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กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล อิควิต้ี (LHGEQ) 

กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล อิควิตี้ (LHGEQ) 

ประเภทโครงการ :  กองทุนรวมหน่วยลงทุนประเภท Feeder Fund (Feeder Fund) 

นโยบายการลงทุน :  กองทุนจะเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศที่มีนโยบายลงทุนในตราสารทุนทั่วโลก (หรือ 
“กองทุนหลัก (Master fund)”) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ซึ่ง
กองทุนหลักที่กองทุนจะลงทุนคือกองทุน T. Rowe Price Funds SICAV - Global Focused Growth Equity 
Fund (“กองทุนหลัก”) ซึ่งกองทุนดังกล่าวได้จดทะเบียนในประเทศลักเซมเบิร์ก และอยู่ภายใต้ UCITS ทั้งนี้ 
กองทุนจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนหลักในชนิดหน่วยลงทุน “Class I” สกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐฯ (USD) 
ซึ่งจัดตั ้งและจัดการโดย T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l. และบริหารการลงทุนโดย     
T. Rowe Price International Ltd 

กองทุน T. Rowe Price Funds SICAV – Global Focused Growth Equity Fund (กองทุนหลัก) มีนโยบาย
ลงทุนอย่างน้อยร้อยละ 70 ของสินทรัพย์ทั้งหมดในหุ้นและหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับหุ้นบริษัทจดทะเบียน 
รวมถึงหุ ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ ใบสำคัญแสดงสิทธิ American Depository Receipts (ADRs), European 
Depository Receipts (EDRs) and Global Depository Receipts (GDRs)   

กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกันความเสี่ยง (Hedging) จาก
อัตราแลกเปลี่ยน (Foreign Exchange Rate Risk) ตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน 

ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงชนิดของหน่วยลงทุน (Share Class) และ/หรือสกุลเงินที่จะ
ลงทุนอื่นใดตามความเหมาะสม เพื่อประโยชน์ในการบริหารจัดการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุน โดย
ถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ทั้งนี ้ การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะคำนึงถึงและรักษา
ประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ 

สำหรับการลงทุนในประเทศของกองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล อิควิตี้ กองทุนอาจเข้าทำธุรกรรมการซื้อโดยมี
สัญญาขายคืน (reverse repo) และ/หรือธุรกรรมประเภทการให้ยืมหลักทรัพย์ (securities lending) รวมถึง
อาจลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่  สามารถลงทุนได้ (non–investment 
grade) และตราสารหนี้ท่ีไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเช่ือถือ (Unrated) รวมทั้งตราสารทุนที่ไม่ได้จดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted Securities) นอกจากนี้อาจพิจารณาลงทุนทั้งในและต่างประเทศ ในเงินฝาก
ธนาคาร ตราสารแห่งหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ ่งทุน ใบสำคัญแสดงสิทธิและ/หรือหน่วย private equity ตาม
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. รวมถึง หลักทรัพย์และ/หรือทรัพย์สินอื่นหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่น
ตามที่ระบุไว้ในโครงการ และ/หรือตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
กำหนด หรือให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ กองทุนจะไม่ลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured 
Note) 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี่ยนแปลงประเภทและลักษณะพิเศษของกองทุนรวมในอนาคตเป็น Fund of 
Funds หรือลงทุนโดยตรงในต่างประเทศ โดยไม่ทำให้ระดับความเสี่ยงของการลงทนุ (risk spectrum) เพิ่มขึ้น 
ทัง้นี ้ให้เป็นดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน โดยขึ้นกับสถานการณ์ตลาด และต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของ
ผู้ถือหน่วยลงทุน 

  



 

 

3 

 

กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล อิควิต้ี (LHGEQ) 

 

 

 

เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน 
 กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล อคิวิตี้ 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด ขอนำส่ง “รายงานสรุปสถานะการลงทุน” เพื่อรายงานผลการ
ดำเนินงานของกองทุนตั้งแต่วันท่ี 1 กรกฏาคม 2564 ถึงวันท่ี 30 มิถุนายน 2565 มาเพื่อโปรดทราบ 

สภาพตลาดในรอบบัญชีตั้งแต่วันที ่1 กรกฏาคม 2564 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 

กองทุน LHGEQ ในช่วงรอบระยะเวลาต้ังแต่วันที ่1 กรกฎาคม 2564 ถึงวันที ่30 มิถุนายน 2565 ปรับลดลง 30.5%  

• ในช่วงครึ่งหลังของปีจนถึงพฤศจิกายน 2564 กองทุนยังคงสร้างผลตอบแทนเป็นบวก โดย T.Row global focus growth 
ได้มีการลดน้ำหนัก หุ้นกลุ่ม Technology ขนาดใหญ่ และมสีัดส่วนการถือครองในอุตสาหกรรม Information technology ที่น้อยกว่า 
Benchmark จึงทำให้ในบางช่วงที่หุ้นปรับตัวกลับขึ้นมา กองทุนจึงทำผลงานได้ต่ำกว่า Benchmark  

• ปัญหาเงินเฟ้อในสหรัฐฯ ที่ยังคงอยู่ในระดับสูง ส่งผลให้ทาง Fed ต้องดำเนินนโยบายการเงินท่ีเข้มงวดมากข้ึน มีการเร่ง
การทำ Tapering ให้จบเร็วขึ้น มีแนวโน้มขึ้นดอกเบีย้หลายครั้ง รวมถึงเตรยีมแผนท่ีจะเริ่มลดงบดุลลง ส่งผลทำให้หุ้นกลุม่ Growth  
(ทั้งจากกลุ่ม IT, Consumer discretionary หรือ Communication Services) ที่กองทุนลงทุนไว้ปรับตัวลดลงค่อนข้างมาก     

• นอกจากน้ี ปัญหาความขัดแย้งในรัสเซยี-ยูเครน เป็นหนึ่งในอีกปัจจยัที่ส่งผลใหต้ลาดหุ้นทั่วโลกและสนิทรัพย์เสี่ยงปรับตัว
ลดลงเป็นอย่างมากในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ โดยดัชนีความผันผวนของตลาดปรบัตัวสูงขึ้นค่อนข้างมาก และความขัดแย้งยังส่งผลให้ราคา
สินค้าโภคภณัฑ์ปรับตัวสูงข้ึน และทำให้เงินเฟ้อสูงอาจลากยาว 

มุมมองของกองทุน LHGEQ  

• แนะนำถือระยะยาว เพื่อกระจายการลงทุนไปยังหุ้นต่างประเทศ ทั้งในตลาดที่พัฒนาแล้วและตลาดประเทศเกิดใหม่  
โดยลงทุนทั่วโลก (Global Equity) และหลายกลุ่มอุตสาหกรรม แม้ระยะสั้นอาจผันผวนแต่ด้วยผลตอบแทนจากสินทรัพย์ปลอดภัยที่อยู่
ระดับต่ำหรือติดลบ การลงทุนหุ้นจึงยังคุ้มค่าความเสี่ยงมากกว่าในระยะยาว  

 โดยแนวโน้มในครึ่งปีหลัง หาก Bond Yield สิบปีปรับตัวสูงขึ้นได้ไม่มากเนื่องจากตลาดประเมินโอกาสการเกิดสภาวะ
เศรษฐกิจที่ถดถอย (Recession) เพิ่มมากขึ้น ส่งผลทำให้ valuation ในหุ้นกลุ่ม Growth ปรับตัวดีขึ้น จึงอาจได้เห็นการ rotation 
กลับมาลงทุนในหุ้นกลุ่ม Growth ซึ่งทำให้กองทุนที่เน้นลงทุน แบบ Growth Style อาจเริ่มกลับมาสร้างผลตอบแทนท่ีดีได้อีกครั้ง 

 

บริษัทขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นอย่างสูงที่ได้มอบความไว้วางใจให้บริษัทบริหารเงินลงทุนของท่าน บริษัทยังคง
ยืนยันในความตั้งใจและทุ่มเทความสามารถเพื่อบริหารเงินของท่านอย่างมีประสิทธิภาพสูงที่สุดต่อไป และหากท่านมีข้อสงสัยประการใด 
ท่านสามารถติดต่อมาได้ที่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด หมายเลขโทรศัพท์ 02-286-3484 หรือที่อีเมล 
lhfund@lhfund.co.th 
 

ขอแสดงความนับถือ 
บริษัทหลักทรัพย์จดัการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกดั 

 

mailto:lhfund@lhfund.co.th


 

 

4 

 

กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล อิควิต้ี (LHGEQ) 
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กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล อิควิต้ี (LHGEQ) 

รายชื่อผู้จัดการกองทุน 
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กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล อิควิต้ี (LHGEQ) 

ตารางเปรียบเทียบผลการดำเนินงาน 
ชนิดสะสมมูลค่า                                                                  

ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565 
 

 
 

  
 

  
 ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565 
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กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล อิควิต้ี (LHGEQ) 

ตารางเปรียบเทียบผลการดำเนินงาน 
ชนิดเพ่ือการออมและสะสมมลูคา่ 
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565 

 

 
     

 

 

 
    ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565 
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กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล อิควิต้ี (LHGEQ) 

ตารางเปรียบเทียบผลการดำเนินงาน 
ชนิดจ่ายเงินปนัผล                                                                  

ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565 
 

 
 

 
 

 

 
           ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565 
 

-  เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของ
สมาคมบริษัทจัดการลงทุน 

-  ผลการดำเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการ
ดำเนินงานในอนาคต 

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

ตารางเปรียบเทียบผลการดำเนินงาน 
ชนิดเพ่ือการออมและจ่ายเงินปันผล                                                                  
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565 

 

 

 
 

 
 

 

           
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 

 
-  เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของ

สมาคมบริษัทจัดการลงทุน 
-  ผลการดำเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการ

ดำเนินงานในอนาคต 
-  ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน 
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กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล อิควิต้ี (LHGEQ) 

ตารางเปรียบเทียบผลการดำเนินงาน 
ชนิดช่องทางอิเลก็ทรอนิกส ์

ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565 
 

 
 

 
 

 

 

     ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565 
 

-  เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของ
สมาคมบริษัทจัดการลงทุน 

-  ผลการดำเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการ
ดำเนินงานในอนาคต 

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

รายงานสถานะการลงทนุ การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน 
มูลค่า ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565 

รายละเอียดการลงทุน มูลค่าตามราคาตลาด %NAV 

หลักทรัพย์หรอืทรัพย์สินในประเทศ 130,384,673.99 13.98 
 เงินฝากธนาคาร 130,384,673.99 13.98 

หลักทรัพย์หรอืทรัพย์สินในต่างประเทศ 812,827,769.70 87.13 
 หุ้นสามัญ 111,718,488.17 11.98 
 หน่วยลงทุน 701,109,281.53 75.16 

สัญญาซ้ือขายลว่งหน้า -41,482,168.70 -4.45 
 สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลีย่น -41,482,168.70 -4.45 

ประเภทรายการค้างรับค้างจ่ายหรือหนีส้ินอื่น ๆ 31,113,228.56 3.34 

มูลค่าทรัพย์สินสุทธ ิ 932,843,503.55 100 
 

รายละเอียดการลงทุนในหลักทรัพย์ 
มูลค่า ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565 

รายละเอียด อัตราส่วน จำนวนเงินต้น มูลค่ายุตธิรรม 

  (%) หรือ จำนวนหุ้น/ (บาท) 

    หน่วย   

เงินฝากธนาคาร 
   

 

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)                                                                       13.98 41,000,636.87 130,384,673.99  
                รวมเงินฝากธนาคาร 13.98 

 
130,384,673.99 

สัญญาซื้อขายล่วงหน้า 
   

 

สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลีย่น -4.45 825,662,625.00 -41,482,168.70  
                รวมสัญญาซื้อขายล่วงหน้า -4.45 

 
-41,482,168.70 

หน่วยลงทุน 
    

           หมวดธุรกิจเงินทุนและหลักทรพัย ์
   

 

TROWE PRICE-DVSFD INC.                                                                               75.16 599,065.04 701,109,281.53  
                รวมหน่วยลงทุน 75.16 

 
701,109,281.53 

หุ้นสามัญ 
    

           หมวดธุรกิจหลกัทรัพยอ์ื่นๆ 
   

 

Energy Select Sector SPDR Fund                                                                       2.85 10,500.00 26,540,471.69  
Pacer US Cash Cows 100 ETF                                                                           9.13 55,950.00 85,178,016.48  
                รวมหุ้นสามัญ 11.98 

 
111,718,488.17 

รวมเงินลงทุน 96.66   901,730,274.99 

  รายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอ่ืน ๆ 3.34   31,113,228.56 

มูลค่าทรัพย์สินสุทธ ิ 100   932,843,503.55 
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รายละเอียดการลงทุนในสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า 
 

ประเภทสัญญา คู่สัญญา วัตถุประสงค ์ มูลค่าสัญญา 
(Notional 
Amount) 

% NAV วันครบ
กำหนด 

กำไร/ขาดทุน 
(Net Gain/Loss) 

สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลีย่น USD/THB            

สัญญาฟอร์เวิร์ด BANK OF AYUDHYA PUBLIC 
COMPANY LIMITED                                                               

ป้องกันความเส่ียง 39,786,360.00 (0.2788) 22 Jul 2022 (2,600,370.00) 

สัญญาฟอร์เวิร์ด BANK OF AYUDHYA PUBLIC 
COMPANY LIMITED                                                               

ป้องกันความเส่ียง 28,033,040.00 0.0000 01 Jul 2022 0.00 

สัญญาฟอร์เวิร์ด THE SIAM COMMERCIAL BANK 
PUBLIC COMPANY LIMITED                                                      

ป้องกันความเส่ียง 52,112,000.00 (0.4723) 22 Jul 2022 (4,406,060.80) 

สัญญาฟอร์เวิร์ด THE SIAM COMMERCIAL BANK 
PUBLIC COMPANY LIMITED                                                      

ป้องกันความเส่ียง 92,512,425.00 (0.8748) 22 Jul 2022 (8,160,370.80) 

สัญญาฟอร์เวิร์ด THE SIAM COMMERCIAL BANK 
PUBLIC COMPANY LIMITED                                                      

ป้องกันความเส่ียง 137,370,500.00 (0.7744) 26 Aug 2022 (7,223,794.10) 

สัญญาฟอร์เวิร์ด THE SIAM COMMERCIAL BANK 
PUBLIC COMPANY LIMITED                                                      

ป้องกันความเส่ียง 130,365,300.00 (0.7692) 26 Aug 2022 (7,175,613.90) 

สัญญาฟอร์เวิร์ด THE SIAM COMMERCIAL BANK 
PUBLIC COMPANY LIMITED                                                      

ป้องกันความเส่ียง 74,911,100.00 (0.2716) 30 Sep 2022 (2,533,462.80) 

สัญญาฟอร์เวิร์ด THE SIAM COMMERCIAL BANK 
PUBLIC COMPANY LIMITED                                                      

ป้องกันความเส่ียง 169,497,500.00 (0.6982) 30 Sep 2022 (6,512,870.00) 

สัญญาฟอร์เวิร์ด TMBThanachart Bank Public 
Company Limited 

ป้องกันความเส่ียง 35,212,500.00 0.0074 28 Oct 2022 68,960.00 

สัญญาฟอร์เวิร์ด TMBThanachart Bank Public 
Company Limited 

ป้องกันความเส่ียง 22,933,300.00 0.0056 30 Sep 2022 52,249.60 

สัญญาฟอร์เวิร์ด TMBThanachart Bank Public 
Company Limited 

ป้องกันความเส่ียง 42,928,600.00 (0.3206) 22 Jul 2022 (2,990,835.90) 
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รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน 
มูลค่า ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565 

 
ประเภท ผู้ออก อันดับ มูลค่าตาม 

    ความน่าเชื่อถือ ราคาตลาด 
เงินฝากธนาคาร ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) AA+(FITCH) 38,399,215.55 

 
 

สถาบันการจัดอันดับความน่าเชือ่ถือ TRIS Rating 
คำอธิบายการจัดอันดับเครดิตตราสารหนี้ระยะกลางและยาวมีอายุต้ังแต่ 1 ปีขึ้นไป 

AAA อันดับเครดิตสูงสุด มีความเสี่ยงต่ำที่สุด ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงสุด 
และได้รับผลกระทบน้อยมากจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอ่ืน ๆ 

AA มีความเสี่ยงต่ำมาก ผู ้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงมาก แต่อาจได้รับ
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอ่ืน ๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับ AAA 

A มีความเสี ่ยงในระดับต่ำ ผู ้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูง แต่อาจได้รับ
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอ่ืน ๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า 

BBB มีความเสี่ยงในระดับปานกลาง ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ที่เพียงพอ แต่มี
ความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอ่ืน ๆ มากกว่า และอาจมีความสามารถในการชำระหนี้
อ่อนแอลงเมื่อเทียบกับอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า 

BB มีความเสี่ยงในระดับสูง ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ต่ำกว่ าระดับปานกลาง 
และจะได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น  ๆ ค่อนข้างชัดเจน ซึ่งอาจส่งให้
ความสามารถในการชำระหนี้อยู่ในเกณฑ์ที่ไม่เพียงพอ 

B มีความเสี่ยงในระดับสูงมาก ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ต่ำ และอาจจะหมด
ความสามารถหรือความตั้งใจในการชำระหนี้ได้ตามการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม  
อื่น ๆ  

C มีความเสี่ยงในการผิดนัดชำระหนี้สูงที่สุด ผู้ออกตราสารหนี้ไม่มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นตามกำหนด
อย่างชัดเจน โดยต้องอาศัยเงื่อนไขที่เอื้ออำนวยทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ อย่างมากจึงจะมีความสามารถใน
การชำระหนี้ได้ 

D เป็นระดับท่ีอยู่ในสภาวะผิดนัดชำระหนี้ โดยผู้ออกตราสารหนี้ไม่สามารถชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นได้ตามกำหนด 
อันดับเครดิตจาก AA ถึง C อาจมีเครื่องหมายบวก (+) หรือลบ (-) ต่อท้ายเพื่อจำแนกความแตกต่างของคุณภาพของอันดับเครดิต

ภายในระดับเดียวกัน 

คำอธิบายการจัดอันดับเครดิตตราสารหนี้ระยะสั้นมีอายุต่ำกว่า 1 ปี 

T1 ผู้ออกตราสารหนี้มีสถานะท้ังทางด้านการตลาดและการเงินท่ีแข็งแกร่งในระดับดีมาก และนักลงทุนจะได้รับความคุ้มครองจาก
การผิดนัดชำระหนี้ที่ดีกว่าอันดับเครดิตในระดับอ่ืน ผู้ออกตราสารที่ได้รับอันดับเครดิตในระดับดังกล่าวซึ่งมีเครื่องหมาย “+” 
ด้วยจะได้รับความคุ้มครองด้านการผิดนัดชำระหนี้ที่สูงยิ่งขึ้น 
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T2 ผู้ออกตราสารหนี้มีสถานะท้ังทางด้านการตลาดและการเงินท่ีแข็งแกร่งในระดับดี และมีความสามารถในการชำระหนี้ระยะสั้น
ในระดับที่น่าพอใจ 

T3 ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระหนี้ระยะสั้นในระดับที่ยอมรับได้ 

T4 ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระหนี้ระยะสั้นท่ีค่อนข้างอ่อนแอ 

อันดับเครดิตทุกประเภทที่จัดโดย TRIS Rating เป็นอันดับเครดิตตราสารหนี้ในตระกูลเงินบาท ซึ่งสะท้อนความสามารถในการ
ชำระหนี้ของผู้ออกตราสารโดยไม่รวมความเสี่ยงในการเปลี่ยนแปลงการชำระหนี้จากสกุลเงินบาทเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ 

นอกจากกนี้ TRIS Rating ยังกำหนด “แนวโน้มอันดับเครดิต” (Rating Outlook) เพื่อสะท้อนความเป็นไปได้ของการเปลีย่นแปลง
อันดับเครดิตของผู้ออกตราสารในระยะปานกลางหรือระยะยาว โดย TRIS Rating จะพิจารณาถึงโอกาสที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงของ
ภาวะอุตสาหกรรมและสภาพแวดล้อมทางธุรกิจในอนาคตของผู้ออกตราสารที่อาจกระทบต่อความสามารถในการชำระหนี้ ทั ้งนี้ 
แนวโน้มอันดับเครดิตที่ออกให้แก่หน่วยงานหนึ่ง ๆ จะเทียบเท่ากับความสามารถในการชำระหนี้ของหน่วยงานนั้น ๆ แนวโน้มอันดับ
เครดิตแบ่งออกเป็น 4 ระดับ ได้แก่ 

Positive  หมายถึง อันดับเครดิตอาจปรับขึ้น 

Stable  หมายถึง อันดับเครดิตอาจไม่เปลี่ยนแปลง 

Negative หมายถึง อันดับเครดิตอาจปรับลดลง 

Developing หมายถึง อันดับเครดิตอาจปรับขึ้น ปรับลดลง หรือไม่เปลี่ยนแปลง 

สถาบันการจัดอันดับความน่าเชือ่ถือ Fitch Rating 

คำอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือระยะยาว สำหรับประเทศไทย 

AAA(tha) แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงสุดของอันดับความน่าเชื่อถือภายในประเทศไทย ซึ่งกำหนดโดย Fitch โดยอันดับความ
น่าเชื่อถือนี้จะมอบให้กับอันดับความน่าเชื่อถือที่มีความเสี่ยง “น้อยที่สุด” เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่น
ในประเทศไทย และโดยปกติแล้วจะกำหนดให้แก่ตราสารทางการเงินที่ออกหรือค้ำประกันโดยรัฐบาล 

AA(tha) แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงมากเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย โดยระดับความ
น่าเชื่อถือของตราสารทางการเงินข้ันนี้ต่างจากผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นท่ีได้รับการจัดอันดับความน่าเช่ือถือขั้นสูงสุด
ของประเทศไทยเพียงเล็กน้อย 

BBB (tha) แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นปานกลางเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย อย่างไรกด็ีมี
ความเป็นไปได้มากว่าการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์หรือสภาพทางเศรษฐกิจจะมีผลกระทบต่อความสามารถในการ
ชำระหนี้ได้ตรงตามกำหนดเวลาของตราสารทางการเงินเหล่านี้มากกว่าตราสารหนี้อ่ืนท่ีได้รับการจัดอันดับความน่าเช่ือถือ
ในประเภทท่ีสูงกว่า 

BB (tha) แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือค่อนข้างต่ำเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย การชำระหนี้
ตามเงื่อนไขของตราสารเหล่านี้ภายในประเทศนั้น ๆ มีความไม่แน่นอนในระดับหนึ่งและความสามารถในการชำระหนี้คืน
ตามกำหนดเวลาจะมีความไม่แน่นอนมากขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจในทางลบ 
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B (tha) แสดงถึงระดับความน่าเช่ือถือขั้นต่ำอย่างมีนัยสำคัญเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย การ
ปฏิบัติตามเงื่อนไขของตราสารหนี้และข้อผูกพันทางการเงินยังคงเป็นไปได้ในปัจจุบัน แต่ความมั่นคงยังจำกัดอยู่ในระดับ
หนึ่งเท่านั้น และความสามารถในการชำระหนี้คืนตามกำหนดเวลาอย่างต่อเนื่องนั้นไม่แน่นอน ขึ้นอยู่กับสภาวะที่เอื้อต่อ
การดำเนินธุรกิจและสภาพทางเศรษฐกิจ 

CCC(tha), CC(tha), C(tha)   แสดงถึงระดับความน่าเช่ือถือข้ันต่ำมากเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย 
ความสามารถในการปฏิบัติตามข้อผูกพันทางการเงินขึ ้นอยู่กับสภาวะที่เอื ้อต่อการดำเนินธุรกิจและการพัฒนาทาง
เศรษฐกิจเพียงอย่างเดียว 

D(tha) อันดับความน่าเช่ือถือเหล่านี้ จะถูกกำหนดให้สำหรับองค์กรหรือตราสารหนี้ซึ่งกำลังอยู่ในภาวะผิดนัดชำระหนี้ในปัจจุบัน 

คำอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือระยะสั้น สำหรับประเทศไทย 

F1 (tha) แสดงถึงระดับความสามารถข้ันสูงสุดในการชำระหนี้ตามเง่ือนไขของตราสารตรงตามกำหนดเมื่อเปรยีบเทียบกับผู้ออกตรา
สารหรือตราสารอื่น ๆ ในประเทศไทย ภายใต้อันดับความน่าเช่ือถือน้ีจะมอบให้สำหรับอันดับความน่าเชื่อถือที่มีความเสีย่ง 
“น้อยที่สุด” เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นในประเทศเดียวกันและโดยปกติแล้วจะกำหนดให้กับตราสารทาง
การเงินท่ีออกหรือค้ำประกันโดยรัฐบาล ในกรณีที่มีระดับความน่าเช่ือถือสูงเป็นพิเศษจะมีสัญลักษณ์ “+” แสดงไว้เพิ่มเติม
จากอันดับความน่าเชื่อถือที่กำหนด 

F2 (tha) แสดงถึงระดับความสามารถในการชำระหนี้ตามเง่ือนไขทางการเงินของตราสารตามกำหนดเวลาในระดับที่น่าพอใจเมื่อ
เปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่น ๆ ในประเทศไทย อย่างไรก็ดี ระดับความน่าเชื่อถือดังกล่าวยังไม่อาจ
เทียบเท่ากับกรณีที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่สูงกว่า 

F3 (tha) แสดงถึงระดับความสามารถในการชำระหนี้ตามเงื่อนไขทางการเงินของตราสารตามกำหนดเวลาในระดับปานกลาง 
เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่น ๆ ในประเทศไทย ความสามารถในการชำระหนี้ดังกล่าวจะมีความ 
ไม่แน่นอนมากขึ้นไปตามความเปลี่ยนแปลงในทางลบในระยะสั้นมากกว่าตราสารที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ  
ที่สูงกว่า 

B (tha) แสดงถึงระดับความสามารถในการชำระหนี้ตามเงื ่อนไขทางการเงินของตราสารตามกำหนดเวลาที่ไม่แน่นอนเมื่อ
เปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่น ๆ ในประเทศไทย ความสามารถในการชำระหนี้ดังกล่าวจะไม่แน่นอนมาก
ขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจแลการเงินในทางลบระยะสั้น 

C (tha) แสดงถึงระดับความสามารถในการชำระหนี้ตามเงื ่อนไขทางการเงินของตราสารตามกำหนดเวลาที่ไม่แน่นอนสูงเมื่อ
เปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่น ๆ ในประเทศไทย ความสามารถในการปฏิบัติตามข้อผูกพันทางการเงิน
ขึ้นอยู่กับสภาวะที่เอื้อต่อการดำเนินธุรกิจและสภาพการณ์ทางเศรษฐกิจเท่านั้น 

D (tha) แสดงถึงการผิดนัดชำระหนี้ที่ได้เกิดขึ้นแล้วหรือกำลังจะเกิดขึ้น 
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กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล อิควิต้ี (LHGEQ) 

หมายเหตุประกอบการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระยะยาว ในระยะสั้น สำหรับประเทศไทย 

เครื่องบ่งชี้พิเศษสำหรับประเทศไทย “tha” จะถูกระบุไว้ต่อจากอันดับความน่าเชื่อถือทุกระดับ เพื่อแยกความแตกต่างออกจาก
การจัดอันดับความน่าเชื่อถือระดับสากล เครื่องหมาย “ + ” หรือ “ - ” อาจจะถูกระบุไว้เพิ่มเติมต่อจากอันดับความน่าเชื่อถือสำหรับ
ประเทศหนึ่ง ๆ เพื่อแสดงถึงสถานะย่อยโดยเปรียบเทียบกันภายในอันดับความน่าเช่ือถือข้ึนหลัก ทั้งนี้ จะไม่มีการระบุสัญลักษณ์ต่อท้าย
ดังกล่าว สำหรับอันดับความน่าเชื่อถือระดับ “AAA (tha)” หรืออันดับที่ต่ำกว่า “CCC (tha)” 

สำหรับอันดับความน่าเชื่อถือในระยะยาวและจะไม่มีการระบุสัญลักษณ์ต่อท้ายดังกล่าวสำหรับอันดับความน่าเชื่อถือในระยะสั้น 
นอกเหนือจาก “F1 (tha)” 

สัญญาณการปรับอันดับความน่าเชื่อถือ (Rating Watch) : สัญญาณการปรับอันดับความน่าเชื่อถือจะถูกใช้เพื่อแจ้งให้นักลงทุน
ทราบว่ามีความเป็นไปได้ที่จะมีการเปลี่ยนแปลงอันดับความน่าเชื่อถือและแจ้งแนวโน้มทิศทางของการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว สัญญาณ
ดังกล่าวอาจระบุเป็น “สัญญาณบวก” ซึ่งบ่งช้ีแนวโน้มในการปรับอันดับความน่าเช่ือถือให้สูงขึ้น “สัญญาณลบ” จะบ่งช้ีแนวโน้มในการ
ปรับอันดับความน่าเชื่อถือให้ต่ำลง หรือ “สัญญาณวิวัฒน์” ในกรณีที่อันดับความน่าเชื่อถืออาจจะได้รับการปรับขึ้น ปรับลง หรือคงที่ 
โดยปกติสัญญาณการปรับอันดับความน่าเชื่อถือมักจะถูกระบุไว้สำหรับช่วงระยะเวลาสั้น ๆ 

 

 
 

รายงานสรุปเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน    

มูลค่า ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565 

กลุ่มของตราสารการลงทุน มูลค่าตามราคาตลาด %NAV 

(ก) ตราสารภาครัฐไทย/ตราสารภาครัฐต่างประเทศ                                  -               -    

(ข) ตราสารที่ธนาคารท่ีมีกฎหมายเฉพาะจัดต้ังขึ้น ธนาคารพาณิชย์                  38,399,215.55          4.12  

  หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก/สั่งจ่าย/รับอาวัล/ค้ำประกัน     

(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับท่ีสามารถ                                  -               -    

  ลงทุนได้ (Investment grade)     

(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับท่ี                                  -               -    

  สามารถลงทุนได้ (Non-Investment grade) หรือไม่ม ีRating     

 
 

 
 
 
 
 
 

สัดส่วนเงินลงทุนข้ันสูงต่อมลูค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนสำหรับกลุม่ตราสารตาม (ง) เท่ากับ 15% NAV 
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กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล อิควิต้ี (LHGEQ) 

รายงานการลงทุนที่ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน 
รอบ 6 เดือนระหว่างวันที่ 1 กรกฏาคม 2564 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 

วันท่ี รายละเอียด การดำเนินการแก้ไข 
  

 
 

 
 

การใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น 
ผู้ลงทุนสามารถตรวจดูแนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงและการดำเนินการใช้สิทธิออกเสียงได้ที ่ website ของบริษัทจัดการ 

www.lhfund.co.th 
 
 
 

รายงานรายชื่อของบุคคลที่เกี่ยวข้อง ที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนรวม 

 กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล อิควิตี้ มีการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องในรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 กรกฏาคม 2564 
ถึงวันท่ี 30 มิถุนายน 2565 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 

 

รายชื่อหุ้นที่ลงทุน 10 อันดับแรก พร้อมสัดส่วนการลงทุน 

ลำดับ ชื่อหลักทรัพย ์ ชื่อย่อ ร้อยละของเงินลงทุน 

1 Pacer US Cash Cows 100 ETF COWZ US 9.13 

2 Energy Select Sector SPDR Fund XLE US 2.85 

 

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน (Portfolio Turnover Ratio: PTR) 
มูลค่า ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565             

ชื่อกองทุน PTR 

กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล อคิวิตี้ (LHGEQ) 0.0080 

 

http://www.lhfund.co.th/
http://www.lhfund.co.th/
http://www.sec.or.th/
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กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล อิควิต้ี (LHGEQ) 

ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565 

จำนวนผู้ถือหน่วย (ราย) สัดส่วน (ร้อยละ) 

- - 
 

 

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม 
สำหรับรอบระยะเวลาต้ังแต่วันที่ 1 กรกฏาคม 2564 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเกบ็จากกองทุนรวม         

รายการทีเ่รียกเกบ็ ร้อยละของมูลค่าทรัพยส์ินสุทธ ิ

1. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวมทั้งหมดทีป่ระมาณการได้ ตามโครงการ (หน่วย : พันบาท) เรียกเก็บจริง 

 ● ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee) ไม่เกินร้อยละ 2.50 17,870.33 1.33759 

 ● ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee) ไม่เกินร้อยละ 0.10 428.89 0.03210 

 ● ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (Registrar Fee) ไม่เกินร้อยละ 0.50 4,842.44 0.36246 

 ● ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee) ไม่มี ไม่มี ไม่มี 

 ● ค่าใช้จ่ายอื่นๆ : - ไม่เกินร้อยละ 1.90 192.37 0.01440 

   - ค่าโฆษณาประชาสัมพันธ ์ ไม่เกินร้อยละ 0.535 ไม่มี ไม่มี 

- ค่าสอบบญัชี (Audit Fee) จ่ายตามจริง 70.00 0.00524 

- ค่าจัดตั้งและจดทะเบียนกองทุน (Setup and Registered Fund) จ่ายตามจริง 9.94 0.00074 

- ค่าใช้จ่ายในการจัดทำ จัดพิมพ์รายงานถึงผู้ถือหน่วย จ่ายตามจริง 0.00 0.00000 

- ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการดำเนินโครงการ  (Others Operating  Expense) จ่ายตามจริง 112.43 0.00842 

2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวมที่ประมาณการไม่ได้          

   - ไม่ม ี จ่ายตามจริง ไม่มี ไม่มี 

รวมค่าใช้จา่ยทั้งหมด ไม่เกินร้อยละ 5.00 23,334.03 1.74655 

ค่าใช้จ่ายในการซ้ือขายหลักทรัพย ์ จ่ายตามจริง 649.26 0.04860 

หมายเหต ุ: 

1) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใด (ถ้ามี) แต่ยังไม่รวมค่า นายหน้าซ้ือ ขายหลักทรัพย์และ
ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการซ้ือขายหลักทรัพย์ 

2)  ค่าธรรมเนียมค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม เมื่อรวมกันทั้งหมดแลว้ต้องไม่เกินอัตราร้อยละ 5.00 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม 
 














































