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กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล ไลฟ์สไตล ์อิควิต้ี (LHGLIFEE) 

กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล ไลฟ์สไตล ์อิควิต้ี (LHGLIFEE) 

ประเภทโครงการ :  กองทุนรวมทีล่งทุนในหน่วยลงทุนกองทุนต่างประเทศเพยีงกองทุนเดยีว (Feeder Fund) ประเภท
รบัซื้อคนืหน่วยลงทุน  

นโยบายการลงทุน :  กองทุนจะเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ (หรอื “กองทุนหลกั (Master fund)”) 
โดยเฉลี่ยในรอบปีบญัชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรพัย์สินสุทธ ิซึ่งกองทุนหลกัที่กองทุนจะ
ลงทุนคือกองทุน  Invesco Global Consumer Trends Fund โดยจะลงทุนใน ”C-Acc Share Class” 
ประเภท Accumulation ในสกุลเงนิดอลล่าร์สหรฐัฯ (USD) กองทุน Invesco Global Consumer Trends 
Fund จดทะเบียนในประเทศลักเซมเบิร์ก มีลักษณะเป็น “Société d'Investissement à Capital 
Variable” (SICAV) ภายใต้กฎหมายของประเทศลกัเซมเบริ์ก และอยู่ภายใต้ UCITS บรหิารและจดัการ
โดย Invesco Management S.A.  

กองทุน Invesco Global Consumer Trends Fund เป็นกองทุนทีม่นีโยบายการลงทุนที่จะแสวงหาการ
เติบโตของเงนิทุนในระยะยาวผ่านการลงทุนอย่างน้อย 70% ของมูลค่าทรพัย์สุทธขิองกองทุนในตรา
สารทุน/หุน้ของบรษิทัต่าง ๆ ทัว่โลก ทีด่ าเนินธุรกจิเกี่ยวขอ้งกบัการออกแบบการผลติรวมไปถงึการจดั
จ าหน่ายผลติภณัฑ์ทัง้สนิคา้และบรกิาร ของสนิคา้ในกลุ่มกจิกรรมสนัทนาการต่าง ๆ ทัง้นี้ อาจรวมถงึ
กลุ่มบรษิทัรถยนต์กลุ่มสนิคา้คงทน บรษิทัเกี่ยวกบัการสื่อสารอนิเทอร์เน็ต และบรษิทัอื่น ๆ ทีส่ามารถ
ตอบสนองความตอ้งการของผูบ้รโิภคในดา้นนี้ได ้

นอกจากนี้กองทุนหลกัจะลงทุนในเงนิสด และตราสารเทยีบเท่าเงนิสด ตราสารตลาดเงนิ หรอืลงทุนใน
ตราสารหนี้ (รวมถึงหุน้กู้แปลงสภาพ) หรอืตราสารทุน/หุ้นของบรษิทัอื่น ๆ นอกเหนือจากกลุ่มบรษิัท
ขา้งตน้ ในสดัส่วนไม่เกนิรอ้ยละ 30 ของมลูค่าทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุน 

และส่วนทีเ่หลอื กองทุนหลกัอาจพจิารณาลงทุนในหลกัทรพัยแ์ละ/หรอืตราสารของบรษิทัไม่ไดร้บัการ
จดัอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated) (ตราสารหนี้ที่ยังไม่ได้รบัการจัดอันดับความน่าเชื่อถือจาก
หน่วยงานระหว่างประเทศ เช่น Moody’s, Standard & Poor’s และ Fitch) และ/หรอืหลกัทรพัย์และ/
หรอืตราสารที่มอีนัดบัความน่าเชื่อถอืทีต่ ่ากว่า BBB จาก Standard & Poor's และ Ficth หรอือนัดบั
ต ่ากว่า Baa3 จาก Moody's หรอืเทยีบเท่าจากสถาบนัจดัอนัดบัทีเ่ป็นทีรู่จ้กัในระดบัสากล) ในสดัส่วน
ไม่เกนิรอ้ยละ 10 ของมลูค่าทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุน 

ส าหรบัการลงทุนในประเทศของกองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล ไลฟ์สไตล์อิควติี้ กองทุนอาจเขา้ท า
ธุรกรรมการซื้อโดยมีสญัญาขายคืน (reverse repo) และ/หรอืธุรกรรมประเภทการให้ยืมหลกัทรพัย ์
(securities lending) รวมถึงอาจลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารหนี้ที่มีอนัดับความน่าเชื่อถือต ่ากว่าที่
สามารถลงทุนได้ (non – investment grade) และตราสารหนี้ที่ไม่ได้รบัการจดัอนัดบัความน่าเชื่อถือ 
(Unrated) รวมทัง้ตราสารทุนที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรพัย์ (Unlisted Securities) รวมถึง
ทรพัย์สินอื่นใด และ/หรือการหาดอกผลอื่นใดอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างโดยเป็นไปตามที่
ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนดหรือให้ความ
เหน็ชอบ ทัง้นี้กองทุนจะไม่ลงทุนในตราสารทีม่สีญัญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) 
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กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล ไลฟ์สไตล ์อิควิต้ี (LHGLIFEE) 

ส าหรบัเงนิลงทุนส่วนที่เหลอืของกองทุนนี้อาจพจิารณาลงทุนทัง้ในและต่างประเทศ โดยอาจลงทุน
ในเงินฝากธนาคาร ตราสารแห่งหนี้ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ใบส าคัญแสดงสิทธิ และ/หรือ หน่วย 
private equity ตามประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. รวมถงึ หลกัทรพัย์และ/หรอืทรพัย์สนิ
อื่นหรอืการหาดอกผลโดยวธิอีื่นตามทีร่ะบุไวใ้นโครงการ และ/หรอืตามทีค่ณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอื 
ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนดหรอืใหค้วามเหน็ชอบ 
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กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล ไลฟ์สไตล ์อิควิต้ี (LHGLIFEE) 

 

 

 

เรยีน ท่านผูถ้อืหน่วยลงทุน 

 กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล ไลฟ์สไตล ์อคิวติี้  

 
 บรษิทัหลกัทรพัย์จดัการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮา้ส์ จ ากดั ขอน าส่ง “รายงานสรุปสถานะการลงทุน” เพื่อรายงาน 
ผลการด าเนินงานของกองทุนตัง้แต่วนัที ่1 สงิหาคม 2562 ถงึวนัที ่31 กรกฎาคม 2563 มาเพื่อโปรดทราบ 

สภาพตลาดในรอบบญัชีตัง้แต่วนัท่ี 1 สิงหาคม 2562 ถึงวนัท่ี 31 กรกฎาคม 2563 

กองทุน LHGLIFE-E ในช่วงรอบระยะเวลา รอบระยะเวลา 1 สิงหาคม 2562 ถึง 31 กรกฎาคม 2563  

• ตลาดหุ้นทัว่โลกปรบัตัวสูงขึ้นหลงัจากท าจุดต ่าสุดในช่วงปลายเดอืนมนีาคม น าโดยตลาดหุ้นสหรฐัโดยเฉพาะ

บรษิัทเทคโนโลย ีอย่างไรก็ตามความกงัวลเกี่ยวกบัโควดิ-19 ระลอกที่สองและความตึงเครยีดทางการค้าที่เพิม่ขึ้นระหว่าง

สหรฐัฯและจนีส่งผลกระทบต่อดชันีความเชื่อมัน่ทัง้ในองักฤษและยุโรปทีป่รบัลดลง ในยุโรปรฐับาลในยูโรโซนตกลงทีจ่ะให้

กองทุนฟ้ืนฟูร่วม 750 พนัลา้นยโูร ขอ้ตกลงดงักล่าวจดัใหม้คีวามพยายามทางการเงนิร่วมกนัในระดับทีม่คีวามหมายเป็นครัง้

แรก การตดัสนิใจของ Fed ในการขยายโครงการฉุกเฉินท าใหเ้งนิดอลลาร์สหรฐัอ่อนค่าลงอกี ในทางกลบักนัสิง่นี้ส่งผลดตี่อ

ราคาสนิคา้โภคภณัฑแ์ละตลาดเกดิใหม่ซึง่ทัง้สองไดผ้ลตอบแทนทีเ่ป็นบวก 
 

• กองทุนคงยงัเน้นลงทุนในธีมไลฟ์สไตล์ดิจิทัลซึ่งคิดเป็นประมาณ 70% ของพอร์ต และ ประมาณ 30% ของ

พอรต์โฟลโิอมุ่งเน้นไปทีก่ารบรโิภคแบบดัง้เดมิมากขึน้ โดยมองว่าเศรษฐกจิเริม่กลบัมาเปิดอกีครัง้และผูบ้รโิภคเริม่ทีจ่ะออกไป

ใชช้วีติสถานทีใ่กลบ้า้นมากขึน้  
 
• กองทุนหลกัยงัคงมมีุมมองบวกต่อกลุ่ม E-Commerce, Gaming, Digital Music, Online Dating, Home Improvement 

ซึง่เป็นกลุ่มทีไ่ดร้บัประโยชน์จาก Theme “Stay at home” หรอื การกกัตวัอยู่บา้น อย่างไรกด็หีากสถานการณ์ Covid ดขีึน้รวมถงึ

ผูค้นเริม่ออกมาใชช้วีติตามปกติ กองทุนอาจะพจิารณาเพิม่สดัส่วนการลงทุนในกลุ่มทีเ่ป็น Theme” Re-opening” มากขึน้ซึ่งเป็น

กลุ่มทีร่าคายงัไม่ไดป้รบัขึน้มาก 

มุมมองเทรนของผู้บริโภค และ LHGLIFEE 

เทรนของผูบ้รโิภคเป็นเทรนระยะยาวทีเ่ตบิโตอย่างต่อเน่ือง และมแีนวโน้มทีจ่ะยงัคงเตบิโตต่อไปจากพฤตกิรรมของผู้

โภคทีค่่อย ๆ ปรบัเปลีย่นไปทุกวนั เช่น 

• ธุรกจิรา้นคา้ออนไลน์ (E-Commerce) ทีม่สีดัส่วนในตลาด Retail มากขึน้ ซึง่ไดก้นิสดัส่วนตลาดของธุรกจิรา้นคา้

ปลกีอย่างต่อเนื่อง โดยไดร้บัแรงสนับสนุนจากการทีร่า้นคา้ปลกีขนาดใหญ่ต่างหนัมาใชเ้ทคโนโลยมีากขึน้ 
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กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล ไลฟ์สไตล ์อิควิต้ี (LHGLIFEE) 

• สดัส่วนตลาดของธุรกจิโฆษณาออนไลน์ (Internet & Digital) สงูขึน้อย่างต่อเนื่อง และคาดว่าจะสงูขึน้ต่อ โดยคาด

ว่าสดัส่วนตลาดธุรกจิโฆษณาออนไลน์จะโตถงึ 57% ในปี 2020 จากประมาณ 38% ในปี 2016 จากการทีธุ่รกจิโฆษณามกีาร

ลงทุนทีส่งูในดา้นโฆษณาออนไลน์ 

• ปัจจุบนั Portfolio มี PER อยู่ที่ประมาณ 30 เท่า มี EPS Growth ประมาณการที่ 5 - 8% เมื่อเทียบกบัหุ้นกลุ่ม 

Technology ทีม่ ีPER เกนิ 40 เท่า (as of July 2020) 

• ความเสีย่งในการลงทุนยงัคงมอียู่ ได้แก่ สงครามการคา้ระหว่างจนี-สหรฐัฯ, ความเสี่ยงที่เศรษฐกจิโลกที่อาจจะ

ชะลอตวั, BREXIT เป็นต้น อย่างไรกต็ามธนาคารกลางต่าง ๆ ไดผ้่อนคลายนโยบายการเงนิมากขึน้เพื่อรบัมอืกบัปัจจยัต่าง ๆ

ทีจ่ะกระทบต่อเศรษฐกจิได ้

 

บรษิัทขอขอบพระคุณท่านผูถ้อืหน่วยลงทุนเป็นอย่างสูง ทีไ่ดม้อบความไว้วางใจใหบ้รษิทับรหิารเงนิลงทุนของท่าน 

บรษิทัยงัคงยนืยนัในความตัง้ใจและทุ่มเทความสามารถเพื่อบรหิารเงนิของท่านอย่างมปีระสทิธภิาพสงูทีสุ่ดต่อไป และหากท่าน

มขีอ้สงสยัประการใด ท่านสามารถตดิต่อมาได้ทีบ่รษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน 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 โกลบอล ไลฟ์สไตล ์อิควิต้ี (LHGLIFEE) 
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กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล ไลฟ์สไตล ์อิควิต้ี (LHGLIFEE) 

 
รายช่ือผู้จดัการกองทุน 
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กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล ไลฟ์สไตล ์อิควิต้ี (LHGLIFEE) 

กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล ไลฟ์สไตล ์อิควิต้ี  
ตารางเปรียบเทียบผลการด าเนินงาน 
ข้อมูล ณ วนัท่ี 31 กรกฎาคม 2563 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขอ้มลู ณ วนัที ่31 กรกฎาคม 2563  
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กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล ไลฟ์สไตล ์อิควิต้ี (LHGLIFEE) 

-  เอกสารการวดัผลการด าเนินงานของกองทุนรวมฉบบันี้ได้จดัท าขึน้ตามมาตรฐานการวดัผลการด าเนินงานของกองทุน
รวมของสมาคมบรษิทัจดัการลงทุน 

-  ผลการด าเนินงานในอดตี/ผลการเปรยีบเทยีบผลการด าเนินงานทีเ่กีย่วขอ้งกบัผลติภณัฑใ์นตลาดทุน มไิดเ้ป็นสิง่ยนืยนัถงึ
ผลการด าเนินงานในอนาคต 

-  ท าความเขา้ใจลกัษณะสนิคา้ เงือ่นไข ผลตอบแทน และความเสีย่ง ก่อนตดัสนิใจลงทุน 
 
 

รายงานสถานะการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผกูพนั 
มูลค่า ณ วนัท่ี 31 กรกฎาคม 2563 

 

 
  

มลูค่าตามราคาตลาด %NAV

หลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สนิในประเทศ 14,356,126.60                  5.86                   

เงนิฝากธนาคาร 14,356,126.60                  5.86                   

หลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สนิในต่างประเทศ 233,963,436.18                 95.43                 

หน่วยลงทุน 233,963,436.18                 95.43                 

สญัญาซือ้ขายลว่งหน้า 602,464.83                       0.25                   

สญัญาที่อ้างอิงกบัอตัราแลกเปลีย่น 602,464.83                       0.25                   

ประเภทรายการคา้งรบัคา้งจ่ายหรอืหนีส้นิอื่น ๆ (538,402.37)                      (0.22)                  

มลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิ 245,164,112.68                      100.00                    

รายละเอียดการลงทนุ
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กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล ไลฟ์สไตล ์อิควิต้ี (LHGLIFEE) 

รายละเอียดการลงทุนในหลกัทรพัย ์
มูลค่า ณ วนัท่ี 31 กรกฎาคม 2563 

 

 
 
 

รายละเอียดการลงทุนในสญัญาซ้ือขายล่วงหน้า 
มูลค่า ณ วนัท่ี 31 กรกฎาคม 2563 

 
 

อตัราส่วน จ านวนเงินต้น มลูค่ายติุธรรม

(%) หรือ จ านวนหุ้น/หน่วย (บาท)

เงินฝากธนาคาร

ธนาคารกสกิรไทย จ ากดั (มหาชน) 5.86 13,001,793.86 14,356,126.60

          รวมเงินฝากธนาคาร 5.86 14,356,126.60

สญัญาซ้ือขายล่วงหน้า

สญัญาที่อ้างอิงกบัอตัราแลกเปลีย่น 0.25 215,044,525.00 602,464.83

          รวมสญัญาซ้ือขายล่วงหน้า 0.25 602,464.83

หน่วยลงทนุ

     หมวดธุรกจิเงนิทุนและหลกัทรพัย์

INVESCO Management SA 95.43 96,376.57 233,963,436.18

          รวมหน่วยลงทนุ 95.43 233,963,436.18

รวมเงินลงทนุ 101.53 248,922,027.61

รายการค้างจ่ายหรือหน้ีสินอ่ืน ๆ -1.53 -3,757,914.93

มลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิ 100.00 245,164,112.68

รายละเอียด

ประเภทสญัญา คู่สญัญา วตัถปุระสงค์ มลูค่าสญัญา

(Notional Amount)

% NAV วนัครบก าหนด ก าไล/ขาดทนุ

(Net Gain/Loss)

สญัญาฟอร์เวริ์ด BANK OF AYUDHYA PUBLIC COMPANY LIMITED                                                              ป้องกนัความเสี่ยง 9,314,100.00 (0.0193) 28 Aug 2020 (47,423.96)

สญัญาฟอร์เวริ์ด BANK OF AYUDHYA PUBLIC COMPANY LIMITED                                                              ป้องกนัความเสี่ยง 6,367,760.00 0.0514 30 Oct 2020 125,965.01

สญัญาฟอร์เวริ์ด KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED                                                                 ป้องกนัความเสี่ยง 7,751,900.00 (0.0213) 30 Oct 2020 (52,161.94)

สญัญาฟอร์เวริ์ด KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED                                                              ป้องกนัความเสี่ยง 14,547,600.00 0.2065 28 Aug 2020 506,287.35

สญัญาฟอร์เวริ์ด KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED                                                              ป้องกนัความเสี่ยง 54,062,750.00 (0.2268) 29 Jan 2021 (555,987.25)

สญัญาฟอร์เวริ์ด THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY LIMITED                                                     ป้องกนัความเสี่ยง 54,116,125.00 (0.2126) 26 Feb 2021 (521,200.75)
สญัญาฟอร์เวริ์ด THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY LIMITED                                                     ป้องกนัความเสี่ยง 3,120,600.00 (0.0005) 27 Nov 2020 (1,249.10)
สญัญาฟอร์เวริ์ด THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY LIMITED                                                     ป้องกนัความเสี่ยง 3,120,000.00 0.0000 04 Aug 2020 0.00
สญัญาฟอร์เวริ์ด THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY LIMITED                                                     ป้องกนัความเสี่ยง 16,160,000.00 0.2254 25 Sep 2020 552,610.00
สญัญาฟอร์เวริ์ด THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY LIMITED                                                     ป้องกนัความเสี่ยง 15,111,910.00 0.1799 25 Sep 2020 440,963.40
สญัญาฟอร์เวริ์ด THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY LIMITED                                                     ป้องกนัความเสี่ยง 11,795,970.00 0.1005 25 Sep 2020 246,501.40
สญัญาฟอร์เวริ์ด THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY LIMITED                                                     ป้องกนัความเสี่ยง 5,581,800.00 (0.0153) 27 Nov 2020 (37,528.38)
สญัญาฟอร์เวริ์ด THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY LIMITED                                                     ป้องกนัความเสี่ยง 13,994,010.00 (0.0222) 27 Nov 2020 (54,310.95)

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

รายละเอียดตวัตราสารและอนัดบัความน่าเช่ือถือของตราสารแห่งหน้ี เงินฝาก หรือตราสารก่ึงหน้ีก่ึงทุน 
มูลค่า ณ วนัท่ี 31 กรกฎาคม 2563 

 

สถาบนัการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ TRIS Rating 

ค าอธิบายการจดัอนัดบัเครดิตตราสารหน้ีระยะกลางและยาวมอีายุตัง้แต่ 1 ปีขึ้นไป 

AAA อนัดบัเครดิตสูงสุด มคีวามเสี่ยงต ่าที่สุด ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการช าระดอกเบี้ยและคนืเงนิต้นใน
เกณฑส์งูสุด และไดร้บัผลกระทบน้อยมากจากการเปลีย่นแปลงทางธุรกจิ เศรษฐกจิ และสิง่แวดลอ้มอื่น ๆ 

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

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

BBB มคีวามเสี่ยงในระดบัปานกลาง ผู้ออกตราสารหนี้มคีวามสามารถในการช าระดอกเบี้ยและคนืเงนิต้นในเกณฑ์ที่
เพยีงพอ แต่มคีวามอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิง่แวดล้อมอื่น  ๆ มากกว่า และอาจมี
ความสามารถในการช าระหนี้อ่อนแอลงเมื่อเทยีบกบัอนัดบัเครดติทีอ่ยู่ในระดบัสงูกว่า 

BB มคีวามเสีย่งในระดบัสูง ผูอ้อกตราสารหนี้มคีวามสามารถในการช าระดอกเบี้ยและคนืเงนิต้นในเกณฑ์ต ่ากว่าระดบั
ปานกลาง และจะไดร้บัผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกจิ เศรษฐกจิ และสิง่แวดล้อมอื่น  ๆ ค่อนขา้งชดัเจน 
ซึง่อาจส่งใหค้วามสามารถในการช าระหนี้อยู่ในเกณฑท์ีไ่ม่เพยีงพอ 

B มคีวามเสีย่งในระดบัสูงมาก ผูอ้อกตราสารหนี้มคีวามสามารถในการช าระดอกเบี้ยและคนืเงนิต้นในเกณฑ์ต ่า และ
อาจจะหมดความสามารถหรือความตัง้ใจในการช าระหนี้ได้ตามการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ทางธุรกิจ 
เศรษฐกจิ และสิง่แวดลอ้มอื่น ๆ  

C มคีวามเสี่ยงในการผดินัดช าระหนี้สูงทีสุ่ด ผู้ออกตราสารหนี้ไม่มคีวามสามารถในการช าระดอกเบี้ยและคนืเงนิต้น
ตามก าหนดอย่างชดัเจน โดยตอ้งอาศยัเงือ่นไขทีเ่อือ้อ านวยทางธุรกจิ เศรษฐกจิ และสิง่แวดลอ้มอื่น ๆ อย่างมากจงึ
จะมคีวามสามารถในการช าระหนี้ได ้

D เป็นระดบัทีอ่ยู่ในสภาวะผดินัดช าระหนี้ โดยผูอ้อกตราสารหนี้ไม่สามารถช าระดอกเบีย้และคนืเงนิตน้ไดต้ามก าหนด 

อนัดบัเครดติจาก AA ถงึ C อาจมเีครือ่งหมายบวก (+) หรอืลบ (-) ต่อท้ายเพือ่จ าแนกความแตกต่างของคุณภาพของ
อนัดบัเครดติภายในระดบัเดยีวกนั 

ประเภท ผู้ออก อนัดบั มลูค่าตาม

ความน่าเช่ือถอื ราคาตลาด

เงนิฝากธนาคาร ธนาคารกสกิรไทย จ ากดั (มหาชน) AA+(FITCH) 14,356,126.60         
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กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล ไลฟ์สไตล ์อิควิต้ี (LHGLIFEE) 

ค าอธิบายการจดัอนัดบัเครดิตตราสารหน้ีระยะสัน้มอีายุต า่กว่า 1 ปี 

T1 ผูอ้อกตราสารหนี้มสีถานะทัง้ทางดา้นการตลาดและการเงนิที่แขง็แกร่งในระดบัดมีาก และนักลงทุนจะไดร้บัความ

คุม้ครองจากการผดินัดช าระหนี้ทีด่กีว่าอนัดบัเครดติในระดบัอื่น ผูอ้อกตราสารทีไ่ดร้บัอนัดบัเครดติในระดบัดงักล่าว

ซึง่มเีครื่องหมาย “+” ดว้ยจะไดร้บัความคุม้ครองดา้นการผดินัดช าระหนี้ทีส่งูยิง่ขึน้ 

T2 ผูอ้อกตราสารหนี้มสีถานะทัง้ทางดา้นการตลาดและการเงนิทีแ่ขง็แกร่งในระดบัด ีและมคีวามสามารถในการช าระ

หนี้ระยะสัน้ในระดบัทีน่่าพอใจ 

T3 ผูอ้อกตราสารหนี้มคีวามสามารถในการช าระหนี้ระยะสัน้ในระดบัทีย่อมรบัได ้

T4 ผูอ้อกตราสารหนี้มคีวามสามารถในการช าระหนี้ระยะสัน้ทีค่่อนขา้งอ่อนแอ 

อันดับเครดิตทุกประเภททีจ่ ัดโดย TRIS Rating เป็นอันดับเครดิตตราสารหนี้ ในตระกูลเงินบาท ซึ ่งสะท้อน

ความสามารถในการช าระหนี้ของผูอ้อกตราสารโดยไม่รวมความเสีย่งในการเปลีย่นแปลงการช าระหนี้จากสกุลเงนิบาทเป็น

สกุลเงนิตราต่างประเทศ 

นอกจากกนี้ TRIS Rating ยงัก าหนด “แนวโน้มอนัดบัเครดติ” (Rating Outlook) เพื่อสะท้อนความเป็นไปไดข้องการ

เปลีย่นแปลงอนัดบัเครดติของผูอ้อกตราสารในระยะปานกลางหรอืระยะยาว 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) แสดงถงึระดบัความน่าเชื่อถอืขัน้สงูสุดของอนัดบัความน่าเชื่อถอืภายในประเทศไทย ซึ่งก าหนดโดย Fitch โดย
อนัดบัความน่าเชื่อถอืนี้จะมอบใหก้บัอนัดบัความน่าเชื่อถอืทีม่คีวามเสีย่ง “น้อยทีสุ่ด” เมื่อเปรยีบเทยีบกบัผูอ้อก
ตราสารหรอืตราสารอื่นในประเทศไทย และโดยปกติแล้วจะก าหนดให้แก่ตราสารทางการเงินที่ออกหรอืค ้า
ประกนัโดยรฐับาล 
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กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล ไลฟ์สไตล ์อิควิต้ี (LHGLIFEE) 

AA(tha) แสดงถงึระดบัความน่าเชื่อถอืขัน้สงูมากเปรยีบเทยีบกบัผูอ้อกตราสารหรอืตราสารอื่นในประเทศไทย โดยระดบั
ความน่าเชื่อถือของตราสารทางการเงนิขัน้นี้ต่างจากผูอ้อกตราสารหรอืตราสารอื่นที่ได้รบัการจดัอนัดบัความ
น่าเชื่อถอืขัน้สงูสุดของประเทศไทยเพยีงเลก็น้อย 

BBB (tha) แสดงถึงระดบัความน่าเชื่อถือขัน้ปานกลางเมื่อเปรยีบเทยีบกับผู้ออกตราสารหรอืตราสารอื่นในประเทศไทย 
อย่างไรกด็มีคีวามเป็นไปไดม้ากว่าการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์หรอืสภาพทางเศรษฐกจิจะมผีลกระทบต่อ
ความสามารถในการช าระหนี้ได้ตรงตามก าหนดเวลาของตราสารทางการเงนิเหล่านี้มากกว่าตราสารหนี้อื่นที่
ไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเชื่อถอืในประเภททีส่งูกว่า 

BB (tha) แสดงถงึระดบัความน่าเชื่อถอืค่อนขา้งต ่าเมื่อเปรยีบเทยีบกบัผูอ้อกตราสารหรอืตราสารอื่นในประเทศไทย การ
ช าระหนี้ตามเงือ่นไขของตราสารเหล่านี้ภายในประเทศนัน้ ๆ มคีวามไม่แน่นอนในระดบัหนึ่งและความสามารถ
ในการช าระหนี้คนืตามก าหนดเวลาจะมคีวามไม่แน่นอนมากขึน้ตามการเปลีย่นแปลงของเศรษฐกจิในทางลบ 

B (tha) แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขัน้ต ่าอย่างมีนัยส าคัญเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรอืตราสารอื่นใน
ประเทศไทย การปฏิบตัิตามเงื่อนไขของตราสารหนี้และขอ้ผูกพนัทางการเงนิยงัคงเป็นไปได้ในปัจจุบนั แต่
ความมัน่คงยงัจ ากดัอยู่ในระดบัหนึ่งเท่านัน้ และความสามารถในการช าระหนี้คนืตามก าหนดเวลาอย่างต่อเนื่อง
นัน้ไม่แน่นอน ขึน้อยู่กบัสภาวะทีเ่อือ้ต่อการด าเนินธุรกจิและสภาพทางเศรษฐกจิ 

CCC(tha), CC(tha), C(tha)   แสดงถงึระดบัความน่าเชื่อถอืขัน้ต ่ามากเมื่อเปรยีบเทยีบกบัผูอ้อกตราสารหรอืตราสารอื่นใน
ประเทศไทย ความสามารถในการปฏิบตัิตามขอ้ผูกพนัทางการเงนิขึ้นอยู่กบัสภาวะที่เอื้อต่อการด าเนินธุรกิจ
และการพฒันาทางเศรษฐกจิเพยีงอย่างเดยีว 

D(tha) อนัดบัความน่าเชื่อถอืเหล่านี้ จะถูกก าหนดใหส้ าหรบัองค์กรหรอืตราสารหนี้ซึง่ก าลงัอยู่ในภาวะผดินัดช าระหนี้
ในปัจจุบนั 

ค าอธิบายการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือระยะสัน้ ส าหรบัประเทศไทย 

F1 (tha) แสดงถงึระดบัความสามารถขัน้สูงสุดในการช าระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารตรงตามก าหนดเมื่อเปรยีบเทียบ

กบัผู้ออกตราสารหรอืตราสารอื่น ๆ ในประเทศไทย ภายใต้อนัดบัความน่าเชื่อถือนี้จะมอบให้ส าหรบัอนัดบั

ความน่าเชื่อถอืทีม่คีวามเสีย่ง “น้อยทีสุ่ด” เมื่อเปรยีบเทยีบกบัผูอ้อกตราสารอื่นในประเทศเดยีวกนัและโดยปกติ

แลว้จะก าหนดใหก้บัตราสารทางการเงนิทีอ่อกหรอืค ้าประกนัโดยรฐับาล ในกรณีทีม่รีะดบัความน่าเชื่อถอืสงูเป็น

พเิศษจะมสีญัลกัษณ์ “+” แสดงไวเ้พิม่เตมิจากอนัดบัความน่าเชื่อถอืทีก่ าหนด 

F2 (tha) แสดงถงึระดบัความสามารถในการช าระหนี้ตามเงื่อนไขทางการเงนิของตราสารตามก าหนดเวลาในระดบัทีน่่า

พอใจเมื่อเปรยีบเทียบกบัผู้ออกตราสารหรอืตราสารอื่น ๆ ในประเทศไทย อย่างไรก็ด ีระดบัความน่าเชื่อถือ

ดงักล่าวยงัไม่อาจเทยีบเท่ากบักรณีทีไ่ดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเชื่อถอืทีส่งูกว่า 

F3 (tha) แสดงถงึระดบัความสามารถในการช าระหนี้ตามเงื่อนไขทางการเงนิของตราสารตามก าหนดเวลาในระดบัปาน

กลางเมื่อเปรยีบเทยีบกบัผูอ้อกตราสารหรอืตราสารอื่น ๆ ในประเทศไทย ความสามารถในการช าระหนี้ดงักล่าว

จะมคีวามไม่แน่นอนมากขึน้ไปตามความเปลีย่นแปลงในทางลบในระยะสัน้มากกว่าตราสารทีไ่ดร้บัการจดัอนัดบั

ความน่าเชื่อถอืทีส่งูกว่า 
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กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล ไลฟ์สไตล ์อิควิต้ี (LHGLIFEE) 

B (tha) แสดงถึงระดบัความสามารถในการช าระหนี้ตามเงื่อนไขทางการเงนิของตราสารตามก าหนดเวลาทีไ่ม่แน่นอน

เมื่อเปรยีบเทยีบกบัผูอ้อกตราสารหรอืตราสารอื่น ๆ ในประเทศไทย ความสามารถในการช าระหนี้ดงักล่าวจะไม่

แน่นอนมากขึน้ตามการเปลีย่นแปลงทางเศรษฐกจิแลการเงนิในทางลบระยะสัน้ 

C (tha) แสดงถงึระดบัความสามารถในการช าระหนี้ตามเงือ่นไขทางการเงนิของตราสารตามก าหนดเวลาทีไ่ม่แน่นอนสูง

เมื่อเปรยีบเทยีบกบัผูอ้อกตราสารหรอืตราสารอื่น ๆ ในประเทศไทย ความสามารถในการปฏบิตัติามขอ้ผูกพนั

ทางการเงนิขึน้อยู่กบัสภาวะทีเ่อือ้ต่อการด าเนินธุรกจิและสภาพการณ์ทางเศรษฐกจิเท่านัน้ 

D (tha) แสดงถงึการผดินัดช าระหนี้ทีไ่ดเ้กดิขึน้แลว้หรอืก าลงัจะเกดิขึน้ 

หมายเหตุประกอบการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือในระยะยาว ในระยะสัน้ ส าหรบัประเทศไทย 

เครื่องบ่งชี้พเิศษส าหรบัประเทศไทย “tha” จะถูกระบุไวต้่อจากอนัดบัความน่าเชื่อถอืทุกระดบั เพื่อแยกความแตกต่าง

ออกจากการจดัอนัดบัความน่าเชื่อถอืระดบัสากล เครื่องหมาย “ + ” หรอื “ - ” อาจจะถูกระบุไวเ้พิม่เตมิต่อจากอนัดบัความ

น่าเชื่อถอืส าหรบัประเทศหนึ่ง ๆ เพื่อแสดงถงึสถานะย่อยโดยเปรยีบเทยีบกนัภายในอนัดบัความน่าเชื่อถอืขึน้หลกั ทัง้นี้ จะ

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

ส าหรบัอนัดบัความน่าเชื่อถอืในระยะยาวและจะไม่มกีารระบุสญัลกัษณ์ต่อทา้ยดงักล่าวส าหรบัอนัดบัความน่าเชื่อถอืใน

ระยะสัน้ นอกเหนือจาก “F1 (tha)” 

สญัญาณการปรบัอนัดบัความน่าเชื่อถอื (Rating Watch) : สญัญาณการปรบัอนัดบัความน่าเชื่อถอืจะถูกใช้เพื่อแจง้ใหน้ัก
ลงทุนทราบว่ามีความเป็นไปได้ที่จะมีการเปลี่ยนแปลงอนัดบัความน่าเชื่อถือและแจ้งแนวโน้มทิศทางของการเปลี่ยนแปลง
ดงักล่าว สญัญาณดงักล่าวอาจระบุเป็น “สญัญาณบวก” ซึง่บ่งชี้แนวโน้มในการปรบัอนัดบัความน่าเชื่อถือใหสู้งขึน้ “สญัญาณลบ” 
จะบ่งชี้แนวโน้มในการปรบัอนัดบัความน่าเชื่อถอืใหต้ ่าลง หรอื “สญัญาณววิฒัน์” ในกรณีทีอ่นัดบัความน่าเชื่อถอือาจจะไดร้บัการ
ปรบัขึน้ ปรบัลง หรอืคงที ่โดยปกตสิญัญาณการปรบัอนัดบัความน่าเชื่อถอืมกัจะถูกระบุไวส้ าหรบัช่วงระยะเวลาสัน้ ๆ 
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กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล ไลฟ์สไตล ์อิควิต้ี (LHGLIFEE) 

รายงานสรปุเงินลงทุนในตราสารแห่งหน้ี เงินฝาก หรือตราสารก่ึงหน้ีก่ึงทุน  
มูลค่า ณ วนัท่ี 31 กรกฎาคม 2563 

 

รายงานการลงทุนท่ีไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน 
รอบปีบญัชีระหว่างวนัท่ี 1 สิงหาคม 2562 ถึงวนัท่ี 31 กรกฎาคม 2563 

วนัท่ี รายละเอียด การด าเนินการแก้ไข 
  

 
 

 

 

 

การใช้สิทธิออกเสียงในท่ีประชุมผู้ถือหุ้น 

ผูล้งทุนสามารถตรวจดแูนวทางในการใชส้ทิธอิอกเสยีงและการด าเนินการใชส้ทิธอิอกเสยีงไดท้ี ่website ของบรษิทัจดัการ 
www.lhfund.co.th 

 
 
 
 
 
 

มลูค่าตามราคาตลาด %NAV

(ก) ตราสารภาครฐัไทย/ตราสารภาครฐัต่างประเทศ - -

(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มกีฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ ธนาคารพาณชิย์ 14,356,126.60                  5.86               

หรอืบรษิทัเงนิทุนเป็นผูอ้อก/สัง่จ่าย/รบัอาวลั/ค า้ประกนั

(ค) ตราสารที่มอีนัดบัความน่าเชือ่ถอือยู่ในอนัดบัที่สามารถ -                                 -                 

ลงทุนได ้(Investment grade)

(ง) ตราสารที่มอีนัดบัความน่าเชือ่ถอือยู่ในอนัดบัต ่ากว่าอนัดบัที่ -                                 -                 

สามารถลงทุนได ้(Investment grade) หรอืไมม่ ีRating

กลุม่ของตราสารการลงทนุ

สดัส่วนเงนิลงทุนขัน้สงูต่อมลูค่าทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุนส าหรบักลุ่มตราสารตาม (ง) เท่ากบั 15% NAV 

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

 
รายงานรายช่ือของบุคคลท่ีเก่ียวข้อง ท่ีมีการท าธรุกรรมกบักองทุนรวม 

 กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล ไลฟ์สไตล์ อคิวติี้ มกีารท าธุรกรรมกบับุคคลทีเ่กี่ยวขอ้งในรอบระยะเวลาตัง้แต่วนัที ่

1 สงิหาคม 2562 ถงึวนัที ่31 กรกฎาคม 2563 ตามรายชื่อ ดงันี้ 

-ไม่ม-ี 

หมายเหตุ :  ผูล้งทุนสามารถตรวจสอบการท าธุรกรรมกบับุคคลที่เกี่ยวขอ้งกบักองทุนรวม ไดท้ี่บรษิทัจดัการโดยตรง หรอืที่ website ของบรษิทั

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

 
อตัราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน (Portfolio Turnover Ratio: PTR) 

มูลค่า ณ วนัท่ี 31 กรกฏาคม 2563 

ช่ือกองทุน PTR 
กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล ไลฟ์สไตล ์อคิวติี ้ N/A 

 

ค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเกบ็จากกองทุนรวม 
ส าหรบัรอบระยะเวลาตัง้แต่วนัท่ี 1 สิงหาคม 2562 ถึงวนัท่ี 31 กรกฎาคม 2563 

ค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเกบ็จากกองทุน* จ านวนเงิน ร้อยละของมูลค่าทรพัยสิ์นสุทธิ 

Fund's Direct Expenses (หน่วย : พนับาท) เรียกเกบ็จริง ตามโครงการ 

ค่าธรรมเนียมการจดัการ (Management Fee) 3,406.40 1.339 ไม่เกนิรอ้ยละ 2.50 

ค่าธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน์ (Trustee Fee) 81.75 0.032 ไม่เกนิรอ้ยละ 0.10 

ค่าธรรมเนียมนายทะเบยีน (Registrar Fee) 681.28 0.268 ไม่เกนิรอ้ยละ 0.50 

ค่าสอบบญัช ี(Audit Fee) 45.00 0.018 ตามทีจ่่ายจรงิ 

ค่าทีป่รกึษาการลงทุน (Advisory Fee) ไม่ม ี ไม่ม ี ไม่ม ี

ค่าจดัตัง้และจดทะเบยีนกองทุน (Setup and Registered Fund) 0.00 0.000 ตามทีจ่่ายจรงิ 

ค่าใชจ้่ายอื่นๆ ในการด าเนินโครงการ  (Others Operating  Expense) 13.59 0.005 ตามทีจ่่ายจรงิ 

รวมค่าใช้จ่ายทัง้หมด** 4,228.02 1.662  
        
ค่าใชจ้่ายในการซื้อขายหลกัทรพัย ์ 8.65 0.003 ตามทีจ่่ายจรงิ 

        

หมายเหตุ       

*  ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายตา่ง ๆ รวมภาษมีลูค่าเพิม่ ภาษธีรุกจิเฉพาะ หรอืภาษอีื่นใดในท านองเดยีวกนั (ถา้ม)ี 

** ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลกัทรพัย ์และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ทีเ่กดิขึน้จากการซื้อขายหลกัทรพัย ์

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

 

 
 
รายงานของผู้สอบบญัชีรบัอนุญาต  
 
เสนอต่อ ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล ไลฟ์สไตล ์อิควิต้ี  
 
ความเหน็  

ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบการเงนิของกองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล ไลฟ์สไตล์ อคิวติี ้ซึ่งประกอบดว้ยงบดุลและงบประกอบ
รายละเอยีดเงนิลงทุน ณ วนัที ่31 กรกฎาคม 2563 งบก าไรขาดทุน งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสนิทรพัย์สุทธ ิงบกระแสเงนิ
สด และขอ้มลูทางการเงนิทีส่ าคญัส าหรบัปีสิน้สุดวนัเดยีวกนัและหมายเหตุประกอบงบการเงนิ รวมถงึหมายเหตุสรุปนโยบาย
การบญัชทีีส่ าคญั  

ขา้พเจ้าเห็นว่า งบการเงนิขา้งต้นนี้แสดงฐานะการเงนิและรายละเอยีดเงนิลงทุนของกองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล ไลฟ์
สไตล์ อคิวติี้ ณ วนัที ่31 กรกฎาคม 2563 ผลการด าเนินงาน การเปลี่ยนแปลงสนิทรพัย์สุทธ ิกระแสเงนิสด และขอ้มูลทาง
การเงนิทีส่ าคญัส าหรบัปีสิน้สุดวนัเดยีวกนั โดยถูกตอ้งตามทีค่วรในสาระส าคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ  
 
เกณฑใ์นการแสดงความเหน็  
ขา้พเจา้ไดป้ฏบิตังิานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัช ีความรบัผดิชอบของขา้พเจา้ไดก้ล่าวไวใ้นวรรคความรบัผดิชอบ
ของผู้สอบบญัชตี่อการตรวจสอบงบการเงนิในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากกองทุนตามข้อก าหนด
จรรยาบรรณของผูป้ระกอบวชิาชพีบญัชทีีก่ าหนดโดยสภาวชิาชพีบญัชใีนส่วนทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการตรวจสอบงบการเงนิ และ
ขา้พเจา้ได้ปฏิบตัิตามความรบัผดิชอบดา้นจรรยาบรรณอื่นๆ ซึ่งเป็นไปตามขอ้ก าหนดเหล่านี้ ขา้พเจา้เชื่อว่าหลกัฐานการ
สอบบญัชทีีข่า้พเจา้ไดร้บัเพยีงพอและเหมาะสมเพื่อใชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเหน็ของขา้พเจา้  
 
ข้อมูลอ่ืน  

ผูบ้รหิารกองทุนฯ เป็นผูร้บัผดิชอบต่อขอ้มลูอื่น ขอ้มลูอื่นประกอบดว้ย ขอ้มลูซึ่งรวมอยู่ในรายงานประจ าปีของกองทุนฯ แต่
ไม่รวมถงึงบการเงนิและรายงานของผูส้อบบญัชทีีอ่ยู่ในรายงานประจ าปีนัน้ ขา้พเจา้คาดว่าขา้พเจา้จะไดร้บัรายงานประจ าปี
ภายหลงัวนัทีใ่นรายงานของผูส้อบบญัชนีี้ 

ความเหน็ของขา้พเจา้ต่องบการเงนิไม่ครอบคลุมถงึขอ้มลูอื่นและขา้พเจา้ไม่ไดใ้หค้วามเชื่อมัน่ต่อขอ้มลูอื่น 
ความรบัผดิชอบของขา้พเจา้ทีเ่กีย่วเน่ืองกบัการตรวจสอบงบการเงนิคอื การอ่านและพจิารณาว่าขอ้มลูอื่นมคีวามขดัแยง้ทีม่ี
สาระส าคญักบังบการเงนิหรอืกบัความรูท้ีไ่ดร้บัจากการตรวจสอบของขา้พเจา้ หรอืปรากฏว่าขอ้มลูอื่นมกีารแสดงขอ้มูลทีข่ดั
ต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระส าคญัหรอืไม่ 

เมื่อขา้พเจ้าได้อ่านรายงานประจ าปีของกองทุนฯ และหากขา้พเจ้าสรุปได้ว่ามีการแสดงข้อมูลที่ขดัต่อข้อเท็จจรงิอนัเป็น
สาระส าคญั ขา้พเจา้จะสื่อสารเรื่องดงักล่าวกบัผูบ้รหิารกองทุนฯ เพื่อใหผู้บ้รหิารกองทุนฯ ด าเนินการแกไ้ขขอ้มูลทีแ่สดงขดั
ต่อขอ้เทจ็จรงิ 
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ความรบัผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าท่ีในการก ากบัดแูลต่องบการเงิน 

ผู้บริหารกองทุนฯ มีหน้าที่รบัผิดชอบในการจดัท าและน าเสนองบการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงนิ และรบัผดิชอบเกี่ยวกบัการควบคุมภายในทีผู่บ้รหิารกองทุนฯ พจิารณาว่าจ าเป็นเพื่อใหส้ามารถจดัท างบ
การเงนิทีป่ราศจากการแสดงขอ้มลูทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระส าคญัไม่ว่าจะเกดิจากการทุจรติหรอืขอ้ผดิพลาด  

ในการจดัท างบการเงิน ผู้บริหารกองทุนฯ รบัผิดชอบในการประเมินความสามารถของกองทุนในการด าเนินงานต่อเน่ือง 
เปิดเผยเรื่องทีเ่กี่ยวกบัการด าเนินงานต่อเนื่อง (ตามความเหมาะสม) และการใชเ้กณฑ์การบญัชสี าหรบัการด าเนินงานต่อเน่ือง
เวน้แต่ผูบ้รหิารกองทุนฯ มคีวามตัง้ใจทีจ่ะเลกิกองทุนหรอืหยุดด าเนินงานหรอืไม่สามารถด าเนินงานต่อเนื่องต่อไปได ้ 

ผูบ้รหิารกองทุนฯ มหีน้าทีใ่นการก ากบัดแูลกระบวนการในการจดัท ารายงานทางการเงนิของกองทุน  
 
ความรบัผิดชอบของผู้สอบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน  

การตรวจสอบของขา้พเจา้มวีตัถุประสงค์เพื่อใหไ้ดค้วามเชื่อมัน่อย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงนิโดยรวมปราศจากการแสดง
ขอ้มูลทีข่ดัต่อขอ้เท็จจรงิอนัเป็นสาระส าคญัหรอืไม่ ไม่ว่าจะเกดิจากการทุจรติหรอืขอ้ผดิพลาด และเสนอรายงานของผูส้อบ
บญัชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมัน่อย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมัน่ในระดบัสูงแต่ไม่ได้เป็นการ
รบัประกันว่าการปฏิบตัิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขดัต่อข้อเท็จจรงิอนัเป็น
สาระส าคญัที่มอียู่ได้เสมอไป ขอ้มูลที่ขดัต่อขอ้เท็จจรงิอาจเกิดจากการทุจรติหรอืขอ้ผดิพลาดและถือว่ามสีาระส าคญัเมื่อ
คาดการณ์อย่างสมเหตุสมผลว่ารายการทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จรงิแต่ละรายการหรอืทุกรายการรวมกนัจะมผีลต่อการตดัสนิใจทาง
เศรษฐกจิของผูใ้ชง้บการเงนิจากการใชง้บการเงนิเหล่านี้  

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบญัชี ข้าพเจ้าใช้ดุลยพินิจและการสงัเกตและสงสยัเยี่ยงผู้ประกอบ
วชิาชพีตลอดการตรวจสอบ การปฏบิตังิานของขา้พเจา้รวมถงึ  

• ระบุและประเมนิความเสีย่งจากการแสดงขอ้มูลทีข่ดัต่อขอ้เท็จจรงิอนัเป็นสาระส าคญัในงบการเงนิไม่ว่าจะเกิดจากการ
ทุจรติหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบตัิงานตามวธิีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านัน้ และได้
หลกัฐานการสอบบญัชทีี่เพยีงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ความเสี่ยงที่ไม่พบ
ข้อมูลที่ขดัต่อข้อเท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัซึ่งเป็นผลมาจากการทุจรติจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด 
เน่ืองจากการทุจรติอาจเกี่ยวกบัการสมรูร้่วมคดิ การปลอมแปลงเอกสารหลกัฐาน การตัง้ใจละเวน้การแสดงขอ้มูล การ
แสดงขอ้มลูทีไ่ม่ตรงตามขอ้เทจ็จรงิหรอืการแทรกแซงการควบคุมภายใน  

• ท าความเขา้ใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวขอ้งกบัการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวธิกีารตรวจสอบที่เหมาะสมกบั
สถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวตัถุประสงคใ์นการแสดงความเหน็ต่อความมปีระสทิธผิลของการควบคุมภายในของกองทุน 

• ประเมนิความเหมาะสมของนโยบายการบญัชทีี่ผูบ้รหิารใชแ้ละความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบญัชแีละการ
เปิดเผยขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งซึง่จดัท าขึน้โดยผูบ้รหิารของกองทุนฯ  

• สรุปเกี่ยวกบัความเหมาะสมของการใชเ้กณฑ์การบญัชสี าหรบัการด าเนินงานต่อเนื่องของผู้บรหิารกองทุนฯ และจาก
หลกัฐานการสอบบญัชทีีไ่ดร้บั สรุปว่ามคีวามไม่แน่นอนทีม่สีาระส าคญัทีเ่กี่ยวกบัเหตุการณ์หรอืสถานการณ์ทีอ่าจเป็น
เหตุให้เกิดขอ้สงสยัอย่างมนีัยส าคญัต่อความสามารถของกองทุนในการด าเนินงานต่อเนื่องหรอืไม่ ถ้าขา้พเจ้าได้ข้อ
สรุปว่ามคีวามไม่แน่นอนทีม่สีาระส าคญั ขา้พเจา้ตอ้งกล่าวไวใ้นรายงานของผูส้อบบญัชขีองขา้พเจา้โดยใหข้อ้สงัเกตถงึ
การเปิดเผยขอ้มูลในงบการเงนิที่เกี่ยวข้อง หรอืถ้าการเปิดเผยขอ้มูลดงักล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของขา้พเจ้าจะ
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เปลี่ยนแปลงไป ขอ้สรุปของขา้พเจา้ขึ้นอยู่กบัหลกัฐานการสอบบญัชทีี่ไดร้บัจนถงึวนัที่ในรายงานของผูส้อบบญัชขีอง
ขา้พเจา้ อย่างไรกต็าม เหตุการณ์หรอืสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุใหก้องทุนตอ้งหยุดการด าเนินงานต่อเนื่อง  

• ประเมนิการน าเสนอ โครงสรา้งและเน้ือหาของงบการเงนิโดยรวม รวมถงึการเปิดเผยขอ้มูลว่างบการเงนิแสดงรายการ
และเหตุการณ์ในรปูแบบทีท่ าใหม้กีารน าเสนอขอ้มลูโดยถูกตอ้งตามทีค่วรหรอืไม่ 

ขา้พเจา้ได้สื่อสารกบัผูบ้ริหารกองทุนฯ ในเรื่องต่าง ๆ ที่ส าคญั ซึ่งรวมถงึขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้
วางแผนไว้ ประเด็นที่มนีัยส าคญัที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงขอ้บกพร่องที่มนีัยส าคญัในระบบการควบคุมภายในหาก
ขา้พเจา้ไดพ้บในระหว่างการตรวจสอบของขา้พเจา้  

ขา้พเจา้ไดใ้หค้ ารบัรองแก่ผู้บรหิารกองทุนฯ ว่าขา้พเจา้ได้ปฏบิตัติามขอ้ก าหนดจรรยาบรรณทีเ่กี่ยวขอ้งกบัความเป็นอิสระ
และได้สื่อสารกับผู้บริหารกองทุนฯ เกี่ยวกับความสัมพันธ์ทัง้หมดตลอดจนเรื่องอื่นซึ่งข้าพเจ้าเชื่อว่ามีเหตุผลที่
บุคคลภายนอกอาจพจิารณาว่ากระทบต่อความเป็นอสิระของขา้พเจา้และมาตรการทีข่า้พเจา้ใชเ้พื่อป้องกนัไม่ใหข้า้พเจา้ขาด
ความเป็นอสิระ  

จากเรื่องทีส่ื่อสารกบัผูบ้รหิารกองทุนฯ ขา้พเจา้ไดพ้จิารณาเรื่องต่าง ๆ ทีม่นีัยส าคญัมากทีสุ่ดในการตรวจสอบงบการเงนิใน
งวดปัจจุบนัและก าหนดเป็นเรื่องส าคญัในการตรวจสอบ ขา้พเจ้าได้อธบิายเรื่องเหล่านี้ในรายงานของผู้สอบบญัชีเว้นแต่
กฎหมายหรือข้อบังคับไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะเกี่ยวกับเรื่องดงักล่าว หรอืในสถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดขึ้น ข้าพเจ้า
พจิารณาว่าไม่ควรสื่อสารเรื่องดงักล่าวในรายงานของขา้พเจา้เพราะการกระท าดงักล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุผล
ว่าจะมผีลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อส่วนไดเ้สยีสาธารณะจากการสื่อสารดงักล่าว 
 
ผูส้อบบญัชทีีร่บัผดิชอบงานสอบบญัชแีละการน าเสนอรายงานฉบบันี้คอื นางขวญัใจ  เกยีรตกิงัวาฬไกล 

 
 
 
 
 

นางขวญัใจ  เกยีรตกิงัวาฬไกล 
ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต เลขที ่5875 
บรษิทั เอเอสว ีแอนด ์แอสโซซเิอทส ์จ ากดั 
 
กรุงเทพมหานคร 
28 ตุลาคม 2563 
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กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล ไลฟ์สไตล ์อิควิต้ี  
งบดลุ 

ณ วนัท่ี 31 กรกฎาคม 2563 

 

  

หน่วย : บาท

หมายเหตุ 2563 2562

สินทรพัย์

เงนิลงทนุตามมูลคา่ยตุิธรรม 233,963,436.18            296,454,160.03

(ราคาทนุปี 2563 : 189,469,064.50 บาท)

(ราคาทนุปี 2562 : 292,720,926.49 บาท)

เงนิฝากธนาคาร 6 14,354,112.99              13,410,821.95           

ดอกเบีย้คา้งรบั 2,013.61                      5,698.00                   

สนิทรพัยต์ราสารอนุพนัธ์ 7 1,872,327.16                4,363,924.87             

รวมสินทรพัย์ 250,191,889.94            314,234,604.85          

หน้ีสิน

หนี้สนิตราสารอนุพนัธ์ 7 1,269,862.33                -                           

เจา้หนี้จากการซื้อเงนิลงทนุ 3,326,165.88                -                           

เจา้หนี้จากการรบัซื้อคนืหน่วยลงทนุ 18,000.00                    1,296,878.69             

คา่ใชจ่้ายคา้งจ่าย 376,631.41                  500,168.17                

หนี้สนิอื่น 37,117.64                    17,978.61                  

รวมหน้ีสิน 5,027,777.26                1,815,025.47             

สินทรพัยส์ุทธิ 245,164,112.68            312,419,579.38          

สินทรพัยส์ุทธิ :

ทนุทีไ่ดร้บัจากผู้ถือหน่วยลงทนุ 227,766,329.56            310,407,576.93          

ก าไรสะสม

บญัชปีรบัสมดุล 7,159,072.60 (7,304,462.66)

ก าไรสะสมจากการด าเนินงาน 5 10,238,710.52              9,316,465.11

สินทรพัยส์ุทธิ 245,164,112.68            312,419,579.38          

สนิทรพัยส์ุทธต่ิอหน่วย 10.7638                       10.0648                    

จ านวนหน่วยลงทนุทีจ่ าหน่ายแลว้ทัง้หมด ณ วนัสิน้รอบระยะเวลาบญัช ี(หน่วย) 22,776,632.9459          31,040,757.6827        
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กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล ไลฟ์สไตล ์อิควิต้ี (LHGLIFEE) 

กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล ไลฟ์สไตล ์อิควิต้ี  
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน 

ณ วนัท่ี 31 กรกฎาคม 2563 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หน่วย : บาท

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุม่ตามประเภทของเงินลงทุน

(%)

ช่ือหลักทรัพย์ ช่ือย่อหลักทรัพย์ อัตราดอกเบีย้

เงินลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศ

Invesco Global Leisure Fund INVPGLC LX -                  96,376.5730    233,963,436.18      100.00                    

รวมเงินลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศ 233,963,436.18      100.00                    

รวมเงินลงทุนทัง้สิน้ (ราคาทุน 189,469,064.50 บาท) 233,963,436.18      100.00                    

หมายเหตปุระกอบงบการเงินเป็นสว่นหนึ่งของงบการเงินนี ้

มูลค่ายุตธิรรม

อัตราส่วนของ

มูลค่ายุตธิรรม (%) วันครบก าหนด มูลค่าที่ตราไว้  จ านวนหน่วย
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กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล ไลฟ์สไตล ์อิควิต้ี (LHGLIFEE) 

กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล ไลฟ์สไตล ์อิควิต้ี  
งบก าไรขาดทุน 

ส าหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 กรกฎาคม 2563 

 
 
 

หน่วย : บาท

หมายเหตุ 2563 2562

รายได้จากการลงทนุ

รายไดเ้งนิปันผล -                        49,037.72               

รายไดด้อกเบี้ย 40,189.69 277,035.11

รวมรายได้จากการลงทนุ 40,189.69 326,072.83

ค่าใช้จ่าย

ค่าธรรมเนยีมการจดัการ 8, 9 3,406,402.31 4,249,409.15

ค่าธรรมเนยีมผูด้แูลผลประโยชน์ 8 81,753.55 101,985.84             

ค่าธรรมเนยีมนายทะเบยีน 8, 9 681,280.40 849,881.90

ค่าธรรมเนยีมวชิาชพี 45,000.00               45,000.00               

ค่าใชจ่้ายในการด าเนนิโครงการ 13,593.71 54,355.53

ภาษเีงนิได้ 5,422.47 -                        

รวมค่าใช้จ่าย 4,233,452.44 5,300,632.42

ขาดทนุจากการลงทนุสทุธิ (4,193,262.75) (4,974,559.59)

รายการก าไร(ขาดทนุ)สทุธิจากเงินลงทนุ

รายการก าไร(ขาดทุน)สุทธทิี่เกดิขึ้นจากเงนิลงทุน (4,552,130.37) 3,486,464.42

รายการขาดทุนสุทธทิี่เกดิขึ้นจากอตัราแลกเปลีย่น (1,161,847.26) (3,386,243.65)

รายการก าไร(ขาดทุน)สุทธทิี่เกดิขึ้นจากตราสารอนุพนัธ์ (6,465,990.00) 1,953,275.90

รายการก าไร(ขาดทุน)สุทธทิี่ยงัไมเ่กดิขึ้นจากเงนิลงทุน 32,127,706.50         (2,751,161.83)

รายการก าไร(ขาดทุน)สุทธทิี่ยงัไมเ่กดิขึ้นจากอตัราแลกเปลีย่น 8,495,773.96 (20,197,158.49)

รายการก าไร(ขาดทุน)สุทธทิี่ยงัไมเ่กดิขึ้นจากตราสารอนุพนัธ์ (3,761,460.04) 13,370,153.40

รวมรายการก าไร(ขาดทนุ)สทุธิจากเงินลงทนุ 24,682,052.79 (7,524,670.25)

การเพ่ิมขึน้(ลดลง)ในสินทรพัยส์ทุธิจากการด าเนินงาน 20,488,790.04 (12,499,229.84)

หมายเหตปุระกอบงบการเงินเป็นสว่นหนึ่งของงบการเงินนี ้
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กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล ไลฟ์สไตล ์อิควิต้ี (LHGLIFEE) 

กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล ไลฟ์สไตล ์อิควิต้ี  
งบแสดงการเปล่ียนแปลงสินทรพัยสุ์ทธิ 
ส าหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 กรกฎาคม 2563 

 

หน่วย : บาท

หมายเหตุ 2563 2562

การเพิ่มขึน้(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการด าเนินงานในระหว่างปี

ขาดทุนจากการลงทุนสทุธิ (4,193,262.75) (4,974,559.59)

รายการก าไร(ขาดทุน)สทุธิที่เกิดขึน้จากเงินลงทุน (4,552,130.37) 3,486,464.42

รายการขาดทุนสทุธิที่เกิดขึน้จากอตัราแลกเปลีย่น (1,161,847.26) (3,386,243.65)

รายการก าไร(ขาดทุน)สทุธิที่เกิดขึน้จากตราสารอนุพนัธ์ (6,465,990.00) 1,953,275.90

รายการก าไร(ขาดทุน)สทุธิที่ยงัไม่เกิดขึน้จากเงินลงทุน 32,127,706.50 (2,751,161.83)

รายการก าไร(ขาดทุน)สทุธิที่ยงัไม่เกิดขึน้จากอตัราแลกเปลีย่น 8,495,773.96 (20,197,158.49)

รายการก าไร(ขาดทุน)สทุธิที่ยงัไม่เกิดขึน้จากตราสารอนุพนัธ์ (3,761,460.04) 13,370,153.40

การเพิ่มขึน้(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการด าเนินงาน 20,488,790.04                (12,499,229.84)              

การแบ่งปันส่วนทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุน 11        (19,566,544.63)               (5,656,730.85)                

การเพิ่มขึน้(ลดลง)ของทุนที่ได้รับ(ที่ รับซือ้คืน)จากผู้ถือหน่วยลงทุนในระหว่างปี

มลูคา่หน่วยลงทุนที่ออกจ าหน่ายในระหวา่งปี 86,481,031.35                112,668,845.86             

มลูคา่หน่วยลงทุนที่รับซือ้คนืในระหวา่งปี (154,658,743.46)             (71,089,752.23)              

การเพิ่มขึน้(ลดลง)ของทุนที่ได้รับ(ที่ รับซือ้คืน)จากผู้ถือหน่วยลงทุน (68,177,712.11)               41,579,093.63               

การเพิ่มขึน้(ลดลง)ของสินทรัพย์สุทธิในระหว่างปี (67,255,466.70)               23,423,132.94               

สนิทรัพย์สทุธิต้นปี 312,419,579.38              288,996,446.44             

สินทรัพย์สุทธิปลายปี 245,164,112.68              312,419,579.38             

หน่วย : หน่วย

2563 2562

การเปล่ียนแปลงของจ านวนหน่วยลงทุน (มลูคา่หน่วยละ 10 บาท)

หน่วยลงทุนต้นปี 31,040,757.6827 27,441,524.7186            

บวก หน่วยลงทุนที่ออกจ าหน่ายในระหวา่งปี 8,338,829.6513 10,818,359.4022

หัก หน่วยลงทุนที่รับซือ้คนืในระหวา่งปี (16,602,954.3881) (7,219,126.4381)

หน่วยลงทุน ณ วันสิน้ปี 22,776,632.9459            31,040,757.6827            

หมายเหตปุระกอบงบการเงินเป็นสว่นหนึ่งของงบการเงินนี ้
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กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล ไลฟ์สไตล ์อิควิต้ี (LHGLIFEE) 

กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล ไลฟ์สไตล ์อิควิต้ี  
งบกระแสเงินสด 

ส าหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 กรกฎาคม 2563 

หน่วย : บาท

2563 2562

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน

การเพิ่มขึน้(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการด าเนินงาน 20,488,790.04        (12,499,229.84)        

รายการปรับกระทบการเพ่ิมขึน้(ลดลง)สทุธิในสนิทรัพย์สทุธิจากการด าเนินงาน -

ให้เป็นเงินสดสทุธิที่ได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมด าเนินงาน :-

การซือ้เงินลงทุน (83,044,794.63)       (286,703,492.95)

การจ าหน่ายเงินลงทุน 173,979,031.31      257,530,184.10       

สว่นต า่มลูคา่ตราสารหนีต้ดัจ าหน่าย -                        (248,892.41)

การลดลงในดอกเบีย้ค้างรับ 3,684.39                4,487.24                 

การลดลงในคา่ใช้จ่ายรอการตดับญัชี -                        41,247.46               

การเพ่ิมขึน้ในเจ้าหนีจ้ากการซือ้เงินลงทุน 3,326,165.88          -                         

การเพ่ิมขึน้(ลดลง)ในเจ้าหนีจ้ากการรับซือ้คนืหน่วยลงทุน (1,278,878.69) 100,275.36             

การเพ่ิมขึน้(ลดลง)ในคา่ใช้จ่ายค้างจ่าย (123,536.76) 43,156.98               

การเพ่ิมขึน้(ลดลง)ในหนีส้นิอ่ืน 19,139.03              (76,516.79)

รายการ(ก าไร)ขาดทุนสทุธิที่เกิดขึน้จากเงินลงทุน 4,552,130.37 (3,486,464.42)

รายการขาดทุนสทุธิที่เกิดขึน้จากอตัราแลกเปลีย่น 1,161,847.26          3,386,243.65          

รายการ(ก าไร)ขาดทุนสทุธิที่เกิดขึน้จากตราสารอนุพนัธ์ 6,465,990.00          (1,953,275.90)

รายการ(ก าไร)ขาดทุนสทุธิที่ยงัไม่เกิดขึน้จากเงินลงทุน (32,127,706.50) 2,751,161.83          

รายการ(ก าไร)ขาดทุนสทุธิที่ยงัไม่เกิดขึน้จากอตัราแลกเปลีย่น (8,495,773.96)         20,197,158.49         

รายการ(ก าไร)ขาดทุนสทุธิที่ยงัไม่เกิดขึน้จากตราสารอนุพนัธ์ 3,761,460.04          (13,370,153.40)

เงินสดสุทธิที่ได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมด าเนินงาน 88,687,547.78        (34,284,110.60)        

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน

การจ าหน่ายหน่วยลงทุนในระหวา่งปี 86,481,031.35        112,668,845.86       

การรับซือ้คนืหน่วยลงทุนในระหวา่งปี (154,658,743.46)     (71,089,752.23)

การแบง่ปันสว่นทุนให้ผู้ ถือหน่วยลงทุน (19,566,544.63)       (5,656,730.85)

เงินสดสุทธิที่ได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจดัหาเงิน (87,744,256.74)       35,922,362.78         

เงินฝากธนาคารเพิ่มขึน้สุทธิ 943,291.04            1,638,252.18          

เงินฝากธนาคาร ณ วนัต้นปี 13,410,821.95        11,772,569.77         

เงินฝากธนาคาร ณ วันสิน้ปี (หมายเหตุข้อ 6) 14,354,112.99        13,410,821.95         

หมายเหตปุระกอบงบการเงินเป็นสว่นหนึ่งของงบการเงินนี ้
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กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล ไลฟ์สไตล ์อิควิต้ี (LHGLIFEE) 

กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล ไลฟ์สไตล ์อิควิต้ี  
ข้อมูลทางการเงินท่ีส าคญั 

ส าหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 กรกฎาคม 2563 

 

 หน่วย : บาท

ส าหรับปี ส าหรับปี ส าหรับงวด

2563 2562 30/8/60 - 31/7/61

ข้อมูลผลการด าเนินงาน (ต่อหน่วย)

มลูคา่หน่วยลงทุนเร่ิมแรก -                   -                   10.0000             

มลูคา่สนิทรัพย์สทุธิต้นปี 10.0648            10.5313            -                    

รายได้จากกิจกรรมลงทุน :

ขาดทุนจากการลงทุนสทุธิ (0.2960)            (0.1161)            (0.1294)

รายการก าไร(ขาดทุน)สทุธิที่เกิดขึน้จากเงินลงทุน (0.3213)            0.0814             1.0303

รายการขาดทุนสทุธิที่เกิดขึน้จากอตัราแลกเปลีย่น (0.0820)            (0.0791)            (0.2785)

รายการก าไร(ขาดทุน)สทุธิที่เกิดขึน้จากตราสารอนุพนัธ์ (0.4564)            0.0456             0.3425

รายการก าไร(ขาดทุน)สทุธิที่ยงัไม่เกิดขึน้จากเงินลงทุน 2.2677             (0.0642)            0.5101

รายการก าไร(ขาดทุน)สทุธิที่ยงัไม่เกิดขึน้จากอตัราแลกเปลีย่น 0.5997             (0.4715)            0.0822

รายการก าไร(ขาดทุน)สทุธิที่ยงัไม่เกิดขึน้จากตราสารอนุพนัธ์ (0.2655)            0.3121             (0.1999)

รายได้(ขาดทุน)จากกิจกรรมลงทุนทัง้สิน้ 1.4462             (0.2918)            1.3573

หัก การแบง่ปันสว่นทุนให้ผู้ ถือหน่วยลงทุน * (0.7472)            (0.1747)            (0.8260)

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิปลายปี/งวด 10.7638            10.0648            10.5313             

อตัราสว่นของก าไร(ขาดทุน)สทุธิตอ่มลูคา่สนิทรัพย์สทุธิถวัเฉลีย่ระหวา่งปี/งวด (%) 8.0558             (3.9349)            14.2150             

อัตราส่วนทางการเงินที่ส าคัญและข้อมูลประกอบเพิ่มเตมิที่ส าคัญ

มลูคา่สนิทรัพย์สทุธิปลายปี/งวด (พนับาท) 245,164.11       312,419.58       288,996.45         

อตัราสว่นของคา่ใช้จ่ายรวมตอ่มลูคา่สนิทรัพย์สทุธิถวัเฉลีย่ระหวา่งปี/งวด (%) 1.6645             1.6687             1.4330               

อตัราสว่นรายได้จากการลงทุนรวมตอ่มลูคา่สนิทรัพย์สทุธิถวัเฉลีย่ระหวา่งปี/งวด (%) 0.0158 0.1027 0.0781               

อตัราสว่นของจ านวนถวัเฉลีย่ถ่วงน า้หนักของการซือ้ขายเงินลงทุน

ระหวา่งปี/งวดตอ่มลูคา่สนิทรัพย์สทุธิถวัเฉลีย่ระหวา่งปี/งวด (%) ** 96.7386 89.5099 242.6785            

ข้อมูลเพิ่มเตมิ **

*  ค านวณจากจ านวนหน่วยที่จ าหน่ายแล้วถวัเฉลีย่ระหวา่งปี/งวด

หมายเหตปุระกอบงบการเงินเป็นสว่นหนึ่งของงบการเงินนี ้

** ไม่นับรวมเงินลงทุนในเงินฝากธนาคาร และในตัว๋สญัญาใช้เงิน ใบรับฝากเงิน และการซือ้ขายเงินลงทุนต้องเป็นรายการซือ้หรือขายเงินลงทุนอยา่ง

แท้จริงซึ่งไม่รวมถึงการซือ้โดยมีสญัญาขายคนืหรือการขายโดยมีสญัญาซือ้คนื



 

 

26 

 

กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล ไลฟ์สไตล ์อิควิต้ี (LHGLIFEE) 

กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล ไลฟ์สไตล ์อิควิต้ี  
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ส าหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 กรกฎาคม 2563 

          หน่วย : บาท  
1. ลกัษณะของกองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล ไลฟ์สไตล ์อิควิต้ี 

กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล ไลฟ์สไตล ์อคิวติี้ (“กองทุนฯ”) เป็นกองทุนรวมทีล่งทุนในหน่วยลงทุนกองทุนต่างประเทศ
เพียงกองทุนเดียว (Feeder Fund) ประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน จดทะเบียนกับส านักงานคณะกรรมการก ากับ
หลักทรพัย์และตลาดหลักทรพัย์ (“ก.ล.ต.”) เมื่อวนัที่ 30 สิงหาคม 2560 มูลค่าโครงการ 1,500 ล้านบาท (แบ่งเป็น 
150,000,000.0000 หน่วย มูลค่าหน่วยละ 10 บาท) โดยมีมูลค่าจดทะเบียนเริ่มแรก 298,617,616.77 บาท (แบ่งเป็น 
29,861,761.6871 หน่วย มลูค่าหน่วยละ 10 บาท) ซึง่ไม่มกี าหนดระยะเวลาสิน้สุดโครงการ 
กองทุนฯ จดัการโดย บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน แลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จ ากดั (“บรษิทัจดัการ”) 
กองทุนฯ มนีโยบายลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ และ/หรอืกองทุนหลกั Master Fund โดยเฉลี่ยใน
รอบปีบญัชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรพัย์สินสุทธิของกองทุน ซึ่งกองทุนหลกัที่กองทุนจะลงทุนคือกองทุน 
Invesco Global Consumer Trends Fund ชนิดหน่วยลงทุน C-Acc Share Class ประเภทAccumulation ในสกุลเงินดอล
ล่ารส์หรฐัฯ (USD) กองทุนหลกัจดทะเบยีนในประเทศลกัเซมเบริ์ก และอยู่ภายใต้ UCITS บรหิารและจดัการโดย Invesco 
Management S.A.  
เงนิลงทุนส่วนทีเ่หลอือาจพจิารณาลงทุนทัง้ในและต่างประเทศ อาจลงทุนในเงนิฝากธนาคาร ตราสารแห่งหนี้ ตราสารกึ่ง
หนี้กึ่งทุน ใบส าคญัแสดงสิทธิรวมถึงหลกัทรพัย์ และ/หรอืทรพัย์สินอื่นหรอืการหาดอกผลโดยวิธอีื่นตามที่ระบุไว้ใน
โครงการ และ/หรือตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนดหรือให้ความ
เหน็ชอบ 
กองทุนฯ อาจลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันความเสี่ยง 
(Hedging) จากอตัราแลกเปลีย่น (Foreign Exchange Rate Risk) ตามดุลยพนิิจของผูจ้ดัการกองทุน 

 กองทุนฯ มนีโยบายจ่ายเงนิปันผลแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน ตามหลกัเกณฑ์และวธิกีารทีก่ าหนดในหนังสอืชีช้วน 

2. หลกัเกณฑใ์นการจดัท างบการเงิน 

2.1 งบการเงนินี้จดัท าขึน้ตามมาตรฐานการบญัชแีละมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ รวมถงึการตคีวามและแนวปฏบิตัิ
ทางการบญัชทีีป่ระกาศใชโ้ดยสภาวชิาชพีบญัช ี(“สภาวชิาชพีบญัช”ี) และการแสดงรายการใน งบการเงนิไดจ้ดัท าขึน้
ตามหลกัการบญัชทีี่รบัรองทัว่ไปภายใต้พระราชบญัญัติการบญัชี พ.ศ. 2543 และได้จดัท าขึ้นตามหลกัเกณฑ์และ
รปูแบบทีก่ าหนดในมาตรฐานการบญัชฉีบบัที ่106 เรื่อง การบญัชสี าหรบักจิการทีด่ าเนินธุรกจิเฉพาะดา้นการลงทุน 
และตามประกาศของส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์ 

2.2 งบการเงนิน้ีไดจ้ดัท าขึน้โดยใชเ้กณฑร์าคาทุนเดมิเวน้แต่จะไดเ้ปิดเผยเป็นอย่างอื่นในนโยบายการบญัช ี
  



 

 

27 

 

กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล ไลฟ์สไตล ์อิควิต้ี (LHGLIFEE) 

กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล ไลฟ์สไตล ์อิควิต้ี  
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ส าหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 กรกฎาคม 2563 

          หน่วย : บาท  
2.3 การใชป้ระมาณการทางบญัช ี

 ในการจดัท างบการเงนิให้เป็นไปตามมาตรฐานการบญัชแีละมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ผู้บรหิารต้องใช้การ
ประมาณและขอ้สมมตฐิานหลายประการซึง่มผีลกระทบต่อการก าหนดนโยบายและการรายงานจ านวนเงนิทีเ่กี่ยวกบั
สนิทรพัย ์หนี้สนิ รายได ้และค่าใชจ้่ายผลทีเ่กดิขึน้จรงิจงึแตกต่างจากทีป่ระมาณการไว้ 

 ประมาณการและขอ้สมมติฐานทีใ่ช้ในการจดัท างบการเงนิจะได้รบัการทบทวนอย่างต่อเนื่อง การปรบัประมาณการ
ทางบญัชจีะบนัทกึในงวดบญัชทีีป่ระมาณการดงักล่าวไดร้บัการทบทวนและในอนาคตทีไ่ดร้บัผลกระทบ 

3. มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิทีเ่ริม่มผีลบงัคบัในปีปัจจุบนัและทีจ่ะมผีลบงัคบัในอนาคตมรีายละเอยีด ดงันี้ 

3.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงนิทีเ่ริม่มผีลบงัคบัใชใ้นปีปัจจุบนั 
สภาวชิาชพีบญัชไีด้ออกและปรบัปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงนิและการตีความมาตรฐานการรายงานทาง
การเงนิฉบบัปรบัปรุง (ปรบัปรุง 2561) รวมถงึแนวปฏบิตัทิางบญัชฉีบบัใหม่ ซึ่งมผีลบงัคบัใชส้ าหรบัรอบระยะเวลา
บญัชทีี่เริม่ในหรอืหลงัวนัที ่1 มกราคม 2562 ซึ่งมาตรฐานการรายงานทางการเงนิดงักล่าวไม่มผีลกระทบอย่างเป็น
สาระส าคญัต่องบการเงนินี้ โดยมมีาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัใหม่ซึ่งไดม้กีารเปลี่ยนแปลงหลกัการส าคญั 
ดงันี้ 
มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่15 เรื่อง รายไดจ้ากสญัญาที่ท ากบัลูกคา้ ใช้แทนมาตรฐานการบญัชแีละ
การตคีวามมาตรฐานบญัชทีีเ่กีย่วขอ้งต่อไปนี้  
มาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่11 (ปรบัปรุง 2560) สญัญาก่อสรา้ง 
มาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่18 (ปรบัปรุง 2560) รายได ้
การตคีวามมาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่31 (ปรบัปรุง 2560) รายได ้- รายการแลกเปลีย่นเกีย่วกบับรกิารโฆษณา 
การตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่13 
(ปรบัปรุง 2560) 

โปรแกรมสทิธพิเิศษแก่ลูกคา้ 

การตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่15 
(ปรบัปรุง 2560)  

สญัญาส าหรบัการก่อสรา้งอสงัหารมิทรพัย ์

การตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่18 
(ปรบัปรุง 2560)  

การโอนสนิทรพัยจ์ากลูกคา้ 

ฝ่ายบรหิารของกองทุนฯ ได้ประเมินแล้วเห็นว่ามาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบันี้ไม่มผีลกระทบอย่างเป็น
สาระส าคญัต่องบการเงนิ 

3.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงนิใหม่ทีย่งัไม่มผีลบงัคบัใช ้
สภาวิชาชีพบญัชีได้ออกประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงนิและการตีความมาตรฐานการรายงานทาง
การเงนิทีจ่ะมผีลบงัคบัใชส้ าหรบังบการเงนิทีม่รีอบระยะเวลาบญัชทีีเ่ริม่ในหรอืหลงัวนัที ่1 มกราคม 2563 ดงันี้ 
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กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล ไลฟ์สไตล ์อิควิต้ี  
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ส าหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 กรกฎาคม 2563 

          หน่วย : บาท  
• มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ กลุ่มเครื่องมอืทางการเงนิ จ านวน 5 ฉบบั ประกอบดว้ย 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่7 การเปิดเผยขอ้มลูเครื่องมอืทางการเงนิ 
มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่9 เครื่องมอืทางการเงนิ 
มาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่32 การแสดงรายการเครื่องมอืทางการเงนิ 
การตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่16 การป้องกนัความเสี่ยงของเงนิลงทุนสุทธใิน

หน่วยงานต่างประเทศ 
การตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่19  การช าระหนี้สนิทางการเงนิดว้ยตราสารทุน 

ปัจจุบนัฝ่ายบรหิารของกองทุนฯ อยู่ระหว่างการประเมนิผลกระทบที่อาจมตี่องบการเงนิในปีที่เริม่ใชม้าตรฐาน
ดงักล่าวมาถอืปฏบิตั ิ

• มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่16 เรื่องสญัญาเช่า ใชแ้ทนมาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่17 เรื่องสญัญา
เช่า และการตคีวามมาตรฐานบญัชทีีเ่กี่ยวขอ้ง อย่างไรกต็าม การบญัชสี าหรบัผูใ้หเ้ช่าไม่มกีารเปลีย่นแปลงอย่าง
เป็นสาระส าคัญจากมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 ผู้ให้เช่ายังคงต้องจัดประเภทสัญญาเช่าเป็นสัญญาเช่า
ด าเนินงานโดยใชห้ลกัการเช่นเดยีวกนักบัมาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่17 

ฝ่ายบรหิารของกองทุนฯ ได้ประเมินแล้วเห็นว่ามาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบันี้ไม่มผีลกระทบอย่างเป็น
สาระส าคญัต่องบการเงนิ 

การประกาศใชแ้นวปฏบิตัทิางบญัชสี าหรบักองทุนรวมและกองทุนส ารองเลีย้งชพี 
เมื่อวนัที่ 26 ธนัวาคม 2562 ก.ล.ต. ได้ใหค้วามเหน็ชอบแนวปฏิบตัทิางบญัชสี าหรบักองทุนรวมและกองทุนส ารอง
เลีย้งชพีทีป่ระกาศใชโ้ดยสมาคมบรษิทัจดัการลงทุน ซึง่ใหถ้อืปฏบิตักิบังบการเงนิส าหรบัรอบระยะเวลาบญัชทีีเ่ริม่ใน
หรอืหลงัวนัที ่1 มกราคม 2563 
ปัจจุบนัฝ่ายบรหิารของกองทุนอยู่ระหว่างการประเมนิผลกระทบต่องบการเงนิในปีทีเ่ริม่ใชแ้นวปฏบิตัทิางบญัชฉีบบั
ดงักลา่ว 

4. นโยบายการบญัชีท่ีส าคญั  

4.1 การรบัรูร้ายไดแ้ละค่าใชจ้่าย 
- ดอกเบีย้รบั รบัรูเ้ป็นรายไดต้ามระยะเวลาทีพ่งึไดร้บัโดยค านึงถงึผลตอบแทนทีแ่ทจ้รงิ 
- เงนิปันผลรบั รบัรูเ้ป็นรายไดต้ัง้แต่วนัทีป่ระกาศจ่ายและมสีทิธทิีจ่ะไดร้บั 
- บญัชส่ีวนเกินและส่วนต ่ามูลค่าของตราสารหนี้ตดัจ าหน่ายตามวธิอีตัราดอกเบี้ยที่แทจ้รงิซึ่งยอดทีต่ดัจ าหน่ายนี้

แสดงเป็นรายการปรบัปรุงกบัดอกเบีย้รบั 
- ก าไรหรอืขาดทุนทีเ่กดิขึน้จากการจ าหน่ายเงนิลงทุนรบัรูเ้ป็นรายไดห้รอืค่าใชจ้่าย ณ วนัทีจ่ าหน่ายเงนิลงทุน  
- ค่าใชจ้่ายรบัรูต้ามเกณฑค์งคา้ง 
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4.2 เงนิลงทุนและการวดัค่าเงนิลงทนุ 
- เงนิลงทุนจะรบัรูเ้ป็นสนิทรพัย์ด้วยจ านวนต้นทุนของเงนิลงทุน ณ วนัทีก่องทุนฯ มสีทิธใินเงนิลงทุน ต้นทุนของเงนิ

ลงทุนประกอบดว้ยรายจ่ายซื้อเงนิลงทุนและค่าใชจ้่ายโดยตรงทัง้สิน้ทีก่องทุนฯ จ่ายเพื่อใหไ้ดม้าซึง่เงนิลงทุนนัน้ 
- เงนิลงทุนในตราสารหนี้ในประเทศแสดงดว้ยมูลค่ายุตธิรรม โดยใชร้าคาหรอือตัราผลตอบแทนจากการซื้อขายที่

ประกาศโดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ณ วนัทีว่ดัค่าเงนิลงทุน 
- เงนิลงทุนในหน่วยลงทุนทีเ่สนอขายในต่างประเทศ แสดงดว้ยมลูค่ายุตธิรรมโดยใชร้าคาซื้อขายครัง้ล่าสุดของวนัที่

วดัค่าเงนิลงทุน 
- ก าไร(ขาดทุน)สุทธทิี่ยงัไม่เกดิขึ้นจากการปรบัมูลค่าเงนิลงทุนใหเ้ป็นมูลค่ายุตธิรรมจะรบัรูใ้นงบก าไรขาดทุน ณ 

วนัทีว่ดัค่าเงนิลงทุน 
- ราคาทุนของเงนิลงทุนทีจ่ าหน่ายใชว้ธิถีวัเฉลีย่ถ่วงน ้าหนัก 

4.3 ตราสารอนุพนัธท์างการเงนิ 
กองทุนฯ มนีโยบายป้องกนัความเสีย่งเกีย่วกบัอตัราแลกเปลีย่นส าหรบัสนิทรพัยท์ีเ่ป็นเงนิตราต่างประเทศโดยการท า
สญัญาซื้อขายเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้า (Forward exchange contracts (FX))  
สนิทรพัยแ์ละหนี้สนิของตราสารอนุพนัธแ์สดงดว้ยมลูค่ายุตธิรรม ซึง่ค านวณและวดัมูลค่ายุตธิรรมโดยสถาบนัการเงนิ 
ก าไร(ขาดทุน)จากการเปลีย่นแปลงในมลูค่ายุตธิรรมของตราสารอนุพนัธจ์ะรบัรูใ้นงบก าไรขาดทุน 

4.4 บญัชทีีเ่ป็นเงนิตราต่างประเทศ 
บญัชทีีเ่ป็นเงนิตราต่างประเทศ แปลงค่าเงนิบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปลีย่น ณ วนัเกดิรายการ สนิทรพัยแ์ละหนี้สนิทีเ่ป็น
เงนิตราต่างประเทศ ณ วนัสิ้นงวดแปลงค่าเงนิบาท โดยใช้อตัราแลกเปลี่ยน ณ วนันัน้ และสญัญาซื้อขายเงนิตรา
ต่างประเทศล่วงหน้า ณ วนัทีเ่กดิรายการ แปลงค่าเงนิบาทโดยใชอ้ตัราตามสญัญา 
ณ วนัสิ้นงวด ก าไรหรอืขาดทุนที่ยงัไม่เกิดขึ้นจากสญัญาซื้อขายเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้าที่ยงัไม่ครบก าหนด
ค านวณโดยปรบัสญัญาซื้อขายเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้าคงคา้ง ณ วนัสิน้งวดจากอตัราตามสญัญา เป็นราคาตลาด
ของสญัญาซื้อขายล่วงหน้าทีม่อีายุคงเหลอืเช่นเดยีวกนั โดยแสดงรวมในสนิทรพัยห์รอืหนี้สนิตราสารอนุพนัธใ์นงบดุล 
ก าไรหรอืขาดทุนจากการแปลงค่าเงนิตราต่างประเทศรบัรูเ้ป็นรายไดห้รอืค่าใชจ้่ายในงบก าไรขาดทุน 

4.5 การแบ่งปันส่วนทุนใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุน 
 กองทุนฯ จะบนัทกึลดก าไรสะสม ณ วนัทีป่ระกาศจ่ายเงนิปันผล 

4.6 บญัชปีรบัสมดุล 
 บญัชปีรบัสมดุลถอืเป็นส่วนหนึ่งของก าไรสะสม ซึง่จะบนัทกึเมื่อมกีารขายหรอืรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนของกองทุนฯ เพื่อ

ท าใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนมส่ีวนในสนิทรพัยสุ์ทธขิองกจิการลงทุนหรอืไดร้บัส่วนแบ่งจากกจิการลงทุนเท่าเทยีมกนัไม่ว่าผู้
ถอืหน่วยลงทุนนัน้จะลงทุนหรอืเลกิลงทุนในกจิการลงทุน ณ เวลาใด 

4.7 ภาษเีงนิได ้
 กองทุนมหีน้าที่เสยีภาษีเงนิไดน้ิติบุคคลเฉพาะเงนิไดพ้งึประเมนิตามมาตรา (40)(4)(ก) แห่งประมวลรษัฎากรในอตัรา

รอ้ยละ 15 ของรายไดก้่อนหกัรายจ่ายใด ๆ โดยมผีลบงัคบัใชต้ัง้แต่วนัที ่20 สงิหาคม 2562 
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กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล ไลฟ์สไตล ์อิควิต้ี (LHGLIFEE) 

กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล ไลฟ์สไตล ์อิควิต้ี  
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ส าหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 กรกฎาคม 2563 

          หน่วย : บาท  

5. ก าไรสะสมจากการด าเนินงานต้นปี 

 2563 2562 

ขาดทุนจากการลงทุนสุทธสิะสม (เริม่สะสม 30 ส.ค. 2560) (10,802,652.06)  (5,828,092.47) 

ก าไรสุทธทิีเ่กดิขึน้จากเงนิลงทุนสะสม (เริม่สะสม 30 ส.ค. 2560)  49,901,575.36  46,415,110.94 

ขาดทุนสุทธทิีเ่กดิขึน้จากอตัราแลกเปลีย่นสะสม (เริม่สะสม 30 ส.ค. 2560) (15,935,276.57) (12,549,032.92) 

ก าไรสุทธทิีเ่กดิขึน้จากตราสารอนุพนัธส์ะสม (เริม่สะสม 30 ส.ค. 2560)  17,384,395.40  15,431,119.50 

ก าไรสุทธทิีย่งัไม่เกดิขึน้จากเงนิลงทุนสะสม (เริม่สะสม 30 ส.ค. 2560)  20,227,350.97  22,978,512.80 

ก าไร(ขาดทุน)สุทธทิีย่งัไม่เกดิขึน้จากอตัราแลกเปลีย่นสะสม (เริม่สะสม 30 
ส.ค. 2560) 

 (16,494,117.43)   3,703,041.06 

ก าไร(ขาดทุน)สุทธทิีย่งัไม่เกดิขึน้จากตราสารอนุพนัธส์ะสม (เริม่สะสม 30 ส.ค. 
2560) 

 4,363,924.87  (9,006,228.53) 

หกั การแบง่ปันส่วนทุนใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุน  (39,328,735.43)  (33,672,004.58) 

ก าไรสะสมจากการด าเนินงานต้นปีทัง้ส้ิน  9,316,465.11  27,472,425.80 

6. เงินฝากธนาคาร 

ณ วนัที ่31 กรกฎาคม 2563 และ 2562 เงนิฝากธนาคาร ประกอบดว้ย :-  

 อตัราดอกเบีย้ต่อปี (%) จ านวนเงนิ 

 2563 2562 2563 2562 

ธนาคารกสกิรไทย จ ากดั (มหาชน) 0.04 - 0.15 0.04 - 0.62 14,354,112.99 13,410,821.95 

รวม   14,354,112.99 13,410,821.95 
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กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล ไลฟ์สไตล ์อิควิต้ี (LHGLIFEE) 

กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล ไลฟ์สไตล ์อิควิต้ี  
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ส าหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 กรกฎาคม 2563 

          หน่วย : บาท  

7. สินทรพัย(์หน้ีสิน)ตราสารอนุพนัธ ์

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 กองทุนฯ มีสินทรัพย์(หนี้สิน)ตราสารอนุพันธ์จากการท าสัญญาซื้อขายเงินตรา
ต่างประเทศล่วงหน้ากบัสถาบนัการเงนิหลายแห่ง จ านวน 12 สญัญา ซึง่มรีายละเอยีดของสญัญาดงันี้ :- 

สญัญา 
Forward 
contracts 

กองทุนจ่ายให้
สถาบนัการเงนิ 

กองทุนไดร้บัจาก
สถาบนัการเงนิ 

   

Notional amount  
(USD) 

Notional amount  
(THB) 

อตัรา
แลกเปลีย่น 

วนัครบ
ก าหนด 

สนิทรพัย ์                        
ตราสารอนุพนัธ ์

USD/THB 450,000.00 14,547,600.00   32.3280 28 ส.ค. 63 506,287.35 

USD/THB 500,000.00 16,160,000.00   32.3200 25 ก.ย. 63 552,610.00 

USD/THB 470,000.00 15,111,910.00   32.1530 25 ก.ย. 63 440,963.40 

USD/THB 370,000.00 11,795,970.00   31.8810 25 ก.ย. 63 246,501.40 

USD/THB 200,000.00 6,367,760.00   31.8388 30 ต.ค. 63 125,965.01 

รวม  63,983,240.00   1,872,327.16 

 

สญัญา 
Forward 
contracts 

กองทุนจ่ายให้
สถาบนัการเงนิ 

กองทุนไดร้บัจาก
สถาบนัการเงนิ 

   

Notional amount  
(USD) 

Notional amount  
(THB) 

อตัรา
แลกเปลีย่น 

วนัครบ
ก าหนด 

หนี้สนิ                         
ตราสารอนุพนัธ ์

USD/THB 300,000.00 9,314,100.00   31.0470 28 ส.ค. 63 (47,423.96) 

USD/THB 250,000.00 7,751,900.00   31.0076 30 ต.ค. 63 (52,161.94) 

USD/THB 450,000.00 13,994,010.00   31.0978 27 พ.ย. 63 (54,310.95) 

USD/THB 180,000.00 5,581,800.00   31.0100 27 พ.ย. 63 (37,528.38) 

USD/THB 100,000.00 3,120,600.00   31.2060 27 พ.ย. 63 (1,249.10) 

USD/THB 1,750,000.00 54,062,750.00   30.8930 29 ม.ค. 64 (555,987.25) 

USD/THB 1,750,000.00 54,116,125.00   30.9235 26 ก.พ. 64 (521,200.75) 

รวม  147,941,285.00   (1,269,862.33) 
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กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล ไลฟ์สไตล ์อิควิต้ี (LHGLIFEE) 

กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล ไลฟ์สไตล ์อิควิต้ี  
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ส าหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 กรกฎาคม 2563 

          หน่วย : บาท  

ณ วนัที่ 31 กรกฎาคม 2562 กองทุนฯ มีสนิทรพัย์ตราสารอนุพนัธ์จากการท าสญัญาซื้อขายเงนิตราต่างประเทศ
ล่วงหน้ากบัสถาบนัการเงนิหลายแห่ง จ านวน 7 สญัญา ซึง่มรีายละเอยีดของสญัญาดงันี้ :- 

สญัญา 
Forward 
contracts 

กองทุนจ่ายให้
สถาบนัการเงนิ 

กองทุนไดร้บัจาก
สถาบนัการเงนิ 

   

Notional amount  
(USD) 

Notional amount  
(THB) 

อตัรา
แลกเปลีย่น 

วนัครบ
ก าหนด 

สนิทรพัย ์                        
ตราสารอนุพนัธ ์

USD/THB 1,050,000.00 33,330,360.00   31.7432 16 ส.ค. 62 1,063,993.94 

USD/THB 2,300,000.00 73,025,460.00   31.7502 16 ส.ค. 62 2,277,340.40 

USD/THB 460,000.00 14,668,940.00   31.8890 16 ส.ค. 62 533,157.83 

USD/THB 390,000.00 11,984,427.00   30.7293 15 พ.ย. 62 14,439.36 

USD/THB 380,000.00 11,685,760.00   30.7520 15 พ.ย. 62 22,660.54 

USD/THB 340,000.00 10,442,760.00   30.7140 17 ม.ค. 63 27,852.80 

USD/THB 4,000,000.00 122,952,800.00   30.7382 17 ม.ค. 63 424,480.00 

รวม  278,090,507.00   4,363,924.87 

8. ค่าใช้จ่าย 

บรษิัทหลกัทรพัย์จดัการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮา้ส์ จ ากดั เป็นผู้จดัการกองทุนฯ และนายทะเบยีนหน่วยลงทุน โดยมี
ธนาคารกสกิรไทย จ ากดั (มหาชน) เป็นผูด้แูลผลประโยชน์ของกองทุนฯ 
ค่าธรรมเนียมการจดัการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (ร้อยละต่อปีของมูลค่า
ทรพัยส์นิทัง้หมดหกัดว้ยมลูค่าหนี้สนิทัง้หมด ทัง้นี้ มลูค่าหนี้สนิทัง้หมดไม่รวมค่าธรรมเนียมการจดัการ ค่าธรรมเนียม
ผูด้แูลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบยีนหน่วยลงทุน ณ วนัทีค่ านวณ) ซึง่สามารถสรุปไดด้งันี้ :- 

ค่าใชจ้่าย นโยบายการก าหนดราคา 

ค่าธรรมเนียมการจดัการ ไม่เกนิรอ้ยละ 2.50 ต่อปี 
ค่าธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน์ ไม่เกนิรอ้ยละ 0.10 ต่อปี 
ค่าธรรมเนียมนายทะเบยีน ไม่เกนิรอ้ยละ 0.50 ต่อปี  

ค่าธรรมเนียมดงักล่าวรวมภาษมีลูค่าเพิม่ 
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กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล ไลฟ์สไตล ์อิควิต้ี (LHGLIFEE) 

กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล ไลฟ์สไตล ์อิควิต้ี  
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ส าหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 กรกฎาคม 2563 

          หน่วย : บาท  

9. รายการบญัชีท่ีเก่ียวข้องกนั 

ในระหว่างปี กองทุนฯ มรีายการบญัชทีีส่ าคญักบักจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั รายการธุรกจิดงักล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขทางการ
คา้และเกณฑ์ตามที่ตกลงกนัระหว่างกองทุนฯ และกิจการที่เกี่ยวขอ้งกนั ซึ่งเป็นไปตามปกติธุรกิจ โดยสามารถสรุปได้
ดงันี้ 
กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั ประกอบดว้ย :- 

ชื่อกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั ลกัษณะความสมัพนัธ ์

บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน แลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จ ากดั ผูจ้ดัการกองทุนและนายทะเบยีนหน่วยลงทุน 

รายการระหว่างกนัท่ีส าคญั มดีงัต่อไปน้ี 

  ส าหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 กรกฎาคม 

 นโยบายการก าหนดราคา 2563 2562 

• บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน แลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จ ากดั   

ค่าธรรมเนียมการจดัการ ตามเกณฑท์ีร่ะบุในหนังสอืชีช้วน 3,406,402.31 4,249,409.15 

ค่าธรรมเนียมนายทะเบยีน ตามเกณฑท์ีร่ะบุในหนังสอืชีช้วน 681,280.40 849,881.90 

 ยอดคงเหลือท่ีมีสาระส าคญักบักิจการท่ีเก่ียวข้องกนั มีดงัต่อไปน้ี 

  ณ วนัที ่31 กรกฎาคม 

  2563 2562 

• บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน แลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จ ากดั   

ค่าธรรมเนียมการจดัการคา้งจ่าย  270,940.74 371,869.45 

ค่าธรรมเนียมนายทะเบยีนคา้งจา่ย  54,188.10 74,373.89 

10. ข้อมูลเก่ียวกบัการซือ้ขายเงินลงทุน 

  กองทุนฯ ได้ซื้อและขายเงินลงทุนในระหว่างปีสิ้นสุดวนัที่ 31 กรกฎาคม 2563 โดยไม่รวมเงนิลงทุนใน เงินฝาก
ธนาคารและตัว๋สญัญาใชเ้งนิเป็นจ านวนเงนิ 246.04 ลา้นบาท โดยคดิเป็นอตัรารอ้ยละ 96.7386 (ส าหรบัปีสิน้สุดวนัที ่
31 กรกฎาคม 2562 จ านวน 540.92 ล้านบาท โดยคดิเป็นอตัรารอ้ยละ 170.2875) ต่อมูลค่าสนิทรพัย์สุทธถิวัเฉลี่ย
ระหว่างปี 

 



 

 

34 

 

กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล ไลฟ์สไตล ์อิควิต้ี (LHGLIFEE) 

กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล ไลฟ์สไตล ์อิควิต้ี  
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ส าหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 กรกฎาคม 2563 

          หน่วย : บาท  

11. การแบ่งปันส่วนทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุน 

ส าหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 กรกฎาคม 2563 และ 2562 กองทุนฯ ไดจ้่ายเงนิปันผลใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน ดงันี้ 

วนัทีปิ่ดสมุด
ทะเบยีน ส าหรบัรอบระยะเวลา 

อตัราต่อหน่วย 
(บาท/หน่วย) 

ส าหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 กรกฎาคม 

2563 2562 

24 สงิหาคม 2561 1 มถิุนายน 2561 - 31 กรกฎาคม 2561 0.20 - 5,656,730.85 
21 กมุภาพนัธ ์2563 1 ธนัวาคม 2562 - 31 มกราคม 2563 0.30 8,181,247.18 - 

19 มถิุนายน 2563 1 เมษายน 2563 - 31 พฤษภาคม 2563 0.50 11,385,297.45 - 

  รวม 19,566,544.63 5,656,730.85 

12. เคร่ืองมือทางการเงิน 

กองทุนฯ มนีโยบายทีจ่ะบรหิารความเสีย่งของเครื่องมอืทางการเงนิ ดงันี้ 

12.1 ความเสีย่งจากการด าเนินงานของผูอ้อกตราสาร (Business Risk) 
ความเสี่ยงที่เกิดจากการด าเนินงานของผู้ออกตราสาร หากผลการด าเนินงานหรอืฐานะการเงนิของผู้ออกตราสาร 
รวมทัง้ความสามารถในการท าก าไรของผู้ออกตราสารเปลี่ยนแปลงไป ซึ่งอาจกระทบต่อราคาซื้อขายของตราสาร 
อย่างไรก็ตาม กองทุนฯ จะพิจารณาคดัเลือกหลกัทรพัย์ที่จะลงทุน โดยการวิเคราะห์สถานะทางการเงนิ ผลการ
ด าเนินงาน การบรหิารงาน เพื่อประกอบการตดัสนิใจลงทุน และยงัจะท าการตดิตามขอ้มูลข่าวสารของผูอ้อกตราสาร
อย่างใกลช้ดิและต่อเนื่อง เพื่อปรบัเปลีย่นแผนการลงทุนอย่างเหมาะสม 

12.2 ความเสีย่งจากความสามารถในการช าระหนี้ของผูอ้อกตราสาร (Credit Risk) 
ความเสีย่งทีผู่อ้อกตราสารไม่สามารถช าระคนืเงนิตน้หรอืดอกเบีย้ไดต้ามก าหนดเวลาหรอืช าระไม่ครบตามจ านวนที่
สญัญาไว้ อย่างไรก็ตาม กองทุนฯ จะวเิคราะห์คุณภาพและความสามารถในการช าระหนี้ของผู้ออกตราสาร และ
ทบทวนฐานะการเงนิและความน่าเชื่อถอืของผูอ้อกตราสารอย่างสม ่าเสมอ 

12.3 ความเสีย่งจากการขาดสภาพคล่องของตราสาร (Liquidity Risk) 
เกิดจากการที่กองทุนฯ ไม่สามารถจ าหน่ายตราสารนัน้ๆ ได้ในราคาที่เหมาะสมหรือภายในระยะเวลาที่ต้องการ 
อย่างไรกต็าม กองทุนฯ จะพจิารณาลงทุนในตราสารทีม่คีุณภาพและมสีภาพคล่องใหเ้หมาะสมกบัประเภทลกัษณะ
และนโยบายการลงทุน เพื่อมคีวามคล่องตวัในการบรหิารกองทุน ทัง้นี้ แนวทางการบรหิารความเสี่ยงจากการขาด
สภาพคล่องของตราสาร จะขึ้นอยู่กับการพิจารณาตดัสนิใจของกองทุนฯ โดยค านึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือ
หน่วยลงทุนเป็นส าคญั 
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          หน่วย : บาท  

12.4 ความเสีย่งจากการลงทุนในต่างประเทศ (Country and Political Risk) 
 เนื่องจากกองทุนฯ อาจจะลงทุนในตราสารต่างประเทศ กองทุนฯ จึงมีความเสี่ยงของประเทศที่ลงทุน เช่ น การ

เปลีย่นแปลงของปัจจยัพืน้ฐาน สภาวะทางเศรษฐกจิ การเมอืง ค่าเงนิ และนโยบายต่างประเทศ โดยปัจจยัเหล่านี้อาจ
มผีลกระทบต่อราคาหน่วยลงทุน หรอืหลกัทรพัย์ที่กองทุนลงทุน อย่างไรกต็าม บรษิัทจดัการจะติดตามและท าการ
วเิคราะห์ความเสี่ยงทางด้านปัจจยัพื้นฐาน สภาวะทางเศรษฐกิจ การเมือง ค่าเงิน และนโยบายต่างประเทศของ
ประเทศทีล่งทุนอย่างสม ่าเสมอ 

12.5 ความเสีย่งจากขอ้จ ากดัการน าเงนิลงทุนกลบัประเทศ (Repatriation Risk) 
 เนื่ องจากกองทุนฯ อาจจะมีการลงทุนในตราสารต่างประเทศ จึงมีความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงนโยบาย

ต่างประเทศทีเ่กีย่วกบัการแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ และการน าเงนิลงทุนกลบัเขา้มาในประทศได ้ซึง่อาจส่งผล
ให้กองทุนไม่สามารถช าระเงนิให้ผูถ้ือหน่วยลงทุนไดต้ามจ านวนหรอืเวลาที่ก าหนด อย่างไรก็ตาม บรษิัทจดัการจะ
ติดตามสถานการณ์ของประเทศคู่ค้าที่บรษิัทจดัการมีการลงทุนไว้อย่างใกล้ชิด และสม ่าเสมอเพื่อลดความเสี่ยง
ดงักล่าว 

12.6   ความเสีย่งดา้นอตัราแลกเปลีย่น (Currency Risk) 

 เน่ืองจากกองทุนฯ อาจจะมกีารลงทุนในตราสารต่างประเทศ ซึ่งต้องลงทุนเป็นสกุลเงนิต่างประเทศ ท าใหก้องทุนมี
ความเสีย่งจาการเพิม่ขึน้หรอืลดลงของอตัราแลกเปลีย่นเมื่อเทยีบกบัสกุลเงนิบาท ซึง่มผีลท าใหผ้ลตอบแทนทีไ่ดร้บัมี
ความผนัผวนตาม อย่างไรกต็าม กองทุนฯ อาจลงทุนในสญัญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivative) หรอืเครื่องมอืป้องกนั
ความเสีย่งจากอตัราแลกเปลีย่น (Hedging) ตามดุลยพนิิจของผูจ้ดัการกองทุน ซึง่อาจจะมตีน้ทุนทีเ่พิม่ขึน้จากการท า
ธุรกรรมเพื่อป้องกนัความเสีย่งดงักล่าว 

12.7 ความเสีย่งจากการท าสญัญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivative)  
 การท าสญัญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivative) เพื่อป้องกนัความเสีย่ง (Hedging) จากอตัราแลกเปลีย่นอาจท าใหก้องทุน

เสยีโอกาสในการไดร้บัผลตอบแทนทีเ่พิม่ขึน้ หากอตัราแลกเปลีย่นมกีารเปลีย่นแปลงในทางตรงกนัขา้มกบัทีก่องทุน
คาดการณ์ไว ้อย่างไรกต็าม กองทุนจะเขา้ท าธุรกรรมดงักล่าวกบัธนาคารที่มกีฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ หรอืธนาคาร
พาณิชย์ และจะวเิคราะห์ฐานะทางการเงนิของคู่สญัญาก่อนท าสญัญา รวมทัง้ติดตามวเิคราะห์ความเสี่ยงในฐานะ
การเงนิของคู่สญัญาอย่างต่อเนื่อง 

13. เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 

เมื่อวนัที ่21 สงิหาคม 2563 กองทุนฯ ไดม้มีตใิหจ้่ายเงนิปันผลจากการด าเนินงานตัง้แต่วนัที ่1 มถิุนายน 2563 ถึง
วนัที่ 31 กรกฎาคม 2563 ในอตัราหน่วยละ 0.75 บาท รวมเป็นจ านวนเงนิ 17.44 ล้านบาท ซึ่งได้จ่ายให้แก่ผู้ถือ
หน่วยลงทุนในวนัที ่28 สงิหาคม 2563 
เมื่อวนัที่ 6 ตุลาคม 2563 กองทุนฯ ได้รบัความเห็นชอบให้แก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดโครงการเกี่ยวกบัเรื่อง  การแบ่ง
ชนิดหน่วยลงทุน (Class of Unit) ดงันี้ 
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          หน่วย : บาท  
• ชนิดสะสมมลูค่า (Class A) 
• ชนิดจ่ายเงนิปันผล (Class D) 
• ชนิดช่องทางอเิลก็ทรอนิกส ์(Class E) 

เมื่อวนัที ่22 ตุลาคม 2563 กองทุนฯ ไดม้มีตใิหจ้่ายเงนิปันผลจากการด าเนินงานตัง้แตว่นัที ่1 สงิหาคม 2563 ถงึวนัที ่
30 กนัยายน 2563 ในอตัราหน่วยละ 0.20 บาท รวมเป็นจ านวนเงนิ 10.46 ลา้นบาท ซึง่จะจ่ายใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน
ในวนัที ่30 ตุลาคม 2563 

14. การอนุมติังบการเงิน 

 งบการเงนิน้ีไดร้บัอนุมตัใิหอ้อกโดยผูม้อี านาจของกองทุนฯ เมื่อวนัที ่28 ตุลาคม 2563 
 


