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กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล อินคมั เพื่อการเลี้ยงชีพ (LHGINCOMERMF) 

กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล อินคมั เพื่อการเลี้ยงชีพ (LHGINCOMERMF) 

ประเภทโครงการ : กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพที่เป็นกองทุนรวมหน่วยลงทุน ที่เน้นลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรม
อสงัหารมิทรพัย ์ 

 

นโยบายการลงทุน : กองทุนจะลงทุนในหรอืมไีวซ้ึ่งหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศ และ/หรอืกองทุนรวมอทีเีอฟ
ต่างประเทศ ทัว่โลก โดยเฉลี่ยในรอบปีบญัชไีม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรพัย์สนิสุทธขิอง
กองทุน ทัง้นี้  บริษัทจัดการจะลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศ และ/หรือกองทุนรวมอีทีเอฟ
ต่างประเทศอย่างน้อย 2 กองทุน ในสดัส่วนกองทุนละไม่เกินร้อยละ 79 ของมูลค่าทรพัย์สนิสุทธิ
ของกองทุน ซึ่งสัดส่วนการลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศ และ/หรือกองทุนรวมอีทีเอฟ
ต่างประเทศ จะขึน้อยู่กบัดุลยพนิิจของผู้จดัการกองทุน ตามสภาวะการลงทุนหรอืการคาดการณ์
สภาวะการลงทุนในแต่ละขณะ โดยกองทุนจะพจิารณาลงทุนในกองทุนหลายประเภท เช่น กองทุน
ตราสารหนี้ และ/หรอืกองทุนตราสารทุน และ/หรอืหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสงัหารมิทรพัย์/
REITs และ/หรอืกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน เป็นต้น ในสดัส่วนตัง้แต่รอ้ยละ 0 ถึงรอ้ยละ 100 
ของมลูค่าทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุน โดยขึน้อยู่กบัดุลยพนิิจของผูจ้ดัการกองทุน  

ส่วนทีเ่หลอือาจพจิารณาลงทุนทัง้ในและต่างประเทศ โดยอาจลงทุนในเงนิฝากธนาคาร และ/หรอื 
ตราสารแห่งทุน และ/หรอื ตราสารแห่งหนี้ และ/หรอื ตราสารกึ่งหนี้กึง่ทุน และ/หรอื ใบส าคญัแสดง
สิทธิ และ/หรือหน่วย private equity ตามประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตลอดจน
หลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สนิอื่นหรอืการหาดอกผลโดยวธิอีื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรอืหลายอย่าง ตามที่
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืคณะกรรมการก ากับตลาดทุน
ประกาศก าหนดหรอืใหค้วามเหน็ชอบ 

กองทุนรวมต่างประเทศ และ/หรอีกองทุนรวมอีทเีอฟต่างประเทศที่กองทุนอาจพจิารณาลงทุนใน
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient 
Portfolio Management)  เช่น การท าสญัญาฟิวเจอร์ส และ/หรอืสญัญาออปชัน่ และ/หรอืสญัญา
ฟอรเ์วริด์ และ/หรอืสญัญาสวอป ทีอ่้างองิกบัหลกัทรพัย ์หรอืตวัแปรอา้งองิทีก่องทุนหลกัลงทนุ โดย
มวีตัถุประสงค์เพื่อท าให้กองทุนหลกัสามารถสรา้งผลตอบแทนให้ใกล้เคยีงกบัดชันีอ้างอิง ดงันัน้ 
กองทุนรวมต่างประเทศ  และ/หรอืกองทุนรวมอทีเีอฟต่างประเทศที่กองทุนลงทุนจงึมคีวามเสีย่ง
มากกว่ากองทุนรวมอื่น นอกจากนี้  กองทุนรวมต่างประเทศ และ/หรือกองทุนรวมอีทีเอฟ
ต่างประเทศทีก่องทุนลงทุน อาจไม่ได้ใชเ้ครื่องมอืป้องกนัความเสีย่งดา้นอตัราแลกเปลี่ยนเงนิตรา
ต่างประเทศ กองทุนรวมต่างประเทศ และ/หรือกองทุนรวมอีทีเอฟต่างประเทศนัน้ อาจได้รรบั
ผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงของสกุลเงนิของประเทศทีก่องทุนรวมต่างประเทศ และ/หรอืกองทุน
รวมอทีเีอฟต่างประเทศไปลงทุน 

ทัง้นี้ ในการลงทุนทัง้ในประเทศและต่างประเทศ กองทุนอาจลงทุนในตราสารที่มีอนัดับความ
น่าเชื่อถือที่ตัวตราสารหรอืที่ผู้ออกตราสารต ่ากว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non-Investment Grade) 
และ/หรอืตราสารที่ไม่ได้รบัการจดัอนัดบัความน่าเชื่อถือที่ตัวตราสาร และ/หรอืที่ผู้ออกตราสาร 
(Unrated) และ/หรอืหลกัทรพัยท์ีไ่ม่มกีารซื้อขายในตลาดหลกัทรพัย ์(Unlisted Securities)  
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กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล อินคมั เพื่อการเลี้ยงชีพ (LHGINCOMERMF) 

กองทุนอาจลงทุนในสญัญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) ทีม่ตีวัแปรเป็นอตัราแลกเปลี่ยนเงนิ โดย
มวีตัถุประสงค์เพื่อป้องกันความเสี่ยง (Hedging) จากอตัราแลกเปลี่ยนเงนิตราต่างประเทศโดย
ขึ้นอยู่กบัดุลยพนิิจของผู้จดัการกองทุน ซึ่งพจิารณาจากสภาวะของตลาดในขณะนัน้ นอกจากนี้ 
กองทุนอาจเขา้ท าธุรกรรมการซื้อโดยมสีญัญาขายคนื (reverse repo) และ/หรอืธุรกรรมประเภท
การใหย้มืหลกัทรพัย ์(securities lending) โดยเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ทีค่ณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอื
ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด 

ทัง้นี้ กองทุนอาจลงทุนหรอืมไีวซ้ึ่งตราสารทีม่สีญัญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) โดย
จะพิจารณาลงทุนเฉพาะที่มีลกัษณะเป็นตราสารหนี้ที่ผู้ออกมีสิทธใินการบงัคบัไถ่ถอนคืนก่อน
ก าหนด (callable) หรอืตราสารหนี้ที่ผู้ถือมสีทิธเิรยีกให้ผู้ออกช าระหนี้คนืก่อนก าหนด (puttable) 
โดยมกีารก าหนดผลตอบแทนไวอ้ยา่งแน่นอนหรอืเป็นอตัราทีผ่นัแปรตามอตัราดอกเบีย้ของสถาบนั
การเงนิหรอือตัราดอกเบี้ยอื่น และไม่มกีารก าหนดเงื่อนไขการจ่ายผลตอบแทนที่อ้างองิกบัปัจจยั
อ้างอิงอื่นเพิ่มเติม และกองทุนอาจลงทุนหรอืมีไว้ซึ่งสญัญาซื้อขายล่วงหน้า (derivatives) เพื่อ
ป้องกันความเสี่ยง (hedging)  และจะลงทุนในสญัญาซื้อขายล่วงหน้า (derivatives) ที่แฝงอยู่ใน
ธุรกรรม structure note ทีเ่ป็น puttable / callable bond เท่านัน้ 
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กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล อินคมั เพื่อการเลี้ยงชีพ (LHGINCOMERMF) 

 

 

เรยีน ท่านผูถ้อืหน่วยลงทุน 
 กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล อนิคมั เพื่อการเลีย้งชพี 

  

บรษิัทหลกัทรพัย์จดัการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส ์จ ากดั ขอน าส่ง “รายงานสรุปสถานะการลงทุน” เพื่อรายงาน  
ผลการด าเนินงานของกองทุนตัง้แต่วนัที ่1 พฤศจกิายน 2562 ถงึวนัที ่31 ตุลาคม 2563 มาเพื่อโปรดทราบ 

 

สภาพตลาดในรอบบญัชีตัง้แต่วนัท่ี 1 พฤศจิกายน 2562 ถึงวนัท่ี 31 ตุลาคม 2563 

ตลาด Fixed Income โลก ในภาพรวมช่วงปลายปี 2562 - ต้นปี 2563 จบัตาประเด็นสงครามการค้าระหว่าง
สหรฐัฯและจนี และการเตบิโตของเศรษฐกจิโลกเป็นหลกั ซึ่งในภาพรวมของปี 2562 อตัราดอกเบี้ยไดป้รบัตวัสงูขึน้ทัว่โลก
เน่ืองจากการลดอตัราดอกเบีย้นโยบายลงของธนาคารกลางหลายแห่งทัว่โลกเพื่อกระตุ้นเศรษฐกจิใหเ้ตบิโตขึน้จากประเดน็
สงครามการค้าระหว่าง US – China และประเด็นการออกจากสหภาพยุโรป (European Union) ของสหราชอาณาจกัร 
(United Kingdom) ซึง่มโีอกาสทีจ่ะเป็นการออกในลกัษณะทีไ่ม่มขีอ้ตกลง (No Deal Brexit) ซึง่ภาวะดงักล่าวท าใหเ้กดิการ
วิง่เขา้หาสนิทรพัยท์ีใ่หผ้ลตอบแทนสงู (Search for Yield) ขึน้ 

อย่างไรกต็ามการระบาดของโรค COVID-19 ในช่วงตน้ปี 2563 นัน้ท าใหร้าคาของสนิทรพัยต์่าง ๆ ทัว่โลกปรบัตวั
ลงแรงเนื่องจากการระบาดของโรคดงักล่าวมแีนวโน้มรุนแรงขึน้ จนกระทัง่องการอนามยัโลก (WHO) ออกมาประกาศใหเ้ป็น
การระบาดใหญ่ (Global Pandemic) และเกดิการใชม้าตรการปิดเมอืง (Lock-Down) เพื่อจ ากดัการแพร่ระบาดของโรค ซึ่ง
ท าให้เกิดความกังวลต่อการหดตัวทางเศรษฐกิจ (Recession) ขึ้น ท าให้ อัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาล 
(Government Bond Yield) ทัว่โลกไดป้รบัตวัลงอย่างมาก ในขณะทีก่ารระบาดของไวรสัท าใหน้ักลงทุนเกดิความกงัวลต่อ
สถานะทางการเงนิของบรษิทัเอกชนทัว่โลกท าให ้Credit Spread ของตราสารหนี้ภาคเอกชน (Corporate Bond) ปรบัตวั
ขึน้อย่างรวดเรว็ 

ซึง่ต่อมาธนาคารกลางและรฐับาลต่างๆทัว่โลกไดอ้อกมาใชม้าตรการณ์ต่าง ๆ อย่างเตม็ทีโ่ดยมเีป้าหมายทีจ่ะพยุง
เศรษฐกจิไวท้ัง้นโยบายการเงนิและการคลงั เช่นการลดอตัราดอกเบีย้นโยบายและการอดัฉีดสภาพคล่องเขา้สู่ตลาดการเงนิ 
รวมถึง Stimulus Packages ที่ออกมาโดยหน่วยงานต่าง ๆ ทัว่โลก ท าให้ Credit Spread ที่ปรบัตวัขึ้นค่อย ๆ ปรบัตวัลง
ตามล าดบั 

ในช่วงกลางปี 2563 หลงัจากรฐับาลหลายแห่งทัว่โลกไดเ้ริม่ทยอยคลายมาตรการปิดเมอืง (Lock Down) มากขึน้
ท าใหผุ้เ้ช่าหลาย ๆ รายสามารถเริม่กลบัมาด าเนินธุรกจิได ้รวมถงึ Stimulus Packages ทีอ่อกมาอย่างมากไดเ้ขา้มาช่วย
พยุงเศรษฐกจิไวไ้ด ้โดยในระยะต่อไปนัน้ตลาดไดใ้ห้น ้าหนักกบัการเลอืกตัง้ประธานาธปิดขีองสหรฐัฯในเดอืนพฤศจกิายนนี้ 
รวมถงึความคบืหน้าของการพฒันาวคัซนีและการควบคุมการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ในระยะต่อไปเป็นส าคญั 
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กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล อินคมั เพื่อการเลี้ยงชีพ (LHGINCOMERMF) 

ทัง้นี้ บรษิทัขอขอบพระคุณท่านผูถ้อืหน่วยลงทุนเป็นอย่างสูง ทีไ่ดม้อบความไวว้างใจใหบ้รษิทับรหิารเงนิลงทุน
ของท่าน บรษิทัยงัคงยนืยนัในความตัง้ใจและทุ่มเทความสามารถเพื่อบรหิารเงนิของท่านอย่างมปีระสทิธภิาพสงูทีสุ่ดต่อไป 
และหากท่านมขีอ้สงสยัประการใด ท่านสามารถติดต่อมาได้ที่บรษิัทหลกัทรพัย์จดัการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จ ากดั 
หมายเลขโทรศพัท ์02-286-3484 หรอืทีอ่เีมล lhfund@lhfund.co.th 

 
 
ขอแสดงความนับถอื 

             บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน แลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จ ากดั 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:lhfund@lhfund.co.th
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กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล อินคมั เพื่อการเลี้ยงชีพ (LHGINCOMERMF) 

รายชื่อผู้จดัการกองทุน 

.  
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กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล อินคมั เพื่อการเลี้ยงชีพ (LHGINCOMERMF) 
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กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล อินคมั เพื่อการเลี้ยงชีพ (LHGINCOMERMF) 

ตารางเปรียบเทียบผลการด าเนินงาน 
ข้อมูล ณ วนัท่ี 30 ตุลาคม 2563 

 
 

 
 

 
 

 

ขอ้มลู ณ วนัที ่30 ตุลาคม 2563 
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กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล อินคมั เพื่อการเลี้ยงชีพ (LHGINCOMERMF) 

- เอกสารการวดัผลการด าเนินงานของกองทุนรวมฉบบันี้ไดจ้ดัท าขึน้ตามมาตรฐานการวดัผลการด าเนินงานของกองทุนรวม
ของสมาคมบรษิทัจดัการลงทุน 

- ผลการด าเนินงานในอดตี/ผลการเปรยีบเทยีบผลการด าเนินงานทีเ่กีย่วขอ้งกบัผลติภณัฑใ์นตลาดทุน มไิดเ้ป็นสิง่ยนืยนัถงึ
ผลการด าเนินงานในอนาคต 

- ท าความเขา้ใจลกัษณะสนิคา้ เงือ่นไข ผลตอบแทน และความเสีย่ง ก่อนตดัสนิใจลงทุน 
 

 
รายงานสถานะการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผกูพนั 

มูลค่า ณ วนัท่ี 31 ตุลาคม 2563 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายละเอียดการลงทนุ มลูค่าตามราคาตลาด %NAV

หลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิในประเทศ 600,232.26                3.29                

เงนิฝากธนาคาร 600,232.26                3.29                

หลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิในต่างประเทศ 17,677,848.86            96.86              

หน่วยลงทุน 17,677,848.86            96.86              

สญัญาซือ้ขายล่วงหน้า 17,690.39                 0.10                

สญัญาทีอ่า้งองิกบัอตัราแลกเปลีย่น 17,690.39                 0.10                

ประเภทรายการค้างรบัค้างจ่ายหรอืหนี้สนิอืน่ ๆ (44,816.98)                (0.25)               

มลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิ 18,250,954.53              100.00               
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กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล อินคมั เพื่อการเลี้ยงชีพ (LHGINCOMERMF) 

รายละเอียดการลงทุนในหลกัทรพัย ์
    มูลค่า ณ วนัท่ี 31 ตุลาคม 2563 

 

 

รายละเอียดการลงทุนในสญัญาซื้อขายลว่งหน้า 

 
 
 
 

อตัราส่วน จ านวนเงินต้น มลูค่ายติุธรรม

(%) หรือ จ านวนหุ้น/ (บาท)

หน่วย

เงินฝากธนาคาร

ธนาคาร แอลจที ี(สงิคโปร์) จ ากดั 0.38 2,203.43 68,669.90

ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) 2.91 531,466.08 531,562.36

          รวมเงินฝากธนาคาร 3.29 600,232.26

สญัญาซ้ือขายล่วงหน้า

สญัญาทีอ่า้งองิกบัอตัราแลกเปลีย่น 0.10 16,307,603.50 17,690.39

          รวมสญัญาซ้ือขายล่วงหน้า 0.10 17,690.39

หน่วยลงทนุ

     หมวดธุรกจิเงนิทุนและหลกัทรพัย์

PIMCO GLOBAL ADVISORS LRELAND LTD. 34.90 12,855.55 6,370,227.29

TROWE PRICE-DVSFD INC. 61.96 36,575.68 11,307,621.57

          รวมหน่วยลงทนุ 96.86 17,677,848.86

รวมเงินลงทนุ 100.25 18,295,771.51

รายการค้างจา่ยหรือหน้ีสินอ่ืน ๆ -0.25 -44,816.98

มลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิ 100.00 18,250,954.53

รายละเอียด

ประเภทสญัญา คู่สญัญา วตัถุประสงค์ มลูค่าสญัญา

(Notional Amount)

% NAV วนัครบก าหนด ก าไร/ขาดทุน

(Net Gain/Loss)

สญัญาฟอร์เวริ์ด THE SIAM COMMERCIAL BANK 

PUBLIC COMPANY LIMITED                                                     

ป้องกนัความเสีย่ง 1,419,705.00 0.0829 13 Nov 2020 15,129.95

สญัญาฟอร์เวริ์ด THE SIAM COMMERCIAL BANK 

PUBLIC COMPANY LIMITED                                                     

ป้องกนัความเสีย่ง 342,072.50 (0.0069) 13 Nov 2020 (1,268.07)

สญัญาฟอร์เวริ์ด THE SIAM COMMERCIAL BANK 

PUBLIC COMPANY LIMITED                                                     

ป้องกนัความเสีย่ง 1,444,262.00 0.0439 12 Mar 2021 8,015.18

สญัญาฟอร์เวริ์ด TMB BANK PUBLIC COMPANY 

LIMITED

ป้องกนัความเสีย่ง 13,101,564.00 (0.0229) 12 Mar 2021 (4,186.67)

สญัญาทีอ่า้งองิกบัอตัราแลกเปลีย่น USD/THB
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กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล อินคมั เพื่อการเลี้ยงชีพ (LHGINCOMERMF) 

รายละเอียดตวัตราสารและอนัดบัความน่าเช่ือถือของตราสารแห่งหน้ี เงินฝาก หรือตราสารก่ึงหน้ีก่ึงทุน 
มูลค่า ณ วนัท่ี 31 ตุลาคม 2563 

 

สถาบนัการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ TRIS Rating 

ค าอธิบายการจดัอนัดบัเครดิตตราสารหน้ีระยะกลางและยาวมอีายุตัง้แต่ 1 ปีขึ้นไป 
AAA อนัดบัเครดติสูงสุด มคีวามเสีย่งต ่าที่สุด ผู้ออกตราสารหนี้มคีวามสามารถในการช าระดอกเบี้ยและคนืเงนิต้นใน

เกณฑส์งูสุด และไดร้บัผลกระทบน้อยมากจากการเปลีย่นแปลงทางธุรกจิ เศรษฐกจิ และสิง่แวดลอ้มอื่น ๆ 
AA มคีวามเสีย่งต ่ามาก ผูอ้อกตราสารหนี้มคีวามสามารถในการช าระดอกเบี้ยและคนืเงนิต้นในเกณฑ์สูงมาก แต่อาจ

ได้รบัผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิง่แวดล้อมอื่น  ๆ มากกว่าอนัดบัเครดติที่อยู่ใน
ระดบั AAA 

A มคีวามเสีย่งในระดบัต ่า ผูอ้อกตราสารหนี้มคีวามสามารถในการช าระดอกเบี้ยและคนืเงนิต้นในเกณฑ์สูง แต่อาจ
ได้รบัผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิง่แวดล้อมอื่น  ๆ มากกว่าอนัดบัเครดติที่อยู่ใน
ระดบัสงูกว่า 

BBB มคีวามเสีย่งในระดบัปานกลาง ผู้ออกตราสารหนี้มคีวามสามารถในการช าระดอกเบี้ยและคนืเงนิต้นในเกณฑ์ที่
เพยีงพอ แต่มคีวามอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิง่แวดล้อมอื่น  ๆ มากกว่า และอาจมี
ความสามารถในการช าระหนี้อ่อนแอลงเมื่อเทยีบกบัอนัดบัเครดติทีอ่ยู่ในระดบัสงูกว่า 

BB มคีวามเสีย่งในระดบัสงู ผูอ้อกตราสารหนี้มคีวามสามารถในการช าระดอกเบีย้และคนืเงนิต้นในเกณฑ์ต ่ากว่าระดบั
ปานกลาง และจะไดร้บัผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงทางธุรกจิ เศรษฐกจิ และสิง่แวดลอ้มอื่น ๆ ค่อนขา้งชดัเจน 
ซึง่อาจส่งใหค้วามสามารถในการช าระหนี้อยู่ในเกณฑท์ีไ่ม่เพยีงพอ 

B มคีวามเสีย่งในระดบัสงูมาก ผูอ้อกตราสารหนี้มคีวามสามารถในการช าระดอกเบี้ยและคนืเงนิตน้ในเกณฑต์ ่า และ
อาจจะหมดความสามารถหรือความตัง้ใจในการช าระหนี้ได้ตามการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ทางธุรกิจ 
เศรษฐกจิ และสิง่แวดลอ้มอื่น ๆ  

C มคีวามเสีย่งในการผดินัดช าระหนี้สูงทีสุ่ด ผูอ้อกตราสารหนี้ไม่มคีวามสามารถในการช าระดอกเบี้ยและคนืเงนิต้น
ตามก าหนดอย่างชดัเจน โดยตอ้งอาศยัเงื่อนไขทีเ่อือ้อ านวยทางธุรกจิ เศรษฐกจิ และสิง่แวดล้อมอื่น ๆ อย่างมาก
จงึจะมคีวามสามารถในการช าระหนี้ได ้

D เป็นระดบัที่อยู่ในสภาวะผิดนัดช าระหนี้ โดยผู้ออกตราสารหนี้ไม่สามารถช าระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นได้ตาม
ก าหนด 

อนัดบัเครดติจาก AA ถงึ C อาจมเีครือ่งหมายบวก (+) หรอืลบ (-) ต่อทา้ยเพือ่จ าแนกความแตกต่างของคุณภาพของ
อนัดบัเครดติภายในระดบัเดยีวกนั 

 

 

     ประเภท                       ผูอ้อก อนัดบั มลูค่าตาม

ความน่าเช่ือถอื ราคาตลาด

เงนิฝากธนาคาร ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) AA+(FITCH) 531,562.36                  
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กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล อินคมั เพื่อการเลี้ยงชีพ (LHGINCOMERMF) 

ค าอธิบายการจดัอนัดบัเครดิตตราสารหน้ีระยะสัน้มอีายุต า่กว่า 1 ปี 

T1 ผูอ้อกตราสารหนี้มสีถานะทัง้ทางดา้นการตลาดและการเงนิทีแ่ขง็แกร่งในระดบัดมีาก และนักลงทุนจะไดร้บัความ
คุ้มครองจากการผิดนัดช าระหนี้ที่ดีกว่าอนัดบัเครดิตในระดบัอื่น ผู้ออกตราสารที่ได้รบัอันดับเครดิตในระดับ
ดงักล่าวซึง่มเีครื่องหมาย “+” ดว้ยจะไดร้บัความคุม้ครองด้านการผดินัดช าระหนี้ทีส่งูยิง่ขึน้ 

T2 ผูอ้อกตราสารหนี้มสีถานะทัง้ทางดา้นการตลาดและการเงนิทีแ่ขง็แกร่งในระดบัด ีและมคีวามสามารถในการช าระ
หนี้ระยะสัน้ในระดบัทีน่่าพอใจ 

T3 ผูอ้อกตราสารหนี้มคีวามสามารถในการช าระหนี้ระยะสัน้ในระดบัทีย่อมรบัได้ 

T4 ผูอ้อกตราสารหนี้มคีวามสามารถในการช าระหนี้ระยะสัน้ทีค่่อนขา้งอ่อนแอ 

อันดับเครดิตทุกประเภททีจ่ ัดโดย TRIS Rating เป็นอันดับเครดิตตราสารหนี้ ในตระกูลเงินบาท ซึง่สะท้อน
ความสามารถในการช าระหนี้ของผูอ้อกตราสารโดยไม่รวมความเสีย่งในการเปลีย่นแปลงการช าระหนี้จากสกุลเงนิบาทเป็น
สกุลเงนิตราต่างประเทศ 

นอกจากนี้ TRIS Rating ยงัก าหนด “แนวโน้มอนัดบัเครดติ” (Rating Outlook) เพื่อสะท้อนความเป็นไปไดข้องการ
เปลี่ยนแปลงอนัดบัเครดติของผูอ้อกตราสารในระยะปานกลางหรอืระยะยาว โดย TRIS Rating จะพจิารณาถงึโอกาสทีจ่ะ
เกิดการเปลี่ยนแปลงของภาวะอุตสาหกรรมและสภาพแวดล้อมทางธุรกิจในอนาคตของผู้ออกตราสารที่อาจกระทบต่อ
ความสามารถในการช าระหนี้ ทัง้นี้ แนวโน้มอนัดบัเครดติทีอ่อกใหแ้ก่หน่วยงานหนึ่ง ๆ จะเทยีบเท่ากบัความสามารถในการ
ช าระหนี้ของหน่วยงานนัน้ 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) แสดงถงึระดบัความน่าเชื่อถอืขัน้สงูสุดของอนัดบัความน่าเชือ่ถอืภายในประเทศไทย ซึง่ก าหนดโดย Fitch โดย
อนัดบัความน่าเชื่อถือนี้จะมอบใหก้บัอนัดบัความน่าเชื่อถือที่มคีวามเสี่ยง “น้อยที่สุด” เมื่อเปรยีบเทยีบกบัผู้
ออกตราสารหรอืตราสารอื่นในประเทศไทย และโดยปกตแิลว้จะก าหนดใหแ้ก่ตราสารทางการเงนิทีอ่อกหรอืค ้า
ประกนัโดยรฐับาล 

AA(tha) แสดงถึงระดบัความน่าเชื่อถือขัน้สูงมากเปรยีบเทียบกับผู้ออกตราสารหรอืตราสารอื่นในประเทศไทย โดย
ระดบัความน่าเชื่อถือของตราสารทางการเงนิขัน้นี้ต่างจากผูอ้อกตราสารหรอืตราสารอื่นทีไ่ดร้บัการจดัอนัดบั
ความน่าเชื่อถอืขัน้สงูสุดของประเทศไทยเพยีงเลก็น้อย 
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กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล อินคมั เพื่อการเลี้ยงชีพ (LHGINCOMERMF) 

BBB (tha) แสดงถึงระดบัความน่าเชื่อถือขัน้ปานกลางเมื่อเปรยีบเทยีบกบัผู้ออกตราสารหรอืตราสารอื่นในประเทศไทย 
อย่างไรกด็มีคีวามเป็นไปไดม้ากว่าการเปลีย่นแปลงของสถานการณ์หรอืสภาพทางเศรษฐกจิจะมผีลกระทบต่อ
ความสามารถในการช าระหนี้ไดต้รงตามก าหนดเวลาของตราสารทางการเงนิเหล่านี้มากกว่าตราสารหนี้อื่นที่
ไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเชื่อถอืในประเภททีส่งูกว่า 

BB (tha) แสดงถงึระดบัความน่าเชื่อถอืค่อนขา้งต ่าเมื่อเปรยีบเทยีบกบัผูอ้อกตราสารหรอืตราสารอื่นในประเทศไทย การ
ช าระหนี้ตามเงือ่นไขของตราสารเหล่านี้ภายในประเทศนัน้ ๆ มคีวามไม่แน่นอนในระดบัหนึ่งและความสามารถ
ในการช าระหนี้คนืตามก าหนดเวลาจะมคีวามไม่แน่นอนมากขึน้ตามการเปลีย่นแปลงของเศรษฐกจิในทางลบ 

B (tha) แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขัน้ต ่าอย่างมีนัยส าคญัเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรอืตราสารอื่นใน
ประเทศไทย การปฏิบตัิตามเงื่อนไขของตราสารหนี้และขอ้ผูกพนัทางการเงนิยงัคงเป็นไปได้ในปัจจุบนั แต่
ความมัน่คงยังจ ากัดอยู่ในระดบัหนึ่งเท่านัน้ และความสามารถในการช าระหนี้คืนตามก าหนดเวลาอย่าง
ต่อเนื่องนัน้ไม่แน่นอน ขึน้อยู่กบัสภาวะทีเ่อือ้ต่อการด าเนินธุรกจิและสภาพทางเศรษฐกจิ 

CCC(tha), CC(tha), C(tha)   แสดงถงึระดบัความน่าเชื่อถอืขัน้ต ่ามากเมื่อเปรยีบเทยีบกบัผูอ้อกตราสารหรอืตราสารอื่นใน
ประเทศไทย ความสามารถในการปฏบิตัติามขอ้ผูกพนัทางการเงนิขึน้อยู่กบัสภาวะทีเ่อื้อต่อการด าเนินธุรกิจ
และการพฒันาทางเศรษฐกจิเพยีงอย่างเดยีว 

D(tha) อนัดบัความน่าเชื่อถอืเหล่านี้ จะถูกก าหนดใหส้ าหรบัองคก์รหรอืตราสารหนี้ซึง่ก าลงัอยู่ในภาวะผดินัดช าระหนี้
ในปัจจุบนั 

ค าอธิบายการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือระยะสัน้ ส าหรบัประเทศไทย 

F1 (tha) แสดงถงึระดบัความสามารถขัน้สงูสุดในการช าระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารตรงตามก าหนดเมื่อเปรยีบเทยีบ
กบัผู้ออกตราสารหรอืตราสารอื่น ๆ ในประเทศไทย ภายใต้อนัดบัความน่าเชื่อถือนี้จะมอบให้ส าหรบัอนัดบั
ความน่าเชื่อถือที่มคีวามเสีย่ง “น้อยที่สุด” เมื่อเปรยีบเทยีบกบัผู้ออกตราสารอื่นในประเทศเดยีวกนัและโดย
ปกตแิล้วจะก าหนดใหก้บัตราสารทางการเงนิทีอ่อกหรอืค ้าประกนัโดยรฐับาล ในกรณีทีม่รีะดบัความน่าเชื่อถอื
สงูเป็นพเิศษจะมสีญัลกัษณ์ “+” แสดงไวเ้พิม่เตมิจากอนัดบัความน่าเชื่อถอืทีก่ าหนด 

F2 (tha) แสดงถงึระดบัความสามารถในการช าระหนี้ตามเงือ่นไขทางการเงนิของตราสารตามก าหนดเวลาในระดบัทีน่่า
พอใจเมื่อเปรยีบเทยีบกบัผู้ออกตราสารหรอืตราสารอื่น ๆ ในประเทศไทย อย่างไรกด็ ีระดบัความน่าเชื่อถือ
ดงักล่าวยงัไม่อาจเทยีบเท่ากบักรณีทีไ่ดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเชื่อถอืที่สงูกว่า 

F3 (tha) แสดงถงึระดบัความสามารถในการช าระหนี้ตามเงื่อนไขทางการเงนิของตราสารตามก าหนดเวลาในระดบัปาน
กลางเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่น  ๆ ในประเทศไทย ความสามารถในการช าระหนี้
ดงักล่าวจะมคีวามไม่แน่นอนมากขึ้นไปตามความเปลี่ยนแปลงในทางลบในระยะสัน้มากกว่าตราสารทีไ่ดร้บั
การจดัอนัดบัความน่าเชื่อถอืทีส่งูกว่า 
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กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล อินคมั เพื่อการเลี้ยงชีพ (LHGINCOMERMF) 

B (tha) แสดงถงึระดบัความสามารถในการช าระหนี้ตามเงือ่นไขทางการเงนิของตราสารตามก าหนดเวลาทีไ่ม่แน่นอน
เมื่อเปรยีบเทยีบกบัผูอ้อกตราสารหรอืตราสารอื่น ๆ ในประเทศไทย ความสามารถในการช าระหนี้ดงักล่าวจะ
ไม่แน่นอนมากขึน้ตามการเปลีย่นแปลงทางเศรษฐกจิแลการเงนิในทางลบระยะสัน้ 

C (tha) แสดงถงึระดบัความสามารถในการช าระหนี้ตามเงือ่นไขทางการเงนิของตราสารตามก าหนดเวลาทีไ่ม่แน่นอน
สูงเมื่อเปรยีบเทยีบกบัผู้ออกตราสารหรอืตราสารอื่น ๆ ในประเทศไทย ความสามารถในการปฏิบตัิตามข้อ
ผกูพนัทางการเงนิขึน้อยู่กบัสภาวะทีเ่อือ้ต่อการด าเนินธุรกจิและสภาพการณ์ทางเศรษฐกจิเท่านัน้ 

D (tha) แสดงถงึการผดินัดช าระหนี้ทีไ่ดเ้กดิขึน้แลว้หรอืก าลงัจะเกดิขึน้ 

หมายเหตุประกอบการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือในระยะยาว ในระยะสัน้ ส าหรบัประเทศไทย 

เครื่องบ่งชีพ้เิศษส าหรบัประเทศไทย “tha” จะถูกระบุไวต้่อจากอนัดบัความน่าเชื่อถอืทุกระดบั เพื่อแยกความแตกต่าง
ออกจากการจดัอนัดบัความน่าเชื่อถอืระดบัสากล เครื่องหมาย “ + ” หรอื “ - ” อาจจะถูกระบุไวเ้พิม่เตมิต่อจากอนัดบัความ
น่าเชื่อถอืส าหรบัประเทศหนึ่ง ๆ เพื่อแสดงถงึสถานะย่อยโดยเปรยีบเทยีบกนัภายในอนัดบัความน่าเชื่อถอืขึน้หลกั ทัง้นี้ จะ
ไม่มกีารระบุสญัลกัษณ์ต่อทา้ยดงักล่าว ส าหรบัอนัดบัความน่าเชื่อถอืระดบั “AAA (tha)” หรอือนัดบัทีต่ ่ากว่า “CCC (tha)” 

ส าหรบัอนัดบัความน่าเชื่อถอืในระยะยาวและจะไม่มกีารระบุสญัลกัษณ์ต่อทา้ยดงักล่าวส าหรบัอนัดบัความน่าเชื่อถอื
ในระยะสัน้ นอกเหนือจาก “F1 (tha)” 

สญัญาณการปรบัอนัดบัความน่าเชื่อถอื (Rating Watch) : สญัญาณการปรบัอนัดบัความน่าเชื่อถอืจะถูกใชเ้พื่อแจง้ให้
นักลงทุนทราบว่ามีความเป็นไปได้ที่จะมีการเปลี่ยนแปลงอันดับความน่าเชื่อถือและแจ้งแนวโน้มทิศทางของการ
เปลี่ยนแปลงดงักล่าว สญัญาณดงักล่าวอาจระบุเป็น “สญัญาณบวก” ซึ่งบ่งชี้แนวโน้มในการปรบัอนัดบัความน่าเชื่อถอืให้
สงูขึน้ “สญัญาณลบ” จะบ่งชีแ้นวโน้มในการปรบัอนัดบัความน่าเชื่อถอืใหต้ ่าลง หรอื “สญัญาณววิฒัน์” ในกรณีทีอ่นัดบัความ
น่าเชื่อถอือาจจะไดร้บัการปรบัขึน้ ปรบัลง หรอืคงที ่โดยปกตสิญัญาณการปรบัอนัดบัความน่าเชื่อถอืมกัจะถูกระบุไวส้ าหรบั
ช่วงระยะเวลาสัน้ ๆ 
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รายงานสรปุเงินลงทุนในตราสารแห่งหน้ี เงินฝาก หรือตราสารก่ึงหน้ีก่ึงทุน 
มูลค่า ณ วนัท่ี 31 ตุลาคม 2563 

 

 
 
 
 

 

 
รายงานการลงทุนท่ีไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน 

รอบปีบญัชีระหวา่งวนัท่ี 1 พฤศจิกายน 2562 ถึงวนัท่ี 31 ตุลาคม 2563 
วนัที ่ รายละเอยีด การด าเนินการแกไ้ข 

  
 

 

 

 

 

 

การใช้สิทธิออกเสียงในท่ีประชุมผู้ถือหุ้น 

ผู้ลงทุนสามารถตรวจดูแนวทางในการใช้สิทธิออกเสยีงและการด าเนินการใช้สิทธิออกเสยีงได้ที่ website ของ

บรษิทัจดัการ www.lhfund.co.th 
 

 

 

 

 

 

กลุม่ของตราสารการลงทนุ มลูค่าตามราคาตลาด %NAV

(ก) ตราสารภาครฐัไทย/ตราสารภาครฐัต่างประเทศ -          -

(ข) ตราสารทีธ่นาคารทีม่กีฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ ธนาคารพาณิชย์ 531,562.36              2.91           

หรอืบรษิทัเงนิทุนเป็นผูอ้อก/สัง่จ่าย/รบัอาวลั/ค า้ประกนั

(ค) ตราสารทีม่อีนัดบัความน่าเชื่อถอือยูใ่นอนัดบัทีส่ามารถ -          -

ลงทุนได้ (Investment grade)

(ง) ตราสารทีม่อีนัดบัความน่าเชื่อถอือยูใ่นอนัดบัต ่ากวา่อนัดบัที่ -         -

สามารถลงทุนได้ (Non-Investment grade) หรอืไม่ม ีRating

สดัส่วนเงนิลงทุนขัน้สงูต่อมลูค่าทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุนส าหรบักลุ่มตราสารตาม (ง) เท่ากบั 15% NAV 

http://www.lhfund.co.th/
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รายงานรายชื่อของบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง ท่ีมีการท าธรุกรรมกบักองทุนรวม 

 กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล อินคมั เพื่อการเลี้ยงชพี มกีารท าธุรกรรมกบับุคคลที่เกี่ยวขอ้งในรอบระยะเวลา

ตัง้แต่วนัที ่1 พฤศจกิายน 2562 ถงึวนัที ่31 ตุลาคม 2563 ตามรายชื่อ ดงันี้ 

- ไม่ม ี    - 

หมายเหตุ : ผูล้งทุนสามารถตรวจสอบการท าธุรกรรมกบับุคคลทีเ่กี่ยวขอ้งกบักองทุนรวม ไดท้ี่บรษิทัจดัการโดยตรง หรอืที ่website ของบรษิทั

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

 

 
 

อตัราส่วนหมุนเวยีนการลงทนุของกองทุน (Portfolio Turnover Ratio: PTR) 
มูลค่า ณ วนัท่ี 31 ตุลาคม 2563 

 

 

 
 
 

การรบัผลประโยชน์ตอบแทนเน่ืองจากการใช้บริการบุคคลอ่ืนๆ (Soft Commission)  

 
 
 
 

ค่านายหน้าซื้อขายหลกัทรพัย-์สกลุเงินดอลลารส์หรฐั 
ตัง้แต่วนัท่ี 1 พฤศจิกายน 2562 ถึง 31 ตุลาคม 2563 

 
*รวมภาษมีลูค่าเพิม่ 

 
 

บริษัทท่ีให้ผลประโยชน์ บทวิเคราะหแ์ละ

ข้อมลูข่าวสาร

จดัเย่ียมชม

บริษัท

สมัมนา เหตผุลในการรบัผลประโยชน์

ธนาคารแอลจที ี(สงิคโปร์) จ ากดั P P P เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

ล าดบั ช่ือบริษัทนายหน้า ค่านายหน้า

(บาท)*

อตัราส่วน

(%)

1 ธนาคารแอลจที ี(สงิคโปร์) จ ากดั 458.51 100

458.51 100.00                  รวม

ช่ือกองทนุ PTR

กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล อนิคมั เพือ่การเลีย้งชพี 0.0282

http://www.sec.or.th/


 

 

17 

 

กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล อินคมั เพื่อการเลี้ยงชีพ (LHGINCOMERMF) 

ค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเกบ็จากกองทุนรวม 
ส าหรบัรอบระยะเวลาตัง้แต่วนัท่ี 1 พฤศจิกายน 2562 ถึงวนัท่ี 31 ตุลาคม 2563 

 

ค่าใช้จ่ายทีเ่รยีกเก็บจากกองทุน* จ านวนเงนิ

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

ค่าธรรมเนยีมการจดัการ (Management Fee) 112.36 0.642 ไม่เกนิรอ้ยละ 2.50

ค่าธรรมเนยีมผูดู้แลผลประโยชน์ (Trustee Fee) 5.62 0.032 ไม่เกนิรอ้ยละ 0.10

ค่าธรรมเนยีมนายทะเบยีน (Registrar Fee) 46.82 0.268 ไม่เกนิรอ้ยละ 0.50

ค่าสอบบญัช ี(Audit Fee) 32.00 0.183 ตามทีจ่่ายจรงิ

ค่าทีป่รกึษาการลงทุน (Advisory Fee) ไม่มี ไม่มี ไม่มี

ค่าจดัตัง้และจดทะเบยีนกองทุน (Setup and Registered Fund) 35.73 0.204 ตามทีจ่่ายจรงิ

ค่าใช้จ่ายอืน่ๆ ในการด าเนนิโครงการ  (Others Operating  Expense) 14.26 0.081 ตามทีจ่่ายจรงิ

รวมค่าใช้จ่ายทัง้หมด** 246.79 1.410

ค่าใช้จ่ายในการซือ้ขายหลกัทรพัย์ 14.31 0.082 ตามทีจ่่ายจรงิ

หมายเหตุ

* ค่าธรรมเนยีมและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ รวมภาษมีลูค่าเพิม่ ภาษธุีรกจิเฉพาะ หรอืภาษอีืน่ใดในท านองเดยีวกนั (ถ้าม)ี

**  ไม่รวมค่านายหน้าซือ้ขายหลกัทรพัย ์และค่าธรรมเนยีมต่าง ๆ ทีเ่กดิขึน้จากการซือ้ขายหลกัทรพัย์

รอ้ยละของมลูค่าทรพัยส์นิสทุธิ










































