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กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล อินคมั 

กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล อินคมั (LHGINCOME) 

ประเภทโครงการ : กองทุนรวมหน่วยลงทุนประเภท Fund of Funds (Fund of Funds) 

นโยบายการลงทุน : 1. กองทุนจะลงทุนในหรอืมไีวซ้ึ่งหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศ และ/หรอืกองทุนรวมอทีเีอฟ
ต่างประเทศ ทัว่โลก โดยเฉลีย่ในรอบปีบญัชไีม่น้อยกว่ารอ้ยละ 80 ของมูลค่าทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุน 
ทัง้นี้ บรษิัทจดัการจะลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศ และ/หรอืกองทุนรวมอทีเีอฟต่างประเทศอย่าง
น้อย 2 กองทุน ในสดัส่วนกองทุนละไม่เกนิรอ้ยละ 79 ของมูลค่าทรพัย์สนิสุทธขิองกองทุน ซึ่งสดัส่วน
การลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศ และ/หรอืกองทุนรวมอทีเีอฟต่างประเทศ จะขึน้อยู่กบัดุลยพนิิจ
ของผู้จดัการกองทุน ตามสภาวะการลงทุนหรือการคาดการณ์สภาวะการลงทุนในแต่ล ะขณะ โดย
กองทุนจะพจิารณาลงทุนในกองทุนหลายประเภท เช่น กองทุนตราสารหนี้ และ/หรอืกองทุนตราสารทุน 
และ/หรอืหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสงัหารมิทรพัย์/REITs และ/หรอืกองทุนรวมโครงสรา้งพื้นฐาน 
เป็นต้น ในสดัส่วนตัง้แต่ร้อยละ 0 ถึงรอ้ยละ 100 ของมูลค่าทรพัย์สนิสุทธขิองกองทุน โดยขึ้นอยู่กับ
ดุลยพนิิจของผู้จดัการกองทุน ส่วนที่เหลอือาจพจิารณาลงทุนทัง้ในและต่างประเทศ โดยอาจลงทุนใน
เงนิฝากธนาคาร ตราสารแห่งทุน ตราสารแห่งหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ใบส าคญัแสดงสทิธ ิและ/หรอื
หน่วย private equity ตามประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตลอดจนหลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สนิ
อื่นหรอืการหาดอกผลโดยวธิอีื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรอืหลายอย่าง ตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอื
ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการก ากับตลาดทุนประกาศก าหนดหรือให้ความ
เหน็ชอบ 

 กองทุนรวมต่างประเทศ และ/หรอืกองทุนรวมอทีเีอฟต่างประเทศทีก่องทุนอาจพจิารณาลงทุนในสญัญา
ซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio 
Management) เช่น การท าสญัญาฟิวเจอร์ส และ/หรอืสญัญาออปชัน่ และ/หรอืสญัญาฟอร์เวริ์ด และ/
หรอืสญัญาสวอป ทีอ่้างองิกบัหลกัทรพัย ์หรอืตวัแปรอ้างองิที่กองทุนหลกัลงทุน โดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อ
ท าใหก้องทุนหลกัสามารถสรา้งผลตอบแทนใหใ้กล้เคยีงกบัดชันีอ้างองิ ดงันัน้ กองทุนรวมต่างประเทศ 
และ/หรือกองทุนรวมอีทีเอฟต่างประเทศที่กองทุนลงทุนจึงมีความเสี่ยงมากกว่ากองทุนรวมอื่น 
นอกจากนี้ กองทุนรวมต่างประเทศ และ/หรอืกองทุนรวมอทีเีอฟต่างประเทศทีก่องทุนลงทุน อาจไม่ได้
ใชเ้ครื่องมอืป้องกนัความเสีย่งดา้นอตัราแลกเปลี่ยนเงนิตราต่างประเทศ กองทุนรวมต่างประเทศ และ/
หรอืกองทุนรวมอีทีเอฟต่างประเทศนัน้ อาจได้รบัผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสกุลเงนิของ
ประเทศทีก่องทุนรวมต่างประเทศ และ/หรอืกองทุนรวมอทีเีอฟต่างประเทศไปลงทุน 

 ทัง้นี้ ในการลงทุนทัง้ในประเทศและต่างประเทศ กองทุนอาจลงทุนในตราสารทีม่อีนัดบัความน่าเชื่อถอื
ทีต่วัตราสารหรอืทีผู่อ้อกตราสารต ่ากว่าทีส่ามารถลงทุนได ้(Non-Investment Grade) และ/หรอืตราสาร
ที่ไม่ได้รบัการจดัอนัดบัความน่าเชื่อถือที่ตัวตราสาร และ/หรอืที่ผู้ออกตราสาร (Unrated) และ/หรือ
หลกัทรพัยท์ีไ่ม่มกีารซื้อขายในตลาดหลกัทรพัย ์(Unlisted Securities)  

 กองทุนอาจลงทุนในสญัญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) ที่มตีวัแปรเป็นอตัราแลกเปลี่ยนเงนิ โดยมี
วตัถุประสงคเ์พื่อป้องกนัความเสีย่ง (Hedging) จากอตัราแลกเปลี่ยนเงนิตราต่างประเทศโดยขึน้อยู่กบั
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กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล อินคมั 

ดุลยพนิิจของผูจ้ดัการกองทุน ซึง่พจิารณาจากสภาวะของตลาดในขณะนัน้ นอกจากนี้ กองทุนอาจเขา้
ท าธุรกรรมการซื้อโดยมสีญัญาขายคนื (reverse repo) และ/หรอืธุรกรรมประเภทการใหย้มืหลกัทรพัย ์
(securities lending) โดยเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ทีค่ณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืส านักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ประกาศก าหนด 

 ทัง้นี้ กองทุนอาจลงทุนหรอืมไีว้ซึ่งตราสารที่มสีญัญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) โดยจะ
พิจารณาลงทุนเฉพาะที่มีลกัษณะเป็นตราสารหนี้ที่ผู้ออกมีสทิธใินการบงัคบัไถ่ถอนคืนก่ อนก าหนด 
(callable) หรือตราสารหนี้ที่ผู้ถือมีสิทธิเรยีกให้ผู้ออกช าระหนี้คืนก่อนก าหนด (puttable) โดยมีการ
ก าหนดผลตอบแทนไวอ้ย่างแน่นอนหรอืเป็นอตัราทีผ่นัแปรตามอตัราดอกเบี้ยของสถาบนัการเงนิหรอื
อตัราดอกเบี้ยอื่น และไม่มกีารก าหนดเงือ่นไขการจ่ายผลตอบแทนทีอ่้างองิกับปัจจยัอ้างองิอื่นเพิม่เตมิ 
และกองทุนอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (derivatives) เพื่อป้องกันความเสี่ยง 
(hedging)  และจะลงทุนในสญัญาซื้อขายล่วงหน้า (derivatives) ทีแ่ฝงอยู่ในธุรกรรม structure note  

 ทีเ่ป็น puttable / callable bond เท่านัน้ 
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กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล อินคมั 

 

 

เรยีน ท่านผูถ้อืหน่วยลงทุน 

 กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล อนิคมั 

 
 บรษิัทหลกัทรพัย์จดัการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จ ากดั ขอน าส่ง “รายงานสรุปสถานะการลงทุน” เพื่อรายงาน   
ผลการด าเนินงานของกองทุนตัง้แต่วนัที ่1 กรกฎาคม 2562 ถงึวนัที ่31 ธนัวาคม 2562 มาเพื่อโปรดทราบ 

 
สภาพตลาดในรอบบญัชีตัง้แต่ 1 กรกฎาคม 2562 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 

 กองทุน LHGINCOME ในชว่งรอบระยะเวลา 1 กรกฎาคม 2562 ถงึวนัที ่31 ธนัวาคม 2562 ปรบัเพิม่ขึน้ประมาณ    
1.48% หรอืเทยีบเท่า 3.00% ตอ่ปี เน่ืองจาก 

• ทางธนาคารกลางสหรฐัปรบัลดอตัราดอกเบี้ยถึง 3 รอบในปีนี้และส่งสญัญาณไม่เร่งขึ้นดอกเบี้ย ส่งผลให้อตัรา

ผลตอบแทนพนัธบตัรรฐับาลปรบัลดลง ส่งผลดตี่อตราสารหนี้    

• ในช่วงต้นปี 2562 ตราสารหนี้ของตลาดเกดิใหม่ปรบัดขีึ้น ตามตลาดหุ้นตลาดเกิดใหม่ หลงัจากทีค่วามกงัวล เช่น 

เรื่องการเมอืง ค่าเงนิตลาดเกดิใหม่ เริม่ดขีึน้ 

• ตราสารหนี้เอกชน และกลุ่มหุน้กู ้High yield ปรบัตวัสงูขึน้ตามเศรษฐกจิของสหรฐัและทัว่โลกทีย่งัคงทยอยฟ้ืนตวั 

• ตราสารหนี้ที่มสีนิเชื่อที่อยู่อาศยั เป็นหลกัประกนัการจ านอง (MBS) เช่น สนิเชื่อบ้าน ยงัดตี่อเนื่อง จากตลาดบ้าน

ของสหรฐัทีย่งัดอียู่  

มุมมองต่อตลาดตราสารหน้ี และ กองทุน LHGINCOME 

มุมมองตลาดตราสารหนี้ในชว่งถดัไปยงัดอียู่ เน่ืองจาก 

• ในช่วงทีต่ลาดมคีวามกงัวลเรื่องการชะลอตวัลงของเศรษฐกจิโลก ทัง้จากปัจจยัเรื่องสงครามการคา้ระหว่างสหรฐัและ

จนี และการบรโิภคจากจนีทีล่ดลงจากไวรสัโคโรนา ตลาดตราสารหนี้ถอืว่าเป็นตราสารหนึ่งทีช่่วยรองรบัความผนัได ้

เน่ืองจากตราสารหนึ้ใหผ้ลตอบแทนทีส่ม ่าเสมอจากดอกเบี้ยของพนัธบตัรรฐับาล หุน้กู้เอกชน และในช่วงทีน่ักลงทุน

กงัวลนักลงทุนจะหนัมาลงทุนในตราสารทีป่ลอดภยั เช่น พนัธบตัรรฐับาล ทีถ่อืโดยรฐับาลทีม่คีวามเสีย่งต ่า  

• เพื่อช่วยพยุงเศรษฐกิจ ธนาคารกลางสหรฐัและทัว่โลกคาดว่าจะใช้นโยบายทัง้การเงนิและการคลงัเพื่อยดืวฎัจกัร

เศรษฐกจิต่อไป คาดอตัราดอกเบี้ยนโยบายคงอยู่ในระดบัต ่า และ/หรอืลดอตัราดอกเบี้ยเพิม่เตมิ รวมถงึการอดัฉีด

สภาพคล่องเขา้ระบบเศรษฐกจิ จงึท าใหต้ราสารหนี้ยงัน่าลงทุนอยู่   

• กองทุน LHGINCOME มกีารกระจายความเสี่ยง โดยการลงในหลายๆ หลกัทรพัย์ของตราสารหนี้ เช่น พนัธบตัร

รฐับาล หุน้กูใ้นระดบัทีน่่าลงทุน (investment grade bond) ทีม่คีวามเสีย่งต ่า รวมถงึยงัมกีารลงทุนในสนิทรพัยท์ีเ่พิม่

ผลตอบแทนในช่วงทีเ่ศรษฐกจิด ีเช่น High yield bond และ พนัธบตัรตลาดเกดิใหม่  
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กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล อินคมั 

บรษิัทขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นอย่างสูง ที่ได้มอบความไว้วางใจให้บรษิัทบรหิารเงนิลงทุนของท่าน 

บรษิทัยงัคงยนืยนัในความตัง้ใจและทุม่เทความสามารถเพื่อบรหิารเงนิของท่านอย่างมปีระสทิธภิาพสงูทีสุ่ดต่อไป และหากท่านมี

ขอ้สงสยัประการใด ท่านสามารถตดิต่อมาได้ที่บรษิทัหลกัทรพัย์จดัการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮา้ส ์จ ากดั หมายเลขโทรศพัท ์  

02-286-3484 หรอืทีอ่เีมล ์lhfund@lhfund.co.th 

 
 
 
 

ขอแสดงความนับถอื 
             บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน แลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จ ากดั 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:lhfund@lhfund.co.th
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กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล อินคมั 
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กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล อินคมั 

รายชื่อผู้จดัการกองทุน 
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กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล อินคมั 

ตารางเปรียบเทียบผลการด าเนินงาน 
กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล อินคมั (ชนิดสะสมมูลค่า) 

ข้อมูล ณ วนัท่ี 30 ธนัวาคม 2562 

 
 

 
 

 
 

 
 

ขอ้มลู ณ วนัที ่30 ธนัวาคม 2562 
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ตารางเปรียบเทียบผลการด าเนินงาน 
กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล อินคมั (ชนิดจ่ายเงินปันผล) 

ข้อมูล ณ วนัท่ี 30 ธนัวาคม 2562 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
ขอ้มลู ณ วนัที ่30 ธนัวาคม 2562 
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กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล อินคมั 

ตารางเปรียบเทียบผลการด าเนินงาน 
กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล อินคมั (ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอตัโนมติั) 

ข้อมูล ณ วนัท่ี 30 ธนัวาคม 2562 
 

 
 

 

 
                    
 
 

ขอ้มลู ณ วนัที ่30 ธนัวาคม 2562 
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กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล อินคมั 

- เอกสารการวดัผลการด าเนินงานของกองทุนรวมฉบบันี้ไดจ้ดัท าขึน้ตามมาตรฐานการวดัผลการด าเนินงานของกองทุนรวม
ของสมาคมบรษิทัจดัการลงทุน 

- ผลการด าเนินงานในอดตี/ผลการเปรยีบเทยีบผลการด าเนินงานทีเ่กีย่วขอ้งกบัผลติภณัฑใ์นตลาดทุน มไิดเ้ป็นสิง่ยนืยนัถงึผล
การด าเนินงานในอนาคต 

- ท าความเขา้ใจลกัษณะสนิคา้ เงือ่นไข ผลตอบแทน และความเสีย่ง ก่อนตดัสนิใจลงทุน 
 
 

รายงานสถานะการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผกูพนั 
มูลค่า ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายละเอียดการลงทนุ มลูค่าตามราคาตลาด %NAV

หลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิในประเทศ 17,321,443.63                6.35              

พนัธบตัรรฐับาล

     อายคุงเหลอืน้อยกวา่ 1 ปี 2,998,262.64                 1.10              

เงนิฝากธนาคาร 14,323,180.99                5.25              

หลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิในต่างประเทศ 252,057,768.41              92.38             

หน่วยลงทุน 252,057,768.41              92.38             

สญัญาซือ้ขายล่วงหน้า 3,764,573.91                 1.38              

สญัญาทีอ่า้งองิกบัอตัราแลกเปลีย่น 3,764,573.91                 1.38              

ประเภทรายการค้างรบัค้างจ่ายหรอืหนี้สนิอืน่ ๆ (292,018.23)                   (0.11)             

มลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิ 272,849,430.74                  100.00              



 

 

12 

 

กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล อินคมั 

รายละเอียดการลงทุนในหลกัทรพัย ์
มูลค่า ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 

 
 
 

รายละเอียดการลงทุนในสญัญาซ้ือขายล่วงหน้า 
มูลค่า ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 

 

อตัราส่วน จ านวนเงินต้น มลูค่ายติุธรรม

(%) หรือ จ านวนหุ้น/ (บาท)

หน่วย

เงินฝากธนาคาร

ธนาคาร แอลจที ี(สงิคโปร์) จ ากดั 0.90 81,443.90 2,456,665.72

ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) 4.35 11,865,949.45 11,866,515.27

          รวมเงินฝากธนาคาร 5.25 14,323,180.99

สญัญาซ้ือขายล่วงหน้า

สญัญาทีอ่า้งองิกบัอตัราแลกเปลีย่น 1.38 242,842,986.50 3,764,573.91

          รวมสญัญาซ้ือขายล่วงหน้า 1.38 3,764,573.91

พนัธบตัรรฐับาล

ธนาคารแห่งประเทศไทย 1.10 3,000.00 2,998,262.64

          รวมพนัธบตัรรฐับาล 1.10 2,998,262.64

หน่วยลงทนุ

     หมวดธุรกจิเงนิทุนและหลกัทรพัย์

PIMCO GLOBAL ADVISORS LRELAND LTD. 19.15 111,563.24 52,252,718.06

TROWE PRICE-DVSFD INC. 73.23 650,509.77 199,805,050.35

          รวมหน่วยลงทนุ 92.38 252,057,768.41

รวมเงินลงทนุ 100.11 273,143,785.95

รายการค้างจา่ยหรือหน้ีสินอ่ืน ๆ -0.11 -294,355.21

มลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิ 100.00 272,849,430.74

รายละเอียด

ประเภทสญัญา คู่สญัญา วตัถุประสงค์ มลูค่าสญัญา

(Notional Amount)

% NAV วนัครบก าหนด ก าไร/ขาดทุน

(Net Gain/Loss)

สญัญาฟอร์เวริ์ด BANK OF AYUDHYA PUBLIC COMPANY LIMITED                                                              ป้องกนัความเสีย่ง 145,107,090.50 1.0732 24 Jan 2020 2,928,298.72

สญัญาฟอร์เวริ์ด BANK OF AYUDHYA PUBLIC COMPANY LIMITED                                                              ป้องกนัความเสีย่ง 22,670,625.00 0.0477 10 Apr 2020 130,049.07

สญัญาฟอร์เวริ์ด THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY 

LIMITED                                                     

ป้องกนัความเสีย่ง 22,911,480.00 0.2161 24 Jan 2020 589,573.87

สญัญาฟอร์เวริ์ด TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED ป้องกนัความเสีย่ง 52,153,791.00 0.0428 10 Apr 2020 116,652.25

สญัญาทีอ่า้งองิกบัอตัราแลกเปลีย่น USD/THB
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กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล อินคมั 

รายละเอียดตวัตราสารและอนัดบัความน่าเช่ือถือของตราสารแห่งหน้ี เงินฝาก หรือตราสารก่ึงหน้ีก่ึงทุน 
มูลค่า ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 

 

สถาบนัการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ TRIS Rating 

ค าอธิบายการจดัอนัดบัเครดิตตราสารหน้ีระยะกลางและยาวมอีายุตัง้แต่ 1 ปีขึ้นไป 

AAA อนัดบัเครดิตสูงสุด มคีวามเสี่ยงต ่าที่สุด ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการช าระดอกเบี้ยและคืนเงนิต้นใน
เกณฑส์งูสุด และไดร้บัผลกระทบน้อยมากจากการเปลีย่นแปลงทางธุรกจิ เศรษฐกจิ และสิง่แวดลอ้มอื่นๆ 

AA มคีวามเสีย่งต ่ามาก ผู้ออกตราสารหนี้มคีวามสามารถในการช าระดอกเบี้ยและคนืเงนิต้นในเกณฑ์สูงมาก แต่อาจ
ได้รบัผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกจิ เศรษฐกจิ และสิง่แวดล้อมอื่นๆ มากกว่าอนัดบัเครดติทีอ่ยู่ในระดบั 
AAA 

A มคีวามเสี่ยงในระดบัต ่า ผู้ออกตราสารหนี้มคีวามสามารถในการช าระดอกเบี้ยและคนืเงนิต้นในเกณฑ์สูง แต่อาจ
ไดร้บัผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงทางธุรกจิ เศรษฐกจิ และสิง่แวดลอ้มอื่นๆ มากกว่าอนัดบัเครดติทีอ่ยู่ในระดบัสูง
กว่า 

BBB มีความเสี่ยงในระดบัปานกลาง ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการช าระดอกเบี้ยและคืนเงนิต้นในเกณฑ์ที่
เพียงพอ แต่มีความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ มากกว่า และอาจมี
ความสามารถในการช าระหนี้อ่อนแอลงเมื่อเทยีบกบัอนัดบัเครดติทีอ่ยู่ในระดบัสงูกว่า 

BB มคีวามเสี่ยงในระดบัสูง ผูอ้อกตราสารหนี้มคีวามสามารถในการช าระดอกเบี้ยและคนืเงนิต้นในเกณฑ์ต ่ากว่าระดบั
ปานกลาง และจะไดร้บัผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงทางธุรกจิ เศรษฐกจิ และสิง่แวดลอ้มอื่นๆ ค่อนขา้งชดัเจน ซึ่ง
อาจส่งใหค้วามสามารถในการช าระหนี้อยู่ในเกณฑท์ีไ่ม่เพยีงพอ 

B มคีวามเสีย่งในระดบัสูงมาก ผูอ้อกตราสารหนี้มคีวามสามารถในการช าระดอกเบี้ยและคนืเงนิต้นในเกณฑ์ต ่า และ
อาจจะหมดความสามารถหรอืความตัง้ใจในการช าระหนี้ไดต้ามการเปลีย่นแปลงของสถานการณ์ทางธุรกจิ เศรษฐกจิ 
และสิง่แวดลอ้มอื่นๆ  

C มคีวามเสี่ยงในการผดินัดช าระหนี้สูงที่สุด ผู้ออกตราสารหนี้ไม่มคีวามสามารถในการช าระดอกเบี้ยและคนืเงนิต้น
ตามก าหนดอย่างชดัเจน โดยตอ้งอาศยัเงือ่นไขทีเ่อื้ออ านวยทางธุรกจิ เศรษฐกจิ และสิง่แวดล้อมอื่นๆ อย่างมากจงึ
จะมคีวามสามารถในการช าระหนี้ได ้

D เป็นระดบัทีอ่ยู่ในสภาวะผดินัดช าระหนี้ โดยผูอ้อกตราสารหนี้ไม่สามารถช าระดอกเบีย้และคนืเงนิตน้ไดต้ามก าหนด 
อนัดบัเครดติจาก AA ถึง C อาจมเีครือ่งหมายบวก (+) หรอืลบ (-) ต่อท้ายเพือ่จ าแนกความแตกต่างของคุณภาพของ

อนัดบัเครดติภายในระดบัเดยีวกนั 

 

ประเภท                        ผูอ้อก อนัดบั มลูค่าตาม

ความน่าเช่ือถอื ราคาตลาด

พนัธบตัร ธนาคารแห่งประเทศไทย 2,998,262.64                     

เงนิฝากธนาคาร ธนาคาร แอลจที ี(สงิคโปร์) จ ากดั A+(S&P) 2,456,665.72                     

เงนิฝากธนาคาร ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) AA+(FITCH) 11,866,515.27
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กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล อินคมั 

ค าอธิบายการจดัอนัดบัเครดิตตราสารหน้ีระยะสัน้มอีายุต า่กว่า 1 ปี 

T1 ผูอ้อกตราสารหนี้มสีถานะทัง้ทางด้านการตลาดและการเงนิที่แขง็แกร่งในระดบัดมีาก และนักลงทุนจะได้รบัความ

คุม้ครองจากการผดินัดช าระหนี้ทีด่กีว่าอนัดบัเครดติในระดบัอื่น ผูอ้อกตราสารทีไ่ดร้บัอนัดบัเครดติในระดบัดงักล่าว

ซึง่มเีครื่องหมาย “+” ดว้ยจะไดร้บัความคุม้ครองดา้นการผดินัดช าระหนี้ทีส่งูยิง่ขึน้ 

T2 ผูอ้อกตราสารหนี้มสีถานะทัง้ทางดา้นการตลาดและการเงนิทีแ่ขง็แกร่งในระดบัด ีและมคีวามสามารถในการช าระหนี้

ระยะสัน้ในระดบัทีน่่าพอใจ 

T3 ผูอ้อกตราสารหนี้มคีวามสามารถในการช าระหนี้ระยะสัน้ในระดบัทีย่อมรบัได้ 

T4 ผูอ้อกตราสารหนี้มคีวามสามารถในการช าระหนี้ระยะสัน้ทีค่่อนขา้งอ่อนแอ 

อนัดบัเครดติทุกประเภททีจ่ดัโดย TRIS Rating เป็นอนัดบัเครดติตราสารหนี้ในตระกูลเงนิบาท ซึง่สะทอ้นความสามารถ

ในการช าระหนี้ของผู้ออกตราสารโดยไม่รวมความเสีย่งในการเปลีย่นแปลงการช าระหนี้จากสกุลเงนิบาทเป็นสกุลเงนิตรา

ต่างประเทศ 

นอกจากกนี้ TRIS Rating ยงัก าหนด “แนวโน้มอนัดบัเครดติ” (Rating Outlook) เพื่อสะท้อนความเป็นไปได้ของการ

เปลี่ยนแปลงอนัดบัเครดติของผูอ้อกตราสารในระยะปานกลางหรอืระยะยาว โดย TRIS Rating จะพจิารณาถงึโอกาสทีจ่ะเกดิ

การเปลี่ยนแปลงของภาวะอุตสาหกรรมและสภาพแวดล้อมทางธุรกิจในอนาคตของผู้ออกตราสารที่อาจกระทบต่อ

ความสามารถในการช าระหนี้ ทัง้นี้  แนวโน้มอนัดบัเครดติทีอ่อกใหแ้ก่หน่วยงานหนึ่งๆ จะเทยีบเท่ากบัความสามารถในการ

ช าระหนี้ของหน่วยงานนัน้ๆ แนวโน้มอนัดบัเครดติแบ่งออกเป็น 4 ระดบั ไดแ้ก่ 

Positive  หมายถงึ อนัดบัเครดติอาจปรบัขึน้ 

Stable  หมายถงึ อนัดบัเครดติอาจไม่เปลีย่นแปลง 

Negative หมายถงึ อนัดบัเครดติอาจปรบัลดลง 

Developing หมายถงึ อนัดบัเครดติอาจปรบัขึน้ ปรบัลดลง หรอืไม่เปลีย่นแปลง 

สถาบนัการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ Fitch Rating 
ค าอธิบายการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือระยะยาว ส าหรบัประเทศไทย 

AAA(tha) แสดงถงึระดบัความน่าเชื่อถอืขัน้สูงสุดของอนัดบัความน่าเชื่อถอืภายในประเทศไทย ซึ่งก าหนดโดย Fitch โดย
อนัดบัความน่าเชื่อถอืนี้จะมอบใหก้บัอนัดบัความน่าเชื่อถอืทีม่คีวามเสีย่ง “น้อยทีสุ่ด” เมื่อเปรยีบเทยีบกบัผูอ้อก
ตราสารหรอืตราสารอื่นในประเทศไทย และโดยปกตแิลว้จะก าหนดใหแ้ก่ตราสารทางการเงนิทีอ่อกหรอืค ้าประกนั
โดยรฐับาล 
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กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล อินคมั 

AA(tha) แสดงถงึระดบัความน่าเชื่อถอืขัน้สูงมากเปรยีบเทยีบกบัผูอ้อกตราสารหรอืตราสารอื่นในประเทศไทย โดยระดบั
ความน่าเชื่อถือของตราสารทางการเงนิขัน้นี้ต่างจากผู้ออกตราสารหรอืตราสารอื่นที่ได้รบัการจดัอนัดบัความ
น่าเชื่อถอืขัน้สงูสุดของประเทศไทยเพยีงเลก็น้อย 

BBB (tha) แสดงถึงระดบัความน่าเชื่อถือขัน้ปานกลางเมื่อเปรยีบเทียบกับผู้ออกตราสารหรอืตราสารอื่นในประเทศไทย 
อย่างไรกด็มีคีวามเป็นไปได้มากว่าการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์หรอืสภาพทางเศรษฐกิจจะมผีลกระทบต่อ
ความสามารถในการช าระหนี้ได้ตรงตามก าหนดเวลาของตราสารทางการเงนิเหล่านี้มากกว่าตราสารหนี้อื่นที่
ไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเชื่อถอืในประเภททีส่งูกว่า 

BB (tha) แสดงถงึระดบัความน่าเชื่อถอืค่อนขา้งต ่าเมื่อเปรยีบเทยีบกบัผูอ้อกตราสารหรอืตราสารอื่นในประเทศไทย การ
ช าระหนี้ตามเงือ่นไขของตราสารเหล่านี้ภายในประเทศนัน้ๆ มคีวามไม่แน่นอนในระดบัหนึ่งและความสามารถใน
การช าระหนี้คนืตามก าหนดเวลาจะมคีวามไม่แน่นอนมากขึน้ตามการเปลีย่นแปลงของเศรษฐกจิในทางลบ 

B (tha) แสดงถงึระดบัความน่าเชื่อถอืขัน้ต ่าอย่างมนีัยส าคญัเมื่อเปรยีบเทยีบกบัผูอ้อกตราสารหรอืตราสารอื่นในประเทศ
ไทย การปฏบิตัติามเงือ่นไขของตราสารหนี้และขอ้ผกูพนัทางการเงนิยงัคงเป็นไปไดใ้นปัจจุบนั แต่ความมัน่คงยงั
จ ากดัอยู่ในระดบัหนึ่งเท่านัน้ และความสามารถในการช าระหนี้คนืตามก าหนดเวลาอย่างต่อเน่ืองนัน้ไม่แน่นอน 
ขึน้อยู่กบัสภาวะทีเ่อือ้ต่อการด าเนินธุรกจิและสภาพทางเศรษฐกจิ 

CCC(tha), CC(tha), C(tha)   แสดงถึงระดบัความน่าเชื่อถอืขัน้ต ่ามากเมื่อเปรยีบเทยีบกบัผูอ้อกตราสารหรอืตราสารอื่นใน
ประเทศไทย ความสามารถในการปฏบิตัติามขอ้ผูกพนัทางการเงนิขึน้อยู่กบัสภาวะทีเ่อื้อต่อการด าเนินธุรกจิและ
การพฒันาทางเศรษฐกจิเพยีงอย่างเดยีว 

D(tha) อนัดบัความน่าเชื่อถอืเหล่านี้ จะถูกก าหนดใหส้ าหรบัองคก์รหรอืตราสารหนี้ซึง่ก าลงัอยู่ในภาวะผดินัดช าระหนี้ใน
ปัจจุบนั 

ค าอธิบายการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือระยะสัน้ ส าหรบัประเทศไทย 

F1 (tha) แสดงถงึระดบัความสามารถขัน้สงูสุดในการช าระหนี้ตามเงือ่นไขของตราสารตรงตามก าหนดเมื่อเปรยีบเทยีบกบั

ผู้ออกตราสารหรอืตราสารอื่นๆในประเทศไทย ภายใต้อนัดบัความน่าเชื่อถือนี้จะมอบให้ส าหรบัอนัดบัความ

น่าเชื่อถอืทีม่คีวามเสีย่ง “น้อยทีสุ่ด” เมื่อเปรยีบเทยีบกบัผูอ้อกตราสารอื่นในประเทศเดยีวกนัและโดยปกตแิลว้จะ

ก าหนดใหก้บัตราสารทางการเงนิทีอ่อกหรอืค ้าประกนัโดยรฐับาล ในกรณีทีม่รีะดบัความน่าเชื่อถอืสูงเป็นพเิศษ

จะมสีญัลกัษณ์ “+” แสดงไวเ้พิม่เตมิจากอนัดบัความน่าเชื่อถอืทีก่ าหนด 

F2 (tha) แสดงถึงระดบัความสามารถในการช าระหนี้ตามเงื่อนไขทางการเงนิของตราสารตามก าหนดเวลาในระดบัที่น่า

พอใจเมื่อเปรยีบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นๆในประเทศไทย อย่างไรก็ดี ระดบัความน่าเชื่อถือ

ดงักล่าวยงัไม่อาจเทยีบเท่ากบักรณีทีไ่ดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเชื่อถอืทีส่งูกว่า 

F3 (tha) แสดงถึงระดบัความสามารถในการช าระหนี้ตามเงื่อนไขทางการเงนิของตราสารตามก าหนดเวลาในระดบัปาน

กลางเมื่อเปรยีบเทยีบกบัผูอ้อกตราสารหรอืตราสารอื่นๆในประเทศไทย ความสามารถในการช าระหนี้ดงักล่าวจะ
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มคีวามไม่แน่นอนมากขึ้นไปตามความเปลี่ยนแปลงในทางลบในระยะสัน้มากกว่าตราสารทีไ่ดร้บัการจดัอนัดบั

ความน่าเชื่อถอืทีส่งูกว่า 

B (tha) แสดงถงึระดบัความสามารถในการช าระหนี้ตามเงือ่นไขทางการเงนิของตราสารตามก าหนดเวลาทีไ่ม่แน่นอนเมื่อ

เปรยีบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นๆในประเทศไทย ความสามารถในการช าระหนี้ดังกล่ าวจะไม่

แน่นอนมากขึน้ตามการเปลีย่นแปลงทางเศรษฐกจิแลการเงนิในทางลบระยะสัน้ 

C (tha) แสดงถงึระดบัความสามารถในการช าระหนี้ตามเงือ่นไขทางการเงนิของตราสารตามก าหนดเวลาทีไ่ม่แน่นอนสูง

เมื่อเปรยีบเทยีบกบัผูอ้อกตราสารหรอืตราสารอื่นๆในประเทศไทย ความสามารถในการปฏบิตัติามขอ้ผูกพนัทาง

การเงนิขึน้อยู่กบัสภาวะทีเ่อือ้ต่อการด าเนินธุรกจิและสภาพการณ์ทางเศรษฐกจิเท่านัน้ 

D (tha) แสดงถงึการผดินัดช าระหนี้ทีไ่ดเ้กดิขึน้แลว้หรอืก าลงัจะเกดิขึน้ 

หมายเหตุประกอบการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือในระยะยาว ในระยะสัน้ ส าหรบัประเทศไทย 

เครื่องบ่งชี้พเิศษส าหรบัประเทศไทย “tha” จะถูกระบุไวต้่อจากอนัดบัความน่าเชื่อถือทุกระดบั เพื่อแยกความแตกต่าง

ออกจากการจดัอนัดบัความน่าเชื่อถอืระดบัสากล เครื่องหมาย “ + ” หรอื “ - ” อาจจะถูกระบุไว้เพิม่เติมต่อจากอนัดบัความ

น่าเชื่อถอืส าหรบัประเทศหนึ่งๆ เพื่อแสดงถงึสถานะย่อยโดยเปรยีบเทยีบกนัภายในอนัดบัความน่าเชื่อถอืขึน้หลกั ทัง้นี้ จะไม่

มกีารระบุสญัลกัษณ์ต่อทา้ยดงักล่าว ส าหรบัอนัดบัความน่าเชื่อถอืระดบั “AAA (tha)” หรอือนัดบัทีต่ ่ากว่า “CCC (tha)” 

ส าหรบัอนัดบัความน่าเชื่อถอืในระยะยาวและจะไม่มกีารระบุสญัลกัษณ์ต่อทา้ยดงักล่าวส าหรบัอนัดบัความน่าเชื่อถอืใน

ระยะสัน้ นอกเหนือจาก “F1 (tha)” 

สญัญาณการปรบัอนัดบัความน่าเชื่อถือ (Rating Watch) : สญัญาณการปรบัอนัดบัความน่าเชื่อถอืจะถูกใช้เพื่อแจ้งให้
นักลงทุนทราบว่ามคีวามเป็นไปไดท้ีจ่ะมกีารเปลีย่นแปลงอนัดบัความน่าเชื่อถอืและแจง้แนวโน้มทศิทางของการเปลีย่นแปลง
ดงักล่าว สญัญาณดงักล่าวอาจระบุเป็น “สญัญาณบวก” ซึ่งบ่งชี้แนวโน้มในการปรบัอนัดบัความน่าเชื่อถอืใหส้งูขึน้ “สญัญาณ
ลบ” จะบ่งชี้แนวโน้มในการปรบัอนัดบัความน่าเชื่อถือใหต้ ่าลง หรอื “สญัญาณววิฒัน์” ในกรณีทีอ่นัดบัความน่าเชื่อถอือาจจะ
ไดร้บัการปรบัขึน้ ปรบัลง หรอืคงที ่โดยปกตสิญัญาณการปรบัอนัดบัความน่าเชื่อถอืมกัจะถูกระบุไวส้ าหรบัช่วงระยะเวลาสัน้ๆ 
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รายงานสรปุเงินลงทุนในตราสารแห่งหน้ี เงินฝาก หรือตราสารก่ึงหน้ีก่ึงทุน  
มูลค่า ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 

 

 

 

 
รายงานการลงทุนท่ีไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน 

รอบ 6 เดือนระหว่างวนัท่ี 1 กรกฎาคม 2562 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 
วนัที ่ รายละเอยีด การด าเนินการแกไ้ข 

  
 

 

 

 

 

การใช้สิทธิออกเสียงในท่ีประชุมผู้ถือหุ้น 

ผูล้งทุนสามารถตรวจดูแนวทางในการใชส้ทิธอิอกเสยีงและการด าเนินการใชส้ทิธอิอกเสยีงไดท้ี ่website ของบรษิทั
จดัการ www.lhfund.co.th 
 
 
 
 
 
 

กลุม่ของตราสารการลงทนุ มลูค่าตามราคาตลาด %NAV

(ก) ตราสารภาครฐัไทย/ตราสารภาครฐัต่างประเทศ 2,998,262.64                  1.10            

(ข) ตราสารทีธ่นาคารทีม่กีฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ ธนาคารพาณิชย์ 14,323,180.99                5.25            

หรอืบรษิทัเงนิทุนเป็นผูอ้อก/สัง่จ่าย/รบัอาวลั/ค า้ประกนั

(ค) ตราสารทีม่อีนัดบัความน่าเชื่อถอือยูใ่นอนัดบัทีส่ามารถ - -              

ลงทุนได้ (Investment grade)

(ง) ตราสารทีม่อีนัดบัความน่าเชื่อถอือยูใ่นอนัดบัต ่ากวา่อนัดบัที่

สามารถลงทุนได้ (Investment grade) หรอืไม่ม ีRating - -              

สดัส่วนเงนิลงทุนขัน้สงูต่อมลูค่าทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุนส าหรบักลุ่มตราสารตาม (ง) เท่ากบั 15% NAV 

http://www.lhfund.co.th/


 

 

18 
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รายงานรายช่ือของบุคคลท่ีเก่ียวข้อง ท่ีมีการท าธรุกรรมกบักองทุนรวม 

กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล อินคัม  มีการท าธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องในรอบระยะเวลาตัง้แต่วันที่                 

1 กรกฎาคม 2562 ถงึวนัที ่31 ธนัวาคม 2562 ตามรายชื่อ ดงันี้ 

- ไม่ม ี  - 

หมายเหตุ : ผูล้งทุนสามารถตรวจสอบการท าธุรกรรมกบับุคคลที่เกี่ยวขอ้งกบักองทุนรวม ได้ที่บรษิทัจดัการโดยตรง หรอืที่ website ของบรษิัท

หลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน แลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จ ากดั www.lhfund.co.th และส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. www.sec.or.th 

 
  

อตัราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน (Portfolio Turnover Ratio: PTR) 
มูลค่า ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ช่ือกองทนุ PTR

กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล อนิคมั 0.0729

http://www.sec.or.th/
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ค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเกบ็จากกองทุนรวม 
ส าหรบัรอบระยะเวลาตัง้แต่วนัท่ี 1 กรกฎาคม 2562 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค่าใช้จ่ายทีเ่รยีกเก็บจากกองทุน* จ านวนเงนิ

Fund's Direct Expenses (หน่วย : พนับาท) เรยีกเก็บจรงิ ตามโครงการ*

ค่าธรรมเนยีมการจดัการ (Management Fee) 758.95 0.324 ไม่เกนิรอ้ยละ 2.50

ค่าธรรมเนยีมผูดู้แลผลประโยชน์ (Trustee Fee) 37.95 0.016 ไม่เกนิรอ้ยละ 0.10

ค่าธรรมเนยีมนายทะเบยีน (Registrar Fee) 316.23 0.135 ไม่เกนิรอ้ยละ 0.50

ค่าสอบบญัช ี(Audit Fee) 30.16 0.013 ตามทีจ่่ายจรงิ

ค่าทีป่รกึษาการลงทุน (Advisory Fee) ไม่มี ไม่มี ไม่มี

ค่าจดัตัง้และจดทะเบยีนกองทุน (Setup and Registered Fund) 0.00 0.000 ตามทีจ่่ายจรงิ

ค่าใช้จ่ายอืน่ๆ ในการด าเนนิโครงการ  (Others Operating  Expense) 44.67 0.019 ตามทีจ่่ายจรงิ

รวมค่าใช้จ่ายทัง้หมด** 1,187.96 0.507

ค่าใช้จ่ายในการซือ้ขายหลกัทรพัย์ 74.87 0.032 ตามทีจ่่ายจรงิ

หมายเหตุ

* ค่าธรรมเนยีมและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ รวมภาษมีลูค่าเพิม่ ภาษธุีรกจิเฉพาะ หรอืภาษอีืน่ใดในท านองเดยีวกนั(ถ้าม)ี

**  ไม่รวมค่านายหน้าซือ้ขายหลกัทรพัย ์และค่าธรรมเนยีมต่างๆ ทีเ่กดิขึน้จากการซือ้ขายหลกัทรพัย์

รอ้ยละของมลูค่าทรพัยส์นิสทุธิ
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กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล อินคมั  
งบดลุ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 

 

(หน่วย : บาท)
ยงัไม่ได้ตรวจสอบ

สนิทรพัย์
เงนิลงทุนตามมลูค่ายตุธิรรม  (ราคาทุน 249,419,676.11 บาท) 255,056,031.05
เงนิฝากธนาคาร 14,306,497.36
ลกูหนี้จากเงนิปันผลและดอกเบีย้ 16,683.63
ค่าใช้จ่ายรอการตดับญัช ี- สทุธิ -                   
ลกูหนี้จากการขายเงนิลงทุน -                   
ลกูหนี้สญัญาซือ้ขายเงนิตราสารต่างประเทศล่วงหน้าสทุธิ 3,764,573.91      
รวมสนิทรพัย์ 273,143,785.95

หนี้สนิ
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 227,511.78        
เจ้าหนี้จากการซือ้เงนิลงทุน 0.00
เจ้าหนี้จากการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน 0.00
หนี้สนิอืน่ 66,843.43
รวมหนี้สนิ 294,355.21        
สนิทรพัยส์ทุธิ 272,849,430.74

สนิทรพัยส์ทุธิ
ทุนทีไ่ด้รบัจากผูถ้อืหน่วยลงทุน 263,008,054.57   
ก าไร(ขาดทุน) สะสม
บญัชปีรบัสมดุล 969,184.33        
ก าไร(ขาดทุน) สะสมจากการด าเนนิงาน 8,872,191.84      
สนิทรพัยส์ทุธิ 272,849,430.74

ประเภทผูถ้อืหน่วยลงทุน
สนิทรพัยส์ทุธต่ิอหน่วยทีค่ านวณแยกตามประเภทผูถ้อืหน่วยลงทุน มดีงันี้
ชนดิสะสมมลูค่า 10.4626            
ชนดิขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตัิ 10.4626            
ชนดิจ่ายเงนิปันผล 10.1222            

ประเภทผูถ้อืหน่วยลงทุน
จ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายแลว้ทัง้หมด ณ วนัสิน้งวด (หน่วย) แยกตามประเภทผูถ้อืหน่วยลงทุน มดีงันี้
ชนดิสะสมมลูค่า 11,132,592.1458 
ชนดิขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตัิ 8,333,432.6350   
ชนดิจ่ายเงนิปันผล 6,834,780.6843   

26,300,805.4651 



 

 

21 

 

กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล อินคมั 

กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล อินคมั  
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ช่ือย่อ จ านวนหน่วย / 

มลูค่าท่ีตราไว้

มลูค่ายติุธรรม 

(บาท)

อตัราส่วนของ

มลูค่ายติุธรรม

(%)

อตัราดอกเบีย้ วนัครบก าหนด

พนัธบตัรธนาคารเเห่งประเทศไทยงวดที ่42/91/62 CB20116B 3,000,000.000       2,998,262.64 1.17 - 16 มกราคม 2563

      2,998,262.64 1.17

  

PIMCO GIS-INCOME FUND-INS AC PIMINIA ID 111,563.244     52,252,718.06 20.49 -

T ROWE PRICE SICAV DIVERSIFIED INCOME BOND FUND TRPDIX9 LX 650,509.766    199,805,050.35 78.34 -

   252,057,768.41 98.83

    255,056,031.05 100.00

รวม หน่วยลงทุน

รวมเงินลงทนุ - 100% (ราคาทนุ 249,419,676.11 บาท)

พนัธบตัร

รวม พนัธบตัร

หน่วยลงทุน
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กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล อินคมั 

กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล อินคมั  
งบก าไรขาดทุน 

ส าหรบัรอบระยะเวลาตัง้แต่วนัท่ี 1 กรกฎาคม 2562 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 

 

(หน่วย : บาท)

ยงัไม่ไดต้รวจสอบ

รายไดจ้ากการลงทุน

รายไดจ้ากเงนิปันผล 4,077,626.55

รายไดจ้ากดอกเบี้ย 78,062.72

รวมรายได้ 4,155,689.27

คา่ใชจ่้าย

คา่ธรรมเนียมการจดัการ                                                                               758,951.85

คา่ธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน์                                                                       37,947.55

คา่ธรรมเนียมนายทะเบยีน                                                                              316,229.96

คา่สอบบญัชี 30,163.12

คา่ใชจ่้ายอื่นๆ ในการด าเนินโครงการ 48,155.09

รวมคา่ใชจ่้าย 1,191,447.57

รายไดจ้ากการลงทุนสุทธิ 2,964,241.70

รายได ้(คา่ใชจ่้าย) อื่น

ก าไร (ขาดทุน) สุทธทิีเ่กดิขึน้จากอตัราแลกเปลี่ยน 2,218,084.78

ก าไร (ขาดทุน) สุทธทิีเ่กดิขึน้จากสญัญาป้องกนัความเสี่ยง 7,098,943.20

ก าไร (ขาดทุน) สุทธทิีย่งัไม่เกดิขึน้จากอตัราแลกเปลี่ยน -                 

ก าไร (ขาดทุน) สุทธทิีย่งัไม่เกดิขึน้จากสญัญาป้องกนัความเสี่ยง (4,421,890.29)

รวมรายได ้(คา่ใชจ่้าย) อื่น 4,895,137.69

รายการก าไร(ขาดทุน)สุทธจิากเงนิลงทุน

ก าไร(ขาดทุน)สุทธทิีเ่กดิขึน้ทัง้สิ้น 2,356,303.05

ก าไร(ขาดทุน)สุทธทิีย่งัไม่เกดิขึน้ทัง้สิ้น (5,851,522.14)

รวมก าไร(ขาดทุน)จากเงนิลงทุนทีเ่กดิขึน้และยงัไม่เกดิขึน้ (3,495,219.09)

รวมก าไร(ขาดทุน)จากเงนิลงทุน 1,399,918.60

การเพิม่ขึน้(ลดลง) ในสนิทรพัยส์ุทธจิากการด าเนินงาน 4,364,160.30

การเพิม่ขึน้ในสนิทรพัยส์ุทธจิากการด าเนินงานแยกตามประเภทผูถ้อืหน่วยลงทุน มดีงันี้

ชนิดสะสมมูลคา่ 860,440.93

ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตัิ 2,005,010.45

ชนิดจ่ายเงนิปันผล 1,498,708.92

รวม 4,364,160.30

ประเภทผูถ้อืหน่วยลงทุน


