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กองทุนเปิด แอล เอช อินโนเวชัน่ (LHINNO) 

กองทุนเปิด แอล เอช อินโนเวชัน่ (LHINNO) 

ประเภทโครงการ : กองทุนรวมหน่วยลงทุนประเภท Fund of Funds (Fund of Funds) 

นโยบายการลงทุน : กองทุนมีนโยบายที่จะลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ อาทิ หน่วย CIS และ/หรือ 
กองทุนรวมอีทีเอฟ (กองทุนปลายทาง) ตั้งแต่ 2 กองทุนข้ึนไป โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม โดยการลงทุนในกองทุนปลายทางดังกล่าวมีนโยบายลงทุนในตราสาร
แห่งทุนต่างประเทศทั่วโลกที่เกี่ยวข้องหรือได้รับประโยชน์จากนวัตกรรม ซึ่ง สัดส่วนการลงทุนในแต่ละกองทุน
โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่เกินร้อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทั้งนี้ กองทุนจะลงทุนใน
ต่างประเทศซึ่งจะส่งผลให้มี net exposure ที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงต่างประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหรือตามอัตราส่วนท่ีสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ประกาศกำหนด 

   ส่วนท่ีเหลือกองทุนไทยจะพิจารณาลงทุนท้ังในและต่างประเทศ ในตราสารหนี้ที่มีลักษณะคล้ายเงินฝาก เงิน
ฝาก ตราสารหนี้ ตราสารทุน ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ใบสำคัญแสดงสิทธิ รวมถึง หลักทรัพย์ และ/หรือทรัพย์สิน
อื่นหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นตามที่ระบุไว้ในโครงการ และ/หรือตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ 
สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนดหรือให้ความเห็นชอบ 

   กองทุนไทยอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน 
(Efficient portfolio management) และ/หรือ เพื่อป้องกันความเสี่ยง (Hedging) จากอัตราแลกเปลี่ยน 
(Foreign Exchange Rate Risk) ตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน ซึ่งจะพิจารณาจากสภาวะของตลาด
การเงินในขณะนั้น และปัจจัยอื่นท่ีเกี่ยวข้อง เช่น ปัจจัยทางเศรษฐกิจ การเมือง การเงินและการคลัง เป็นต้น 
เพื่อคาดการณ์ทิศทางแนวโน้มของค่าเงิน ในกรณีที่คาดการณ์ว่าค่าเงินดอลล่าร์สหรัฐ (USD) มีแนวโน้มอ่อน
ค่าลง ผู้จัดการกองทุนอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านอัตรา
แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศในสัดส่วนที่ค่อนข้างมาก แต่หากในกรณีที่ค่าเงินดอลล่าร์สหรัฐ (USD) มี
แนวโน้มแข็งค่าขึ้น ผู้จัดการกองทุนอาจพิจารณาไม่ลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงด้าน
อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ หรืออาจลงทุนในสัดส่วนน้อย อย่างไรก็ตามหากผู้จัดการกองทุน
พิจารณาว่าการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนอาจไม่เป็นไปเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือทำให้
ผู้ถือหน่วยลงทุนเสียประโยชน์ท่ีอาจได้รับ ผู้จัดการกองทุนอาจไม่ป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนก็ได้ 
นอกจากนี้การทำธุรกรรมป้องกันความเสี่ยงดังกล่าวอาจมีต้นทุนซึ่งทำให้ผลตอบแทนของกองทุนโดยรวม
ลดลงจากต้นทุนที่เพิ่มขึ้น 

   นอกจากนี้กองทุนอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ่งตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) และตรา
สารหนี้ท่ีมีอันดับความน่าเช่ือถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non-Investment Grade) และตราสารหนี้ท่ีไม่ได้
รับการจัดอันดับความน่าเช่ือถือ (Unrated) และหลักทรัพย์ของบริษัทท่ีไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 
(Unlisted Securities) รวมถึงอาจทำธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ หรือธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน 
(Reverse Repo) และ/หรือ ธุรกรรมประเภทการให้ยืมหลักทรัพย์ (securities lending) และ/หรือ ทรัพย์สิน
อื่นหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นตามที่ระบุไว้ในโครงการ และ/หรือ ตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ 
สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนดหรือให้ความเห็นชอบ 

   กองทุนอาจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหรือกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ (กอง1) หรือทรัสต์เพื่อการ
ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REITs) หรือกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน (infra) ซึ่งอยู่ภายใต้การจัดการของบริษัท
จัดการ ในสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ยกเว้นกรณีที่กองทุนปลายทางเป็น
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กองทุนเปิด แอล เอช อินโนเวชัน่ (LHINNO) 

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ (กอง1) และกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน (infra) ลงทุนสูงสุดได้ไม่เกิน 1 ใน 3 
ของจำนวนหน่วยลงทุนทั้งหมดของกองทุนปลายทาง โดยการลงทุนในหน่วยลงทุนดังกล่าวต้องอยู่ภายใต้
กรอบนโยบายการลงทุนของกองทุนซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์เง่ือนไขที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.กำหนด 
ทั้งนี้  กองทุนปลายทางไม่สามารถลงทุนย้อนกลับในกองทุนต้นทาง(circle investment) และกองทุน
ปลายทางไม่สามารถลงทุนต่อในกองทุนอื่นภายใต้ บลจ.เดียวกันอีก (cascade investment) 

   บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี่ยนแปลงประเภทและลักษณะพิเศษของกองทุนรวมในอนาคตเป็นกองทุนรวม
ฟีดเดอร์ (Feeder Fund) หรือกองทุนรวมที่มีการลงทุนโดยตรงในตราสาร และ/หรือหลักทรัพย์ต่างประเทศ 
หรือสามารถกลับมาเป็นกองทุนรวมหน่วยลงทุน (Fund of Funds) ได้ โดยไม่ทำให้ระดับความเสี่ยงของการ
ลงทุน (risk spectrum) เพิ่มขึ้น ท้ังนี้ ให้เป็นไปตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนซึ่งขึ้นอยู่กับสถานการณ์
ตลาด โดยเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุน อน่ึง บริษัทจัดการจะดำเนินการแจ้งให้ผู้ถือหน่วย
ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน ก่อนดำเนินการเปลี่ยนแปลงประเภทกองทุนดังกล่าว โดยประกาศผ่าน
ทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี)  
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กองทุนเปิด แอล เอช อินโนเวชัน่ (LHINNO) 

 
 

 
เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน 
 กองทุนเปิด แอล เอช อินโนเวช่ัน  

 
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด ขอนำส่ง “รายงานสรุปสถานะการลงทุน” เพื่อรายงานผลการ

ดำเนินงานของกองทุนตั้งแต่วันท่ี 21 มกราคม 2564 (วันจดทะเบียนจัดตั้งกองทุน) ถึงวันท่ี 31 ธันวาคม 2564 มาเพื่อโปรดทราบ 
 

สภาพตลาดในรอบบัญชีตั้งแต่วันที ่21 มกราคม 2564 (วันจดทะเบียนจัดต้ังกองทุน) ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 

กองทุน LHINNO ในช่วงรอบระยะเวลาตั้งแต่จัดตั้งกองทุนจนถึง 31 ธ.ค. 2564 ให้ผลตอบแทน -34.6% 

• ผลตอบแทนของกองทุนปรับตัวลดลงมาอย่างมากในช่วงปี 2564 เนื่องจาก 1) ปัญหาเงินเฟ้อที่สูง ทำให้ Fed ต้อง
ดำเนินนโยบายการเงินที่เข้มงวดมากขึ้น ส่งผลให้ Bond Yield ปรับตัวสูงขึ้น และกระทบต่อ valuation ของหุ้น
กลุ่ม Growth โดยเฉพาะอย่างยิ่งหุ้นประเภท Disruptive Technology ที่ยังไม่มีกำไร และมีความอ่อนไหวต่อการ
ปรับเพิ่มของ Bond Yield อย่างมาก 2) การเปลี่ยนการลงทุนจากหุ้นกลุ่ม Growth ไปยังกลุ่ม Value เพื่อให้
สอดคล้องกับธีมเปิดเมืองในช่วงครึ่งปีแรก 3) การเทขายเพื่อทำกำไร หลังจากที่ปีที่แล้วปรับตัวเพิ่มขึ้นมา
ค่อนข้างมาก 

• ในช่วงปลายปี กองทุนมีการปรับสัดส่วนหลักทรัพย์ที่ลงทุน โดยเปลี่ยนจาก ARKG (ARK Genomic Revolution 
ETF) เป็น ARKQ (ARK Autonomous Technology & Robotics ETF) และ ARKF (Ark Fintech Innovation 
ETF) ซึ่งแม้ว่าทั้งสองหลักทรัพย์ที่เพิ่มเข้ามาจะสามารถสร้างผลตอบแทนได้มากกว่า ARKG ที่ปรับออกไป แต่
โดยรวมแล้วหุ้นของ ARK ETF ทั้งหมดยังคงให้ผลตอบแทนที่เป็นลบในทางเดียวกัน จึงทำให้ภาพรวมกองทุนจึงยัง
ออกมาติดลบ แต่แนวโน้มในหลักทรัพย์ท่ีปรับเข้ามา น่าจะสอดคล้องกับธีมเศรษฐกิจในปี 2565 มากขึ้น  

มุมมอง  
• กองทุน LHINNO เป็นกองทุนที่มีลักษณะความผันผวนค่อนข้างมาก เนื่องจากเน้นลงทุนในบริษัทเทคโนโลยีที่จะ

สร้างเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมที่ทำให้เกิดผลกระทบอย่างรุนแรงและทำให้ผลิตภัณฑ์เดิมถูก Disrupt ไป ซึ่งหากเกิด
การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเกิดขึ้น จะทำให้บริษัทเหล่านั้นได้รับกำไรอย่างมหาศาล ดังนั้น ภาพรวมระยะเวลาในการ
ลงทุน กองทุนนี้จึงเหมาะกับการลงทุนในระยะยาว 

• ซึ่งในปี 2565 คาดว่าเศรษฐกิจจะเติบโตไม่ร้อนแรงเหมือนปี 2564 โดยจะกลับมาเติบโตในระดับปกติ Bond Yield 
จะปรับเพิ่มสูงตามนโยบายการเงินที่เข้มงวดมากขึ้นเพื่อแก้ปัญหาเงินเฟ้อ ตลาดคาดว่าจะมีการขึ้นดอกเบี้ยหลาย
ครั้งในปีนี้  ซึ่งจะส่งผลให้หุ้นกลุ่ม growth และหุ้น technology ยังมี โอกาสปรับตัวลดลงได้อีกพอสมควร 
โดยเฉพาะในช่วงที่เริ่มปรับขึ้นดอกเบี้ย (ในช่วงไตรมาส 1 และ 2) และคาดว่าเมื่อเข้าสูค่รึ่งปีหลงัตลาดจะเริ่มปรบัตวั
กับแนวทางการขึ้นดอกเบี้ยของ Fed ได้มากขึ้น และมีโอกาสที่นักลงทุนจะหนุนเปลี่ยนการลงทุนกลับมายังกลุ่ม 
Growth มากขึ้น และมีโอกาสที่จะกลับมาสร้างผลตอบแทนท่ีดีได้อีกครั้ง 
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กองทุนเปิด แอล เอช อินโนเวชัน่ (LHINNO) 

บริษัทขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นอย่างสูง ที่ได้มอบความไว้วางใจให้บริษัทบริหารเงินลงทุนของท่าน บริษัทยังคง
ยืนยันในความตั้งใจและทุ่มเทความสามารถเพื่อบรหิารเงินของท่านอย่างมีประสทิธิภาพสูงที่สุดต่อไป และหากท่านมีข้อสงสัยประการใด 
ท่านสามารถติดต่อมาได้ที่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์  จำกัด หมายเลขโทรศัพท์ 02-286-3484 หรือที่อีเมล 
lhfund@lhfund.co.th 

 

ขอแสดงความนับถือ 
บริษัทหลักทรัพย์จดัการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกดั 
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กองทุนเปิด แอล เอช อินโนเวชัน่ (LHINNO) 

รายชื่อผู้จัดการกองทุน 
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กองทุนเปิด แอล เอช อินโนเวชัน่ (LHINNO) 
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กองทุนเปิด แอล เอช อินโนเวชัน่ (LHINNO) 

ตารางเปรียบเทียบผลการดำเนินงาน 
ชนิดสะสมมูลค่า                                                                  

ข้อมูล ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 

  ข้อมูล ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564 
 

- เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของ
สมาคมบริษัทจัดการลงทุน 

- ผลการดำเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการ
ดำเนินงานในอนาคต 

- ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน 
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กองทุนเปิด แอล เอช อินโนเวชัน่ (LHINNO) 

ตารางเปรียบเทียบผลการดำเนินงาน 
ชนิดจ่ายเงินปนัผล 

ข้อมูล ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564 

 
          

  
  

 ข้อมูล ณ วันที ่30 ธันวาคม 2564 
 

- เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของ
สมาคมบริษัทจัดการลงทุน 

- ผลการดำเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการ
ดำเนินงานในอนาคต 

- ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน 
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กองทุนเปิด แอล เอช อินโนเวชัน่ (LHINNO) 

ตารางเปรียบเทียบผลการดำเนินงาน 
ชนิดช่องทางอิเลก็ทรอนิกส ์

ข้อมูล ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

        ข้อมูล ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564 
 
- เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของ

สมาคมบริษัทจัดการลงทุน 
- ผลการดำเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการ

ดำเนินงานในอนาคต 
- ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน 
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กองทุนเปิด แอล เอช อินโนเวชัน่ (LHINNO) 

กองทุนรวมต่างประเทศที่มีสัดส่วนการลงทุนเกนิกว่าร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธขิองกองทนุ  

 

สัดส่วนการลงทุนของกองทนุ 
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กองทุนเปิด แอล เอช อินโนเวชัน่ (LHINNO) 

 

ผลการดำเนินงานของกองทุน ARKK        

 

หมายเหตุ : Factsheet กองทุน ARK Innovation ETF (ARKK) 
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 หรือดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ark-funds.com 
 
ความเสี่ยงของกองทุนหลัก 
• ความเสี่ยงของตราสารแสดงสิทธิการฝากหลักทรัพย์ต่างประเทศ (Depositary Receipts Risk).  ตราสารแสดงสิทธิ

การฝากหลักทรัพย์ของประเทศสหรัฐอเมริกา (American Depositary Receipts (“ADRs”)) และ ตราสารแสดงสิทธิการ
ฝากหลักทรัพย์ของทั่วโลก (Global Depositary Receipts (“GDRs”)) โดยทั่วไปเป็นหลักทรัพย์ที่ออกโดยธนาคารหรือ
บริษัทที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ที่แสดงหลักฐานการเป็นเจ้าของหลักทรัพย์อ้างอิงที่ออกโดยบริษัท
ต่างประเทศและให้สิทธิแก่ผู้ถือหลักทรัพย์ในการรับเงินปันผลและกำไรทั้งหมดที่จ่ายให้กับหลักทรัพย์อ้างอิงต่างประเทศ ผู้
ออกตราสารแสดงสิทธิการฝากหลักทรัพย์ต่างประเทศบางรายการไม่มีภาระผูกพันในการเผยแพร่การสื่อสารของผู้ถือหุ้นไป
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กองทุนเปิด แอล เอช อินโนเวชัน่ (LHINNO) 

ยังผู้ถือตราสารแสดงสิทธิการฝากหลักทรัพยด์ังกล่าวหรือส่งต่อสิทธิในการออกเสียงท่ีเกี่ยวกับหลักทรัพย์ท่ีฝากดังกล่าว การ
ลงทุนในตราสารแสดงสิทธิการฝากหลักทรัพย์ต่างประเทศอาจมีสภาพคล่องน้อยกว่าหลักทรัพย์อ้างอิงในตลาดหลักทรัพย์
เกิดใหม่ ตราสารแสดงสิทธิการฝากหลักทรัพย์ต่างประเทศอาจไม่จำเป็นต้องอยู่ในสกุลเงินเดียวกับหลักทรัพย์อ้างอิงซึ่ง
สามารถแปลงค่าได้ นอกจากนี้ผู้ออกตราสารอ้างอิงหลักทรัพย์ต่างประเทศที่เปลี่ยนมือได้ (unsponsored depository 
receipt) จะไม่มีภาระผูกพันในการเปิดเผยข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญในประเทศสหรัฐอเมริกา 

• ความเสี่ยงของนวัตกรรมที่ทำให้โลกมีการเปลี่ยนแปลง (Disruptive Innovation Risk) บริษัทที่ที่ปรึกษาด้านการ
ลงทุนเช่ือว่าเป็นบริษัทที่มีการใช้ประโยชน์จากนวัตกรรมที่ทำให้โลกมีการเปลี่ยนแปลง และมีการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อ
แทนที่เทคโนโลยีรุ่นเก่าหรือสร้างตลาดใหม่ที่อาจไม่สามารถทำเช่นนั้นได้ บริษัทที่ทำการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ในช่วงแรก
อาจไม่สามารถใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีนี้ได้ บริษัทที่พัฒนาเทคโนโลยีที่ทำให้โลกมีการเปลี่ยนแปลงอาจเผชิญกับการ
โจมตีทางการเมืองหรือกฎหมายจากคู่แข่ง กลุ่มอุตสาหกรรม หรือหน่วยงานรัฐบาลในระดับท้องถิ่นและระดับประเทศ 
บริษัทเหล่านี้อาจต้องเผชิญกับความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับภาคส่วนอื่น ๆ นอกเหนือจากรูปแบบนวัตกรรมของที่ทำให้โลกมี
การเปลี่ยนแปลงที่เลือก และหลักทรัพย์ที่ออกโดยบริษัทเหล่านี้อาจมีประสิทธิภาพต่ำกว่าหลักทรัพย์ของบริษัทอื่นที่เน้น
รูปแบบเฉพาะเป็นหลัก กองทุนดังกล่าวอาจทำการลงทุนในบริษัทที่ไม่ได้มีรายได้จากนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีที่ทำให้โลกมี
การเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน รวมทั้งไม่มีการรับประกันว่าบริษัทจะมีรายได้จากนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีที่ทำให้โลกมีการ
เปลี่ยนแปลงในอนาคต  นวัตกรรมหรือเทคโนโลยีที่ทำให้โลกมีการเปลี่ยนแปลงอาจเป็นส่วนเล็ก ๆ ของธุรกิจโดยรวมของ
บริษัท ด้วยเหตุนี้ความสำเร็จของนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีที่ทำให้โลกมีการเปลี่ยนแปลงอาจไม่ส่งผลกระทบต่อมูลค่าของ
ตราสารทุนที่ออกโดยบริษัทนั้น ๆ 

• ความเสี่ยงของหลักทรัพย์ของตลาดเกิดใหม่ (Emerging Market Securities Risk) การลงทุนในหลักทรัพย์ของผู้ออก
หลักทรัพย์ในตลาดเกิดใหม่อาจมีความเสี่ยงที่มากกว่าหรือแตกต่างจากการลงทุนที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์ต่างประเทศ
เนื่องจากตลาดยังคงมีการพัฒนาและมีสภาพคล่องในระดับต่ำ รวมถึงปัจจัยอื่น ๆ เช่น การเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจ 
การเมือง กฎระเบียบหรือความไม่แน่นอนอ่ืน ๆ  

• ความเสี่ยงของตราสารทุน (Equity Securities Risk) มูลค่าของตราสารทุนที่กองทุนถืออยู่อาจลดลงเนื่องจากสภาวะ
ตลาดและเศรษฐกิจโดยทั่วไป การรับรู้เกี่ยวกับอุตสาหกรรมที่ผู้ออกหลักทรัพย์ที่กองทุนมีส่วนร่ วมถืออยู่ หรือปัจจัยที่
เกี่ยวข้องกับบริษัทเฉพาะที่กองทุนทำการลงทุน  ปัจจัยเหล่านี้อาจรวมถึงการเคลื่อนไหวของหุ้น การซื้อหรือการขาย
หลักทรัพย์โดยกองทุน นโยบายของรัฐบาล การดำเนินคดี และการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย อัตราเงินเฟ้อ สถานะ
ทางการเงินของผู้ออกหลักทรัพย์ หรือการรับรู้ของผู้ออกหลักทรัพย์หรือสภาวะทางเศรษฐกิจโดยทั่วไปหรือสภาวะทาง
เศรษฐกิจเฉพาะผู้ออกหลักทรัพย์ ตราสารทุนอาจมีความอ่อนไหวโดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อการเคลื่อนไหวทั่วไปในตลาดหุ้น 
และการลดลงในตลาดที่กว้างขึ้นอาจส่งผลต่อมูลค่าการลงทุนในตราสารทุนของกองทุน 

• ความเสี่ยงของเทคโนโลยีทางการเงิน (Financial Technology Risk) บริษัทที่กำลังพัฒนาเทคโนโลยีทางการเงินที่
พยายามที่จะแทรกแซงหรือแทนท่ีสถาบันการเงินท่ีจัดตั้งขึ้นมาก่อน โดยทั่วไปจะเผชิญกับการแข่งขันจากบริษัทขนาดใหญ่
และบริษัทที่จัดตั้งขึ้นมาก่อนแล้วมากขึ้น บริษัทที่ดำเนินธุรกิจด้านนวัตกรรมการเงินอาจไม่สามารถใช้ประโยชน์จาก
เทคโนโลยีที่ทำให้โลกมีการเปลี่ยนแปลงได้หากพวกเขาเผชิญกับการโจมตีทางการเมืองและ / หรือกฎหมายจากคู่แข่ง กลุ่ม
อุตสาหกรรม หรือหน่วยงานรัฐบาลในระดับท้องถิ่นและระดับประเทศ โดยทั่วไปกฎหมายต่าง ๆจะมีความแตกต่างกันในแต่
ละประเทศทำให้เกิดปัญหาบางประการในการบรรลุวัตถุประสงค์ บริษัทที่ดำเนินธุรกิจด้านนวัตกรรมการเงินอาจไม่มีรายได้
ใด ๆ ในปัจจุบันและไม่มีการรบัประกันว่าบริษัทดังกล่าวจะมีรายได้จากเทคโนโลยีที่เป็นนวัตกรรมใหม่ในอนาคต นอกจากน้ี 
บริษัทที่ดำเนินธุรกิจด้านนวัตกรรมการเงินอาจได้รับผลเสียจากความล้าสมัยของผลิตภัณฑ์อย่างรวดเร็ว การโจมตีด้าน
ความปลอดภัยทางไซเบอร์ การกำกับดูแลที่เพ่ิมขึ้น และการหยุดชะงักของเทคโนโลยีที่พวกเขาใช้ 
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• ความเสี่ยงของหลักทรัพย์ต่างประเทศ (Foreign Securities Risk) การลงทุนของกองทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศต่าง 
ๆ อาจมีความเสี่ยงสูงกว่าการลงทุนในหลักทรัพย์ของสหรัฐฯ การลงทุนในหลักทรัพย์ของผู้ออกหลักทรัพย์ในต่างประเทศ 
(รวมถึงการลงทุนใน ตราสารแสดงสิทธิการฝากหลักทรัพย์ของประเทศสหรัฐอเมริกา (American Depositary Receipts 
(“ADRs”)) และ ตราสารแสดงสิทธิการฝากหลักทรัพย์ของทั่วโลก (Global Depositary Receipts (“GDRs”)) ขึ้นอยู่กับ
ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในตลาดต่างประเทศเหล่านั้น เช่น ความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นจากอัตราเงินเฟ้อหรือการแปลง
ทรัพย์สินของเอกชนมาเป็นของรัฐบาล (nationalization) ราคาของหลักทรัพย์ในต่างประเทศและราคาของหลักทรัพย์ใน
ประเทศสหรัฐอเมริกามีการเคลื่อนไหวในทิศทางตรงกันข้ามกันเป็นบางครั้ง นอกจากนี้หลักทรัพย์ของผู้ออกหลักทรัพย์ใน
ต่างประเทศอาจมีการสูญเสียมูลค่าเนื่องจากเหตุการณ์ทางการเมือง เศรษฐกิจ และภูมิศาสตร์ที่ส่ง ผลกระทบต่อผู้ออก
หลักทรัพย์หรือตลาดในต่างประเทศ ในช่วงเวลาที่เกิดความไม่มั่นคงทางสังคม การเมือง หรือเศรษฐกิจในประเทศหรือ
ภูมิภาค มูลค่าของความมั่นคงต่างประเทศที่ซื้อขายกันในตลาดหุ้นสหรัฐฯอาจได้รับผลกระทบจากความผันผวนของราคาที่
เพิ่มขึ้น การไม่มีสภาพคล่อง หรือการปิดตลาดหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ (ซึ่งมีการซื้อขายความปลอดภัย (หรือความปลอดภัย
ของตราสารแสดงสิทธิการฝากหลักทรัพย์ของประเทศสหรัฐอเมริกา (American Depositary Receipts (“ADRs”)) และ 
ตราสารแสดงสิทธิการฝากหลักทรัพย์ของทั่วโลก (Global Depositary Receipts (“GDRs”)) คุณอาจสูญเสียเงินลงทุน
เนื่องจากเหตุการณ์ทางการเมือง เศรษฐกิจ และภูมิศาสตรท์ี่ส่งผลกระทบตอ่ผู้ออกหลกัทรัพย์หรือตลาดในต่างประเทศ โดย
ปกติกองทุนจะไม่ป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ 

• ความเสี่ยงของธุรกิจด้านพันธุวิศวกรรมที่คาดหวังในอนาคต (Future Expected Genomic Business Risk) ที่
ปรึกษาด้านการลงทุนอาจลงทุนสินทรัพย์บางส่วนของกองทุนในบริษัทที่ดำเนินธุรกิจด้านพันธุวิศวกรรม ซึ่งปัจจุบันยังไม่มี
รายได้หลักจากธุรกิจด้านพันธุวิศวกรรมและไม่มีการรับประกันว่าบริษัทใดจะมีรายได้ในอนาคต ซึ่งอาจส่งผลเสียต่อ
ความสามารถ ของกองทุนเพื่อการบรรลุวัตถุประสงค์ในการลงทุน 

• ความเสี่ยงท่ีเกิดจากการลงทุนในอุตสาหกรรมหรือกลุ่มธุรกิจด้านการดูแลสุขภาพ (Health Care Sector Risk) กลุ่ม
ธุรกิจด้านการดูแลสุขภาพอาจได้รับผลกระทบจากกฎข้อบังคับต่าง ๆของรัฐบาล และโครงการดูแลสุขภาพของรัฐบาล 
ข้อจำกัดในการเบิกค่ารักษาพยาบาลของรัฐบาล การเพิ่มหรือลดค่าใช้จ่ายของผลิตภัณฑ์และบริการทางการแพทย์ และการ
เรียกร้องความรับผิดต่อผลิตภัณฑ์รวมถึงปัจจัยอื่น ๆ บริษัทที่ดำเนินธุรกิจด้านการดูแลสุขภาพหลายแห่ง: (1) พึ่งพาการ
คุ้มครองสิทธิบัตรและสิทธ์ิในทรัพย์สินทางปัญญาเป็นอย่างมากและการหมดอายุของสิทธิบัตรอาจส่งผลเสียต่อผลกำไรของ
บริษัท (2) อาจถูกฟ้องร้องดำเนินคดีที่ครอบคลุมความรับผิดต่อผลิตภัณฑ์และการเรียกร้องที่คล้ายคลึงกัน และ (3) มีการ
แข่งขันที่อาจทำให้ยากต่อการขึ้นราคา และในความเป็นจริงอาจส่งผลให้มีการลดราคา ท้ังนี้ผลิตภัณฑ์และบริการด้านการ
ดูแลสุขภาพจำนวนมากขึ้นอยู่กับกฎข้อบังคับท่ีได้รบัอนุญาต กระบวนการในการได้มาซึ่งใบอนุญาตดังกลา่วอาจใช้เวลานาน 
และมีค่าใช้จ่ายสูง นอกจากนี้ความล่าช้าหรือการไม่ได้รับอนุญาตดังกล่าวอาจส่งผลเสียต่อธุรกิจของบริษัทเหล่านั้น 
กฎหมายและข้อบังคับเพิ่มเติมหรือที่มีความเข้มงวดมากขึ้นที่จะถูกบัญญัติขึ้นในอนาคตอาจส่งผลเสียอย่างมีนัยสำคัญต่อ
บริษัทท่ีดำเนินธุรกิจด้านการดูแลสุขภาพดังกล่าว นอกจากนี้ผู้ออกหลักทรัพย์ของบริษัทท่ีดำเนินธุรกิจด้านการดูแลสุขภาพ
ยังหมายรวมถึงผู้ออกหลักทรัพย์ที่มีกิจกรรมหลักในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพ, ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์และการ
วิจัย, ห้องปฏิบัติการด้านยาและการวิจัย และผู้ผลิตยาซึ่งมีความเสี่ยงเพิ่มเติมตามที่แสดงรายละเอียดไว้ด้านล่างนี้ 

• ความเสี่ยงของบริษัทที่ดำเนินธุรกิจด้านเทคโนโลยีชีวภาพ (Biotechnology Company Risk)การประเมินมูลค่าของ
บริษัทที่ดำเนินธุรกิจด้านเทคโนโลยีชีวภาพมักจะขึ้นอยู่กับศักยภาพหรือประสิทธิภาพที่แท้จริงของผลิตภัณฑ์ที่มีจำนวน
จำกัด และอาจได้รับผลกระทบอย่างมากหากผลิตภัณฑ์ใดผลิตภัณฑ์หนึ่งของบริษัทได้รับการพิสูจน์ว่าไม่ปลอดภัย ไม่มี
ประสิทธิภาพ หรือไม่มีประโยชน์ บริษัทที่ดำเนินธุรกิจด้านเทคโนโลยีชีวภาพอยู่ภายใต้การควบคุมและข้อ กำหนดของ
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สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาของสหรัฐอเมริกา หน่วยงานคุ้มครองสิ่งแวดล้อมของสหรัฐอเมรกิา หน่วยงานรัฐบาล
ในส่วนกลางและส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานกำกับดูแลในต่างประเทศ 

• ความเสี่ยงของบริษัทที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับเภสัชกรรม (Pharmaceutical Company Risk) บริษัทต่าง ๆในเภสัช
อุตสาหกรรมอาจได้รับผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญจากการอนุญาตจากรัฐบาลต่อผลิตภัณฑ์และบริการ กฎระเบียบข้อบังคับ
ของรัฐบาล และอัตราการเบิกจ่าย การเรียกร้องความรับผิดต่อผลิตภัณฑ์ การหมดอายุของสิทธิบัตรและการคุ้มครอง 
รวมถึงการแข่งขันที่รุนแรง  

• ความเสี่ยงของการไม่กระจายความเสี่ยง (Non-Diversified Risk) กองทุนนี้จัดอยู่ในประเภทของบริษัทด้านการลงทุน
แบบ “ไม่กระจายความเสี่ยง” ภายใต้พระราชบัญญัติ พ.ศ. 2483 ดังนั้นกองทุนดังกล่าวอาจทำการลงทุนสินทรัพย์ใน
สัดส่วนท่ีค่อนข้างสูงกับผู้ออกตราสารจำนวนไม่กี่ราย หรืออาจลงทุนในสัดส่วนสินทรัพย์ที่มากข้ึนกับผู้ออกหลักทรัพย์เพียง
รายเดียว ด้วยเหตุนี้ผลกำไรและขาดทุนจากการลงทุนเพียงครั้งเดียวอาจส่งผลกระทบเป็นอย่างมากต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ของกองทุน และอาจทำให้กองทุนมีความผันผวนมากกว่ากองทุนแบบกระจายความเสี่ยง 

• ความเสี่ยงของบริษัทที่มีทุนขนาดเล็กและขนาดกลาง (Small- and Medium-Capitalization Companies Risk) 
บริษัทที่มีทุนขนาดเล็กและขนาดกลางอาจมีความผันผวนและมีแนวโน้มมากกว่าบริษัทที่มีทุนขนาดใหญ่ ด้วยการมีสาย
ผลิตภัณฑ์แคบกว่า มีทรัพยากรทางการเงินน้อยกว่า ความลึกด้านการบริหารจัดการและประสบการณ์น้อยกว่า รวมทั้งมี
ความสามารถในการแข่งขันน้อยกว่า ผลตอบแทนจากการลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษัทที่มีทุนขนาดเล็กและขนาดกลาง
สามารถเป็นไปตามผลตอบแทนจากการลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษัทท่ีมีทุนขนาดใหญ่ 

 

รายงานสถานะการลงทนุ การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน 
มูลค่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

รายละเอียดการลงทุน มูลค่าตามราคาตลาด %NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ 75,470,274.49                3.63               

เงินฝากธนาคาร 75,470,274.49                3.63               
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศ 2,016,110,605.00            97.03             

หุ้นสามญั 2,016,110,605.00            97.03             
สัญญาซ้ือขายล่วงหน้า (22,622,077.09)               (1.09)              

สัญญาทีอ้่างอิงกับอัตราแลกเปล่ียน (22,622,077.09)               (1.09)              
ประเภทรายการค้างรับค้างจ่ายหรือหนี้สินอ่ืน ๆ (4,389,277.18)                 (0.21)              
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 2,077,872,085.24         100.00          
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รายละเอียดการลงทุนในหลักทรัพย์ 
มูลค่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 

 

  
อัตราส่วน จ านวนเงินต้น มูลค่ายุติธรรม

(%) หรือ จ านวนหุ้น/ (บาท)
หน่วย

เงินฝากธนาคาร
Clearstream Banking S.A. 0.11 68,499.02 2,288,209.76
บริษัท ธนาคารทหารไทยธนชาต จ ากัด (มหาชน) 3.52 73,182,064.73 73,182,064.73
          รวมเงินฝากธนาคาร 3.63 75,470,274.49

สัญญาซ้ือขายล่วงหน้า
สัญญาท่ีอ้างอิงกับอัตราแลกเปล่ียน -1.09 1,952,801,090.00 -22,622,077.09
          รวมสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า -1.09 -22,622,077.09

หุ้นสามัญ
     หมวดธุรกิจหลักทรัพย์อ่ืนๆ

ARK AUTONOMOUS TECH & ROBOT ETF 9.27 74,900.00 192,681,676.85
ARK FINTECH INNOVATION ETF 4.99 76,000.00 103,709,163.00
ARK INNOVATION ETF 72.17 474,600.00 1,499,631,089.67
Invesco WilderHill Clean Energy ETF 10.59 92,250.00 220,088,675.48
          รวมหุ้นสามัญ 97.03 2,016,110,605.00

รวมเงินลงทุน 99.57 2,068,958,802.40
รายการค้างจ่ายหรือหน้ีสินอ่ืน ๆ 0.43 8,913,282.84

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 100.00 2,077,872,085.24

รายละเอียด
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รายละเอียดการลงทุนในสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า 

 
 

รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน 
มูลค่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 

 

 
 

สถาบันการจัดอันดับความน่าเชือ่ถือ TRIS Rating 

คำอธิบายการจัดอันดับเครดิตตราสารหนี้ระยะกลางและยาวมีอายุต้ังแต่ 1 ปีขึ้นไป 

AAA อันดับเครดิตสูงสุด มีความเสี่ยงต่ำที่สุด ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงสุด 
และได้รับผลกระทบน้อยมากจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอ่ืน ๆ 

AA มีความเสี่ยงต่ำมาก ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงมาก แต่อาจได้รับ
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอ่ืน ๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับ AAA 

A มีความเสี่ยงในระดับต่ำ ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูง แต่อาจได้รับ
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอ่ืน ๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า 

ประเภท ผู้ออก อันดับ มูลค่าตาม
ความน่าเช่ือถือ ราคาตลาด

เงินฝากธนาคาร Clearstream Banking S.A. 2,288,209.76                  
เงินฝากธนาคาร บริษัท ธนาคารทหารไทยธนชาต จ ากัด (มหาชน) AA-(FITCH) 73,182,064.73                

ประเภทสัญญา คู่สัญญา วัตถุประสงค์ มลูค่าสัญญา
(Notional Amount)

% NAV วันครบก าหนด ก าไร/ขาดทุน
(Net Gain/Loss)

สัญญาฟอร์เวิร์ด BANK OF AYUDHYA PUBLIC COMPANY LIMITED                                                              ป้องกันความเส่ียง 67,838,000.00 0.0486 25 Mar 2022 1,010,172.00

สัญญาฟอร์เวิร์ด BANK OF AYUDHYA PUBLIC COMPANY LIMITED                                                              ป้องกันความเส่ียง 99,631,500.00 (0.0293) 29 Apr 2022 (608,841.00)

สัญญาฟอร์เวิร์ด KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED                                                                 ป้องกันความเส่ียง 45,255,000.00 (0.0733) 25 Mar 2022 (1,523,432.40)

สัญญาฟอร์เวิร์ด THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY LIMITED                                                     ป้องกันความเส่ียง 48,886,500.00 (0.0591) 28 Jan 2022 (1,228,854.00)

สัญญาฟอร์เวิร์ด THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY LIMITED                                                     ป้องกันความเส่ียง 194,102,000.00 (0.4668) 28 Jan 2022 (9,700,439.60)

สัญญาฟอร์เวิร์ด THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY LIMITED                                                     ป้องกันความเส่ียง 58,646,000.00 0.0082 29 Apr 2022 169,545.25

สัญญาฟอร์เวิร์ด THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY LIMITED                                                     ป้องกันความเส่ียง 200,321,400.00 (0.0082) 27 May 2022 (170,184.00)

สัญญาฟอร์เวิร์ด THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY LIMITED                                                     ป้องกันความเส่ียง 176,898,540.00 (0.1220) 25 Feb 2022 (2,534,919.24)

สัญญาฟอร์เวิร์ด THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY LIMITED                                                     ป้องกันความเส่ียง 83,562,500.00 0.0012 25 Mar 2022 25,637.50

สัญญาฟอร์เวิร์ด THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY LIMITED                                                     ป้องกันความเส่ียง 50,235,000.00 0.0054 29 Apr 2022 112,324.50

สัญญาฟอร์เวิร์ด THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY LIMITED                                                     ป้องกันความเส่ียง 249,570,000.00 (0.0503) 27 May 2022 (1,044,480.00)

สัญญาฟอร์เวิร์ด TMBThanachart Bank Public Company Limited ป้องกันความเส่ียง 116,543,000.00 (0.0195) 25 Mar 2022 (405,573.00)

สัญญาฟอร์เวิร์ด TMBThanachart Bank Public Company Limited ป้องกันความเส่ียง 337,350,750.00 (0.3277) 25 Feb 2022 (6,808,464.80)

สัญญาฟอร์เวิร์ด TMBThanachart Bank Public Company Limited ป้องกันความเส่ียง 223,960,900.00 0.0041 29 Apr 2022 85,431.70

สัญญาท่ีอ้างอิงกับอัตราแลกเปล่ียน USD/THB
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BBB มีความเสี่ยงในระดับปานกลาง ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ที่เพียงพอ แต่มี
ความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอ่ืน ๆ มากกว่า และอาจมีความสามารถในการชำระ
หนี้อ่อนแอลงเมื่อเทียบกับอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า 

BB มีความเสี่ยงในระดับสูง ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ต่ำกว่าระดับปานกลาง 
และจะได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น  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 ผู้ออกตราสารหนี้มีสถานะทั้งทางด้านการตลาดและการเงินที่แข็งแกร่งในระดับดีมาก และนักลงทุนจะได้รับความคุ้มครอง
จากการผิดนัดชำระหนี้ที่ดีกว่าอันดับเครดติในระดับอื่น ผู้ออกตราสารที่ได้รับอันดับเครดิตในระดับดังกล่าวซึ่งมีเครื่องหมาย 
“+” ด้วยจะได้รับความคุ้มครองด้านการผิดนัดชำระหนี้ที่สูงยิ่งขึ้น 

T2 ผู้ออกตราสารหนี้มีสถานะทั้งทางด้านการตลาดและการเงินท่ีแข็งแกร่งในระดับดี และมีความสามารถในการชำระหนี้ระยะ
สั้นในระดับที่น่าพอใจ 

T3 ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระหนี้ระยะสั้นในระดับที่ยอมรับได้ 

T4 ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระหนี้ระยะสั้นท่ีค่อนข้างอ่อนแอ 

อันดับเครดิตทุกประเภทที่จัดโดย TRIS Rating เป็นอันดับเครดิตตราสารหนี้ในตระกูลเงินบาท ซึ่งสะท้อนความสามารถในการ
ชำระหนี้ของผู้ออกตราสารโดยไม่รวมความเสี่ยงในการเปลี่ยนแปลงการชำระหนี้จากสกุลเงินบาทเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ 

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 
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Negative หมายถึง อันดับเครดิตอาจปรับลดลง 

Developing หมายถึง อันดับเครดิตอาจปรับขึ้น ปรับลดลง หรือไม่เปลี่ยนแปลง 
 
สถาบันการจัดอันดับความน่าเชือ่ถือ Fitch Rating 

คำอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือระยะยาว สำหรับประเทศไทย 

AAA(tha) แสดงถึงระดับความน่าเช่ือถือขั้นสูงสุดของอันดับความน่าเช่ือถือภายในประเทศไทย ซึ่งกำหนดโดย Fitch โดยอันดับ
ความน่าเชื่อถือนี้จะมอบให้กับอันดับความน่าเช่ือถือที่มีความเสี่ยง “น้อยที่สุด” เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือ
ตราสารอื่นในประเทศไทย และโดยปกติแล้วจะกำหนดให้แก่ตราสารทางการเงินท่ีออกหรือค้ำประกันโดยรัฐบาล 

AA(tha) แสดงถึงระดับความน่าเช่ือถือขั้นสูงมากเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย โดยระดับความ
น่าเช่ือถือของตราสารทางการเงินขั้นนี้ต่างจากผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเช่ือถือขั้น
สูงสุดของประเทศไทยเพียงเล็กน้อย 

BBB (tha) แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือข้ันปานกลางเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย อย่างไรก็ดี
มีความเป็นไปได้มากว่าการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์หรือสภาพทางเศรษฐกิจจะมีผลกระทบต่อความสามารถในการ
ชำระหนี้ได้ตรงตามกำหนดเวลาของตราสารทางการเงินเหล่านี้มากกว่าตราสารหนี้อื่นที่ได้รับการจัดอันดับความ
น่าเชื่อถือในประเภทท่ีสูงกว่า 

BB (tha) แสดงถึงระดับความน่าเช่ือถือค่อนข้างต่ำเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย การชำระหนี้
ตามเงื่อนไขของตราสารเหล่านี้ภายในประเทศนั้น ๆ มีความไม่แน่นอนในระดับหนึ่งและความสามารถในการชำระหนี้
คืนตามกำหนดเวลาจะมีความไม่แน่นอนมากขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจในทางลบ 

B (tha) แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นต่ำอย่างมีนัยสำคัญเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย 
การปฏิบัติตามเง่ือนไขของตราสารหนี้และข้อผูกพันทางการเงินยังคงเป็นไปได้ในปัจจุบัน แต่ความมั่นคงยังจำกัดอยู่ใน
ระดับหนึ่งเท่านั้น และความสามารถในการชำระหนี้คืนตามกำหนดเวลาอย่างต่อเนื่องนั้นไม่แน่นอน ขึ้นอยู่กับสภาวะที่
เอื้อต่อการดำเนินธุรกิจและสภาพทางเศรษฐกิจ 

CCC(tha), CC(tha), C(tha)   แสดงถึงระดับความน่าเช่ือถือข้ันต่ำมากเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศ
ไทย ความสามารถในการปฏิบัติตามข้อผูกพันทางการเงินข้ึนอยู่กับสภาวะที่เอื้อต่อการดำเนินธุรกิจและการพัฒนาทาง
เศรษฐกิจเพียงอย่างเดียว 

D(tha) อันดับความน่าเช่ือถือเหล่านี้ จะถูกกำหนดให้สำหรับองค์กรหรือตราสารหนี้ซึ่งกำลังอยู่ในภาวะผิดนัดชำระหนี้ใน
ปัจจุบัน 

คำอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือระยะสั้น สำหรับประเทศไทย 

F1 (tha) แสดงถึงระดับความสามารถขั้นสูงสุดในการชำระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารตรงตามกำหนดเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออก
ตราสารหรือตราสารอื่น ๆ ในประเทศไทย ภายใต้อันดับความน่าเช่ือถือนี้จะมอบให้สำหรับอันดับความน่าเช่ือถือที่มี
ความเสี่ยง “น้อยที่สุด” เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นในประเทศเดียวกันและโดยปกติแล้วจะกำหนดให้กับตรา
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สารทางการเงินท่ีออกหรือค้ำประกันโดยรฐับาล ในกรณีที่มีระดบัความน่าเช่ือถือสูงเป็นพิเศษจะมสีัญลักษณ ์“+” แสดง
ไว้เพิ่มเติมจากอันดับความน่าเช่ือถือท่ีกำหนด 

F2 (tha) แสดงถึงระดับความสามารถในการชำระหนี้ตามเง่ือนไขทางการเงินของตราสารตามกำหนดเวลาในระดับที่น่าพอใจเมื่อ
เปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่น ๆ ในประเทศไทย อย่างไรก็ดี ระดับความน่าเช่ือถือดังกล่าวยังไม่อาจ
เทียบเท่ากับกรณีที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่สูงกว่า 

F3 (tha) แสดงถึงระดับความสามารถในการชำระหนี้ตามเง่ือนไขทางการเงินของตราสารตามกำหนดเวลาในระดับปานกลางเมื่อ
เปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่น ๆ ในประเทศไทย ความสามารถในการชำระหนี้ดังกล่าวจะมีความไม่
แน่นอนมากขึ้นไปตามความเปลี่ยนแปลงในทางลบในระยะสั้นมากกว่าตราสารที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือท่ีสูง
กว่า 

B (tha) แสดงถึงระดับความสามารถในการชำระหนี้ตามเง่ือนไขทางการเงินของตราสารตามกำหนดเวลาที่ ไม่แน่นอนเมื่อ
เปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่น ๆ ในประเทศไทย ความสามารถในการชำระหนี้ดังกล่าวจะไม่แน่นอน
มากขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจแลการเงินในทางลบระยะสั้น 

C (tha) แสดงถึงระดับความสามารถในการชำระหนี้ตามเง่ือนไขทางการเงินของตราสารตามกำหนดเวลาที่ไม่แน่นอนสูงเมื่อ
เปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่น ๆ ในประเทศไทย ความสามารถในการปฏิบัติตามข้อผูกพันทางการเงิน
ขึ้นอยู่กับสภาวะที่เอื้อต่อการดำเนินธุรกิจและสภาพการณ์ทางเศรษฐกิจเท่านั้น 

D (tha) แสดงถึงการผิดนัดชำระหนี้ที่ได้เกิดขึ้นแล้วหรือกำลังจะเกิดขึ้น 

หมายเหตุประกอบการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระยะยาว ในระยะสั้น สำหรับประเทศไทย 

เครื่องบ่งช้ีพิเศษสำหรับประเทศไทย “tha” จะถูกระบุไว้ต่อจากอันดับความน่าเชื่อถือทุกระดับ เพื่อแยกความแตกต่างออกจาก
การจัดอันดับความน่าเช่ือถือระดับสากล เครื่องหมาย “ + ” หรือ “ - ” อาจจะถูกระบุไว้เพิ่มเติมต่อจากอันดับความน่าเช่ือถือ
สำหรับประเทศหนึ่ง ๆ เพื่อแสดงถึงสถานะย่อยโดยเปรียบเทียบกันภายในอันดับความน่าเช่ือถือขึ้นหลัก ทั้งนี้ จะไม่มีการระบุ
สัญลักษณ์ต่อท้ายดังกล่าว สำหรับอันดับความน่าเชื่อถือระดับ “AAA (tha)” หรืออันดับที่ต่ำกว่า “CCC (tha)” 

สำหรับอันดับความน่าเชื่อถือในระยะยาวและจะไมม่ีการระบุสญัลักษณ์ต่อท้ายดังกล่าวสำหรับอันดับความน่าเชื่อถือในระยะสั้น 
นอกเหนือจาก “F1 (tha)” 

สัญญาณการปรับอันดับความน่าเชื่อถือ (Rating Watch) : สัญญาณการปรับอันดับความน่าเชื่อถือจะถูกใช้เพื่อแจ้งให้นักลงทุน
ทราบว่ามีความเป็นไปได้ที่จะมีการเปลี่ยนแปลงอันดับความน่าเชื่อถือและแจ้งแนวโน้มทิศทางของการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว สัญญาณ
ดังกล่าวอาจระบุเป็น “สัญญาณบวก” ซึ่งบ่งช้ีแนวโน้มในการปรับอันดับความน่าเช่ือถือให้สูงขึ้น “สัญญาณลบ” จะบ่งช้ีแนวโน้มใน
การปรับอันดับความน่าเชื่อถือให้ต่ำลง หรือ “สัญญาณวิวัฒน์” ในกรณีที่อันดับความน่าเช่ือถืออาจจะได้รับการปรับขึ้น ปรับลง หรือ
คงที่ โดยปกติสัญญาณการปรับอันดับความน่าเชื่อถือมักจะถูกระบุไว้สำหรับช่วงระยะเวลาสั้น ๆ 
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รายงานสรุปเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน    
มูลค่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 

 

 
 
 
 
 

 
รายงานการลงทุนที่ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน 

รอบ 6 เดือนระหว่างวันที่ 21 มกราคม 2564 (วันจดทะเบียนจัดต้ังกองทุน) ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 

วันท่ี รายละเอียด การดำเนินการแก้ไข 
  

 
 

 
 
 

การใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น 
ผู้ลงทุนสามารถตรวจดูแนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงและการดำเนินการใช้สิทธิออกเสียงได้ที่ website ของบริษัทจัดการ 

www.lhfund.co.th 
 
 

รายงานรายชื่อของบุคคลที่เกี่ยวข้อง ที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนรวม 
 กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล อินคัม มีการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องในรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่  21 มกราคม 
2564 (วันจดทะเบียนจัดตั้งกองทุน) ถึงวันท่ี 31 ธันวาคม 2564 ตามรายชื่อ ดังนี้ 

-ไม่มี- 
 

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

 

กลุ่มของตราสารการลงทุน มูลค่าตามราคาตลาด %NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทย/ตราสารภาครัฐต่างประเทศ                              -  -
(ข) ตราสารทีธ่นาคารทีม่กีฎหมายเฉพาะจัดต้ังข้ึน ธนาคารพาณิชย์ 75,470,274.49                3.63           

หรือบริษัทเงินทนุเป็นผู้ออก/ส่ังจ่าย/รับอาวัล/ค้ าประกัน
(ค) ตราสารทีม่อัีนดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับทีส่ามารถ -                               -            

ลงทนุได้ (Investment grade)
(ง) ตราสารทีม่อัีนดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ ากว่าอันดับที่ -                               -            

สามารถลงทนุได้ (Non-Investment grade) หรือไมม่ ีRating

สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนสำหรับกลุ่มตราสารตาม (ง) เท่ากับ 15% NAV 

http://www.lhfund.co.th/
http://www.lhfund.co.th/
http://www.sec.or.th/
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อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน (Portfolio Turnover Ratio: PTR) 
มูลค่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 

 
                                
 
 

ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3  
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 

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

 
 

 
ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม 

สำหรับรอบระยะเวลาต้ังแต่วันที่ 21 มกราคม 2564 (วันจดทะเบียนจัดต้ังกองทุน) ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 

 
 

ช่ือกองทุน PTR
กองทนุเปิด แอล เอช อินโนเวชั่น 0.0197

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน* จ านวนเงิน

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

ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee) 29,479.67 1.011 ไม่เกินร้อยละ 2.50

ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee) 722.25 0.025 ไม่เกินร้อยละ 0.10

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (Registrar Fee) 8,404.59 0.288 ไม่เกินร้อยละ 1.00

ค่าสอบบัญชี (Audit Fee) 60.00 0.002 ตามที่จ่ายจริง

ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee) ไม่มี ไม่มี ไม่มี

ค่าจัดต้ังและจดทะเบียนกองทุน (Setup and Registered Fund) 81.09 0.003 ตามที่จ่ายจริง

ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ในการด าเนินโครงการ  (Others Operating  Expense) 313.72 0.011 ตามที่จ่ายจริง

รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด** 39,061.32 1.340

ค่าใช้จ่ายในการซ้ือขายหลักทรัพย์ 2,387.21 0.082 ตามที่จ่ายจริง

หมายเหตุ

* ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอ่ืนใดในท านองเดียวกัน (ถ้ามี)

ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

**  ไม่รวมค่านายหน้าซ้ือขายหลักทรัพย์ และค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกิดข้ึนจากการซ้ือขายหลักทรัพย์






































