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กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล อินคมั (LHGINCOME) 

กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล อินคมั (LHGINCOME) 

ประเภทโครงการ : กองทุนรวมหน่วยลงทุนประเภท Fund of Funds (Fund of Funds) 

นโยบายการลงทุน : กองทุนจะลงทุนในหรอืมไีวซ้ึ่งหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศ และ/หรอืกองทุนรวมอทีเีอฟต่างประเทศ 
ทัว่โลก โดยเฉลี่ยในรอบปีบญัชไีม่น้อยกว่ารอ้ยละ 80 ของมลูค่าทรพัย์สนิสุทธขิองกองทุน ทัง้น้ี บรษิทัจดัการ
จะลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศ และ/หรอืกองทุนรวมอทีเีอฟต่างประเทศอย่างน้อย 2 กองทุน ในสดัส่วน
กองทุนละไม่เกินร้อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ซึ่งสัดส่วนการลงทุนในกองทุนรวม
ต่างประเทศ และ/หรอืกองทุนรวมอทีเีอฟต่างประเทศ จะขึน้อยู่กบัดุลยพนิิจของผูจ้ดัการกองทุน ตามสภาวะ
การลงทุนหรอืการคาดการณ์สภาวะการลงทุนในแต่ละขณะ โดยกองทุนจะพิจารณาลงทุนในกองทุนหลาย
ประเภท เช่น กองทุนตราสารหน้ี และ/หรือกองทุนตราสารทุน และ/หรือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม
อสงัหารมิทรพัย์/REITs และ/หรอืกองทุนรวมโครงสรา้งพื้นฐาน เป็นต้น ในสดัส่วนตัง้แต่รอ้ยละ 0 ถึงรอ้ยละ 
100 ของมลูค่าทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุน โดยขึน้อยู่กบัดุลยพนิิจของผูจ้ดัการกองทุน ส่วนทีเ่หลอือาจพจิารณา
ลงทุนทัง้ในและต่างประเทศ โดยอาจลงทุนในเงนิฝากธนาคาร ตราสารแห่งทุน ตราสารแห่งหน้ี ตราสารกึ่งหนี้
กึ่งทุน ใบส าคัญแสดงสิทธิ และ/หรือหน่วย private equity ตามประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ตลอดจนหลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สนิอื่นหรอืการหาดอกผลโดยวธิอีื่นอย่างใดอย่างหน่ึงหรอืหลายอย่าง ตามที่
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนประกาศก าหนด
หรอืใหค้วามเหน็ชอบ 

  กองทุนรวมต่างประเทศ และ/หรอีกองทุนรวมอีทเีอฟต่างประเทศที่กองทุนอาจพจิารณาลงทุนในสญัญาซื้อขาย
ล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเพิม่ประสทิธภิาพการบรหิารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) เช่น การท า
สญัญาฟิวเจอร์ส และ/หรอืสญัญาออปชัน่ และ/หรอืสญัญาฟอรเ์วริด์ และ/หรอืสญัญาสวอปที่อา้งองิกบัหลกัทรพัย ์
หรอืตัวแปรอ้างอิงที่กองทุนหลกัลงทุน โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อท าให้กองทุนหลกัสามารถสร้างผลตอบแทนให้
ใกล้เคยีงกบัดชันีอ้างองิ ดงันัน้ กองทุนรวมต่างประเทศ และ/หรอืกองทุนรวมอทีเีอฟต่างประเทศทีก่องทุนลงทุน
จึงมีความเสี่ยงมากกว่ากองทุนรวมอื่น นอกจากน้ี กองทุนรวมต่างประเทศ และ/หรือกองทุนรวมอีทีเอฟ
ต่างประเทศที่กองทุนลงทุน อาจไม่ได้ใช้เครื่องมอืป้องกันความเสี่ยงด้านอตัราแลกเปลี่ยนเงนิตราต่างประเทศ 
กองทุนรวมต่างประเทศ และ/หรอืกองทุนรวมอทีเีอฟต่างประเทศนัน้ อาจได้รรบัผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง
ของสกุลเงนิของประเทศทีก่องทุนรวมต่างประเทศ และ/หรอืกองทุนรวมอทีเีอฟต่างประเทศไปลงทุน 

  ทัง้น้ี ในการลงทุนทัง้ในประเทศและต่างประเทศ กองทุนอาจลงทุนในตราสารที่มอีนัดบัความน่าเชื่อถือที่ตวั
ตราสารหรอืทีผู่อ้อกตราสารต ่ากว่าทีส่ามารถลงทุนได ้(Non-Investment Grade) และ/หรอืตราสารทีไ่ม่ไดร้บั
การจดัอนัดบัความน่าเชื่อถอืทีต่วัตราสาร และ/หรอืทีผู่อ้อกตราสาร (Unrated) และ/หรอืหลกัทรพัย์ทีไ่ม่มกีาร
ซื้อขายในตลาดหลกัทรพัย ์(Unlisted Securities)  

  กองทุนอาจลงทุนในสญัญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) ที่มีตัวแปรเป็นอัตราแลกเปลี่ยนเงนิ โดยมีวตัถุ 
ประสงค์เพื่อป้องกนัความเสีย่ง (Hedging) จากอตัราแลกเปลี่ยนเงนิตราต่างประเทศโดยขึน้อยู่กบัดุลยพนิิจ
ของผูจ้ดัการกองทุน ซึ่งพจิารณาจากสภาวะของตลาดในขณะนัน้ นอกจากน้ี กองทุนอาจเขา้ท าธุรกรรมการ
ซื้อโดยมสีญัญาขายคนื (reverse repo) และ/หรอืธุรกรรมประเภทการใหย้มืหลกัทรพัย์ (securities lending) 
โดยเป็นไปตามหลกัเกณฑท์ีค่ณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด 
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กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล อินคมั (LHGINCOME) 

ทัง้น้ี กองทุนอาจลงทุนหรอืมไีวซ้ึ่งตราสารที่มสีญัญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) โดยจะพิจารณา
ลงทุนเฉพาะที่มลีกัษณะเป็นตราสารหน้ีที่ผูอ้อกมสีทิธใินการบงัคบัไถ่ถอนคนืก่อนก าหนด (callable) หรอืตรา
สารหน้ีที่ผู้ถือมสีิทธเิรยีกให้ผู้ออกช าระหน้ีคนืก่อนก าหนด (puttable) โดยมีการก าหนดผลตอบแทนไว้อย่าง
แน่นอนหรอืเป็นอตัราทีผ่นัแปรตามอตัราดอกเบีย้ของสถาบนัการเงนิหรอือตัราดอกเบีย้อื่น และไม่มกีารก าหนด
เงื่อนไขการจ่ายผลตอบแทนทีอ่้างองิกบัปัจจยัอ้างอิงอื่นเพิม่เติม และกองทุนอาจลงทุนหรอืมไีว้ซึ่งสญัญาซื้อ
ขายล่วงหน้า (derivatives) เพื่ อป้องกันความเสี่ยง (hedging)  และจะลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
(derivatives) ทีแ่ฝงอยู่ในธุรกรรม structure note ทีเ่ป็น puttable / callable bond เท่านัน้ 
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กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล อินคมั (LHGINCOME) 

 

 

 

เรยีน ท่านผูถ้อืหน่วยลงทุน 
 กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล อนิคมั 

 
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 LHGINCOME  ในช่วงรอบระยะเวลา 1 กรกฎาคม 2562 ถึง 30 มถิุนายน 2563 ปรบัตวัลดลงประมาณ -1.66% 
เนื่องจาก 

• ในช่วงตัง้แต่ปลายเดอืนกุมภาพนัธ์ต้นปี 2563 กองทุน LHGINCOME มกีารปรบัตวัลดลง เนื่องจากนักลงทุนเริม่มคีวาม

กงัวลเกี่ยวกบัเศรษฐกจิโลกที่ชะลอตวัลง เนื่องจากการแพร่ระบาดของ Covid-19 ทีม่แีนวโน้มกระทบต่อการเติบโตของ

เศรษฐกิจโลก ส่งผลให้นักลงทุนเทขายสินทรพัย์ทุกประเภททัง้หุ้น ตราสารหนี้ และ REITs และด้วยความกังวลถึง

ความสามารถในการช าระหนี้ของบรษิทัเอกชน credit spread ของตราสารหนี้ภาคเอกชนพุ่งสงูขึน้อย่างรวดเรว็ 

• แต่อย่างไรก็ตามในช่วงปลายปี 2562 และต้นปี 2563 ผลตอบแทนตราสารหนี้ของตลาดเกดิใหม่ปรบัดขีึน้ ตามตลาด

หุ้นตลาดเกิดใหม่ หลงัจากที่ความกงัวล เช่น เรื่องสงครามการค้าระหว่างสหรฐัและจนีมแีนวโน้มดขีึ้น ประกอบกับ

ค่าเงนิตลาดเกดิใหม่แขง็ค่า 

• นอกจากนี้ในช่วงดอืนเมษายน 2563 หลงัการเริม่กลบัมาเปิดเมอืงหลงัการระบาดของเชื้อไวรสั กองทุนไดป้รบัตวัขึ้น

จากการที่ credit spread ในเกือบทุกกลุ่มกลุ่มทัง้  Investment Grade, MBS และ High yield bond ได้มีการปรบัตัว

ลดลงจากมาตรการทางการเงนิทีผ่่อนคลายของธนาคารกลางต่าง ๆ ทัว่โลก และการเขา้ซื้อสนิทรพัย์ของธนาคารกลาง

เพื่อเพิม่สภาพคล่องใหต้ลาด 

 

มุมมองต่อตลาดตราสารหน้ี และ LHGINCOME 

มุมมองตลาดตราสารหนี้ในชว่งถดัไปยงัดอียู่ เน่ืองจาก 

• ในช่วงที่ตลาดมคีวามกงัวลเรื่องการชะลอตวัลงของเศรษฐกจิโลก ตลาดตราสารหนี้ถือว่าเป็นตราสารหนึ่งที่ช่วยรองรบั

ความผนัผวนได้ เนื่องจากตราสารหนึ้ให้ผลตอบแทนที่สม ่าเสมอจากดอกเบี้ยของพนัธบตัรรฐับาล หุ้นกู้เอกชน และ

ในช่วงที่นักลงทุนกงัวลนักลงทุนจะหนัมาลงทุนในตราสารที่ปลอดภยั เช่น พนัธบตัรรฐับาล ที่ถือโดยรฐับาลที่มคีวาม

เสีย่งต ่า  
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กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล อินคมั (LHGINCOME) 

• เพื่อช่วยพยุงเศรษฐกจิธนาคารกลางสหรฐัและทัว่โลกคาดว่าจะใชน้โยบายทัง้การเงนิและการคลงัเพื่อบรรเทาผลกระทบ

จากการระบาดของ Covid-19 ต่อระบบเศรษฐกจิต่อไป โดยคาดว่าอตัราดอกเบีย้นโยบายคงอยู่ในระดบัต ่า และ/หรอืลด

อตัราดอกเบีย้เพิม่เตมิ รวมถงึการอดัฉีดสภาพคล่องเขา้ระบบเศรษฐกจิ จงึท าใหต้ราสารหนี้ยงัน่าลงทุนอยู่   

• กองทุน LHGINCOME มีการกระจายความเสี่ยง โดยการลงในหลาย ๆ หลกัทรพัย์ของตราสารหนี้ เช่น พันธบตัร

รฐับาล หุน้กู้ในระดบัที่น่าลงทุน (investment grade bond) ที่มคีวามเสี่ยงต ่า รวมถงึยงัมกีารลงทุนในสนิทรพัย์ที่เพิม่

ผลตอบแทนในช่วงทีเ่ศรษฐกจิด ีเช่น High yield bond และ พนัธบตัรตลาดเกดิใหม่ 

บรษิัทขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นอย่างสูง ที่ได้มอบความไว้วางใจให้บริษัทบริหารเงนิลงทุนของท่าน 

บรษิทัยงัคงยนืยนัในความตัง้ใจและทุ่มเทความสามารถเพื่อบรหิารเงนิของท่านอย่างมปีระสทิธภิาพสงูทีสุ่ดต่อไป  และหากท่านมี

ขอ้สงสยัประการใด ท่านสามารถติดต่อมาได้ที่บรษิัทหลกัทรพัย์จดัการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จ ากดั หมายเลขโทรศพัท ์     

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

 

 

ขอแสดงความนับถอื 

บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน แลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จ ากดั 
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กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล อินคมั (LHGINCOME) 
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กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล อินคมั (LHGINCOME) 

รายชื่อผู้จดัการกองทุน 
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กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล อินคมั (LHGINCOME) 

ตารางเปรียบเทียบผลการด าเนินงาน 
กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล อินคมั - ชนิดสะสมมูลค่า                                                                  

ข้อมูล ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2563 
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กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล อินคมั (LHGINCOME) 

 
 

        
 
 
 

 ขอ้มลู ณ วนัที ่30 มถิุนายน 2563 
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กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล อินคมั (LHGINCOME) 

ตารางเปรียบเทียบผลการด าเนินงาน 
กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล อินคมั - ชนิดจ่ายเงินปันผล 

ข้อมูล ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2563 
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กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล อินคมั (LHGINCOME) 

 
 
 
 
          

 ขอ้มลู ณ วนัที ่30 มถิุนายน 2563 
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กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล อินคมั (LHGINCOME) 

ตารางเปรียบเทียบผลการด าเนินงาน 
กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล อินคมั - ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอตัโนมติั 

ข้อมูล ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2563 
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กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล อินคมั (LHGINCOME) 

 
 

 

 

ขอ้มลู ณ วนัที ่30 มถิุนายน 2563 
 

    

-  เอกสารการวดัผลการด าเนินงานของกองทุนรวมฉบบันี้ไดจ้ดัท าขึน้ตามมาตรฐานการวดัผลการด าเนินงานของกองทุนรวม
ของสมาคมบรษิทัจดัการลงทุน 

-  ผลการด าเนินงานในอดตี/ผลการเปรยีบเทยีบผลการด าเนินงานทีเ่กีย่วขอ้งกบัผลติภณัฑ์ในตลาดทุน มไิดเ้ป็นสิง่ยนืยนัถงึผล
การด าเนินงานในอนาคต 

-  ท าความเขา้ใจลกัษณะสนิคา้ เงือ่นไข ผลตอบแทน และความเสีย่ง ก่อนตดัสนิใจลงทุน 
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กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล อินคมั (LHGINCOME) 

รายงานสถานะการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผกูพนั 
มูลค่า ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2563 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รายละเอียดการลงทุนในหลกัทรพัย ์
มูลค่า ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2563 

มลูค่าตามราคาตลาด %NAV

หลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สนิในประเทศ 4,084,197.31               2.29             

เงนิฝากธนาคาร 4,084,197.31               2.29             

หลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สนิในต่างประเทศ 170,336,315.07           95.71           

หน่วยลงทุน 170,336,315.07           95.71           

สญัญาซือ้ขายลว่งหน้า 4,367,799.80               2.45             

สญัญาที่อ้างอิงกบัอตัราแลกเปลีย่น 4,367,799.80               2.45             

ประเภทรายการคา้งรบัคา้งจ่ายหรอืหนีส้นิอื่น ๆ (227,303.25)                (0.13)            

มลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิ 177,978,591.90               100.00             

รายละเอียดการลงทนุ

อตัราส่วน จ านวนเงินต้น มลูค่ายติุธรรม

(%) หรือ จ านวนหุ้น/หน่วย (บาท)

เงินฝากธนาคาร

ธนาคาร แอลจที ี(สงิคโปร)์ จ ากดั 0.38 22,101.32 683,107.60

ธนาคารไทยพาณชิย์ จ ากดั (มหาชน) 1.91 3,401,065.60 3,401,089.71

          รวมเงินฝากธนาคาร 2.29 4,084,197.31

สญัญาซ้ือขายล่วงหน้า

สญัญาที่อ้างอิงกบัอตัราแลกเปลีย่น 2.45 164,838,323.00 4,367,799.80

          รวมสญัญาซ้ือขายล่วงหน้า 2.45 4,367,799.80

หน่วยลงทนุ

     หมวดธุรกจิเงนิทุนและหลกัทรพัย์

PIMCO GLOBAL ADVISORS LRELAND LTD. 21.65 80,963.24 38,537,144.04

TROWE PRICE-DVSFD INC. 74.05 439,159.77 131,799,171.03

          รวมหน่วยลงทนุ 95.71 170,336,315.07

รวมเงินลงทนุ 100.45 178,788,312.18

รายการค้างจ่ายหรือหน้ีสินอ่ืน ๆ -0.45 -809,720.28

มลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิ 100.00 177,978,591.90

รายละเอียด



 

 

15 

 

กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล อินคมั (LHGINCOME) 

รายละเอียดการลงทุนในสญัญาซ้ือขายล่วงหน้า 

 

รายละเอียดตวัตราสารและอนัดบัความน่าเช่ือถือของตราสารแห่งหน้ี เงินฝาก หรือตราสารก่ึงหน้ีก่ึงทุน 
มูลค่า ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2563 

 
ประเภท ผู้ออก อนัดบั มูลค่าตาม 

    ความน่าเช่ือถอื ราคาตลาด 

เงนิฝากธนาคาร ธนาคาร แอลจที ี(สงิคโปร)์ จ ากดั A+(S&P) 
                  

683,107.60  
เงนิฝากธนาคาร ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) AA+(FITCH) 3,401,089.71 

 

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 และสิง่แวดลอ้มอื่น ๆ มากกว่า และอาจมคีวามสามารถใน
การช าระหนี้อ่อนแอลงเมื่อเทยีบกบัอนัดบัเครดติทีอ่ยู่ในระดบัสงูกว่า 

ประเภทสญัญา คู่สญัญา วตัถปุระสงค์ มลูค่าสญัญา

(Notional Amount)

% NAV วนัครบก าหนด ก าไล/ขาดทนุ

(Net Gain/Loss)

สญัญาฟอรเ์วริด์ BANK OF AYUDHYA PUBLIC COMPANY LIMITED                                                              ป้องกนัความเสี่ยง 13,639,500.00 (0.1457) 17 Jul 2020 (259,255.30)

สญัญาฟอรเ์วริด์ BANK OF AYUDHYA PUBLIC COMPANY LIMITED                                                              ป้องกนัความเสี่ยง 40,611,090.00 0.2556 11 Sep 2020 454,919.98

สญัญาฟอรเ์วริด์ KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED                                                                 ป้องกนัความเสี่ยง 37,410,000.00 0.1884 16 Oct 2020 335,386.81

สญัญาฟอรเ์วริด์ KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED                                                                 ป้องกนัความเสี่ยง 494,880.00 0.0000 01 Jul 2020 0.00

สญัญาฟอรเ์วริด์ THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY LIMITED                                                     ป้องกนัความเสี่ยง 3,109,000.00 0.0120 16 Oct 2020 21,424.80

สญัญาฟอรเ์วริด์ THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY LIMITED                                                     ป้องกนัความเสี่ยง 9,002,728.00 0.2012 11 Sep 2020 358,027.60

สญัญาฟอรเ์วริด์ THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY LIMITED                                                     ป้องกนัความเสี่ยง 3,849,096.00 0.0810 11 Sep 2020 144,224.40

สญัญาฟอรเ์วริด์ TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED ป้องกนัความเสี่ยง 56,722,029.00 1.8615 14 Aug 2020 3,313,071.51

สญัญาที่อ้างอิงกบัอตัราแลกเปลีย่น USD/THB
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กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล อินคมั (LHGINCOME) 

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

B มคีวามเสี่ยงในระดบัสูงมาก ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการช าระดอกเบี้ยและคนืเงนิต้นในเกณฑ์ต ่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 าระดอกเบีย้และคนืเงนิตน้ไดต้ามก าหนด 
อนัดบัเครดติจาก AA ถงึ C อาจมเีครือ่งหมายบวก (+) หรอืลบ (-) ต่อทา้ยเพือ่จ าแนกความแตกต่างของคุณภาพของอนัดบั

เครดติภายในระดบัเดยีวกนั 

ค าอธิบายการจดัอนัดบัเครดิตตราสารหน้ีระยะสัน้มอีายุต า่กว่า 1 ปี 

T1 ผู้ออกตราสารหนี้มีสถานะทัง้ทางด้านการตลาดและการเงนิที่แขง็แกร่งในระดบัดีมาก และนักลงทุนจะได้รบัความ

คุม้ครองจากการผดินัดช าระหนี้ทีด่กีว่าอนัดบัเครดติในระดบัอื่น ผูอ้อกตราสารทีไ่ดร้บัอนัดบัเครดติในระดบัดงักล่าวซึ่ง

มเีครื่องหมาย “+” ดว้ยจะไดร้บัความคุม้ครองดา้นการผดินัดช าระหนี้ทีส่งูยิง่ขึน้ 

T2 ผูอ้อกตราสารหนี้มสีถานะทัง้ทางดา้นการตลาดและการเงนิทีแ่ขง็แกร่งในระดบัด ี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 
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กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล อินคมั (LHGINCOME) 

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 “น้อยทีสุ่ด” เมื่อเปรยีบเทยีบกบัผูอ้อกตรา
สารหรอืตราสารอื่นในประเทศไทย และโดยปกตแิล้วจะก าหนดใหแ้ก่ตราสารทางการเงนิทีอ่อกหรอืค ้าประกนัโดย
รฐับาล 

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 การปฏบิตัติามเงื่อนไขของตราสารหนี้และขอ้ผูกพนัทางการเงนิยงัคงเป็นไปได้ในปัจจุบนั 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 าหรบัองค์กรหรอืตราสารหนี้ซึ่ งก าลงัอยู่ในภาวะผดินัดช าระหนี้ใน
ปัจจุบนั 
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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

เมื่อเปรยีบเทยีบกบัผู้ออกตราสารหรอืตราสารอื่น ๆ ในประเทศไทย ความสามารถในการช าระหนี้ดงักล่าวจะมี

ความไม่แน่นอนมากขึน้ไปตามความเปลีย่นแปลงในทางลบในระยะสัน้มากกว่าตราสารทีไ่ดร้บัการจดัอนัดบัความ

น่าเชื่อถอืทีส่งูกว่า 

B (tha) แสดงถึงระดบัความสามารถในการช าระหนี้ตามเงือ่นไขทางการเงนิของตราสารตามก าหนดเวลาทีไ่ม่แน่นอนเมื่อ

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 เพื่อแสดงถงึสถานะย่อยโดยเปรยีบเทยีบกนัภายในอนัดบัความน่าเชื่อถอืขึน้หลกั ทัง้นี้ จะไม่มกีารระบุ

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

ส าหรบัอนัดบัความน่าเชื่อถือในระยะยาวและจะไม่มกีารระบุสญัลกัษณ์ต่อท้ายดงักล่าวส าหรบัอนัดบัความน่าเชื่อถือใน

ระยะสัน้ นอกเหนือจาก “F1 (tha)” 
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สญัญาณการปรบัอนัดบัความน่าเชื่อถอื (Rating Watch) : สญัญาณการปรบัอนัดบัความน่าเชื่อถอืจะถูกใชเ้พื่อแจง้ใหน้ัก
ลงทุนทราบว่ามีความเป็นไปได้ที่จะมีการเปลี่ยนแปลงอนัดบัความน่าเชื่อถือและแจ้งแนวโน้มทิศทางของการเปลี่ยนแปลง
ดงักล่าว สญัญาณดงักล่าวอาจระบุเป็น “สญัญาณบวก” ซึง่บ่งชีแ้นวโน้มในการปรบัอนัดบัความน่าเชื่อถอืใหส้งูขึน้ “สญัญาณลบ” 
จะบ่งชีแ้นวโน้มในการปรบัอนัดบัความน่าเชื่อถอืใหต้ ่าลง หรอื “สญัญาณววิฒัน์” ในกรณีทีอ่นัดบัความน่าเชื่อถอือาจจะไดร้บัการ
ปรบัขึน้ ปรบัลง หรอืคงที ่โดยปกตสิญัญาณการปรบัอนัดบัความน่าเชื่อถอืมกัจะถูกระบุไวส้ าหรบัช่วงระยะเวลาสัน้ ๆ 

 
 

รายงานสรปุเงินลงทุนในตราสารแห่งหน้ี เงินฝาก หรือตราสารก่ึงหน้ีก่ึงทุน    
มูลค่า ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2563 

 
 
 

 
 

รายงานการลงทุนท่ีไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน 
รอบ 6 เดือนระหว่างวนัท่ี 1 กรกฏาคม 2562 ถึงวนัท่ี 30 มิถนุายน 2563 

วนัที ่ รายละเอยีด การด าเนินการแกไ้ข 
  

 
 

 

 

 

 

มลูค่าตามราคาตลาด %NAV

(ก) ตราสารภาครฐัไทย/ตราสารภาครฐัต่างประเทศ -                               -                 

(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มกีฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ ธนาคารพาณชิย์ 4,084,197.31                 2.29               

หรอืบรษิทัเงนิทุนเป็นผูอ้อก/สัง่จ่าย/รบัอาวลั/ค า้ประกนั

(ค) ตราสารที่มอีนัดบัความน่าเชือ่ถอือยู่ในอนัดบัที่สามารถ -                               -                 

ลงทุนได ้(Investment grade)

(ง) ตราสารที่มอีนัดบัความน่าเชือ่ถอือยู่ในอนัดบัต ่ากว่าอนัดบัที่ -                               -                 

สามารถลงทุนได ้(Investment grade) หรอืไมม่ ีRating

กลุม่ของตราสารการลงทนุ

สดัส่วนเงนิลงทุนขัน้สงูต่อมลูค่าทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุนส าหรบักลุ่มตราสารตาม (ง) เท่ากบั 15% NAV 
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การใช้สิทธิออกเสียงในท่ีประชุมผู้ถือหุ้น 

ผูล้งทุนสามารถตรวจดูแนวทางในการใชส้ทิธอิอกเสยีงและการด าเนินการใชส้ทิธอิอกเสยีงไดท้ี ่website ของบรษิทัจดัการ 
www.lhfund.co.th 

 

 

รายงานรายช่ือของบุคคลท่ีเก่ียวข้อง ท่ีมีการท าธรุกรรมกบักองทุนรวม 

 กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล อนิคมั 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 

 
อตัราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน (Portfolio Turnover Ratio: PTR) 

มูลค่า ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2563                

                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ช่ือกองทุน PTR

กองทนุเปิด แอล เอช โกลบอล อินคมั 0.1066

http://www.lhfund.co.th/
http://www.lhfund.co.th/
http://www.sec.or.th/
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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) 1,464.83 0.643 ไม่เกนิรอ้ยละ 2.50 

ค่าธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน์ (Trustee Fee) 73.24 0.032 ไม่เกนิรอ้ยละ 0.10 

ค่าธรรมเนียมนายทะเบยีน (Registrar Fee) 610.34 0.268 ไม่เกนิรอ้ยละ 0.50 

ค่าสอบบญัช ี(Audit Fee) 60.00 0.026 ตามทีจ่่ายจรงิ 

ค่าทีป่รกึษาการลงทุน (Advisory Fee) ไม่ม ี ไม่ม ี ไม่ม ี

ค่าจดัตัง้และจดทะเบยีนกองทุน (Setup and Registered Fund) 0.00 0.000 ตามทีจ่่ายจรงิ 

ค่าใชจ้่ายอื่นๆ ในการด าเนินโครงการ  (Others Operating  Expense) 77.54 0.034 ตามทีจ่่ายจรงิ 

รวมค่าใช้จ่ายทัง้หมด** 2,285.95 1.003   

        

ค่าใชจ้่ายในการซื้อขายหลกัทรพัย ์ 193.96 0.085 ตามทีจ่่ายจรงิ 

หมายเหต ุ       

*  ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายต่าง ๆ รวมภาษมีลูค่าเพิม่ ภาษธีุรกจิเฉพาะ หรอืภาษอีื่นใดในท านองเดยีวกนั (ถา้ม)ี 

**  ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลกัทรพัย ์และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ทีเ่กดิขึน้จากการซื้อขายหลกัทรพัย ์   
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กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล อินคมั (LHGINCOME) 

 
 
 
รายงานของผู้สอบบญัชีรบัอนุญาต  
 

เสนอต่อ ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล อินคมั 

 
ความเหน็  

ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบการเงนิของกองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล อนิคมั ซึ่งประกอบดว้ยงบดุลและงบประกอบรายละเอยีดเงนิ
ลงทุน ณ วนัที่ 30 มิถุนายน 2563 งบก าไรขาดทุน งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสนิทรพัย์สุทธิงบกระแสเงนิสด และข้อมูลทาง
การเงนิทีส่ าคญัส าหรบัปีสิน้สุดวนัเดยีวกนัและหมายเหตุประกอบงบการเงนิ รวมถงึหมายเหตุสรุปนโยบายการบญัชทีีส่ าคญั  

ขา้พเจา้เห็นว่า งบการเงนิขา้งต้นนี้แสดงฐานะการเงนิและรายละเอยีดเงนิลงทุนของกองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล อนิคมั ณ 
วนัที ่30 มถิุนายน 2563 ผลการด าเนินงาน การเปลีย่นแปลงสนิทรพัย์สุทธ ิกระแสเงนิสด และขอ้มูลทางการเงนิทีส่ าคญัส าหรบั
ปีสิน้สุดวนัเดยีวกนั โดยถูกตอ้งตามทีค่วรในสาระส าคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ  
 
เกณฑใ์นการแสดงความเหน็  

ขา้พเจา้ไดป้ฏบิตังิานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัช ีความรบัผดิชอบของขา้พเจา้ไดก้ล่าวไวใ้นวรรคความรบัผดิชอบของ
ผูส้อบบญัชตี่อการตรวจสอบงบการเงนิในรายงานของขา้พเจา้ ขา้พเจา้มคีวามเป็นอสิระจากกองทุนตามขอ้ก าหนดจรรยาบรรณ
ของผูป้ระกอบวชิาชพีบญัชทีีก่ าหนดโดยสภาวชิาชพีบญัชใีนส่วนทีเ่กีย่วขอ้งกบัการตรวจสอบงบการเงนิ และขา้พเจา้ไดป้ฏบิตัิ
ตามความรบัผดิชอบด้านจรรยาบรรณอื่น ๆ ซึ่งเป็นไปตามขอ้ก าหนดเหล่านี้ ขา้พเจา้เชื่อว่าหลกัฐานการสอบบญัชทีีข่า้พเจ้า
ไดร้บัเพยีงพอและเหมาะสมเพื่อใชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเหน็ของขา้พเจา้  
 
ข้อมูลอ่ืน  

ผูบ้รหิารกองทุนฯ เป็นผูร้บัผดิชอบต่อขอ้มลูอื่น ขอ้มูลอื่นประกอบดว้ย ขอ้มูลซึ่งรวมอยู่ในรายงานประจ 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 าเนินการแก้ไขขอ้มูลทีแ่สดงขดัต่อ
ขอ้เทจ็จรงิ 
 
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 าเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้  

ผูบ้รหิารกองทุนฯ มหีน้าทีใ่นการก ากบัดแูลกระบวนการในการจดัท ารายงานทางการเงนิของกองทุน  
 
ความรบัผิดชอบของผู้สอบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน  

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

ในการตรวจสอบของขา้พเจา้ตามมาตรฐานการสอบบญัช ีขา้พเจา้ใชดุ้ลยพนิิจและการสงัเกตและสงสยัเยีย่งผูป้ระกอบวชิาชพี
ตลอดการตรวจสอบ การปฏบิตังิานของขา้พเจา้รวมถงึ  

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

• ท าความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกบัการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวธิีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับ
สถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวตัถุประสงคใ์นการแสดงความเหน็ต่อความมปีระสทิธผิลของการควบคุมภายในของกองทุน  

• ประเมนิความเหมาะสมของนโยบายการบญัชทีีผู่บ้รหิารกองทุนฯ ใชแ้ละความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบญัชแีละ
การเปิดเผยขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งซึง่จดัท าขึน้โดยผูบ้รหิารของกองทุนฯ  

• สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบญัชีส าหรบัการด าเนินงานต่อเนื่องของผู้บรหิารกองทุ นฯ และจาก
หลกัฐานการสอบบญัชทีีไ่ดร้บั สรุปว่ามคีวามไม่แน่นอนทีม่สีาระส าคญัทีเ่กี่ยวกบัเหตุการณ์หรอืสถานการณ์ทีอ่าจเป็นเหตุ



 

 

24 

 

กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล อินคมั (LHGINCOME) 

ให้เกิดขอ้สงสยัอย่างมนีัยส าคญัต่อความสามารถของกองทุนในการด าเนินงานต่อเนื่องหรอืไม่  ถ้าขา้พเจา้ไดข้อ้สรุปว่ามี
ความไม่แน่นอนทีม่สีาระส าคญั ขา้พเจา้ตอ้งกล่าวไวใ้นรายงานของผูส้อบบญัชขีองขา้พเจา้โดยใหข้อ้สงัเกตถงึการเปิดเผย
ขอ้มูลในงบการเงนิที่เกี่ยวขอ้ง หรอืถ้าการเปิดเผยขอ้มูลดงักล่าวไม่เพียงพอ  ความเห็นของขา้พเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไป 
ขอ้สรุปของขา้พเจา้ขึน้อยู่กบัหลกัฐานการสอบบญัชทีีไ่ดร้บัจนถงึวนัทีใ่นรายงานของผูส้อบบญัชขีองขา้พเจา้ อย่างไรกต็าม 
เหตุการณ์หรอืสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุใหก้องทุนตอ้งหยุดการด าเนินงานต่อเนื่อง  

• ประเมนิการน าเสนอ โครงสรา้งและเน้ือหาของงบการเงนิโดยรวม รวมถงึการเปิดเผยขอ้มูลว่างบการเงนิแสดงรายการและ
เหตุการณ์ในรปูแบบทีท่ าใหม้กีารน าเสนอขอ้มลูโดยถูกตอ้งตามทีค่วรหรอืไม่  

ขา้พเจ้าได้สื่อสารกับผู้บรหิารกองทุนฯ ในเรื่องต่าง ๆ ที่ส าคญั ซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้
วางแผนไว ้ประเดน็ทีม่นีัยส าคญัทีพ่บจากการตรวจสอบ รวมถงึขอ้บกพร่องทีม่นีัยส าคญัในระบบการควบคุมภายในหากขา้พเจา้
ไดพ้บในระหว่างการตรวจสอบของขา้พเจา้  

ขา้พเจา้ไดใ้หค้ ารบัรองแก่ผูบ้รหิารกองทุนฯ ว่าขา้พเจา้ไดป้ฏบิตัติามขอ้ก าหนดจรรยาบรรณทีเ่กี่ยวขอ้งกบัความเป็นอสิระและ
ได้สื่อสารกบัผูบ้รหิารกองทุนฯ เกี่ยวกบัความสมัพนัธ์ทัง้หมดตลอดจนเรื่องอื่นซึ่งขา้พเจา้เชื่อว่ามเีหตุผลที่บุคคลภายนอกอาจ
พจิารณาว่ากระทบต่อความเป็นอสิระของขา้พเจา้และมาตรการทีข่า้พเจา้ใชเ้พื่อป้องกนัไม่ใหข้า้พเจา้ขาดความเป็นอสิระ  

จากเรื่องทีส่ื่อสารกบัผูบ้รหิารกองทุนฯ ขา้พเจา้ไดพ้จิารณาเรื่องต่าง ๆ ทีม่นีัยส าคญัมากทีสุ่ดในการตรวจสอบงบการเงนิในงวด
ปัจจุบนัและก าหนดเป็นเรื่องส าคญัในการตรวจสอบ ขา้พเจ้าได้อธบิายเรื่องเหล่านี้ในรายงานของผูส้อบบญัชเีวน้แต่กฎหมาย
หรอืขอ้บงัคบัไม่ใหเ้ปิดเผยต่อสาธารณะเกีย่วกบัเรื่องดงักล่าว หรอืในสถานการณ์ทีย่ากทีจ่ะเกดิขึน้ ขา้พเจา้พจิารณาว่าไม่ควร
สื่อสารเรื่องดงักล่าวในรายงานของขา้พเจ้าเพราะการกระท าดงักล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุผลว่าจะมีผลกระทบ
ในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อส่วนไดเ้สยีสาธารณะจากการสื่อสารดงักล่าว 
 
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 อินคมั  
งบดลุ 

ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2563 
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กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล อินคมั  
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน 

ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2563 

 

 

 

  



 

 

27 

 

กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล อินคมั (LHGINCOME) 

กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล อินคมั  
งบก าไรขาดทุน 

ส าหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถนุายน 2563 



 

 

28 

 

กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล อินคมั (LHGINCOME) 

กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล อินคมั  
งบแสดงการเปล่ียนแปลงสินทรพัยสุ์ทธิ 
ส าหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถนุายน 2563 
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กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล อินคมั (LHGINCOME) 

กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล อินคมั  
งบกระแสเงินสด 

ส าหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถนุายน 2563 
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กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล อินคมั (LHGINCOME) 

กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล อินคมั  
ข้อมูลทางการเงินท่ีส าคญั 

ส าหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถนุายน 2563 
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กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล อินคมั (LHGINCOME) 

กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล อินคมั  
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ส าหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถนุายน 2563 

หน่วย : บาท  

1. ลักษณะของกองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล อินคัม 

กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล อินคมั (“กองทุนฯ”) เป็นกองทุนรวมหน่วยลงทุนประเภท Fund of Funds โดยมีการ
แบ่งชนิดของหน่วยลงทุนเป็น 3 ชนิด ได้แก่ ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ (LHGINCOME-R) ชนิดจ่ายเงินปันผล 
(LHGINCOME-D) และชนิดสะสมมูลค่ า (LHGINCOME-A) ซึ่ งจดทะเบี ยน เป็นกองทุนรวมกับส านักงาน
คณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (“ก.ล.ต.”) เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2560 มีจ านวนเงินทุนจด
ทะเบียน 3,000.00 ล้านบาท (แบ่งเป็น 300,000,000.0000 หน่วย มูลค่าหน่วยละ 10 บาท) ซึ่งไม่มีก าหนดระยะเวลา
สิน้สดุโครงการ 

กองทนุฯ จดัการโดย บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จ ากดั (“บริษัทจดัการ”) 

กองทุนฯ มีนโยบายลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศ และ/หรือกองทุนรวมอีทีเอฟต่างประเทศทั่วโลก โดย
เฉลี่ยในรอบปีบญัชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทุน โดยกองทุนจะลงทุนอย่างน้อย 2 กองทุน 
กองทุนละไม่เกินร้อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทุน โดยกองทุนจะพิจารณาลงทุนในกองทุนหลายประเภท 
เช่น กองทุนตราสารหนี ้และ/หรือกองทุนตราสารทุน และ/หรือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสงัหาริมทรัพย์/REITs และ/
หรือกองทุนรวมโครงสร้างพืน้ฐาน เป็นต้น ในสดัส่วนตัง้แต่ร้อยละ 0 ถึงร้อยละ 100 ของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทุน 
โดยขึน้อยู่กับดุลยพินิจของผู้ จัดการกองทุน ส่วนที่เหลื อกองทุนอาจลงทุนในหลักทรัพย์ตราสารทางการเงินอื่น ๆ 
ตลอดจนหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืนหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างตามที่คณะกรรมการ 
ก.ล.ต. หรือส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุประกาศก าหนดหรือให้ความเห็นชอบ 

กองทุนฯ อาจลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า (Derivatives) โดยมีวตัถปุระสงค์เพื่อป้องกันความเสี่ยงในการ
ลงทนุ (Hedging) 

กองทุนฯ มีนโยบายไม่จ่ายเงินปันผลแก่ผู้ ถือหน่วยลงทุนชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอตัโนมตัิ (LHGINCOME-R) และชนิด
สะสมมลูค่า (LHGINCOME-A) 

กองทนุฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุชนิดจ่ายเงินปันผล (LHGINCOME-D) ตามหลกัเกณฑ์และวิธีการ
ที่ก าหนดในหนงัสือชีช้วน 

2. หลักเกณฑ์ในการจัดท างบการเงนิ 

2.1 งบการเงินนีจ้ัดท าขึน้ตามมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  รวมถึงการตีความและแนว
ปฏิบัติทางการบัญชีที่ประกาศใช้โดยสภาวิชาชีพบญัชี  (“สภาวิชาชีพบัญชี”) และการแสดงรายการในงบการเงินได้
จัดท าขึน้ตามหลักการบัญชีที่ รับรองทั่วไปภายใต้พระราชบัญญัติการบัญชี  พ.ศ. 2543 และได้จัดท าขึน้ตาม
หลกัเกณฑ์และรูปแบบที่ก าหนดในมาตรฐานการบญัชีฉบบัที่ 106 เร่ือง การบญัชีส าหรับกิจการที่ด าเนินธุรกิจเฉพาะ
ด้านการลงทนุ และตามประกาศของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 
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กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล อินคมั (LHGINCOME) 

กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล อินคมั  
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ส าหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถนุายน 2563 

หน่วย : บาท  

2.2 งบการเงินนีไ้ด้จดัท าขึน้โดยใช้เกณฑ์ราคาทนุเดิมเว้นแต่จะได้เปิดเผยเป็นอย่างอ่ืนในนโยบายการบญัชี 

2.3 การใช้ประมาณการทางบญัชี 

 ในการจดัท างบการเงินให้เป็นไปตามมาตรฐานการบญัชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผู้บริหารต้องใช้การ
ประมาณและข้อสมมติฐานหลายประการซึง่มีผลกระทบต่อการก าหนดนโยบายและการรายงานจ านวนเงินที่เก่ียวกับ
สินทรัพย์ หนีส้ิน รายได้ และค่าใช้จ่ายผลที่เกิดขึน้จริงจึงแตกต่างจากที่ประมาณการไว้ 

 ประมาณการและข้อสมมติฐานที่ใช้ในการจดัท างบการเงินจะได้รับการทบทวนอย่างต่อเนื่อง การปรับประมาณการ
ทางบญัชีจะบนัทกึในงวดบญัชีที่ประมาณการดงักลา่วได้รับการทบทวนและในอนาคตที่ได้รับผลกระทบ 

3. มาตรฐานการรายงานทางการเงนิใหม่ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เร่ิมมีผลบงัคบัในปีปัจจบุนัและที่จะมีผลบงัคบัในอนาคตมีรายละเอียด ดงันี ้

3.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เร่ิมมีผลบงัคบัใช้ในปีปัจจบุนั 

สภาวิชาชีพบญัชีได้ออกและปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบบัปรับปรุง (ปรับปรุง 2561) รวมถึงแนวปฏิบตัิทางบญัชีฉบบัใหม่ ซึง่มีผลบงัคบัใช้ส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีที่เร่ิมใน
หรือหลงัวนัที่ 1 มกราคม 2562 ซึ่งมาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระส าคญัต่องบ
การเงินนี ้โดยมีมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่ซึ่งได้มีการเปลี่ยนแปลงหลกัการส าคญั ดงันี ้

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 เร่ือง รายได้จากสญัญาที่ท ากับลกูค้า ใช้แทนมาตรฐานการบัญชีและ
การตีความมาตรฐานบญัชีที่เก่ียวข้องต่อไปนี ้ 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที่ 11 (ปรับปรุง 2560) สญัญาก่อสร้าง 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที่ 18 (ปรับปรุง 2560) รายได้ 
การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที ่31 (ปรับปรุง 2560) รายได้ - รายการแลกเปลี่ยนเก่ียวกบับริการโฆษณา 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที ่13 
(ปรับปรุง 2560) 

โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลกูค้า 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที ่15 
(ปรับปรุง 2560)  

สญัญาส าหรับการก่อสร้างอสงัหาริมทรัพย์ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที ่18 
(ปรับปรุง 2560)  

การโอนสินทรัพย์จากลกูค้า 

 



 

 

33 

 

กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล อินคมั (LHGINCOME) 

กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล อินคมั  
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ส าหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถนุายน 2563 

หน่วย : บาท  
ฝ่ายบริหารของกองทุนฯ ได้ประเมินแล้วเห็นว่ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนีไ้ม่มีผลกระทบอย่างเป็น
สาระส าคญัต่องบการเงิน 

3.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ที่ยงัไม่มีผลบงัคบัใช้ 
สภาวิชาชีพบัญชีได้ออกประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินที่จะมีผลบงัคบัใช้ส าหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบญัชีที่เร่ิมในหรือหลงัวนัที่   1 มกราคม 2563 ดงันี ้
• มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุม่เคร่ืองมือทางการเงิน จ านวน 5 ฉบบั ประกอบด้วย 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที่ 7 การเปิดเผยข้อมลูเคร่ืองมือทางการเงิน 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที่ 9 เคร่ืองมือทางการเงิน 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที่ 32 การแสดงรายการเคร่ืองมือทางการเงิน 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที ่16 การปอ้งกนัความเสี่ยงของเงินลงทนุสทุธิในหน่วยงาน

ต่างประเทศ 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที ่19  การช าระหนีส้ินทางการเงินด้วยตราสารทนุ 

ปัจจุบนัฝ่ายบริหารของกองทุนฯ อยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบที่อาจมีต่องบการเงินในปีที่เร่ิมใช้มาตรฐาน
ดงักลา่วมาถือปฏิบตัิ 

• มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที่ 16 เร่ืองสญัญาเช่า ใช้แทนมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที่ 17 เร่ืองสญัญา
เช่า และการตีความมาตรฐานบญัชีที่เก่ียวข้อง อย่างไรก็ตาม การบญัชีส าหรับผู้ให้เช่าไม่มีการเปลี่ยนแปลงอยา่ง
เป็นสาระส าคัญจากมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 ผู้ ให้เช่ายังคงต้องจัดประเภทสัญญาเช่าเป็นสัญญาเช่า
ด าเนินงานโดยใช้หลกัการเช่นเดียวกนักบัมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที่ 17 

ฝ่ายบริหารของกองทุนฯ ได้ประเมินแล้วเห็นว่ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนีไ้ม่มีผลกระทบอย่างเป็น
สาระส าคญัต่องบการเงิน 

การประกาศใช้แนวปฏิบตัิทางบญัชีส าหรับกองทนุรวมและกองทนุส ารองเลีย้งชีพ 

เม่ือวนัที่ 26 ธันวาคม 2562 ก.ล.ต. ได้ให้ความเห็นชอบแนวปฏิบัติทางบัญชีส าหรับกองทุนรวมและกองทุนส ารอง
เลีย้งชีพที่ประกาศใช้โดยสมาคมบริษัทจดัการลงทุน ซึง่ให้ถือปฏิบตัิกบังบการเงินส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีที่เร่ิมใน
หรือหลงัวนัที่ 1 มกราคม 2563 

ปัจจบุนัฝ่ายบริหารของกองทนุอยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบต่องบการเงินในปีที่เร่ิมใช้แนวปฏิบตัิทางบญัชีฉบบัดงักลา่ว 
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กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล อินคมั (LHGINCOME) 

กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล อินคมั  
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ส าหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถนุายน 2563 

หน่วย : บาท  

4. นโยบายการบัญชีท่ีส าคัญ  

4.1 การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย 
- ดอกเบีย้รับ รับรู้เป็นรายได้ตามระยะเวลาที่พงึได้รับโดยค านึงถึงผลตอบแทนที่แท้จริง 
- เงินปันผลรับ รับรู้เป็นรายได้ตัง้แต่วนัที่ประกาศจ่ายและมีสิทธิที่จะได้รับ 
- บญัชีสว่นเกินและส่วนต ่ามลูค่าของตราสารหนีต้ดัจ าหน่ายตามวิธีอตัราดอกเบีย้ที่แท้จริงซึง่ยอดที่ตดัจ าหน่ายนี ้

แสดงเป็นรายการปรับปรุงกบัดอกเบีย้รับ 
- ก าไรหรือขาดทนุที่เกิดขึน้จากการจ าหน่ายเงินลงทนุรับรู้เป็นรายได้หรือค่าใช้จ่าย ณ วนัที่จ าหน่ายเงินลงทนุ  
- ค่าใช้จ่ายรับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง 

4.2 เงินลงทนุและการวดัค่าเงินลงทนุ 

- เงินลงทุนจะรับรู้เป็นสินทรัพย์ด้วยจ านวนต้นทุนของเงินลงทุน ณ วนัที่กองทุนฯ มีสิทธิในเงินลงทุน ต้นทุนของเงิน
ลงทนุประกอบด้วยรายจ่ายซือ้เงินลงทนุและค่าใช้จ่ายโดยตรงทัง้สิน้ที่กองทนุฯ จ่ายเพื่อให้ได้มาซึง่เงินลงทนุนัน้ 

- เงินลงทุนในหน่วยลงทุนที่เสนอขายในต่างประเทศ แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมโดยใช้ราคาซือ้ขายครัง้ล่าสดุของ
วนัที่วดัค่าเงินลงทนุ 

- เงินลงทุนในตราสารหนีใ้นประเทศแสดงด้วยมลูค่ายุติธรรม โดยใช้ราคาหรืออตัราผลตอบแทนจากการซือ้ขายที่
ประกาศโดยสมาคมตลาดตราสารหนีไ้ทย ณ วนัที่วดัค่าเงินลงทนุ 

- กองทุนฯ ใช้วิธีราคาทุนตดัจ าหน่ายในการก าหนดมลูค่ายุติธรรมของตราสารหนีซ้ึ่งมีอายคุรบก าหนดภายใน 90 
วนั นบัตัง้แต่วนัที่ลงทนุและไม่มีเงื่อนไขการต่ออายเุม่ือมลูค่ายตุิธรรมของตราสารหนีน้ัน้ไม่แตกต่างจากราคาทุน
ตดัจ าหน่ายอย่างเป็นสาระส าคญั 

- ก าไร (ขาดทนุ) สทุธิที่ยงัไม่เกิดขึน้จากการปรับมลูค่าเงินลงทุนให้เป็นมลูค่ายตุิธรรมจะรับรู้ในงบก าไรขาดทนุ ณ 
วนัที่วดัค่าเงินลงทนุ 

- ราคาทนุของเงินลงทนุที่จ าหน่ายใช้วิธีถวัเฉลี่ยถ่วงน า้หนกั 

4.3 ตราสารอนพุนัธ์ทางการเงิน 

กองทุนฯ มีนโยบายป้องกันความเสี่ยงเก่ียวกับอตัราแลกเปลี่ยนส าหรับสินทรัพย์ที่เป็นเงินตราต่างประเทศโดยการ
ท าสญัญาซือ้ขายเงินตราต่างประเทศลว่งหน้า (Forward exchange contracts (FX))  

สินทรัพย์และหนีส้ินของตราสารอนุพันธ์แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม ซึ่งค านวณและวัดมูลค่ายุติธรรมโดยสถาบัน
การเงิน ก าไร (ขาดทนุ) จากการเปลี่ยนแปลงในมลูค่ายตุิธรรมของตราสารอนพุนัธ์จะรับรู้ในงบก าไรขาดทนุ 
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กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล อินคมั  
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ส าหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถนุายน 2563 

หน่วย : บาท  

4.4 บญัชีที่เป็นเงินตราต่างประเทศ 

บญัชีที่เป็นเงินตราต่างประเทศ แปลงค่าเงินบาทโดยใช้อตัราแลกเปลี่ยน ณ วันเกิดรายการ สินทรัพย์และหนีส้ินที่
เป็นเงินตราต่างประเทศ ณ วนัสิน้งวดแปลงค่าเงินบาท โดยใช้อตัราแลกเปลี่ยน ณ วนันัน้ และสญัญาซือ้ขายเงินตรา
ต่างประเทศลว่งหน้า ณ วนัที่เกิดรายการ แปลงค่าเงินบาทโดยใช้อตัราตามสญัญา 

ณ วนัสิน้งวด ก าไรหรือขาดทนุที่ยงัไม่เกิดขึน้จากสญัญาซือ้ขายเงินตราต่างประเทศลว่งหน้าที่ยงัไม่ครบก าหนดค านวณ
โดยปรับสญัญาซือ้ขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าคงค้าง ณ วันสิน้งวดจากอัตราตามสัญญา เป็นราคาตลาดของ
สญัญาซือ้ขายลว่งหน้าที่มีอายคุงเหลือเช่นเดียวกนั โดยแสดงรวมในสินทรัพย์หรือหนีส้ินตราสารอนพุนัธ์ในงบดลุ 

ก าไรหรือขาดทนุจากการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศรับรู้เป็นรายได้หรือค่าใช้จ่ายในงบก าไรขาดทนุ 

4.5 การแบ่งปันสว่นทนุให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุ 

 กองทนุฯ จะบนัทกึลดก าไรสะสม ณ วนัที่ประกาศจ่ายเงินปันผล 

4.6 บญัชีปรับสมดลุ 

 บญัชีปรับสมดุลถือเป็นส่วนหนึ่งของก าไรสะสม ซึ่งจะบันทึกเมื่อมีการขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทุนของกองทุนฯ 
เพื่อท าให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนมีสว่นในสินทรัพย์สทุธิของกิจการลงทนุหรือได้รับสว่นแบ่งจากกิจการลงทุนเท่าเทียมกัน
ไม่ว่าผู้ ถือหน่วยลงทนุนัน้จะลงทนุหรือเลิกลงทนุในกิจการลงทนุ ณ เวลาใด 

4.7 ภาษีเงินได้ 

 กองทนุมีหน้าที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลเฉพาะเงินได้พงึประเมินตามมาตรา (40)(4)(ก) แห่งประมวลรัษฎากรในอตัรา
ร้อยละ 15 ของรายได้ก่อนหกัรายจ่ายใด ๆ โดยมีผลบงัคบัใช้ตัง้แต่วนัที่ 20 สิงหาคม 2562 

5. ก าไร(ขาดทุน)สะสมจากการด าเนินงานต้นปี 
              2563              2562 

รายได้จากการลงทนุสทุธิสะสม (เร่ิมสะสม 26 ก.ค. 60) 22,423,050.37 12,990,468.07 

ขาดทนุจากเงินลงทนุสทุธิสะสม (เร่ิมสะสม 26 ก.ค. 60) (11,017,846.40) (4,940,970.00) 

ขาดทนุสทุธิท่ีเกิดขึน้จากอตัราแลกเปลี่ยนสะสม  

(เร่ิมสะสม 26 ก.ค. 60) (13,137,626.26) (6,720,002.75) 

ก าไรสทุธิท่ีเกิดขึน้จากตราสารอนพุนัธ์สะสม (เร่ิมสะสม 26 ก.ค. 60) 14,262,751.60 22,536,400.10 

ก าไร(ขาดทนุ)สทุธิท่ียงัไม่เกิดขึน้จากเงินลงทนุสะสม (เร่ิมสะสม 26 ก.ค. 60) 4,777,903.73 (13,252,731.20) 
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
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หน่วย : บาท  

ขาดทนุสทุธิท่ียงัไม่เกิดขึน้จากอตัราแลกเปลี่ยนสะสม  

(เร่ิมสะสม 26 ก.ค. 60) (17,644,943.89) (569,011.39) 

ก าไร(ขาดทนุ)สทุธิท่ียงัไม่เกิดขึน้จากตราสารอนพุนัธ์สะสม  

(เร่ิมสะสม 26 ก.ค. 60) 8,186,464.20 (17,357,191.38) 

การแบ่งปันส่วนทนุให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุสะสม  

(เร่ิมสะสม 26 ก.ค. 60) (2,104,689.92) (2,104,689.92) 

ก าไร(ขาดทุน)สะสมจากการด าเนินงานต้นปีทัง้สิน้ 5,745,063.43 (9,417,728.47) 

6. เงนิฝากธนาคาร 

  ณ วนัที่ 30 มิถนุายน 2563 และ 2562 เงินฝากธนาคาร ประกอบด้วย :- 
 อตัราดอกเบีย้ต่อปี (%) จ านวนเงิน 

 2563 2562 2563 2562 

ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากดั (มหาชน)    0.050 0.375 3,401,065.60 53,960,232.88 

LGT Bank (Singapore) Ltd.    -    1.530 683,107.60 1,025,245.96 

รวม   4,084,173.20 54,985,478.84 

7. สินทรัพย์ (หนีส้ิน) ตราสารอนุพันธ์ 

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 กองทุนฯ มีสินทรัพย์ (หนีส้ิน) ตราสารอนุพันธ์จากการท าสัญญาซือ้ขายเงินตรา
ต่างประเทศลว่งหน้ากบัสถาบนัการเงินหลายแห่ง จ านวน 7 สญัญา ซึง่มีรายละเอียดของสญัญาดงันี ้

สญัญา 
Forward 
contracts 

กองทนุจ่ายให้
สถาบนัการเงิน 

กองทนุได้รับจาก
สถาบนัการเงิน 

   

Notional amount  
(USD) 

Notional amount  
(THB) 

อตัรา
แลกเปลี่ยน 

วนัครบ
ก าหนด 

สินทรัพย์                        
ตราสารอนพุนัธ์ 

USD/THB 1,730,000.00 56,722,029.00   32.7873 14 ส.ค. 63 3,313,071.51 

USD/THB 1,300,000.00 40,611,090.00   31.2393 11 ก.ย. 63 454,919.98 

USD/THB 280,000.00 9,002,728.00   32.1526 11 ก.ย. 63 358,027.60 
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กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล อินคมั  
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ส าหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถนุายน 2563 

หน่วย : บาท  
USD/THB 120,000.00 3,849,096.00   32.0758 11 ก.ย. 63 144,224.40 

USD/THB 1,200,000.00 37,410,000.00   31.1750 16 ต.ค. 63 335,386.81 

USD/THB 100,000.00 3,109,000.00   31.0900 16 ต.ค. 63 21,424.80 

รวม  150,703,943.00   4,627,055.10 

 

สญัญา 
Forward 
contract 

กองทนุจ่ายให้
สถาบนัการเงิน 

กองทนุได้รับจาก
สถาบนัการเงิน 

   

Notional amount  
(USD) 

Notional amount  
(THB) 

อตัรา
แลกเปลี่ยน 

วนัครบ
ก าหนด 

หนีส้ิน                   
ตราสารอนพุนัธ์ 

USD/THB 450,000.00 13,639,500.00   30.3100 17 ก.ค. 63        (259,255.30) 

รวม  13,639,500.00    (259,255.30) 

 

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562 กองทุนฯ มีสินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์จากการท าสัญญาซือ้ขายเงินตราต่างประเทศ
ลว่งหน้ากบัสถาบนัการเงินหลายแห่ง จ านวน 5 สญัญา ซึง่มีรายละเอียดของสญัญาดงันี ้

สญัญา 
Forward 
contracts 

กองทนุจ่ายให้
สถาบนัการเงิน 

กองทนุได้รับจาก
สถาบนัการเงิน 

   

Notional amount  
(USD) 

Notional amount  
(THB) 

อตัรา
แลกเปลี่ยน 

วนัครบ
ก าหนด 

สินทรัพย์                         
ตราสารอนพุนัธ์ 

USD/THB 148,000.00 4,708,028.00   31.8110 12 ก.ค. 62 157,983.42 

USD/THB 4,563,000.00 144,660,789.00   31.7030 12 ก.ค. 62 4,546,513.88 

USD/THB 2,744,000.00 87,160,416.00   31.7640 26 ก.ค. 62 3,047,744.34 

USD/THB 340,000.00 10,802,650.00   31.7725 20 ก.ย. 62 378,474.40 

USD/THB 90,000.00 2,811,348.00   31.2372 20 ก.ย. 62 55,748.16 

รวม  250,143,231.00   8,186,464.20 
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กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล อินคมั  
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ส าหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถนุายน 2563 

หน่วย : บาท  

8. ค่าใช้จ่าย 

บริษัทหลกัทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จ ากัด เป็นผู้จัดการกองทุนฯ และนายทะเบียนหน่วยลงทุน โดยมี
ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากดั (มหาชน) เป็นผู้ดแูลผลประโยชน์ของกองทนุฯ 

ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (ร้อยละต่อปีของมูลค่า
ทรัพย์สินทัง้หมดหกัด้วยมลูค่าหนีส้ินทัง้หมด ทัง้นี ้มลูค่าหนีส้ินทัง้หมดไม่รวมค่าธรรมเนียมการจดัการ ค่าธรรมเนียม
ผู้ดแูลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทนุ ณ วนัที่ค านวณ) ซึง่สามารถสรุปได้ดงันี ้:- 

ค่าใช้จ่าย นโยบายการก าหนดราคา 

ค่าธรรมเนียมการจดัการ ไม่เกินร้อยละ 2.50 ต่อปี 

ค่าธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์ ไม่เกินร้อยละ 0.10 ต่อปี 

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน ไม่เกินร้อยละ 0.50 ต่อปี  

ค่าธรรมเนียมดงักลา่วรวมภาษีมลูค่าเพิ่ม 

9. รายการบัญชีท่ีเกี่ยวข้องกัน 

ในระหว่างงวด กองทุนฯ มีรายการบัญชีที่ส าคัญกับกิจการที่เก่ียวข้องกัน รายการธุรกิจดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไข
ทางการค้าและเกณฑ์ตามที่ตกลงกันระหว่างกองทุนฯ และกิจการที่เก่ียวข้องกัน ซึ่งเป็นไปตามปกติธุรกิจ โดยสามารถ
สรุปได้ดงันี ้

กิจการที่เก่ียวข้องกนั ประกอบด้วย :- 

ชื่อกิจการที่เก่ียวข้องกนั ลกัษณะความสมัพนัธ์ 

บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จ ากดั เป็นบริษัทจดัการกองทนุและนายทะเบียน 

รายการระหว่างกันที่ส าคัญ มีดังต่อไปนี ้

  ส าหรับปีสิน้สดุวนัที่ 30 มิถนุายน  

 นโยบายการก าหนดราคา 2563 2562 

• บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จ ากดั   

ค่าธรรมเนียมการจดัการ ตามเกณฑ์ที่ระบใุนหนงัสือชีช้วน 1,464,825.01 2,147,755.75 

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน ตามเกณฑ์ที่ระบใุนหนงัสือชีช้วน 610,343.61 894,898.16 
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กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล อินคมั  
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ส าหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถนุายน 2563 

หน่วย : บาท  

ยอดคงเหลือท่ีมีสาระส าคัญกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน มีดังต่อไปนี ้

  ณ วนัที่ 30 มิถนุายน 

  2563 2562 

• บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จ ากดั   

ค่าธรรมเนียมการจดัการค้างจ่าย  99,499.00 165,867.46 

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนค้างจ่าย  41,457.83 69,111.46 

10. ข้อมูลเก่ียวกับการซือ้ขายเงนิลงทุน 

  กองทนุฯ ได้ซือ้และขายเงินลงทนุในระหว่างปีสิน้สดุวนัที่ 30 มิถุนายน 2563 และ 2562 โดยไม่รวมเงินลงทุนในเงิน
ฝากธนาคารและตัว๋สญัญาใช้เงินเป็นจ านวนเงิน 650.01 ล้านบาท และ 707.30 ล้านบาท โดยคิดเป็นอตัราร้อยละ 
285.2967 และ 211.4463 ต่อมลูค่าสินทรัพย์สทุธิถวัเฉลี่ยระหว่างปี ตามล าดบั 

11. การแบ่งปันส่วนทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุน 

ส าหรับปีสิน้สุดวันที่ 30 มิถุนายน 2563 และ 2562 กองทุนฯ ได้จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงิน
ปันผล ดงันี ้

วนัท่ีปิดสมดุทะเบียน ส าหรับรอบระยะเวลา 
อตัราต่อหน่วย 
(บาท/หน่วย) 

ส าหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 30 มิถนุายน  

2563 2562 

23 สิงหาคม 2562 1 พฤษภาคม 2562 - 31 กรกฎาคม 2562 0.10 657,353.19 - 

22 พฤศจิกายน 2562 1 สิงหาคม 2562 - 31 ตลุาคม 2562 0.09 579,678.70 - 

  รวม 1,237,031.89 - 

12. เคร่ืองมือทางการเงนิ 

กองทนุฯ มีนโยบายที่จะบริหารความเสี่ยงของเคร่ืองมือทางการเงิน ดงันี ้

12.1 ความเสี่ยงจากการด าเนินงานของผู้ออกตราสาร (Business Risk) 
ความเสี่ยงที่เกิดจากการด าเนินงานของผู้ออกตราสาร หากผลการด าเนินงานหรือฐานะการเงินของผู้ออกตราสาร  
รวมทัง้ความสามารถในการท าก าไรของผู้ออกตราสารเปลี่ยนแปลงไป  ซึ่งอาจกระทบต่อราคาซือ้ขายของตราสาร 
อย่างไรก็ตาม กองทนุฯ จะพิจารณาคดัเลือกหลกัทรัพย์ที่จะลงทนุ โดยการวิเคราะห์สถานะทางการเงิน ผลการ 
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กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล อินคมั (LHGINCOME) 

กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล อินคมั  
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ส าหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถนุายน 2563 

หน่วย : บาท  
ด าเนินงาน การบริหารงาน เพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุน และยังจะท าการติดตามข้อมูลข่าวสารของผู้ออก       
ตราสารอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง เพื่อปรับเปลี่ยนแผนการลงทนุอย่างเหมาะสม 

12.2 ความเสี่ยงจากความสามารถในการช าระหนีข้องผู้ออกตราสาร (Credit Risk) 
ความเสี่ยงจากการที่บริษัทผู้ออกตราสารไม่สามารถช าระคืนเงินต้นและ/หรือดอกเบีย้ได้ตามที่ก าหนด หรือไม่ครบ
ตามจ านวนที่ได้สญัญาไว้ อย่างไรก็ตาม กองทนุฯ จะวิเคราะห์ฐานะทางการเงิน ความสามารถในการช าระหนีข้องผู้
ออกตราสารอย่างสม ่าเสมอ 

12.3 ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคลอ่งของตราสาร (Liquidity Risk) 

 ความเสี่ยงที่เกิดจากการไม่สามารถขายตราสารได้ในช่วงเวลาที่ต้องการหรืออาจไม่ได้ราคาตามที่คาดหวงัเอาไว้ 
อย่างไรก็ตาม กองทุนฯ จะพิจารณาลงทุนในหลกัทรัพย์ที่มีสภาพคล่องสอดคล้องกับประเภทลกัษณะและนโยบาย
การลงทุนของกองทุนฯ อย่างเหมาะสม เพื่อให้มีความคลอ่งตวัในการบริหารของกองทนุฯ ทัง้นี ้แนวทางการบริหาร
ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องของตราสารจะขึน้อยู่กับการพิจารณาตัดสินใจของกองทุนฯ โดยค านึ งถึง
ผลประโยชน์สงูสดุของผู้ ถือหน่วยลงทนุเป็นส าคญั 

12.4 ความเสี่ยงจากการลงทนุในต่างประเทศ (Country and Political Risk) 

 เนื่องจากกองทุนฯ อาจจะลงทุนในตราสารต่างประเทศ กองทุนฯ จึงมีความเสี่ยงของประเทศที่ลงทุน เช่น การ
เปลี่ยนแปลงของปัจจยัพืน้ฐาน สภาวะทางเศรษฐกิจ การเมือง ค่าเงิน และนโยบายต่างประเทศ โดยปัจจยัเหล่านี ้
อาจมีผลกระทบต่อราคาหน่วยลงทุน หรือหลกัทรัพย์ที่กองทุนลงทนุ อย่างไรก็ตาม บริษัทจดัการจะติดตามและท า
การวิเคราะห์ความเสี่ยงทางด้านปัจจยัพืน้ฐาน สภาวะทางเศรษฐกิจ การเมือง ค่าเงิน และนโยบายต่างประเทศของ
ประเทศที่ลงทนุอย่างสม ่าเสมอ 

12.5 ความเสี่ยงจากข้อจ ากดัการน าเงินลงทนุกลบัประเทศ (Repatriation Risk) 

 เนื่องจากกองทุนฯ อาจจะมีการลงทุนในตราสารต่างประเทศ จึงมีความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงนโยบาย
ต่างประเทศที่เก่ียวกับการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ และการน าเงินลงทุนกลับเข้ามาในประทศได้ ซึ่งอาจ
สง่ผลให้กองทนุไม่สามารถช าระเงินให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุได้ตามจ านวนหรือเวลาที่ก าหนด อย่างไรก็ตาม กองทนุฯ จะ
ติดตามสถานการณ์ของประเทศคู่ค้าที่กองทุนฯ มีการลงทุนไว้อย่างใกล้ชิด และสม ่าเสมอเพื่อลดความเสี่ยง
ดงักลา่ว 

12.6 ความเสี่ยงด้านอตัราแลกเปลี่ยน (Currency Risk) 

 เนื่องจากกองทุนฯ อาจจะมีการลงทุนในตราสารต่างประเทศ ซึง่ต้องลงทุนเป็นสกุลเงินต่างประเทศ ท าให้กองทุนมี
ความเสี่ยงจาการเพิ่มขึน้หรือลดลงของอตัราแลกเปลี่ยนเม่ือเทียบกบัสกลุเงินบาท ซึง่มีผลท าให้ผลตอบแทนที่ได้รับ 
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กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล อินคมั  
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ส าหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถนุายน 2563 

หน่วย : บาท  

มีความผนัผวนตาม อย่างไรก็ตาม กองทนุฯ อาจลงทนุในสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า (Derivative) หรือเคร่ืองมือปอ้งกัน
ความเสี่ยงจากอตัราแลกเปลี่ยน (Hedging) ตามดลุยพินิจของผู้จดัการกองทุน ซึ่งอาจจะมีต้นทนุที่เพิ่มขึน้จากการ
ท าธุรกรรมเพื่อปอ้งกนัความเสี่ยงดงักลา่ว 

12.7 ความเสี่ยงจากการท าสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า (Derivative)  
การท าสัญญาซือ้ขายล่วงหน้า (Derivative) เพื่อป้องกันความเสี่ยง (Hedging) จากอัตราแลกเปลี่ยนอาจท าให้
กองทนุเสียโอกาสในการได้รับผลตอบแทนที่เพิ่มขึน้ หากอตัราแลกเปลี่ยนมีการเปลี่ยนแปลงในทางตรงกนัข้ามกบัที่
กองทุนคาดการณ์ไว้ อย่างไรก็ตาม กองทุนจะเข้าท าธุรกรรมดงักล่าวกับธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ หรือ
ธนาคารพาณิชย์ และจะวิเคราะห์ฐานะทางการเงินของคู่สญัญาก่อนท าสญัญา รวมทัง้ติดตามวิเคราะห์ความเสี่ยง
ในฐานะการเงินของคู่สญัญาอย่างต่อเนื่อง 

13. การอนุมัติงบการเงนิ 
 งบการเงินนีไ้ด้รับอนมุตัิให้ออกโดยผู้มีอ านาจของกองทนุฯ เม่ือวนัที่ 28 กนัยายน 2563 

 

 

 

 

 

 


