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กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล อินคัม (LHGINCOME) 

กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล อินคัม (LHGINCOME) 

ประเภทโครงการ : กองทุนรวมหน่วยลงทุนประเภท Fund of Funds (Fund of Funds) 

นโยบายการลงทุน : กองทุนจะลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศ และ/หรือกองทุนรวมอีทีเอฟ
ต่างประเทศ ท่ัวโลก โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของ

กองทุน ท้ังนี้  บริษัทจัดการจะลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศ และ/หรือกองทุนรวมอีทีเอฟ
ต่างประเทศอย่างน้อย 2 กองทุน ในสัดส่วนกองทุนละไม่เกินร้อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของ

กองทุน ซึ่งสัดส่วนการลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศ และ/หรือกองทุนรวมอีทีเอฟต่างประเทศ จะ

ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน ตามสภาวะการลงทุนหรือการคาดการณ์สภาวะการลงทุนในแต่
ละขณะ โดยกองทุนจะพิจารณาลงทุนในกองทุนหลายประเภท เช่น กองทุนตราสารหนี้ และ/หรือ

กองทุนตราสารทุน และ/หรือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์/REITs และ/หรือกองทุน
รวมโครงสร้างพื้นฐาน เป็นต้น ในสัดส่วนตั้งแต่ร้อยละ 0 ถึงร้อยละ 100 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของ

กองทุน โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน ส่วนท่ีเหลืออาจพิจารณาลงทุนท้ังในและ

ต่างประเทศ โดยอาจลงทุนในเงินฝากธนาคาร ตราสารแห่งทุน ตราสารแห่งหนี้ ตราสารก่ึงหนี้ก่ึงทุน 
ใบสำคัญแสดงสิทธิ และ/หรือหน่วย private equity ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

ตลอดจนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืนหรือการหาดอกผลโดยวิธีอ่ืนอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง 
ตามท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

ประกาศกำหนดหรือให้ความเห็นชอบ 

  กองทุนรวมต่างประเทศ และ/หรีอกองทุนรวมอีทีเอฟต่างประเทศท่ีกองทุนอาจพิจารณาลงทุนในสัญญา
ซื้ อขายล่ วงหน้ า (Derivatives) เพื่ อเพิ่ มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio 

Management) เช่น การทำสัญญาฟิวเจอร์ส และ/หรือสัญญาออปชั่น และ/หรือสัญญาฟอร์เวิร์ด และ/
หรือสัญญาสวอปท่ีอ้างอิงกับหลักทรัพย์ หรือตัวแปรอ้างอิงท่ีกองทุนหลักลงทุน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ

ทำให้กองทุนหลักสามารถสร้างผลตอบแทนให้ใกล้เคียงกับดัชนีอ้างอิง ดังนั้น กองทุนรวมต่างประเทศ 
และ/หรือกองทุนรวมอีทีเอฟต่างประเทศท่ีกองทุนลงทุนจึงมีความเส่ียงมากกว่ากองทุนรวมอ่ืน นอกจากนี้ 

กองทุนรวมต่างประเทศ และ/หรือกองทุนรวมอีทีเอฟต่างประเทศท่ีกองทุนลงทุน อาจไม่ได้ใช้เครื่องมือ

ป้องกันความเส่ียงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ กองทุนรวมต่างประเทศ และ/หรือกองทุนรวม
อีทีเอฟต่างประเทศนั้น อาจได้รรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสกุลเงินของประเทศท่ีกองทุนรวม

ต่างประเทศ และ/หรือกองทุนรวมอีทีเอฟต่างประเทศไปลงทุน 

  ท้ังนี้  ในการลงทุนท้ังในประเทศและต่างประเทศ กองทุนอาจลงทุนในตราสารท่ีมีอันดับความ

น่าเชื่อถือท่ีตัวตราสารหรือท่ีผู้ออกตราสารต่ำกว่าท่ีสามารถลงทุนได้ (Non-Investment Grade) และ/

หรือตราสารท่ีไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือท่ีตัวตราสาร และ/หรือท่ีผู้ออกตราสาร (Unrated) 

และ/หรือหลักทรัพย์ท่ีไม่มีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted Securities)  

  กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) ท่ีมีตัวแปรเป็นอัตราแลกเปลี่ยนเงิน โดยมี
วัตถุ ประสงค์เพื่อป้องกันความเส่ียง (Hedging) จากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศโดยขึ้นอยู่

กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน ซึ่งพิจารณาจากสภาวะของตลาดในขณะนั้น นอกจากนี้ กองทุนอาจ
เข้าทำธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (reverse repo) และ/หรือธุรกรรมประเภทการให้ยืม

หลักทรัพย์ (securities lending) โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด 

ท้ังนี้ กองทุนอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ่งตราสารท่ีมีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) โดยจะ

พิจารณาลงทุนเฉพาะท่ีมีลักษณะเป็นตราสารหนี้ท่ีผู้ออกมีสิทธิในการบังคับไถ่ถอนคืนก่อนกำหนด 
(callable) หรือตราสารหนี้ท่ีผู้ถือมีสิทธิเรียกให้ผู้ออกชำระหนี้คืนก่อนกำหนด (puttable) โดยมีการ

กำหนดผลตอบแทนไว้อย่างแน่นอนหรือเป็นอัตราท่ีผันแปรตามอัตราดอกเบ้ียของสถาบันการเงินหรือ

อัตราดอกเบ้ียอ่ืน และไม่มีการกำหนดเงื่อนไขการจ่ายผลตอบแทนท่ีอ้างอิงกับปัจจัยอ้างอิงอ่ืนเพิ่มเติม 
และกองทุนอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (derivatives) เพื่อป้องกันความเส่ียง 

(hedging)  และจะลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า(derivatives) ท่ีแฝงอยู่ในธุรกรรม structure note 

ท่ีเป็น puttable / callable bond เท่านั้น 
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เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน 

 กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล อินคัม 

 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด ขอนำส่ง “รายงานสรุปสถานะการลงทุน” เพื่อรายงาน     

ผลการดำเนินงานของกองทุนตั้งแต่วันท่ี 1 กรกฏาคม 2563 ถึงวันท่ี 30 มิถุนายน 2564 มาเพื่อโปรดทราบ 

 

สภาพตลาดในรอบบัญชีตั้งแต่วันท่ี 1 กรกฏาคม 2563 ถึงวันท่ี 30 มิถุนายน 2564 

ตลาดตราสารหน้ี 

ในปี2564นี้ เศรษฐกิจโลกเติบโตได้ค่อนข้างดีในกลุ่มประเทศท่ีพัฒนาแล้วเป็นหลักโดยเฉพาะในสหรัฐท่ีมีการ

เติบโตทางเศรษฐกิจอยู่ในระดับท่ีสูงมาก โดยในไตรมาสแรกของปีนี้เศรษฐกิจสหรัฐนั้นเติบโตได้ถึง +6.4% ซึ่งปัจจัยหลัก

นั้นมาจากการท่ีเศรษฐกิจสหรัฐกลับมาเดินหน้าได้อีกครั้งหนึ่งหลังจากการฉีดวัคซีน ซึ่งสหรัฐมีอัตราการฉีดวัคซีนท่ีสูงเป็น
อันดับต้นๆของโลก จึงส่งผลให้สหรัฐสามารถกลับมาเปิดเมืองได้ และ จะเปิดเมืองอย่างเต็มรูปแบบในไตรมาส 3 ของปีนี้ 

ทางด้านอัตราเงินเฟ้อของสหรัฐในเดือน มิถุนายน นั้นได้มีการปรับสูงขึ้นอย่างรวดเร็วมาอยู่ท่ี +5.4% ซึ่งปัจจัยหลักๆนั้นมา
จากฐานท่ีต่ำมากเนื่องจากในปี 2563 นั้นมีการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ซึ่งนำปสู่การปิดเมืองต่างๆ นอกจากนี้เงินเฟ้อ

ท่ีสูงนั้นยังคงมาจากการเริ่มเปิดเมืองใหม่ท่ีส่งผลให้มีอุปสงค์ของการเดินทางรวมถึงรถยนต์ท่ีสูงมากส่งผลให้ราคารถยนต์
มือสอง นั้นปรับตัวขึ้นไปกว่า 30% นอกจากนี้เมื่อบริษัทต่างๆเริ่มกลับมาเปิดอีกครั้งก็พบกับปัญหาการขาดแรงงานจึง

นำไปสู่การขึ้นค่าจ้างแรงงานท่ีสูงขึ้น ซึ่งได้ส่งผลกระทบไปสู่การใช้จ่ายและราคาสินค้าท่ี สูงขึ้นตามไปด้วย ทางด้าน

ตลาดแรงงานของสหรัฐก็ปรับตัวดีขึ้นเรื่อยๆตามการเปิดเมือง โดยในปัจจุบันตัวเลขการว่างงานของสหรัฐนั้นลดลงจาก 
ระดับท่ีสูงกว่า 10% ในช่วงปีท่ีแล้วลงมาสู่ระดับ 5.9% ซึ่งท้ังหมดนี้ก็เป็นปัจจัยบวกต่อภาพเศรษฐกิจท้ังระบบเป็นอย่างมาก 

และ ยังคงมีแนวโน้มท่ีจะดีขึ้นเรื่อยๆ โดย world bank ได้มองว่าเศรษฐกิจสหรัฐนั้นจะสามารถฟื้นตัวกลับมาได้ในระดับก่อน

เกิดการแพร่ระบาดของโควิด-19ได้ภายในส้ินปีนี้ 

ทางด้านธนาคารกลางสหรัฐนั้นก็ยังคงมีนโยบายทางการเงินท่ีผ่อนคลายอย่างต่อเนื่องถึงแม้ว่าภาพเศรษฐกิจท่ี

แท้จริงจะปรับตัวดีขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยเฟดมองว่าเงินเฟ้อของสหรัฐท่ีปรับตัวสูงขึ้นนั้นจะเป็นภาพท่ีเกิดขึ้นเพียงชั่วคราว 
และตัวเลขดังกล่าวงจะลดลงกลับมาสู่ระดับ 2% ในปี2565 เนื่องจากการปรับตัวขึ้นของเงินเฟ้อมาจากฐานท่ีต่ำในปี2563

เป็นหลัก โดยปัจจัยสำคัญท่ีทาง เฟดให้ความสำคัญมากกว่าในปัจจุบันนั้นก็คือ เรื่องการจ้างงานเนื่องจากเฟดต้องการให้
การจ้างงานในสหรัฐนั้นปรับกลับไปได้เท่ากับระดับก่อนเกิดโควิด-19 ซึ่งในช่วงเวลาดังกล่าวมีการตกงานถึง 20ล้าน

ตำแหน่ง โดยในปัจจุบันนั้นมีการจ้างงานกลับเข้ามาเพียง 14 ล้านตำแหน่ง ดังนั้นเฟดเองก็คงส่งสัญญาณอย่างต่อเนื่องว่า
จะไม่มีการขึ้นอัตราดอกเบ้ียนโยบายไปจนถึง ปลายปี 2022 โดยจะรักษาระดับดอกเบ้ียนโยบายอยู่ท่ีระดับ 0 - 0.25% 

ต่อไป อย่างไรก็ตามทางด้านเฟด เองก็ได้เริ่มพูดถึงการเริ่มต้นท่ีจะประชุมเก่ียวกับแนวทางการลดการเข้าซื้อตราสารหนี้ 

หรือ QE Tapering ซึ่งจะเป็นเหมือนจุดเริ่มต้นของการขึ้นอัตราดอกเบ้ียนโยบาย เนื่องจากในครั้งท่ีผ่านมาทางเฟดได้เริ่มลด

ก่อนเข้าซื้อสินทรัพย์จนหมดก่อนจึงเริ่มต้นการขึ้นอัตราดอกเบ้ียนโยบาย 

 ท้ังนี้การลงทุนในตราสารหนี้ต่างประเทศยังคงมีความน่าสนใจจากแนวโน้มผลตอบแทนท่ีสูงกว่าตราสารหนี้ไทย 
และคุณภาพเครดิตของตราสารหนี้ต่างประเทศก็ยังคงมีคุณภาพท่ีดี แต่อย่างไรก็ตาม ตราสารหนี้ต่างประเทศยังคงมีความ

ผันผวนที่สูงกว่าตราสารหนี้ไทยเช่นกัน 

บริษัทขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นอย่างสูง ท่ีได้มอบความไว้วางใจให้บริษัทบริหารเงินลงทุนของท่าน 

บริษัทยังคงยืนยันในความตั้งใจและทุ่มเทความสามารถเพื่อบริหารเงินของท่านอย่างมีประสิทธิภาพสูงท่ีสุดต่อไป  และหาก

ท่านมีข้อสงสัยประการใด ท่านสามารถติดต่อมาได้ท่ีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด หมายเลข

โทรศัพท ์02-286-3484 หรือท่ีอีเมล lhfund@lhfund.co.th 

 

ขอแสดงความนับถือ 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด 

mailto:lhfund@lhfund.co.th


 

 

4 

 

กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล อินคัม (LHGINCOME) 

รายชื่อผู้จัดการกองทุน 
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กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล อินคัม (LHGINCOME) 
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กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล อินคัม (LHGINCOME) 

ตารางเปรียบเทียบผลการดำเนินงาน 
ชนิดสะสมมูลค่า                                                                  

ข้อมูล ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2564 
 

 
 

 
 

        
 
 

 ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 
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กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล อินคัม (LHGINCOME) 

ตารางเปรียบเทียบผลการดำเนินงาน 
ชนิดจ่ายเงินปันผล 

ข้อมูล ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2564 
 

 

 

 
 

 
          

  
  ข้อมูล ณ วันที ่30 มิถุนายน 2564 
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กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล อินคัม (LHGINCOME) 

ตารางเปรียบเทียบผลการดำเนินงาน 
ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ 

ข้อมูล ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2564 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

        ขอ้มูล ณ วันที ่30 มิถุนายน 2564 
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กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล อินคัม (LHGINCOME) 

ตารางเปรียบเทียบผลการดำเนินงาน 
ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ 

ข้อมูล ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2564 
 

 
 

 
 

 

 

 

ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564  
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กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล อินคัม (LHGINCOME) 

-  เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุน

รวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน 
-  ผลการดำเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานท่ีเก่ียวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นส่ิงยืนยัน

ถึงผลการดำเนินงานในอนาคต 
-  ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเส่ียง ก่อนตัดสินใจลงทุน 

 

 

 

รายงานสถานะการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน 
มูลค่า ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2564 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายละเอียดการลงทุน มูลค่าตามราคาตลาด %NAV

หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ 2,907,486.93                 4.26                   

เงินฝากธนาคาร 2,907,486.93                 4.26                   

หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศ 67,534,169.11               98.97                 

หน่วยลงทุน 67,534,169.11               98.97                 

สัญญาซ้ือขายล่วงหน้า (1,647,630.23)                (2.41)                 

สัญญาท่ีอ้างอิงกับอัตราแลกเปล่ียน (1,647,630.23)                (2.41)                 

ประเภทรายการค้างรับค้างจ่ายหรือหน้ีสินอ่ืน ๆ (559,299.51)                   (0.82)                 

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 68,234,726.30           100.00             
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กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล อินคัม (LHGINCOME) 

รายละเอียดการลงทุนในหลักทรัพย์ 

มูลค่า ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2564 

 

  

อัตราส่วน จ านวนเงินต้น มูลค่ายุติธรรม

(%) หรือ จ านวนหุ้น/ (บาท)

หน่วย

เงินฝากธนาคาร

ธนาคาร แอลจีที (สิงคโปร์) จ ากัด 0.39 8,254.25 264,540.46

ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) 3.87 2,642,927.52 2,642,946.47

          รวมเงินฝากธนาคาร 4.26 2,907,486.93

สัญญาซ้ือขายล่วงหน้า

สัญญาท่ีอ้างอิงกับอัตราแลกเปล่ียน -2.41 61,991,196.00 -1,647,630.23

          รวมสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า -2.41 -1,647,630.23

หน่วยลงทุน

     หมวดธรุกิจเงินทุนและหลักทรัพย์

PIMCO GLOBAL ADVISORS LRELAND LTD. 70.23 88,063.24 47,923,314.54

TROWE PRICE-DVSFD INC. 18.55 39,059.77 12,655,965.18

     หมวดธรุกิจหลักทรัพย์อ่ืนๆ

BLACKROCK FUND ADVISORS 10.19 17,600.00 6,954,889.39

          รวมหน่วยลงทุน 98.97 67,534,169.11

รวมเงินลงทุน 100.82 68,794,025.81

รายการค้างจ่ายหรือหน้ีสินอ่ืน ๆ -0.82 -559,299.51

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 100.00 68,234,726.30

รายละเอียด
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กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล อินคัม (LHGINCOME) 

รายละเอียดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 
 

 

 

รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหน้ี เงินฝาก หรือตราสารก่ึงหน้ีก่ึงทุน 

มูลค่า ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2564 

 
 

สถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ TRIS Rating 

คำอธิบายการจัดอันดับเครดิตตราสารหน้ีระยะกลางและยาวมีอายุตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป 

AAA อันดับเครดิตสูงสุด มีความเส่ียงต่ำท่ีสุด ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระดอกเบ้ียและคืนเงินต้นใน
เกณฑ์สูงสุด และได้รับผลกระทบน้อยมากจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และส่ิงแวดล้อมอ่ืน ๆ 

AA มีความเส่ียงต่ำมาก ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระดอกเบ้ียและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงมาก แต่อาจ

ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และส่ิงแวดล้อมอ่ืน ๆ มากกว่าอันดับเครดิตท่ีอยู่ในระดับ 
AAA 

A มีความเส่ียงในระดับต่ำ ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระดอกเบ้ียและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูง แต่อาจ
ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และส่ิงแวดล้อมอ่ืน ๆ มากกว่าอันดับเครดิตท่ีอยู่ใน

ระดับสูงกว่า 
BBB มีความเส่ียงในระดับปานกลาง ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระดอกเบ้ียและคืนเงินต้นในเกณฑ์ท่ี

เพียงพอ แต่มีความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และส่ิงแวดล้อมอ่ืน ๆ มากกว่า และอาจมี

ความสามารถในการชำระหนี้อ่อนแอลงเมื่อเทียบกับอันดับเครดิตท่ีอยู่ในระดับสูงกว่า 
BB มีความเส่ียงในระดับสูง ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระดอกเบ้ียและคืนเงินต้นในเกณฑ์ต่ำกว่าระดับ

ปานกลาง และจะได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และส่ิงแวดล้อมอ่ืน ๆ ค่อนข้างชัดเจน 
ซึ่งอาจส่งให้ความสามารถในการชำระหนี้อยู่ในเกณฑ์ท่ีไม่เพียงพอ 

B มีความเส่ียงในระดับสูงมาก ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระดอกเบ้ียและคืนเงินต้นในเกณฑ์ต่ำ และ

อาจจะหมดความสามารถหรือความตั้งใจในการชำระหนี้ได้ตามการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ทางธุรกิจ 
เศรษฐกิจ และส่ิงแวดล้อมอ่ืน ๆ  

C มีความเส่ียงในการผิดนัดชำระหนี้สูงท่ีสุด ผู้ออกตราสารหนี้ไม่มีความสามารถในการชำระดอกเบ้ียและคืนเงินต้น
ตามกำหนดอย่างชัดเจน โดยต้องอาศัยเงื่อนไขท่ีเอ้ืออำนวยทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และส่ิงแวดล้อมอ่ืน ๆ อย่างมาก

จึงจะมีความสามารถในการชำระหนี้ได้ 
D เป็นระดับท่ีอยู่ในสภาวะผิดนัดชำระหนี้ โดยผู้ออกตราสารหนี้ไม่สามารถชำระดอกเบ้ียและคืนเงินต้นได้ตามกำหนด 

ประเภทสัญญา คู่สัญญา วัตถุประสงค์ มูลค่าสัญญา

(Notional Amount)

% NAV วันครบก าหนด ก าไร/ขาดทุน

(Net Gain/Loss)

สัญญาฟอร์เวิร์ด KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED                                                                 ป้องกันความเส่ียง 16,837,578.00 (0.6949) 15 Oct 2021 (474,186.42)

สัญญาฟอร์เวิร์ด THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC 

COMPANY LIMITED                                                     

ป้องกันความเส่ียง 1,717,925.00 (0.0667) 15 Oct 2021 (45,500.51)

สัญญาฟอร์เวิร์ด TMBThanachart Bank Public Company Limited ป้องกันความเส่ียง 43,435,693.00 (1.6530) 15 Oct 2021 (1,127,943.30)

สัญญาท่ีอ้างอิงกับอัตราแลกเปล่ียน USD/THB

    ประเภท                    ผู้ออก อันดับ มูลค่าตาม

ความน่าเช่ือถือ ราคาตลาด

เงินฝากธนาคาร ธนาคาร แอลจีที (สิงคโปร์) จ ากัด A+(S&P) 264,540.46                    

เงินฝากธนาคาร ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) AA+(FITCH) 2,642,946.47
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กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล อินคัม (LHGINCOME) 

อันดับเครดิตจาก AA ถึง C อาจมีเครื่องหมายบวก (+) หรือลบ (-) ต่อท้ายเพื่อจำแนกความแตกต่างของคุณภาพของ
อันดับเครดิตภายในระดับเดียวกัน 

คำอธิบายการจัดอันดับเครดิตตราสารหน้ีระยะส้ันมีอายุต่ำกว่า 1 ปี 

T1 ผู้ออกตราสารหนี้มีสถานะท้ังทางด้านการตลาดและการเงินท่ีแข็งแกร่งในระดับดีมาก และนักลงทุนจะได้รับความ

คุ้มครองจากการผิดนัดชำระหนี้ที่ดีกว่าอันดับเครดิตในระดับอ่ืน ผู้ออกตราสารท่ีได้รับอันดับเครดิตในระดับดังกล่าว

ซึ่งมีเครื่องหมาย “+” ด้วยจะได้รับความคุ้มครองด้านการผิดนัดชำระหนี้ท่ีสูงยิ่งขึ้น 

T2 ผู้ออกตราสารหนี้มีสถานะท้ังทางด้านการตลาดและการเงินท่ีแข็งแกร่งในระดับดี และมีความสามารถในการชำระ

หนี้ระยะส้ันในระดับท่ีน่าพอใจ 

T3 ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระหนี้ระยะส้ันในระดับท่ียอมรับได้ 

T4 ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระหนี้ระยะส้ันท่ีค่อนข้างอ่อนแอ 

อันดับเครดิตทุกประเภทท่ีจัดโดย TRIS Rating เป็นอันดับเครดิตตราสารหนี้ ในตระกูลเงินบาท ซึ่ งสะท้อน

ความสามารถในการชำระหนี้ของผู้ออกตราสารโดยไม่รวมความเส่ียงในการเปลี่ยนแปลงการชำระหนี้จากสกุลเงินบาทเป็น

สกุลเงินตราต่างประเทศ 

นอกจากกนี้ TRIS Rating ยังกำหนด “แนวโน้มอันดับเครดิต” (Rating Outlook) เพื่อสะท้อนความเป็นไปได้ของการ

เปลี่ยนแปลงอันดับเครดิตของผู้ออกตราสารในระยะปานกลางหรือระยะยาว โดย TRIS Rating จะพิจารณาถึงโอกาสท่ีจะ

เกิดการเปลี่ยนแปลงของภาวะอุตสาหกรรมและสภาพแวดล้อมทางธุรกิจในอนาคตของผู้ออกตราสารท่ีอาจกระทบต่อ

ความสามารถในการชำระหนี้ ท้ังนี้ แนวโน้มอันดับเครดิตท่ีออกให้แก่หน่วยงานหนึ่ง ๆ จะเทียบเท่ากับความสามารถในการ

ชำระหนี้ของหน่วยงานนั้น ๆ แนวโน้มอันดับเครดิตแบ่งออกเป็น 4 ระดับ ได้แก่ 

Positive  หมายถึง อันดับเครดิตอาจปรับขึ้น 

Stable  หมายถึง อันดับเครดิตอาจไม่เปลี่ยนแปลง 

Negative หมายถึง อันดับเครดิตอาจปรับลดลง 

Developing หมายถึง อันดับเครดิตอาจปรับขึ้น ปรับลดลง หรือไม่เปลี่ยนแปลง 

 

สถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ Fitch Rating 

คำอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือระยะยาว สำหรับประเทศไทย 

AAA(tha) แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงสุดของอันดับความน่าเชื่อถือภายในประเทศไทย ซึ่งกำหนดโดย Fitch โดย

อันดับความน่าเชื่อถือนี้จะมอบให้กับอันดับความน่าเชื่อถือท่ีมีความเส่ียง “น้อยท่ีสุด” เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออก
ตราสารหรือตราสารอ่ืนในประเทศไทย และโดยปกติแล้วจะกำหนดให้แก่ตราสารทางการเงินท่ีออกหรือค้ำ

ประกันโดยรัฐบาล 

AA(tha) แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงมากเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอ่ืนในประเทศไทย โดยระดับ
ความน่าเชื่อถือของตราสารทางการเงินขั้นนี้ต่างจากผู้ออกตราสารหรือตราสารอ่ืนท่ีได้รับการจัดอันดับความ

น่าเชื่อถือขั้นสูงสุดของประเทศไทยเพียงเล็กน้อย 

BBB (tha) แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นปานกลางเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอ่ืนในประเทศไทย 
อย่างไรก็ดีมีความเป็นไปได้มากว่าการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์หรือสภาพทางเศรษฐกิจจะมีผลกระทบต่อ

ความสามารถในการชำระหนี้ได้ตรงตามกำหนดเวลาของตราสารทางการเงินเหล่านี้มากกว่าตราสารหนี้อ่ืนท่ี

ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในประเภทท่ีสูงกว่า 
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กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล อินคัม (LHGINCOME) 

BB (tha) แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือค่อนข้างต่ำเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอ่ืนในประเทศไทย การ
ชำระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารเหล่านี้ภายในประเทศนั้น ๆ มีความไม่แน่นอนในระดับหนึ่งและความสามารถ

ในการชำระหนี้คืนตามกำหนดเวลาจะมีความไม่แน่นอนมากขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจในทางลบ 

B (tha) แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นต่ำอย่างมีนัยสำคัญเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอ่ืนในประเทศ
ไทย การปฏิบัติตามเงื่อนไขของตราสารหนี้และข้อผูกพันทางการเงินยังคงเป็นไปได้ในปัจจุบัน แต่ความมั่นคง

ยังจำกัดอยู่ในระดับหนึ่งเท่านั้น และความสามารถในการชำระหนี้คืนตามกำหนดเวลาอย่างต่อเนื่องนั้นไม่

แน่นอน ขึ้นอยู่กับสภาวะท่ีเอ้ือต่อการดำเนินธุรกิจและสภาพทางเศรษฐกิจ 

CCC(tha), CC(tha), C(tha)   แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นต่ำมากเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอ่ืนใน

ประเทศไทย ความสามารถในการปฏิบัติตามข้อผูกพันทางการเงินขึ้นอยู่กับสภาวะท่ีเอ้ือต่อการดำเนินธุรกิจและ

การพัฒนาทางเศรษฐกิจเพียงอย่างเดียว 

D(tha) อันดับความน่าเชื่อถือเหล่านี้ จะถูกกำหนดให้สำหรับองค์กรหรือตราสารหนี้ซึ่งกำลังอยู่ในภาวะผิดนัดชำระหนี้

ในปัจจุบัน 

คำอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือระยะส้ัน สำหรับประเทศไทย 

F1 (tha) แสดงถึงระดับความสามารถขั้นสูงสุดในการชำระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารตรงตามกำหนดเมื่อเปรียบเทียบ

กับผู้ออกตราสารหรือตราสารอ่ืน ๆ ในประเทศไทย ภายใต้อันดับความน่าเชื่อถือนี้จะมอบให้สำหรับอันดับความ

น่าเชื่อถือท่ีมีความเส่ียง “น้อยท่ีสุด” เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอ่ืนในประเทศเดียวกันและโดยปกติแล้ว

จะกำหนดให้กับตราสารทางการเงินท่ีออกหรือค้ำประกันโดยรัฐบาล ในกรณีท่ีมีระดับความน่าเชื่อถือสูงเป็น

พิเศษจะมีสัญลักษณ์ “+” แสดงไว้เพิ่มเติมจากอันดับความน่าเชื่อถือท่ีกำหนด 

F2 (tha) แสดงถึงระดับความสามารถในการชำระหนี้ตามเงื่อนไขทางการเงินของตราสารตามกำหนดเวลาในระดับท่ีน่า

พอใจเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอ่ืน ๆ ในประเทศไทย อย่างไรก็ดี ระดับความน่าเชื่อถือ

ดังกล่าวยังไม่อาจเทียบเท่ากับกรณีที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือท่ีสูงกว่า 

F3 (tha) แสดงถึงระดับความสามารถในการชำระหนี้ตามเงื่อนไขทางการเงินของตราสารตามกำหนดเวลาในระดับปาน

กลางเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอ่ืน ๆ ในประเทศไทย ความสามารถในการชำระหนี้ดังกล่าว

จะมีความไม่แน่นอนมากขึ้นไปตามความเปลี่ยนแปลงในทางลบในระยะส้ันมากกว่าตราสารท่ีได้รับการจัดอันดับ

ความน่าเชื่อถือท่ีสูงกว่า 

B (tha) แสดงถึงระดับความสามารถในการชำระหนี้ตามเงื่อนไขทางการเงินของตราสารตามกำหนดเวลาท่ีไม่แน่นอน

เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอ่ืน ๆ ในประเทศไทย ความสามารถในการชำระหนี้ดังกล่าวจะไม่

แน่นอนมากขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจแลการเงินในทางลบระยะส้ัน 

C (tha) แสดงถึงระดับความสามารถในการชำระหนี้ตามเงื่อนไขทางการเงินของตราสารตามกำหนดเวลาท่ีไม่แน่นอนสูง

เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอ่ืน ๆ ในประเทศไทย ความสามารถในการปฏิบัติตามข้อผูกพัน

ทางการเงินขึ้นอยู่กับสภาวะท่ีเอ้ือต่อการดำเนินธุรกิจและสภาพการณ์ทางเศรษฐกิจเท่านั้น 

D (tha) แสดงถึงการผิดนัดชำระหนี้ที่ได้เกิดขึ้นแล้วหรือกำลังจะเกิดขึ้น 

หมายเหตุประกอบการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระยะยาว ในระยะส้ัน สำหรับประเทศไทย 

เครื่องบ่งชี้พิเศษสำหรับประเทศไทย “tha” จะถูกระบุไว้ต่อจากอันดับความน่าเชื่อถือทุกระดับ เพื่อแยกความแตกต่าง

ออกจากการจัดอันดับความน่าเชื่อถือระดับสากล เครื่องหมาย “ + ” หรือ “ - ” อาจจะถูกระบุไว้เพิ่มเติมต่อจากอันดับความ

น่าเชื่อถือสำหรับประเทศหนึ่ง ๆ เพื่อแสดงถึงสถานะย่อยโดยเปรียบเทียบกันภายในอันดับความน่าเชื่อถือขึ้นหลัก ท้ังนี้ จะ

ไม่มีการระบุสัญลักษณ์ต่อท้ายดังกล่าว สำหรับอันดับความน่าเชื่อถือระดับ “AAA (tha)” หรืออันดับท่ีต่ำกว่า “CCC (tha)” 
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กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล อินคัม (LHGINCOME) 

สำหรับอันดับความน่าเชื่อถือในระยะยาวและจะไม่มีการระบุสัญลักษณ์ต่อท้ายดังกล่าวสำหรับอันดับความน่าเชื่อถือใน

ระยะส้ัน นอกเหนือจาก “F1 (tha)” 

สัญญาณการปรับอันดับความน่าเชื่อถือ (Rating Watch) : สัญญาณการปรับอันดับความน่าเชื่อถือจะถูกใช้เพื่อแจ้งให้

นักลงทุนทราบว่ามีความเป็นไปได้ท่ีจะมีการเปลี่ยนแปลงอันดับความน่าเชื่อถือและแจ้งแนวโน้มทิศทางของการ
เปลี่ยนแปลงดังกล่าว สัญญาณดังกล่าวอาจระบุเป็น “สัญญาณบวก” ซึ่งบ่งชี้แนวโน้มในการปรับอันดับความน่าเชื่อถือให้

สูงขึ้น “สัญญาณลบ” จะบ่งชี้แนวโน้มในการปรับอันดับความน่าเชื่อถือให้ต่ำลง หรือ “สัญญาณวิวัฒน์” ในกรณีที่อันดับความ

น่าเชื่อถืออาจจะได้รับการปรับขึ้น ปรับลง หรือคงท่ี โดยปกติสัญญาณการปรับอันดับความน่าเชื่อถือมักจะถูกระบุไว้สำหรับ
ช่วงระยะเวลาส้ัน ๆ 

 

 
 

รายงานสรุปเงินลงทุนในตราสารแห่งหน้ี เงินฝาก หรือตราสารก่ึงหน้ีก่ึงทุน    

มูลค่า ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2564 

 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

กลุ่มของตราสารการลงทุน มูลค่าตามราคาตลาด %NAV

(ก) ตราสารภาครัฐไทย/ตราสารภาครัฐต่างประเทศ -                            -               

(ข) ตราสารท่ีธนาคารท่ีมีกฎหมายเฉพาะจัดต้ังข้ึน ธนาคารพาณิชย์ 2,907,486.93              4.26             

หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก/ส่ังจ่าย/รับอาวัล/ค้ าประกัน

(ค) ตราสารท่ีมีอันดับความน่าเช่ือถืออยู่ในอันดับท่ีสามารถ -                            -               

ลงทุนได้ (Investment grade)

(ง) ตราสารท่ีมีอันดับความน่าเช่ือถืออยู่ในอันดับต่ ากว่าอันดับท่ี -                            -               

สามารถลงทุนได้ (Non-Investment grade) หรือไม่มี Rating

 

สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนสำหรับกลุ่มตราสารตาม (ง) เท่ากับ 15% NAV 
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กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล อินคัม (LHGINCOME) 

 
รายงานการลงทุนท่ีไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน 

รอบ 6 เดือนระหว่างวันท่ี 1 กรกฏาคม 2563 ถึงวันท่ี 30 มิถุนายน 2564 

วันที่ รายละเอียด การดำเนินการแก้ไข 

  
 

 

 
 

การใช้สิทธิออกเสียงในท่ีประชุมผู้ถือหุ้น 

ผู้ลงทุนสามารถตรวจดูแนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงและการดำเนินการใช้สิทธิออกเสียงได้ท่ี website ของบริษัท
จัดการ www.lhfund.co.th 

 

 

 

 

รายงานรายชื่อของบุคคลท่ีเก่ียวข้อง ท่ีมีการทำธุรกรรมกับกองทุนรวม 

 กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล อินคัม มีการทำธุรกรรมกับบุคคลท่ีเก่ียวข้องในรอบระยะเวลาตั้งแต่วันท่ี                

1 กรกฏาคม 2563 ถึงวันท่ี 30 มิถุนายน 2564 ตามรายชื่อ ดังนี้ 

-ไม่มี- 

 

หมายเหตุ : ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบการทำธุรกรรมกับบุคคลท่ีเก่ียวข้องกับกองทุนรวม ได้ท่ีบริษัทจัดการโดยตรง หรือท่ี 

website ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด www.lhfund.co.th และสำนักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. www.sec.or.th 

 

 
 

 
อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน (Portfolio Turnover Ratio: PTR) 

มูลค่า ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2564                

                                

 

 

 
ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3  

ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2564 

ชื่อกองทุน ผู้ถือหน่วย สัดส่วน (ร้อยละ) 

กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล อินคัม 
(LHGINCOME) 

กลุ่มบุคคลใดบุคคลหนึ่ง - 

 

 

ช่ือกองทุน PTR

กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล อินคัม 0.0232

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

ค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเก็บจากกองทุนรวม 

สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันท่ี 1 กรกฏาคม 2563 ถึงวันท่ี 30 มิถุนายน 2564 

 

 

ค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเก็บจากกองทุน* จ านวนเงิน

Fund's Direct Expenses (หน่วย : พันบาท) เรียกเก็บจริง ตามโครงการ*

ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee) 790.14 0.641 ไม่เกินร้อยละ 2.50

ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee) 39.51 0.032 ไม่เกินร้อยละ 0.10

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (Registrar Fee) 329.42 0.267 ไม่เกินร้อยละ 0.50

ค่าสอบบัญชี (Audit Fee) 60.00 0.049 ตามท่ีจ่ายจริง

ค่าท่ีปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee) ไม่มี ไม่มี ไม่มี

ค่าจัดต้ังและจดทะเบียนกองทุน (Setup and Registered Fund) 0.00 0.000 ตามท่ีจ่ายจริง

ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ในการด าเนินโครงการ  (Others Operating  Expense) 48.55 0.039 ตามท่ีจ่ายจริง

รวมค่าใช้จ่ายท้ังหมด** 1,267.62 1.028

ค่าใช้จ่ายในการซ้ือขายหลักทรัพย์ 98.48 0.080 ตามท่ีจ่ายจริง

หมายเหตุ

* ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม ภาษีธรุกิจเฉพาะ หรือภาษีอ่ืนใดในท านองเดียวกัน (ถ้ามี)

**  ไม่รวมค่านายหน้าซ้ือขายหลักทรัพย์ และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนจากการซ้ือขายหลักทรัพย์

ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ












































