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กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล อิควิตี้ 
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กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล อิควิต้ี 

กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล อิควิตี้ (LHGEQ) 

ประเภทโครงการ : กองทุนรวมหน่วยลงทุนประเภท Feeder Fund (Feeder Fund) 

นโยบายการลงทุน : กองทุนจะเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศที่มีนโยบายลงทุนในตราสารทุนทั่วโลก  
(หรือ “กองทุนหลัก (Master fund)”) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 
ซึ่งกองทุนหลักที่กองทุนจะลงทุนคือกองทุน T. Rowe Price Funds SICAV – Global Focused Growth 
Equity Fund (“กองทุนหลัก”) ซึ่งกองทุนดังกล่าวได้จดทะเบียนในประเทศลักเซมเบิร์ก และอยู่ภายใต้ 
UCITS ทั้งนี้ กองทุนจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนหลักในชนิดหน่วยลงทุน “Class I” สกุลเงิน 
ดอลล่าร์สหรัฐฯ (USD) ซึ่งจัดตั้งและจัดการโดย T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l. 
และบริหารการลงทุนโดย T. Rowe Price International Ltd 

 ก อ งทุ น  T. Rowe Price Funds SICAV – Global Focused Growth Equity Fund (ก อ งทุ น ห ลั ก )  
มีนโยบายลงทุนอย่างน้อยร้อยละ 70 ของสินทรัพย์ทั้ งหมดในหุ้นและหลักทรัพย์ที่ เกี่ยวข้อ งกับหุ้น 
บริษัทจดทะเบียน รวมถึงหุ้นสามัญ  

 หุ้นบุ ริมสิทธิ  ใบสำคัญแสดงสิทธิ  American Depository Receipts (ADRs), European Depository 
Receipts (EDRs) and Global Depository Receipts (GDRs)   

 กองทุนหลักอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกันความเสี่ยง (Hedging) 
จากอัตราแลกเปลี่ยน (Foreign Exchange Rate Risk) ตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน 

 ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงชนิดของหน่วยลงทุน  (Share Class) และ/หรือสกุลเงิน 
ที่จะลงทุนอื่นใด ตามความเหมาะสม เพื่อประโยชน์ในการบริหารจัดการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์  
ของกองทุน โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ทั้งนี้  การเปลี่ยนแปลงดังกล่าว 
จะคำนึงถึงและรักษาประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ 

 สำหรับการลงทุนในประเทศของกองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล อิควิตี้ กองทุนอาจเข้าทำธุรกรรมการซื้อ 
โดยมีสัญญาขายคืน (reverse repo) และ/หรือธุรกรรมประเภทการให้ยืมหลักทรัพย์ (securities lending) 
รวมถึงอาจลงทุน ในหรือมี ไว้ซึ่ งตราสารหนี้ที่ มี อันดับความน่าเช่ือถือต่ ำกว่าที่ สามารถลงทุนได้   
(non–investment grade) และตราสารหนี้ที่ไม่ ได้รับการจัดอันดับความน่าเช่ือถือ (Unrated) รวมทั้ง 
ตราสารทุนที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted Securities) นอกจากนี้ อาจพิจารณาลงทุน 
ทั้งในและต่างประเทศ ในเงินฝากธนาคาร ตราสารแห่งหนี้  ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ใบสำคัญแสดงสิทธิ  
และ/หรือหน่วย private equity ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. รวมถึง หลักทรัพย์ และ/หรือ
ทรัพย์สินอื่นหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นตามที่ระบุไว้ในโครงการ และ/หรือตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต.  
หรือ สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนดหรือให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ กองทุนจะไม่ลงทุน  
ในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) 
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กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล อิควิต้ี 

 
 
 
เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน 
 กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล อคิวิตี้ 
 
 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด ขอนำส่ง “รายงานสรุปสถานะการลงทุน” เพื่อรายงาน 
ผลการดำเนินงานของกองทุนตั้งแต่วันท่ี 1 กรกฎาคม 2564 ถึงวันท่ี 31 ธันวาคม 2564 มาเพื่อโปรดทราบ 

สภาพตลาดในรอบบัญชีตั้งแต่ 1 กรกฎาคม 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 

กองทุน LHGEQ ในช่วงรอบระยะเวลา 1 กรกฏาคม 2564 ถึงวันท่ี 31 ธันวาคม 2564 ปรับลดลง 1.36% เนื่องจาก 

• ครึ่งปีหลังของปี 2564 ตลาดหุ้นสหรัฐและในหลายๆ ภูมิภาคยังคงเติบโต แต่ลดความร้อนแรงลงเมื่อเทียบกับครึ่งปีแรก 
โดยมีหลายปัจจัยที่ทำให้ตลาดชะลอตัวลงทั้งจากการกลับมาแพร่ระบาดของโควิดอีกครั้งของสายพันธุ์เดลต้าและโอมิคร่อน 
ปัญหาเงินเฟ้อท่ียังคงอยู่ในระดับสูง ซึ่งส่งผลให้ทาง Fed ต้องดำเนินนโยบายที่เข้มงวดมากขึ้น มีการเร่งการทำ Tapering 
ให้จบเร็วขึ้น และมีแนวโน้มที่จะขึ้นดอกเบี้ยหลายครั้งในปีหน้า ซึ่งส่งผลให้หุ้นกลุ่ม Growth (ทั้งจาก IT, Consumer 
discretionary) ที่กองทุนลงทุนไว้ปรับตัวลดลง     

• นอกจากนี้ กองทุนได้มีการลดน้ำหนักหุ้นกลุ่ม Technology ขนาดใหญ่ และมีสัดส่วนการถือครองในอุตสาหกรรม 
Information technology ที่น้อยกว่า Benchmark จึงทำให้ในบางช่วงที่หุ้นปรับตัวกลับขึ้นมากองทุนจึงทำผลงาน 
ได้ต่ำกว่า Benchmark 

• อย่างไรก็ตาม ด้วยแนวโน้มที่ Yield ปรับตัวสูงขึ้นจากการที่ Fed มีแนวโน้มดำเนินนโยบายแบบเข้มงวด ซึ่งเป็นปัจจัยหนุน 
ต่อภาคการเงิน (Financial Sector) ทำให้มีเพิ่มน้ำหนักการลงทุนในส่วนนี้เสริมเข้ามาด้วย แต่ยังคงเน้นการลงทุน 
ใน T-ROWE Global Focus Growth เป็นสัดส่วนหลัก  

มุมมองต่อตลาดหุ้นโลกและ LHGEQ  

• ในครึ่งปีหลังเศรษฐกิจสหรัฐฯ ส่งสัญญาณชะลอตัว โดยตัวเลข PMI ได้เริ่มปรับตัวขึ้นลดลง สะท้อนถึงการเติบโต 
ทางเศรษฐกิจได้ผ่านจุด Peak ไปแล้ว ธนาคารกลางสหรัฐฯ อาจดำเนินนโยบายเข้มงวดมากขึ้น จากความกังวลในเรื่อง 
เงินเฟ้อ แต่ทางฝั่งยุโรปเศรษฐกิจยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่องและทาง ECB ก็มีแนวโน้มดำเนินนโยบายแบบผ่อนปรน และ 
valuation ที่ไม่แพง ทำให้ตลาดยุโรปยังคงดูน่าสนใจมากกว่าตลาดสหรัฐฯ โดยยังมีประเด็นที่ต้องจับตามองในครึ่งหลัง 
ของปีนี้คือเรื่องการระบาดของโควิดสายพันธ์เดลต้า และท่าทีของ Fed ในการประกาศเพื่อเตรียมสำหรับ Tapering  
ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในปีหน้า  

• ผู้จัดการกองทุนคัดเลือกลงทุนในหุ้นที่สามารถเติบโตได้ดีและยั่งยืน โดยปรับเปลี่ยนสัดส่วนการลงทุนในแต่ละประเทศ  
ได้อย่างรวดเร็วสอดคล้องกับสภาพตลาด มีการกระจายน้ำหนักในการลงทุนในประเทศสหรัฐ  จีน ญี่ปุ่น อังกฤษ อินเดีย  
ได้อย่างเหมาะสม โดยกองทุนนี้ถือเป็นกองหลักที่ควรมี (Core Port) เนื่องจากคัดเลือกลงทุนในหลายประเทศทั่วโลก  
และหลายกลุ่มอุตสาหกรรม 

• เรามองว่าตลาดหุ้นโลกมีแนวโน้มที่จะผันผวนในช่วงต้นปี กองทุนประเภท Active Fund จึงมีความเหมาะสมสำหรับ 
สภาพตลาดดังกล่าว ซึ่งกองทุน T Rowe Price Global Focused Growth ได้รับ 5 Morning Star Rating เหมาะสำหรับ
นักลงทุนที่ยังสนใจโอกาสรับผลตอบแทนระยะยาว แนะนำกองทุน LHGEQ เพื่อกระจายการลงทุนได้ทุกประเทศ และกลุ่ม
อุตสาหกรรมซึ่งเหมาะกับสภาพตลาดโลกท่ีมีความผันผวน  
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• แนะนำถือระยะยาวเพื่อกระจายการลงทุนไปยังหุ้นต่างประเทศ ทั้งในตลาดที่พัฒนาแล้วและตลาดประเทศเกิดใหม่  
โดยลงทุนทั่วโลก (Global Equity) และหลายกลุ่มอุตสาหกรรม แม้ระยะสั้นอาจผันผวนแต่ด้วยผลตอบแทนจากสินทรัพย์
ปลอดภัยที่อยู่ระดับต่ำหรือติดลบการลงทุนหุ้นจึงยังคุ้มค่าความเสี่ยงมากกว่าในระยะยาว 

 
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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

mailto:lhfund@lhfund.co.th
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รายชื่อผู้จัดการกองทุน 
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ตารางเปรียบเทียบผลการดำเนินงาน 
ชนิดสะสมมูลค่า 

ข้อมูล ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564 

 

 
 

 
 

ข้อมูล ณ วันที ่30 ธันวาคม 2564 
 

- เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน 
- ผลการดำเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต 
- ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เง่ือนไข ผลตอบแทน และความเส่ียง ก่อนตัดสินใจลงทุน 
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ตารางเปรียบเทียบผลการดำเนินงาน 
ชนิดจ่ายเงินปนัผล 

ข้อมูล ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564 

 

 
 

 
 

ข้อมูล ณ วันที ่30 ธันวาคม 2564 
 
- เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน 
- ผลการดำเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต 
- ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เง่ือนไข ผลตอบแทน และความเส่ียง ก่อนตัดสินใจลงทุน 
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ตารางเปรียบเทียบผลการดำเนินงาน 
ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอัตโนมัติ 
ข้อมูล ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564 

 

 
 

 
 

ข้อมูล ณ วันที ่30 ธันวาคม 2564 
  

- เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน 
- ผลการดำเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต 
- ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เง่ือนไข ผลตอบแทน และความเส่ียง ก่อนตัดสินใจลงทุน 
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กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล อิควิต้ี 

ตารางเปรียบเทียบผลการดำเนินงาน 
ชนิดเพ่ือการออมและสะสมมลูคา่ 
ข้อมูล ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564  

ข้อมูล ณ วันที ่30 ธันวาคม 2564         
     
- เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน 
- ผลการดำเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกีย่วขอ้งกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต 
- ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เง่ือนไข ผลตอบแทน และความเส่ียง กอ่นตัดสินใจลงทุน 
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กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล อิควิต้ี 

ตารางเปรียบเทียบผลการดำเนินงาน 
ชนิดเพ่ือการออมและจ่ายเงินปันผล 
ข้อมูล ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564 

 

 
 

 

ข้อมูล ณ วันที ่30 ธันวาคม 2564 
         

- เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน 
- ผลการดำเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต 
- ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เง่ือนไข ผลตอบแทน และความเส่ียง ก่อนตัดสินใจลงทุน 
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กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล อิควิต้ี 

ตารางเปรียบเทียบผลการดำเนินงาน 
ชนิดช่องทางอิเลก็ทรอนิกส ์

ข้อมูล ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564 
 

 
 

 
 
 

         ข้อมูล ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564 
 
- เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน 
- ผลการดำเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต 
- ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เง่ือนไข ผลตอบแทน และความเส่ียง ก่อนตัดสินใจลงทุน 
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กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล อิควิต้ี 

รายงานสถานะการลงทนุ การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน 
มูลค่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 

 

 
รายละเอียดการลงทุนในหลักทรัพย์ 
มูลค่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 

 

รายละเอียดการลงทุน มูลค่าตามราคาตลาด %NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ 106,432,707.66        7.14               

เงินฝากธนาคาร 106,432,707.66        7.14               
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศ 1,446,317,157.64     97.04             

หุ้นสามัญ 71,093,356.13         4.77               
หน่วยลงทุน 1,375,223,801.51     92.27             

สัญญาซ้ือขายล่วงหน้า (16,752,887.97)        (1.12)              
สัญญาท่ีอ้างอิงกับอัตราแลกเปล่ียน (16,752,887.97)        (1.12)              

ประเภทรายการค้างรับค้างจ่ายหรือหน้ีสินอ่ืน ๆ (16,330,793.25)        (1.10)              
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 1,490,408,357.68    100.00           

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

หน่วย
เงินฝากธนาคาร

ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) 7.14 75,410,134.17 106,432,707.66
          รวมเงินฝากธนาคาร 7.14 106,432,707.66

สัญญาซ้ือขายล่วงหน้า
สัญญาท่ีอ้างอิงกับอัตราแลกเปล่ียน -1.12 1,351,539,310.00 -16,752,887.97
          รวมสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า -1.12 -16,752,887.97

หุ้นสามัญ
     หมวดธุรกิจหลักทรัพย์อ่ืนๆ

The Financial Select Sector SPDR Fund 4.77 54,500.00 71,093,356.13
          รวมหุ้นสามัญ 4.77 71,093,356.13

หน่วยลงทุน
     หมวดธุรกิจเงินทุนและหลักทรัพย์

TROWE PRICE-DVSFD INC. 92.27 863,065.04 1,375,223,801.51
          รวมหน่วยลงทุน 92.27 1,375,223,801.51

รวมเงินลงทุน 103.06 1,535,996,977.33
รายการค้างจ่ายหรือหน้ีสินอ่ืน ๆ -3.06 -45,588,619.65

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 100.00 1,490,408,357.68

รายละเอียด
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กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล อิควิต้ี 

รายละเอียดการลงทุนในสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า 
มูลค่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประเภทสัญญา คู่สัญญา วัตถุประสงค์ มูลค่าสัญญา
(Notional Amount)

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

สัญญาฟอร์เวิร์ด BANK OF AYUDHYA PUBLIC COMPANY LIMITED                                                              ป้องกันความเส่ียง 42,041,090.00 (0.0937) 25 Mar 2022 (1,396,031.00)

สัญญาฟอร์เวิร์ด BANK OF AYUDHYA PUBLIC COMPANY LIMITED                                                              ป้องกันความเส่ียง 9,879,000.00 (0.0097) 25 Feb 2022 (144,816.60)

สัญญาฟอร์เวิร์ด BANK OF AYUDHYA PUBLIC COMPANY LIMITED                                                              ป้องกันความเส่ียง 23,230,200.00 (0.0107) 25 Mar 2022 (159,298.30)

สัญญาฟอร์เวิร์ด BANK OF AYUDHYA PUBLIC COMPANY LIMITED                                                              ป้องกันความเส่ียง 29,889,450.00 (0.0123) 29 Apr 2022 (182,652.30)

สัญญาฟอร์เวิร์ด BANK OF AYUDHYA PUBLIC COMPANY LIMITED                                                              ป้องกันความเส่ียง 16,699,750.00 (0.0005) 29 Apr 2022 (7,037.00)

สัญญาฟอร์เวิร์ด BANK OF AYUDHYA PUBLIC COMPANY LIMITED                                                              ป้องกันความเส่ียง 16,367,500.00 (0.0227) 27 May 2022 (338,915.50)

สัญญาฟอร์เวิร์ด BANK OF AYUDHYA PUBLIC COMPANY LIMITED                                                              ป้องกันความเส่ียง 25,048,500.00 (0.0007) 25 Feb 2022 (11,163.75)

สัญญาฟอร์เวิร์ด KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED                                                                 ป้องกันความเส่ียง 33,470,000.00 0.0037 29 Apr 2022 54,642.00

สัญญาฟอร์เวิร์ด KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED                                                                 ป้องกันความเส่ียง 60,447,960.00 0.0201 29 Apr 2022 300,083.40

สัญญาฟอร์เวิร์ด KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED                                                                 ป้องกันความเส่ียง 169,146,850.00 (0.5317) 28 Jan 2022 (7,924,554.70)

สัญญาฟอร์เวิร์ด KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED                                                              ป้องกันความเส่ียง 33,426,500.00 0.0009 25 Mar 2022 12,845.00

สัญญาฟอร์เวิร์ด KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED                                                              ป้องกันความเส่ียง 20,211,900.00 0.0110 25 Feb 2022 164,175.00

สัญญาฟอร์เวิร์ด THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC 
COMPANY LIMITED                                                     

ป้องกันความเส่ียง 30,852,660.00 0.0074 29 Apr 2022 110,752.36

สัญญาฟอร์เวิร์ด THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC 
COMPANY LIMITED                                                     

ป้องกันความเส่ียง 186,720,600.00 (0.2509) 25 Feb 2022 (3,739,496.40)

สัญญาฟอร์เวิร์ด THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC 
COMPANY LIMITED                                                     

ป้องกันความเส่ียง 21,039,200.00 (0.0457) 25 Mar 2022 (680,384.25)

สัญญาฟอร์เวิร์ด THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC 
COMPANY LIMITED                                                     

ป้องกันความเส่ียง 22,889,140.00 0.0114 28 Jan 2022 170,179.52

สัญญาฟอร์เวิร์ด THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC 
COMPANY LIMITED                                                     

ป้องกันความเส่ียง 29,669,760.00 (0.0271) 25 Mar 2022 (403,510.50)

สัญญาฟอร์เวิร์ด THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC 
COMPANY LIMITED                                                     

ป้องกันความเส่ียง 21,361,600.00 (0.0240) 25 Mar 2022 (357,984.25)

สัญญาฟอร์เวิร์ด THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC 
COMPANY LIMITED                                                     

ป้องกันความเส่ียง 240,385,680.00 (0.0137) 27 May 2022 (204,220.80)

สัญญาฟอร์เวิร์ด THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC 
COMPANY LIMITED                                                     

ป้องกันความเส่ียง 49,411,500.00 (0.0472) 28 Jan 2022 (703,854.00)

สัญญาฟอร์เวิร์ด THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC 
COMPANY LIMITED                                                     

ป้องกันความเส่ียง 219,621,600.00 (0.0617) 27 May 2022 (919,142.40)

สัญญาฟอร์เวิร์ด TMBThanachart Bank Public Company Limited ป้องกันความเส่ียง 21,200,660.00 (0.0348) 29 Apr 2022 (518,601.85)

สัญญาฟอร์เวิร์ด TMBThanachart Bank Public Company Limited ป้องกันความเส่ียง 28,528,210.00 0.0085 29 Apr 2022 126,098.35

สัญญาท่ีอ้างอิงกับอัตราแลกเปล่ียน USD/THB
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กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล อิควิต้ี 

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 และสิ่ง 
แวดล้อมอ่ืน ๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับ AAA 

A มีความเสี่ยงในระดับต่ำ ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูง แต่อาจได้รับ
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอ่ืน ๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า 

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 ผู้ ออกตราสารหนี้ไม่มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้น 
ตามกำหนดอย่างชัดเจน โดยต้องอาศัยเง่ือนไขที่เอื้ออำนวยทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น  ๆ อย่างมากจึงจะ 
มีความสามารถในการชำระหนี้ได้ 

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

เครดิตภายในระดับเดียวกัน 

คำอธิบายการจัดอันดับเครดิตตราสารหนี้ระยะสั้นมีอายุต่ำกว่า 1 ปี 

T1 ผู้ออกตราสารหนี้มีสถานะทั้งทางด้านการตลาดและการเงินที่แข็งแกร่งในระดับดีมาก และนักลงทุนจะได้รับความคุ้มครอง
จากการผิดนัดชำระหนี้ที่ดีกว่าอันดับเครดติในระดับอื่น ผู้ออกตราสารที่ได้รับอันดับเครดิตในระดับดังกล่าวซึ่งมีเครื่องหมาย 
“+” ด้วยจะได้รับความคุ้มครองด้านการผิดนัดชำระหนี้ที่สูงยิ่งขึ้น 

T2 ผู้ออกตราสารหนี้มีสถานะทั้งทางด้านการตลาดและการเงินท่ีแข็งแกร่งในระดับดี และมีความสามารถในการชำระหนี้ระยะ
สั้นในระดับที่น่าพอใจ 

ประเภท ผู้ออก อันดับ มูลค่าตาม
ความน่าเช่ือถือ ราคาตลาด

เงินฝากธนาคาร ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) AA+(FITCH) 74,454,150.60      
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T3 ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระหนี้ระยะสั้นในระดับที่ยอมรับได้ 

T4 ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระหนี้ระยะสั้นท่ีค่อนข้างอ่อนแอ 

อันดับเครดิตทุกประเภทที่จัดโดย TRIS Rating เป็นอันดับเครดิตตราสารหนี้ในตระกูลเงินบาท ซึ่งสะท้อนความสามารถ 
ในการชำระหนี้ของผู้ออกตราสารโดยไม่รวมความเสี่ยงในการเปลี่ยนแปลงการชำระหนี้จากสกุลเงินบาทเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ 

นอกจากกนี้  TRIS Rating ยั งกำหนด “แนวโน้ มอันดั บ เครดิ ต” (Rating Outlook) เพื่ อสะท้ อนความ เป็ น ไป ได้  
ของการเปลี่ยนแปลงอันดับเครดิตของผู้ออกตราสารในระยะปานกลางหรอืระยะยาว โดย TRIS Rating จะพิจารณาถึงโอกาสที่จะเกิด 
การเปลี่ยนแปลงของภาวะอุตสาหกรรมและสภาพแวดล้อมทางธุรกิจในอนาคตของผู้ออกตราสารที่อาจกระทบต่อความสามารถ  
ในการชำระหนี้ ท้ังนี้ แนวโน้มอันดับเครดิตที่ออกให้แก่หน่วยงานหนึ่ง ๆ จะเทียบเท่ากับความสามารถในการชำระหนี้ของหน่วยงาน
นั้น ๆ แนวโน้มอันดับเครดิตแบ่งออกเป็น 4 ระดับ ได้แก ่

Positive  หมายถึง อันดับเครดิตอาจปรับขึ้น 

Stable  หมายถึง อันดับเครดิตอาจไม่เปลี่ยนแปลง 

Negative หมายถึง อันดับเครดิตอาจปรับลดลง 

Developing หมายถึง อันดับเครดิตอาจปรับขึ้น ปรับลดลง หรือไม่เปลี่ยนแปลง 

สถาบันการจัดอันดับความน่าเชือ่ถือ Fitch Rating 
คำอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือระยะยาว สำหรับประเทศไทย 

AAA(tha) แสดงถึงระดับความน่าเช่ือถือขั้นสูงสุดของอันดับความน่าเช่ือถือภายในประเทศไทย ซึ่งกำหนดโดย Fitch โดยอันดับ
ความน่าเช่ือถือนี้จะมอบให้กับอันดับความน่าเช่ือถือที่มีความเสี่ยง “น้อยที่สุด” เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสาร  
หรือตราสารอื่นในประเทศไทย และโดยปกติแล้วจะกำหนดให้แก่ตราสารทางการเงินท่ีออกหรือค้ำประกันโดยรัฐบาล 

AA(tha) แสดงถึงระดับความน่าเช่ือถือขั้นสูงมากเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย โดยระดับ 
ความน่าเช่ือถือของตราสารทางการเงินข้ันนี้ต่างจากผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเช่ือถือ
ขั้นสูงสุดของประเทศไทยเพียงเล็กน้อย 

BBB (tha) แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือข้ันปานกลางเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย อย่างไรก็ดี
มีความเป็นไปได้มากว่าการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์หรือสภาพทางเศรษฐกิจจะมีผลกระทบต่อความสามารถ  
ในการชำระหนี้ได้ตรงตามกำหนดเวลาของตราสารทางการเงินเหล่านี้มากกว่าตราสารหนี้อื่นที่ได้รับการ จัดอันดับ 
ความน่าเชื่อถือในประเภทท่ีสูงกว่า 

BB (tha) แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือค่อนข้างต่ำเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทยการชำระหนี้
ตามเงื่อนไขของตราสารเหล่านี้ภายในประเทศนั้น ๆ มีความไม่แน่นอนในระดับหนึ่งและความสามารถในการชำระหนี้
คืนตามกำหนดเวลาจะมีความไม่แน่นอนมากขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจในทางลบ 

B (tha) แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นต่ำอย่างมีนัยสำคัญเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย 
การปฏิบัติตามเง่ือนไขของตราสารหนี้และข้อผูกพันทางการเงินยังคงเป็นไปได้ในปัจจุบัน แต่ความมั่นคงยังจำกัด 
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อยู่ในระดับหนึ่งเท่านั้น และความสามารถในการชำระหนี้คืนตามกำหนดเวลาอย่างต่อเนื่องนั้นไม่แน่นอน ขึ้นอยู่  
กับสภาวะที่เอื้อต่อการดำเนินธุรกิจและสภาพทางเศรษฐกิจ 

CCC(tha), CC(tha), C(tha)   แสดงถึงระดับความน่าเช่ือถือขั้นต่ำมากเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่น  
ในประเทศไทย ความสามารถในการปฏิบัติตามข้อผูกพันทางการเงินขึ้นอยู่กับสภาวะที่เอื้อต่อการดำเนินธุรกิจและ  
การพัฒนาทางเศรษฐกิจเพียงอย่างเดียว 

D(tha) อันดับความน่าเช่ือถือเหล่านี้  จะถูกกำหนดให้สำหรับองค์กรหรือตราสารหนี้ซึ่งกำลังอยู่ในภาวะผิดนัดชำระหนี้  
ในปัจจุบัน 

คำอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือระยะสั้น สำหรับประเทศไทย 

F1 (tha) แสดงถึงระดับความสามารถขั้นสูงสุดในการชำระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารตรงตามกำหนดเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออก
ตราสารหรือตราสารอื่น ๆ ในประเทศไทย ภายใต้อันดับความน่าเช่ือถือนี้จะมอบให้สำหรับอันดับความน่าเช่ือถือ  
ที่มีความเสี่ยง “น้อยที่สุด” เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นในประเทศเดียวกันและโดยปกติแล้วจะกำหนดให้กับ 
ตราสารทางการเงินที่ออกหรือค้ำประกันโดยรัฐบาล ในกรณีที่มีระดับความน่าเชื่อถือสูงเป็นพิเศษจะมีสัญลักษณ์ “+”  
แสดงไว้เพิ่มเติมจากอันดับความน่าเช่ือถือท่ีกำหนด 

F2 (tha) แสดงถึงระดับความสามารถในการชำระหนี้ตามเง่ือนไขทางการเงินของตราสารตามกำหนดเวลาในระดับที่น่าพอใจ 
เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่น ๆ ในประเทศไทย อย่างไรก็ดี ระดับความน่าเชื่อถือดังกล่าวยังไม่อาจ
เทียบเท่ากับกรณีที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่สูงกว่า 

F3 (tha) แสดงถึงระดับความสามารถในการชำระหนี้ตามเง่ือนไขทางการเงินของตราสารตามกำหนดเวลาในระดับปานกลาง  
เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่น  ๆ ในประเทศไทย ความสามารถในการชำระหนี้ดังกล่าว 
จะมีความไม่แน่นอนมากขึ้นไปตามความเปลี่ยนแปลงในทางลบในระยะสั้นมากกว่าตราสารที่ได้รับการจัดอั นดับ 
ความน่าเชื่อถือที่สูงกว่า 

B (tha) แสดงถึงระดับความสามารถในการชำระหนี้ตามเง่ือนไขทางการเงินของตราสารตามกำหนดเวลาที่ไม่แน่นอน  
เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่น ๆ ในประเทศไทย ความสามารถในการชำระหนี้ดังกล่าวจะไม่แน่นอน
มากขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจแลการเงินในทางลบระยะสั้น 

C (tha) แสดงถึงระดับความสามารถในการชำระหนี้ตามเง่ือนไขทางการเงินของตราสารตามกำหนดเวลาที่ไม่แน่นอนสูง  
เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่น  ๆ ในประเทศไทย ความสามารถในการปฏิบัติตามข้อผูกพัน 
ทางการเงินข้ึนอยู่กับสภาวะที่เอื้อต่อการดำเนินธุรกิจและสภาพการณ์ทางเศรษฐกิจเท่านั้น 

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)” 
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สำหรับอันดับความน่าเชื่อถือในระยะยาวและจะไมม่ีการระบุสญัลักษณ์ต่อท้ายดังกล่าวสำหรับอันดับความน่าเชื่อถือในระยะสั้น 
นอกเหนือจาก “F1 (tha)” 

สัญญาณการปรับอันดับความน่าเช่ือถือ (Rating Watch) : สัญญาณการปรับอันดับความน่าเช่ือถือจะถูกใช้เพื่อแจ้งให้นักลงทุน
ทราบว่ามีความเป็นไปได้ที่จะมีการเปลี่ยนแปลงอันดับความน่าเช่ือถือและแจ้งแนวโน้มทิศทางของการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว สัญญาณ
ดังกล่าวอาจระบุเป็น “สัญญาณบวก” ซึ่งบ่งช้ีแนวโน้มในการปรับอันดับความน่าเชื่อถือให้สูงขึ้น “สัญญาณลบ” จะบ่งช้ีแนวโน้ม 
ในการปรับอันดับความน่าเชื่อถือให้ต่ำลง หรือ “สัญญาณวิวัฒน์” ในกรณีที่อันดับความน่ าเช่ือถืออาจจะได้รับการปรับขึ้น ปรับลง  
หรือคงที่ โดยปกติสัญญาณการปรับอันดับความน่าเช่ือถือมักจะถูกระบุไว้สำหรับช่วงระยะเวลาสั้น ๆ 

 
รายงานสรุปเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน  

มูลค่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 

 

 
 
 

 
รายงานการลงทุนที่ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน 

รอบ 6 เดือนระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 

วันที ่ รายละเอียด การดำเนินการแก้ไข 
  

 
 

 
 
 

การใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น 
ผู้ลงทุนสามารถตรวจดูแนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงและการดำเนินการใช้สิทธิออกเสียงได้ที่ website ของบริษัทจัดการ 

www.lhfund.co.th 
 

กลุ่มของตราสารการลงทุน มูลค่าตามราคาตลาด %NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทย/ตราสารภาครัฐต่างประเทศ - -             
(ข) ตราสารท่ีธนาคารท่ีมีกฎหมายเฉพาะจัดต้ังข้ึน ธนาคารพาณิชย์ 74,454,150.60                  5.00           

หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก/ส่ังจ่าย/รับอาวัล/ค้ าประกัน
(ค) ตราสารท่ีมีอันดับความน่าเชือ่ถืออยู่ในอันดับท่ีสามารถ -                                 -             

ลงทุนได้ (Investment grade)
(ง) ตราสารท่ีมีอันดับความน่าเชือ่ถืออยู่ในอันดับต่ ากว่าอันดับท่ี -                                 -             

สามารถลงทุนได้ (Non-Investment grade) หรือไม่มี Rating

สดัส่วนเงนิลงทุนขัน้สงูต่อมลูค่าทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุนส าหรบักลุ่มตราสารตาม (ง) เท่ากบั 15% NAV 

http://www.lhfund.co.th/
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กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล อิควิต้ี 

รายงานรายชื่อของบุคคลที่เกี่ยวข้อง ที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนรวม 

กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล อคิวิตี้ มีการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องในรอบระยะเวลาตั้งแต่วนัท่ี 1 กรกฎาคม 2564 
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 

       
อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน (Portfolio Turnover Ratio: PTR) 

มูลค่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 

ชื่อกองทุน PTR 

กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล อคิวิตี้ N/A 
 
 
 

  

http://www.sec.or.th/
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กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล อิควิต้ี 
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กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล อิควิต้ี 

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม 
สำหรับรอบระยะเวลาต้ังแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 
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กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล อิควิต้ี 

กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล อิควิต้ี 
งบแสดงฐานะการเงิน 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 

 

(หน่วย : บาท)
ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ

สนิทรพัย์
เงนิลงทุนตามมลูค่ายุตธิรรม 1,446,317,157.64        
เงนิฝากธนาคาร 106,431,392.71           
ลกูหนี้จากเงนิปันผลและดอกเบี้ย 1,314.95                    
ค่าใชจ่้ายรอการตดับญัช ี- สุทธิ 13,173.66                   
ลกูหนี้จากการขายเงนิลงทุน -                            
ลกูหนี้สญัญาซือ้ขายเงนิตราสารต่างประเทศลว่งหน้าสุทธิ -                            
สนิทรพัย์อื่น -                            
รวมสนิทรพัย์ 1,552,763,038.96

หนี้สนิ
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 2,163,453.57              
เจา้หนี้จากการซือ้เงนิลงทุน 30,160,706.40             
เจา้หนี้จากการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน 12,701,418.88             
เจา้หนี้สญัญาซือ้ขายเงนิตราสารต่างประเทศลว่งหน้าสุทธิ 16,752,887.97             
หนี้สนิอื่น 576,214.46                 
รวมหนี้สนิ 62,354,681.28             
สนิทรพัย์สุทธิ 1,490,408,357.68

สนิทรพัย์สุทธิ
ทุนที่ไดร้บัจากผูถ้อืหน่วยลงทุน 983,157,289.44           
ก าไร(ขาดทุน) สะสม
บญัชปีรบัสมดุล 220,958,780.18
ก าไร(ขาดทุน) สะสมจากการด าเนนิงาน 286,292,288.06
สนิทรพัย์สุทธิ 1,490,408,357.68

ประเภทผูถ้อืหน่วยลงทุน
สนิทรพัย์สุทธต่ิอหน่วยที่ค านวณแยกตามประเภทผูถ้อืหน่วยลงทุน มดีงันี้
ชนดิขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตัิ 16.7592                     
ชนดิจ่ายเงนิปันผล 13.3586                     
ชนดิสะสมมลูค่า 16.7623                     
ชนดิเพือ่การออมและจ่ายเงนิปันผล 15.9738                     
ชนดิเพือ่การออมและสะสมมลูค่า 15.7848                     
ชนดิช่องทางอิเลก็ทรอนกิส์ 15.3458                     

จ านวนหน่วยลงทุนที่จ าหน่ายแลว้ทัง้หมด ณ วนัสิ้นงวด (หน่วย) แยกตามประเภทผูถ้อืหน่วยลงทุน มดีงันี้
ชนดิขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตัิ 1,065,744.6505           
ชนดิจ่ายเงนิปันผล 45,001,212.8056         
ชนดิสะสมมลูค่า 48,394,593.1560         
ชนดิเพือ่การออมและจ่ายเงนิปันผล 1,031,429.9062           
ชนดิเพือ่การออมและสะสมมลูค่า 890,414.7216             
ชนดิช่องทางอิเลก็ทรอนกิส์ 1,932,333.6968           

98,315,728.9367         
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กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล อิควิต้ี 

กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล อิควิต้ี 
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

ช่ือย่อ จ ำนวนหน่วย / 

มลูค่ำท่ีตรำไว้

มลูค่ำยติุธรรม (บำท) อตัรำส่วนของ

มลูค่ำยติุธรรม(%)

อตัรำดอกเบีย้ วนัครบก ำหนด

T ROWE Price Funds SICAV - Global Focused Growth Equity Fund TRPGEQI LX        863,065.0400        1,375,223,801.51 95.08 -

The Financial Select Sector SPDR Fund XLF US         54,500.0000            71,093,356.13 4.92 -

       1,446,317,157.64 100.00

      1,446,317,157.64 100.00รวมเงินลงทนุ

รวม หน่วยลงทนุ

หลกัทรพัย์จดทะเบยีน

หน่วยลงทนุ
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กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล อิควิต้ี 

กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล อิควิต้ี 
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

สำหรับรอบระยะเวลาต้ังแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 

 

(หน่วย : บาท)
ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ

รายไดจ้ากการลงทุน
รายไดเ้งนิปันผล 286,877.11                    
รายไดจ้ากดอกเบี้ย 45,953.77                      
รายไดอ้ื่น -                               

รวมรายได้ 332,830.88                    
ค่าใชจ่้าย

ค่าธรรมเนยีมการจดัการ                                                                               9,292,679.80                  
ค่าธรรมเนยีมผูด้แูลผลประโยชน์                                                                       223,024.46                    
ค่าธรรมเนยีมนายทะเบยีน                                                                              2,433,839.04                  
ค่าสอบบญัชี 35,287.52                      
ค่าใชจ่้ายอื่นๆ ในการด าเนนิโครงการ 152,126.31                    

รวมค่าใชจ่้าย 12,136,957.13                

รายไดจ้ากการลงทุนสุทธิ (11,804,126.25)
รายได ้(ค่าใชจ่้าย) อื่น

ก าไร (ขาดทุน) สุทธทิี่เกดิขึ้นจากอตัราแลกเปลีย่น (17,240,279.22)
ก าไร (ขาดทุน) สุทธทิี่เกดิขึ้นจากสญัญาป้องกนัความเสี่ยง -                               
ก าไร (ขาดทุน) สุทธทิี่ยงัไมเ่กดิขึ้นจากอตัราแลกเปลีย่น -                               
ก าไร (ขาดทุน) สุทธทิี่ยงัไมเ่กดิขึ้นจากสญัญาป้องกนัความเสี่ยง 10,048,402.89

รวมรายได ้(ค่าใชจ่้าย) อื่น (7,191,876.33)
รายการก าไร(ขาดทุน)สุทธจิากเงนิลงทุน

ก าไร(ขาดทุน)สุทธทิี่เกดิขึ้นทัง้สิ้น 67,755,265.77
ก าไร(ขาดทุน)สุทธทิี่ยงัไมเ่กดิขึ้นทัง้สิ้น (48,746,410.00)

รวมก าไร(ขาดทุน)จากเงนิลงทุนที่เกดิขึ้นและยงัไมเ่กดิขึ้น 19,008,855.77
รวมก าไร(ขาดทุน)จากเงนิลงทุน 11,816,979.44
การเพิม่ขึ้น(ลดลง) ในสนิทรพัย์สุทธจิากการด าเนนิงาน 12,853.19

การเพิม่ขึ้นในสนิทรพัย์สุทธจิากการด าเนนิงานแยกตามประเภทผูถ้อืหน่วยลงทุน มดีงันี้
ชนดิขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตัิ (97,300.60)
ชนดิจ่ายเงนิปันผล 2,079,714.76
ชนดิสะสมมลูค่า (1,710,044.36)
ชนดิเพือ่การออมและจ่ายเงนิปันผล (83,637.48)
ชนดิเพือ่การออมและสะสมมลูค่า (76,234.53)
ชนดิช่องทางอิเลก็ทรอนกิส์ (99,644.60)

12,853.19


