
 

 

รายงานประจำปี 

กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล ไลฟ์สไตล์ อิควิตี้ 
 

สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2563 ถึงวันที ่31 กรกฎาคม 2564 
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กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล ไลฟ์สไตล์ อิควิต้ี (LHGLIFEE) 

กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล ไลฟ์สไตล์ อิควิตี้ (LHGLIFEE) 

ประเภทโครงการ :  กองทุนรวมที่ลงทุนในหน่วยลงทุนกองทุนต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว (Feeder Fund) ประเภทรับซื้อ
คืนหน่วยลงทุน  

นโยบายการลงทุน :  กองทุนจะเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ (หรือ “กองทุนหลัก (Master fund)”) 
โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ซึ่งกองทุนหลักที่กองทุนจะลงทุน
คือกองทุน  Invesco Global Consumer Trends Fund โดยจะลงทุนใน ”C-Acc Share Class” 
ประเภท Accumulation ในสกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐฯ (USD) กองทุน Invesco Global Consumer 
Trends Fund จดทะเบียนในประเทศลักเซมเบิร์ก มีลักษณะเป็น “Société d'Investissement à 
Capital Variable” (SICAV) ภายใต้กฎหมายของประเทศลักเซมเบิร์ก และอยู่ภายใต้ UCITS บริหารและ
จัดการโดย Invesco Management S.A. ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลง Share 
Class และ/หรือสกุลเงินที่จะลงทุนอื่นใด ตามความเหมาะสม เพื่อประโยชน์ในการบริหารจัดการให้
เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุน โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว  

        สำหรับเงินลงทุนส่วนที่เหลือของกองทุนนี้ อาจพิจารณาลงทุนทั้งในและต่างประเทศ โดยอาจลงทุนในเงิน
ฝากธนาคาร ตราสารแห่งหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ใบสำคัญแสดงสิทธิ หรือหน่วย private equity 
รวมถึง หลักทรัพย์ และ/หรือทรัพย์สินอื่นหรือการหาดอกผลโดยวิธีอ่ืนตามที่ระบุไว้ในโครงการ และ/หรือ
ตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนดหรือให้ความเห็นชอบ 

  กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกันความเสี่ยง (Hedging) 
จากอัตราแลกเปลี่ยน (Foreign Exchange Rate Risk) ตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน และ/หรืออาจ
เข้าทำธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (reverse repo) และ/หรือธุรกรรมประเภทการให้ยืม
หลักทรัพย์ (securities lending) รวมถึงอาจลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำ
กว่าที่สามารถลงทุนได้ (non - investment grade) และตราสารหนี้ที่ ไม่ได้รับการจัดอันดับความ
น่าเช่ือถือ (Unrated) รวมทั้งตราสารทุนที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted Securities) 
รวมถึงทรัพย์สินอื่นใด และ/หรือการหาดอกผลอื่นใดอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างตามที่ประกาศ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนดหรือให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้
กองทุนจะไม่ลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) 
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กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล ไลฟ์สไตล์ อิควิต้ี (LHGLIFEE) 

 

 

 

เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน 
 กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล ไลฟ์สไตล์ อิควิตี้  
 
 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด ขอนำส่ง “รายงานสรุปสถานะการลงทุน” เพื่อรายงาน ผลการ
ดำเนินงานของกองทุนตั้งแต่วันท่ี 1 สิงหาคม 2563 ถึงวันท่ี 31 กรกฎาคม 2564 มาเพื่อโปรดทราบ 

สภาพตลาดในรอบบัญชีตั้งแต่วันที ่1 สิงหาคม 2563 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2564 

กองทุน LHGLIFEE ในช่วงรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2563 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2564 ปรับตัวเพิ่มขึ้น 37.7% 
เนื่องจาก 

• ในช่วงปีที่ผ่านมามี ตลาดหุ้นทั่วโลกปรับตัวสูงขึ้น โดยเฉพาะเศรษฐกิจสหรัฐมีการปรับฟ้ืนตัวอย่างรวดเร็วจากนโยบาย
กระตุ้นเศรษฐกิจจากภาครัฐ และความคืบหน้าในการฉีดวัคซีน ทำให้การบริโภคมีการปรับฟื้นตัวอย่างรวดเร็วกว่า
ประเทศอื่น โดยกองทุนมีการปรับพอร์ทการลงทุนให้สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิดได้เป็นอย่างดี 
ซึ่งขณะที่มีการแพร่ระบาดของโควิดและมีการปิดเมือง กองทุนก็เน้นการลงทุนในบริษัทที่ทำธุรกิจที่ได้ประโยชน์จากการ
ปิดเมือง เช่น การซื้อขายออนไลน์ E-Commerce, Gaming, Digital Music, Online Dating, Home Improvement 
(นำมาโดย Amazon ซึ่งเป็นหุ้นที่กองทุนถือสัดส่วนไว้มากที่สุด และเมื่อมีการกลับมาเปิดเมือง กองทุนก้เน้นไปลงทุน
ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับ โรงแรม ร้านอาหาร คาสิโน และไลฟ์สไตล์ที่ออกนอกบ้านมากขึ้น จึงทำให้ผลตอบแทนโดยรวมของ
กองทุนออกมาได้ค่อนข้างดี 

• อย่างไรก็ตามปัญหาเรื่องเงินเฟ้อที่สูง ซึ่งส่งผลทำให้ Yield พันธบัตรสิบปี ของสหรัฐปรับตัวสูงขึ้นมากในช่งต้นปี 2564 
และการกลับมาแพร่ระบาดของโควิดสายพันธุ์เดลต้าอีกครั้งในช่วงเดือนมิถุนายน ซึ่งทำให้การเปิดเมืองแบบเต็มที่ต้อง
ล่าช้าออกไป ส่งผลให้กองทุนทำผลงานปรับตัวลดลงจากท่ีทำผลงานได้ด่อนข้างดีมากในช่วงที่ผ่านมา 

 
มุมมองเทรนของผู้บริโภค และกองทุน LHGLIFEE 
เทรนดข์องผู้บริโภคเป็นเทรนด์ระยะยาวที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง และมีแนวโน้มที่จะยังคงเติบโตต่อไปจากพฤติกรรมของผู้โภค

ที่ค่อย ๆ ปรับเปลี่ยนไปทุกวัน เช่น 

• ธุรกิจร้านค้าออนไลน์ (E-Commerce) ที่มีสัดส่วนในตลาด Retail มากขึ้น ซึ่งได้กินสัดส่วนตลาดของธุรกิจร้านค้าปลีก
อย่างต่อเนื่อง โดยได้รับแรงสนับสนุนจากการที่ร้านค้าปลีกขนาดใหญ่ต่างหันมาใช้เทคโนโลยีมากขึ้น ซึ่งแม้ว่าจะเปิด
เมืองแล้วพฤติกรรมของผู้บริโภคยังคงมีนวโน้มช้อปปิ้งออนไลน์มากกว่าตอนเกิดโควิด 

• สัดส่วนตลาดของธุรกิจโฆษณาออนไลน์ (Internet & Digital) สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง และคาดว่าจะสูงขึ้นต่อ โดยคาดว่า
สัดส่วนตลาดธุรกิจโฆษณาออนไลน์จะโตถึง 57% ในปี 2020 จากประมาณ 38% ในปี 2016 จากการที่ธุรกิจโฆษณามี
การลงทุนที่สูงในด้านโฆษณาออนไลน์ 

• หลังจากนี้ กองทุนหลักยังคงมีมุมมองบวกในกลุ่มที่เป็น Theme” Re-opening” เพราะแม้จะมีการแพร่ระบาดของ   
โควิดอีกครั้ง ซึ่งอาจจะเป็นอุปสรรคในการเปิดเมืองให้ลล่าช้าออกไป แต่ในระยะยาวเมื่อมีการฉีดวัคซีนกันมากข้ึนเรื่อย 
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กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล ไลฟ์สไตล์ อิควิต้ี (LHGLIFEE) 

ๆ กิจกรรมทางเศรษฐกิจต่างๆก็จะกลับมาอย่างแน่นอน ซึ่งทำให้ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกลับกับไลฟ์สไตล์เปิดเมืองกลับมาทำ
ผลงานได้ดีอีกครั้ง ส่วนในระยะยาวธุรกิจดิจิทัลไลฟ์สไตล์กับยังคงเป็นแนวโน้มที่ผู้บริโภคน่าจะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไป
ใช้มากขึ้น กองทุนจึงพยายามปรับสัดส่วนการลงทุนระหว่างสองธีมนี้ ให้เหมาะกับช่วงสภาวะเศรษฐกิจที่เกิดขึ้น เพื่อ
สร้างผลตอบแทนท่ีดีให้กับผู้ลงทุน 
 

บริษัทขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นอย่างสูง ที่ได้มอบความไว้วางใจให้บริษัทบริหารเงินลงทุนของท่าน บริษัท
ยังคงยืนยันในความตั้งใจและทุ่มเทความสามารถเพื่อบริหารเงินของท่านอย่างมีประสิทธิภาพสูงที่สุดต่อไป  และหากท่านมีข้อสงสัย
ประการใด ท่านสามารถติดต่อมาได้ที่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์  จำกัด หมายเลขโทรศัพท์ 02-286-3484 
หรือท่ีอีเมล lhfund@lhfund.co.th 
 
 
 

ขอแสดงความนับถือ 

บริษัทหลักทรัพย์จดัการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกดั 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:lhfund@lhfund.co.th
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กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล ไลฟ์สไตล์ อิควิต้ี (LHGLIFEE) 

รายช่ือผู้จดัการกองทุน 
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กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล ไลฟ์สไตล์ อิควิต้ี (LHGLIFEE) 
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กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล ไลฟ์สไตล์ อิควิต้ี (LHGLIFEE) 

ตารางเปรียบเทียบผลการดำเนินงาน 
ชนิดสะสมมูลค่า 

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กรกฎาคม 2564 
 

 
 

 
 

 
 
 

           ข้อมูล ณ วันที่ 30 กรกฎาคม 2564 
 
 

- เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของ
สมาคมบริษัทจัดการลงทุน 

- ผลการดำเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการ
ดำเนินงานในอนาคต 

- ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน 
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กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล ไลฟ์สไตล์ อิควิต้ี (LHGLIFEE) 

ตารางเปรียบเทียบผลการดำเนินงาน 
ชนิดจ่ายเงินปนัผล 

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กรกฎาคม 2564 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                 ข้อมูล ณ วันที่ 30 กรกฎาคม 2564 
 
 

- เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของ
สมาคมบริษัทจัดการลงทุน 

- ผลการดำเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการ
ดำเนินงานในอนาคต 

- ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน 
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กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล ไลฟ์สไตล์ อิควิต้ี (LHGLIFEE) 

ตารางเปรียบเทียบผลการดำเนินงาน 
ชนิดช่องทางอิเลก็ทรอนิกส ์

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กรกฎาคม 2564 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

              
             ขอ้มูล ณ วันที่ 30 กรกฎาคม 2564 

 
 
 

-  เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของ
สมาคมบริษัทจัดการลงทุน 

-  ผลการดำเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการ
ดำเนินงานในอนาคต 

-  ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน 
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กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล ไลฟ์สไตล์ อิควิต้ี (LHGLIFEE) 

รายงานสถานะการลงทนุ การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน 
มูลค่า ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564 

 

 

 
 

รายละเอียดการลงทุนในหลักทรัพย์ 
มูลค่า ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564 

 
 
 
 
 

กลุ่มของตราสารการลงทุน มูลค่าตามราคาตลาด %NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทย/ตราสารภาครัฐต่างประเทศ - -
(ข) ตราสารท่ีธนาคารท่ีมีกฎหมายเฉพาะจัดต้ังข้ึน ธนาคารพาณิชย์ 123,106,638.98                   7.03             

หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก/ส่ังจ่าย/รับอาวัล/ค้้าประกัน
(ค) ตราสารท่ีมีอันดับความน่าเช่ือถืออยู่ในอันดับท่ีสามารถ -                                   -              

ลงทุนได้ (Investment grade)
(ง) ตราสารท่ีมีอันดับความน่าเช่ือถืออยู่ในอันดับต้่ากว่าอันดับท่ี -                                   -              

สามารถลงทุนได้ (Non-Investment grade) หรือไม่มี Rating

อัตราส่วน จ านวนเงินต้น มูลค่ายุติธรรม
(%) หรือ จ านวนหุ้น/ (บาท)

หน่วย
เงินฝากธนาคาร

ธนาคารกสิกรไทย จ้ากัด (มหาชน) 7.03 95,344,818.44 123,106,638.98

          รวมเงินฝากธนาคาร 7.03 123,106,638.98
สัญญาซ้ือขายล่วงหน้า

สัญญาท่ีอ้างอิงกับอัตราแลกเปล่ียน -3.28 1,574,814,124.00 -57,531,274.94
          รวมสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า -3.28 -57,531,274.94

หน่วยลงทุน
     หมวดธุรกิจเงินทุนและหลักทรัพย์

INVESCO Management SA 97.28 472,176.57 1,703,885,861.24
          รวมหน่วยลงทุน 97.28 1,703,885,861.24

รวมเงินลงทุน 101.02 1,769,461,225.28
รายการค้างจ่ายหรือหน้ีสินอ่ืน ๆ -1.02 -17,920,766.01

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 100.00 1,751,540,459.27

รายละเอียด

สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนสำหรับกลุ่มตราสารตาม (ง) เท่ากับ 0% NAV 
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กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล ไลฟ์สไตล์ อิควิต้ี (LHGLIFEE) 

รายละเอียดการลงทุนในสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า 
มูลค่า ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564 

 
 

ประเภทสัญญา คู่สัญญา วัตถุประสงค์ มลูค่าสัญญา

(Notional Amount)

% NAV วันครบก าหนด ก าไร/ขาดทุน

(Net Gain/Loss)

สัญญาฟอร์เวิร์ด BANK OF AYUDHYA PUBLIC 

COMPANY LIMITED                                                              

ป้องกันความเส่ียง 23,822,504.00 (0.0663) 27 Aug 2021 (1,160,441.72)

สัญญาฟอร์เวิร์ด BANK OF AYUDHYA PUBLIC 

COMPANY LIMITED                                                              

ป้องกันความเส่ียง 46,722,000.00 (0.1480) 23 Sep 2021 (2,591,685.00)

สัญญาฟอร์เวิร์ด KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY 

LIMITED                                                                 

ป้องกันความเส่ียง 30,067,000.00 (0.1602) 27 Aug 2021 (2,805,801.00)

สัญญาฟอร์เวิร์ด KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY 

LIMITED                                                                 

ป้องกันความเส่ียง 9,200,550.00 (0.0378) 27 Aug 2021 (661,333.20)

สัญญาฟอร์เวิร์ด THE SIAM COMMERCIAL BANK 

PUBLIC COMPANY LIMITED                                                     

ป้องกันความเส่ียง 76,835,000.00 (0.3053) 27 Aug 2021 (5,347,250.00)

สัญญาฟอร์เวิร์ด THE SIAM COMMERCIAL BANK 

PUBLIC COMPANY LIMITED                                                     

ป้องกันความเส่ียง 77,500,750.00 (0.2673) 27 Aug 2021 (4,681,500.00)

สัญญาฟอร์เวิร์ด THE SIAM COMMERCIAL BANK 

PUBLIC COMPANY LIMITED                                                     

ป้องกันความเส่ียง 21,883,120.00 (0.0646) 23 Sep 2021 (1,130,668.70)

สัญญาฟอร์เวิร์ด THE SIAM COMMERCIAL BANK 

PUBLIC COMPANY LIMITED                                                     

ป้องกันความเส่ียง 291,703,800.00 (0.8045) 29 Oct 2021 (14,091,211.20)

สัญญาฟอร์เวิร์ด THE SIAM COMMERCIAL BANK 

PUBLIC COMPANY LIMITED                                                     

ป้องกันความเส่ียง 78,171,250.00 (0.2290) 27 Aug 2021 (4,011,000.00)

สัญญาฟอร์เวิร์ด THE SIAM COMMERCIAL BANK 

PUBLIC COMPANY LIMITED                                                     

ป้องกันความเส่ียง 9,112,500.00 (0.0428) 27 Aug 2021 (749,370.00)

สัญญาฟอร์เวิร์ด THE SIAM COMMERCIAL BANK 

PUBLIC COMPANY LIMITED                                                     

ป้องกันความเส่ียง 171,828,000.00 (0.3303) 28 Jan 2022 (5,784,847.20)

สัญญาฟอร์เวิร์ด THE SIAM COMMERCIAL BANK 

PUBLIC COMPANY LIMITED                                                     

ป้องกันความเส่ียง 345,551,090.00 0.0298 28 Jan 2022 521,688.68

สัญญาฟอร์เวิร์ด THE SIAM COMMERCIAL BANK 

PUBLIC COMPANY LIMITED                                                     

ป้องกันความเส่ียง 188,364,000.00 (0.5080) 23 Sep 2021 (8,897,046.00)

สัญญาฟอร์เวิร์ด THE SIAM COMMERCIAL BANK 

PUBLIC COMPANY LIMITED                                                     

ป้องกันความเส่ียง 26,048,720.00 0.0000 02 Aug 2021 0.00

สัญญาฟอร์เวิร์ด TMBThanachart Bank Public 

Company Limited

ป้องกันความเส่ียง 152,854,080.00 (0.2850) 26 Nov 2021 (4,992,249.60)

สัญญาฟอร์เวิร์ด TMBThanachart Bank Public 

Company Limited

ป้องกันความเส่ียง 25,149,760.00 (0.0656) 27 Aug 2021 (1,148,560.00)

สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปล่ียน USD/THB
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กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล ไลฟ์สไตล์ อิควิต้ี (LHGLIFEE) 

รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน 
มูลค่า ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564 

 

สถาบันการจัดอันดับความน่าเชือ่ถือ TRIS Rating 

คำอธิบายการจัดอันดับเครดิตตราสารหนี้ระยะกลางและยาวมีอายุต้ังแต่ 1 ปีขึ้นไป 

AAA อันดับเครดิตสูงสุด มีความเสี่ยงต่ำที่สุด ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑส์ูงสุด 
และได้รับผลกระทบน้อยมากจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอ่ืน ๆ 

AA มีความเสี่ยงต่ำมาก ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงมาก แต่อาจได้รับ
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับ AAA 

A มีความเสี่ยงในระดับต่ำ ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูง แต่อาจได้รับ
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอ่ืน ๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า 

BBB มีความเสี่ยงในระดับปานกลาง ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ที่เพียงพอ แต่
มีความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น  ๆ มากกว่า และอาจมีความสามารถในการ
ชำระหนี้อ่อนแอลงเมื่อเทียบกับอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า 

BB มีความเสี่ยงในระดับสูง ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ต่ำกว่ าระดับปาน
กลาง และจะได้รับผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอ่ืน ๆ ค่อนข้างชัดเจน ซึ่งอาจส่งให้
ความสามารถในการชำระหนี้อยู่ในเกณฑ์ที่ไม่เพียงพอ 

B มีความเสี่ยงในระดับสูงมาก ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ต่ำ และอาจจะ
หมดความสามารถหรือความตั้งใจในการชำระหนี้ได้ตามการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และ
สิ่งแวดล้อมอ่ืน ๆ  

C มีความเสี่ยงในการผิดนัดชำระหนี้สูงที่สุด ผู้ออกตราสารหนี้ไม่มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นตาม
กำหนดอย่างชัดเจน โดยต้องอาศัยเง่ือนไขที่เอื้ออำนวยทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น  ๆ อย่างมากจึงจะมี
ความสามารถในการชำระหนี้ได้ 

D เป็นระดับท่ีอยู่ในสภาวะผิดนัดชำระหนี้ โดยผู้ออกตราสารหนี้ไม่สามารถชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นได้ตามกำหนด 

อันดับเครดิตจาก AA ถึง C อาจมีเครื่องหมายบวก (+) หรือลบ (-) ต่อท้ายเพื่อจำแนกความแตกต่างของคุณภาพของอันดับ
เครดิตภายในระดับเดียวกัน 

คำอธิบายการจัดอันดับเครดิตตราสารหนี้ระยะสั้นมีอายุต่ำกว่า 1 ปี 

T1 ผู้ออกตราสารหนี้มีสถานะท้ังทางด้านการตลาดและการเงินท่ีแข็งแกร่งในระดับดีมาก และนักลงทุนจะได้รับความคุ้มครอง
จากการผิดนัดชำระหนี้ที่ดีกว่าอันดับเครดิตในระดับอื่น ผู้ออกตราสารที่ได้รับอันดับเครดิตในระดับดังกล่าวซึ่งมี
เครื่องหมาย “+” ด้วยจะได้รับความคุ้มครองด้านการผิดนัดชำระหนี้ที่สูงยิ่งขึ้น 

    ประเภท                   ผู้ออก อันดับ มูลค่าตาม

ความน่าเช่ือถือ ราคาตลาด

เงินฝากธนาคาร ธนาคารกสิกรไทย จ้ากัด (มหาชน) AA+(FITCH) 123,106,638.98                      
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กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล ไลฟ์สไตล์ อิควิต้ี (LHGLIFEE) 

T2 ผู้ออกตราสารหนี้มีสถานะทั้งทางด้านการตลาดและการเงินท่ีแข็งแกร่งในระดับดี และมีความสามารถในการชำระหนี้ระยะ
สั้นในระดับที่น่าพอใจ 

T3 ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระหนี้ระยะสั้นในระดับที่ยอมรับได้ 

T4 ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระหนี้ระยะสั้นท่ีค่อนข้างอ่อนแอ 

อันดับเครดิตทุกประเภทที่จัดโดย TRIS Rating เป็นอันดับเครดิตตราสารหนี้ในตระกูลเงินบาท ซึ่งสะท้อนความสามารถใน
การชำระหนี้ของผู้ออกตราสารโดยไม่รวมความเสี่ยงในการเปลี่ยนแปลงการชำระหนี้จากสกุลเงินบาทเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ 

นอกจากกนี้ TRIS Rating ยังกำหนด “แนวโน้มอันดับเครดิต” (Rating Outlook) เพื่อสะท้อนความเป็นไปได้ของการ
เปลี่ยนแปลงอันดับเครดิตของผู้ออกตราสารในระยะปานกลางหรือระยะยาว โดย TRIS Rating จะพิจารณาถึงโอกาสที่จะเกิดการ
เปลี่ยนแปลงของภาวะอุตสาหกรรมและสภาพแวดล้อมทางธุรกิจในอนาคตของผู้ออกตราสารที่อาจกระทบต่อความสามารถในการ
ชำระหนี้ ทั้งนี้ แนวโน้มอันดับเครดิตที่ออกให้แก่หน่วยงานหนึ่ง ๆ จะเทียบเท่ากับความสามารถในการชำระหนี้ของหน่วยงานนั้น ๆ 
แนวโน้มอันดับเครดิตแบ่งออกเป็น 4 ระดับ ได้แก่ 

Positive  หมายถึง อันดับเครดิตอาจปรับขึ้น 

Stable  หมายถึง อันดับเครดิตอาจไม่เปลี่ยนแปลง 

Negative หมายถึง อันดับเครดิตอาจปรับลดลง 

Developing หมายถึง อันดับเครดิตอาจปรับขึ้น ปรับลดลง หรือไม่เปลี่ยนแปลง 

สถาบันการจัดอันดับความน่าเชือ่ถือ Fitch Rating 

คำอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือระยะยาว สำหรับประเทศไทย 

AAA(tha) แสดงถึงระดับความน่าเช่ือถือขั้นสูงสุดของอันดับความน่าเชื่อถือภายในประเทศไทย ซึ่งกำหนดโดย Fitch โดยอันดับ
ความน่าเชื่อถือนี้จะมอบให้กับอันดับความน่าเช่ือถือท่ีมีความเสี่ยง “น้อยท่ีสุด” เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือ
ตราสารอื่นในประเทศไทย และโดยปกติแล้วจะกำหนดให้แก่ตราสารทางการเงินท่ีออกหรือค้ำประกันโดยรัฐบาล 

AA(tha) แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงมากเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย โดยระดับความ
น่าเชื่อถือของตราสารทางการเงินขั้นนี้ต่างจากผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเช่ือถือขั้น
สูงสุดของประเทศไทยเพียงเล็กน้อย 

BBB (tha) แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นปานกลางเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย อย่างไรก็
ดีมีความเป็นไปได้มากว่าการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์หรือสภาพทางเศรษฐกิจจะมีผลกระทบต่อความสามารถใน
การชำระหนี้ได้ตรงตามกำหนดเวลาของตราสารทางการเงินเหล่านี้มากกว่าตราสารหนี้อื่นที่ได้รับการจัดอันดับความ
น่าเชื่อถือในประเภทท่ีสูงกว่า 

BB (tha) แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือค่อนข้างต่ำเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย การชำระ
หนี้ตามเง่ือนไขของตราสารเหล่านี้ภายในประเทศนั้น ๆ มีความไม่แน่นอนในระดับหนึ่งและความสามารถในการชำระ
หนี้คืนตามกำหนดเวลาจะมีความไม่แน่นอนมากขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจในทางลบ 
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B (tha) แสดงถึงระดับความน่าเช่ือถือขั้นต่ำอย่างมีนัยสำคัญเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย 
การปฏิบัติตามเง่ือนไขของตราสารหนี้และข้อผูกพันทางการเงินยังคงเป็นไปได้ในปัจจุบัน แต่ความมั่นคงยังจำกัดอยู่ใน
ระดับหนึ่งเท่านั้น และความสามารถในการชำระหนี้คืนตามกำหนดเวลาอย่างต่อเนื่องนั้นไม่แน่นอน ข้ึนอยู่กับสภาวะที่
เอื้อต่อการดำเนินธุรกิจและสภาพทางเศรษฐกิจ 

CCC(tha), CC(tha), C(tha)   แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นต่ำมากเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศ
ไทย ความสามารถในการปฏิบัติตามข้อผูกพันทางการเงินข้ึนอยู่กับสภาวะที่เอื้อต่อการดำเนินธุรกิจและการพัฒนาทาง
เศรษฐกจิเพียงอย่างเดียว 

D(tha) อันดับความน่าเช่ือถือเหล่านี้ จะถูกกำหนดให้สำหรับองค์กรหรือตราสารหนี้ซึ่งกำลังอยู่ในภาวะผิดนัดชำระหนี้ใน
ปัจจุบัน 

คำอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือระยะสั้น สำหรับประเทศไทย 

F1 (tha) แสดงถึงระดับความสามารถข้ันสูงสุดในการชำระหนี้ตามเง่ือนไขของตราสารตรงตามกำหนดเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออก
ตราสารหรือตราสารอื่น ๆ ในประเทศไทย ภายใต้อันดับความน่าเช่ือถือนี้จะมอบให้สำหรับอันดับความน่าเช่ือถือที่มี
ความเสี่ยง “น้อยท่ีสุด” เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นในประเทศเดียวกันและโดยปกติแล้วจะกำหนดให้กับตรา
สารทางการเงินที่ออกหรือค้ำประกันโดยรัฐบาล ในกรณีที่มีระดับความน่าเช่ือถือสูงเป็นพิเศษจะมีสัญลักษณ์ “+”  
แสดงไว้เพิ่มเติมจากอันดับความน่าเช่ือถือท่ีกำหนด 

F2 (tha) แสดงถึงระดับความสามารถในการชำระหนี้ตามเง่ือนไขทางการเงินของตราสารตามกำหนดเวลาในระดับที่น่าพอใจ
เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่น ๆ ในประเทศไทย อย่างไรก็ดี ระดับความน่าเชื่อถือดังกล่าวยังไม่
อาจเทียบเท่ากับกรณีที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่สูงกว่า 

F3 (tha) แสดงถึงระดับความสามารถในการชำระหนี้ตามเง่ือนไขทางการเงินของตราสารตามกำหนดเวลาในระดับปานกลางเมื่อ
เปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่น ๆ ในประเทศไทย ความสามารถในการชำระหนี้ดังกล่าวจะมีความไม่
แน่นอนมากขึ้นไปตามความเปลี่ยนแปลงในทางลบในระยะสั้นมากกว่าตราสารที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่
สูงกว่า 

B (tha) แสดงถึงระดับความสามารถในการชำระหนี้ตามเง่ือนไขทางการเงินของตราสารตามกำหนดเวลาที่ไม่แน่นอนเมื่อ
เปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่น ๆ ในประเทศไทย ความสามารถในการชำระหนี้ดังกล่าวจะไม่แน่นอน
มากขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจแลการเงินในทางลบระยะสั้น 

C (tha) แสดงถึงระดับความสามารถในการชำระหนี้ตามเง่ือนไขทางการเงินของตราสารตามกำหนดเวลาที่ไม่แน่นอนสูงเมื่อ
เปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่น ๆ ในประเทศไทย ความสามารถในการปฏิบัติตามข้อผูกพันทางการเงิน
ขึน้อยู่กับสภาวะที่เอื้อต่อการดำเนินธุรกิจและสภาพการณ์ทางเศรษฐกิจเท่านั้น 

D (tha) แสดงถึงการผิดนัดชำระหนี้ที่ได้เกิดขึ้นแล้วหรือกำลังจะเกิดขึ้น 

หมายเหตุประกอบการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระยะยาว ในระยะสั้น สำหรับประเทศไทย 

เครื่องบ่งช้ีพิเศษสำหรับประเทศไทย “tha” จะถูกระบุไว้ต่อจากอันดับความน่าเช่ือถือทุกระดับ เพื่อแยกความแตกต่างออก
จากการจัดอันดับความน่าเชื่อถือระดับสากล เครื่องหมาย “ + ” หรือ “ - ” อาจจะถูกระบุไว้เพิ่มเติมต่อจากอันดับความน่าเชื่อถือ
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สำหรับประเทศหนึ่ง ๆ เพื่อแสดงถึงสถานะย่อยโดยเปรียบเทียบกันภายในอันดับความน่าเช่ือถือขึ้นหลัก ทั้งนี้ จะไม่มีการระบุ
สัญลักษณ์ต่อท้ายดังกล่าว สำหรับอันดับความน่าเชื่อถือระดับ “AAA (tha)” หรืออันดับที่ต่ำกว่า “CCC (tha)” 

สำหรับอันดับความน่าเชื่อถือในระยะยาวและจะไม่มีการระบุสัญลักษณ์ต่อท้ายดังกล่าวสำหรับอันดับความน่าเชื่อถือในระยะ
สั้น นอกเหนือจาก “F1 (tha)” 

สัญญาณการปรับอันดับความน่าเช่ือถือ (Rating Watch) : สัญญาณการปรับอันดับความน่าเช่ือถือจะถูกใช้เพื่อแจ้งให้นักลงทุน
ทราบว่ามีความเป็นไปได้ที่จะมีการเปลี่ยนแปลงอันดับความน่าเช่ือถือและแจ้งแนวโน้มทิศทางของการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว สัญญาณ
ดังกล่าวอาจระบุเป็น “สัญญาณบวก” ซึ่งบ่งช้ีแนวโน้มในการปรับอันดับความน่าเช่ือถือให้สูงขึ้น “สัญญาณลบ” จะบ่งช้ีแนวโน้มในการ
ปรับอันดับความน่าเช่ือถือให้ต่ำลง หรือ “สัญญาณวิวัฒน์” ในกรณีที่อันดับความน่าเช่ือถืออาจจะได้รับการปรับขึ้น ปรับลง หรือคงที่ 
โดยปกติสัญญาณการปรับอันดับความน่าเช่ือถือมักจะถูกระบุไว้สำหรับช่วงระยะเวลาสั้น ๆ 

 
 
 
 

รายงานสรุปเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน  
มูลค่า ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลุ่มของตราสารการลงทุน มูลค่าตามราคาตลาด %NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทย/ตราสารภาครัฐต่างประเทศ                                    -                -
(ข) ตราสารท่ีธนาคารท่ีมีกฎหมายเฉพาะจัดต้ังข้ึน ธนาคารพาณิชย์ 123,106,638.98                   7.03             

หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก/ส่ังจ่าย/รับอาวัล/ค้้าประกัน
(ค) ตราสารท่ีมีอันดับความน่าเช่ือถืออยู่ในอันดับท่ีสามารถ -                                   -              

ลงทุนได้ (Investment grade)
(ง) ตราสารท่ีมีอันดับความน่าเช่ือถืออยู่ในอันดับต้่ากว่าอันดับท่ี -                                   -              

สามารถลงทุนได้ (Non-Investment grade) หรือไม่มี Rating

สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนสำหรับกลุ่มตราสารตาม (ง) เท่ากับ 15% NAV 
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รายงานการลงทุนที่ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน 
รอบปีบัญชีระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม 2563 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2564 

วันที ่ รายละเอียด การดำเนินการแก้ไข 
  

 
 

 
 
 

การใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น 
ผู้ลงทุนสามารถตรวจดูแนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงและการดำเนินการใช้สิทธิออกเสียงได้ที่ website ของบริษัทจัดการ 

www.lhfund.co.th 
 
 
 
 

รายงานรายชื่อของบุคคลที่เกี่ยวข้อง ที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนรวม 
 กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล ไลฟ์สไตล์ อิควิตี้ มีการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องในรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่         

1 สิงหาคม 2563 ถึงวันท่ี 31 กรกฎาคม 2564 ตามรายชื่อ ดังนี้ 

-ไม่มี- 

หมายเหตุ :  ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวม ได้ที่บริษัทจัดการโดยตรง หรือที่ website ของบริษัท
หลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด www.lhfund.co.th และสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. www.sec.or.th 

 
 
 

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน (Portfolio Turnover Ratio: PTR) 
มูลค่า ณ วันที่ 31 กรกฏาคม 2564 

ชื่อกองทุน PTR 
กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล ไลฟ์สไตล์ อิควิตี ้ N/A 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.lhfund.co.th/
http://www.sec.or.th/
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ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3  
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564 

จำนวนผู้ถือหน่วย (ราย) สัดส่วน (ร้อยละ) 
N/A N/A 

 
 
 

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม 
สำหรับรอบระยะเวลาต้ังแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2563 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2564 

 
 

 

 

 
 

 
 

ค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเก็บจากกองทุน* จ้านวนเงิน

Fund's Direct Expenses (หน่วย : พันบาท) เรียกเก็บจริง ตามโครงการ*

ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee) 15,214.02 1.336 ไม่เกินร้อยละ 2.50

ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee) 365.14 0.032 ไม่เกินร้อยละ 0.10

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (Registrar Fee) 3,049.65 0.268 ไม่เกินร้อยละ 0.50

ค่าสอบบัญชี (Audit Fee) 60.00 0.005 ตามท่ีจ่ายจริง

ค่าท่ีปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee) ไม่มี ไม่มี ไม่มี

ค่าจัดต้ังและจดทะเบียนกองทุน (Setup and Registered Fund) 4.28 0.000 ตามท่ีจ่ายจริง

ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ในการด้าเนินโครงการ  (Others Operating  Expense) 177.36 0.016 ตามท่ีจ่ายจริง

รวมค่าใช้จ่ายท้ังหมด** 18,870.45 1.657

ค่าใช้จ่ายในการซ้ือขายหลักทรัพย์ 0.00 0.000 ตามท่ีจ่ายจริง

หมายเหตุ

* ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอ่ืนใดในท้านองเดียวกัน (ถ้ามี)

**  ไม่รวมค่านายหน้าซ้ือขายหลักทรัพย์ และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนจากการซ้ือขายหลักทรัพย์

ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ


