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กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล อิควิต้ี (LHGEQ) 

กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล อิควิต้ี (LHGEQ) 

ประเภทโครงการ : กองทุนรวมหน่วยลงทุนประเภท Feeder Fund (Feeder Fund) 

นโยบายการลงทุน : กองทุนจะเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศทีม่นีโยบายลงทุนในตราสารทุนทัว่โลก (หรอื 
“กองทุนหลกั (Master fund)”) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรพัย์สนิสุทธิ ซึ่ง
กองทุนหลักที่กองทุนจะลงทุนคือกองทุน T. Rowe Price Funds SICAV - Global Focused Growth Equity 
Fund (“กองทุนหลกั”)  

  ซึง่กองทุนดงักล่าวไดจ้ดทะเบยีนในประเทศลกัเซมเบริ์ก และอยูภ่ายใต ้UCITS ทัง้น้ี กองทุนจะลงทุนในหน่วย
ลงทุนของกองทุนหลกัในชนิดหน่วยลงทุน “Class I” สกุลเงนิดอลล่าร์สหรฐัฯ (USD) ซึ่งจดัตัง้และจดัการโดย   
T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l. และบรหิารการลงทุนโดย T. Rowe Price International 
Ltd 

  กองทุน T. Rowe Price Funds SICAV – Global Focused Growth Equity Fund (กองทุนหลัก) มีนโยบาย
ลงทุนอย่างน้อยร้อยละ 70 ของสนิทรพัย์ทัง้หมดในหุ้นและหลกัทรพัย์ที่เกี่ยวข้องกบัหุ้นบรษิัทจดทะเบียน 
รวมถึงหุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ ใบส าคัญแสดงสิทธิ American Depository Receipts (ADRs), European 
Depository Receipts (EDRs) and Global Depository Receipts (GDRs)   

  กองทุนอาจพจิารณาลงทุนในสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า (Derivatives) เพือ่ป้องกนัความเสีย่ง (Hedging) จากอตัรา
แลกเปลีย่น (Foreign Exchange Rate Risk) ตามดุลยพนิิจของผูจ้ดัการกองทุน 

  บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธิเปลี่ยนแปลงประเภทและลกัษณะพเิศษของกองทุนรวมในอนาคตเป็น Fund of 
Funds หรอืลงทุนโดยตรงในต่างประเทศ โดยไม่ท าให้ระดบัความเสีย่งของการลงทุน (risk spectrum) เพิม่ขึ้น 
ทัง้น้ี ใหเ้ป็นดุลยพนิิจของผูจ้ดัการกองทุน โดยขึน้กบัสถานการณ์ตลาด และตอ้งเป็นไปเพือ่ประโยชน์สงูสดุของ
ผูถ้อืหน่วยลงทุน 

  ทัง้น้ี บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธใินการเปลีย่นแปลงชนิดของหน่วยลงทุน (Share Class) และ/หรอืสกุลเงนิทีจ่ะ
ลงทุนอืน่ใดตามความเหมาะสม เพือ่ประโยชน์ในการบรหิารจดัการใหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงคข์องกองทุน โดย
ถือว่าได้รบัความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ทัง้น้ี การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะค านึงถึงและรกัษา
ประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนเป็นส าคญั 

  ส าหรบัการลงทุนในประเทศของกองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล อคิวติี ้กองทุนอาจเขา้ท าธุรกรรมการซื้อโดยมี
สญัญาขายคนื (reverse repo) และ/หรอืธุรกรรมประเภทการใหย้มืหลกัทรพัย ์(securities lending) รวมถงึอาจ
ลงทุนในหรอืมไีวซ้ึ่งตราสารหน้ีที่มอีนัดบัความน่าเชื่อถอืต ่ากว่าทีส่ามารถลงทุนได้ (non–investment grade) 
และตราสารหน้ีทีไ่ม่ไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเชือ่ถอื (Unrated) รวมทัง้ตราสารทุนทีไ่ม่ไดจ้ดทะเบยีนในตลาด
หลกัทรพัย ์(Unlisted Securities) นอกจากน้ี อาจพจิารณาลงทุนทัง้ในและต่างประเทศ ในเงนิฝากธนาคาร ตรา
สารแห่งหน้ี ตราสารกึง่หน้ีกึง่ทุน ใบส าคญัแสดงสทิธ ิรวมถงึ หลกัทรพัย ์และ/หรอืทรพัยส์นิอืน่หรอืการหาดอก
ผลโดยวธิีอื่นตามที่ระบุไวใ้นโครงการ และ/หรอืตามที่คณะกรรมการ ก.ล .ต. หรอื ส านักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ประกาศก าหนดหรอืใหค้วามเหน็ชอบ ทัง้น้ี กองทุนจะไม่ลงทุนในตราสารทีม่สีญัญาซือ้ขายล่วงหน้าแฝง 
(Structured Note) 
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กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล อิควิต้ี (LHGEQ) 

 

 

 

เรยีน ท่านผูถ้อืหน่วยลงทุน 
 กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล อคิวติี ้

 
บรษิัทหลกัทรพัย์จดัการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จ ากดั ขอน าส่ง “รายงานสรุปสถานะการลงทุน” เพื่อรายงาน     

ผลการด าเนินงานของกองทุนตัง้แต่วนัที่ 25 กรกฏาคม 2561 (วนัจดทะเบียนกองทุน) ถึงวนัที่ 30 มถุินายน 2562 มาเพื่อ  

โปรดทราบ 

 

สภาพตลาดในรอบบญัชีตัง้แต่วนัท่ี 25 กรกฏาคม 2561 (วนัจดทะเบียนกองทุน) ถึงวนัท่ี 30 มิถนุายน 2562 

 กองทุน LHGEQ ในช่วงรอบระยะเวลา 25 กรกฎาคม 2561 (วนัจดทะเบยีนกองทุน) ถงึวนัที ่30 มถุินายน 2562 
 ปรบัตวัเพิม่ขึน้จาก 

• ผูจ้ดัการกองทุน T. Rowe Price สามารถปรบัเปลีย่นสดัส่วนการลงทุนในแต่ละประเทศไดอ้ย่างรวดเรว็สอดคลอ้งกบั
สภาพตลาด โดยมกีารใหน้ ้าหนกัการลงทุนในเซกเตอร ์IT และ Consumer Services มากกว่าน ้าหนกัตลาด 

• ผลประกอบการของบรษิัทใน S&P500 ออกมาดีกว่าที่ตลาดคาด โดยก าไรมีการเติบโตเฉลี่ยมากถึง 20% ในด้าน 
Valuation PE ratio ของ S&P500 อยู่ทีป่ระมาณ 17-18 เท่า ในขณะทีด่ชันี MSCI World ม ีPE ratio อยู่ที ่15-16 เท่า 

• ตลาดหุน้ทัว่โลก rebound ในช่วงต้นปี หลงัจากการ sell off ในช่วงทา้ยปี 2561 หลงัจากท่าทต่ีอการด าเนินนโยบาย
ทางการเงนิของ FED และ ธนาคารกลางอื่นๆ ทัว่โลกไดเ้ปลีย่นแปลงไป โดยมที่าทางผ่อนคลายมากขึน้ และต้องการ
กระตุน้เศรษฐกจิมากขึน้ 

• ความกงัวลเรื่องการขึน้ดอกเบีย้ของสหรฐัลดลง จากปัญหาเรื่องสงครามการคา้ระหว่างสหรฐั -จนี ล่าสุดสหรฐัประกาศ
ขึน้ภาษนี าเขา้ 25% ส าหรบัสนิคา้น าเขา้ของจนีจ านวน 2 แสนลา้นดอลลารส์หรฐั และความกงัวลจากการทีต่วัเลขดชันี 
PMI ของประเทศสหรฐัและทัว่โลกเริม่ขยายตวัลดลง   

 
มุมมองต่อตลาดหุ้นโลก และ กองทุน LHGEQ  

• กองทุน T. Rowe Price ยงัสามารถเอาชนะดชันี Benchmark ไดอ้ย่างด ี โดยกองทุนหลกัมผีลตอบแทนชนะตลาดได้
มากถงึ 5% ในชว่งเดอืนมกราคมถงึพฤษภาคม 2562 

• ผูจ้ดัการกองทุนคดัเลอืกลงทุนในหุน้ทีส่ามารถเตบิโตไดด้แีละยัง่ยนื โดยปรบัเปลีย่นสดัสว่นการลงทุนในแต่ละประเทศ
ไดอ้ย่างรวดเรว็สอดคลอ้งกบัสภาพตลาด มกีารกระจายน ้าหนกัในการลงทุนในประเทศสหรฐั จนี ญีปุ่่ น องักฤษ อนิเดยี 
ได้อย่างเหมาะสม โดยกองทุนนี้ถือเป็นกองทุนหลกัทีค่วรม ี(Core Port) เนื่องจากคดัเลอืกลงทุนในหลายประเทศทัว่
โลก และหลายกลุ่มอุตสาหกรรม 
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กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล อิควิต้ี (LHGEQ) 

• เศรษฐกจิโลกทีย่งัขยายตวั รวมถงึการเตบิโตของผลประกอบการทีเ่ป็นบวก จะสามารถเป็นแรงสนับสนุนใหก้บัหุน้ทัว่
โลกได้ ระดบัราคา P/E ของ MSCI AC Index อยู่ที่เฉลีย่ 5 ปี และ earning growth ของบรษิทัใน MSCI World คาด
ว่าจะเพิม่ขึน้ 10% ในปี 2563 (ขอ้มลูจาก Bloomberg)  

• เรามองว่าตลาดหุ้นโลกมแีนวโน้มทีจ่ะผนัผวนในปีนี้ กองทุนประเภท Active Fund จงึมคีวามเหมาะสมส าหรบัสภาพ
ตลาดดงักล่าว ซึง่กองทุน T Rowe Price Global Focused Growth ได้รบั 5 Morning Star Rating เหมาะส าหรบันัก
ลงทุนที่ยงัสนใจโอกาสรบัผลตอบแทนระยะยาว แนะน า LHGEQ เพื่อกระจายการลงทุนได้ทุกประเทศ และกลุ่ม
อุตสาหกรรม ซึง่เหมาะกบัสภาพตลาดโลกทีม่คีวามผนัผวน   

• แนะน าถอืระยะยาว เพื่อกระจายการลงทุนไปยงัหุ้นต่างประเทศ ทัง้ในตลาดที่พฒันาแล้วและตลาดประเทศเกดิใหม่ 
โดยลงทุนทัว่โลก (Global Equity) และหลายกลุ่มอุตสาหกรรม แม้ระยะสัน้อาจผันผวนแต่ด้วยผลตอบแทนจาก
สนิทรพัยป์ลอดภยัทีอ่ยู่ระดบัต ่าหรอืตดิลบ การลงทุนหุน้จงึยงัคุม้ค่าความเสีย่งมากกว่าในระยะยาว 

 

บรษิัทขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นอย่างสูง ที่ได้มอบความไว้วางใจให้บริษัทบริหารเงนิลงทุนของท่ าน 

บรษิทัยงัคงยนืยนัในความตัง้ใจและทุ่มเทความสามารถเพื่อบรหิารเงนิของท่านอย่างมปีระสทิธภิาพสงูทีส่ดุต่อไป  และหากท่านมี

ขอ้สงสยัประการใด ท่านสามารถติดต่อมาได้ที่บรษิัทหลกัทรพัย์จดัการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส ์จ ากดั หมายเลขโทรศพัท ์     

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

 

ขอแสดงความนบัถอื 

                         บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน แลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จ ากดั 
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กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล อิควิต้ี (LHGEQ) 

การแก้ไขเปล่ียนแปลงรายละเอียดโครงการในรอบปีบญัชี 
ส าหรบัระยะเวลาตัง้แต่วนัท่ี 25 กรกฏาคม 2561 ถึงวนัท่ี 30 มิถนุายน 2562 

เรือ่ง 
รายละเอียด 

วนัท่ีมีผล 
เดิม การแก้ไข 

- 
 

- - - 

 

รายช่ือผูจ้ดัการกองทุน 
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กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล อิควิต้ี (LHGEQ) 

ตารางเปรียบเทียบผลการด าเนินงาน 
กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล อิควิต้ี - ชนิดสะสมมลูค่า                                                                  

ข้อมลู ณ วนัท่ี 28 มิถนุายน 2562 
 

 
 

 
 

 

 
 ขอ้มลู ณ วนัที ่28 มถุินายน 2562 
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กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล อิควิต้ี (LHGEQ) 

ตารางเปรียบเทียบผลการด าเนินงาน 
กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล อิควิต้ี - ชนิดจ่ายเงินปันผล 

ข้อมลู ณ วนัท่ี 28 มิถนุายน 2562 
 

 
 

 
 

 
 
          

 
 ขอ้มลู ณ วนัที ่28 มถุินายน 2562 
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กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล อิควิต้ี (LHGEQ) 

ตารางเปรียบเทียบผลการด าเนินงาน 
กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล อิควิต้ี - ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอตัโนมติั 

ข้อมลู ณ วนัท่ี 28 มิถนุายน 2562 
 

 
 

 
 

 

 

      
 

ขอ้มลู ณ วนัที ่28 มถุินายน 2562 
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กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล อิควิต้ี (LHGEQ) 

- เอกสารการวดัผลการด าเนินงานของกองทุนรวมฉบบันี้ไดจ้ดัท าขึน้ตามมาตรฐานการวดัผลการด าเนินงานของกองทุนรวมของ
สมาคมบรษิทัจดัการลงทุน 

- ผลการด าเนินงานในอดตี/ผลการเปรยีบเทยีบผลการด าเนินงานทีเ่กีย่วขอ้งกบัผลติภณัฑใ์นตลาดทุน มไิดเ้ป็นสิง่ยนืยนัถงึผล
การด าเนินงานในอนาคต 

- ท าความเขา้ใจลกัษณะสนิคา้ เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสีย่ง ก่อนตดัสนิใจลงทุน 
 
 

รายงานสถานะการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผกูพนั 
มลูค่า ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2562 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายละเอียดการลงทนุ มลูค่าตามราคาตลาด % NAV

หลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิในประเทศ 9,315,070.57             4.07                

เงนิฝากธนาคาร 9,315,070.57             4.07                

หลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิในต่างประเทศ 216,548,983.39          94.55              

หุน้สามญั 1,921,092.59             0.84                

หน่วยลงทุน 214,627,890.80          93.71              

สญัญาซือ้ขายล่วงหน้า 8,046,105.54             3.51                

สญัญาทีอ่า้งองิกบัอตัราแลกเปลีย่น 8,046,105.54             3.51                

ประเภทรายการค้างรบัค้างจ่ายหรอืหนี้สนิอืน่ ๆ (13,867,647.48)           (6.05)               

มลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิ 229,043,515.02             100.00                
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กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล อิควิต้ี (LHGEQ) 

รายละเอียดการลงทุนในหลกัทรพัย ์
มลูค่า ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2562 

 
 

รายละเอียดการลงทุนในสญัญาซ้ือขายล่วงหน้า 

 

อตัราส่วน จ านวนเงินต้น มลูค่ายติุธรรม

(%) หรือ จ านวนหุ้น/ (บาท)

หน่วย

เงินฝากธนาคาร

ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) 4.07 6,728,894.98 9,315,070.57

          รวมเงินฝากธนาคาร 4.07 9,315,070.57

สญัญาซ้ือขายล่วงหน้า

สญัญาทีอ่า้งองิกบัอตัราแลกเปลีย่น 3.51 218,145,027.20 8,046,105.54

          รวมสญัญาซ้ือขายล่วงหน้า 3.51 8,046,105.54

หุ้นสามญั

     หมวดธุรกจิหน่วยลงทุน

BLACKROCK FUND ADVISORS 0.84 680.00 1,921,092.59

          รวมหุ้นสามญั 0.84 1,921,092.59

หน่วยลงทนุ

     หมวดธุรกจิเงนิทุนและหลกัทรพัย์

TROWE PRICE-DVSFD INC. 93.71 270,627.66 214,627,890.80

          รวมหน่วยลงทนุ 93.71 214,627,890.80

รวมเงินลงทนุ 102.12 233,910,159.50

รายการค้างจา่ยหรือหน้ีสินอ่ืน ๆ -2.12 -4,866,644.48

มลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิ 100.00 229,043,515.02

รายละเอียด

ประเภทสญัญา คู่สญัญา วตัถุประสงค์ มลูค่าสญัญา

(Notional Amount)

% NAV วนัครบก าหนด ก าไร/ขาดทุน

(Net Gain/Loss)

สญัญาฟอร์เวริ์ด BANK OF AYUDHYA PUBLIC COMPANY LIMITED                                                              ป้องกนัความเสีย่ง 16,538,207.20 0.2414 16 Aug 2019 552,816.95

สญัญาฟอร์เวริ์ด BANK OF AYUDHYA PUBLIC COMPANY LIMITED                                                              ป้องกนัความเสีย่ง 23,864,475.00 0.3643 12 Jul 2019 834,476.25

สญัญาฟอร์เวริ์ด BANK OF AYUDHYA PUBLIC COMPANY LIMITED                                                              ป้องกนัความเสีย่ง 14,611,125.00 0.0782 12 Jul 2019 179,146.14

สญัญาฟอร์เวริ์ด KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED                                                              ป้องกนัความเสีย่ง 3,097,020.00 0.0120 12 Jul 2019 27,445.00

สญัญาฟอร์เวริ์ด THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY 

LIMITED                                                     

ป้องกนัความเสีย่ง 25,221,780.00 0.1906 11 Oct 2019 436,460.40

สญัญาฟอร์เวริ์ด THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY 

LIMITED                                                     

ป้องกนัความเสีย่ง 25,082,500.00 0.3837 16 Aug 2019 878,864.73

สญัญาฟอร์เวริ์ด THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY 

LIMITED                                                     

ป้องกนัความเสีย่ง 9,576,000.00 0.1680 16 Aug 2019 384,746.10

สญัญาฟอร์เวริ์ด THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY 

LIMITED                                                     

ป้องกนัความเสีย่ง 12,394,200.00 0.0000 02 Jul 2019 0.00

สญัญาฟอร์เวริ์ด TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED ป้องกนัความเสีย่ง 87,759,720.00 2.0748 12 Jul 2019 4,752,149.97

สญัญาทีอ่า้งองิกบัอตัราแลกเปลีย่น USD/THB
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กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล อิควิต้ี (LHGEQ) 

รายละเอียดตวัตราสารและอนัดบัความน่าเช่ือถือของตราสารแห่งหน้ี เงินฝาก หรือตราสารก่ึงหน้ีก่ึงทุน 
มลูค่า ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2562 

 

 
 

สถาบนัการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ TRIS Rating 

ค าอธิบายการจดัอนัดบัเครดิตตราสารหน้ีระยะกลางและยาวมีอายุตัง้แต่ 1 ปีขึน้ไป 

AAA อนัดบัเครดติสงูสุด มคีวามเสีย่งต ่าทีสุ่ด ผูอ้อกตราสารหนี้มคีวามสามารถในการช าระดอกเบีย้และคนืเงนิต้นในเกณฑ์
สงูสดุ และไดร้บัผลกระทบน้อยมากจากการเปลีย่นแปลงทางธุรกจิ เศรษฐกจิ และสิง่แวดลอ้มอื่นๆ 

AA มคีวามเสีย่งต ่ามาก ผูอ้อกตราสารหนี้มคีวามสามารถในการช าระดอกเบีย้และคนืเงนิต้นในเกณฑส์งูมาก แต่อาจไดร้บั
ผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงทางธุรกจิ เศรษฐกจิ และสิง่แวดลอ้มอื่นๆ มากกว่าอนัดบัเครดติทีอ่ยู่ในระดบั AAA 

A มคีวามเสีย่งในระดบัต ่า ผูอ้อกตราสารหนี้มคีวามสามารถในการช าระดอกเบีย้และคนืเงนิต้นในเกณฑส์งู แต่อาจไดร้บั
ผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงทางธุรกจิ เศรษฐกจิ และสิง่แวดลอ้มอื่นๆ มากกว่าอนัดบัเครดติทีอ่ยู่ในระดบัสงูกว่า 

BBB มคีวามเสีย่งในระดบัปานกลาง ผูอ้อกตราสารหนี้มคีวามสามารถในการช าระดอกเบีย้และคนืเงนิตน้ในเกณฑท์ีเ่พยีงพอ 
แต่มคีวามอ่อนไหวต่อการเปลีย่นแปลงทางธุรกจิ เศรษฐกจิ และสิง่แวดลอ้มอื่นๆ มากกว่า และอาจมคีวามสามารถใน
การช าระหนี้อ่อนแอลงเมื่อเทยีบกบัอนัดบัเครดติทีอ่ยู่ในระดบัสงูกว่า 

BB มคีวามเสีย่งในระดบัสงู ผูอ้อกตราสารหนี้มคีวามสามารถในการช าระดอกเบีย้และคนืเงนิต้นในเกณฑต์ ่ากว่าระดบัปาน
กลาง และจะไดร้บัผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงทางธุรกจิ เศรษฐกจิ และสิง่แวดลอ้มอื่นๆ ค่อนขา้งชดัเจน ซึง่อาจส่ง
ใหค้วามสามารถในการช าระหนี้อยู่ในเกณฑท์ีไ่ม่เพยีงพอ 

B มคีวามเสีย่งในระดบัสูงมาก ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการช าระดอกเบี้ยและคนืเงนิต้นในเกณฑ์ต ่า และ
อาจจะหมดความสามารถหรอืความตัง้ใจในการช าระหนี้ไดต้ามการเปลีย่นแปลงของสถานการณ์ทางธุรกจิ เศรษฐกจิ 
และสิง่แวดลอ้มอื่นๆ  

C มคีวามเสีย่งในการผดินัดช าระหนี้สงูทีสุ่ด ผูอ้อกตราสารหนี้ไม่มคีวามสามารถในการช าระดอกเบีย้และคนืเงนิต้นตาม
ก าหนดอย่างชดัเจน โดยต้องอาศยัเงื่อนไขที่เอื้ออ านวยทางธุรกจิ เศรษฐกจิ และสิง่แวดล้อมอื่นๆ อย่างมากจงึจะมี
ความสามารถในการช าระหนี้ได ้

D เป็นระดบัทีอ่ยู่ในสภาวะผดินดัช าระหนี้ โดยผูอ้อกตราสารหนี้ไม่สามารถช าระดอกเบีย้และคนืเงนิตน้ไดต้ามก าหนด 
อนัดบัเครดติจาก AA ถงึ C อาจมเีครือ่งหมายบวก (+) หรอืลบ (-) ต่อทา้ยเพือ่จ าแนกความแตกต่างของคุณภาพของอนัดบั

เครดติภายในระดบัเดยีวกนั 

 

 

 

ประเภท ผูอ้อก อนัดบั มลูค่าตาม

ความน่าเช่ือถอื ราคาตลาด

เงนิฝากธนาคาร ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) AA+(FITCH) 6,642,078.66                      
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กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล อิควิต้ี (LHGEQ) 

ค าอธิบายการจดัอนัดบัเครดิตตราสารหน้ีระยะสัน้มีอายุต า่กว่า 1 ปี 

T1 ผู้ออกตราสารหนี้มีสถานะทัง้ทางด้านการตลาดและการเงนิที่แขง็แกร่งในระดบัดีมาก และนักลงทุนจะได้รบัความ

คุม้ครองจากการผดินัดช าระหนี้ทีด่กีว่าอนัดบัเครดติในระดบัอื่น ผูอ้อกตราสารทีไ่ดร้บัอนัดบัเครดติในระดบัดงักล่าวซึง่

มเีครื่องหมาย “+” ดว้ยจะไดร้บัความคุม้ครองดา้นการผดินดัช าระหนี้ทีส่งูยิง่ขึน้ 

T2 ผูอ้อกตราสารหนี้มสีถานะทัง้ทางดา้นการตลาดและการเงนิทีแ่ขง็แกร่งในระดบัด ีและมคีวามสามารถในการช าระหนี้

ระยะสัน้ในระดบัทีน่่าพอใจ 

T3 ผูอ้อกตราสารหนี้มคีวามสามารถในการช าระหนี้ระยะสัน้ในระดบัทีย่อมรบัได้ 

T4 ผูอ้อกตราสารหนี้มคีวามสามารถในการช าระหนี้ระยะสัน้ทีค่่อนขา้งอ่อนแอ 

อนัดบัเครดติทุกประเภททีจ่ดัโดย TRIS Rating เป็นอนัดบัเครดติตราสารหนี้ในตระกูลเงนิบาท ซึง่สะทอ้นความสามารถใน

การช าระหนี้ของผู้ออกตราสารโดยไม่รวมความเสีย่งในการเปลีย่นแปลงการช าระหนี้ จากสกุลเงินบาทเป็น สกุลเงินตรา

ต่างประเทศ 

นอกจากกนี้ TRIS Rating ยังก าหนด “แนวโน้มอนัดบัเครดิต” (Rating Outlook) เพื่อสะท้อนความเป็นไปได้ของการ

เปลีย่นแปลงอนัดบัเครดติของผู้ออกตราสารในระยะปานกลางหรอืระยะยาว โดย TRIS Rating จะพจิารณาถงึโอกาสที่จะเกดิ

การเปลีย่นแปลงของภาวะอุตสาหกรรมและสภาพแวดลอ้มทางธุรกจิในอนาคตของผูอ้อกตราสารทีอ่าจกระทบต่อความสามารถ

ในการช าระหนี้ ทัง้นี้ แนวโน้มอนัดบัเครดิตที่ออกให้แก่หน่วยงานหนึ่งๆ จะเทียบเท่ากบัความสามารถในการช าระหนี้ของ

หน่วยงานนัน้ๆ 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) แสดงถึงระดบัความน่าเชื่อถือขัน้สูงสุดของอนัดบัความน่าเชื่อถือภายในประเทศไทย ซึ่งก าหนดโดย Fitch โดย
อนัดบัความน่าเชื่อถอืน้ีจะมอบใหก้บัอนัดบัความน่าเชื่อถอืทีม่คีวามเสีย่ง “น้อยทีส่ดุ” เมื่อเปรยีบเทยีบกบัผูอ้อกตรา
สารหรอืตราสารอื่นในประเทศไทย และโดยปกตแิลว้จะก าหนดใหแ้ก่ตราสารทางการเงนิทีอ่อกหรอืค ้าประกนัโดย
รฐับาล 
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กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล อิควิต้ี (LHGEQ) 

AA(tha) แสดงถึงระดบัความน่าเชื่อถือขัน้สงูมากเปรยีบเทยีบกบัผู้ออกตราสารหรอืตราสารอื่นในประเทศไทย โดยระดบั
ความน่าเชื่อถือของตราสารทางการเงนิขัน้นี้ต่างจากผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นที่ได้รบัการจดัอนัดบัความ
น่าเชื่อถอืขัน้สงูสดุของประเทศไทยเพยีงเลก็น้อย 

BBB (tha) แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขัน้ปานกลางเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย 
อย่างไรกด็ีมคีวามเป็นไปได้มากว่าการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์หรอืสภาพทางเศรษฐกจิจะมีผลกระทบต่อ
ความสามารถในการช าระหนี้ไดต้รงตามก าหนดเวลาของตราสารทางการเงนิเหล่านี้มากกว่าตราสารหนี้อื่นทีไ่ดร้บั
การจดัอนัดบัความน่าเชื่อถอืในประเภททีส่งูกว่า 

BB (tha) แสดงถงึระดบัความน่าเชื่อถอืค่อนขา้งต ่าเมื่อเปรยีบเทยีบกบัผูอ้อกตราสารหรอืตราสารอื่นในประเทศไทย การช าระ
หนี้ตามเงื่อนไขของตราสารเหล่านี้ภายในประเทศนัน้ๆ มคีวามไม่แน่นอนในระดบัหนึ่ งและความสามารถในการ
ช าระหนี้คนืตามก าหนดเวลาจะมคีวามไม่แน่นอนมากขึน้ตามการเปลีย่นแปลงของเศรษฐกจิในทางลบ 

B (tha) แสดงถงึระดบัความน่าเชื่อถอืขัน้ต ่าอย่างมนีัยส าคญัเมื่อเปรยีบเทยีบกบัผู้ออกตราสารหรอืตราสารอื่นในประเทศ
ไทย การปฏบิตัติามเงื่อนไขของตราสารหนี้และข้อผูกพนัทางการเงนิยงัคงเป็นไปไดใ้นปัจจุบนั แต่ความมัน่คงยงั
จ ากดัอยู่ในระดบัหนึ่งเท่านัน้ และความสามารถในการช าระหนี้คืนตามก าหนดเวลาอย่างต่อเนื่องนัน้ไม่แน่นอน 
ขึน้อยู่กบัสภาวะทีเ่อือ้ต่อการด าเนินธุรกจิและสภาพทางเศรษฐกจิ 

CCC(tha), CC(tha), C(tha)   แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขัน้ต ่ามากเมื่อเปรยีบเทียบกบัผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นใน
ประเทศไทย ความสามารถในการปฏบิตัติามขอ้ผูกพนัทางการเงนิขึน้อยู่กบัสภาวะทีเ่อื้อต่อการด าเนินธุรกจิและ
การพฒันาทางเศรษฐกจิเพยีงอย่างเดยีว 

D(tha) อนัดบัความน่าเชื่อถอืเหล่านี้ จะถูกก าหนดให้ส าหรบัองคก์รหรอืตราสารหนี้ซึ่งก าลงัอยู่ในภาวะผดินัดช าระหนี้ใน
ปัจจุบนั 

ค าอธิบายการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือระยะสัน้ ส าหรบัประเทศไทย 

F1 (tha) แสดงถงึระดบัความสามารถขัน้สงูสดุในการช าระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารตรงตามก าหนดเมื่อเปรยีบเทยีบกบัผู้

ออกตราสารหรอืตราสารอื่นๆในประเทศไทย ภายใตอ้นัดบัความน่าเชื่อถอืน้ีจะมอบใหส้ าหรบัอนัดบัความน่าเชื่อถอื

ที่มคีวามเสีย่ง “น้อยที่สุด” เมื่อเปรยีบเทียบกบัผู้ออกตราสารอื่นในประเทศเดยีวกนัและโดยปกติแล้วจะก าหนด

ให้กับตราสารทางการเงินที่ออกหรือค ้าประกนัโดยรฐับาล ในกรณีที่มีระดบัความ น่าเชื่อถือสูงเป็นพิเศษจะมี

สญัลกัษณ์ “+” แสดงไวเ้พิม่เตมิจากอนัดบัความน่าเชื่อถอืทีก่ าหนด 

F2 (tha) แสดงถงึระดบัความสามารถในการช าระหนี้ตามเงื่อนไขทางการเงนิของตราสารตามก าหนดเวลาในระดบัทีน่่าพอใจ

เมื่อเปรยีบเทยีบกบัผูอ้อกตราสารหรอืตราสารอื่นๆในประเทศไทย อย่างไรกด็ ีระดบัความน่าเชื่อถอืดงักล่าวยงัไม่

อาจเทยีบเท่ากบักรณีทีไ่ดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเชื่อถอืทีส่งูกว่า 

F3 (tha) แสดงถงึระดบัความสามารถในการช าระหนี้ตามเงื่อนไขทางการเงนิของตราสารตามก าหนดเวลาในระดบัปานกลาง

เมื่อเปรยีบเทยีบกบัผูอ้อกตราสารหรอืตราสารอื่นๆในประเทศไทย ความสามารถในการช าระหนี้ดงักล่าวจะมคีวาม
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กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล อิควิต้ี (LHGEQ) 

ไม่แน่นอนมากขึ้นไปตามความเปลี่ยนแปลงในทางลบในระยะสัน้มากกว่าตราสารที่ได้รบัการจดัอนัดบัความ

น่าเชื่อถอืทีส่งูกว่า 

B (tha) แสดงถึงระดบัความสามารถในการช าระหนี้ตามเงื่อนไขทางการเงนิของตราสารตามก าหนดเวลาทีไ่ม่แน่นอนเมื่อ

เปรยีบเทยีบกบัผูอ้อกตราสารหรอืตราสารอื่นๆในประเทศไทย ความสามารถในการช าระหนี้ดงักล่าวจะไม่แน่นอน

มากขึน้ตามการเปลีย่นแปลงทางเศรษฐกจิแลการเงนิในทางลบระยะสัน้ 

C (tha) แสดงถงึระดบัความสามารถในการช าระหนี้ตามเงื่อนไขทางการเงนิของตราสารตามก าหนดเวลาทีไ่ม่แน่นอนสงูเมื่อ

เปรียบเทียบกบัผู้ออกตราสารหรอืตราสารอื่นๆในประเทศไทย ความสามารถในการปฏิบตัิตามข้อผูกพนัทาง

การเงนิขึน้อยู่กบัสภาวะทีเ่อือ้ต่อการด าเนินธุรกจิและสภาพการณ์ทางเศรษฐกจิเท่านัน้ 

D (tha) แสดงถงึการผดินดัช าระหนี้ทีไ่ดเ้กดิขึน้แลว้หรอืก าลงัจะเกดิขึน้ 

หมายเหตปุระกอบการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือในระยะยาว ในระยะสัน้ ส าหรบัประเทศไทย 

เครื่องบ่งชีพ้เิศษส าหรบัประเทศไทย “tha” จะถูกระบุไวต่้อจากอนัดบัความน่าเชื่อถอืทุกระดบั เพื่อแยกความแตกต่างออก

จากการจดัอนัดบัความน่าเชื่อถอืระดบัสากล เครื่องหมาย “ + ” หรอื “ - ” อาจจะถูกระบุไวเ้พิม่เตมิต่อจากอนัดบัความน่าเชื่อถอื

ส าหรบัประเทศหนึ่งๆ เพื่อแสดงถึงสถานะย่อยโดยเปรยีบเทยีบกนัภายในอนัดบัความน่าเชื่อถอืขึน้หลกั ทัง้นี้ จะไม่มกีารระบุ

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

ส าหรบัอนัดบัความน่าเชื่อถือในระยะยาวและจะไม่มกีารระบุสญัลกัษณ์ต่อท้ายดงักล่าวส าหรบัอนัดบัความน่าเชื่อถือใน

ระยะสัน้ นอกเหนือจาก “F1 (tha)” 

สญัญาณการปรบัอนัดบัความน่าเชื่อถอื (Rating Watch) : สญัญาณการปรบัอนัดบัความน่าเชื่อถอืจะถูกใชเ้พื่อแจง้ใหน้ัก
ลงทุนทราบว่ามีความเป็นไปได้ที่จะมีการเปลี่ยนแปลงอนัดบัความน่าเชื่อถือและแจ้งแนวโน้มทิศทางของการเปลี่ยนแปลง
ดงักล่าว สญัญาณดงักล่าวอาจระบุเป็น “สญัญาณบวก” ซึง่บ่งชีแ้นวโน้มในการปรบัอนัดบัความน่าเชื่อถือใหส้งูขึน้ “สญัญาณลบ” 
จะบ่งชีแ้นวโน้มในการปรบัอนัดบัความน่าเชื่อถอืใหต้ ่าลง หรอื “สญัญาณววิฒัน์” ในกรณีทีอ่นัดบัความน่าเชื่อถอือาจจะไดร้บัการ
ปรบัขึน้ ปรบัลง หรอืคงที ่โดยปกตสิญัญาณการปรบัอนัดบัความน่าเชื่อถอืมกัจะถูกระบุไวส้ าหรบัช่วงระยะเวลาสัน้ๆ 
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กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล อิควิต้ี (LHGEQ) 

รายงานสรปุเงินลงทุนในตราสารแห่งหน้ี เงินฝาก หรือตราสารก่ึงหน้ีก่ึงทุน    
มลูค่า ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2562 

 
 
 
 

 
รายงานการลงทุนท่ีไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน 

รอบ 6 เดือนระหว่างวนัท่ี 25 กรกฏาคม 2561 (วนัจดทะเบียนกองทุน) ถึงวนัท่ี 30 มิถนุายน 2562 
วนัที ่ รายละเอยีด การด าเนินการแกไ้ข 

  
 

 

 

 
การใช้สิทธิออกเสียงในท่ีประชุมผู้ถือหุ้น 

ผูล้งทุนสามารถตรวจดูแนวทางในการใชส้ทิธอิอกเสยีงและการด าเนินการใชส้ทิธอิอกเสยีงไดท้ี่ website ของบรษิัท
จดัการ www.lhfund.co.th 

 

 

 

 

 

 

 

กลุม่ของตราสารการลงทนุ มลูค่าตามราคาตลาด % NAV

(ก) ตราสารภาครฐัไทย/ตราสารภาครฐัต่างประเทศ -                                   -          

(ข) ตราสารทีธ่นาคารทีม่กีฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ ธนาคารพาณิชย์ 6,642,078.66                      2.90        

หรอืบรษิทัเงนิทุนเป็นผูอ้อก/สัง่จ่าย/รบัอาวลั/ค า้ประกนั

(ค) ตราสารทีม่อีนัดบัความน่าเชื่อถอือยูใ่นอนัดบัทีส่ามารถ -                                   -          

ลงทุนได้ (Investment grade)

(ง) ตราสารทีม่อีนัดบัความน่าเชื่อถอือยูใ่นอนัดบัต ่ากวา่อนัดบัที่ -                                   -          

สามารถลงทุนได้ (Investment grade) หรอืไม่ม ีRating

สดัสว่นเงนิลงทุนขัน้สงูต่อมลูคา่ทรพัยส์นิสทุธขิองกองทุนส าหรบักลุ่มตราสารตาม (ง) เท่ากบั 15% NAV 
 

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

รายงานรายช่ือของบคุคลท่ีเก่ียวข้อง ท่ีมีการท าธรุกรรมกบักองทุนรวม 

 กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล อนิคมั มกีารท าธุรกรรมกบับุคคลทีเ่กีย่วขอ้งในรอบระยะเวลาตัง้แต่วนัที่ 25 กรกฏาคม 

2561 (วนัจดทะเบยีนกองทุน) ถงึวนัที ่30 มถุินายน 2562 ตามรายชื่อ ดงันี้ 

- ไม่ม ี  - 

 
หมายเหตุ : ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบการท าธุรกรรมกบับุคคลที่เกี่ยวขอ้งกบักองทุนรวม ได้ที่บรษิัทจดัการโดยตรง หรอืที่ website ของบรษิัท
หลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน แลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จ ากดั www.lhfund.co.th และส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. www.sec.or.th 

 
 

อตัราส่วนหมนุเวียนการลงทุนของกองทุน (Portfolio Turnover Ratio: PTR) 
มลูค่า ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2562                

                                 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ช่ือกองทนุ PTR

กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล อคิวติี้ 0.5342

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

ค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเกบ็จากกองทุนรวม 
ส าหรบัรอบระยะเวลาตัง้แต่วนัท่ี 25 กรกฏาคม 2561 (วนัจดทะเบียนกองทุน) ถึงวนัท่ี 30 มิถนุายน 2562 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค่าใช้จ่ายทีเ่รยีกเก็บจากกองทุน* จ านวนเงนิ

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

ค่าธรรมเนยีมการจดัการ (Management Fee) 3,095.22 1.036 ไม่เกนิรอ้ยละ 2.50

ค่าธรรมเนยีมผูดู้แลผลประโยชน์ (Trustee Fee) 89.61 0.030 ไม่เกนิรอ้ยละ 0.10

ค่าธรรมเนยีมนายทะเบยีน (Registrar Fee) 746.75 0.250 ไม่เกนิรอ้ยละ 0.50

ค่าสอบบญัช ี(Audit Fee) 55.00 0.018 ตามทีจ่่ายจรงิ

ค่าทีป่รกึษาการลงทุน (Advisory Fee) ไม่มี ไม่มี ไม่มี

ค่าจดัตัง้และจดทะเบยีนกองทุน (Setup and Registered Fund) 39.95 0.013 ตามทีจ่่ายจรงิ

ค่าใช้จ่ายอืน่ๆ ในการด าเนนิงาน  (Others Operating  Expense) 9.06 0.003 ตามทีจ่่ายจรงิ

รวมค่าใช้จ่ายทัง้หมด** 4,035.59 1.350

ค่าใช้จ่ายในการซือ้ขายหลกัทรพัย์ 18.89 0.006 ตามทีจ่่ายจรงิ

หมายเหตุ

*    ค่าธรรมเนยีมและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ รวมภาษมีลูค่าเพิม่ ภาษธุีรกจิเฉพาะ หรอืภาษอีืน่ใดในท านองเดยีวกนั(ถ้าม)ี

**  ไม่รวมค่านายหน้าซือ้ขายหลกัทรพัย ์และค่าธรรมเนยีมต่างๆ ทีเ่กดิขึน้จากการซือ้ขายหลกัทรพัย์

รอ้ยละของมลูค่าทรพัยส์นิสทุธิ
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กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล อิควิต้ี (LHGEQ) 

 
 

รายงานของผูส้อบบญัชีรบัอนุญาต  
 

เสนอต่อ ผูถื้อหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล อิควิต้ี 

ความเหน็  

ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบการเงนิของกองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล อคิวติี้ ซึง่ประกอบดว้ยงบดุลและงบประกอบรายละเอยีดเงนิ
ลงทุน ณ วนัที่ 30 มถุินายน 2562 งบก าไรขาดทุน งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสนิทรพัย์สุทธ ิงบกระแสเงนิสด และข้อมูลทาง
การเงนิทีส่ าคญัส าหรบังวดสิน้สดุวนัเดยีวกนัและหมายเหตุประกอบงบการเงนิ รวมถงึหมายเหตุสรุปนโยบายการบญัชทีีส่ าคญั  

ขา้พเจ้าเหน็ว่า งบการเงนิขา้งต้นนี้แสดงฐานะการเงนิและรายละเอยีดเงนิลงทุนของกองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล อคิวติี้  ณ 
วนัที ่30 มถุินายน 2562 ผลการด าเนินงาน การเปลีย่นแปลงสนิทรพัยส์ทุธ ิกระแสเงนิสด และขอ้มูลทางการเงนิทีส่ าคญัส าหรบั
งวดตัง้แต่วันที่ 25 กรกฎาคม 2561 (วันจดทะเบียนจัดตัง้กองทุน) ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2562 โดยถูกต้องตามที่ควรใน
สาระส าคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ  
 
เกณฑใ์นการแสดงความเหน็  

ขา้พเจา้ไดป้ฏบิตังิานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัช ีความรบัผดิชอบของขา้พเจา้ไดก้ล่าวไวใ้นวรรคความรบัผดิชอบของ
ผูส้อบบญัชต่ีอการตรวจสอบงบการเงนิในรายงานของขา้พเจา้ ขา้พเจา้มคีวามเป็นอสิระจากกองทุนตามขอ้ก าหนดจรรยาบรรณ
ของผูป้ระกอบวชิาชพีบญัชทีีก่ าหนดโดยสภาวชิาชพีบญัชใีนสว่นทีเ่กีย่วขอ้งกบัการตรวจสอบงบการเงนิ และขา้พเจา้ไดป้ฏบิตัิ
ตามความรบัผดิชอบด้านจรรยาบรรณอื่นๆ ซึ่งเป็นไปตามขอ้ก าหนดเหล่านี้ ขา้พเจ้าเชื่อว่าหลกัฐานการสอบบญัชทีี่ขา้พเจ้า
ไดร้บัเพยีงพอและเหมาะสมเพื่อใชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเหน็ของขา้พเจา้  
 
ข้อมูลอ่ืน  

ผูบ้รหิารกองทุนฯ เป็นผูร้บัผดิชอบต่อขอ้มลูอื่น ขอ้มูลอื่นประกอบดว้ย ขอ้มูลซึง่รวมอยู่ในรายงานประจ าปีของกองทุนฯ แต่ไม่
รวมถึงงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีที่อยู่ในรายงานประจ าปีนัน้ ข้าพเจ้าคาดว่าข้าพเจ้าจะได้รบัรายงานประจ าปี
ภายหลงัวนัทีใ่นรายงานของผูส้อบบญัชนีี้ 

ความเหน็ของขา้พเจา้ต่องบการเงนิไม่ครอบคลุมถงึขอ้มลูอื่นและขา้พเจา้ไม่ไดใ้หค้วามเชื่อมัน่ต่อขอ้มลูอื่น 

ความรบัผดิชอบของขา้พเจ้าที่เกี่ยวเนื่องกบัการตรวจสอบงบการเงนิคอื การอ่านและพจิารณาว่าขอ้มูลอื่นมคีวามขดัแย้งที่มี
สาระส าคญักบังบการเงนิหรอืกบัความรูท้ีไ่ดร้บัจากการตรวจสอบของขา้พเจา้ หรอืปรากฏว่าขอ้มลูอื่นมกีารแสดงขอ้มูลทีข่ดัต่อ
ขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระส าคญัหรอืไม่ 
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เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจ าปีของกองทุนฯ และหากข้าพเจ้าสรุปได้ว่ามีการแสดงข้อมูลที่ขดัต่อข้อเท็จจริงอันเป็น
สาระส าคญั ขา้พเจา้จะสื่อสารเรื่องดงักล่าวกบัผูบ้รหิารกองทุนฯ เพื่อใหผู้บ้รหิารกองทุนฯ ด าเนินการแกไ้ขขอ้มูลทีแ่สดงขดัต่อ
ขอ้เทจ็จรงิ 
 
ความรบัผิดชอบของผูบ้ริหารกองทุนฯ ต่องบการเงิน 

ผูบ้รหิารกองทุนฯ มหีน้าทีร่บัผดิชอบในการจดัท าและน าเสนองบการเงนิเหล่านี้โดยถูกตอ้งตามทีค่วรตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงนิ และรบัผดิชอบเกีย่วกบัการควบคุมภายในทีผู่บ้รหิารกองทุนฯ พจิารณาว่าจ าเป็นเพื่อใหส้ามารถจดัท างบการเงนิที่
ปราศจากการแสดงขอ้มลูทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระส าคญัไม่ว่าจะเกดิจากการทุจรติหรอืขอ้ผดิพลาด  

ในการจดัท างบการเงนิ ผูบ้รหิารกองทุนฯ รบัผดิชอบในการประเมนิความสามารถของกองทุนในการด าเนินงานต่อเนื่อง เปิดเผย
เรื่องทีเ่กีย่วกบัการด าเนินงานต่อเนื่อง (ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑก์ารบญัชสี าหรบัการด าเนินงานต่อเนื่องเวน้แต่
ผูบ้รหิารกองทุนฯ มคีวามตัง้ใจทีจ่ะเลกิกองทุนหรอืหยุดด าเนินงานหรอืไม่สามารถด าเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้  

ผูบ้รหิารกองทุนฯ มหีน้าทีใ่นการสอดสอ่งดแูลกระบวนการในการจดัท ารายงานทางการเงนิของกองทุน  
 
ความรบัผิดชอบของผูส้อบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน  

การตรวจสอบของขา้พเจ้ามวีตัถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมัน่อย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงนิโดยรวมปราศจากการแสดง
ขอ้มลูทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระส าคญัหรอืไม่ ไม่ว่าจะเกดิจากการทุจรติหรอืขอ้ผดิพลาด และเสนอรายงานของผูส้อบบญัชี
ซึง่รวมความเหน็ของขา้พเจา้อยู่ดว้ย ความเชื่อมัน่อย่างสมเหตุสมผลคอืความเชื่อมัน่ในระดบัสงูแต่ไม่ไดเ้ป็นการรบัประกนัว่า
การปฏบิตังิานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชจีะสามารถตรวจพบขอ้มูลที่ขดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระส าคญัทีม่อียู่ได้
เสมอไป ขอ้มลูทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จรงิอาจเกดิจากการทุจรติหรอืขอ้ผดิพลาดและถอืว่ามสีาระส าคญัเมื่อคาดการณ์อย่างสมเหตุสมผล
ว่ารายการที่ขดัต่อขอ้เทจ็จรงิแต่ละรายการหรอืทุกรายการรวมกนัจะมผีลต่อการตดัสนิใจทางเศรษฐกจิของผูใ้ช้งบการเงนิจาก
การใชง้บการเงนิเหล่านี้  

ในการตรวจสอบของขา้พเจา้ตามมาตรฐานการสอบบญัช ีขา้พเจา้ใชดุ้ลยพนิิจและการสงัเกตและสงสยัเยีย่งผูป้ระกอบวชิาชพี
ตลอดการตรวจสอบ การปฏบิตังิานของขา้พเจา้รวมถงึ  
• ระบุและประเมนิความเสีย่งจากการแสดงขอ้มูลที่ขดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระส าคญัในงบการเงนิไม่ว่าจะเกดิจากการ

ทุจรติหรอืขอ้ผดิพลาด ออกแบบและปฏบิตังิานตามวธิกีารตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสีย่งเหล่านัน้ และไดห้ลกัฐาน
การสอบบญัชทีีเ่พยีงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑใ์นการแสดงความเหน็ของขา้พเจา้ ความเสีย่งทีไ่ม่พบขอ้มูลทีข่ดัต่อ
ขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระส าคญัซึง่เป็นผลมาจากการทุจรติจะสงูกว่าความเสีย่งทีเ่กดิจากขอ้ผดิพลาด เนื่องจากการทุจรติอาจ
เกี่ยวกบัการสมรูร้่วมคดิ การปลอมแปลงเอกสารหลกัฐาน การตัง้ใจละเวน้การแสดงขอ้มูล  การแสดงขอ้มูลที่ไม่ตรงตาม
ขอ้เทจ็จรงิหรอืการแทรกแซงการควบคุมภายใน  

• ท าความเขา้ใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกบัการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธกีารตรวจสอบที่เหมาะสมกบั
สถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวตัถุประสงคใ์นการแสดงความเหน็ต่อความมปีระสทิธผิลของการควบคุมภายในของกองทุน  

• ประเมนิความเหมาะสมของนโยบายการบญัชทีีผู่บ้รหิารกองทุนฯ ใชแ้ละความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบญัชแีละ
การเปิดเผยขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งซึง่จดัท าขึน้โดยผูบ้รหิารกองทุนฯ  

• สรุปเกี่ยวกบัความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบญัชีส าหรบัการด าเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหารกองทุนฯ  และจาก
หลกัฐานการสอบบญัชทีีไ่ดร้บั สรุปว่ามคีวามไม่แน่นอนทีม่สีาระส าคญัทีเ่กีย่วกบัเหตุการณ์หรอืสถานการณ์ทีอ่าจเป็นเหตุ
ให้เกดิขอ้สงสยัอย่างมนีัยส าคญัต่อความสามารถของกองทุนในการด าเนินงานต่อเนื่องหรอืไม่  ถ้าขา้พเจา้ไดข้อ้สรุปว่ามี
ความไม่แน่นอนทีม่สีาระส าคญั ขา้พเจา้ต้องกล่าวไวใ้นรายงานของผูส้อบบญัชขีองขา้พเจา้โดยใหข้อ้สงัเกตถงึการเปิดเผย
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ขอ้มูลในงบการเงนิที่เกี่ยวขอ้ง หรอืถ้าการเปิดเผยขอ้มูลดงักล่าวไม่เพียงพอ  ความเห็นของขา้พเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไป 
ขอ้สรุปของขา้พเจา้ขึน้อยู่กบัหลกัฐานการสอบบญัชทีีไ่ดร้บัจนถงึวนัทีใ่นรายงานของผูส้อบบญัชขีองขา้พเจา้ อย่างไรกต็าม 
เหตุการณ์หรอืสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุใหก้องทุนตอ้งหยุดการด าเนินงานต่อเนื่อง  

• ประเมนิการน าเสนอ โครงสรา้งและเน้ือหาของงบการเงนิโดยรวม รวมถงึการเปิดเผยขอ้มลูว่างบการเงนิแสดงรายการและ
เหตุการณ์ในรปูแบบทีท่ าใหม้กีารน าเสนอขอ้มลูโดยถูกตอ้งตามทีค่วรหรอืไม่  

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกบัผู้บริหารกองทุนฯ ในเรื่องต่างๆ ที่ส าคัญ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้
วางแผนไว ้ประเดน็ทีม่นียัส าคญัทีพ่บจากการตรวจสอบรวมถงึขอ้บกพร่องทีม่นียัส าคญัในระบบการควบคุมภายในหากขา้พเจา้
ไดพ้บในระหว่างการตรวจสอบของขา้พเจา้  

ขา้พเจา้ไดใ้หค้ ารบัรองแก่ผูบ้รหิารกองทุนฯ ว่าขา้พเจา้ไดป้ฏบิตัติามขอ้ก าหนดจรรยาบรรณทีเ่กีย่วขอ้งกบัความเป็นอสิระและ
ได้สื่อสารกบัผูบ้รหิารกองทุนฯ เกี่ยวกบัความสมัพนัธท์ัง้หมดตลอดจนเรื่องอื่นซึ่งขา้พเจา้เชื่อว่ามเีหตุผลที่บุคคลภายนอกอาจ
พจิารณาว่ากระทบต่อความเป็นอสิระของขา้พเจา้และมาตรการทีข่า้พเจา้ใชเ้พื่อป้องกนัไม่ใหข้า้พเจา้ขาดความเป็นอสิระ  

จากเรื่องทีส่ ือ่สารกบัผูบ้รหิารกองทุนฯ ขา้พเจา้ไดพ้จิารณาเรื่องต่างๆ ทีม่นียัส าคญัมากทีส่ดุในการตรวจสอบ งบการเงนิในงวด
ปัจจุบนัและก าหนดเป็นเรื่องส าคญัในการตรวจสอบ ขา้พเจ้าได้อธบิายเรื่องเหล่านี้ในรายงานของผูส้อบบญัชเีวน้แต่กฎหมาย
หรอืขอ้บงัคบัไม่ใหเ้ปิดเผยต่อสาธารณะเกีย่วกบัเรื่องดงักล่าว หรอืในสถานการณ์ทีย่ากทีจ่ะเกดิขึน้ ขา้พเจา้พจิารณาว่าไม่ควร
สื่อสารเรื่องดงักล่าวในรายงานของขา้พเจ้าเพราะการกระท าดงักล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุผลว่าจะมีผลกระทบ
ในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อสว่นไดเ้สยีสาธารณะจากการสือ่สารดงักล่าว 
 
ผูส้อบบญัชทีีร่บัผดิชอบงานสอบบญัชแีละการน าเสนอรายงานฉบบันี้คอื นายอนุสรณ์  เกยีรตกิงัวาฬไกล 

 
 

 
 
นายอนุสรณ์  เกยีรตกิงัวาฬไกล 
ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต เลขที ่2109 
บรษิทั เอเอสว ีแอนด ์แอสโซซเิอทส ์จ ากดั 
กรุงเทพมหานคร 
24 กนัยายน 2562 
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กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล อิควิต้ี 
งบดลุ 

ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2562 

 

หน่วย : บาท

หมายเหตุ 30/6/62

สินทรพัย์

เงนิลงทุนตามมลูคา่ยตุธิรรม (ราคาทุน : 220,781,316.46 บาท) 216,548,983.39

เงนิฝากธนาคาร 5 9,314,727.90     

ดอกเบีย้คา้งรบั 342.67             

ลูกหนี้จากการขายเงนิลงทุน 9,304,393.96     

สนิทรพัยต์ราสารอนุพนัธ์ 6 8,046,105.54     

คา่ใชจ่้ายรอการตดับญัชี 4.5 88,448.44         

รวมสินทรพัย์ 243,303,001.90   

หน้ีสิน

เจา้หนี้จากการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน 13,873,989.64    

คา่ใชจ่้ายคา้งจ่าย 375,279.13        

หนี้สนิอื่น 10,218.11         

รวมหน้ีสิน 14,259,486.88     

สินทรพัยส์ทุธิ 229,043,515.02   

สินทรพัยส์ทุธิ :

ทุนที่ได้รบัจากผูถ้อืหน่วยลงทุน 227,761,536.46  

ก าไรสะสม

บญัชปีรบัสมดุล 1,001,890.44

ก าไรสะสมจากการด าเนนิงาน 280,088.12

รวมสินทรพัยส์ทุธิ 229,043,515.02   

สนิทรพัยส์ุทธต่ิอหน่วยที่ค านวณแยกตามประเภทผูถ้อืหน่วยลงทุน มดีงันี้

ชนดิสะสมมลูคา่ 10.0561

ชนดิขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตัิ 10.0560

ชนดิจ่ายเงนิปันผล 10.0565

จ านวนหน่วยลงทุนที่จ าหน่ายแลว้ทัง้หมด ณ วนัสิน้งวด (หน่วย) แยกตามประเภทผูถ้อืหน่วยลงทุน มดีงันี้

ชนดิสะสมมลูคา่ 11,053,938.9796 

ชนดิขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตัิ 1,714,570.6797  

ชนดิจ่ายเงนิปันผล 10,007,643.9860 

รวม 22,776,153.6453

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงนินี้



 

 

23 

 

กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล อิควิต้ี (LHGEQ) 

กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล อิควิต้ี 
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน 

ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2562 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หน่วย : บาท

การแสดงรายละเอยีดเงนิลงทุนใช้การจดักลุ่มตามประเภทของเงนิลงทุน

(%)

ชื่อหลกัทรพัย์ ชื่อยอ่หลกัทรพัย์ อตัราดอกเบีย้

หลกัทรพัยจ์ดทะเบียน

เงินลงทนุในกองทนุรวมต่างประเทศ

T ROWE Price Funds SICAV - Global Focused Growth Equity Fund TRPGEQI LX -               270,627.6600   214,627,890.80      99.11               

ISHARES EDGE MSCI MIN VOL GLOBAL ETF ACWV US -               680.0000         1,921,092.59         0.89                

รวมหลกัทรพัยจ์ดทะเบียน 216,548,983.39       100.00                

รวมเงินลงทนุทัง้ส้ิน (ราคาทนุ 220,781,316.46 บาท) 216,548,983.39       100.00                

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นสว่นหนึง่ของงบการเงนินี้

 จ านวนหน่วย มลูค่ายตุธิรรม

อตัราสว่นของ

มลูค่ายตุธิรรม 

(%) วนัครบก าหนด มลูค่าทีต่ราไว้
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กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล อิควิต้ี (LHGEQ) 

กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล อิควิต้ี 
งบก าไรขาดทุน 

ส าหรบังวดตัง้แต่วนัท่ี 25 กรกฎาคม 2561 (วนัจดทะเบียนจดัตัง้กองทุน) ถึงวนัท่ี 30 มิถนุายน 2562 

 

หน่วย : บาท

ส าหรบังวด

หมายเหตุ 25/7/61 - 30/6/62

รายได้จากการลงทนุ

รายได้ดอกเบีย้ 395,532.74

รายได้เงนิปันผล 62,659.12

รวมรายได้จากการลงทนุ 458,191.86

ค่าใช้จา่ย

ค่าธรรมเนยีมการจดัการ 7, 8 3,095,219.76

ค่าธรรมเนยีมผูดู้แลผลประโยชน์ 7 89,610.35

ค่าธรรมเนยีมนายทะเบยีน 7, 8 746,752.80      

ค่าธรรมเนยีมวชิาชพี 55,000.00

ค่าใช้จ่ายในการด าเนนิโครงการ 49,006.94

รวมค่าใช้จา่ย 4,035,589.85

ขาดทนุจากการลงทนุสทุธิ (3,577,397.99)

รายการก าไร(ขาดทนุ)สทุธิจากเงินลงทนุ

รายการก าไรสทุธทิีเ่กดิขึน้จากเงนิลงทุน 2,305,173.40

รายการขาดทุนสทุธทิีเ่กดิขึน้จากอตัราแลกเปลีย่น (4,806,007.66)

รายการก าไรสทุธทิีเ่กดิขึน้จากตราสารอนุพนัธ์ 2,544,547.90

รายการก าไรสทุธทิีย่งัไม่เกดิขึน้จากเงนิลงทุน 9,394,096.92

รายการขาดทุนสทุธทิีย่งัไม่เกดิขึน้จากอตัราแลกเปลีย่น (13,626,429.99)

รายการก าไรสทุธทิีย่งัไม่เกดิขึน้จากตราสารอนุพนัธ์ 8,046,105.54

รวมรายการก าไรสทุธิจากเงินลงทนุ 3,857,486.11

การเพ่ิมขึน้ในสินทรพัยส์ทุธิจากการด าเนินงาน 280,088.12

การเพิม่ขึน้(ลดลง)ในสนิทรพัยส์ทุธจิากการด าเนนิงานแยกตามประเภทผูถ้อืหน่วยลงทุน มดีงันี้

ชนดิสะสมมลูค่า 1,388,346.00

ชนดิขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตัิ 153,909.94

ชนดิจ่ายเงนิปันผล (1,262,167.82)

รวม 280,088.12

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นสว่นหนึง่ของงบการเงนินี้
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กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล อิควิต้ี (LHGEQ) 

กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล อิควิต้ี 
งบแสดงการเปล่ียนแปลงสินทรพัยส์ทุธิ 

ส าหรบังวดตัง้แต่วนัท่ี 25 กรกฎาคม 2561 (วนัจดทะเบียนจดัตัง้กองทุน) ถึงวนัท่ี 30 มิถนุายน 2562 

 

หน่วย : บาท

ส าหรบังวด

25/7/61 - 30/6/62

การเพ่ิมขึน้(ลดลง)ในสินทรพัยส์ทุธิจากการด าเนินงานในระหวา่งงวด

รายได้จากการลงทุนสทุธิ (3,577,397.99)         

รายการก าไรสทุธทิีเ่กดิขึน้จากเงนิลงทุน 2,305,173.40

รายการขาดทุนสทุธทิีเ่กดิขึน้จากอตัราแลกเปลีย่น (4,806,007.66)

รายการก าไรสทุธทิีเ่กดิขึน้จากตราสารอนุพนัธ์ 2,544,547.90

รายการก าไรสทุธทิีย่งัไม่เกดิขึน้จากเงนิลงทุน 9,394,096.92

รายการขาดทุนสทุธทิีย่งัไม่เกดิขึน้จากอตัราแลกเปลีย่น (13,626,429.99)

รายการก าไรสทุธทิีย่งัไม่เกดิขึน้จากตราสารอนุพนัธ์ 8,046,105.54

การเพ่ิมขึน้สทุธิในสินทรพัยส์ทุธิจากการด าเนินงาน 280,088.12               

การเพ่ิมขึน้(ลดลง)ของทนุท่ีได้รบั(ท่ีรบัซ้ือคืน)จากผูถ้อืหน่วยลงทนุในระหวา่งงวด

มลูค่าหน่วยลงทุนทีอ่อกจ าหน่ายเริม่แรก 229,901,900.54       

มลูค่าหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายในระหวา่งงวด 187,919,959.19       

มลูค่าหน่วยลงทุนทีร่บัซือ้คนืในระหวา่งงวด (189,058,432.83)      

การเพ่ิมขึน้สทุธิของทนุท่ีได้รบัจากผูถ้อืหน่วยลงทนุ 228,763,426.90        

การเพ่ิมขึน้ของสินทรพัยส์ทุธิในระหวา่งงวด 229,043,515.02        

สนิทรพัยส์ทุธติ้นงวด -                      

สินทรพัยส์ทุธิปลายงวด 229,043,515.02        

หน่วย : หน่วย

ส าหรบังวด

25/7/61 - 30/6/62

การเปล่ียนแปลงของจ านวนหน่วยลงทนุ (มลูค่าหน่วยละ 10 บาท)

หน่วยลงทุนเริม่แรก 22,990,190.0463     

บวก หน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายในระหวา่งงวด 18,936,925.6678

หกั หน่วยลงทุนทีร่บัซือ้คนืในระหวา่งงวด (19,150,962.0688)

หน่วยลงทนุ ณ วนัส้ินงวด 22,776,153.6453      

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นสว่นหนึง่ของงบการเงนินี้
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กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล อิควิต้ี (LHGEQ) 

กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล อิควิต้ี 
งบกระแสเงินสด 

ส าหรบังวดตัง้แต่วนัท่ี 25 กรกฎาคม 2561 (วนัจดทะเบียนจดัตัง้กองทุน) ถึงวนัท่ี 30 มิถนุายน 2562 

 

หน่วย : บาท

ส าหรบังวด

25/7/61 - 30/6/62

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน

การเพ่ิมขึน้ในสินทรพัยส์ทุธิจากการด าเนินงาน 280,088.12             

รายการปรบักระทบการเพิม่ขึน้สทุธใินสนิทรพัยส์ทุธจิากการด าเนนิงาน -

ให้เป็นเงนิสดสทุธทิีไ่ด้มาจาก(ใช้ไปใน)กจิกรรมด าเนนิงาน :-

การซือ้เงนิลงทุน (624,415,301.58)    

การจ าหน่ายเงนิลงทุน 404,054,512.48     

สว่นต ่ามลูค่าตราสารหนี้ตดัจ าหน่าย (376,813.72)         

การเพิม่ขึน้ในดอกเบีย้ค้างรบั (342.67)               

การเพิม่ขึน้ในลกูหนี้จากการขายเงนิลงทุน (9,304,393.96)       

การเพิม่ขึน้ในค่าใช้จ่ายรอการตดับญัชี (88,448.44)           

การเพิม่ขึน้ในเจ้าหนี้จากการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน 13,873,989.64      

การเพิม่ขึน้ในค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 375,279.13          

การเพิม่ขึน้ในหนี้สนิอืน่ 10,218.11            

รายการก าไรสทุธทิีเ่กดิขึน้จากเงนิลงทุน (2,305,173.40)       

รายการขาดทุนสทุธทิีเ่กดิขึน้จากอตัราแลกเปลีย่น 4,806,007.66        

รายการก าไรสทุธทิีเ่กดิขึน้จากตราสารอนุพนัธ์ (2,544,547.90)       

รายการก าไรสทุธทิีย่งัไม่เกดิขึน้จากเงนิลงทุน (9,394,096.92)       

รายการขาดทุนสทุธทิีย่งัไม่เกดิขึน้จากอตัราแลกเปลีย่น 13,626,429.99      

รายการก าไรสทุธทิีย่งัไม่เกดิขึน้จากตราสารอนุพนัธ์ (8,046,105.54)       

เงินสดสทุธิท่ีใช้ไปในกิจกรรมด าเนินงาน (219,448,699.00)     

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน

การจ าหน่ายหน่วยลงทุนเริม่แรก 229,901,900.54     

การจ าหน่ายหน่วยลงทุนในระหวา่งงวด 187,919,959.19     

การรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนในระหวา่งงวด (189,058,432.83)    

เงินสดสทุธิได้มาจากกิจกรรมจดัหาเงิน 228,763,426.90      

เงินฝากธนาคารเพ่ิมขึน้สทุธิ 9,314,727.90          

เงนิฝากธนาคาร ณ วนัต้นงวด -                     

เงินฝากธนาคาร ณ วนัส้ินงวด (หมายเหตขุ้อ 5) 9,314,727.90          

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นสว่นหนึง่ของงบการเงนินี้
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กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล อิควิต้ี (LHGEQ) 

กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล อิควิต้ี 
ข้อมลูทางการเงินท่ีส าคญั 

ส าหรบังวดตัง้แต่วนัท่ี 25 กรกฎาคม 2561 (วนัจดทะเบียนจดัตัง้กองทุน) ถึงวนัท่ี 30 มิถนุายน 2562 

 

 หน่วย : บาท

ส าหรบังวด

25/7/61 - 30/6/62

ข้อมลูผลการด าเนินงาน (ต่อหน่วย)

มลูค่าหน่วยลงทุนเริม่แรก 10.0000

รายได้จากกจิกรรมลงทุน :

รายได้จากการลงทุนสทุธิ (0.7178)        

รายการก าไรสทุธทิีเ่กดิขึน้จากเงนิลงทุน 0.4625         

รายการขาดทุนสทุธทิีเ่กดิขึน้จากอตัราแลกเปลีย่น (0.9643)        

รายการก าไรสทุธทิีเ่กดิขึน้จากตราสารอนุพนัธ์ 0.5106         

รายการก าไรสทุธทิีย่งัไม่เกดิขึน้จากเงนิลงทุน 1.8849         

รายการขาดทุนสทุธทิีย่งัไม่เกดิขึน้จากอตัราแลกเปลีย่น (2.7342)        

รายการก าไรสทุธทิีย่งัไม่เกดิขึน้จากตราสารอนุพนัธ์ 1.6145         

รายได้จากกจิกรรมลงทุนทัง้สิน้ 0.0562         

มลูค่าสินทรพัยส์ทุธิปลายงวด 10.0562         

อตัราสว่นของก าไรสทุธต่ิอมลูค่าสนิทรพัยส์ทุธถิวัเฉลีย่ระหวา่งงวด (%) 0.0938         

อตัราส่วนทางการเงินท่ีส าคญัและข้อมลูประกอบเพ่ิมเติมท่ีส าคญั

มลูค่าสนิทรพัยส์ทุธปิลายงวด (พนับาท) 229,043.52   

อตัราสว่นของค่าใช้จ่ายรวมต่อมลูค่าสนิทรพัยส์ทุธถิวัเฉลีย่ระหวา่งงวด (%) 1.3509         

อตัราสว่นรายได้จากการลงทุนรวมต่อมลูค่าสนิทรพัยส์ทุธถิวัเฉลีย่ระหวา่งงวด (%) 0.1534         

อตัราสว่นของจ านวนถวัเฉลีย่ถ่วงน ้าหนกัของการซือ้ขายเงนิลงทุน

ระหวา่งงวดต่อมลูค่าสนิทรพัยส์ทุธถิวัเฉลีย่ระหวา่งงวด (%) ** 213.4892     

ข้อมลูเพ่ิมเติม **

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นสว่นหนึง่ของงบการเงนินี้

* ค านวณจากจ านวนหน่วยทีจ่ าหน่ายแลว้ถวัเฉลีย่ระหวา่งงวด

** ไม่นบัรวมเงนิฝากธนาคาร เงนิลงทุนในตัว๋สญัญาใช้เงนิ ใบรบัฝากเงนิ และการซือ้ขายเงนิลงทุนต้องเป็นรายการซือ้หรอืขายเงนิลงทุนอยา่ง

แท้จรงิซึง่ไม่รวมถงึการซือ้โดยมสีญัญาขายคนืหรอืการขายโดยมสีญัญาซือ้คนื
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กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล อิควิต้ี (LHGEQ) 

กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล อิควิต้ี 
หมายเหตปุระกอบงบการเงิน 
ส าหรบังวดตัง้แต่วนัท่ี 25 กรกฏาคม 2561 (วนัจดทะเบียนกองทุน) ถึงวนัท่ี 30 มิถนุายน 2562 

หน่วย : บาท  
1. ลกัษณะของกองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล อิควิต้ี 

กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล อคิวติี้ (“กองทุนฯ”) เป็นกองทุนรวมหน่วยลงทุนประเภท Feeder Fund โดยมกีารแบ่ง
ชนิดของหน่วยลงทุนเป็น 3 ชนิด ได้แก่ ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอตัโนมตัิ (LHGEQ-R) ชนิดจ่ายเงนิปันผล (LHGEQ-D) 
และชนิดสะสมมูลค่า (LHGEQ-A) ซึง่จดทะเบยีนเป็นกองทุนรวมกบัส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาด
หลักทรัพย์ (“ก.ล.ต.”) เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2561 มีจ านวนเงินทุนจดทะเบียน 1,000.00 ล้านบาท (แบ่งเป็น 
100,000,000.0000 หน่วย มลูค่าหน่วยละ 10 บาท) ซึง่ไม่มกี าหนดระยะเวลาสิน้สดุโครงการ 
กองทุนฯ จดัการโดย บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน แลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จ ากดั (“บรษิทัจดัการ”) 
กองทุนฯ จะเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศทีม่นีโยบายลงทุนในตราสารทุนทัว่โลก โดยเฉลี่ยใน
รอบปีบญัชไีม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรพัย์สนิสุทธขิองกองทุน ซึ่งกองทุนหลกัที่กองทุนฯ จะลงทุนคอืกองทุน 
T. Rowe Price Funds SICAV - Global Focused Growth Equity Fund (“กองทุนหลกั”) ซึง่กองทุนดงักล่าวไดจ้ดทะเบยีน
ในประเทศลกัเซมเบริก์ และอยู่ภายใต้ UCITS ทัง้นี้ กองทุนจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนหลกัในชนิดหน่วยลงทุน 
“Class I” สกุลเงนิดอลล่าร์สหรฐัฯ (USD) 
กองทุนฯ อาจพจิารณาลงทุนในหรอืมไีว้ซึง่สญัญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) โดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อป้องกนัความเสีย่ง 
(Hedging) จากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (Foreign Exchange Rate Risk) โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่
ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด ทัง้นี้กองทุนฯ อาจลงทุนหรอืมไีวซ้ึง่ตราสารหนี้ทีม่อีนัดบัความน่าเชื่อถอืต ่ากว่า
ทีส่ามารถลงทุนได ้(Non - investment grade) และตราสารหนี้ทีไ่ม่ไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเชื่อถอื (Unrated) รวมทัง้
ตราสารทุนทีไ่ม่ไดจ้ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย ์(Unlisted Securities)   
กองทุนฯ มีนโยบายไม่จ่ายเงนิปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตัิ (LHGEQ-R) และชนิดสะสม
มลูค่า (LHGEQ-A) 
กองทุนฯ มนีโยบายจ่ายเงนิปันผลแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงนิปันผล (LHGEQ-D) ตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารทีก่ าหนด
ในหนงัสอืชีช้วน 

2. หลกัเกณฑใ์นการจดัท างบการเงิน 

2.1 งบการเงนินี้จดัท าขึน้ตามมาตรฐานการบญัชแีละมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ รวมถึงการตีความและแนวปฏบิตัิ
ทางการบญัชทีีป่ระกาศใชโ้ดยสภาวชิาชพีบญัช ี(“สภาวชิาชพีบญัช”ี) และการแสดงรายการใน งบการเงนิไดจ้ดัท าขึน้ตาม
หลกัการบญัชทีีร่บัรองทัว่ไปภายใต้พระราชบญัญตัิการบญัชี พ.ศ. 2543 และไดจ้ดัท าขึน้ตามหลกัเกณฑ์และรูปแบบที่
ก าหนดในมาตรฐานการบญัชีฉบบัที่ 106 เรื่อง การบญัชสี าหรบักิจการที่ด าเนินธุรกิจเฉพาะด้านการลงทุน และตาม
ประกาศของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์ 

2.2 งบการเงนิน้ีไดจ้ดัท าขึน้โดยใชเ้กณฑร์าคาทุนเดมิเวน้แต่จะไดเ้ปิดเผยเป็นอย่างอื่นในนโยบายการบญัชี 

2.3 การใชป้ระมาณการทางบญัช ี
 ในการจดัท างบการเงนิให้เป็นไปตามมาตรฐานการบญัชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ผู้บรหิารต้องใช้การ

ประมาณและขอ้สมมติฐานหลายประการซึ่งมผีลกระทบต่อการก าหนดนโยบายและการรายงานจ านวนเงนิที่เกี่ยวกบั
สนิทรพัย ์หนี้สนิ รายได ้และค่าใชจ้่ายผลทีเ่กดิขึน้จรงิจงึแตกต่างจากที่ประมาณการไว ้
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กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล อิควิต้ี 
หมายเหตปุระกอบงบการเงิน 
ส าหรบังวดตัง้แต่วนัท่ี 25 กรกฏาคม 2561 (วนัจดทะเบียนกองทุน) ถึงวนัท่ี 30 มิถนุายน 2562 

หน่วย : บาท  

 ประมาณการและขอ้สมมตฐิานทีใ่ชใ้นการจดัท างบการเงนิจะไดร้บัการทบทวนอย่างต่อเนื่อง การปรบัประมาณการทาง
บญัชจีะบนัทกึในงวดบญัชทีีป่ระมาณการดงักล่าวไดร้บัการทบทวนและในอนาคตทีไ่ดร้บัผลกระทบ 

3. มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิทีเ่ริม่มผีลบงัคบัในปีปัจจุบนัและทีจ่ะมผีลบงัคบัในอนาคตมรีายละเอยีด ดงันี้ 

3.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงนิทีเ่ริม่มผีลบงัคบัใชใ้นปีปัจจบุนั 
สภาวชิาชพีบญัชไีดอ้อกและปรบัปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงนิและการตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ
ฉบบัปรบัปรุง (ปรบัปรุง 2560) รวมถงึแนวปฏบิตัทิางบญัชฉีบบัใหม ่ซึง่มผีลบงัคบัใชส้ าหรบัรอบระยะเวลาบญัชทีี ่เริม่ใน
หรอืหลงัวนัที ่1 มกราคม 2561 ซึง่มาตรฐานการรายงานทางการเงนิดงักล่าวไม่มผีลกระทบอย่างเป็นสาระส าคญัต่องบ
การเงนิน้ี 

3.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงนิใหม่ทีย่งัไม่มผีลบงัคบัใช ้

• มาตรฐานการรายงานทางการเงนิที่จะมผีลบงัคบัใช้ส าหรบังบการเงนิทีม่รีอบระยะเวลาบญัชทีี่เริม่ในหรอืหลงัวนัที่ 1 
มกราคม 2562 
กองทุนฯ ไม่มแีผนที่จะน ามาตรฐานการรายงานทางการเงนิและการตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบั
ปรบัปรุง (ปรบัปรุง 2561) และฉบบัใหม่ รวมถึงแนวปฏบิตัิทางบญัช ีจ านวนหลายฉบบัซึ่งมผีลบงัคบัส าหรบัรอบ
ระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรอืหลงัวนัที่ 1 มกราคม 2562 มาใช้ก่อนวนัถือปฏิบัติ ซึ่งฝ่ายบริหารของกองทุนฯ ได้
ประเมนิแล้วเหน็ว่ามาตรฐานการรายงานทางการเงนิขา้งต้นจะไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระส าคญัต่องบการเงนิ
ส าหรบัปีทีเ่ริม่ใชม้าตรฐานดงักล่าว โดยมมีาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัใหม่ซึง่ไดม้กีารเปลีย่นแปลงหลกัการ
ส าคญั ดงันี้ 
มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที่ 15 เรื่อง รายได้จากสญัญาทีท่ ากบัลูกคา้ ใช้แทนมาตรฐานการบญัชแีละ
การตคีวามมาตรฐานบญัชทีีเ่กีย่วขอ้งต่อไปนี้ 
มาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่11 (ปรบัปรุง 2560) สญัญาก่อสรา้ง 
มาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่18 (ปรบัปรุง 2560) รายได ้
การตคีวามมาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่31                           

(ปรบัปรุง 2560) 
รายได ้- รายการแลกเปลีย่นเกีย่วกบับรกิาร
โฆษณา 

การตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่13 
(ปรบัปรุง 2560)  

โปรแกรมสทิธพิเิศษแก่ลกูคา้ 

การตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่15 
(ปรบัปรุง 2560)  

สญัญาส าหรบัการก่อสรา้งอสงัหารมิทรพัย ์

การตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่18 
(ปรบัปรุง 2560)  

การโอนสนิทรพัยจ์ากลกูคา้ 
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กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล อิควิต้ี 
หมายเหตปุระกอบงบการเงิน 
ส าหรบังวดตัง้แต่วนัท่ี 25 กรกฏาคม 2561 (วนัจดทะเบียนกองทุน) ถึงวนัท่ี 30 มิถนุายน 2562 

หน่วย : บาท  

• มาตรฐานการรายงานทางการเงนิที่จะมีผลบงัคบัใช้ส าหรบังบการเงนิที่มีรอบระยะเวลาบญัชทีี่เริม่ในหรอืหลงัวนัที่       
1 มกราคม 2563 
สภาวชิาชพีบญัชไีดอ้อกประกาศใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงนิในกลุ่มเครื่องมอืทางการเงนิ จ านวน 5 ฉบบั ที่
จะมผีลบงัคบัใชส้ าหรบังบการเงนิทีม่รีอบระยะเวลาบญัชทีีเ่ริม่ในหรอืหลงัวนัที่  1 มกราคม 2563 ประกอบดว้ย 
มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่7  การเปิดเผยขอ้มลูเครื่องมอืทางการเงนิ 
มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่9 เครื่องมอืทางการเงนิ 
มาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่32 การแสดงรายการเครื่องมอืทางการเงนิ 
การตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่16 การป้องกนัความเสีย่งของเงนิลงทุนสุทธิใน

หน่วยงานต่างประเทศ 
การตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่19 การช าระหนี้สนิทางการเงนิดว้ยตราสารทุน 
ปัจจุบันฝ่ายบริหารของกองทุนฯ อยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบที่อาจมีต่องบการเงินในปีที่เริ่มใช้มาตรฐาน
ดงักล่าวมาถอืปฏบิตั ิ

4. นโยบายการบญัชีท่ีส าคญั  

4.1 การรบัรูร้ายไดแ้ละค่าใชจ้่าย 
- ดอกเบีย้รบั รบัรูเ้ป็นรายไดต้ามระยะเวลาทีพ่งึไดร้บัโดยค านึงถงึผลตอบแทนทีแ่ทจ้รงิ 
- เงนิปันผลรบั รบัรูเ้ป็นรายไดต้ัง้แต่วนัทีป่ระกาศจ่ายและมสีทิธทิีจ่ะไดร้บั 
- บญัชสีว่นเกนิและส่วนต ่ามูลค่าของตราสารหนี้ตดัจ าหน่ายตามวธิอีตัราดอกเบีย้ทีแ่ทจ้รงิซึง่ยอดทีต่ดัจ าหน่ายนี้แสดง

เป็นรายการปรบัปรุงกบัดอกเบีย้รบั 
- ก าไรหรอืขาดทุนทีเ่กดิขึน้จากการจ าหน่ายเงนิลงทุนรบัรูเ้ป็นรายไดห้รอืค่าใชจ้่าย ณ วนัทีจ่ าหน่ายเงนิลงทุน  
- ค่าใชจ้่ายรบัรูต้ามเกณฑค์งคา้ง 

4.2 เงนิลงทุนและการวดัค่าเงนิลงทนุ 
- เงนิลงทุนจะรบัรูเ้ป็นสนิทรพัย์ดว้ยจ านวนต้นทุนของเงนิลงทุน ณ วนัทีก่องทุนฯ มสีทิธใินเงนิลงทุน ต้นทุนของเงนิ

ลงทุนประกอบดว้ยรายจ่ายซือ้เงนิลงทุนและค่าใชจ้่ายโดยตรงทัง้สิน้ทีก่องทุนฯ จ่ายเพื่อใหไ้ดม้าซึง่เงนิลงทุนนัน้ 
- เงนิลงทุนในหน่วยลงทุนทีเ่สนอขายในต่างประเทศ แสดงดว้ยมลูค่ายุตธิรรมโดยใชร้าคาซือ้ขายครัง้ล่าสดุของวนัทีว่ดั

ค่าเงนิลงทุน 
- เงนิลงทุนในตราสารหนี้ในประเทศแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม โดยใช้ราคาหรอือตัราผลตอบแทนจากการซื้อขายที่

ประกาศโดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ณ วนัทีว่ดัค่าเงนิลงทุน 
- กองทุนฯ ใชว้ธิรีาคาทุนตดัจ าหน่ายในการก าหนดมูลค่ายุตธิรรมของตราสารหนี้ซึง่มอีายุครบก าหนดภายใน 90 วนั 

นับตัง้แต่วนัที่ลงทุนและไม่มีเงื่อนไขการต่ออายุเมื่อมูลค่ายุติธรรมของตราสารหนี้นัน้ไม่แตกต่างจากราคาทุนตัด
จ าหน่ายอย่างเป็นสาระส าคญั 

- ก าไร(ขาดทุน)สุทธทิีย่งัไม่เกดิขึน้จากการปรบัมูลค่าเงินลงทุนใหเ้ป็นมลูค่ายุตธิรรมจะรบัรูใ้นงบก าไรขาดทุน ณ วนัที่
วดัค่าเงนิลงทุน 
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หมายเหตปุระกอบงบการเงิน 
ส าหรบังวดตัง้แต่วนัท่ี 25 กรกฏาคม 2561 (วนัจดทะเบียนกองทุน) ถึงวนัท่ี 30 มิถนุายน 2562 

หน่วย : บาท  
- ราคาทุนของเงนิลงทุนทีจ่ าหน่ายใชว้ธิถีวัเฉลีย่ถ่วงน ้าหนกั 

4.3 ตราสารอนุพนัธท์างการเงนิ 
กองทุนฯ มนีโยบายป้องกนัความเสีย่งเกีย่วกบัอตัราแลกเปลี่ยนส าหรบัสนิทรพัย์ที่เป็นเงนิตราต่างประเทศโดยการท า
สญัญาซือ้ขายเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้า (Forward exchange contracts (FX))  
สนิทรพัย์และหนี้สนิของตราสารอนุพนัธ์แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม ซึ่งค านวณและวดัมูลค่ายุติธรรมโดยสถาบนัการเงนิ 
ก าไร(ขาดทุน)จากการเปลีย่นแปลงในมลูค่ายุตธิรรมของตราสารอนุพนัธจ์ะรบัรูใ้นงบก าไรขาดทุน 

4.4 บญัชทีีเ่ป็นเงนิตราต่างประเทศ 
บญัชทีี่เป็นเงนิตราต่างประเทศ แปลงค่าเงนิบาทโดยใช้อตัราแลกเปลีย่น ณ วนัเกดิรายการ สนิทรพัยแ์ละหนี้สนิที่เป็น
เงินตราต่างประเทศ ณ วนัสิ้นงวดแปลงค่าเงินบาท โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วนันัน้ และสญัญาซื้อขายเงินตรา
ต่างประเทศล่วงหน้า ณ วนัทีเ่กดิรายการ แปลงค่าเงนิบาทโดยใชอ้ตัราตามสญัญา 
ณ วนัสิน้งวด ก าไรหรอืขาดทุนทีย่งัไม่เกดิขึน้จากสญัญาซือ้ขายเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้าทีย่งัไม่ครบก าหนดค านวณ
โดยปรบัสญัญาซือ้ขายเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้าคงคา้ง ณ วนัสิน้งวดจากอตัราตามสญัญา เป็นราคาตลาดของสญัญา
ซือ้ขายล่วงหน้าทีม่อีายุคงเหลอืเช่นเดยีวกนั โดยแสดงรวมในสนิทรพัยห์รอืหนี้สนิตราสารอนุพนัธใ์นงบดุล 
ก าไรหรอืขาดทุนจากการแปลงค่าเงนิตราต่างประเทศรบัรูเ้ป็นรายไดห้รอืค่าใชจ้่ายในงบก าไรขาดทุน 

4.5 ค่าใชจ้่ายรอตดับญัช ี
 ค่าใชจ้่ายรอตดับญัช ีเป็นค่าธรรมเนียมการจดทะเบยีนกองทุนรวม และค่าธรรมเนียมจดัตัง้กองทุนรวม ซึง่ตดัจ าหน่าย

เป็นค่าใชจ้่ายภายในระยะเวลา 3 ปี โดยใชว้ธิเีสน้ตรง 

4.6 การแบ่งปันสว่นทุนใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุน 
 กองทุนฯ จะบนัทกึลดก าไรสะสม ณ วนัทีป่ระกาศจ่ายเงนิปันผล 

4.7 บญัชปีรบัสมดุล 
 บญัชปีรบัสมดุลถอืเป็นสว่นหนึ่งของก าไรสะสม ซึง่จะบนัทกึเมื่อมกีารขายหรอืรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนของกองทุนฯ เพื่อท า

ให้ผูถ้ือหน่วยลงทุนมสี่วนในสนิทรพัยส์ุทธขิองกจิการลงทุนหรอืไดร้บัส่วนแบ่งจากกจิการลงทุนเท่าเทยีมกนัไม่ว่าผูถ้ือ
หน่วยลงทุนนัน้จะลงทุนหรอืเลกิลงทุนในกจิการลงทุน ณ เวลาใด 

5. เงินฝากธนาคาร 

  ณ วนัที ่30 มถุินายน 2562 เงนิฝากธนาคาร ประกอบดว้ย :- 

  
อตัราดอกเบีย้
ต่อปี (%) จ านวนเงนิ 

ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน)     0.375 6,641,735.99 

Euroclear   - 2,672,991.91 

รวม   9,314,727.90 
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กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล อิควิต้ี 
หมายเหตปุระกอบงบการเงิน 
ส าหรบังวดตัง้แต่วนัท่ี 25 กรกฏาคม 2561 (วนัจดทะเบียนกองทุน) ถึงวนัท่ี 30 มิถนุายน 2562 

หน่วย : บาท  

6. สินทรพัยต์ราสารอนุพนัธ ์

ณ วนัที ่30 มถุินายน 2562 กองทุนฯ มสีนิทรพัย์ตราสารอนุพนัธ์จากการท าสญัญาซือ้ขายเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้า
กบัสถาบนัการเงนิหลายแห่ง จ านวน 8 สญัญา ซึง่มรีายละเอยีดของสญัญาดงันี้ 

สญัญา 
Forward 
contracts 

กองทุนจ่ายให้
สถาบนัการเงนิ 

กองทุนไดร้บัจาก
สถาบนัการเงนิ 

   

Notional amount  
(USD) 

Notional amount  
(THB) 

อตัรา
แลกเปลีย่น 

วนัครบ
ก าหนด 

สนิทรพัย ์
ตราสารอนุพนัธ ์

USD/THB 750,000.00 23,864,475.00   31.8193 12 ก.ค. 62 834,476.25 

USD/THB 470,000.00 14,611,125.00   31.0875 12 ก.ค. 62 179,146.14 

USD/THB 100,000.00 3,097,020.00   30.9702 12 ก.ค. 62 27,445.00 

USD/THB 2,700,000.00 87,759,720.00   32.5036 12 ก.ค. 62 4,752,149.97 

USD/THB 790,000.00 25,082,500.00   31.7500 16 ส.ค. 62 878,864.73 

USD/THB 521,000.00 16,538,207.20   31.7432 16 ส.ค. 62 552,816.95 

USD/THB 300,000.00 9,576,000.00   31.9200 16 ส.ค. 62 384,746.10 

USD/THB 810,000.00 25,221,780.00   31.1380 11 ต.ค. 62 436,460.40 

รวม  205,750,827.20   8,046,105.54 

7. ค่าใช้จ่าย 

บรษิัทหลกัทรพัย์จดัการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จ ากดั เป็นผู้จดัการกองทุนฯ และนายทะเบียนหน่วยลงทุน โดยมี
ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) เป็นผูด้แูลผลประโยชน์ของกองทุนฯ 
ค่าธรรมเนียมการจดัการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบยีน (รอ้ยละต่อปีของมูลค่าทรพัยส์นิ
ทัง้หมดหกัด้วยมูลค่าหนี้สนิทัง้หมด ทัง้นี้ มูลค่าหนี้สนิทัง้หมดไม่รวมค่าธรรมเนียมการจดัการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแล
ผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบยีนหน่วยลงทุน ณ วนัทีค่ านวณ) ซึง่สามารถสรุปไดด้งันี้ :- 

ค่าใชจ้่าย นโยบายการก าหนดราคา 

ค่าธรรมเนียมการจดัการ ไม่เกนิรอ้ยละ 2.50 ต่อปี 
ค่าธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน์ ไม่เกนิรอ้ยละ 0.10 ต่อปี 
ค่าธรรมเนียมนายทะเบยีน ไม่เกนิรอ้ยละ 0.50 ต่อปี  
ค่าธรรมเนียมดงักล่าวรวมภาษมีลูค่าเพิม่ 
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กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล อิควิต้ี 
หมายเหตปุระกอบงบการเงิน 
ส าหรบังวดตัง้แต่วนัท่ี 25 กรกฏาคม 2561 (วนัจดทะเบียนกองทุน) ถึงวนัท่ี 30 มิถนุายน 2562 

หน่วย : บาท  

8. รายการบญัชีท่ีเก่ียวข้องกนั 

ในระหว่างงวด กองทุนฯ มรีายการบญัชทีีส่ าคญักบักจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั รายการธุรกจิดงักล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขทางการ
คา้และเกณฑต์ามทีต่กลงกนัระหว่างกองทุนฯ และกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั ซึง่เป็นไปตามปกตธิุรกจิ โดยสามารถสรุปไดด้งันี้ 
กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั ประกอบดว้ย :- 

ชื่อกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั ลกัษณะความสมัพนัธ ์

บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน แลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จ ากดั ผูจ้ดัการกองทุนและนายทะเบยีนหน่วยลงทุน 

รายการระหว่างกนัท่ีส าคญั มีดงัต่อไปน้ี 

 นโยบายการก าหนดราคา  
ส าหรบังวดสิน้สดุวนัที ่

30 มถุินายน 2562 

• บริษทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน แลนด ์แอนด ์เฮ้าส ์จ ากดั   

ค่าธรรมเนียมการจดัการ ตามเกณฑท์ีร่ะบุในหนงัสอืชีช้วน  3,095,219.76 

ค่าธรรมเนียมนายทะเบยีน ตามเกณฑท์ีร่ะบุในหนงัสอืชีช้วน  746,752.80 

 ยอดคงเหลือท่ีมีสาระส าคญักบักิจการท่ีเก่ียวข้องกนั มีดงัต่อไปน้ี 

   

ณ วนัที ่ 

30 มถุินายน 2562 

• บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน แลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จ ากดั   

ค่าธรรมเนียมการจดัการคา้งจ่าย   261,665.97 

ค่าธรรมเนียมนายทะเบยีนคา้งจา่ย   52,333.20 

9. ข้อมูลเก่ียวกบัการซ้ือขายเงินลงทุน 

 กองทุนฯ ไดซ้ือ้และขายเงนิลงทุนส าหรบังวดสิน้สุดวนัที ่30 มถุินายน 2562 โดยไม่รวมเงนิลงทุนในเงนิฝากธนาคารและ
ตัว๋สญัญาใชเ้งนิเป็นจ านวนเงนิ 1,024.75 ลา้นบาท โดยคดิเป็นอตัรารอ้ยละ 343.0373 ต่อมูลค่าสนิทรพัยส์ุทธถิวัเฉลีย่
ระหว่างงวด 
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กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล อิควิต้ี 
หมายเหตปุระกอบงบการเงิน 
ส าหรบังวดตัง้แต่วนัท่ี 25 กรกฏาคม 2561 (วนัจดทะเบียนกองทุน) ถึงวนัท่ี 30 มิถนุายน 2562 

หน่วย : บาท  

10. เครือ่งมือทางการเงิน 

กองทุนฯ มนีโยบายทีจ่ะบรหิารความเสีย่งของเครื่องมอืทางการเงนิ ดงันี้ 

10.1 ความเสีย่งจากการด าเนินงานของผูอ้อกตราสาร (Business Risk) 
ความเสีย่งทีเ่กดิจากการด าเนินงานของผูอ้อกตราสาร หากผลการด าเนินงานหรอืฐานะการเงนิของผูอ้อกตราสาร รวมทัง้
ความสามารถในการท าก าไรของผูอ้อกตราสารเปลีย่นแปลงไป ซึง่อาจกระทบต่อราคาซือ้ขายของตราสาร อย่างไรกต็าม 
กองทุนฯ จะพิจารณาคัดเลือกหลักทรพัย์ที่จะลงทุน โดยการวิเคราะห์สถานะทางการเงิน ผลการด าเนินงาน การ
บรหิารงาน เพื่อประกอบการตดัสนิใจลงทุน และยงัจะท าการติดตามขอ้มูลข่าวสารของผู้ออกตราสารอย่างใกล้ชดิและ
ต่อเนื่อง เพื่อปรบัเปลีย่นแผนการลงทุนอย่างเหมาะสม 

10.2 ความเสีย่งจากความสามารถในการช าระหนี้ของผูอ้อกตราสาร (Credit Risk) 
ความเสีย่งจากการทีบ่รษิทัผูอ้อกตราสารไม่สามารถช าระคนืเงนิต้นและ/หรอืดอกเบีย้ไดต้ามที่ก าหนด หรอืไม่ครบตาม
จ านวนทีไ่ดส้ญัญาไว ้อย่างไรกต็าม กองทุนฯ จะวเิคราะห์คุณภาพและความสามารถในการช าระหนี้ของผูอ้อกตราสาร 
และทบทวนฐานะการเงนิและความน่าเชื่อถอืของผูอ้อกตราสารอย่างสม ่าเสมอ 

10.3 ความเสีย่งจากความผนัผวนของราคาตราสาร (Market Risk) 
ความเสีย่งทีเ่กดิจากการเปลีย่นแปลงราคา หรอืผลตอบแทนโดยรวมของตราสาร ซึง่ขึน้อยู่กบัปัจจยัต่างๆ เช่น แนวโน้ม
ของอัตราดอกเบี้ย ความผันผวนของค่าเงิน ปัจจยัพื้นฐานทางเศรษฐกิจ ผลประกอบการของบริษัทผู้ออกตราสาร 
ปรมิาณการซื้อขายหุ้นหรอืตราสารหนี้ เป็นต้น ซึ่งส่งผลให้ราคาตราสารที่กองทุนได้ลงทุนไวอ้าจเพิ่มขึน้หรอืลดลงได้
ตลอดเวลา อย่างไรกต็าม บรษิัทจดัการจะวเิคราะห์คุณภาพและความสามารถในการช าระหนี้ของผู้ออกตราสาร และ
ทบทวนฐานะทางการเงนิและความน่าเชื่อของผูอ้อกตราสารเป็นประจ าสม ่าเสมอ หากมกีารเปลีย่นแปลงอย่างมนียัส าคญั
กจ็ะปรบัเปลีย่นแผนการลงทุนใหเ้หมาะสมกบัสภาวการณ์ 

10.4 ความเสีย่งจากการขาดสภาพคล่องของตราสาร (Liquidity Risk) 
 ความเสีย่งทีเ่กดิจากการไม่สามารถขายตราสารไดใ้นช่วงเวลาทีต่อ้งการหรอือาจไม่ไดร้าคาตามทีค่าดหวงัเอาไว ้อย่างไร

กต็าม กองทุนฯ จะพจิารณาลงทุนในหลกัทรพัยท์ีม่สีภาพคล่องสอดคลอ้งกบัประเภทลกัษณะและนโยบายการลงทุนของ
กองทุนฯ อย่างเหมาะสม เพื่อใหม้คีวามคล่องตวัในการบรหิารของกองทุนฯ ทัง้นี้ แนวทางการบรหิารความเสีย่งจากการ
ขาดสภาพคล่องของตราสารจะขึน้อยู่กบัการพิจารณาตดัสนิใจของกองทุนฯ โดยค านึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือ
หน่วยลงทุนเป็นส าคญั 

10.5 ความเสีย่งจากการลงทุนในต่างประเทศ (Country and Political Risk) 
 เนื่องจากกองทุนฯ อาจจะลงทุนในตราสารต่างประเทศ กองทุนฯ จึงมีความเสี่ยงของประเทศที่ลงทุน เช่น การ

เปลีย่นแปลงของปัจจยัพืน้ฐาน สภาวะทางเศรษฐกจิ การเมอืง ค่าเงนิ และนโยบายต่างประเทศ โดยปัจจยัเหล่านี้อาจมี
ผลกระทบต่อราคาหน่วยลงทุน หรือหลกัทรพัย์ที่กองทุนลงทุน อย่างไรก็ตาม บริษัทจดัการจะติดตามและท าการ
วเิคราะหค์วามเสีย่งทางดา้นปัจจยัพืน้ฐาน สภาวะทางเศรษฐกจิ การเมอืง ค่าเงนิ และนโยบายต่างประเทศของประเทศที่
ลงทุนอย่างสม ่าเสมอ 
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กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล อิควิต้ี (LHGEQ) 

กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล อิควิต้ี 
หมายเหตปุระกอบงบการเงิน 
ส าหรบังวดตัง้แต่วนัท่ี 25 กรกฏาคม 2561 (วนัจดทะเบียนกองทุน) ถึงวนัท่ี 30 มิถนุายน 2562 

หน่วย : บาท  

10.6 ความเสีย่งจากขอ้จ ากดัการน าเงนิลงทุนกลบัประเทศ (Repatriation Risk) 
 เน่ืองจากกองทุนฯ อาจจะมกีารลงทุนในตราสารต่างประเทศ จงึมคีวามเสีย่งจากการเปลีย่นแปลงนโยบายต่างประเทศที่

เกี่ยวกบัการแลกเปลี่ยนเงนิตราต่างประเทศ และการน าเงนิลงทุนกลบัเขา้มาในประทศได้ ซึ่งอาจส่งผลให้กองทุนไม่
สามารถช าระเงนิให้ผู้ถอืหน่วยลงทุนไดต้ามจ านวนหรอืเวลาทีก่ าหนด อย่างไรกต็าม กองทุนฯ จะติดตามสถานการณ์
ของประเทศคู่คา้ทีก่องทุนฯ มกีารลงทุนไวอ้ย่างใกลช้ดิ และสม ่าเสมอเพื่อลดความเสีย่งดงักล่าว 

10.7 ความเสีย่งดา้นอตัราแลกเปลีย่น (Currency Risk) 
 เน่ืองจากกองทุนฯ อาจจะมกีารลงทุนในตราสารต่างประเทศ ซึง่ตอ้งลงทุนเป็นสกุลเงนิต่างประเทศ ท าใหก้องทุนมคีวาม

เสีย่งจาการเพิม่ขึน้หรอืลดลงของอตัราแลกเปลีย่นเมื่อเทยีบกบัสกุลเงนิบาท ซึง่มผีลท าใหผ้ลตอบแทนทีไ่ดร้บัมคีวามผนั
ผวนตาม อย่างไรกต็าม กองทุนฯ อาจลงทุนในสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า (Derivative) หรอืเครื่องมอืป้องกนัความเสีย่งจาก
อตัราแลกเปลี่ยน (Hedging) ตามดุลยพินิจของผู้จดัการกองทุน ซึ่งอาจจะมีต้นทุนที่เพิ่มขึ้นจากการท าธุรกรรมเพื่อ
ป้องกนัความเสีย่งดงักล่าว 

10.8 ความเสีย่งจากการท าสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า (Derivative)  
การท าสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า (Derivative) เพื่อป้องกนัความเสีย่ง (Hedging) จากอตัราแลกเปลีย่นอาจท าใหก้องทุนเสยี
โอกาสในการได้รบัผลตอบแทนที่เพิ่มขึ้น หากอัตราแลกเปลี่ยนมีการเปลี่ยนแปลงในทางตรงกันข้ามกับที่กองทุน
คาดการณ์ไว้ อย่างไรกต็าม กองทุนจะเข้าท าธุรกรรมดงักล่าวกบัธนาคารที่มกีฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ หรอืธนาคาร
พาณิชย ์และจะวเิคราะหฐ์านะทางการเงนิของคู่สญัญาก่อนท าสญัญา รวมทัง้ตดิตามวเิคราะหค์วามเสีย่งในฐานะการเงนิ
ของคู่สญัญาอย่างต่อเนื่อง 

11. การอนุมติังบการเงิน 
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