 

  

 

รายงานการลงทุนท่ีไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน 
รอบปีบญัชีระหวา่งวนัท่ี 1 มีนาคม 2563 ถึงวนัท่ี 28 กมุภาพนัธ ์2564 

วนัที ่ รายละเอยีด การด าเนินการแกไ้ข 
  

 
 

 

 

การใช้สิทธิออกเสียงในท่ีประชุมผู้ถือหุ้น 

ผู้ลงทุนสามารถตรวจดูแนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงและการด าเนินการใช้สิทธิออกเสียงได้ที่ website ของ   
บรษิทัจดัการ www.lhfund.co.th 
 
 

รายงานรายชื่อของบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง ท่ีมีการท าธรุกรรมกบักองทุนรวม 

กองทุนเปิด แอล เอช ดิจิตอล อีโคโนมี มีการท าธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องในรอบระยะเวลาตัง้แต่วันที ่             

1 มนีาคม 2563 ถงึวนัที ่28 กุมภาพนัธ ์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 

  
 

กลุ่มของตราสารการลงทุน มูลค่าตามราคาตลาด %NAV

(ก) ตราสารภาครัฐไทย/ตราสารภาครัฐต่างประเทศ -                                      -                
(ข) ตราสารท่ีธนาคารท่ีมีกฎหมายเฉพาะจดัตั้งข้ึน ธนาคารพาณิชย์ 7,602,767.63                      3.25              

หรือบริษทัเงินทนุเป็นผูอ้อก/สัง่จ่าย/รับอาวลั/ค ้าประกนั
(ค) ตราสารท่ีมีอนัดบัความน่าเช่ือถืออยูใ่นอนัดบัท่ีสามารถ -                                      -                

ลงทนุได ้(Investment grade)
(ง) ตราสารท่ีมีอนัดบัความน่าเช่ือถืออยูใ่นอนัดบัต ่ากวา่อนัดบัท่ี -                                      -                

สามารถลงทนุได ้(Nov-Investment grade) หรือไม่มี Rating

สดัส่วนเงนิลงทุนขัน้สงูต่อมลูค่าทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุนส าหรบักลุ่มตราสารตาม (ง) เท่ากบั 15% NAV 

 

http://www.lhfund.co.th/
http://www.sec.or.th/
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อตัราส่วนหมุนเวยีนการลงทนุของกองทุน (Portfolio Turnover Ratio: PTR) 
มูลค่า ณ วนัท่ี 28 กมุภาพนัธ ์2564 

ช่ือกองทุน PTR 
กองทุนเปิด แอล เอช ดจิติอล อโีคโนม ี N/A 

 
 
 

ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3  
ณ วนัท่ี 28 กมุภาพนัธ ์2564 

ช่ือกองทุน ผู้ถือหน่วย สดัส่วน (ร้อยละ) 

กองทุนเปิด แอล เอช ดจิติอล อโีคโนม ี กลุ่มบุคคลใดบุคคลหนึ่ง - 

 
 
 

ค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเกบ็จากกองทุนรวม 
ส าหรบัรอบระยะเวลาตัง้แต่วนัท่ี 1 มีนาคม 2563 ถึงวนัท่ี 28 กมุภาพนัธ ์2564 

 
 

 
 

 

ค่าใช้จ่ายทีเ่รยีกเก็บจากกองทุน* จ านวนเงนิ

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

ค่าธรรมเนยีมการจดัการ (Management Fee) 5,130.03 1.334 ไม่เกนิรอ้ยละ 2.50

ค่าธรรมเนยีมผูดู้แลผลประโยชน์ (Trustee Fee) 123.12 0.032 ไม่เกนิรอ้ยละ 0.10

ค่าธรรมเนยีมนายทะเบยีน (Registrar Fee) 1,026.01 0.267 ไม่เกนิรอ้ยละ 0.50

ค่าสอบบญัช ี(Audit Fee) 60.00 0.016 ตามทีจ่่ายจรงิ

ค่าทีป่รกึษาการลงทุน (Advisory Fee) ไม่มี ไม่มี ไม่มี

ค่าจดัตัง้และจดทะเบยีนกองทุน (Setup and Registered Fund) 42.76 0.011 ตามทีจ่่ายจรงิ

ค่าใช้จ่ายอืน่ๆ ในการด าเนนิโครงการ  (Others Operating  Expense) 118.34 0.031 ตามทีจ่่ายจรงิ

รวมค่าใช้จ่ายทัง้หมด** 6,500.26 1.691

ค่าใช้จ่ายในการซือ้ขายหลกัทรพัย์ 0.00 0.000 ตามทีจ่่ายจรงิ

หมายเหตุ

* ค่าธรรมเนยีมและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ รวมภาษมีลูค่าเพิม่ ภาษธุีรกจิเฉพาะ หรอืภาษอีืน่ใดในท านองเดยีวกนั (ถ้าม)ี

**  ไม่รวมค่านายหน้าซือ้ขายหลกัทรพัย ์และค่าธรรมเนยีมต่าง ๆ ทีเ่กดิขึน้จากการซือ้ขายหลกัทรพัย์

รอ้ยละของมลูค่าทรพัยส์นิสทุธิ












































