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กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล อินคมั 

กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล อินคัม (LHGINCOME) 

ประเภทโครงการ : กองทุนรวมหน่วยลงทุนประเภท Fund of Funds (Fund of Funds) 

นโยบายการลงทุน : 1. กองทุนจะลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศ และ/หรือกองทุนรวมอีทีเอฟ
ต่างประเทศ ทั่วโลก โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน  
ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศ และ/หรือกองทุนรวมอีทีเอฟต่างประเทศอย่างน้อย  
2 กองทุน ในสัดส่วนกองทุนละไม่เกินร้อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ซึ่งสัดส่วนการลงทุน 
ในกองทุนรวมต่างประเทศ และ/หรือกองทุนรวมอีทีเอฟต่างประเทศ จะขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการ
กองทุน ตามสภาวะการลงทุนหรอืการคาดการณส์ภาวะการลงทุนในแต่ละขณะ โดยกองทุนจะพิจารณาลงทุน
ในกองทุนหลายประเภท เช่น กองทุนตราสารหนี้ และ/หรือกองทุนตราสารทุน และ/หรือหน่วยลงทุน  
ของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์/REITs และ/หรือกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน เป็นต้น ในสัดส่วนตั้งแต่  
ร้อยละ 0 ถึงร้อยละ 100 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน 
ส่วนที่เหลืออาจพิจารณาลงทุนทั้งในและต่างประเทศ โดยอาจลงทุนในเงินฝากธนาคาร ตราสารแห่งทุน  
ตราสารแห่งหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ใบสำคัญแสดงสิทธิ และ/หรือหน่วย private equity ตามประกาศ
สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตลอดจนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นอย่างใด
อย่ างหนึ่ งหรือหลายอย่ าง ตามที่ คณะกรรมการ ก .ล.ต . หรือสำนักงานคณ ะกรรมการ ก.ล .ต .  
หรือคณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนดหรือให้ความเห็นชอบ 

 กองทุนรวมต่างประเทศ และ/หรีอกองทุนรวมอีที เอฟต่างประเทศ ที่ กองทุนอาจพิจารณาลงทุน 
ในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio 
Management) เช่น การทำสัญญาฟิวเจอร์ส และ/หรือสัญญาออปช่ัน และ/หรือสัญญาฟอร์เวิร์ด และ/หรือ
สัญญาสวอป ที่อ้างอิงกับหลักทรัพย์ หรือตัวแปรอ้างอิงที่กองทุนหลักลงทุน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทำให้
กองทุนหลักสามารถสร้างผลตอบแทนให้ใกล้เคียงกับดัชนีอ้างอิง ดังนั้น กองทุนรวมต่างประเทศ และ/หรือ
กองทุนรวมอีทีเอฟต่างประเทศที่กองทุนลงทุนจึงมีความเสี่ยงมากกว่ากองทุนรวมอื่น นอกจากนี้ กองทุนรวม
ต่างประเทศ และ/หรือกองทุนรวมอีทีเอฟต่างประเทศที่กองทุนลงทุน อาจไม่ได้ใช้เครื่องมือป้องกันความเสี่ยง
ด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ กองทุนรวมต่างประเทศ และ/หรือกองทุนรวมอีทีเอฟต่างประเทศ
นั้น อาจได้รรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสกุลเงินของประเทศที่กองทุนรวมต่างประเทศ และ/หรือ
กองทุนรวมอีทีเอฟต่างประเทศไปลงทุน 

 ทั้งนี้ ในการลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศ กองทุนอาจลงทุนในตราสารที่มีอันดับความน่าเช่ือถือ  
ที่ตัวตราสารหรือที่ผู้ออกตราสารต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non-Investment Grade) และ/หรือตราสาร 
ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเช่ือถือที่ตัวตราสาร และ/หรือที่ผู้ออกตราสาร (Unrated) และ/หรือ
หลักทรัพย์ที่ไม่มีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted Securities)  

 กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) ที่มีตัวแปรเป็นอัตราแลกเปลี่ยนเงิน โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อป้องกันความเสี่ยง (Hedging) จากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศโดยขึ้นอยู่กับ 
ดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน ซึ่งพิจารณาจากสภาวะของตลาดในขณะนั้น นอกจากนี้ กองทุนอาจเข้าทำ
ธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (reverse repo) และ/หรือธุรกรรมประเภทการให้ยืมหลักทรัพย์ 
(securities lending) โดยเป็นไปตามหลักเกณฑท์ี่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ประกาศกำหนด 
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 ทั้งนี้ กองทุนอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ่งตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) โดยจะ
พิจารณาลงทุนเฉพาะที่มีลักษณะเป็นตราสารหนี้ท่ีผู้ออกมีสิทธิในการบังคับไถ่ถอนคืนก่อนกำหนด (callable) 
หรือตราสารหนี้ท่ีผู้ถือมีสิทธิเรียกให้ผู้ออกชำระหนี้คืนก่อนกำหนด (puttable) โดยมีการกำหนดผลตอบแทน
ไว้อย่างแน่นอนหรือเป็นอัตราที่ผันแปรตามอัตราดอกเบี้ยของสถาบันการเงินหรืออัตราดอกเบี้ยอื่น และไม่มี
การกำหนดเงื่อนไขการจ่ายผลตอบแทนที่อ้างอิงกับปัจจัยอ้างอิงอื่นเพิ่มเติม และกองทุนอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ่ง
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า (derivatives) เพื่อป้องกันความเสี่ยง (hedging)  และจะลงทุนในสัญญาซื้อขาย
ล่วงหน้า (derivatives) ที่แฝงอยู่ในธุรกรรม structure note ที่เป็น puttable / callable bond เท่านั้น 
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กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล อินคมั 

 

 

เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน 
 กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล อนิคัม 
 
 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 

 ตลาดตราสารหนี ้

ในปี 2564 นี้ เศรษฐกิจโลกเติบโตได้ค่อนข้างดีในกลุ่มประเทศที่พัฒนาแล้วเป็นหลักโดยเฉพาะในสหรัฐที่มีการเติบโต  
ทางเศรษฐกิจอยู่ในระดับที่สูงมาก โดยในไตรมาสที่ 2 ของปีนี้เศรษฐกิจสหรัฐนั้นเติบโตได้ถึง +6.6%  ซึ่งปัจจัยหลักนั้นมาจาก 
การที่เศรษฐกิจสหรัฐกลับมาเดินหน้าได้อีกครั้งหนึ่งหลังจากการฉีดวัคซีน ซึ่งสหรัฐมีอัตราการฉีดวัคซีนที่สูงเป็นอันดับต้นๆ ของโลก  
จึงส่งผลให้สหรัฐสามารถกลับมาเปิดเมืองได้ ถึงแม้ว่าในไตรมาสที่ 3 จะได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 สายพันธ์
เดลต้า จึงส่งผลให้เศรษฐกิจชะลอตัวมาอยู่ที่เติบโต 2.1% ในไตรมาสที่ 3 ทางด้านอัตราเงินเฟ้อของสหรัฐในเดือนตุลาคมนั้น 
ได้มีการปรับสูงขึ้นอย่างรวดเร็วมาอยู่ที่ +6.8% ซึ่งปัจจัยหลักๆ นั้นมาจากฐานที่ต่ำมากเนื่องจากในปี 2563 นั้นมีการแพร่ระบาด 
ของไวรัสโควิด-19 ซึ่งนำไปสู่การปิดเมืองต่างๆ นอกจากนี้ เงินเฟ้อที่สูงนั้นยังคงมาจากการเริ่มเปิดเมืองใหม่ที่ส่งผลให้มีอุปสงค์  
ของการเดินทางรวมถึงรถยนต์ที่สูงมากส่งผลให้ราคารถยนต์มือสองนั้นปรับตัวขึ้นไปกว่า 30% และเมื่อบริษัทต่างๆ เริ่มกลับมาเปิด
อีกครั้งก็พบกับปัญหาการขาดแรงงานจึงนำไปสู่การขึ้นค่าจ้างแรงงานที่สูงขึ้น ซึ่งได้ส่งผลกระทบไปสู่การใช้จ่ายและราคาสินค้า 
ที่สูงขึ้นตามไปด้วย ทางด้านตลาดแรงงานของสหรัฐก็ปรับตัวดีขึ้นเรื่อยๆ  ตามการเปิดเมือง โดยในปัจจุบันตัวเลขการว่างงาน 
ของสหรัฐนั้นลดลงจากระดับที่สูงกว่า 10% ในช่วงปีที่แล้วลงมาสู่ระดับ 3.9% ซึ่งท้ังหมดนี้ก็เป็นปัจจัยบวกต่อภาพเศรษฐกิจทั้งระบบ
เป็นอย่างมาก และยังคงมีแนวโน้มที่จะดีขึ้นเรื่อยๆ โดยปัจจุบันเศรษฐกิจสหรัฐนั้นสามารถฟื้นตัวกลับมาได้สูงกว่าระดับก่อนเกิดการ
แพร่ระบาดของโควิด-19 แล้ว 

ทางด้านธนาคารกลางสหรัฐนั้นก็ยังคงมีนโยบายทางการเงินที่ผ่อนคลายอย่างต่อเนื่องถึงแม้ว่าภาพเศรษฐกิจที่แท้จริง 
จะปรับตัวดีขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยเฟดมองว่าเงินเฟ้อของสหรัฐที่ปรับตัวสูงขึ้นนั้นจะเป็นจะไม่เป็นการช่ัวคราวและตัวเลขดังกล่าว
ถึงแม้ว่าจะลดลงแต่จะยังสูงกว่าระดับ 2% ในปี 2565 จึงจำเป็นต้องเร่งดำเนินมาตรการทางการเงินเพิ่มเติมเพื่อลดความร้อนแรง 
ของเงินเฟ้อ โดยปัจจัยสำคัญที่ทางเฟดให้ความสำคัญอีกด้านหนึงในปัจจุบันนั้นก็คือเรื่องการจ้างงานเนื่องจากเฟดต้องการให้  
การจ้างงานในสหรัฐนั้นปรับกลับไปได้เท่ากับระดับก่อนเกิดโควิด-19 ซึ่งในช่วงเวลาดังกล่าวมีการตกงานถึง 20 ล้านตำแหน่ง โดยใน
ปัจจุบันนั้นมีการจ้างงานกลับเข้ามา 16 ล้านตำแหน่ง ดังนั้น ถึงแม้ว่าเฟดเองเริ่มเปลี่ยนการส่งสัญญาณถึงโอกาสในการขึ้นดอกเบี้ย
อย่างรวดเร็วในปี 2022 นี้ ว่าจะมีการขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายมากกว่า 3 ครั้งในปีนี้ หลังจากท่ีเคยให้ข้อมูลอย่างต่อเนื่องว่าจะไม่มี
การขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายไปจนถึงปลายปี 2022 แต่อย่างไรก็ตามการฟื้ นตัวทางเศรษฐกิจและการจ้างงานยังคงเป็นปัจจัย 
ที่อาจจะทำให้เฟดไม่สามารถขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายได้รวดเร็วตามที่ต้องการได้ โดยในปัจจุบันทางด้านเฟดได้ เริ่มต้นที่จะลด 
การเข้าซื้อตราสารหนี้หรือ QE Tapering ซึ่งจะเป็นเหมือนจุดเริ่มต้นของการขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบาย 

ทั้งนี้ การลงทุนในตราสารหนี้ต่างประเทศยังคงมีความน่าสนใจจากแนวโน้มผลตอบแทนที่สูงกว่าตราสารหนี้ไทย  
และคุณภาพเครดิตของตราสารหนี้ต่างประเทศก็ยังคงมีคุณภาพที่ดี อย่างไรก็ตาม ตราสารหนี้ต่างประเทศยังคงมีความผันผวน 
ที่สูงกว่าตราสารหนี้ไทยเช่นกัน 
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บริษัทขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นอย่างสูง ที่ได้มอบความไว้วางใจให้บริษัทบริหารเงินลงทุนของท่าน บริษัทยังคง
ยืนยันในความตั้งใจและทุ่มเทความสามารถเพื่อบริหารเงินของท่านอย่างมีประสิทธิภาพสูงที่สุดต่อไป 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 โกลบอล อินคมั 

รายชื่อผู้จัดการกองทุน 
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กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล อินคมั 
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กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล อินคมั 

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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กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล อินคมั 

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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กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล อินคมั 

ตารางเปรียบเทียบผลการดำเนินงาน 
ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอัตโนมัติ 
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 อินคมั 

ตารางเปรียบเทียบผลการดำเนินงาน 
ชนิดช่องทางอิเลก็ทรอนิกส ์

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 อินคมั 

รายงานสถานะการลงทนุ การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน 
มูลค่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

รายละเอียดการลงทุน มูลค่าตามราคาตลาด %NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ 3,358,553.54               5.74             

เงินฝากธนาคาร 3,358,553.54               5.74             
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศ 55,185,889.12             94.36           

หน่วยลงทุน 55,185,889.12             94.36           
สัญญาซ้ือขายล่วงหน้า 72,205.70                   0.12             

สัญญาท่ีอ้างอิงกับอัตราแลกเปล่ียน 72,205.70                   0.12             
ประเภทรายการค้างรับค้างจ่ายหรือหน้ีสินอ่ืน ๆ (131,208.66)                 (0.22)            
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 58,485,439.70            100.00         
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กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล อินคมั 

รายละเอียดการลงทุนในหลักทรัพย์ 
มูลค่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 

 
 

รายละเอียดการลงทุนในสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า 
มูลค่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 

 

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

หน่วย
เงินฝากธนาคาร

ธนาคาร แอลจีที (สิงคโปร์) จ ากัด 1.07 18,688.44 624,287.34
ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) 4.68 2,734,243.54 2,734,266.20
          รวมเงินฝากธนาคาร 5.74 3,358,553.54

สัญญาซ้ือขายล่วงหน้า
สัญญาท่ีอ้างอิงกับอัตราแลกเปล่ียน 0.12 52,730,323.00 72,205.70
          รวมสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า 0.12 72,205.70

หน่วยลงทุน
     หมวดธุรกิจเงินทุนและหลักทรัพย์

PIMCO GLOBAL ADVISORS LRELAND LTD. 69.13 70,863.24 40,431,548.34
TROWE PRICE-DVSFD INC. 19.93 27,621.58 11,653,688.68

     หมวดธุรกิจหลักทรัพย์อ่ืนๆ
BLACKROCK FUND ADVISORS 5.30 9,100.00 3,100,652.10
          รวมหน่วยลงทุน 94.36 55,185,889.12

รวมเงินลงทุน 100.22 58,616,648.36
รายการค้างจ่ายหรือหน้ีสินอ่ืน ๆ -0.22 -131,208.66

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 100.00 58,485,439.70

รายละเอียด

ประเภทสัญญา คู่สัญญา วัตถุประสงค์ มูลค่าสัญญา
(Notional Amount)

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

สัญญาฟอร์เวิร์ด BANK OF AYUDHYA 
PUBLIC COMPANY 
LIMITED                                                              

ป้องกันความเส่ียง 1,163,988.00 (0.0665) 25 Mar 2022 (38,886.01)

สัญญาฟอร์เวิร์ด THE SIAM COMMERCIAL 
BANK PUBLIC COMPANY 
LIMITED                                                     

ป้องกันความเส่ียง 1,659,750.00 (0.0186) 11 Feb 2022 (10,888.05)

สัญญาฟอร์เวิร์ด TMBThanachart Bank 
Public Company Limited

ป้องกันความเส่ียง 48,261,600.00 0.2525 11 Feb 2022 147,670.56

สัญญาฟอร์เวิร์ด TMBThanachart Bank 
Public Company Limited

ป้องกันความเส่ียง 1,644,985.00 (0.0439) 25 Feb 2022 (25,690.80)

สัญญาท่ีอ้างอิงกับอัตราแลกเปล่ียน USD/THB
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กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล อินคมั 

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 
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 ผู้ออกตราสารหนี้ไม่มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้น  
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 

T3 ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระหนี้ระยะสั้นในระดับที่ยอมรับได้ 

ประเภท ผู้ออก อันดับ มูลค่าตาม
ความน่าเช่ือถือ ราคาตลาด

เงินฝากธนาคาร ธนาคาร แอลจีที (สิงคโปร์) จ ากัด A+(S&P) 624,287.34                  
เงินฝากธนาคาร ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) AA+(FITCH) 2,734,266.20               
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กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล อินคมั 

T4 ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระหนี้ระยะสั้นท่ีค่อนข้างอ่อนแอ 

อันดับเครดิตทุกประเภทที่จัดโดย TRIS Rating เป็นอันดับเครดิตตราสารหนี้ในตระกูลเงินบาท ซึ่งสะท้อนความสามารถ 
ในการชำระหนี้ของผู้ออกตราสารโดยไม่รวมความเสี่ยงในการเปลี่ยนแปลงการชำระหนี้จากสกุลเงินบาทเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ 

นอกจากกนี้  TRIS Rating ยังกำหนด “แนวโน้มอันดับเครดิต” (Rating Outlook) เพื่อสะท้อนความเป็นไปได้ของ 
การเปลี่ยนแปลงอันดับเครดิตของผู้ออกตราสารในระยะปานกลางหรือระยะยาว โดย TRIS Rating จะพิจารณาถึงโอกาสที่จะเกิด 
การเปลี่ยนแปลงของภาวะอุตสาหกรรมและสภาพแวดล้อมทางธุรกิจในอนาคตของผู้ออกตราสารที่อาจกระทบต่อความสามารถ  
ในการชำระหนี้ ท้ังนี้ แนวโน้มอันดับเครดิตที่ออกให้แก่หน่วยงานหนึ่ง ๆ จะเทียบเท่ากับความสามารถในการชำระหนี้ของหน่วยงาน
นั้นๆ แนวโน้มอันดับเครดิตแบ่งออกเป็น 4 ระดับ ได้แก่ 

Positive  หมายถึง อันดับเครดิตอาจปรับขึ้น 

Stable  หมายถึง อันดับเครดิตอาจไม่เปลี่ยนแปลง 

Negative หมายถึง อันดับเครดิตอาจปรับลดลง 

Developing หมายถึง อันดับเครดิตอาจปรับขึ้น ปรับลดลง หรือไม่เปลี่ยนแปลง 

สถาบันการจัดอันดับความน่าเชือ่ถือ Fitch Rating 

คำอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือระยะยาว สำหรับประเทศไทย 

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

AA(tha) แสดงถึงระดับความน่าเช่ือถือขั้นสูงมากเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย โดยระดับ  
ความน่าเช่ือถือของตราสารทางการเงินข้ันนี้ต่างจากผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเช่ือถือ
ขั้นสูงสุดของประเทศไทยเพียงเล็กน้อย 

BBB (tha) แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือข้ันปานกลางเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย อย่างไรก็ดี
มีความเป็นไปได้มากว่าการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์หรือสภาพทางเศรษฐกิจจะมีผลกระทบต่อความสาม ารถ 
ในการชำระหนี้ได้ตรงตามกำหนดเวลาของตราสารทางการเงินเหล่านี้มากกว่าตราสารหนี้อื่นที่ได้รับการจัดอันดับ  
ความน่าเชื่อถือในประเภทท่ีสูงกว่า 

BB (tha) แสดงถึงระดับความน่าเช่ือถือค่อนข้างต่ำเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย การชำระหนี้
ตามเงื่อนไขของตราสารเหล่านี้ภายในประเทศนั้น ๆ มีความไม่แน่นอนในระดับหนึ่งและความสามารถในการชำระหนี้
คืนตามกำหนดเวลาจะมีความไม่แน่นอนมากขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจในทางลบ 

B (tha) แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นต่ำอย่างมีนัยสำคัญเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย 
การปฏิบัติตามเง่ือนไขของตราสารหนี้และข้อผูกพันทางการเงินยังคงเป็นไปได้ในปัจจุบัน แต่ความมั่นคงยังจำกัดอยู่ใน
ระดับหนึ่งเท่านั้น และความสามารถในการชำระหนี้คืนตามกำหนดเวลาอย่างต่อเนื่องนั้นไม่แน่นอน ขึ้นอยู่กับสภาวะ  
ที่เอื้อต่อการดำเนินธุรกิจและสภาพทางเศรษฐกิจ 
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CCC(tha), CC(tha), C(tha)   แสดงถึงระดับความน่าเช่ือถือขั้นต่ำมากเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่น  
ในประเทศไทย ความสามารถในการปฏิบัติตามข้อผูกพันทางการเงินขึ้นอยู่กับสภาวะที่เอื้อต่อการดำเนินธุรกิจ  
และการพัฒนาทางเศรษฐกิจเพียงอย่างเดียว 

D(tha) อันดับความน่าเช่ือถือเหล่านี้ จะถูกกำหนดให้สำหรับองค์กรหรือตราสารหนี้ซึ่งกำลังอยู่ในภาวะผิดนัดชำระหนี้  
ในปัจจุบัน 

คำอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือระยะสั้น สำหรับประเทศไทย 

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

F2 (tha) แสดงถึงระดับความสามารถในการชำระหนี้ตามเง่ือนไขทางการเงินของตราสารตามกำหนดเวลาในระดั บที่น่าพอใจ 
เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่น ๆ ในประเทศไทย อย่างไรก็ดี ระดับความน่าเชื่อถือดังกล่าวยังไม่อาจ
เทียบเท่ากับกรณีที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่สูงกว่า 

F3 (tha) แสดงถึงระดับความสามารถในการชำระหนี้ตามเง่ือนไขทางการเงินของตราสารตามกำหนดเวลาในระดับปานกลาง  
เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่น ๆ ในประเทศไทย ความสามารถในการชำระหนี้ดังกล่าวจะมี  
ความไม่แน่นอนมากขึ้นไปตามความเปลี่ยนแปลงในทางลบในระยะสั้นมากกว่าตราสารที่ได้รับการจัดอันดับ  
ความน่าเชื่อถือที่สูงกว่า 

B (tha) แสดงถึงระดับความสามารถในการชำระหนี้ตามเง่ือนไขทางการเงินของตราสารตามกำหนดเวลาที่ไม่แน่นอน  
เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่น ๆ ในประเทศไทย ความสามารถในการชำระหนี้ดังกล่าวจะไม่แน่นอน
มากขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจแลการเงินในทางลบระยะสั้น 

C (tha) แสดงถึงระดับความสามารถในการชำระหนี้ตามเง่ือนไขทางการเงินของตราสารตามกำหนดเวลาที่ไม่แน่ นอนสูง 
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)” หรืออันดับที่ต่ำกวา่ “CCC (tha)” 
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สำหรับอันดับความน่าเชื่อถือในระยะยาวและจะไมม่ีการระบุสญัลักษณ์ต่อท้ายดังกล่าวสำหรับอันดับความน่าเชื่อถือในระยะสั้น 
นอกเหนือจาก “F1 (tha)” 

สัญญาณการปรับอันดับความน่าเชื่อถือ (Rating Watch) : สัญญาณการปรับอันดับความน่าเชื่อถือจะถูกใช้เพื่อแจ้งให้นักลงทุน
ทราบว่ามีความเป็นไปได้ที่จะมีการเปลี่ยนแปลงอันดับความน่าเชื่อถือและแจ้งแนวโน้มทิศทางของการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว สัญญาณ
ดังกล่าวอาจระบุเป็น “สัญญาณบวก” ซึ่งบ่งช้ีแนวโน้มในการปรับอันดับความน่าเชื่อถื อให้สูงขึ้น “สัญญาณลบ” จะบ่งช้ีแนวโน้ม 
ในการปรับอันดับความน่าเชื่อถือให้ต่ำลง หรือ “สัญญาณวิวัฒน์” ในกรณีที่อันดับความน่าเชื่อถืออาจจะได้รับการปรับขึ้น 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 3,358,553.54               5.74                 

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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รายงานรายชื่อของบุคคลที่เกี่ยวข้อง ที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนรวม 
กองทุน เปิด แอล เอช โกลบอล อินคัม  มีการทำธุรกรรมกับบุคคลที่ เกี่ ยวข้องในรอบระยะเวลาตั้ งแต่วันที่   

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 

 

 
 
 
 

ช่ือกองทุน PTR
กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล อินคัม 0.0073

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

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

กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล อินคัม  
งบแสดงฐานะการเงิน 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 

 
 
 

  

(หน่วย : บาท)
ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ

สนิทรพัย์
เงนิลงทุนตามมลูค่ายุตธิรรม 55,185,889.12
เงนิฝากธนาคาร 3,358,530.88
ลกูหนี้จากเงนิปันผลและดอกเบี้ย 22.66
ค่าใชจ่้ายรอการตดับญัช ี- สุทธิ -                            
ลกูหนี้จากการขายเงนิลงทุน -                            
ลกูหนี้สญัญาซือ้ขายเงนิตราสารต่างประเทศลว่งหน้าสุทธิ 72,205.70                   
สนิทรพัย์อื่น -                            
รวมสนิทรพัย์ 58,616,648.36

หนี้สนิ
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 127,805.12                 
เจา้หนี้จากการซือ้เงนิลงทุน -                            
เจา้หนี้จากการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน -                            
เจา้หนี้สญัญาซือ้ขายเงนิตราสารต่างประเทศลว่งหน้าสุทธิ -                            
หนี้สนิอื่น 3,403.54                    
รวมหนี้สนิ 131,208.66                 
สนิทรพัย์สุทธิ 58,485,439.70

สนิทรพัย์สุทธิ
ทุนที่ไดร้บัจากผูถ้อืหน่วยลงทุน 55,948,807.05             
ก าไร(ขาดทุน) สะสม
บญัชปีรบัสมดุล (1,913,621.37)
ก าไร(ขาดทุน) สะสมจากการด าเนนิงาน 4,450,254.02
สนิทรพัย์สุทธิ 58,485,439.70

ประเภทผูถ้อืหน่วยลงทุน
สนิทรพัย์สุทธต่ิอหน่วยที่ค านวณแยกตามประเภทผูถ้อืหน่วยลงทุน มดีงันี้
ชนดิสะสมมลูค่า 10.6703                     
ชนดิจ่ายเงนิปันผล 10.1251                     
ชนดิช่องทางอิเลก็ทรอนกิส์ 10.5392                     
ชนดิขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตัิ 10.6702                     

จ านวนหน่วยลงทุนที่จ าหน่ายแลว้ทัง้หมด ณ วนัสิ้นงวด (หน่วย) แยกตามประเภทผูถ้อืหน่วยลงทุน มดีงันี้
ชนดิสะสมมลูค่า 2,814,971.0145           
ชนดิจ่ายเงนิปันผล 2,220,167.4247           
ชนดิช่องทางอิเลก็ทรอนกิส์ 25,179.4296               
ชนดิขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตัิ 534,562.8388             

5,594,880.7076           
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กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล อินคมั 

กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล อินคัม  
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

ช่ือย่อ จ ำนวนหน่วย /

 มูลค่ำท่ีตรำไว้

มูลค่ำยติุธรรม 

(บำท)

อตัรำส่วนของ

มูลค่ำยติุธรรม

(%)

อตัรำ

ดอกเบี้ย

วนัครบก ำหนด

BGF Asian High Yield Bond BGAHD2U LX 9,100.000      3,100,652.10                 5.62 -

PIMCO GIS-INCOME FUND-INS AC PIMINIA ID 70,863.244     40,431,548.34               73.26 -

TRP SICAV - Diversified Income Bond Fund Class Q TRPGMSQ 27,621.584     11,653,688.68               21.12 -
    55,185,889.12             100.00 
     55,185,889.12                100.00 

รวม หน่วยลงทุน
รวมเงินลงทุน 

หน่วยลงทุน



 

 

23 

 

กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล อินคมั 

กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล อินคัม  
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

สำหรับรอบระยะเวลาต้ังแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 

 

(หน่วย : บาท)
ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ

รายไดจ้ากการลงทุน
รายไดเ้งนิปันผล 128,120.47                    
รายไดจ้ากดอกเบี้ย 1,071.17                        
รายไดอ้ื่น -                               

รวมรายได้ 129,191.64                    
ค่าใชจ่้าย

ค่าธรรมเนยีมการจดัการ                                                                               206,242.61                    
ค่าธรรมเนยีมผูด้แูลผลประโยชน์                                                                       10,312.01                      
ค่าธรรมเนยีมนายทะเบยีน                                                                              110,937.49                    
ค่าสอบบญัชี 25,206.16                      
ค่าใชจ่้ายอื่นๆ ในการด าเนนิโครงการ 78,773.75                      

รวมค่าใชจ่้าย 431,472.02                    

รายไดจ้ากการลงทุนสุทธิ (302,280.38)
รายได ้(ค่าใชจ่้าย) อื่น

ก าไร (ขาดทุน) สุทธทิี่เกดิขึ้นจากอตัราแลกเปลีย่น (1,691,076.30)
ก าไร (ขาดทุน) สุทธทิี่เกดิขึ้นจากสญัญาป้องกนัความเสี่ยง -                               
ก าไร (ขาดทุน) สุทธทิี่ยงัไมเ่กดิขึ้นจากอตัราแลกเปลีย่น -                               
ก าไร (ขาดทุน) สุทธทิี่ยงัไมเ่กดิขึ้นจากสญัญาป้องกนัความเสี่ยง 1,719,835.93

รวมรายได ้(ค่าใชจ่้าย) อื่น 28,759.63
รายการก าไร(ขาดทุน)สุทธจิากเงนิลงทุน

ก าไร(ขาดทุน)สุทธทิี่เกดิขึ้นทัง้สิ้น 291,206.36
ก าไร(ขาดทุน)สุทธทิี่ยงัไมเ่กดิขึ้นทัง้สิ้น (971,019.13)

รวมก าไร(ขาดทุน)จากเงนิลงทุนที่เกดิขึ้นและยงัไมเ่กดิขึ้น (679,812.77)
รวมก าไร(ขาดทุน)จากเงนิลงทุน (651,053.14)
การเพิม่ขึ้น(ลดลง) ในสนิทรพัย์สุทธจิากการด าเนนิงาน (953,333.52)

การเพิม่ขึ้นในสนิทรพัย์สุทธจิากการด าเนนิงานแยกตามประเภทผูถ้อืหน่วยลงทุน มดีงันี้
ชนดิสะสมมลูค่า (550,564.59)
ชนดิจ่ายเงนิปันผล (314,477.45)
ชนดิช่องทางอิเลก็ทรอนกิส์ (4,457.23)
ชนดิขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตัิ (83,834.25)

(953,333.52)


