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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)”) โดยเฉลี่ยในรอบปีบญัชไีม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรพัย์สินสุทธ ิซึ่ง
กองทุนหลกัทีก่องทุนจะลงทุนคอืกองทุน T. Rowe Price Funds SICAV - Global Focused Growth Equity 
Fund (“กองทุนหลกั”) ซึ่งกองทุนดงักล่าวไดจ้ดทะเบยีนในประเทศลกัเซมเบริก์ และอยู่ภายใต้ UCITS ทัง้น้ี 
กองทุนจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนหลกัในชนิดหน่วยลงทุน “Class I” สกุลเงนิดอลล่ารส์หรฐัฯ (USD) 
ซึง่จดัตัง้และจดัการโดย   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 (กองทุนหลกั) มนีโยบาย
ลงทุนอย่างน้อยรอ้ยละ 70 ของสนิทรพัย์ทัง้หมดในหุ้นและหลกัทรพัย์ที่เกี่ยวขอ้งกบัหุ้นบรษิัทจดทะเบียน 
รวมถึงหุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ ใบส าคัญแสดงสิทธิ American Depository Receipts (ADRs), European 
Depository Receipts (EDRs) and Global Depository Receipts (GDRs)   

กองทุนอาจพจิารณาลงทุนในสญัญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกนัความเสีย่ง (Hedging) จาก
อตัราแลกเปลีย่น (Foreign Exchange Rate Risk) ตามดุลยพนิิจของผูจ้ดัการกองทุน 

ทัง้น้ี บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธใินการเปลี่ยนแปลงชนิดของหน่วยลงทุน (Share Class) และ/หรอืสกุลเงนิที่
จะลงทุนอื่นใดตามความเหมาะสม เพื่อประโยชน์ในการบรหิารจดัการใหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงค์ของกองทุน 
โดยถอืว่าไดร้บัความเหน็ชอบจากผูถ้อืหน่วยลงทุนแลว้ ทัง้น้ี การเปลีย่นแปลงดงักล่าวจะค านึงถงึและรกัษา
ประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนเป็นส าคญัส าหรบัการลงทุนในประเทศของกองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล อคิ
วติี้ กองทุนอาจเข้าท าธุรกรรมการซื้อโดยมีสญัญาขายคืน (reverse repo) และ/หรอืธุรกรรมประเภทการ
ใหย้มืหลกัทรพัย ์(securities lending) รวมถงึอาจลงทุนในหรอืมไีวซ้ึง่ตราสารหน้ีทีม่อีนัดบัความน่าเชื่อถอืต ่า
กว่าที่ สามารถลงทุนได้ (non–investment grade) และตราสารหน้ีที่ไม่ได้รบัการจดัอนัดบัความน่าเชื่อถือ 
(Unrated) รวมทัง้ตราสารทุนที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย์ (Unlisted Securities) นอกจากน้ีอาจ
พจิารณาลงทุนทัง้ในและต่างประเทศ ในเงนิฝากธนาคาร ตราสารแห่งหน้ี ตราสารกึ่งหน้ีกึ่งทุน ใบส าคญั
แสดงสทิธแิละ/หรอืหน่วย private equity ตามประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. รวมถึง หลกัทรพัย์
และ/หรอืทรพัย์สนิอื่นหรอืการหาดอกผลโดยวธิอีื่นตามที่ระบุไวใ้นโครงการ และ/หรอืตามที่คณะกรรมการ 
ก.ล.ต. หรอื ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด หรอืใหค้วามเหน็ชอบ ทัง้น้ี กองทุนจะไม่ลงทุน
ในตราสารทีม่สีญัญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) 

บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธเิปลี่ยนแปลงประเภทและลกัษณะพเิศษของกองทุนรวมในอนาคตเป็น Fund of 
Funds หรือลงทุนโดยตรงในต่างประเทศ โดยไม่ท าให้ระดับความเสี่ ยงของการลงทุน (risk spectrum) 
เพิ่มขึ้น ทัง้น้ี ให้เป็นดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน โดยขึ้นกับสถานการณ์ตลาด และต้องเป็นไปเพื่ อ
ประโยชน์สงูสุดของผูถ้อืหน่วยลงทุน 
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เรยีน ท่านผูถ้อืหน่วยลงทุน 
 กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล อคิวติี ้

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

ผลการด าเนินงานของกองทุนตัง้แต่วนัที ่1 กรกฏาคม 2562 ถงึวนัที ่30 มถิุนายน 2563 มาเพื่อโปรดทราบ 

 

สภาพตลาดในรอบบญัชีตัง้แต่วนัท่ี 1 กรกฏาคม 2562 ถึงวนัท่ี 30 มิถนุายน 2563 

กองทุน LHGEQ ในช่วงรอบระยะเวลา 1 กรกฎาคม 2562 ถงึ 30 มถิุนายน 2563 ปรบัเพิม่ขึน้ 13.64% 
• ผูจ้ดัการกองทุน T. Rowe Price สามารถปรบัเปลี่ยนสดัส่วนการลงทุนในแต่ละประเทศไดอ้ย่างรวดเรว็สอดคล้อง

กบัสภาพตลาด โดยมีการให้น ้าหนักการลงทุนในกลุ่ม IT, Health care และ Consumer discretionary มากกว่า
น ้าหนักตลาด 

• ในช่วงไตรมาสแรกของปี 2563 ตลาดหุ้นทัว่โลกปรบัตวัลงอย่างมาก จากภาวะการระบาดของไวรสัโควดิ19 และ
มาตราการปิดเมอืงส่งผลใหก้จิกรรมทางเศรษฐกจิหยุดชะงดัชัว่คราว นอกจากนี้ปัจจยัการประทวงภายในสหรฐัฯ
และความขดัแยง้กบัจนีส่งผลให้ตลาดมคีวามผนัผวน อย่างไรกด็ตีลาดไดส่้งสญัญาณฟ้ืนตวัอกีครัง้หลงัตวัเลขการ
ระบาดในหลาย ๆ ประเทศเริม่ส่งสญัญาณดีขึน้ รวมถึงการที่ประเทศในเอเชยีเช่น จนี, ญี่ปุ่ น, เกาหล ีมกีารผ่อน
คลายมาตราการ Lock-Down  

• ตลาดหุ้นสหรฐัและในหลาย ๆ ภูมภิาคปรบัตวัขึ้นจากการที่ FED และ ธนาคารกลางต่าง ๆ ทัว่โลกใช้นโยบาย 
Q.E. ในปรมิาณมหาศาลเพื่อพยุงตลาด โดย FED มกีารอดัฉีดสภาพคล่องกว่า 120 billion us ต่อเดอืนไปจนถงึสิน้
ปี 2020 และ BOJ ที่เพิม่เพดานในการเขา้ซื้อ ETF จาก 6 billion ไปที่ระดบั 12 billion yen ในปีนี้ เช่นเดยีวการ
กระตุน้เศรษฐกจิจากภาครฐัผ่านทางนโยบายทางการคลงัอย่างมหาศาล 

มุมมองต่อตลาดหุ้นโลกและ GEQ  
• เศรษฐกิจสหรฐัฯ ส่งสญัญาณฟ้ืนตวัขึ้นหลงัรฐับาลผ่อนปรนมาตรการ Lockdown โดยตวัเลข PMI ได้ปรบัตวัขึ้น

สะทอ้นการฟ้ืนตวัอย่างเป็นระดบั ดา้นธนาคารกลางสหรฐัฯยงัคงด าเนินนโยบายทางการเงนิแบบผ่อนคลาย โดยส่ง
สญัญาณคงดอกเบี้ยไวท้ีร่ะดบั 0-0.25% จนถงึปี 2565 ดา้น Balance Sheet ไดข้ยายจนคิดเป็นสดัส่วนประมาณ 
24% ของ GDP  

• ปัจจยัเสี่ยงที่ต้องติดตามในระยะขา้งหน้าได้แก่ 1) ตวัเลขเศรษฐกิจที่อาจออกมาแย่กว่าคาด 2) การแพร่ระบาด
ระลอกสอง 3) สงครามการคา้ระหว่างจนี/สหรฐัฯ และ 4) การเลอืกตัง้ประธานาธบิดสีหรฐัฯ 

• ผู้จดัการกองทุนคดัเลอืกลงทุนในหุ้นที่สามารถเติบโตได้ดแีละยัง่ยืน โดยปรบัเปลี่ยนสดัส่วนการลงทุนในแต่ละ
ประเทศได้อย่างรวดเร็วสอดคล้องกบัสภาพตลาด มกีารกระจายน ้าหนักในการลงทุนในประเทศสหรฐั จนี ญี่ปุ่ น 
องักฤษ อนิเดยี ไดอ้ย่างเหมาะสม โดยกองทุนนี้ถือเป็นกองหลกัที่ควรม ี(Core Port) เน่ืองจากคดัเลอืกลงทุนใน
หลายประเทศทัว่โลก และหลายกลุ่มอุตสาหกรรม 
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• เรามองว่าตลาดหุ้นโลกมีแนวโน้มที่จะผนัผวนในปีนี้ กองทุนประเภท Active Fund จึงมคีวามเหมาะสมส าหรบั
สภาพตลาดดงักล่าว ซึ่งกองทุน T Rowe Price Global Focused Growth ได้รบั 5 Morning Star Rating เหมาะ
ส าหรบันักลงทุนที่ยงัสนใจโอกาสรบัผลตอบแทนระยะยาว แนะน า LHGEQ เพื่อกระจายการลงทุนได้ทุกประเทศ 
และกลุ่มอุตสาหกรรม ซึง่เหมาะกบัสภาพตลาดโลกทีม่คีวามผนัผวน  
 

• แนะน าถอืระยะยาว เพื่อกระจายการลงทุนไปยงัหุน้ต่างประเทศ ทัง้ในตลาดทีพ่ฒันาแลว้และตลาดประเทศเกดิใหม่ 
โดยลงทุนทัว่โลก (Global Equity) และหลายกลุ่มอุตสาหกรรม แม้ระยะสัน้อาจผนัผวนแต่ด้วยผลตอบแทนจาก
สนิทรพัยป์ลอดภยัทีอ่ยู่ระดบัต ่าหรอืตดิลบ การลงทุนหุน้จงึยงัคุม้ค่าความเสีย่งมากกว่าในระยะยาว 

 

 บรษิัทขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นอย่างสูงที่ได้มอบความไว้วางใจให้บรษิัทบรหิารเงนิลงทุนของท่ าน 
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 
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รายชื่อผู้จดัการกองทุน 
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ตารางเปรียบเทียบผลการด าเนินงาน 
กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล อิควิต้ี - ชนิดสะสมมูลค่า                                                                  

ข้อมูล ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2563 
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ขอ้มลู ณ วนัที ่30 มถิุนายน 2563 
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ตารางเปรียบเทียบผลการด าเนินงาน 
กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล อิควิต้ี - ชนิดจ่ายเงินปันผล 

ข้อมูล ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2563 
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ขอ้มลู ณ วนัที ่30 มถิุนายน 2563 
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ตารางเปรียบเทียบผลการด าเนินงาน 
กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล อิควิต้ี - ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอตัโนมติั 

ข้อมูล ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2563 
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ขอ้มลู ณ วนัที ่30 มถิุนายน 2563 
 
 

-  เอกสารการวดัผลการด าเนินงานของกองทุนรวมฉบบันี้ได้จดัท าขึน้ตามมาตรฐานการวดัผลการด าเนินงานของกองทุน
รวมของสมาคมบรษิทัจดัการลงทุน 

-  ผลการด าเนินงานในอดตี/ผลการเปรยีบเทยีบผลการด าเนินงานทีเ่กีย่วขอ้งกบัผลติภณัฑใ์นตลาดทุน มไิดเ้ป็นสิง่ยนืยนัถงึ
ผลการด าเนินงานในอนาคต 

-  ท าความเขา้ใจลกัษณะสนิคา้ เงือ่นไข ผลตอบแทน และความเสีย่ง ก่อนตดัสนิใจลงทุน 
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รายงานสถานะการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผกูพนั 
มูลค่า ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2563 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

รายละเอียดการลงทุนในหลกัทรพัย ์
มูลค่า ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2563 

 

อตัราส่วน จ านวนเงินต้น มลูค่ายติุธรรม

(%) หรือ จ านวนหุ้น/หน่วย (บาท)

เงินฝากธนาคาร

ธนาคารไทยพาณชิย์ จ ากดั (มหาชน) 8.26 33,494,915.07 38,746,070.62

          รวมเงินฝากธนาคาร 8.26 38,746,070.62

สญัญาซ้ือขายล่วงหน้า

สญัญาที่อ้างอิงกบัอตัราแลกเปลีย่น 2.35 437,046,143.00 11,025,971.92

          รวมสญัญาซ้ือขายล่วงหน้า 2.35 11,025,971.92

หน่วยลงทนุ

     หมวดธุรกจิเงนิทุนและหลกัทรพัย์

TROWE PRICE-DVSFD INC. 97.47 468,465.04 456,967,258.85

          รวมหน่วยลงทนุ 97.47 456,967,258.85

รวมเงินลงทนุ 108.09 506,739,301.39

รายการค้างจ่ายหรือหน้ีสินอ่ืน ๆ -8.09 -37,909,110.73

มลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิ 100.00 468,830,190.66

รายละเอียด

รายละเอียดการลงทนุ มลูค่าตามราคาตลาด %NAV

หลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สนิในประเทศ 38,746,070.62               8.26                 

เงนิฝากธนาคาร 38,746,070.62               8.26                 

หลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สนิในต่างประเทศ 456,967,258.85             97.47               

หน่วยลงทุน 456,967,258.85             97.47               

สญัญาซือ้ขายลว่งหน้า 11,025,971.92               2.35                 

สญัญาที่อ้างอิงกบัอตัราแลกเปลีย่น 11,025,971.92               2.35                 

ประเภทรายการคา้งรบัคา้งจ่ายหรอืหนีส้นิอื่น ๆ (10,967,984.33)              (2.34)                

มลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิ 468,830,190.66                  100.00                  
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กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล อิควิต้ี (LHGEQ) 

รายละเอียดการลงทุนในสญัญาซ้ือขายล่วงหน้า 

 
  



 

 

15 

 

กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล อิควิต้ี (LHGEQ) 

รายละเอียดตวัตราสารและอนัดบัความน่าเช่ือถือของตราสารแห่งหน้ี เงินฝาก หรือตราสารก่ึงหน้ีก่ึงทุน 
มูลค่า ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2563 

 
 
 
 

 
สถาบนัการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ TRIS Rating 

ค าอธิบายการจดัอนัดบัเครดิตตราสารหน้ีระยะกลางและยาวมอีายุตัง้แต่ 1 ปีขึ้นไป 

AAA อนัดบัเครดติสูงสุด มคีวามเสีย่งต ่าทีสุ่ด ผูอ้อกตราสารหนี้มคีวามสามารถในการช าระดอกเบี้ยและคนืเงนิต้นในเกณฑ์
สงูสุด และไดร้บัผลกระทบน้อยมากจากการเปลีย่นแปลงทางธุรกจิ เศรษฐกจิ และสิง่แวดลอ้มอื่น ๆ 

AA มคีวามเสีย่งต ่ามาก ผูอ้อกตราสารหนี้มคีวามสามารถในการช าระดอกเบีย้และคนืเงนิต้นในเกณฑ์สงูมาก แต่อาจไดร้บั
ผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงทางธุรกจิ เศรษฐกจิ และสิง่แวดลอ้มอื่น ๆ มากกว่าอนัดบัเครดติทีอ่ยู่ในระดบั AAA 

A มคีวามเสีย่งในระดบัต ่า ผูอ้อกตราสารหนี้มคีวามสามารถในการช าระดอกเบี้ยและคนืเงนิต้นในเกณฑ์สูง แต่อาจไดร้บั
ผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงทางธุรกจิ เศรษฐกจิ และสิง่แวดลอ้มอื่น ๆ มากกว่าอนัดบัเครดติทีอ่ยู่ในระดบัสงูกว่า 

BBB มคีวามเสีย่งในระดบัปานกลาง ผูอ้อกตราสารหนี้มคีวามสามารถในการช าระดอกเบีย้และคนืเงนิตน้ในเกณฑท์ีเ่พยีงพอ 
แต่มคีวามอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงทางธุรกจิ เศรษฐกจิ และสิ่งแวดลอ้มอื่น ๆ มากกว่า และอาจมคีวามสามารถใน
การช าระหนี้อ่อนแอลงเมื่อเทยีบกบัอนัดบัเครดติทีอ่ยู่ในระดบัสงูกว่า 

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

B มคีวามเสี่ยงในระดบัสูงมาก ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการช าระดอกเบี้ยและคนืเงินต้นในเกณฑ์ต ่า และ
อาจจะหมดความสามารถหรอืความตัง้ใจในการช าระหนี้ไดต้ามการเปลีย่นแปลงของสถานการณ์ทางธุรกจิ เศรษฐกิจ 
และสิง่แวดลอ้มอื่น ๆ  

C มคีวามเสีย่งในการผดินัดช าระหนี้สูงทีสุ่ด ผูอ้อกตราสารหนี้ไม่มคีวามสามารถในการช าระดอกเบี้ยและคนืเงนิต้นตาม
ก าหนดอย่างชดัเจน โดยต้องอาศยัเงื่อนไขที่เอื้ออ านวยทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิง่แวดล้อมอื่น ๆ อย่างมากจงึจะมี
ความสามารถในการช าระหนี้ได ้

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

เครดติภายในระดบัเดยีวกนั 

 

 

ประเภท ผู้ออก อนัดบั มลูค่าตาม

ความน่าเช่ือถอื ราคาตลาด

เงนิฝากธนาคาร ธนาคารไทยพาณชิย์ จ ากดั (มหาชน) AA+(FITCH) 33,319,619.82      
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กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล อิควิต้ี (LHGEQ) 

ค าอธิบายการจดัอนัดบัเครดิตตราสารหน้ีระยะสัน้มอีายุต า่กว่า 1 ปี 

T1 ผู้ออกตราสารหนี้มสีถานะทัง้ทางด้านการตลาดและการเงนิที่แข็งแกร่งในระดบัดีมาก และนักลงทุนจะ ได้รบัความ

คุม้ครองจากการผดินัดช าระหนี้ทีด่กีว่าอนัดบัเครดติในระดบัอื่น ผูอ้อกตราสารทีไ่ด้รบัอนัดบัเครดติในระดบัดงักล่าวซึ่ง

มเีครื่องหมาย “+” ดว้ยจะไดร้บัความคุม้ครองดา้นการผดินัดช าระหนี้ทีส่งูยิง่ขึน้ 

T2 ผูอ้อกตราสารหนี้มสีถานะทัง้ทางด้านการตลาดและการเงนิที่แขง็แกร่งในระดบัด ีและมคีวามสามารถในการช าระหนี้

ระยะสัน้ในระดบัทีน่่าพอใจ 

T3 ผูอ้อกตราสารหนี้มคีวามสามารถในการช าระหนี้ระยะสัน้ในระดบัทีย่อมรบัได้ 

T4 ผูอ้อกตราสารหนี้มคีวามสามารถในการช าระหนี้ระยะสัน้ทีค่่อนขา้งอ่อนแอ 

อนัดบัเครดติทุกประเภททีจ่ดัโดย TRIS Rating เป็นอนัดบัเครดติตราสารหนี้ในตระกูลเงนิบาท ซึง่สะทอ้นความสามารถใน

การช าระหนี้ของผู้ออกตราสารโดยไม่รวมความเสีย่งในการเปลีย่นแปลงการช าระหนี้จากสกุลเงินบาทเป็นสกุลเงินต รา

ต่างประเทศ 

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

เปลี่ยนแปลงอนัดบัเครดติของผู้ออกตราสารในระยะปานกลางหรอืระยะยาว โดย TRIS Rating จะพจิารณาถงึโอกาสที่จะเกิด

การเปลีย่นแปลงของภาวะอุตสาหกรรมและสภาพแวดล้อมทางธุรกจิในอนาคตของผูอ้อกตราสารทีอ่าจกระทบต่อความสามารถ

ในการช าระหนี้ ทัง้นี้ แนวโน้มอนัดบัเครดติที่ออกให้แก่หน่วยงานหนึ่ง ๆ จะเทยีบเท่ากบัความสามารถในการช าระหนี้ของ

หน่วยงานนัน้ ๆ 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) แสดงถึงระดบัความน่าเชื่อถอืขัน้สูงสุดของอนัดบัความน่าเชื่อถอืภายในประเทศไทย ซึ่งก าหนดโดย Fitch โดยอนัดบั
ความน่าเชื่อถอืนี้จะมอบใหก้บัอนัดบัความน่าเชื่อถอืทีม่คีวามเสีย่ง “น้อยทีสุ่ด” เมื่อเปรยีบเทยีบกบัผูอ้อกตราสารหรอื
ตราสารอื่นในประเทศไทย และโดยปกตแิลว้จะก าหนดใหแ้ก่ตราสารทางการเงนิทีอ่อกหรอืค ้าประกนัโดยรฐับาล 
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กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล อิควิต้ี (LHGEQ) 

AA(tha) แสดงถึงระดบัความน่าเชื่อถือขัน้สูงมากเปรยีบเทยีบกบัผู้ออกตราสารหรอืตราสารอื่นในประเทศไทย โดยระดบั
ความน่าเชื่อถือของตราสารทางการเงนิขัน้นี้ต่างจากผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นที่ได้รบัการจดัอนัดบัความ
น่าเชื่อถอืขัน้สงูสุดของประเทศไทยเพยีงเลก็น้อย 

BBB (tha) แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขัน้ปานกลางเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย 
อย่างไรก็ดีมคีวามเป็นไปได้มากว่าการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์หรอืสภาพทางเศรษฐกิจจะมีผลกระทบต่อ
ความสามารถในการช าระหนี้ไดต้รงตามก าหนดเวลาของตราสารทางการเงนิเหล่านี้มากกว่าตราสารหนี้อื่นทีไ่ดร้บั
การจดัอนัดบัความน่าเชื่อถอืในประเภททีส่งูกว่า 

BB (tha) แสดงถงึระดบัความน่าเชื่อถอืค่อนขา้งต ่าเมื่อเปรยีบเทยีบกบัผูอ้อกตราสารหรอืตราสารอื่นในประเทศไทย การช าระ
หนี้ตามเงื่อนไขของตราสารเหล่านี้ภายในประเทศนัน้ ๆ มคีวามไม่แน่นอนในระดบัหนึ่งและความสามารถในการ
ช าระหนี้คนืตามก าหนดเวลาจะมคีวามไม่แน่นอนมากขึน้ตามการเปลีย่นแปลงของเศรษฐกจิในทางลบ 

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

CCC(tha), CC(tha), C(tha)   แสดงถึงระดบัความน่าเชื่อถือขัน้ต ่ามากเมื่อเปรยีบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นใน
ประเทศไทย ความสามารถในการปฏิบตัติามขอ้ผูกพนัทางการเงนิขึน้อยู่กบัสภาวะทีเ่อื้อต่อการด าเนินธุรกิจและ
การพฒันาทางเศรษฐกจิเพยีงอย่างเดยีว 

D(tha) อนัดบัความน่าเชื่อถอืเหล่านี้  จะถูกก าหนดให้ส าหรบัองค์กรหรอืตราสารหนี้ซึ่งก าลงัอยู่ในภาวะผดินัดช าระหนี้ใน
ปัจจุบนั 

ค าอธิบายการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือระยะสัน้ ส าหรบัประเทศไทย 

F1 (tha) แสดงถงึระดบัความสามารถขัน้สงูสุดในการช าระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารตรงตามก าหนดเมื่อเปรยีบเทยีบกบัผู้

ออกตราสารหรือตราสารอื่น ๆ ในประเทศไทย ภายใต้อันดับความน่าเชื่อถือนี้จะมอบให้ส าหรบัอันดับความ

น่าเชื่อถอืที่มคีวามเสีย่ง “น้อยที่สุด” เมื่อเปรยีบเทยีบกบัผูอ้อกตราสารอื่นในประเทศเดยีวกนัและโดยปกตแิล้วจะ

ก าหนดใหก้บัตราสารทางการเงนิทีอ่อกหรอืค ้าประกนัโดยรฐับาล ในกรณีทีม่รีะดบัความน่าเชื่อถอืสงูเป็นพเิศษจะมี

สญัลกัษณ์ “+” แสดงไวเ้พิม่เตมิจากอนัดบัความน่าเชื่อถอืทีก่ าหนด 

F2 (tha) แสดงถงึระดบัความสามารถในการช าระหนี้ตามเงือ่นไขทางการเงนิของตราสารตามก าหนดเวลาในระดบัทีน่่าพอใจ

เมื่อเปรยีบเทยีบกบัผูอ้อกตราสารหรอืตราสารอื่น ๆ ในประเทศไทย อย่างไรกด็ ีระดบัความน่าเชื่อถอืดงักล่าวยงัไม่

อาจเทยีบเท่ากบักรณีทีไ่ดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเชื่อถอืทีส่งูกว่า 

F3 (tha) แสดงถงึระดบัความสามารถในการช าระหนี้ตามเงื่อนไขทางการเงนิของตราสารตามก าหนดเวลาในระดบัปานกลาง

เมื่อเปรยีบเทยีบกบัผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่น ๆ ในประเทศไทย ความสามารถในการช าระหนี้ดงักล่าวจะมี
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กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล อิควิต้ี (LHGEQ) 

ความไม่แน่นอนมากขึน้ไปตามความเปลีย่นแปลงในทางลบในระยะสัน้มากกว่าตราสารทีไ่ดร้บัการจดัอนัดบัความ

น่าเชื่อถอืทีส่งูกว่า 

B (tha) แสดงถึงระดบัความสามารถในการช าระหนี้ตามเงือ่นไขทางการเงนิของตราสารตามก าหนดเวลาที่ไม่แน่นอนเมื่อ

เปรยีบเทยีบกบัผูอ้อกตราสารหรอืตราสารอื่น ๆ ในประเทศไทย ความสามารถในการช าระหนี้ดงักล่าวจะไม่แน่นอน

มากขึน้ตามการเปลีย่นแปลงทางเศรษฐกจิแลการเงนิในทางลบระยะสัน้ 

C (tha) แสดงถงึระดบัความสามารถในการช าระหนี้ตามเงือ่นไขทางการเงนิของตราสารตามก าหนดเวลาทีไ่ม่แน่นอนสงูเมื่อ

เปรยีบเทยีบกบัผู้ออกตราสารหรอืตราสารอื่น ๆ ในประเทศไทย ความสามารถในการปฏิบตัิตามขอ้ผูกพนัทาง

การเงนิขึน้อยู่กบัสภาวะทีเ่อือ้ต่อการด าเนินธุรกจิและสภาพการณ์ทางเศรษฐกจิเท่านัน้ 

D (tha) แสดงถงึการผดินัดช าระหนี้ทีไ่ดเ้กดิขึน้แลว้หรอืก าลงัจะเกดิขึน้ 

หมายเหตุประกอบการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือในระยะยาว ในระยะสัน้ ส าหรบัประเทศไทย 

เครื่องบ่งชีพ้เิศษส าหรบัประเทศไทย “tha” จะถูกระบุไวต้่อจากอนัดบัความน่าเชื่อถอืทุกระดบั เพื่อแยกความแตกต่างออก

จากการจดัอนัดบัความน่าเชื่อถอืระดบัสากล เครื่องหมาย “ + ” หรอื “ - ” อาจจะถูกระบุไวเ้พิม่เตมิต่อจากอนัดบัความน่าเชื่อถอื

ส าหรบัประเทศหนึ่ง ๆ เพื่อแสดงถงึสถานะย่อยโดยเปรยีบเทยีบกนัภายในอันดบัความน่าเชื่อถอืขึน้หลกั ทัง้นี้ จะไม่มกีารระบุ

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

ส าหรบัอนัดบัความน่าเชื่อถือในระยะยาวและจะไม่มกีารระบุสญัลกัษณ์ต่อท้ายดงักล่าวส าหรบัอนัดบัความน่าเชื่อถื อใน

ระยะสัน้ นอกเหนือจาก “F1 (tha)” 

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

รายงานสรปุเงินลงทุนในตราสารแห่งหน้ี เงินฝาก หรือตราสารก่ึงหน้ีก่ึงทุน    
มูลค่า ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2563 

 
 

รายงานการลงทุนท่ีไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน 
รอบ 6 เดือนระหว่างวนัท่ี 1 กรกฏาคม 2562 ถึงวนัท่ี 30 มิถนุายน 2563 

วนัที ่ รายละเอยีด การด าเนินการแกไ้ข 
  

 
 

 
 

การใช้สิทธิออกเสียงในท่ีประชุมผู้ถือหุ้น 

ผูล้งทุนสามารถตรวจดูแนวทางในการใชส้ทิธอิอกเสยีงและการด าเนินการใชส้ทิธอิอกเสยีงไดท้ี ่website ของบรษิทัจดัการ 
www.lhfund.co.th 

 
 

รายงานรายช่ือของบุคคลท่ีเก่ียวข้อง ท่ีมีการท าธรุกรรมกบักองทุนรวม 

 กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล อคิวติี้ มกีารท าธุรกรรมกบับุคคลทีเ่กี่ยวขอ้งในรอบระยะเวลาตัง้แต่วนัที่ 1 กรกฏาคม 

2562 ถงึวนัที ่30 มถิุนายน 2563 ตามรายชื่อ ดงันี้ 

-ไม่ม-ี 

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

มลูค่าตามราคาตลาด %NAV

(ก) ตราสารภาครฐัไทย/ตราสารภาครฐัต่างประเทศ -                                 -             

(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มกีฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ ธนาคารพาณชิย์ 33,319,619.82                  7.11           

หรอืบรษิทัเงนิทุนเป็นผูอ้อก/สัง่จ่าย/รบัอาวลั/ค า้ประกนั

(ค) ตราสารที่มอีนัดบัความน่าเชือ่ถอือยู่ในอนัดบัที่สามารถ -                                 -             

ลงทุนได ้(Investment grade)

(ง) ตราสารที่มอีนัดบัความน่าเชือ่ถอือยู่ในอนัดบัต ่ากว่าอนัดบัที่ -                                 -             

สามารถลงทุนได ้(Investment grade) หรอืไมม่ ีRating

กลุม่ของตราสารการลงทนุ

สดัส่วนเงนิลงทุนขัน้สงูต่อมลูค่าทรพัยส์นิสุทธิของกองทุนส าหรบักลุ่มตราสารตาม (ง) เท่ากบั 15% NAV 
 

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

อตัราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน (Portfolio Turnover Ratio: PTR) 
มูลค่า ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2563              

ชื่อกองทนุ PTR 

กองทนุเปิด แอล เอช โกลบอล อิควิตี ้ N/A  

 

ค่านายหน้าซ้ือขายหลกัทรพัย-์สกลุดอลลารส์หรฐั 
ส าหรบัรอบระยะเวลาตัง้แต่วนัท่ี 1 กรกฏาคม 2562 ถึง 30 มิถนุายน 2563 

ล าดบั ช่ือบริษทันายหน้า 
ค่านายหน้า 

(ดอลลารส์หรฐั)* 
อตัราส่วน 

(%) 

1 บรษิทัหลกัทรพัยย์โูอบ ีเคยเ์ฮยีน (ประเทศไทย) จ ากดั 171.93 100 

รวม 171.93                    100.00  
 

ค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเกบ็จากกองทุนรวม 
ส าหรบัรอบระยะเวลาตัง้แต่วนัท่ี 1 กรกฏาคม 2562 ถึงวนัท่ี 30 มิถนุายน 2563 

 
ค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเกบ็จากกองทุน* จ านวนเงิน ร้อยละของมูลค่าทรพัยสิ์นสุทธิ 

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

ค่าธรรมเนียมการจดัการ (Management Fee) 2,975.27 1.339 ไม่เกนิรอ้ยละ 2.50 

ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ (Trustee Fee) 71.41 0.032 ไม่เกนิรอ้ยละ 0.10 

ค่าธรรมเนียมนายทะเบยีน (Registrar Fee) 595.05 0.268 ไม่เกนิรอ้ยละ 0.50 

ค่าสอบบญัช ี(Audit Fee) 55.00 0.025 ตามทีจ่่ายจรงิ 

ค่าทีป่รกึษาการลงทุน (Advisory Fee) ไม่ม ี ไม่ม ี ไม่ม ี

ค่าจดัตัง้และจดทะเบยีนกองทุน (Setup and Registered Fund) 42.88 0.019 ตามทีจ่่ายจรงิ 

ค่าใชจ้่ายอื่นๆ ในการด าเนินโครงการ  (Others Operating  Expense) 24.50 0.011 ตามทีจ่่ายจรงิ 

รวมค่าใชจ้่ายทัง้หมด** 3,764.11 1.694   

        

ค่าใช้จ่ายในการซ้ือขายหลกัทรพัย ์ 5.25 0.002 ตามท่ีจ่ายจริง 

หมายเหตุ       

*  ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายต่าง ๆ รวมภาษมีลูค่าเพิม่ ภาษีธุรกจิเฉพาะ หรอืภาษอีื่นใดในท านองเดยีวกนั (ถา้ม)ี 

**  ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลกัทรพัย ์และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ทีเ่กดิขึน้จากการซื้อขายหลกัทรพัย์ 
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กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล อิควิต้ี (LHGEQ) 

 
 

รายงานของผู้สอบบญัชีรบัอนุญาต  
 

เสนอต่อ ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล อิควิต้ี 

 
ความเหน็  

ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบการเงนิของกองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล อคิวติี้ ซึ่งประกอบดว้ยงบดุลและงบประกอบรายละเอยีดเงนิ
ลงทุน ณ วนัที่ 30 มถิุนายน 2563 งบก าไรขาดทุน งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสนิทรัพย์สุทธ ิงบกระแสเงนิสด และข้อมูลทาง
การเงนิทีส่ าคญัส าหรบัปีสิน้สุดวนัเดยีวกนัและหมายเหตุประกอบงบการเงนิ รวมถงึหมายเหตุสรุปนโยบายการบญัชทีีส่ าคญั  

ขา้พเจ้าเห็นว่า งบการเงนิขา้งต้นนี้แสดงฐานะการเงนิและรายละเอียดเงนิลงทุนของกองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล อิควติี้  ณ 
วนัที ่30 มถิุนายน 2563 ผลการด าเนินงาน การเปลีย่นแปลงสนิทรพัย์สุทธ ิกระแสเงนิสด และขอ้มูลทางการเงนิทีส่ าคญัส าหรบั
ปีสิน้สุดวนัเดยีวกนั โดยถูกตอ้งตามทีค่วรในสาระส าคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ 
 
เกณฑใ์นการแสดงความเหน็  

ขา้พเจา้ไดป้ฏบิตังิานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัช ีความรบัผดิชอบของขา้พเจา้ไดก้ล่าวไวใ้นวรรคความรบัผดิชอบของ
ผูส้อบบญัชตี่อการตรวจสอบงบการเงนิในรายงานของขา้พเจา้ ขา้พเจา้มคีวามเป็นอสิระจากกองทุนตามขอ้ก าหนดจรรยาบรรณ
ของผูป้ระกอบวชิาชพีบญัชทีีก่ าหนดโดยสภาวชิาชพีบญัชใีนส่วนทีเ่กีย่วขอ้งกบัการตรวจสอบงบการเงนิ และขา้พเจา้ไดป้ฏบิตัิ
ตามความรบัผดิชอบด้านจรรยาบรรณอื่นๆ ซึ่งเป็นไปตามขอ้ก าหนดเหล่านี้ ขา้พเจ้าเชื่อว่าหลกัฐานการสอบบญัชทีี่ขา้พเจ้า
ไดร้บัเพยีงพอและเหมาะสมเพื่อใชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเหน็ของขา้พเจา้  
 
ข้อมูลอ่ืน  

ผูบ้รหิารกองทุนฯ เป็นผูร้บัผดิชอบต่อขอ้มลูอื่น ขอ้มูลอื่นประกอบดว้ย ขอ้มูลซึ่งรวมอยู่ในรายงานประจ าปีของกองทุนฯ แต่ไม่
รวมถึงงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีที่อยู่ในรายงานประจ าปีนัน้ ข้าพเจ้าคาดว่าข้าพเจ้าจะได้รบัรายงานประจ าปี
ภายหลงัวนัทีใ่นรายงานของผูส้อบบญัชนีี้ 

ความเหน็ของขา้พเจา้ต่องบการเงนิไม่ครอบคลุมถงึขอ้มลูอื่นและขา้พเจา้ไม่ไดใ้หค้วามเชื่อมัน่ต่อขอ้มลูอื่น 

ความรบัผดิชอบของขา้พเจ้าที่เกี่ยวเนื่องกบัการตรวจสอบงบการเงนิคอื การอ่านและพจิารณาว่าขอ้มูลอื่นมคีวามขดัแย้งที่มี
สาระส าคญักบังบการเงนิหรอืกบัความรูท้ีไ่ด้รบัจากการตรวจสอบของขา้พเจา้ หรอืปรากฏว่าขอ้มูลอื่นมกีารแสดงขอ้มูลทีข่ดัต่อ
ขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระส าคญัหรอืไม่ 
      

เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจ าปีของกองทุนฯ และหากข้าพเจ้าสรุปได้ว่ามีการแสดงข้อมูลที่ขดัต่อข้อเท็จจริงอันเป็น
สาระส าคญั ขา้พเจา้จะสื่อสารเรื่องดงักล่าวกบัผูบ้รหิารกองทุนฯ เพื่อใหผู้บ้รหิารกองทุนฯ ด าเนินการแก้ไขขอ้มูลทีแ่สดงขดัต่อ
ขอ้เทจ็จรงิ 
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ความรบัผิดชอบของผู้บริหารกองทุนฯ ต่องบการเงิน 

ผูบ้รหิารกองทุนฯ มหีน้าทีร่บัผดิชอบในการจดัท าและน าเสนองบการเงนิเหล่านี้โดยถูกตอ้งตามทีค่วรตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงนิ และรบัผดิชอบเกีย่วกบัการควบคุมภายในทีผู่บ้รหิารกองทุนฯ พจิารณาว่าจ าเป็นเพื่อใหส้ามารถจดัท างบการเงนิที่
ปราศจากการแสดงขอ้มลูทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระส าคญัไม่ว่าจะเกดิจากการทุจรติหรอืขอ้ผดิพลาด  

ในการจดัท างบการเงนิ ผูบ้รหิารกองทุนฯ รบัผดิชอบในการประเมนิความสามารถของกองทุนในการด าเนินงานต่อเนื่อง เปิดเผย
เรื่องทีเ่กี่ยวกบัการด าเนินงานต่อเนื่อง (ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์การบญัชสี าหรบัการด าเนินงานต่อเนื่องเวน้แต่
ผูบ้รหิารกองทุนฯ มคีวามตัง้ใจทีจ่ะเลกิกองทุนหรอืหยุดด าเนินงานหรอืไม่สามารถด าเนินงานต่อเนื่องต่อไปได ้ 

ผูบ้รหิารกองทุนฯ มหีน้าทีใ่นการก ากบัดแูลกระบวนการในการจดัท ารายงานทางการเงนิของกองทุน  
 
ความรบัผิดชอบของผู้สอบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน  

การตรวจสอบของขา้พเจ้ามวีตัถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมัน่อย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงนิโดยรวมปราศจากการแสดง
ขอ้มลูทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระส าคญัหรอืไม่ ไม่ว่าจะเกดิจากการทุจรติหรอืขอ้ผดิพลาด และเสนอรายงานของผูส้อบบญัชี
ซึ่งรวมความเห็นของขา้พเจา้อยู่ดว้ย ความเชื่อมัน่อย่างสมเหตุสมผลคอืความเชื่อมัน่ในระดบัสูงแต่ไม่ไดเ้ป็นการรบัประกนัว่า
การปฏบิตังิานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชจีะสามารถตรวจพบขอ้มูลที่ขดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระส าคญัทีม่อียู่ได้
เสมอไป ขอ้มลูทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จรงิอาจเกดิจากการทุจรติหรอืขอ้ผดิพลาดและถอืว่ามสีาระส าคญัเมื่อคาดการณ์อย่างสมเหตุสมผล
ว่ารายการที่ขดัต่อขอ้เทจ็จรงิแต่ละรายการหรอืทุกรายการรวมกนัจะมผีลต่อการตดัสนิใจทางเศรษฐกจิของผูใ้ช้งบการเงนิจาก
การใชง้บการเงนิเหล่านี้  

ในการตรวจสอบของขา้พเจา้ตามมาตรฐานการสอบบญัช ีขา้พเจา้ใชดุ้ลยพนิิจและการสงัเกตและสงสยัเยีย่งผูป้ระกอบวชิาชพี
ตลอดการตรวจสอบ การปฏบิตังิานของขา้พเจา้รวมถงึ  
• ระบุและประเมนิความเสี่ยงจากการแสดงขอ้มูลที่ขดัต่อขอ้เท็จจรงิอนัเป็นสาระส าคัญในงบการเงนิไม่ว่าจะเกิดจากการ

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

• ท าความเขา้ใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกบัการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธกีารตรวจสอบที่ เหมาะสมกับ
สถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวตัถุประสงคใ์นการแสดงความเหน็ต่อความมปีระสทิธผิลของการควบคุมภายในของกองทุน  

• ประเมนิความเหมาะสมของนโยบายการบญัชทีีผู่บ้รหิารกองทุนฯ ใชแ้ละความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบญัชแีละ
การเปิดเผยขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งซึง่จดัท าขึน้โดยผู้บรหิารกองทุนฯ  

• สรุปเกี่ยวกบัความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบญัชีส าหรบัการด าเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหารกองทุนฯ และจาก
หลกัฐานการสอบบญัชทีีไ่ดร้บั สรุปว่ามคีวามไม่แน่นอนทีม่สีาระส าคญัทีเ่กีย่วกบัเหตุการณ์หรอืสถานการณ์ทีอ่าจเป็นเหตุ
ให้เกิดขอ้สงสยัอย่างมนีัยส าคญัต่อความสามารถของกองทุนในการด าเนินงานต่อเนื่องหรอืไม่  ถ้าขา้พเจา้ไดข้อ้สรุปว่ามี
ความไม่แน่นอนทีม่สีาระส าคญั ขา้พเจา้ต้องกล่าวไวใ้นรายงานของผูส้อบบญัชขีองขา้พเจา้โดยใหข้อ้สงัเกตถงึการเปิดเผย
ขอ้มูลในงบการเงนิที่เกี่ยวขอ้ง หรอืถ้าการเปิดเผยขอ้มูลดงักล่าวไม่เพียงพอ  ความเห็นของขา้พเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไป 
ขอ้สรุปของขา้พเจา้ขึน้อยู่กบัหลกัฐานการสอบบญัชทีีไ่ดร้บัจนถงึวนัทีใ่นรายงานของผูส้อบบญัชขีองขา้พเจา้ อยา่งไรกต็าม 
เหตุการณ์หรอืสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุใหก้องทุนตอ้งหยุดการด าเนินงานต่อเนื่อง  
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• ประเมนิการน าเสนอ โครงสรา้งและเน้ือหาของงบการเงนิโดยรวม รวมถงึการเปิดเผยขอ้มลูว่างบการเงนิแสดงรายการและ
เหตุการณ์ในรปูแบบทีท่ าใหม้กีารน าเสนอขอ้มลูโดยถูกตอ้งตามทีค่วรหรอืไม่  

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้บริหารกองทุนฯ ในเรื่องต่างๆ ที่ส าคัญ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้
วางแผนไว ้ประเดน็ทีม่นีัยส าคญัทีพ่บจากการตรวจสอบรวมถงึขอ้บกพร่องทีม่นีัยส าคญัในระบบการควบคุมภายในหากขา้พเจา้
ไดพ้บในระหว่างการตรวจสอบของขา้พเจา้  

ขา้พเจา้ไดใ้หค้ ารบัรองแก่ผูบ้รหิารกองทุนฯ ว่าขา้พเจา้ไดป้ฏบิตัติามขอ้ก าหนดจรรยาบรรณทีเ่กี่ยวขอ้งกบัความเป็นอสิระและ
ได้สื่อสารกบัผูบ้รหิารกองทุนฯ เกี่ยวกบัความสมัพนัธ์ทัง้หมดตลอดจนเรื่องอื่นซึ่งขา้พเจา้เชื่อว่ามเีหตุผลที่บุคคลภายนอกอาจ
พจิารณาว่ากระทบต่อความเป็นอสิระของขา้พเจา้และมาตรการทีข่า้พเจา้ใชเ้พื่อป้องกนัไม่ใหข้า้พเจา้ขาดความเป็นอสิระ  

จากเรื่องทีส่ื่อสารกบัผูบ้รหิารกองทุนฯ ขา้พเจา้ไดพ้จิารณาเรื่องต่างๆ ทีม่นีัยส าคญัมากทีสุ่ดในการตรวจสอบ                    งบ
การเงนิในงวดปัจจุบนัและก าหนดเป็นเรื่องส าคญัในการตรวจสอบ ขา้พเจา้ไดอ้ธบิายเรื่องเหล่านี้ในรายงานของผูส้อบบญัชเีวน้
แต่กฎหมายหรอืข้อบังคบัไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว หรือในสถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดขึ้น ข้าพเจ้า
พจิารณาว่าไม่ควรสื่อสารเรื่องดงักล่าวในรายงานของขา้พเจา้เพราะการกระท าดงักล่าวสามารถคาดการณ์ไดอ้ย่างสมเหตุผลว่า
จะมผีลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อส่วนไดเ้สยีสาธารณะจากการสื่อสารดงักล่าว 
 
ผูส้อบบญัชทีีร่บัผดิชอบงานสอบบญัชแีละการน าเสนอรายงานฉบบันี้คอื นางขวญัใจ  เกยีรตกิงัวาฬไกล 

 
 
 
 

 
นางขวญัใจ  เกยีรตกิงัวาฬไกล 
ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต เลขที ่5875 
บรษิทั เอเอสว ีแอนด ์แอสโซซเิอทส ์จ ากดั 
กรุงเทพมหานคร 
28 กนัยายน 2563 
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กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล อิควิต้ี 
งบดลุ 

ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2563 

 

หน่วย : บาท

หมายเหตุ 2563 2562

สินทรพัย์

เงนิลงทุนตามมลูคา่ยตุธิรรม 456,967,258.85 216,548,983.39

(ราคาทุนปี 2563 : 426,257,552.69 บาท)

(ราคาทุนปี 2562 : 220,781,316.46 บาท)

เงนิฝากธนาคาร 6 38,745,798.03        9,314,727.90           

ดอกเบีย้คา้งรบั 272.59                 342.67                   

ลูกหนี้จากการขายเงนิลงทุน -                      9,304,393.96           

สนิทรพัยต์ราสารอนุพนัธ์ 7 11,025,971.92        8,046,105.54           

คา่ใชจ่้ายรอการตดับญัชี 4.5 45,567.88              88,448.44               

รวมสินทรพัย์ 506,784,869.27        243,303,001.90         

หน้ีสิน

เจา้หนี้จากการซือ้เงนิลงทุน 27,841,926.40        -                       

เจา้หนี้จากการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน 8,026,918.82          13,873,989.64         

คา่ใชจ่้ายคา้งจ่าย 668,374.45            375,279.13             

หนี้สนิอื่น 1,417,458.94          10,218.11               

รวมหน้ีสิน 37,954,678.61          14,259,486.88           

สินทรพัยส์ทุธิ 468,830,190.66        229,043,515.02         

สินทรพัยส์ทุธิ :

ทุนที่ได้รบัจากผูถ้อืหน่วยลงทุน 424,197,178.10       227,761,536.46        

ก าไรสะสม

บญัชปีรบัสมดุล 37,882,257.60 1,001,890.44

ก าไรสะสมจากการด าเนนิงาน 5 6,750,754.96 280,088.12

รวมสินทรพัยส์ทุธิ 468,830,190.66        229,043,515.02         

สนิทรพัยส์ุทธต่ิอหน่วยที่ค านวณแยกตามประเภทผูถ้อืหน่วยลงทุน มดีงันี้

ชนดิสะสมมลูคา่ 11.6286 10.0561

ชนดิขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตัิ 11.6278 10.0560

ชนดิจ่ายเงนิปันผล 11.5608 10.0565

ชนดิเพือ่การออมและสะสมมลูคา่ -                      -                       

ชนดิเพือ่การออมและจ่ายเงนิปันผล -                      -                       

ชนดิชอ่งทางอเิลก็ทรอนกิส ์ -                      -                       

จ านวนหน่วยลงทุนที่จ าหน่ายแลว้ทัง้หมด ณ วนัสิน้ปี/งวด (หน่วย) แยกตามประเภทผูถ้อืหน่วยลงทุน มดีงันี้

ชนดิสะสมมลูคา่ 18,699,711.6759     11,053,938.9796      

ชนดิขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตัิ 821,040.6870         1,714,570.6797        

ชนดิจ่ายเงนิปันผล 22,898,965.4470     10,007,643.9860      

ชนดิเพือ่การออมและสะสมมลูคา่ -                      -                       

ชนดิเพือ่การออมและจ่ายเงนิปันผล -                      -                       

ชนดิชอ่งทางอเิลก็ทรอนกิส ์ -                      -                       

รวม 42,419,717.8099 22,776,153.6453

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงนินี้
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กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล อิควิต้ี (LHGEQ) 

กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล อิควิต้ี 
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน 

ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2563 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หน่วย : บาท

การแสดงรายละเอยีดเงนิลงทุนใช้การจดักลุ่มตามประเภทของเงนิลงทุน

(%)

ชื่อหลกัทรพัย์ ชื่อยอ่หลกัทรพัย์ อตัราดอกเบีย้

หลกัทรพัยจ์ดทะเบียน

เงินลงทนุในกองทนุรวมต่างประเทศ

T ROWE Price Funds SICAV - Global Focused Growth Equity Fund TRPGEQI LX -               468,465.0400      456,967,258.85         100.00             

รวมหลกัทรพัยจ์ดทะเบียน 456,967,258.85           100.00                

รวมเงินลงทนุทัง้ส้ิน (ราคาทนุ 426,257,552.69 บาท) 456,967,258.85           100.00                

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นสว่นหนึง่ของงบการเงนินี้

 มลูค่าทีต่ราไว้  จ านวนหน่วย มลูค่ายตุธิรรม

อตัราสว่นของ

มลูค่ายตุธิรรม 

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

กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล อิควิต้ี 
งบก าไรขาดทุน 

ส าหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถนุายน 2563 
 

 

หน่วย : บาท

ส าหรบัปีส้ินสดุ ส าหรบังวด

หมายเหตุ 30/6/63 25/7/61 - 30/6/62

รายได้จากการลงทนุ

รายได้ดอกเบีย้ 31,813.39 395,532.74

รายได้เงนิปันผล -                      62,659.12

รวมรายได้จากการลงทนุ 31,813.39 458,191.86

ค่าใช้จา่ย

ค่าธรรมเนยีมการจดัการ 8, 9 2,975,271.64 3,095,219.76

ค่าธรรมเนยีมผูดู้แลผลประโยชน์ 8 71,406.68 89,610.35

ค่าธรรมเนยีมนายทะเบยีน 8, 9 595,054.35            746,752.80            

ค่าธรรมเนยีมวชิาชพี 55,000.00 55,000.00

ค่าใช้จ่ายในการด าเนนิโครงการ 67,375.67 49,006.94

ภาษเีงนิได้ 4,449.20 -                      

รวมค่าใช้จา่ย 3,768,557.54 4,035,589.85

ขาดทนุจากการลงทนุสทุธิ (3,736,744.15) (3,577,397.99)

รายการก าไร(ขาดทนุ)สทุธิจากเงินลงทนุ

รายการก าไร(ขาดทุน)สทุธทิีเ่กดิขึน้จากเงนิลงทุน (6,618,404.80) 2,305,173.40

รายการขาดทุนสทุธทิีเ่กดิขึน้จากอตัราแลกเปลีย่น (9,610,232.40) (4,806,007.66)

รายการก าไรสทุธทิีเ่กดิขึน้จากตราสารอนุพนัธ์ 2,635,445.20 2,544,547.90

รายการก าไรสทุธทิีย่งัไม่เกดิขึน้จากเงนิลงทุน 32,224,487.20 9,394,096.92

รายการก าไร(ขาดทุน)สทุธทิีย่งัไม่เกดิขึน้จากอตัราแลกเปลีย่น 2,717,552.03 (13,626,429.99)

รายการก าไรสทุธทิีย่งัไม่เกดิขึน้จากตราสารอนุพนัธ์ 2,979,866.38 8,046,105.54

รวมรายการก าไรสทุธิจากเงินลงทนุ 24,328,713.61 3,857,486.11

การเพ่ิมขึน้ในสินทรพัยส์ทุธิจากการด าเนินงาน 20,591,969.46 280,088.12

การเพิม่ขึน้(ลดลง)ในสนิทรพัยส์ทุธจิากการด าเนนิงานแยกตามประเภทผูถ้อืหน่วยลงทุน มดีงันี้

ชนดิสะสมมลูค่า 2,912,711.84 1,388,346.00

ชนดิขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตัิ 1,892,050.86 153,909.94

ชนดิจ่ายเงนิปันผล 15,787,206.76 (1,262,167.82)

ชนดิเพือ่การออมและสะสมมลูค่า -                      -                      

ชนดิเพือ่การออมและจ่ายเงนิปันผล -                      -                      

ชนดิช่องทางอเิลก็ทรอนกิส ์ -                      -                      

รวม 20,591,969.46 280,088.12

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นสว่นหนึง่ของงบการเงนินี้
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กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล อิควิต้ี (LHGEQ) 

กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล อิควิต้ี 
งบแสดงการเปล่ียนแปลงสินทรพัยส์ทุธิ 
ส าหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถนุายน 2563 

 

 

หน่วย : บาท

ส าหรบัปีส้ินสดุ ส าหรบังวด

หมายเหตุ 30/6/63 25/7/61 - 30/6/62

การเพ่ิมขึน้(ลดลง)ในสินทรพัยส์ทุธิจากการด าเนินงานในระหวา่งปี/งวด

ขาดทุนจากการลงทุนสทุธิ (3,736,744.15) (3,577,397.99)

รายการก าไร(ขาดทุน)สทุธทิีเ่กดิขึน้จากเงนิลงทุน (6,618,404.80) 2,305,173.40

รายการขาดทุนสทุธทิีเ่กดิขึน้จากอตัราแลกเปลีย่น (9,610,232.40) (4,806,007.66)

รายการก าไรสทุธทิีเ่กดิขึน้จากตราสารอนุพนัธ์ 2,635,445.20 2,544,547.90

รายการก าไรสทุธทิีย่งัไม่เกดิขึน้จากเงนิลงทุน 32,224,487.20 9,394,096.92

รายการก าไร(ขาดทุน)สทุธทิีย่งัไม่เกดิขึน้จากอตัราแลกเปลีย่น 2,717,552.03 (13,626,429.99)

รายการก าไรสทุธทิีย่งัไม่เกดิขึน้จากตราสารอนุพนัธ์ 2,979,866.38 8,046,105.54

การเพ่ิมขึน้สทุธิในสินทรพัยส์ทุธิจากการด าเนินงาน 20,591,969.46          280,088.12                 

การแบง่ปันส่วนทนุให้ผูถ้อืหน่วยลงทนุ 11 (14,121,302.62)        -                              

การเพ่ิมขึน้(ลดลง)ของทนุท่ีได้รบั(ท่ีรบัซ้ือคืน)จากผูถ้อืหน่วยลงทนุในระหวา่งปี/งวด

มลูค่าหน่วยลงทุนทีอ่อกจ าหน่ายเริม่แรก -                      229,901,900.54        

มลูค่าหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายในระหวา่งปี/งวด 779,147,850.32      187,919,959.19        

มลูค่าหน่วยลงทุนทีร่บัซือ้คนืในระหวา่งปี/งวด (545,831,841.52)     (189,058,432.83)       

การเพ่ิมขึน้สทุธิของทนุท่ีได้รบัจากผูถ้อืหน่วยลงทนุ 233,316,008.80        228,763,426.90          

การเพ่ิมขึน้ของสินทรพัยส์ทุธิในระหวา่งปี/งวด 239,786,675.64        229,043,515.02          

สนิทรพัยส์ทุธติ้นปี 229,043,515.02      -                        

สินทรพัยส์ทุธิปลายปี/งวด 468,830,190.66        229,043,515.02          

หน่วย : หน่วย

ส าหรบัปีส้ินสดุ ส าหรบังวด

30/6/63 25/7/61 - 30/6/62

การเปล่ียนแปลงของจ านวนหน่วยลงทนุ (มลูค่าหน่วยละ 10 บาท)

หน่วยลงทุนเริม่แรก -                      22,990,190.0463      

หน่วยลงทุนต้นปี 22,776,153.6453 -                        

บวก หน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายในระหวา่งปี/งวด 72,139,063.7308 18,936,925.6678

หกั หน่วยลงทุนทีร่บัซือ้คนืในระหวา่งปี/งวด (52,495,499.5662) (19,150,962.0688)

หน่วยลงทนุ ณ วนัส้ินปี/งวด 42,419,717.8099      22,776,153.6453        

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นสว่นหนึง่ของงบการเงนินี้
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กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล อิควิต้ี (LHGEQ) 

กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล อิควิต้ี 
งบกระแสเงินสด 

ส าหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถนุายน 2563 

 
 

หน่วย : บาท

ส าหรบัปีส้ินสดุ ส าหรบังวด

30/6/63 25/7/61 - 30/6/62

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน

การเพ่ิมขึน้ในสินทรพัยส์ทุธิจากการด าเนินงาน 20,591,969.46         280,088.12              

รายการปรบักระทบการเพิม่ขึน้สทุธใินสนิทรพัยส์ทุธจิากการด าเนนิงาน -

ให้เป็นเงนิสดสทุธทิีไ่ด้มาจาก(ใช้ไปใน)กจิกรรมด าเนนิงาน :-

การซือ้เงนิลงทุน (551,123,506.72) (624,415,301.58)     

การจ าหน่ายเงนิลงทุน 332,054,078.49      404,054,512.48      

สว่นต ่ามลูค่าตราสารหนี้ตดัจ าหน่าย -                      (376,813.72)           

การ(เพิม่ขึน้)ลดลงในดอกเบีย้ค้างรบั 70.08                   (342.67)                

การ(เพิม่ขึน้)ลดลงในลกูหนี้จากการขายเงนิลงทุน 9,304,393.96         (9,304,393.96)        

การ(เพิม่ขึน้)ลดลงในค่าใช้จ่ายรอการตดับญัชี 42,880.56             (88,448.44)            

การเพิม่ขึน้ในเจ้าหนี้จากการซือ้เงนิลงทุน 27,841,926.40        -                      

การเพิม่ขึน้(ลดลง)ในเจ้าหนี้จากการรบัซือ้คนืหน่วย

ลงทุน
(5,847,070.82) 13,873,989.64        

การเพิม่ขึน้ในค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 293,095.32            375,279.13            

การเพิม่ขึน้ในหนี้สนิอืน่ 1,407,240.83         10,218.11             

รายการ(ก าไร)ขาดทุนสทุธทิีเ่กดิขึน้จากเงนิลงทุน 6,618,404.80         (2,305,173.40)        

รายการขาดทุนสทุธทิีเ่กดิขึน้จากอตัราแลกเปลีย่น 9,610,232.40         4,806,007.66         

รายการก าไรสทุธทิีเ่กดิขึน้จากตราสารอนุพนัธ์ (2,635,445.20)        (2,544,547.90)        

รายการก าไรสทุธทิีย่งัไม่เกดิขึน้จากเงนิลงทุน (32,224,487.20)       (9,394,096.92)        

รายการ(ก าไร)ขาดทุนสทุธทิีย่งัไม่เกดิขึน้จากอตัราแลกเปลีย่น (2,717,552.03)        13,626,429.99        

รายการก าไรสทุธทิีย่งัไม่เกดิขึน้จากตราสารอนุพนัธ์ (2,979,866.38)        (8,046,105.54)        

เงินสดสทุธิท่ีใช้ไปในกิจกรรมด าเนินงาน (189,763,636.05)      (219,448,699.00)      

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน

การจ าหน่ายหน่วยลงทุนเริม่แรก -                      229,901,900.54      

การจ าหน่ายหน่วยลงทุนในระหวา่งปี/งวด 779,147,850.32      187,919,959.19      

การรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนในระหวา่งปี/งวด (545,831,841.52)     (189,058,432.83)     

เงินสดสทุธิได้มาจากกิจกรรมจดัหาเงิน 219,194,706.18       228,763,426.90       

เงินฝากธนาคารเพ่ิมขึน้สทุธิ 29,431,070.13         9,314,727.90           

เงนิฝากธนาคาร ณ วนัต้นปี 9,314,727.90         -                      

เงินฝากธนาคาร ณ วนัส้ินปี/งวด (หมายเหตขุ้อ 6) 38,745,798.03         9,314,727.90           

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นสว่นหนึง่ของงบการเงนินี้
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กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล อิควิต้ี (LHGEQ) 

กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล อิควิต้ี 
ข้อมูลทางการเงินท่ีส าคญั 

ส าหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถนุายน 2563 

 
 

 หน่วย : บาท

ส าหรบัปีส้ินสดุ ส าหรบังวด

30/6/63 25/7/61 - 30/6/62

ข้อมลูผลการด าเนินงาน (ต่อหน่วย)

มลูค่าหน่วยลงทุนเริม่แรก -                      10.0000

มลูค่าสนิทรพัยส์ทุธติ้นปี 10.0562                -                      

รายได้จากกจิกรรมลงทุน :

ขาดทุนจากการลงทุนสทุธิ (0.3009) (0.7178)                

รายการก าไร(ขาดทุน)สทุธทิีเ่กดิขึน้จากเงนิลงทุน (0.5330) 0.4625                 

รายการขาดทุนสทุธทิีเ่กดิขึน้จากอตัราแลกเปลีย่น (0.7740) (0.9643)                

รายการก าไรสทุธทิีเ่กดิขึน้จากตราสารอนุพนัธ์ 0.2122 0.5106                 

รายการก าไรสทุธทิีย่งัไม่เกดิขึน้จากเงนิลงทุน 2.5952 1.8849                 

รายการก าไร(ขาดทุน)สทุธทิีย่งัไม่เกดิขึน้จากอตัราแลกเปลีย่น 0.2189 (2.7342)                

รายการก าไรสทุธทิีย่งัไม่เกดิขึน้จากตราสารอนุพนัธ์ 0.2400 1.6145                 

รายได้จากกจิกรรมลงทุนทัง้สิน้ 1.6584 0.0562                 

หกั การแบ่งปันสว่นให้ผูถ้อืหน่วยลงทุน* (0.6625) -                      

มลูค่าสินทรพัยส์ทุธิปลายปี/งวด 11.0521                   10.0562                   

อตัราสว่นของก าไรสทุธต่ิอมลูค่าสนิทรพัยส์ทุธถิวัเฉลีย่ระหวา่งปี/งวด (%) 9.2666                 0.0938                 

อตัราส่วนทางการเงินท่ีส าคญัและข้อมลูประกอบเพ่ิมเติมท่ีส าคญั

มลูค่าสนิทรพัยส์ทุธปิลายปี/งวด (พนับาท) 468,830.19            229,043.52            

อตัราสว่นของค่าใช้จ่ายรวมต่อมลูค่าสนิทรพัยส์ทุธถิวัเฉลีย่ระหวา่งปี/งวด (%) 1.6959                 1.3509                 

อตัราสว่นรายได้จากการลงทุนรวมต่อมลูค่าสนิทรพัยส์ทุธถิวัเฉลีย่ระหวา่งปี/งวด (%) 0.0143                 0.1534                 

อตัราสว่นของจ านวนถวัเฉลีย่ถ่วงน ้าหนกัของการซือ้ขายเงนิลงทุน

ระหวา่งปี/งวดต่อมลูค่าสนิทรพัยส์ทุธถิวัเฉลีย่ระหวา่งปี/งวด (%) ** 394.9014              213.4892              

ข้อมลูเพ่ิมเติม **

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นสว่นหนึง่ของงบการเงนินี้

* ค านวณจากจ านวนหน่วยทีจ่ าหน่ายแลว้ถวัเฉลีย่ระหวา่งงวด

** ไม่นบัรวมเงนิฝากธนาคาร เงนิลงทุนในตัว๋สญัญาใช้เงนิ ใบรบัฝากเงนิ และการซือ้ขายเงนิลงทุนต้องเป็นรายการซือ้หรอืขายเงนิลงทุนอยา่งแท้จรงิ

ซึง่ไม่รวมถงึการซือ้โดยมสีญัญาขายคนืหรอืการขายโดยมสีญัญาซือ้คนื
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กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล อิควิต้ี (LHGEQ) 

กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล อิควิต้ี 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ส าหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถนุายน 2563 

หน่วย : บาท  
1. ลกัษณะของกองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล อิควิต้ี 

กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล อคิวติี้ (“กองทุนฯ”) เป็นกองทุนรวมหน่วยลงทุนประเภท Feeder Fund ซึ่งจดทะเบยีน
เป็นกองทุนรวมกบัส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ (“ก.ล.ต.”) เมื่อวนัที่ 25 กรกฎาคม 
2561 มจี านวนเงนิทุนจดทะเบยีน 1,000.00 ล้านบาท (แบ่งเป็น 100,000,000.0000 หน่วย มลูค่าหน่วยละ 10 บาท) ซึง่ไม่
มกี าหนดระยะเวลาสิน้สุดโครงการ 
กองทุนฯ จดัการโดย บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน แลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จ ากดั (“บรษิทัจดัการ”) 
เมื่อวนัที่ 22 มถิุนายน 2563 กองทุนฯ ไดร้บัความเห็นชอบใหแ้ก้ไขเพิม่เติมโครงการจดัการ เพื่อเพิ่มทางเลอืกให้กบัผู้ถือ
หน่วยลงทุนสามารถเลอืกลงทุนตามชนิดหน่วยลงทุนทีต่อ้งการ โดยมกีารแบ่งชนิดของหน่วยลงทุนจาก 3 ชนิด เป็น 6 ชนิด 
ดงันี้ 

• ชนิดสะสมมลูค่า (LHGEQ-A) 
• ชนิดจ่ายเงนิปันผล (LHGEQ-D) 
• ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ(LHGEQ-R) 
• ชนิดเพื่อการออมและสะสมมลูค่า (LHGEQ-ASSF) 
• ชนิดเพื่อการออมและจ่ายเงนิปันผล (LHGEQ-DSSF) 
• ชนิดช่องทางอเิลก็ทรอนิกส ์(LHGEQ-E) 

กองทุนฯ จะเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศทีม่นีโยบายลงทุนในตราสารทุนทัว่โลก โดยเฉลี่ยใน
รอบปีบญัชไีม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรพัย์สนิสุทธขิองกองทุน ซึ่งกองทุนหลกัที่กองทุนฯ จะลงทุนคอืกองทุน 
T. Rowe Price Funds SICAV - Global Focused Growth Equity Fund (“กองทุนหลกั”) ซึง่กองทุนดงักล่าวไดจ้ดทะเบยีน
ในประเทศลกัเซมเบริ์ก และอยู่ภายใต้ UCITS ทัง้นี้ กองทุนจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนหลกัในชนิดหน่วยลงทุน 
“Class I” สกุลเงนิดอลล่าร์สหรฐัฯ (USD) 
กองทุนฯ อาจพจิารณาลงทุนในหรอืมไีว้ซึ่งสญัญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) โดยมวีตัถุประสงค์เพื่อป้องกนัความเสีย่ง 
(Hedging) จากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (Foreign Exchange Rate Risk) โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่
ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด ทัง้นี้กองทุนฯ อาจลงทุนหรอืมไีวซ้ึง่ตราสารหนี้ทีม่อีนัดบัความน่าเชื่อถอืต ่ากว่า
ทีส่ามารถลงทุนได ้(Non - investment grade) และตราสารหนี้ทีไ่ม่ไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเชื่อถอื (Unrated) รวมทัง้
ตราสารทุนทีไ่ม่ไดจ้ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย ์(Unlisted Securities)   
กองทุนฯ มนีโยบายไม่จ่ายเงนิปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตัิ (LHGEQ-R) ชนิดสะสมมูลค่า 
(LHGEQ-A) และชนิดเพื่อการออมและสะสมมลูค่า (LHGEQ-ASSF) 
กองทุนฯ มนีโยบายจ่ายเงนิปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงนิปันผล (LHGEQ-D) และชนิดเพื่อการออมและจ่ายเงนิ   
ปันผล (LHGEQ-DSSF) ตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารทีก่ าหนดในหนังสอืชีช้วน 
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กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล อิควิต้ี (LHGEQ) 

กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล อิควิต้ี 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ส าหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถนุายน 2563 

หน่วย : บาท  

2. หลกัเกณฑใ์นการจดัท างบการเงิน 

2.1 งบการเงนินี้จดัท าขึน้ตามมาตรฐานการบญัชแีละมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ รวมถึงการตีความและแนวปฏิบตัิ
ทางการบญัชทีีป่ระกาศใชโ้ดยสภาวชิาชพีบญัช ี(“สภาวชิาชพีบญัช”ี) และการแสดงรายการใน งบการเงนิไดจ้ดัท าขึน้ตาม
หลกัการบญัชทีีร่บัรองทัว่ไปภายใต้พระราชบญัญตัิการบญัช ีพ.ศ. 2543 และไดจ้ดัท าขึ้นตามหลกัเกณฑ์และรูปแบบที่
ก าหนดในมาตรฐานการบญัชีฉบบัที่ 106 เรื่อง การบญัชสี าหรบักิจการที่ด าเนินธุรกิจเฉพาะด้านการลงทุน และตาม
ประกาศของส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์

2.2 งบการเงนิน้ีไดจ้ดัท าขึน้โดยใชเ้กณฑร์าคาทุนเดมิเวน้แต่จะไดเ้ปิดเผยเป็นอย่างอื่นในนโยบายการบญัชี 

2.3 การใชป้ระมาณการทางบญัช ี
 ในการจดัท างบการเงนิให้เป็นไปตามมาตรฐานการบญัชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ผู้บรหิารต้องใช้การ

ประมาณและข้อสมมติฐานหลายประการซึ่งมผีลกระทบต่อการก าหนดนโยบายและการรายงานจ านวนเงนิที่เกี่ยวกับ
สนิทรพัย ์หนี้สนิ รายได ้และค่าใชจ้่ายผลทีเ่กดิขึน้จรงิจงึแตกต่างจากทีป่ระมาณการไว้ 

 ประมาณการและขอ้สมมตฐิานทีใ่ชใ้นการจดัท างบการเงนิจะไดร้บัการทบทวนอย่างต่อเนื่อง การปรบัประมาณการทาง
บญัชจีะบนัทกึในงวดบญัชทีีป่ระมาณการดงักล่าวไดร้บัการทบทวนและในอนาคตทีไ่ดร้บัผลกระทบ 

3. มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิทีเ่ริม่มผีลบงัคบัในปีปัจจุบนัและทีจ่ะมผีลบงัคบัในอนาคตมรีายละเอยีด ดงันี้ 

3.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงนิทีเ่ริม่มผีลบงัคบัใชใ้นปีปัจจุบนั 
สภาวชิาชพีบญัชไีดอ้อกและปรบัปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงนิและการตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ
ฉบบัปรบัปรุง (ปรบัปรุง 2561) รวมถงึแนวปฏบิตัทิางบญัชฉีบบัใหม่ ซึง่มผีลบงัคบัใชส้ าหรบัรอบระยะเวลาบญัชทีีเ่ริม่ใน
หรอืหลงัวนัที่ 1 มกราคม 2562 ซึ่งมาตรฐานการรายงานทางการเงนิดงักล่าวไม่มผีลกระทบอย่างเป็นสาระส าคญัต่องบ
การเงนิน้ี โดยมมีาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัใหม่ซึง่ไดม้กีารเปลีย่นแปลงหลกัการส าคญั ดงันี้ 
มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที่ 15 เรื่อง รายไดจ้ากสญัญาทีท่ ากบัลูกคา้ ใช้แทนมาตรฐานการบญัชแีละการ
ตคีวามมาตรฐานบญัชทีีเ่กีย่วขอ้งต่อไปนี้  
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) 

โปรแกรมสทิธพิเิศษแก่ลูกคา้ 

การตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่15 
(ปรบัปรุง 2560)  

สญัญาส าหรบัการก่อสรา้งอสงัหารมิทรพัย ์
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กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล อิควิต้ี 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ส าหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถนุายน 2563 

หน่วย : บาท  
การตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่18 
(ปรบัปรุง 2560)  

การโอนสนิทรพัยจ์ากลูกคา้ 

ฝ่ายบริหารของกองทุนฯ ได้ประเมินแล้วเห็นว่ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ไม่มีผลกระทบอย่างเ ป็น
สาระส าคญัต่องบการเงนิ 

3.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงนิใหม่ทีย่งัไม่มผีลบงัคบัใช ้
สภาวชิาชพีบญัชไีดอ้อกประกาศใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงนิและการตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิที่
จะมผีลบงัคบัใชส้ าหรบังบการเงนิทีม่รีอบระยะเวลาบญัชทีีเ่ริม่ในหรอืหลงัวนัที ่ 1 มกราคม 2563 ดงันี้ 
• มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ กลุ่มเครื่องมอืทางการเงนิ จ านวน 5 ฉบบั ประกอบดว้ย 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่7 การเปิดเผยขอ้มลูเครื่องมอืทางการเงนิ 
มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่9 เครื่องมอืทางการเงนิ 
มาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่32 การแสดงรายการเครื่องมอืทางการเงนิ 
การตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่16 การป้องกนัความเสี่ยงของเงนิลงทุนสุทธใิน

หน่วยงานต่างประเทศ 
การตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่19  การช าระหนี้สนิทางการเงนิดว้ยตราสารทุน 

ปัจจุบันฝ่ายบริหารของกองทุนฯ อยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบที่อาจมีต่องบการเงินในปีที่เริ่มใช้มาตรฐาน
ดงักล่าวมาถอืปฏบิตั ิ

• มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่16 เรื่องสญัญาเช่า ใชแ้ทนมาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่17 เรื่องสญัญาเช่า 
และการตีความมาตรฐานบญัชทีี่เกี่ยวขอ้ง อย่างไรก็ตาม การบญัชีส าหรบัผู้ให้เช่าไม่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างเป็น
สาระส าคญัจากมาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่17 ผูใ้หเ้ช่ายงัคงต้องจดัประเภทสญัญาเช่าเป็นสญัญาเช่าด าเนินงานโดย
ใชห้ลกัการเช่นเดยีวกนักบัมาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่17 

ฝ่ายบริหารของกองทุนฯ ได้ประเมินแล้วเห็นว่ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ไม่มีผลกระทบอย่างเป็น
สาระส าคญัต่องบการเงนิ 

การประกาศใชแ้นวปฏบิตัทิางบญัชสี าหรบักองทุนรวมและกองทุนส ารองเลีย้งชพี 
เมื่อวนัที ่26 ธนัวาคม 2562 ก.ล.ต. ไดใ้หค้วามเหน็ชอบแนวปฏบิตัทิางบญัชสี าหรบักองทุนรวมและกองทุนส ารองเลี้ยง
ชพีทีป่ระกาศใชโ้ดยสมาคมบรษิทัจดัการลงทุน ซึง่ใหถ้อืปฏบิตักิบังบการเงนิส าหรบัรอบระยะเวลาบญัชทีีเ่ริม่ในหรอืหลงั
วนัที ่1 มกราคม 2563 
ปัจจุบนัฝ่ายบรหิารของกองทุนอยู่ระหว่างการประเมนิผลกระทบต่องบการเงนิในปีที่เริม่ใช้แนวปฏิบตัิทางบญัชฉีบบั
ดงักล่าว 
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กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล อิควิต้ี 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ส าหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถนุายน 2563 

หน่วย : บาท  

4. นโยบายการบญัชีท่ีส าคญั  

4.1 การรบัรูร้ายไดแ้ละค่าใชจ้่าย 
- ดอกเบีย้รบั รบัรูเ้ป็นรายไดต้ามระยะเวลาทีพ่งึไดร้บัโดยค านึงถงึผลตอบแทนทีแ่ทจ้รงิ 
- เงนิปันผลรบั รบัรูเ้ป็นรายไดต้ัง้แต่วนัทีป่ระกาศจ่ายและมสีทิธทิีจ่ะไดร้บั 
- บญัชส่ีวนเกนิและส่วนต ่ามูลค่าของตราสารหนี้ตดัจ าหน่ายตามวธิอีตัราดอกเบีย้ทีแ่ทจ้รงิซึ่งยอดทีต่ดัจ าหน่ายนี้แสดง

เป็นรายการปรบัปรุงกบัดอกเบีย้รบั 
- ก าไรหรอืขาดทุนทีเ่กดิขึน้จากการจ าหน่ายเงนิลงทุนรบัรูเ้ป็นรายไดห้รอืค่าใชจ้่าย ณ วนัทีจ่ าหน่ายเงนิลงทุน  
- ค่าใชจ้่ายรบัรูต้ามเกณฑค์งคา้ง 

4.2 เงนิลงทุนและการวดัค่าเงนิลงทนุ 
- เงนิลงทุนจะรบัรูเ้ป็นสนิทรพัย์ดว้ยจ านวนต้นทุนของเงนิลงทุน ณ วนัทีก่องทุนฯ มสีทิธใินเงนิลงทุน ต้นทุนของเงนิ

ลงทุนประกอบดว้ยรายจ่ายซื้อเงนิลงทุนและค่าใชจ้่ายโดยตรงทัง้สิน้ทีก่องทุนฯ จ่ายเพื่อใหไ้ดม้าซึง่เงนิลงทุนนัน้ 
- เงนิลงทุนในหน่วยลงทุนทีเ่สนอขายในต่างประเทศ แสดงดว้ยมลูค่ายุตธิรรมโดยใชร้าคาซื้อขายครัง้ล่าสุดของวนัทีว่ดั

ค่าเงนิลงทุน 
- เงนิลงทุนในตราสารหนี้ในประเทศแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม โดยใช้ราคาหรอือตัราผลตอบแทนจากการซื้อขายที่

ประกาศโดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ณ วนัทีว่ดัค่าเงนิลงทุน 
- ก าไร(ขาดทุน)สุทธทิีย่งัไม่เกดิขึน้จากการปรบัมูลค่าเงนิลงทุนใหเ้ป็นมลูค่ายุตธิรรมจะรบัรูใ้นงบก าไรขาดทุน ณ วนัที่

วดัค่าเงนิลงทุน 
- ราคาทุนของเงนิลงทุนทีจ่ าหน่ายใชว้ธิถีวัเฉลีย่ถ่วงน ้าหนัก 

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

4.4 บญัชทีีเ่ป็นเงนิตราต่างประเทศ 
บญัชทีี่เป็นเงนิตราต่างประเทศ แปลงค่าเงนิบาทโดยใช้อตัราแลกเปลี่ยน ณ วนัเกิดรายการ สนิทรพัย์และหนี้สนิที่เป็น
เงินตราต่างประเทศ ณ วนัสิ้นงวดแปลงค่าเงินบาท โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วนันัน้ และสัญญาซื้อขายเงินตรา
ต่างประเทศล่วงหน้า ณ วนัทีเ่กดิรายการ แปลงค่าเงนิบาทโดยใชอ้ตัราตามสญัญา 
ณ วนัสิน้งวด ก าไรหรอืขาดทุนทีย่งัไม่เกดิขึน้จากสญัญาซื้อขายเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้าทีย่งัไม่ครบก าหนดค านวณ
โดยปรบัสญัญาซื้อขายเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้าคงคา้ง ณ วนัสิน้งวดจากอตัราตามสญัญา เป็นราคาตลาดของสญัญา
ซื้อขายล่วงหน้าทีม่อีายุคงเหลอืเช่นเดยีวกนั โดยแสดงรวมในสนิทรพัยห์รอืหนี้สนิตราสารอนุพนัธใ์นงบดุล 
ก าไรหรอืขาดทุนจากการแปลงค่าเงนิตราต่างประเทศรบัรูเ้ป็นรายไดห้รอืค่าใชจ้่ายในงบก าไรขาดทุน 
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กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล อิควิต้ี (LHGEQ) 

 
กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล อิควิต้ี 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ส าหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถนุายน 2563 

หน่วย : บาท  

4.5 ค่าใชจ้่ายรอตดับญัช ี
 ค่าใชจ้่ายรอตดับญัช ีเป็นค่าธรรมเนียมการจดทะเบยีนกองทุนรวม และค่าธรรมเนียมจดัตัง้กองทุนรวม ซึ่งตดัจ าหน่าย

เป็นค่าใชจ้่ายภายในระยะเวลา 3 ปี โดยใชว้ธิเีสน้ตรง 

4.6 การแบ่งปันส่วนทุนใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุน 
 กองทุนฯ จะบนัทกึลดก าไรสะสม ณ วนัทีป่ระกาศจ่ายเงนิปันผล 

4.7 บญัชปีรบัสมดุล 
 บญัชปีรบัสมดุลถอืเป็นส่วนหนึ่งของก าไรสะสม ซึง่จะบนัทกึเมื่อมกีารขายหรอืรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนของกองทุนฯ เพื่อท า

ให้ผูถ้ือหน่วยลงทุนมส่ีวนในสนิทรพัย์สุทธขิองกิจการลงทุนหรอืไดร้บัส่วนแบ่งจากกจิการลงทุนเท่าเทยีมกนัไม่ว่าผูถ้ือ
หน่วยลงทุนนัน้จะลงทุนหรอืเลกิลงทุนในกจิการลงทุน ณ เวลาใด 

4.8 ภาษเีงนิได ้
 กองทุนมหีน้าทีเ่สยีภาษีเงนิไดน้ิตบิุคคลเฉพาะเงนิไดพ้งึประเมนิตามมาตรา (40)(4)(ก) แห่งประมวลรษัฎากรในอตัรารอ้ย

ละ 15 ของรายไดก้่อนหกัรายจ่ายใด ๆ โดยมผีลบงัคบัใชต้ัง้แต่วนัที ่20 สงิหาคม 2562 

5. ก าไรสะสมจากการด าเนินงานต้นปี 

ขาดทุนจากการลงทุนสุทธสิะสม (เริม่สะสม 25 ก.ค. 61) (3,577,397.99) 

ก าไรสุทธทิีเ่กดิขึน้จากเงนิลงทุนสะสม (เริม่สะสม 25 ก.ค. 61) 2,305,173.40 

ขาดทุนสุทธทิีเ่กดิขึน้จากอตัราแลกเปลีย่นสะสม (เริม่สะสม 25 ก.ค. 61) (4,806,007.66) 

ก าไรสุทธทิีเ่กดิขึน้จากตราสารอนุพนัธส์ะสม (เริม่สะสม 25 ก.ค. 61) 2,544,547.90 

ก าไรสุทธทิีย่งัไม่เกดิขึน้จากเงนิลงทุนสะสม (เริม่สะสม 25 ก.ค. 61) 9,394,096.92 

ขาดทุนสุทธทิีย่งัไม่เกดิขึน้จากอตัราแลกเปลีย่นสะสม (เริม่สะสม 25 ก.ค. 61) (13,626,429.99) 

ก าไรสุทธทิีย่งัไม่เกดิขึน้จากตราสารอนุพนัธส์ะสม (เริม่สะสม 25 ก.ค. 61) 8,046,105.54 

ก าไรสะสมจากการด าเนินงานต้นปีทัง้ส้ิน 280,088.12 
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กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล อิควิต้ี (LHGEQ) 

 
กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล อิควิต้ี 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ส าหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถนุายน 2563 

หน่วย : บาท  

6. เงินฝากธนาคาร 

  ณ วนัที ่30 มถิุนายน 2563 และ 2562 เงนิฝากธนาคาร ประกอบดว้ย :- 

 อตัราดอกเบีย้ต่อปี (%) จ านวนเงนิ 

 2563 2562 2563 2562 

ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) 0.125 0.375 33,319,347.23 6,641,735.99 

Euroclear - - 5,426,450.80 2,672,991.91 

รวม   38,745,798.03 9,314,727.90 

7. สินทรพัยต์ราสารอนุพนัธ ์

ณ วนัที ่30 มถิุนายน 2563 กองทุนฯ มสีนิทรพัย์ตราสารอนุพนัธ์จากการท าสญัญาซื้อขายเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้า
กบัสถาบนัการเงนิหลายแห่ง จ านวน 31 สญัญา ซึง่มรีายละเอยีดของสญัญาดงันี้ 

สญัญา 
Forward 
contracts 

กองทุนจ่ายให้
สถาบนัการเงนิ 

กองทุนไดร้บัจาก
สถาบนัการเงนิ 

   

Notional amount  
(USD) 

Notional amount  
(THB) 

อตัรา
แลกเปลีย่น 

วนัครบ
ก าหนด 

สนิทรพัย ์
ตราสารอนุพนัธ ์

USD/THB 180,000.00 5,566,266.00   30.9237 31 ก.ค. 63 6,676.27 

USD/THB 100,000.00 3,106,250.00   31.0625 31 ก.ค. 63 17,586.95 

USD/THB 100,000.00 3,098,620.00   30.9862 31 ก.ค. 63 9,382.10 

USD/THB 570,000.00 18,146,691.00   31.8363 31 ก.ค. 63 537,929.88 

USD/THB 150,000.00 4,662,000.00   31.0800 31 ก.ค. 63 31,306.80 

USD/THB 550,000.00 17,683,600.00   32.1520 31 ก.ค. 63 704,391.60 

USD/THB 150,000.00 4,653,675.00   31.0245 28 ส.ค. 63 20,411.13 

USD/THB 100,000.00 3,104,700.00   31.0470 28 ส.ค. 63 15,856.44 

USD/THB 150,000.00 4,687,755.00   31.2517 28 ส.ค. 63 54,476.33 

USD/THB 350,000.00 11,011,245.00   31.4607 28 ส.ค. 63 200,229.65 

USD/THB 200,000.00 6,319,900.00   31.5995 28 ส.ค. 63 142,164.88 
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กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล อิควิต้ี (LHGEQ) 

กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล อิควิต้ี 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ส าหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถนุายน 2563 

หน่วย : บาท  
USD/THB 800,000.00 25,798,400.00   32.2480 28 ส.ค. 63 1,087,234.17 

USD/THB 70,000.00 2,248,855.00   32.1265 25 ก.ย. 63 86,497.06 

USD/THB 920,000.00 29,839,280.00   32.4340 25 ก.ย. 63 1,419,494.81 

USD/THB 750,000.00 24,519,750.00   32.6930 25 ก.ย. 63 1,363,775.25 

USD/THB 150,000.00 4,865,325.00   32.4355 25 ก.ย. 63 234,130.05 

USD/THB 300,000.00 9,813,630.00   32.7121 25 ก.ย. 63 551,867.56 

USD/THB 330,000.00 10,519,476.00   31.8772 30 ต.ค. 63 323,390.29 

USD/THB 1,300,000.00 41,491,710.00   31.9167 30 ต.ค. 63 1,332,774.30 

USD/THB 400,000.00 12,831,720.00   32.0793 30 ต.ค. 63 481,103.20 

USD/THB 550,000.00 17,146,250.00   31.1750 30 ต.ค. 63 164,151.90 

USD/THB 1,100,000.00 34,961,300.00   31.7830 27 พ.ย. 63 977,218.11 

USD/THB 150,000.00 4,665,855.00   31.1057 27 พ.ย. 63 31,163.60 

USD/THB 600,000.00 19,120,800.00   31.8680 27 พ.ย. 63 593,857.20 

USD/THB 400,000.00 12,763,600.00   31.9090 27 พ.ย. 63 412,304.80 

USD/THB 300,000.00 9,299,100.00   30.9970 27 พ.ย. 63 35,628.60 

USD/THB 560,000.00 17,425,240.00   31.1165 29 ม.ค. 64 121,608.83 

USD/THB 300,000.00 9,297,000.00   30.9900 29 ม.ค. 64 32,172.60 

USD/THB 1,513,000.00 46,751,700.00   30.9000 26 ก.พ. 64 21,814.11 

USD/THB 250,000.00 7,734,500.00   30.9380 26 ม.ีค. 64 11,766.75 

USD/THB 100,000.00 3,092,700.00   30.9270 26 ม.ีค. 64 3,606.70 

รวม  426,226,893.00   11,025,971.92 
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กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล อิควิต้ี (LHGEQ) 

กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล อิควิต้ี 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ส าหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถนุายน 2563 

หน่วย : บาท  

ณ วนัที ่30 มถิุนายน 2562 กองทุนฯ มสีนิทรพัย์ตราสารอนุพนัธ์จากการท าสญัญาซื้อขายเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้า
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 

8.  ค่าใช้จ่าย 

บรษิัทหลกัทรพัย์จดัการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จ ากัด เป็นผู้จดัการกองทุนฯ และนายทะเบียนหน่วยลงทุน โดยมี
ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) เป็นผูด้แูลผลประโยชน์ของกองทุนฯ 
ค่าธรรมเนียมการจดัการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบยีน (รอ้ยละต่อปีของมูลค่าทรพัย์สนิ
ทัง้หมดหกัด้วยมูลค่าหนี้สนิทัง้หมด ทัง้นี้ มูลค่าหนี้สินทัง้หมดไม่รวมค่าธรรมเนียมการจดัการ 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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หน่วย : บาท  

9. รายการบญัชีท่ีเก่ียวข้องกนั 

ในระหว่างปี/งวด กองทุนฯ มรีายการบญัชทีีส่ าคญักบักจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั รายการธุรกจิดงักล่าวเป็นไปตามเงือ่นไขทางการ
คา้และเกณฑต์ามทีต่กลงกนัระหว่างกองทุนฯ และกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั ซึง่เป็นไปตามปกติธุรกจิ โดยสามารถสรุปไดด้งันี้ 
กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั ประกอบดว้ย :- 

ชื่อกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั ลกัษณะความสมัพนัธ ์

บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน แลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จ ากดั ผูจ้ดัการกองทุนและนายทะเบยีนหน่วยลงทุน 

รายการระหว่างกนัท่ีส าคญั มดีงัต่อไปน้ี 

  ส าหรบัปี/งวดสิน้สุดวนัที ่30 มถินุายน  

 นโยบายการก าหนดราคา 2563 2562 

• บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน แลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จ ากดั   

ค่าธรรมเนียมการจดัการ ตามเกณฑท์ีร่ะบุในหนังสอืชีช้วน 2,975,271.64 3,095,219.76 

ค่าธรรมเนียมนายทะเบยีน ตามเกณฑท์ีร่ะบุในหนังสอืชีช้วน 595,054.35 746,752.80 

 ยอดคงเหลือท่ีมีสาระส าคญักบักิจการท่ีเก่ียวข้องกนั มีดงัต่อไปน้ี 

  ณ วนัที ่30 มถิุนายน 

  2563 2562 

• บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน แลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จ ากดั   

ค่าธรรมเนียมการจดัการคา้งจ่าย  501,122.92 261,665.97 

ค่าธรรมเนียมนายทะเบยีนคา้งจา่ย  100,224.61 52,333.20 

10. ข้อมูลเก่ียวกบัการซือ้ขายเงินลงทุน 

กองทุนฯ ไดซ้ื้อและขายเงนิลงทุนส าหรับปีสิน้สุดวนัที ่30 มถิุนายน 2563 โดยไม่รวมเงนิลงทุนในเงนิฝากธนาคารใน
ประเทศและตัว๋สญัญาใชเ้งนิเป็นจ านวนเงนิ 877.53 ล้านบาท (ส าหรบังวดสิ้นสุดวนัที่           30 มิถุนายน 2562 : 
จ านวน 1,024.75 ล้านบาท) โดยคดิเป็นอตัรารอ้ยละ 394.9014 (ส าหรบังวดสิ้นสุดวนัที่ 30 มถิุนายน 2562 : ร้อยละ 
343.0373) ต่อมูลค่าสนิทรพัย์สุทธริะหว่างปี 
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หน่วย : บาท  

11.    การแบ่งปันส่วนทุนให้ผูถ้ือหน่วยลงทุน 

ส าหรบัปี/งวดสิน้สุดวนัที ่30 มถิุนายน 2563 และ 2562 กองทุนฯ ไดจ้่ายเงนิปันผลใหแ้ก่ผูถ้ือหน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงนิ
ปันผล ดงันี้ :- 

วนัทีปิ่ดสมุด 
ส าหรบัรอบระยะเวลา 

อตัราต่อหน่วย  
ส าหรบัปี/งวดสิน้สุดวนัที ่30 

มถิุนายน 

ทะเบยีน (บาท/หน่วย) 2563 2562 

20 ธนัวาคม 2562 1 ตุลาคม 2562 - 30 พฤศจกิายน 2562 0.30 879,359.41 - 
21 กมุภาพนัธ ์2563 1 ธนัวาคม 2562 - 31 มกราคม 2563 0.15 1,201,207.36 - 

19 มถิุนายน 2563 1 เมษายน 2563 - 31 พฤษภาคม 2563 0.60 12,040,735.85 - 

  รวม 14,121,302.62 - 

12. เคร่ืองมือทางการเงิน 

กองทุนฯ มนีโยบายทีจ่ะบรหิารความเสีย่งของเครื่องมอืทางการเงนิ ดงันี้ 

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

12.2 ความเสีย่งจากความสามารถในการช าระหนี้ของผูอ้อกตราสาร (Credit Risk) 
ความเสีย่งจากการทีบ่รษิทัผูอ้อกตราสารไม่สามารถช าระคนืเงนิต้นและ/หรอืดอกเบี้ยไดต้ามที่ก าหนด หรอืไม่ครบตาม
จ านวนทีไ่ดส้ญัญาไว ้อย่างไรกต็าม กองทุนฯ จะวเิคราะห์คุณภาพและความสามารถในการช าระหนี้ของผู้ออกตราสาร 
และทบทวนฐานะการเงนิและความน่าเชื่อถอืของผูอ้อกตราสารอย่างสม ่าเสมอ 

12.3 ความเสีย่งจากความผนัผวนของราคาตราสาร (Market Risk) 
ความเสีย่งทีเ่กดิจากการเปลี่ยนแปลงราคา หรอืผลตอบแทนโดยรวมของตราสาร ซึ่งขึน้อยู่กบัปัจจยัต่างๆ เช่น แนวโน้ม
ของอัตราดอกเบี้ย ความผันผวนของค่าเงิน ปัจจยัพื้นฐานทางเศรษฐกิจ ผลประกอบการของบริษัทผู้ออกตราสาร 
ปรมิาณการซื้อขายหุ้นหรอืตราสารหนี้ เป็นต้น ซึ่งส่งผลให้ราคาตราสารที่กองทุนได้ลงทุนไวอ้าจเพิ่มขึ้นหรอืลดลงได้
ตลอดเวลา อย่างไรก็ตาม บรษิัทจดัการจะวเิคราะห์คุณภาพและความสามารถในการช าระหนี้ของผู้ออกตราสาร และ
ทบทวนฐานะทางการเงนิและความน่าเชื่อของผูอ้อกตราสารเป็นประจ าสม ่าเสมอ หากมกีารเปลีย่นแปลงอย่างมนีัยส าคญั
กจ็ะปรบัเปลีย่นแผนการลงทุนใหเ้หมาะสมกบัสภาวการณ์ 
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12.4 ความเสีย่งจากการขาดสภาพคล่องของตราสาร (Liquidity Risk) 
 ความเสีย่งทีเ่กดิจากการไม่สามารถขายตราสารไดใ้นช่วงเวลาทีต่อ้งการหรอือาจไม่ไดร้าคาตามทีค่าดหวงัเอาไว ้อย่างไร

กต็าม กองทุนฯ จะพจิารณาลงทุนในหลกัทรพัย์ทีม่สีภาพคล่องสอดคลอ้งกบัประเภทลกัษณะและนโยบายการลงทุนของ
กองทุนฯ อย่างเหมาะสม เพื่อใหม้คีวามคล่องตวัในการบรหิารของกองทุนฯ ทัง้นี้ แนวทางการบรหิารความเสีย่งจากการ
ขาดสภาพคล่องของตราสารจะขึ้นอยู่กบัการพิจารณาตดัสนิใจของกองทุนฯ โดยค านึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือ
หน่วยลงทุนเป็นส าคญั 

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

เปลี่ยนแปลงของปัจจยัพืน้ฐาน สภาวะทางเศรษฐกจิ การเมอืง ค่าเงนิ และนโยบายต่างประเทศ โดยปัจจยัเหล่านี้อาจมี
ผลกระทบต่อราคาหน่วยลงทุน หรือหลกัทรพัย์ที่กองทุนลงทุน อย่างไรก็ตาม บริษั ทจดัการจะติดตามและท าการ
วเิคราะหค์วามเสีย่งทางดา้นปัจจยัพืน้ฐาน สภาวะทางเศรษฐกจิ การเมอืง ค่าเงนิ และนโยบายต่างประเทศของประเทศที่
ลงทุนอย่างสม ่าเสมอ 

12.6 ความเสีย่งจากขอ้จ ากดัการน าเงนิลงทุนกลบัประเทศ (Repatriation Risk) 
 เน่ืองจากกองทุนฯ อาจจะมกีารลงทุนในตราสารต่างประเทศ จงึมคีวามเสีย่งจากการเปลีย่นแปลงนโยบายต่างประเทศที่

เกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนเงนิตราต่างประเทศ และการน าเงนิลงทุนกลบัเขา้มาในประทศได้ ซึ่งอาจส่งผลให้กองทุน ไม่
สามารถช าระเงนิให้ผู้ถอืหน่วยลงทุนไดต้ามจ านวนหรอืเวลาทีก่ าหนด อย่างไรก็ตาม กองทุนฯ จะติดตามสถานการณ์
ของประเทศคู่คา้ทีก่องทุนฯ มกีารลงทุนไวอ้ย่างใกลช้ดิ และสม ่าเสมอเพื่อลดความเสีย่งดงักล่าว 

12.7 ความเสีย่งดา้นอตัราแลกเปลีย่น (Currency Risk) 
 เน่ืองจากกองทุนฯ อาจจะมกีารลงทุนในตราสารต่างประเทศ ซึ่งตอ้งลงทุนเป็นสกุลเงนิต่างประเทศ ท าใหก้องทุนมคีวาม

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

12.8 ความเสีย่งจากการท าสญัญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivative)  
การท าสญัญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivative) เพื่อป้องกนัความเสีย่ง (Hedging) จากอตัราแลกเปลีย่นอาจท าใหก้องทุนเสยี
โอกาสในการได้รบัผลตอบแทนที่เพิ่มขึ้น หากอัตราแลกเปลี่ยนมีการเปลี่ยนแปลงในทางตรงกันข้ามกับที่กองทุน
คาดการณ์ไว้ อย่างไรก็ตาม กองทุนจะเข้าท าธุรกรรมดงักล่าวกับธนาคารที่มกีฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึ้น หรอืธนาคาร
พาณิชย ์และจะวเิคราะห์ฐานะทางการเงนิของคู่สญัญาก่อนท าสญัญา รวมทัง้ตดิตามวเิคราะหค์วามเสีย่งในฐานะการเงนิ
ของคู่สญัญาอย่างต่อเนื่อง 
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13. เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 

เมื่อวนัที ่21 สงิหาคม 2563 กองทุนฯ ไดม้มีตใิหจ้่ายเงนิปันผลจากการด าเนินงานตัง้แต่วนัที ่1 มถิุนายน 2563 ถงึวนัที ่
31 กรกฎาคม 2563 ในอตัราหน่วยละ 0.70 บาท รวมเป็นจ านวนเงนิ 9.99 ลา้นบาท ซึง่ไดจ้่ายใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนใน
วนัที ่28 สงิหาคม 2563 

14. การอนุมติังบการเงิน 

 งบการเงนิน้ีไดร้บัอนุมตัใิหอ้อกโดยผูม้อี านาจของกองทุนฯ เมื่อวนัที ่28 กนัยายน 2563 
 


