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กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล มลัติ แอสเซท็ (LHGMA) 

กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล มลัติ แอสเซท็ (LHGMA) 

ประเภทโครงการ :  กองทุนรวมหน่วยลงทุนประเภท Feeder Fund (Feeder Fund) 

นโยบายการลงทุน : กองทุนจะเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ (หรอื “กองทุนหลกั (Master fund)”) 
โดยเฉลีย่ในรอบปีบญัชไีม่น้อยกว่ารอ้ยละ 80 ของมลูค่าทรพัยส์นิสุทธ ิซึง่กองทุนหลกัทีก่องทุนจะลงทุน
คอืกองทุน Investec Global Multi-Asset Income Fund (“กองทุนหลกั”) มนีโยบายลงทุนในทรพัยส์นิที่
หลากหลายในตราสารหนี้ ตราสารทุน และตราสารอนุพนัธท์างการเงนิซึง่มสีนิทรพัยอ์า้งองิเป็นตราสาร
หนี้ และตราสารทุน ซึ่งกองทุนหลกัไดจ้ดทะเบยีนในประเทศลกัเซมเบริ์ก และอยู่ภายใต้ UCITS ทัง้นี้ 
กองทุนจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนหลกัในชนิดหน่วยลงทุน “Class I ACC” สกุลเงนิดอลล่าร์
สหรฐัฯ (USD) ซึ่งจดัตัง้และจดัการโดย Investec Asset Management Luxembourg S.A. และบรหิาร
การลงทุนโดย Investec Asset Management Limited  

 กองทุน Investec Global Multi-Asset Income Fund มีนโยบายลงทุนในทรัพย์สินที่หลากหลายใน    
ตราสารหนี้ ตราสารทุน และตราสารอนุพนัธท์างการเงนิซึง่มสีนิทรพัยอ์า้งองิเป็นตราสารหนี้ และตราสาร
ทุน โดยปกตกิองทุนหลกัจะลงทุนในตราสารทุนไม่เกนิรอ้ยละ 50 ของมลูค่าทรพัยส์นิของกองทุน  

 ตราสารทีใ่หด้อกเบีย้คงที ่ทีก่องทุนถอือยู่อาจจะมรีายละเอยีดดงันี้  

1. ออกโดยบรษิัทเอกชน สถาบนัการเงนิ รฐับาล หน่วยงานของรฐัหรอืองคก์รระหว่างประเทศทัว่โลก 
ทุกช่วงระยะเวลาตราสาร (โดยรวมถงึแต่ไม่จ ากดัเพยีงตลาดเกดิใหม่และตลาด frontier type markets)  

2. อาจลงทุนในตราสารหนี้ทีม่อีายุเฉลีย่ของตราสารหนี้ (Duration) เท่าใดกไ็ด ้และ  

3. อนัดบัความน่าเชื่อถือที่สามารถลงทุนได ้(investment grade) และ/หรอื ตราสารหนี้ที่มอีนัดบัความ
น่าเชื่อถอืต ่ากว่าทีส่ามารถลงทุนได ้(non-investment grade)  

 กองทุนหลกัอาจถอืครองหลกัทรพัยป์ระเภทแปลงสภาพได ้(Contingent Convertible Securities 
(Cocos)) ไดไ้ม่เกนิรอ้ยละ 10 ของมลูค่าทรพัยส์นิของกองทุน 

 ส่วนที่เหลือกองทุนหลักอาจลงทุนในหลักทรัพย์ที่โอนสิทธิได้ (Transferable securities) ตราสาร     
ตลาดเงนิ เงนิสดหรอืตราสารเทยีบเท่าเงนิสด สญัญาซือ้ขายล่วงหน้า เงนิฝาก และหน่วยลงทุน CIS 

 กองทุนหลกัอาจใชส้ญัญาซือ้ขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกนัความเสีย่งและเพื่อเพิม่ประสทิธ ิ
ภาพการบรหิารในการลงทุน และ/หรอื เพื่อวตัถุประสงคข์องการลงทุน 

 กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล มลัต ิแอสเซท็ อาจพจิารณาลงทนุในสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า 
(Derivatives) เพื่อป้องกนัความเสีย่ง (Hedging) จากอตัราแลกเปลีย่น (Foreign Exchange Rate Risk) 
ตามดุลยพนิจิของผูจ้ดัการกองทนุ 
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กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล มลัติ แอสเซท็ (LHGMA) 

 บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธเิปลีย่นแปลงประเภทและลกัษณะพเิศษของกองทุนรวมในอนาคตเป็น Fund 
of Funds หรอืลงทุนโดยตรงในต่างประเทศ โดยไม่ท าใหร้ะดบัความเสีย่งของการลงทุน (risk spectrum) 
เพิ่มขึ้น ทัง้นี้ ให้เป็นดุลยพินิจของผู้จดัการกองทุน โดยขึ้นกบัสถานการณ์ตลาด และต้องเป็นไปเพื่อ
ประโยชน์สงูสดุของผูถ้อืหน่วยลงทุน 

 ทัง้นี้ บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธใินการเปลีย่นแปลงชนิดของหน่วยลงทุน (Share Class) และ/หรอืสกุล
เงนิทีจ่ะลงทุนอื่นใด ตามความเหมาะสม เพื่อประโยชน์ในการบรหิารจดัการใหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงค์
ของกองทุน โดยถือว่าได้รบัความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ทัง้นี้ การเปลี่ยนแปลงดงักล่าว      
จะค านึงถงึและรกัษาประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนเป็นส าคญั 

 ส าหรบัการลงทุนในประเทศของกองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล มัลติ แอสเซ็ท กองทุนอาจเข้าท า
ธุรกรรมการซื้อโดยมีสญัญาขายคืน (reverse repo) และ/หรือธุรกรรมประเภทการให้ยืมหลกัทรพัย ์
(securities lending) รวมถึงอาจลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต ่ ากว่าที่
สามารถลงทุนได้ (non – investment grade) และตราสารหนี้ที่ไม่ได้รบัการจดัอนัดบัความน่าเชื่อถือ 
(Unrated) รวมทัง้ตราสารทุนที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย์ (Unlisted Securities) นอกจากนี้ 
อาจพิจารณาลงทุนทัง้ในและต่างประเทศ ในเงินฝากธนาคาร ตราสารแห่งหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน 
ใบส าคญัแสดงสทิธ ิรวมถงึ หลกัทรพัย ์และ/หรอืทรพัยส์นิอื่นหรอืการหาดอกผลโดยวธิอีื่นตามทีร่ะบุไว้
ในโครงการ และ/หรอืตามทีค่ณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอื ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด
หรอืให้ความเหน็ชอบ ทัง้นี้ กองทุนจะไม่ลงทุนในตราสารที่มสีญัญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured 
Note) 
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กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล มลัติ แอสเซท็ (LHGMA) 

 

 

เรยีน ท่านผูถ้อืหน่วยลงทุน 

 กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล มลัต ิแอสเซท็ 

 

 บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน แลนด ์แอนด์ เฮา้ส ์จ ากดั ขอน าส่ง “รายงานสรุปสถานะการลงทุน” เพื่อรายงาน 
ผลการด าเนินงานของกองทุนตัง้แต่วนัที ่5 กนัยายน 2561 (วนัจดทะเบยีนจดัตัง้กองทุน) ถงึวนัที ่31 สงิหาคม 2562 มาเพื่อ
โปรดทราบ 

สภาพตลาดในรอบบญัชีตัง้แต่วนัท่ี 5 กนัยายน 2561 (วนัจดทะเบียนจดัตัง้กองทุน) ถึงวนัท่ี 31 สิงหาคม 2562  

กองทุน LHGMA ในช่วงรอบระยะเวลา 5 กนัยายน 2561 (วนัจดทะเบยีนกองทุน) ถงึวนัที ่31 สงิหาคม 2562 

 ปรบัเพิม่ขึน้ 0.48% เนื่องจาก 

• สถานการณ์ในการลงทุนดขีึน้โดยเฉพาะส่วนของหุน้และพนัธบตัรรฐับาลสหรฐัภายหลงั FED ไดม้กีารลดดอกเบี้ย

นโยบายเพื่อลดผลกระทบจากสงครามการค้าระหว่างจนีและสหรฐัอเมรกิา ประกอบกบัเพื่อช่วยพยุงเศรษฐกจิที่มี

แนวโน้มชะลอตวัลง  

• ความกงัวลเรื่องสงครามการค้าระหว่างสหรฐัอเมรกิา-จนี ที่เริม่มแีนวโน้มลดลง โดยประธานาธบิดี ส ีจิ้นผงิ และ

ประธานาธบิด ีโดนลัด ์ธรมัป์ มกีารเจรจากนัอย่างต่อเนื่อง และมกีารเลื่อนการขึน้ภาษีระหว่างกนัออกไป 

• โดยตวัเลขเศรษฐกจิของสหรฐัอเมรกิาทีอ่อกมาผสมผสาน ตลาดแรงงานยงัคงแขง็แกร่งโดยตวัเลขอตัราการว่างงาน

อยู่ทีร่บั 3.5% ซึง่ต ่าทีส่ดุในรอบ 50 ปี สนบัสนุนการเตบิโตของการบรโิภคภายในประเทศ ในขณะทีด่ชันีตวัเลข PMI 

ภาคการผลติเดอืนกนัยายนอยู่ทีร่ะดบั 47.8 ซึง่ต ่ากว่า 50 มาเป็นเดอืนทีส่อง แสดงใหเ้หน็ถงึภาคการผลติทีช่ะลอตวั

ลง เช่นเดยีวกบั PMI ภาคบรกิารทีอ่ยู่ทีร่ะดบั 52.6 ถงึแมจ้ะอยู่สงูกว่า 50 แต่มแีนวโน้มลดเรื่อยๆ  

 

มุมมองต่อตลาดหุ้นโลกและกองทุน LHGMA 

เราแนะน าใหน้กัลงทุนลงทุนในกองทุน LHGMA เน่ืองจาก 

• กองทุน LHGMA ลงทุนในกองทุน Investec Global Multi-asset Income Fund ซึง่มนีโยบายกระจายการการลงทุน

ในสนิทรพัย์ต่างๆ เช่น ตราสารหนี้ ตราสารทุน หรอืสนิทรพัย์ทางเลอืกอื่นๆ เช่น REITs โดยมีจุดประสงค์ให้ผู้ถือ

หน่วยไดร้บัผลตอบแทนทีด่แีละมคีวามเสีย่งต ่า โดยกองทุนนี้เน้นการควบคุมความเสีย่งของพอรต์โฟลโิอและเน้นการ

เลอืกหลกัทรพัย์ที่ให้เงนิปันผลหรอืดอกเบี้ยที่สูงแต่มีความผนัผวนน้อย เพื่อให้ผู้ถือหน่วยได้รบัผลตอบแทนอย่าง

มัน่คง แม้ในช่วงเวลาที่ตลาดทุนได้รบัผลกระทบจากสภาวะเศรษฐกจิ ข่าวการเมอืง หรอืปัจจยัภายนอกอื่นๆ เช่น 

สงครามการคา้ ปัจจุบนักองทุนมกีารกระจายการลงทุนในทวปีอเมรกิา คดิเป็นสดัส่วน 30.8% ตลาดเกดิใหม่ 26.9% 

ยุโรป 15.7% สหราชอาณาจกัร 12.4% และอื่นๆ 
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• เศรษฐกจิโลกทีย่งัขยายตวั รวมถงึการเตบิโตของผลประกอบการทีเ่ป็นบวก จะสามารถเป็นแรงสนับสนุนใหก้บัหุน้

ทัว่โลกได้ นอกจากนี้กองทุนยังได้รบัประโยชน์จากการลดดอกเบี้ยในฝัง่สหรัฐอเมริกา เนื่องจากมีการลงทุนใน

พนัธบตัรรฐับาลทีม่คีุณภาพด ีเช่น สหรฐัอเมรกิา ออสเตรเลยี นิวซแีลนด ์โดยในเดอืนสงิหาคม กองทุนมกีารลงทุนใน

พนัธบตัรรฐับาลในกลุ่ม Developed Market 19.9% หุ้น 16.1% และตราสารหนี้ในฝัง่ตลาดเกดิใหม่ 18.6% โดยมี

ดเูรชัน่เพยีง 1.3 ปี 

• กองทุน Investec Global Multi-asset Income Fund ไดร้บัรางวลั Morning Star ระดบั 5 ดาว 

 

 

บรษิัทขอขอบพระคุณท่านผูถ้อืหน่วยลงทุนเป็นอย่างสูง ทีไ่ดม้อบความไว้วางใจใหบ้รษิทับรหิารเงนิลงทุนของท่าน 

บรษิทัยงัคงยนืยนัในความตัง้ใจและทุ่มเทความสามารถเพื่อบรหิารเงนิของท่านอย่างมปีระสทิธภิาพสงูทีส่ดุต่อไป และหากท่าน

มขีอ้สงสยัประการใด ท่านสามารถตดิต่อมาไดท้ีบ่รษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน แลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จ ากดั หมายเลขโทรศพัท ์

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

 
 
 

ขอแสดงความนบัถอื 

            บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน แลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จ ากดั 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:lhfund@lhfund.co.th
mailto:lhfund@lhfund.co.th


 

 

6 

 

กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล มลัติ แอสเซท็ (LHGMA) 
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การแก้ไขเปล่ียนแปลงรายละเอียดโครงการในรอบปีบญัชี 
ส าหรบัระยะเวลาตัง้แต่วนัท่ี 5 กนัยายน 2561 (วนัจดทะเบียนกองทุน) ถึงวนัท่ี 31 สิงหาคม 2562 

เรือ่ง 
รายละเอียด 

วนัท่ีมีผล 
เดิม การแก้ไข 

- 
 

- - - 

 
 

รายช่ือผูจ้ดัการกองทุน 
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กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล มลัติ แอสเซท็ (LHGMA) 

ตารางเปรียบเทียบผลการด าเนินงาน 
กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล มลัติ แอสเซท็ (ชนิดสะสมมลูค่า) 

ข้อมลู ณ วนัท่ี 30 สิงหาคม 2562 
 

 
 

 

 
 
 

 
 

 
  

ขอ้มลู ณ วนัที ่30 สงิหาคม 2562 
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กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล มลัติ แอสเซท็ (LHGMA) 

ตารางเปรียบเทียบผลการด าเนินงาน 
กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล มลัติ แอสเซท็ (ชนิดจ่ายเงินปันผล) 

ข้อมลู ณ วนัท่ี 30 สิงหาคม 2562 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
ขอ้มลู ณ วนัที ่30 สงิหาคม 2562 
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กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล มลัติ แอสเซท็ (LHGMA) 

ตารางเปรียบเทียบผลการด าเนินงาน 
กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล มลัติ แอสเซท็ (ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอตัโนมติั) 

ข้อมลู ณ วนัท่ี 30 สิงหาคม 2562 

 

 

ขอ้มลู ณ วนัที ่30 สงิหาคม 2562 
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กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล มลัติ แอสเซท็ (LHGMA) 

- เอกสารการวดัผลการด าเนินงานของกองทุนรวมฉบบันี้ไดจ้ดัท าขึน้ตามมาตรฐานการวดัผลการด าเนินงานของกองทุนรวม
ของสมาคมบรษิทัจดัการลงทุน 

- ผลการด าเนินงานในอดตี/ผลการเปรยีบเทยีบผลการด าเนินงานทีเ่กีย่วขอ้งกบัผลติภณัฑใ์นตลาดทุน มไิดเ้ป็นสิง่ยนืยนัถงึ
ผลการด าเนินงานในอนาคต 

- ท าความเขา้ใจลกัษณะสนิคา้ เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสีย่ง ก่อนตดัสนิใจลงทุน 
 
 

รายงานสถานะการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผกูพนั 
มูลค่า ณ วนัท่ี 31 สิงหาคม 2562 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายละเอียดการลงทนุ มลูค่าตามราคาตลาด % NAV

หลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิในประเทศ 2,389,453.69             2.92             

เงนิฝากธนาคาร 2,389,453.69             2.92             

หลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิในต่างประเทศ 78,877,197.34            96.24           

หน่วยลงทุน 78,877,197.34            96.24           

สญัญาซือ้ขายล่วงหน้า 727,807.23                0.89             

สญัญาทีอ่า้งองิกบัอตัราแลกเปลีย่น 727,807.23                0.89             

ประเภทรายการค้างรบัค้างจ่ายหรอืหนี้สนิอืน่ ๆ (36,536.77)                (0.04)            

มลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิ 81,957,427.65               100.00            
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กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล มลัติ แอสเซท็ (LHGMA) 

รายละเอียดการลงทุนในหลกัทรพัย ์
มูลค่า ณ วนัท่ี 31 สิงหาคม 2562 

 
 
 

รายละเอียดการลงทุนในสญัญาซ้ือขายลว่งหน้า 
มูลค่า ณ วนัท่ี 31 สิงหาคม 2562 

 

อตัราส่วน จ านวนเงินต้น มลูค่ายติุธรรม

(%) หรือ จ านวนหุ้น/ (บาท)

หน่วย

เงินฝากธนาคาร

ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) 2.92 921,186.36 2,389,453.69

          รวมเงินฝากธนาคาร 2.92 2,389,453.69

สญัญาซ้ือขายล่วงหน้า

สญัญาทีอ่า้งองิกบัอตัราแลกเปลีย่น 0.89 76,948,061.50 727,807.23

          รวมสญัญาซ้ือขายล่วงหน้า 0.89 727,807.23

หน่วยลงทนุ

     หมวดธุรกจิเงนิทุนและหลกัทรพัย์

Investec Asset Management 96.24 102,102.55 78,877,197.34

          รวมหน่วยลงทนุ 96.24 78,877,197.34

รวมเงินลงทนุ 100.05 81,994,458.26

รายการค้างจา่ยหรือหน้ีสินอ่ืน ๆ -0.05 -37,030.61

มลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิ 100.00 81,957,427.65

รายละเอียด

ประเภทสญัญา คู่สญัญา วตัถุประสงค์ มลูค่าสญัญา

(Notional Amount)

% NAV วนัครบก าหนด ก าไร/ขาดทุน

(Net Gain/Loss)

สญัญาฟอร์เวริ์ด BANK OF AYUDHYA PUBLIC 

COMPANY LIMITED                                                              

ป้องกนัความเสีย่ง 12,353,616.00 0.2967 11 Oct 2019 243,206.57

สญัญาฟอร์เวริ์ด BANK OF AYUDHYA PUBLIC 

COMPANY LIMITED                                                              

ป้องกนัความเสีย่ง 7,662,250.00 0.0517 27 Mar 2020 42,386.25

สญัญาฟอร์เวริ์ด BANK OF AYUDHYA PUBLIC 

COMPANY LIMITED                                                              

ป้องกนัความเสีย่ง 922,113.00 0.0061 25 Oct 2019 4,993.86

สญัญาฟอร์เวริ์ด KASIKORNBANK PUBLIC 

COMPANY LIMITED                                                                 

ป้องกนัความเสีย่ง 1,383,952.50 0.0114 25 Oct 2019 9,342.46

สญัญาฟอร์เวริ์ด THE SIAM COMMERCIAL BANK 

PUBLIC COMPANY LIMITED                                                     

ป้องกนัความเสีย่ง 54,626,130.00 0.5221 11 Oct 2019 427,878.09

สญัญาทีอ่า้งองิกบัอตัราแลกเปลีย่น USD/THB
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กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล มลัติ แอสเซท็ (LHGMA) 

รายละเอียดตวัตราสารและอนัดบัความน่าเช่ือถือของตราสารแห่งหน้ี เงินฝาก หรือตราสารก่ึงหน้ีก่ึงทุน 
มลูค่า ณ วนัท่ี 31 สิงหาคม 2562 

 

สถาบนัการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ TRIS Rating 

ค าอธิบายการจดัอนัดบัเครดิตตราสารหน้ีระยะกลางและยาวมีอายุตัง้แต่ 1 ปีขึน้ไป 

AAA อนัดบัเครดิตสูงสุด มคีวามเสี่ยงต ่าที่สุด ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการช าระดอกเบี้ยและคนืเงนิต้นใน
เกณฑส์งูสดุ และไดร้บัผลกระทบน้อยมากจากการเปลีย่นแปลงทางธุรกจิ เศรษฐกจิ และสิง่แวดลอ้มอื่นๆ 

AA มคีวามเสีย่งต ่ามาก ผูอ้อกตราสารหนี้มคีวามสามารถในการช าระดอกเบีย้และคนืเงนิต้นในเกณฑส์ูงมาก แต่อาจ
ไดร้บัผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงทางธุรกจิ เศรษฐกจิ และสิง่แวดลอ้มอื่นๆ มากกว่าอนัดบัเครดติทีอ่ยู่ในระดบั 
AAA 

A มคีวามเสีย่งในระดบัต ่า ผู้ออกตราสารหนี้มคีวามสามารถในการช าระดอกเบี้ยและคนืเงนิต้นในเกณฑ์สงู แต่อาจ
ได้รบัผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิง่แวดล้อมอื่นๆ มากกว่าอนัดบัเครดิตที่อยู่ใน
ระดบัสงูกว่า 

BBB มคีวามเสี่ยงในระดบัปานกลาง ผู้ออกตราสารหนี้มคีวามสามารถในการช าระดอกเบี้ยและคนืเงนิต้นในเกณฑ์ที่
เพียงพอ แต่มีความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกจิ และสิง่แวดล้อมอื่นๆ มากกว่า และอาจมี
ความสามารถในการช าระหนี้อ่อนแอลงเมื่อเทยีบกบัอนัดบัเครดติทีอ่ยู่ในระดบัสงูกว่า 

BB มคีวามเสีย่งในระดบัสงู ผูอ้อกตราสารหนี้มคีวามสามารถในการช าระดอกเบีย้และคนืเงนิต้นในเกณฑต์ ่ากว่าระดบั
ปานกลาง และจะไดร้บัผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงทางธุรกจิ เศรษฐกจิ และสิง่แวดลอ้มอื่นๆ ค่อนขา้งชดัเจน 
ซึง่อาจสง่ใหค้วามสามารถในการช าระหนี้อยู่ในเกณฑท์ีไ่ม่เพยีงพอ 

B มคีวามเสีย่งในระดบัสงูมาก ผูอ้อกตราสารหนี้มคีวามสามารถในการช าระดอกเบีย้และคนืเงนิต้นในเกณฑต์ ่า และ
อาจจะหมดความสามารถหรือความตัง้ใจในการช าระหนี้ได้ตามการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ทางธุรกิจ 
เศรษฐกจิ และสิง่แวดลอ้มอื่นๆ  

C มคีวามเสีย่งในการผดินัดช าระหนี้สงูทีสุ่ด ผู้ออกตราสารหนี้ไม่มคีวามสามารถในการช าระดอกเบี้ยและคนืเงนิต้น
ตามก าหนดอย่างชดัเจน โดยตอ้งอาศยัเงื่อนไขทีเ่อือ้อ านวยทางธุรกจิ เศรษฐกจิ และสิง่แวดลอ้มอื่นๆ อย่างมากจงึ
จะมคีวามสามารถในการช าระหนี้ได ้

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

อนัดบัเครดติภายในระดบัเดยีวกนั 

 

 

ประเภท                      ผูอ้อก อนัดบั มลูค่าตาม

ความน่าเช่ือถอื ราคาตลาด

เงนิฝากธนาคาร ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) AA+(FITCH) 872,761.87                      
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กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล มลัติ แอสเซท็ (LHGMA) 

ค าอธิบายการจดัอนัดบัเครดิตตราสารหน้ีระยะสัน้มีอายุต า่กว่า 1 ปี 

T1 ผูอ้อกตราสารหนี้มสีถานะทัง้ทางดา้นการตลาดและการเงนิที่แขง็แกร่งในระดบัดมีาก และนักลงทุนจะไดร้บัความ

คุม้ครองจากการผดินดัช าระหนี้ทีด่กีว่าอนัดบัเครดติในระดบัอื่น ผูอ้อกตราสารทีไ่ดร้บัอนัดบัเครดติในระดบัดงักล่าว

ซึง่มเีครื่องหมาย “+” ดว้ยจะไดร้บัความคุม้ครองดา้นการผดินดัช าระหนี้ทีส่งูยิง่ขึน้ 

T2 ผูอ้อกตราสารหนี้มสีถานะทัง้ทางดา้นการตลาดและการเงนิทีแ่ขง็แกร่งในระดบัด ีและมคีวามสามารถในการช าระ

หนี้ระยะสัน้ในระดบัทีน่่าพอใจ 

T3 ผูอ้อกตราสารหนี้มคีวามสามารถในการช าระหนี้ระยะสัน้ในระดบัทีย่อมรบัได้ 

T4 ผูอ้อกตราสารหนี้มคีวามสามารถในการช าระหนี้ระยะสัน้ทีค่่อนขา้งอ่อนแอ 

อันดับเครดิตทุกประเภททีจ่ ัดโดย TRIS Rating เป็นอันดับเครดิตตราสารหนี้ ในตระกูลเงินบาท ซึง่สะท้อน

ความสามารถในการช าระหนี้ของผูอ้อกตราสารโดยไม่รวมความเสีย่งในการเปลีย่นแปลงการช าระหนี้จากสกุลเงนิบาทเป็น

สกุลเงนิตราต่างประเทศ 

นอกจากกนี้ TRIS Rating ยงัก าหนด “แนวโน้มอนัดบัเครดติ” (Rating Outlook) เพื่อสะท้อนความเป็นไปไดข้องการ

เปลีย่นแปลงอนัดบัเครดติของผูอ้อกตราสารในระยะปานกลางหรอืระยะยาว โดย TRIS Rating จะพจิารณาถงึโอกาสทีจ่ะเกดิ

การเปลี่ยนแปลงของภาวะอุตสาหกรรมและสภาพแวดล้อมทางธุรกิจในอนาคตของผู้ออกตราสารที่อาจกระทบต่อ

ความสามารถในการช าระหนี้ ทัง้นี้ แนวโน้มอนัดบัเครดติทีอ่อกใหแ้ก่หน่วยงานหนึ่งๆ จะเทยีบเท่ากบัความสามารถในการ

ช าระหนี้ของหน่วยงานนัน้ๆ 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) แสดงถงึระดบัความน่าเชื่อถอืขัน้สงูสดุของอนัดบัความน่าเชื่อถอืภายในประเทศไทย ซึง่ก าหนดโดย Fitch โดย
อนัดบัความน่าเชื่อถอืนี้จะมอบใหก้บัอนัดบัความน่าเชื่อถอืทีม่คีวามเสีย่ง “น้อยทีส่ดุ” เมื่อเปรยีบเทยีบกบัผูอ้อก
ตราสารหรอืตราสารอื่นในประเทศไทย และโดยปกติแล้วจะก าหนดให้แก่ตราสารทางการเงินที่ออกหรอืค ้า
ประกนัโดยรฐับาล 
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กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล มลัติ แอสเซท็ (LHGMA) 

AA(tha) แสดงถงึระดบัความน่าเชื่อถอืขัน้สงูมากเปรยีบเทยีบกบัผูอ้อกตราสารหรอืตราสารอื่นในประเทศไทย โดยระดบั
ความน่าเชื่อถือของตราสารทางการเงนิขัน้นี้ต่างจากผูอ้อกตราสารหรอืตราสารอื่นที่ได้รบัการจดัอนัดบัความ
น่าเชื่อถอืขัน้สงูสดุของประเทศไทยเพยีงเลก็น้อย 

BBB (tha) แสดงถึงระดบัความน่าเชื่อถือขัน้ปานกลางเมื่อเปรยีบเทยีบกบัผู้ออกตราสารหรอืตราสารอื่นในประเทศไทย 
อย่างไรกด็มีคีวามเป็นไปไดม้ากว่าการเปลีย่นแปลงของสถานการณ์หรอืสภาพทางเศรษฐกจิจะมผีลกระทบต่อ
ความสามารถในการช าระหนี้ได้ตรงตามก าหนดเวลาของตราสารทางการเงนิเหล่านี้มากกว่าตราสารหนี้อื่นที่
ไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเชื่อถอืในประเภททีส่งูกว่า 

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

B (tha) แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขัน้ต ่าอย่างมีนัยส าคัญเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรอืตราสารอื่นใน
ประเทศไทย การปฏิบตัิตามเงื่อนไขของตราสารหนี้และขอ้ผูกพนัทางการเงนิยงัคงเป็นไปได้ในปัจจุบนั แต่
ความมัน่คงยงัจ ากดัอยู่ในระดบัหนึ่งเท่านัน้ และความสามารถในการช าระหนี้คนืตามก าหนดเวลาอย่างต่อเนื่อง
นัน้ไม่แน่นอน ขึน้อยู่กบัสภาวะทีเ่อือ้ต่อการด าเนินธุรกจิและสภาพทางเศรษฐกจิ 

CCC(tha), CC(tha), C(tha)   แสดงถงึระดบัความน่าเชื่อถอืขัน้ต ่ามากเมื่อเปรยีบเทยีบกบัผูอ้อกตราสารหรอืตราสารอื่นใน
ประเทศไทย ความสามารถในการปฏบิตัิตามข้อผูกพนัทางการเงนิขึน้อยู่กบัสภาวะที่เอื้อต่อการด าเนินธุรกจิ
และการพฒันาทางเศรษฐกจิเพยีงอย่างเดยีว 

D(tha) อนัดบัความน่าเชื่อถอืเหล่านี้ จะถูกก าหนดใหส้ าหรบัองคก์รหรอืตราสารหนี้ซึง่ก าลงัอยู่ในภาวะผดินัดช าระหนี้
ในปัจจุบนั 

ค าอธิบายการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือระยะสัน้ ส าหรบัประเทศไทย 

F1 (tha) แสดงถงึระดบัความสามารถขัน้สงูสุดในการช าระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารตรงตามก าหนดเมื่อเปรยีบเทยีบ

กบัผูอ้อกตราสารหรอืตราสารอื่นๆในประเทศไทย ภายใตอ้นัดบัความน่าเชื่อถอืน้ีจะมอบใหส้ าหรบัอนัดบัความ

น่าเชื่อถอืทีม่คีวามเสีย่ง “น้อยทีส่ดุ” เมื่อเปรยีบเทยีบกบัผูอ้อกตราสารอื่นในประเทศเดยีวกนัและโดยปกตแิลว้

จะก าหนดให้กบัตราสารทางการเงนิที่ออกหรอืค ้าประกนัโดยรฐับาล ในกรณีที่มรีะดบัความน่าเชื่อถือสูงเป็น

พเิศษจะมสีญัลกัษณ์ “+” แสดงไวเ้พิม่เตมิจากอนัดบัความน่าเชื่อถอืทีก่ าหนด 

F2 (tha) แสดงถงึระดบัความสามารถในการช าระหนี้ตามเงื่อนไขทางการเงนิของตราสารตามก าหนดเวลาในระดบัทีน่่า

พอใจเมื่อเปรียบเทียบกบัผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นๆในประเทศไทย อย่างไรก็ดี ระดบัความน่าเชื่อถือ

ดงักล่าวยงัไม่อาจเทยีบเท่ากบักรณีทีไ่ดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเชื่อถอืทีส่งูกว่า 

F3 (tha) แสดงถงึระดบัความสามารถในการช าระหนี้ตามเงื่อนไขทางการเงนิของตราสารตามก าหนดเวลาในระดบัปาน

กลางเมื่อเปรยีบเทยีบกบัผูอ้อกตราสารหรอืตราสารอื่นๆในประเทศไทย ความสามารถในการช าระหนี้ดงักล่าว
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กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล มลัติ แอสเซท็ (LHGMA) 

จะมคีวามไม่แน่นอนมากขึน้ไปตามความเปลีย่นแปลงในทางลบในระยะสัน้มากกว่าตราสารทีไ่ดร้บัการจดัอนัดบั

ความน่าเชื่อถอืทีส่งูกว่า 

B (tha) แสดงถึงระดบัความสามารถในการช าระหนี้ตามเงื่อนไขทางการเงนิของตราสารตามก าหนดเวลาทีไ่ม่แน่นอน

เมื่อเปรยีบเทยีบกบัผูอ้อกตราสารหรอืตราสารอื่นๆในประเทศไทย ความสามารถในการช าระหนี้ดงักล่าวจะไม่

แน่นอนมากขึน้ตามการเปลีย่นแปลงทางเศรษฐกจิแลการเงนิในทางลบระยะสัน้ 

C (tha) แสดงถงึระดบัความสามารถในการช าระหนี้ตามเงื่อนไขทางการเงนิของตราสารตามก าหนดเวลาทีไ่ม่แน่นอนสงู

เมื่อเปรยีบเทยีบกบัผู้ออกตราสารหรอืตราสารอื่นๆในประเทศไทย ความสามารถในการปฏบิตัิตามขอ้ผูกพนั

ทางการเงนิขึน้อยู่กบัสภาวะทีเ่อือ้ต่อการด าเนินธุรกจิและสภาพการณ์ทางเศรษฐกจิเท่านัน้ 

D (tha) แสดงถงึการผดินดัช าระหนี้ทีไ่ดเ้กดิขึน้แลว้หรอืก าลงัจะเกดิขึน้ 

หมายเหตปุระกอบการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือในระยะยาว ในระยะสัน้ ส าหรบัประเทศไทย 

เครื่องบ่งชีพ้เิศษส าหรบัประเทศไทย “tha” จะถูกระบุไวต่้อจากอนัดบัความน่าเชื่อถอืทุกระดบั เพื่อแยกความแตกต่าง

ออกจากการจดัอนัดบัความน่าเชื่อถอืระดบัสากล เครื่องหมาย “ + ” หรอื “ - ” อาจจะถูกระบุไวเ้พิม่เตมิต่อจากอนัดบัความ

น่าเชื่อถอืส าหรบัประเทศหนึ่งๆ เพื่อแสดงถงึสถานะย่อยโดยเปรยีบเทยีบกนัภายในอนัดบัความน่าเชื่อถอืขึน้หลกั ทัง้นี้ จะไม่

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

ส าหรบัอนัดบัความน่าเชื่อถอืในระยะยาวและจะไม่มกีารระบุสญัลกัษณ์ต่อทา้ยดงักล่าวส าหรบัอนัดบัความน่าเชื่อถอืใน

ระยะสัน้ นอกเหนือจาก “F1 (tha)” 

สญัญาณการปรบัอนัดบัความน่าเชื่อถอื (Rating Watch) : สญัญาณการปรบัอนัดบัความน่าเชื่อถอืจะถูกใชเ้พื่อแจง้ให้
นกัลงทุนทราบว่ามคีวามเป็นไปไดท้ีจ่ะมกีารเปลีย่นแปลงอนัดบัความน่าเชื่อถอืและแจง้แนวโน้มทศิทางของการเปลีย่นแปลง
ดงักล่าว สญัญาณดงักล่าวอาจระบุเป็น “สญัญาณบวก” ซึง่บ่งชีแ้นวโน้มในการปรบัอนัดบัความน่าเชื่อถอืใหส้งูขึน้ “สญัญาณ
ลบ” จะบ่งชีแ้นวโน้มในการปรบัอนัดบัความน่าเชื่อถอืใหต้ ่าลง หรอื “สญัญาณววิฒัน์” ในกรณีทีอ่นัดบัความน่าเชื่อถอือาจจะ
ไดร้บัการปรบัขึน้ ปรบัลง หรอืคงที ่โดยปกติสญัญาณการปรบัอนัดบัความน่าเชื่อถือมกัจะถูกระบุไวส้ าหรบัช่วงระยะเวลา
สัน้ๆ 
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กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล มลัติ แอสเซท็ (LHGMA) 

รายงานสรปุเงินลงทุนในตราสารแห่งหน้ี เงินฝาก หรอืตราสารก่ึงหน้ีก่ึงทุน  
มูลค่า ณ วนัท่ี 31 สิงหาคม 2562 

 

 

 

 
รายงานการลงทุนท่ีไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน 

รอบปีบญัชีระหวา่งวนัท่ี 5 กนัยายน 2561 (วนัจดทะเบียนจดัตัง้กองทุน) ถึงวนัท่ี 31 สิงหาคม 2562 
วนัที ่ รายละเอยีด การด าเนินการแกไ้ข 

  
 

 

 

 

 

การใช้สิทธิออกเสียงในท่ีประชุมผู้ถือหุ้น 

ผูล้งทุนสามารถตรวจดแูนวทางในการใชส้ทิธอิอกเสยีงและการด าเนินการใชส้ทิธอิอกเสยีงไดท้ี ่website ของบรษิทั
จดัการ www.lhfund.co.th 

 

 

 

 

 

กลุม่ของตราสารการลงทนุ มลูค่าตามราคาตลาด % NAV

(ก) ตราสารภาครฐัไทย/ตราสารภาครฐัต่างประเทศ - -

(ข) ตราสารทีธ่นาคารทีม่กีฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ ธนาคารพาณิชย์ 872,761.87                         1.06            

หรอืบรษิทัเงนิทุนเป็นผูอ้อก/สัง่จ่าย/รบัอาวลั/ค า้ประกนั

(ค) ตราสารทีม่อีนัดบัความน่าเชื่อถอือยูใ่นอนัดบัทีส่ามารถ -                                   -             

ลงทุนได้ (Investment grade)

(ง) ตราสารทีม่อีนัดบัความน่าเชื่อถอือยูใ่นอนัดบัต ่ากวา่อนัดบัที่ -                                   -             

สามารถลงทุนได้ (Investment grade) หรอืไม่ม ีRating

สดัสว่นเงนิลงทุนขัน้สงูต่อมลูคา่ทรพัยส์นิสทุธขิองกองทุนส าหรบักลุ่มตราสารตาม (ง) เท่ากบั 15% NAV 

http://www.lhfund.co.th/
http://www.lhfund.co.th/
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กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล มลัติ แอสเซท็ (LHGMA) 

รายงานรายช่ือของบคุคลท่ีเก่ียวข้อง ท่ีมีการท าธรุกรรมกบักองทุนรวม 

กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล มลัติ แอสเซท็ มกีารท าธุรกรรมกบับุคคลที่เกี่ยวขอ้งในรอบระยะเวลาตัง้แต่วนัที ่    

5 กนัยายน 2561 (วนัจดทะเบยีนจดัตัง้กองทุน) ถงึวนัที ่31 สงิหาคม 2562 ตามรายชื่อ ดงันี้ 

- ไม่ม ี  - 

หมายเหต ุ: ผูล้งทุนสามารถตรวจสอบการท าธุรกรรมกบับุคคลทีเ่กีย่วขอ้งกบักองทุนรวม ไดท้ีบ่รษิทัจดัการโดยตรง หรอืที ่website ของบรษิทั

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

 

 

อตัราส่วนหมุนเวียนการลงทนุของกองทุน (Portfolio Turnover Ratio: PTR) 
มูลค่า ณ วนัท่ี 31 สิงหาคม 2562 

 
 
 
 

ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3  
ณ วนัท่ี 31 สิงหาคม 2562 

ช่ือกองทุน ผูถื้อหน่วย สดัส่วน(รอ้ยละ) 
กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล มลัต ิแอสเซท็

(LHGMA) 
- - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ช่ือกองทนุ PTR

กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล มลัต ิแอสเซท็ 0.4849

http://www.sec.or.th/
http://www.sec.or.th/
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กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล มลัติ แอสเซท็ (LHGMA) 

ค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเกบ็จากกองทุนรวม 
ส าหรบัรอบระยะเวลาตัง้แต่วนัท่ี 5 กนัยายน 2561 (วนัจดทะเบียนกองทุนฯ) ถึงวนัท่ี 31 สิงหาคม 2562

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค่าใช้จ่ายทีเ่รยีกเก็บจากกองทุน* จ านวนเงนิ

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

ค่าธรรมเนยีมการจดัการ (Management Fee) 798.87 0.688 ไม่เกนิรอ้ยละ 2.50

ค่าธรรมเนยีมผูดู้แลผลประโยชน์ (Trustee Fee) 36.87 0.032 ไม่เกนิรอ้ยละ 0.10

ค่าธรรมเนยีมนายทะเบยีน (Registrar Fee) 307.26 0.265 ไม่เกนิรอ้ยละ 0.50

ค่าสอบบญัช ี(Audit Fee) 60.00 0.052 ตามทีจ่่ายจรงิ

ค่าทีป่รกึษาการลงทุน (Advisory Fee) ไม่มี ไม่มี ไม่มี

ค่าจดัตัง้และจดทะเบยีนกองทุน (Setup and Registered Fund) 49.34 0.042 ตามทีจ่่ายจรงิ

ค่าใช้จ่ายอืน่ๆ ในการด าเนนิโครงการ  (Others Operating  Expense) 3.56 0.003 ตามทีจ่่ายจรงิ

รวมค่าใช้จ่ายทัง้หมด** 1,255.90 1.082

ค่าใช้จ่ายในการซือ้ขายหลกัทรพัย์ 260.38 0.224 ตามทีจ่่ายจรงิ

หมายเหตุ

* ค่าธรรมเนยีมและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ รวมภาษมีลูค่าเพิม่ ภาษธุีรกจิเฉพาะ หรอืภาษอีืน่ใดในท านองเดยีวกนั(ถ้าม)ี

**  ไม่รวมค่านายหน้าซือ้ขายหลกัทรพัย ์และค่าธรรมเนยีมต่างๆ ทีเ่กดิขึน้จากการซือ้ขายหลกัทรพัย์

รอ้ยละของมลูค่าทรพัยส์นิสทุธิ
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กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล มลัติ แอสเซท็ (LHGMA) 

 
 
รายงานของผูส้อบบญัชีรบัอนุญาต  
 

เสนอต่อ ผูถื้อหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล มลัติ แอสเซท็ 

 
ความเหน็  

ขา้พเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงนิของกองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล มลัติ แอสเซท็ ซึ่งประกอบด้วยงบดุลและงบประกอบ
รายละเอยีดเงนิลงทุน ณ วนัที ่31 สงิหาคม 2562 งบก าไรขาดทุน งบแสดงการเปลีย่นแปลงสนิทรพัยส์ทุธ ิงบกระแสเงนิสด 
และขอ้มูลทางการเงนิที่ส าคญัส าหรบังวดตัง้แต่วนัที ่5 กนัยายน 2561 (วนัจดทะเบยีนจดัตัง้กองทุน) ถงึวนัที่ 31 สงิหาคม 
2562 และหมายเหตุประกอบงบการเงนิ รวมถงึหมายเหตุสรุปนโยบายการบญัชทีีส่ าคญั  

ขา้พเจ้าเหน็ว่า งบการเงนิขา้งต้นนี้แสดงฐานะการเงนิและรายละเอยีดเงนิลงทุนของกองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล มลัต ิ
แอสเซท็ ณ วนัที ่31 สงิหาคม 2562 ผลการด าเนินงาน การเปลีย่นแปลงสนิทรพัยส์ทุธ ิกระแสเงนิสด และขอ้มลูทางการเงนิ
ทีส่ าคญัส าหรบังวดตัง้แต่วนัที ่5 กนัยายน 2561 (วนัจดทะเบยีนจดัตัง้กองทุน) ถงึวนัที ่31 สงิหาคม 2562 โดยถูกตอ้งตามที่
ควรในสาระส าคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ  
 
เกณฑใ์นการแสดงความเหน็  

ขา้พเจา้ไดป้ฏบิตังิานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัช ีความรบัผดิชอบของขา้พเจา้ไดก้ล่าวไวใ้นวรรคความรบัผดิชอบ
ของผู้สอบบญัชต่ีอการตรวจสอบงบการเงนิในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอสิระจากกองทุนตามข้อก าหนด
จรรยาบรรณของผูป้ระกอบวชิาชพีบญัชทีีก่ าหนดโดยสภาวชิาชพีบญัชใีนส่วนทีเ่กีย่วขอ้งกบัการตรวจสอบงบการเงนิ และ
ขา้พเจา้ได้ปฏบิตัิตามความรบัผดิชอบดา้นจรรยาบรรณอื่นๆ ซึง่เป็นไปตามขอ้ก าหนดเหล่านี้ ขา้พเจา้เชื่อว่าหลกัฐานการ
สอบบญัชทีีข่า้พเจา้ไดร้บัเพยีงพอและเหมาะสมเพื่อใชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเหน็ของขา้พเจา้  
 
ข้อมูลอ่ืน  

ผูบ้รหิารกองทุนฯ เป็นผูร้บัผดิชอบต่อขอ้มลูอื่น ขอ้มลูอื่นประกอบดว้ย ขอ้มลูซึง่รวมอยู่ในรายงานประจ าปีของกองทุนฯ แต่
ไม่รวมถงึงบการเงนิและรายงานของผูส้อบบญัชทีีอ่ยู่ในรายงานประจ าปีนัน้ ขา้พเจา้คาดว่าขา้พเจา้จะไดร้บัรายงานประจ าปี
ภายหลงัวนัทีใ่นรายงานของผูส้อบบญัชนีี้ 

ความเหน็ของขา้พเจา้ต่องบการเงนิไม่ครอบคลุมถงึขอ้มลูอื่นและขา้พเจา้ไม่ไดใ้หค้วามเชื่อมัน่ต่อขอ้มลูอื่น 

ความรบัผดิชอบของขา้พเจา้ทีเ่กีย่วเน่ืองกบัการตรวจสอบงบการเงนิคอื การอ่านและพจิารณาว่าขอ้มลูอื่นมคีวามขดัแยง้ทีม่ี
สาระส าคญักบังบการเงนิหรอืกบัความรูท้ีไ่ดร้บัจากการตรวจสอบของขา้พเจา้ หรอืปรากฏว่าขอ้มลูอื่นมกีารแสดงขอ้มูลทีข่ดั
ต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระส าคญัหรอืไม่ 
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เมื่อขา้พเจ้าได้อ่านรายงานประจ าปีของกองทุนฯ และหากขา้พเจ้าสรุปได้ว่ามีการแสดงข้อมูลที่ขดัต่อข้อเท็จจรงิอนัเป็น
สาระส าคญั ขา้พเจา้จะสื่อสารเรื่องดงักล่าวกบัผูบ้รหิารกองทุนฯ เพื่อใหผู้บ้รหิารกองทุนฯ ด าเนินการแกไ้ขขอ้มูลทีแ่สดงขดั
ต่อขอ้เทจ็จรงิ 
 
ความรบัผิดชอบของผูบ้ริหารกองทุนฯ ต่องบการเงิน 

ผู้บรหิารกองทุนฯ มหีน้าที่รบัผดิชอบในการจดัท าและน าเสนองบการเงนิเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงนิ และรบัผดิชอบเกีย่วกบัการควบคุมภายในทีผู่บ้รหิารกองทุนฯ พจิารณาว่าจ าเป็นเพื่อใหส้ามารถจดัท า
งบการเงนิทีป่ราศจากการแสดงขอ้มลูทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระส าคญัไม่ว่าจะเกดิจากการทุจรติหรอืขอ้ผดิพลาด  

ในการจดัท างบการเงนิ ผู้บรหิารกองทุนฯ รบัผดิชอบในการประเมนิความสามารถของกองทุนในการด าเนินงานต่อเนื่อง  
เปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวกบัการด าเนินงานต่อเนื่อง (ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์การบัญชสี าหรบัการด าเนินงาน
ต่อเนื่องเวน้แต่ผูบ้รหิารกองทุนฯ มคีวามตัง้ใจทีจ่ะเลกิกองทุนหรอืหยุดด าเนินงานหรอืไมส่ามารถด าเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้  

ผูบ้รหิารกองทุนฯ มหีน้าทีใ่นการสอดสอ่งดแูลกระบวนการในการจดัท ารายงานทางการเงนิของกองทุน  
 
ความรบัผิดชอบของผูส้อบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน  

การตรวจสอบของขา้พเจา้มวีตัถุประสงคเ์พื่อใหไ้ดค้วามเชื่อมัน่อย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงนิโดยรวมปราศจากการแสดง
ขอ้มูลทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระส าคญัหรอืไม่ ไม่ว่าจะเกดิจากการทุจรติหรอืขอ้ผดิพลาด และเสนอรายงานของผูส้อบ
บญัชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมัน่อย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมัน่ในระดบัสูงแต่ไม่ได้เป็นการ
รบัประกนัว่าการปฏิบตัิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขดัต่อข้อเท็จจรงิอนัเป็น
สาระส าคญัที่มอียู่ได้เสมอไป ขอ้มูลที่ขดัต่อขอ้เทจ็จรงิอาจเกดิจากการทุจรติหรอืขอ้ผดิพลาดและถือว่ามสีาระส าคญัเมื่อ
คาดการณ์อย่างสมเหตุสมผลว่ารายการทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จรงิแต่ละรายการหรอืทุกรายการรวมกนัจะมผีลต่อการตดัสนิใจทาง
เศรษฐกจิของผูใ้ชง้บการเงนิจากการใชง้บการเงนิเหล่านี้  

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบญัชี ข้าพเจ้าใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสยัเยี่ยงผู้ประกอบ
วชิาชพีตลอดการตรวจสอบ การปฏบิตังิานของขา้พเจา้รวมถงึ  
• ระบุและประเมนิความเสีย่งจากการแสดงขอ้มลูทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระส าคญัในงบการเงนิไม่ว่าจะเกดิจากการ

ทุจรติหรอืขอ้ผดิพลาด ออกแบบและปฏิบตัิงานตามวธิกีารตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสีย่งเหล่านัน้ และได้
หลกัฐานการสอบบญัชทีี่เพยีงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเหน็ของขา้พเจา้ ความเสีย่งทีไ่ม่พบ
ขอ้มูลที่ขดัต่อข้อเท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัซึ่งเป็นผลมาจากการทุจรติจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด 
เน่ืองจากการทุจรติอาจเกีย่วกบัการสมรูร้่วมคดิ การปลอมแปลงเอกสารหลกัฐาน การตัง้ใจละเวน้การแสดงขอ้มลู การ
แสดงขอ้มลูทีไ่ม่ตรงตามขอ้เทจ็จรงิหรอืการแทรกแซงการควบคุมภายใน  

• ท าความเขา้ใจในระบบการควบคุมภายในทีเ่กีย่วขอ้งกบัการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวธิกีารตรวจสอบทีเ่หมาะสมกบั
สถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวตัถุประสงคใ์นการแสดงความเหน็ต่อความมปีระสทิธผิลของการควบคุมภายในของกองทุน  

• ประเมนิความเหมาะสมของนโยบายการบญัชทีีผู่บ้รหิารกองทุนฯ ใชแ้ละความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบญัชี
และการเปิดเผยขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งซึง่จดัท าขึน้โดยผูบ้รหิารกองทุนฯ  

• สรุปเกีย่วกบัความเหมาะสมของการใชเ้กณฑ์การบญัชสี าหรบัการด าเนินงานต่อเน่ืองของผู้บรหิารกองทุนฯ  และจาก
หลกัฐานการสอบบญัชทีีไ่ดร้บั สรุปว่ามคีวามไม่แน่นอนทีม่สีาระส าคญัทีเ่กีย่วกบัเหตุการณ์หรอืสถานการณ์ทีอ่าจเป็น
เหตุให้เกดิขอ้สงสยัอย่างมนีัยส าคญัต่อความสามารถของกองทุนในการด าเนินงานต่อเนื่องหรอืไม่  ถ้าขา้พเจา้ได้ขอ้
สรุปว่ามคีวามไม่แน่นอนทีม่สีาระส าคญั ขา้พเจา้ตอ้งกล่าวไวใ้นรายงานของผูส้อบบญัชขีองขา้พเจา้โดยใหข้อ้สงัเกตถงึ
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การเปิดเผยขอ้มูลในงบการเงนิที่เกี่ยวข้อง หรอืถ้าการเปิดเผยข้อมูลดงักล่าวไม่เพียงพอ  ความเหน็ของขา้พเจ้าจะ
เปลีย่นแปลงไป ขอ้สรุปของขา้พเจา้ขึน้อยู่กบัหลกัฐานการสอบบญัชทีีไ่ดร้บัจนถงึวนัที่ในรายงานของผู้สอบบญัชขีอง
ขา้พเจา้ อย่างไรกต็าม เหตุการณ์หรอืสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุใหก้องทุนตอ้งหยุดการด าเนินงานต่อเนื่อง  

• ประเมนิการน าเสนอ โครงสรา้งและเน้ือหาของงบการเงนิโดยรวม รวมถงึการเปิดเผยขอ้มูลว่างบการเงนิแสดงรายการ
และเหตุการณ์ในรปูแบบทีท่ าใหม้กีารน าเสนอขอ้มลูโดยถูกตอ้งตามทีค่วรหรอืไม่  

ขา้พเจ้าไดส้ื่อสารกบัผู้บรหิารกองทุนฯ ในเรื่องต่างๆ ทีส่ าคญั ซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้
วางแผนไว้ ประเดน็ที่มนีัยส าคญัที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงขอ้บกพร่องที่มนีัยส าคญัในระบบการควบคุมภายในหาก
ขา้พเจา้ไดพ้บในระหว่างการตรวจสอบของขา้พเจา้  

ขา้พเจา้ไดใ้หค้ ารบัรองแก่ผู้บรหิารกองทุนฯ ว่าขา้พเจา้ได้ปฏบิตัติามขอ้ก าหนดจรรยาบรรณทีเ่กีย่วขอ้งกบัความเป็นอสิระ
และได้สื่อสารกับผู้บริหารกองทุนฯ เกี่ยวกับความสัมพันธ์ทัง้หมดตลอดจนเรื่องอื่นซึ่งข้าพเจ้าเชื่อว่ามีเหตุ ผลที่
บุคคลภายนอกอาจพจิารณาว่ากระทบต่อความเป็นอสิระของขา้พเจา้และมาตรการทีข่า้พเจา้ใชเ้พื่อป้องกนัไม่ใหข้า้พเจา้ขาด
ความเป็นอสิระ  

จากเรื่องที่สื่อสารกับผู้บริหารกองทุนฯ ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่องต่างๆ ที่มีนัยส าคัญมากที่สุดในการตรวจสอบ                     
งบการเงนิในงวดปัจจุบนัและก าหนดเป็นเรื่องส าคญัในการตรวจสอบ ขา้พเจ้าไดอ้ธบิายเรื่องเหล่านี้ในรายงานของผู้สอบ
บญัชเีวน้แต่กฎหมายหรอืขอ้บงัคบัไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะเกี่ยวกบัเรื่องดงักล่าว หรอืในสถานการณ์ที่ยากที่จะเกดิขึน้ 
ขา้พเจา้พจิารณาว่าไม่ควรสือ่สารเรื่องดงักล่าวในรายงานของขา้พเจา้เพราะการกระท าดงักล่าวสามารถคาดการณ์ไดอ้ย่างสม
เหตุผลว่าจะมผีลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อสว่นไดเ้สยีสาธารณะจากการสือ่สารดงักล่าว 
 
ผูส้อบบญัชทีีร่บัผดิชอบงานสอบบญัชแีละการน าเสนอรายงานฉบบันี้คอื นายอนุสรณ์  เกยีรตกิงัวาฬไกล 

 
 
 

 
นายอนุสรณ์  เกยีรตกิงัวาฬไกล 
ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต เลขที ่2109 
บรษิทั เอเอสว ีแอนด ์แอสโซซเิอทส ์จ ากดั 
กรุงเทพมหานคร 
25 พฤศจกิายน 2562 
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กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล มลัติ แอสเซท็ (LHGMA) 

กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล มลัติ แอสเซท็  
งบดลุ 

ณ วนัท่ี 31 สิงหาคม 2562 

 

หน่วย : บาท

หมายเหตุ 31/8/62

สินทรพัย์

เงนิลงทุนตามมลูคา่ยตุธิรรม (ราคาทุน : 81,711,934.36 บาท) 78,877,197.34

เงนิฝากธนาคาร 5 2,384,974.52     

ดอกเบีย้คา้งรบั 4,479.17           

สนิทรพัยต์ราสารอนุพนัธ์ 6 727,807.23        

คา่ใชจ่้ายรอการตดับญัชี 4.5 100,458.52        

รวมสินทรพัย์ 82,094,916.78     

หน้ีสิน

เจา้หนี้จากการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน 4,976.39           

คา่ใชจ่้ายคา้งจ่าย 129,559.95        

หนี้สนิอื่น 2,952.79           

รวมหน้ีสิน 137,489.13         

สินทรพัยส์ทุธิ 81,957,427.65     

สินทรพัยส์ทุธิ :

ทุนที่ได้รบัจากผูถ้อืหน่วยลงทุน 81,568,274.71    

ก าไร(ขาดทุน)สะสม

บญัชปีรบัสมดุล (318,042.57)

ก าไรสะสมจากการด าเนนิงาน 707,195.51

สินทรพัยส์ทุธิ 81,957,427.65     

สนิทรพัยส์ุทธต่ิอหน่วยที่ค านวณแยกตามประเภทผูถ้อืหน่วยลงทุน มดีงันี้

 ชนดิสะสมมลูคา่ 10.0476

 ชนดิขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ 10.0474

 ชนดิจ่ายเงนิปันผล 10.0478

จ านวนหน่วยลงทุนที่จ าหน่ายแลว้ทัง้หมด ณ วนัสิน้งวด (หน่วย) แยกตามประเภทผูถ้อืหน่วยลงทุน มดีงันี้

 ชนดิสะสมมลูคา่ 4,945,140.7226  

 ชนดิขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ 267,359.3675     

 ชนดิจ่ายเงนิปันผล 2,944,327.3874  

 รวม 8,156,827.4775   

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงนินี้
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กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล มลัติ แอสเซท็ (LHGMA) 

กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล มลัติ แอสเซท็  
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน 

ณ วนัท่ี 31 สิงหาคม 2562 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หน่วย : บาท

การแสดงรายละเอยีดเงนิลงทุนใช้การจดักลุ่มตามประเภทของเงนิลงทุน

ชื่อหลกัทรพัย์ ชื่อยอ่หลกัทรพัย์

เงินลงทนุในกองทนุรวมต่างประเทศ

Investec Global Multi-Asset Income Fund IGSGDIA LX -                102,102.5490     78,877,197.34    100.00             

รวมเงินลงทนุในกองทนุรวมต่างประเทศ 78,877,197.34     100.00                

รวมเงินลงทนุทัง้ส้ิน (ราคาทนุ 81,711,934.36 บาท) 78,877,197.34     100.00                

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นสว่นหนึง่ของงบการเงนินี้

มลูค่ายตุธิรรม

อตัราสว่นของ

มลูค่ายตุธิรรม 

(%) วนัครบก าหนด จ านวนหน่วย มลูค่าทีต่ราไว้
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กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล มลัติ แอสเซท็ (LHGMA) 

กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล มลัติ แอสเซท็ 
งบก าไรขาดทุน 

ส าหรบังวดตัง้แต่วนัท่ี 5 กนัยายน 2561 (วนัจดทะเบียนจดัตัง้กองทุน) ถึงวนัท่ี 31 สิงหาคม 2562 

 

หน่วย : บาท

ส าหรบังวด

หมายเหตุ 5/9/61 - 31/8/62

รายได้จากการลงทนุ

รายได้ดอกเบีย้ 79,780.37

รวมรายได้จากการลงทนุ 79,780.37

ค่าใช้จา่ย

คา่ธรรมเนยีมการจดัการ 7, 8 798,873.59

คา่ธรรมเนยีมผูดู้แลผลประโยชน์ 7 36,871.20      

คา่ธรรมเนยีมนายทะเบยีน 7, 8 307,259.05

คา่ธรรมเนยีมวชิาชพี 60,000.00

คา่ใชจ่้ายในการด าเนนิโครงการ 52,900.48

ภาษเีงนิได้ 533.29

รวมค่าใช้จา่ย 1,256,437.61

ขาดทนุจากการลงทนุสทุธิ (1,176,657.24)

รายการก าไร(ขาดทนุ)สทุธิจากเงินลงทนุ

รายการก าไรสุทธทิี่เกดิขึน้จากเงนิลงทุน 2,174,158.67

รายการขาดทุนสุทธทิี่เกดิขึน้จากอตัราแลกเปลีย่น (1,231,013.13)

รายการก าไรสุทธทิี่เกดิขึน้จากตราสารอนุพนัธ์ 3,047,637.00

รายการก าไรสุทธทิี่ยงัไม่เกดิขึน้จากเงนิลงทุน 1,969,312.88

รายการขาดทุนสุทธทิี่ยงัไม่เกดิขึน้จากอตัราแลกเปลีย่น (4,804,049.90)

รายการก าไรสุทธทิี่ยงัไม่เกดิขึน้จากตราสารอนุพนัธ์ 727,807.23

รวมรายการก าไรสทุธิจากเงินลงทนุ 1,883,852.75

การเพ่ิมขึน้ในสินทรพัยส์ทุธิจากการด าเนินงาน 707,195.51

การเพิม่ขึน้ในสนิทรพัยส์ุทธจิากการด าเนนิงานแยกตามประเภทผูถ้อืหน่วยลงทุน มดีงันี้

 ชนดิสะสมมลูคา่ 99,073.30

 ชนดิขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ 80,638.94

 ชนดิจ่ายเงนิปันผล 527,483.27

 รวม 707,195.51

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงนินี้
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กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล มลัติ แอสเซท็ (LHGMA) 

กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล มลัติ แอสเซท็  
งบแสดงการเปล่ียนแปลงสินทรพัยส์ทุธิ 

ส าหรบังวดตัง้แต่วนัท่ี 5 กนัยายน 2561 (วนัจดทะเบียนจดัตัง้กองทุน) ถึงวนัท่ี 31 สิงหาคม 2562 
 

 

หน่วย : บาท

ส าหรบังวด

5/9/61 - 31/8/62

การเพ่ิมขึน้(ลดลง)ในสินทรพัยส์ทุธิจากการด าเนินงานในระหวา่งงวด

ขาดทุนจากการลงทุนสทุธิ (1,176,657.24)        

รายการก าไรสทุธทิีเ่กดิขึน้จากเงนิลงทุน 2,174,158.67

รายการขาดทุนสทุธทิีเ่กดิขึน้จากอตัราแลกเปลีย่น (1,231,013.13)

รายการก าไรสทุธทิีเ่กดิขึน้จากตราสารอนุพนัธ์ 3,047,637.00

รายการก าไรสทุธทิีย่งัไม่เกดิขึน้จากเงนิลงทุน 1,969,312.88

รายการขาดทุนสทุธทิีย่งัไม่เกดิขึน้จากอตัราแลกเปลีย่น (4,804,049.90)

รายการก าไรสทุธทิีย่งัไม่เกดิขึน้จากตราสารอนุพนัธ์ 727,807.23

การเพ่ิมขึน้สทุธิในสินทรพัยส์ทุธิจากการด าเนินงาน 707,195.51              

การเพ่ิมขึน้(ลดลง)ของทนุท่ีได้รบั(ท่ีรบัซ้ือคืน)จากผูถ้อืหน่วยลงทนุในระหวา่งงวด

มลูค่าหน่วยลงทุนทีอ่อกจ าหน่ายเริม่แรก 132,423,801.40     

มลูค่าหน่วยลงทุนทีอ่อกจ าหน่ายในระหวา่งงวด 48,158,684.55       

มลูค่าหน่วยลงทุนทีร่บัซือ้คนืในระหวา่งงวด (99,332,253.81)      

การเพ่ิมขึน้สทุธิของทนุท่ีได้รบัจากผูถ้อืหน่วยลงทนุ 81,250,232.14         

การเพ่ิมขึน้ของสินทรพัยส์ทุธิในระหวา่งงวด 81,957,427.65         

สนิทรพัยส์ทุธติ้นงวด -                     

สินทรพัยส์ทุธิปลายงวด 81,957,427.65         

หน่วย : หน่วย

5/9/61 - 31/8/62

การเปล่ียนแปลงของจ านวนหน่วยลงทนุ (มลูค่าหน่วยละ 10 บาท)

หน่วยลงทุนเริม่แรก 13,242,380.1318

บวก หน่วยลงทุนทีอ่อกจ าหน่ายในระหวา่งงวด 4,749,138.2896

หกั หน่วยลงทุนทีร่บัซือ้คนืในระหวา่งงวด (9,834,690.9439)

หน่วยลงทนุ ณ วนัส้ินงวด 8,156,827.4775       

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นสว่นหนึง่ของงบการเงนินี้
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กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล มลัติ แอสเซท็ (LHGMA) 

กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล มลัติ แอสเซท็  
งบกระแสเงินสด 

ส าหรบังวดตัง้แต่วนัท่ี 5 กนัยายน 2561 (วนัจดทะเบียนจดัตัง้กองทุน) ถึงวนัท่ี 31 สิงหาคม 2562 

 

หน่วย : บาท

ส าหรบังวด

5/9/61 - 31/8/62

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน

การเพ่ิมขึน้ในสินทรพัยส์ทุธิจากการด าเนินงาน 707,195.51         

รายการปรบักระทบการเพิม่ขึน้สุทธใินสนิทรพัยส์ุทธจิากการด าเนนิงาน -

ใหเ้ป็นเงนิสดสุทธทิี่ใชไ้ปในกจิกรรมด าเนนิงาน :-

การซือ้เงนิลงทุน (233,709,479.95)

การจ าหน่ายเงนิลงทุน 156,039,735.97  

ส่วนต ่ามลูคา่ตราสารหนี้ตดัจ าหน่าย (51,407.84)

การเพิม่ขึน้ในดอกเบีย้คา้งรบั (4,479.17)

การเพิม่ขึน้ในคา่ใชจ่้ายรอการตดับญัชี (100,458.52)

การเพิม่ขึน้ในเจา้หนี้จากการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน 4,976.39           

การเพิม่ขึน้ในคา่ใชจ่้ายคา้งจ่าย 129,559.95        

การเพิม่ขึน้ในหนี้สนิอื่น 2,952.79           

รายการก าไรสุทธทิี่เกดิขึน้จากเงนิลงทุน (2,174,158.67)

รายการขาดทุนสุทธทิี่เกดิขึน้จากอตัราแลกเปลีย่น 1,231,013.13     

รายการก าไรสุทธทิี่เกดิขึน้จากตราสารอนุพนัธ์ (3,047,637.00)

รายการก าไรสุทธทิี่ยงัไม่เกดิขึน้จากเงนิลงทุน (1,969,312.88)

รายการขาดทุนสุทธทิี่ยงัไม่เกดิขึน้จากอตัราแลกเปลีย่น 4,804,049.90     

รายการก าไรสุทธทิี่ยงัไม่เกดิขึน้จากตราสารอนุพนัธ์ (727,807.23)

เงินสดสทุธิท่ีใช้ไปในกิจกรรมด าเนินงาน (78,865,257.62)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน

การจ าหน่ายหน่วยลงทุนเริม่แรก 132,423,801.40  

การจ าหน่ายหน่วยลงทุนในระหวา่งงวด 48,158,684.55    

การรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนในระหวา่งงวด (99,332,253.81)

เงินสดสทุธิท่ีได้มาจากกิจกรรมจดัหาเงิน 81,250,232.14    

เงินฝากธนาคารเพ่ิมขึน้สทุธิ 2,384,974.52      

เงนิฝากธนาคาร ณ วนัต้นงวด -                 

เงินฝากธนาคาร ณ วนัส้ินงวด (หมายเหตขุ้อ 5) 2,384,974.52      

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงนินี้
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กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล มลัติ แอสเซท็ (LHGMA) 

กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล มลัติ แอสเซท็  
ข้อมูลทางการเงินท่ีส าคญั 

ส าหรบังวดตัง้แต่วนัท่ี 5 กนัยายน 2561 (วนัจดทะเบียนจดัตัง้กองทุน) ถึงวนัท่ี 31 สิงหาคม 2562

 

 หน่วย : บาท

ส าหรบังวด

5/9/61 - 31/8/62

ข้อมลูผลการด าเนินงาน (ต่อหน่วย)

มลูค่าหน่วยลงทุนเริม่แรก 10.0000         

รายได้จากกจิกรรมลงทุน :

ขาดทุนจากการลงทุนสทุธิ (0.0794)

รายการก าไรสทุธทิีเ่กดิขึน้จากเงนิลงทุน 0.1466

รายการขาดทุนสทุธทิีเ่กดิขึน้จากอตัราแลกเปลีย่น (0.0830)

รายการก าไรสทุธทิีเ่กดิขึน้จากตราสารอนุพนัธ์ 0.2056

รายการก าไรสทุธทิีย่งัไม่เกดิขึน้จากเงนิลงทุน 0.1328

รายการขาดทุนสทุธทิีย่งัไม่เกดิขึน้จากอตัราแลกเปลีย่น (0.3240)

รายการก าไรสทุธทิีย่งัไม่เกดิขึน้จากตราสารอนุพนัธ์ 0.0491

รายได้จากกจิกรรมลงทุนทัง้สิน้ 0.0477

มลูค่าสินทรพัยส์ทุธิปลายงวด 10.0477           

อตัราสว่นของก าไรสทุธต่ิอมลูค่าสนิทรพัยส์ทุธถิวัเฉลีย่ระหวา่งงวด (%) 0.6090          

อตัราส่วนทางการเงินท่ีส าคญัและข้อมลูประกอบเพ่ิมเติมท่ีส าคญั

มลูค่าสนิทรพัยส์ทุธปิลายงวด (พนับาท) 81,957.43      

อตัราสว่นของค่าใช้จ่ายรวมต่อมลูค่าสนิทรพัยส์ทุธถิวัเฉลีย่ระหวา่งงวด (%) 1.0820          

อตัราสว่นรายได้จากการลงทุนรวมต่อมลูค่าสนิทรพัยส์ทุธถิวัเฉลีย่ระหวา่งงวด (%) 0.0687          

อตัราสว่นของจ านวนถวัเฉลีย่ถ่วงน ้าหนกัของการซือ้ขายเงนิลงทุน

ระหวา่งงวดต่อมลูค่าสนิทรพัยส์ทุธถิวัเฉลีย่ระหวา่งงวด (%) ** 228.5272       

ข้อมลูเพ่ิมเติม **

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นสว่นหนึง่ของงบการเงนินี้

ไม่นบัรวมเงนิลงทุนในเงนิฝากธนาคาร และในตัว๋สญัญาใช้เงนิ ใบรบัฝากเงนิ และการซือ้ขายเงนิลงทุน ต้องเป็นรายการซือ้หรอื

ขายเงนิลงทุนอยา่งแท้จรงิซึง่ไม่รวมถงึการซือ้โดยมสีญัญาขายคนืหรอืการขายโดยมสีญัญาซือ้คนื
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หมายเหตปุระกอบงบการเงิน 
ส าหรบังวดตัง้แต่วนัท่ี 5 กนัยายน 2561 (วนัจดทะเบียนจดัตัง้กองทุน) ถึงวนัท่ี 31 สิงหาคม 2562 

          หน่วย : บาท  

1. ลกัษณะของกองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล มลัติ แอสเซท็ 
กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล มลัต ิแอสเซ็ท (“กองทุนฯ”) เป็นกองทุนรวมหน่วยลงทุนประเภท Fund of 
Funds โดยมกีารแบ่งชนิดของหน่วยลงทุนเป็น 3 ชนิด ได้แก่ ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ(LHGMA-R) 
ชนิดจ่ายเงินปันผล (LHGMA-D) และชนิดสะสมมูลค่า (LHGMA-A) ซึ่งจดทะเบียนเป็นกองทุนรวมกับ
ส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลักทรพัย์ ( “ก.ล.ต.”) เมื่อวนัที่ 5 กนัยายน 2561 มี
จ านวนเงนิทุนจดทะเบยีน 2,000.00 ลา้นบาท (แบ่งเป็น 200,000,000.0000 หน่วย มลูค่าหน่วยละ 10 บาท) ซึง่
ไมม่กี าหนดระยะเวลาสิน้สดุโครงการ 
กองทนุฯ จดัการโดย บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ แลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จ ากดั (“บรษิทัจดัการ”) 
กองทุนฯ มนีโยบายลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศ โดยเฉลี่ยในรอบปีบญัชไีม่น้อยกว่ารอ้ยละ 80 
ของมูลค่าทรพัย์สนิสุทธขิองกองทุน ซึ่งกองทุนหลกัทีก่องทุนจะลงทุนคอืกองทุน Investec Global Multi-Asset 
Income Fund มนีโยบายลงทุนในทรพัย์สนิที่หลากหลายในตราสารหนี้ ตราสารทุน และตราสารอนุพนัธ์ทาง
การเงินซึ่งมีสินทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้  และตราสารทุน ซึ่งกองทุนหลักได้จดทะเบียนในประเทศ
ลกัเซมเบิร์กและอยู่ภายใต้ UCITS ทัง้นี้ กองทุนจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนหลกัในชนิดหน่วยลงทุน 
“Class I ACC” สกุลเงินดอลล่ าร์สหรัฐฯ (USD) ซึ่ งจัดตั ้งและจัดการโดย Investec Asset Management 
Luxembourg S.A. และบรหิารการลงทนุโดย Investec Asset Management Limited 
กองทนุฯ อาจลงทนุในหรอืมไีวซ้ึง่สญัญาซือ้ขายล่วงหน้า (Derivatives) โดยมวีตัถุประสงคเ์พือ่ป้องกนัความเสีย่ง
ในการลงทนุ (Hedging) 
กองทุนฯ มนีโยบายไม่จ่ายเงนิปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตัิ (LHGMA-R) และ
ชนิดสะสมมลูคา่ (LHGMA-A) 
กองทุนฯ มีนโยบายจ่ายเงนิปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงนิปันผล (LHGMA-D) ตามหลักเกณฑ์และ
วธิกีารทีก่ าหนดในหนงัสอืชีช้วน 

2. หลกัเกณฑใ์นการจดัท างบการเงิน 

2.1 งบการเงนินี้จดัท าขึน้ตามมาตรฐานการบญัชแีละมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ รวมถงึการตคีวามและแนว
ปฏบิตัทิางการบญัชทีีป่ระกาศใชโ้ดยสภาวชิาชพีบญัช ี(“สภาวชิาชพีบญัช”ี) และการแสดงรายการในงบการเงนิ
ได้จดัท าขึน้ตามหลกัการบญัชทีี่รบัรองทัว่ไปภายใต้พระราชบญัญตักิารบญัช ีพ.ศ. 2543 และได้จดัท าขึน้ตาม
หลกัเกณฑ์และรูปแบบทีก่ าหนดในมาตรฐานการบญัชฉีบบัที ่106 เรื่อง การบญัชสี าหรบักจิการทีด่ าเนินธุรกจิ
เฉพาะดา้นการลงทนุ และตามประกาศของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์

2.2 งบการเงนินี้ไดจ้ดัท าขึน้โดยใชเ้กณฑร์าคาทนุเดมิเวน้แต่จะไดเ้ปิดเผยเป็นอยา่งอื่นในนโยบายการบญัช ี
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2.3 การใชป้ระมาณการทางบญัช ี
ในการจดัท างบการเงนิใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานการบญัชแีละมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ผูบ้รหิารต้องใช้
การประมาณและขอ้สมมตฐิานหลายประการซึง่มผีลกระทบต่อการก าหนดนโยบายและการรายงานจ านวนเงนิที่
เกีย่วกบัสนิทรพัย ์หนี้สนิ รายได ้และคา่ใชจ้่ายผลทีเ่กดิขึน้จรงิจงึแตกต่างจากทีป่ระมาณการไว ้

 ประมาณการและขอ้สมมตฐิานทีใ่ชใ้นการจดัท างบการเงนิจะได้รบัการทบทวนอย่างต่อเนื่อง การปรบัประมาณ
การทางบญัชจีะบนัทกึในงวดบญัชทีีป่ระมาณการดงักล่าวไดร้บัการทบทวนและในอนาคตทีไ่ดร้บัผลกระทบ 

3.      มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิที่เริม่มผีลบงัคบัในปีปัจจุบันและที่จะมีผลบังคบัในอนาคตมีรายละเอยีด   
ดงันี้ 

3.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงนิทีเ่ริม่มผีลบงัคบัใชใ้นปีปัจจบุนั 
สภาวชิาชพีบญัชไีดอ้อกและปรบัปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงนิและการตคีวามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงนิฉบับปรบัปรุง (ปรบัปรุง 2560) รวมถึงแนวปฏิบัติทางบัญชีฉบับใหม่ ซึ่งมีผลบังคับใช้ส าหรบัรอบ
ระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2561 ซึ่งมาตรฐานการรายงานทางการเงนิดังกล่าวไม่มี
ผลกระทบอยา่งเป็นสาระส าคญัต่องบการเงนินี้ 

3.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงนิใหม่ทีย่งัไมม่ผีลบงัคบัใช ้

• มาตรฐานการรายงานทางการเงนิทีจ่ะมผีลบงัคบัใชส้ าหรบังบการเงนิทีม่รีอบระยะเวลาบญัชทีีเ่ริม่ในหรอืหลงั
วนัที ่1 มกราคม 2562 
กองทุนฯ ไม่มแีผนทีจ่ะน ามาตรฐานการรายงานทางการเงนิและการตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ
ฉบับปรบัปรุง (ปรบัปรุง 2561) และฉบับใหม่ รวมถึงแนวปฏิบัติทางบัญชีจ านวนหลายฉบับซึ่งมีผลบังคบั
ส าหรบัรอบระยะเวลาบญัชทีีเ่ริม่ในหรอืหลงัวนัที ่1 มกราคม 2562 มาใชก้่อนวนัถอืปฏบิตั ิซึ่งฝ่ายบรหิารของ
กองทุนฯ ไดป้ระเมนิแลว้เหน็ว่ามาตรฐานการรายงานทางการเงนิขา้งตน้จะไม่มผีลกระทบอย่างเป็นสาระส าคญั
ต่องบการเงนิส าหรบัปีทีเ่ริม่ใชม้าตรฐานดงักล่าว โดยมมีาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัใหม่ซึ่งได้มกีาร
เปลีย่นแปลงหลกัการส าคญั ดงันี้ 
มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่15 เรื่อง รายได้จากสญัญาทีท่ ากบัลูกคา้ ใชแ้ทนมาตรฐานการบญัชี
และการตคีวามมาตรฐานบญัชทีีเ่กีย่วขอ้งต่อไปนี้ 
มาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่11 (ปรบัปรงุ 2560) สญัญากอ่สรา้ง 
มาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่18 (ปรบัปรงุ 2560) รายได ้
การตคีวามมาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่31                           
(ปรบัปรงุ 2560) 

รายได้ - รายการแลกเปลีย่นเกีย่วกบับรกิาร
โฆษณา 
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การตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่13 
(ปรบัปรงุ 2560)  

โปรแกรมสทิธพิเิศษแกล่กูคา้ 

การตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่15 
(ปรบัปรงุ 2560)  

สญัญาส าหรบัการกอ่สรา้งอสงัหารมิทรพัย ์

การตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่18 
(ปรบัปรงุ 2560)  

การโอนสนิทรพัยจ์ากลกูคา้ 

• มาตรฐานการรายงานทางการเงนิทีจ่ะมผีลบงัคบัใชส้ าหรบังบการเงนิทีม่รีอบระยะเวลาบญัชทีีเ่ริม่ในหรอืหลงั
วนัที ่1 มกราคม 2563 
สภาวชิาชพีบญัชไีด้ออกประกาศใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงนิในกลุ่มเครื่องมอืทางการเงนิ จ านวน  5 
ฉบับ ที่จะมีผลบังคับใช้ส าหรบังบการเงนิที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2563 
ประกอบดว้ย 
มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่7  การเปิดเผยขอ้มลูเครือ่งมอืทางการเงนิ 
มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่9 เครือ่งมอืทางการเงนิ 
มาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่32 การแสดงรายการเครือ่งมอืทางการเงนิ 
การตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่16 การป้องกนัความเสีย่งของเงนิลงทุนสุทธใิน

หน่วยงานต่างประเทศ 
การตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่19 การช าระหนี้สนิทางการเงนิดว้ยตราสารทนุ 

 ปัจจุบนัฝ่ายบรหิารของกองทนุฯ อยูร่ะหว่างการประเมนิผลกระทบทีอ่าจมตี่องบการเงนิในปีทีเ่ริม่ใชม้าตรฐาน
ดงักล่าวมาถอืปฏบิตั ิ

4. นโยบายการบญัชีท่ีส าคญั  

4.1 การรบัรูร้ายไดแ้ละคา่ใชจ้่าย 
- ดอกเบีย้รบั รบัรูเ้ป็นรายไดต้ามระยะเวลาทีพ่งึไดร้บัโดยค านึงถงึผลตอบแทนทีแ่ทจ้รงิ 
- บญัชสี่วนเกนิและส่วนต ่ามูลค่าของตราสารหนี้ตดัจ าหน่ายตามวิธีอตัราดอกเบี้ยที่แท้จรงิซึ่งยอดที่ตัด

จ าหน่ายนี้แสดงเป็นรายการปรบัปรงุกบัดอกเบีย้รบั 
- ก าไรหรอืขาดทุนทีเ่กดิขึน้จากการจ าหน่ายเงนิลงทุนรบัรูเ้ป็นรายได้หรอืค่าใชจ้่าย ณ วนัที่จ าหน่ายเงนิ

ลงทนุ  
- คา่ใชจ้่ายรบัรูต้ามเกณฑค์งคา้ง 
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4.2 เงนิลงทนุและการวดัคา่เงนิลงทนุ 
- เงนิลงทนุจะรบัรูเ้ป็นสนิทรพัยด์ว้ยจ านวนตน้ทนุของเงนิลงทนุ ณ วนัทีก่องทนุฯ มสีทิธใินเงนิลงทนุ ตน้ทุน

ของเงนิลงทนุประกอบดว้ยรายจ่ายซือ้เงนิลงทนุและค่าใชจ้่ายโดยตรงทัง้สิน้ทีก่องทนุฯ จ่ายเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่
เงนิลงทนุนัน้ 

- เงนิลงทุนในหน่วยลงทุนทีเ่สนอขายในต่างประเทศ แสดงดว้ยมลูคา่ยุตธิรรมโดยใชร้าคาซื้อขายครัง้ล่าสุด
ของวนัทีว่ดัคา่เงนิลงทนุ 

- ก าไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยงัไม่เกิดขึ้นจากการปรบัมูลค่าเงนิลงทุนให้เป็นมูลค่ายุติธรรมจะรบัรู้ในงบก าไร
ขาดทนุ ณ วนัทีว่ดัคา่เงนิลงทนุ 

- ราคาทนุของเงนิลงทนุทีจ่ าหน่ายใชว้ธิถีวัเฉลีย่ถ่วงน ้าหนกั 

4.3 ตราสารอนุพนัธท์างการเงนิ 
กองทุนฯ มนีโยบายป้องกนัความเสีย่งเกีย่วกบัอตัราแลกเปลีย่นส าหรบัสนิทรพัย์ทีเ่ป็นเงนิตราต่างประเทศ
โดยการท าสญัญาซือ้ขายเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้า (Forward exchange contracts (FX))  
สนิทรพัยแ์ละหนี้สนิของตราสารอนุพนัธ์แสดงดว้ยมลูคา่ยตุธิรรม ซึง่ค านวณและวดัมลูคา่ยตุธิรรมโดยสถาบนั
การเงนิ ก าไร(ขาดทนุ)จากการเปลีย่นแปลงในมลูคา่ยตุธิรรมของตราสารอนุพนัธจ์ะรบัรูใ้นงบก าไรขาดทนุ 

4.4 บญัชทีีเ่ป็นเงนิตราต่างประเทศ 
บญัชทีีเ่ป็นเงนิตราต่างประเทศ แปลงค่าเงนิบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปลี่ยน ณ วนัเกดิรายการ สนิทรพัย์และ
หนี้สนิทีเ่ป็นเงนิตราต่างประเทศ ณ วนัสิน้งวดแปลงคา่เงนิบาท โดยใชอ้ตัราแลกเปลีย่น ณ วนันัน้ และสญัญา
ซือ้ขายเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้า ณ วนัทีเ่กดิรายการ แปลงคา่เงนิบาทโดยใชอ้ตัราตามสญัญา 
ณ วนัสิ้นงวด ก าไรหรอืขาดทุนที่ยงัไม่เกดิขึ้นจากสญัญาซื้อขายเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้าที่ยงัไม่ครบ
ก าหนดค านวณโดยปรบัสญัญาซื้อขายเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้าคงคา้ง ณ วนัสิน้งวดจากอตัราตามสญัญา 
เป็นราคาตลาดของสญัญาซื้อขายล่วงหน้าทีม่อีายุคงเหลอืเช่นเดยีวกนั โดยแสดงรวมในสนิทรพัยห์รอืหนี้สนิ
ตราสารอนุพนัธใ์นงบดุล 
ก าไรหรอืขาดทนุจากการแปลงคา่เงนิตราต่างประเทศรบัรูเ้ป็นรายไดห้รอืคา่ใชจ้่ายในงบก าไรขาดทนุ 

4.5 คา่ใชจ้่ายรอตดับญัช ี
 คา่ใชจ้่ายรอตดับญัช ีเป็นคา่ธรรมเนียมการจดทะเบยีนและจดัตัง้กองทุน ซึง่ตดัจ าหน่ายเป็นค่าใชจ้่ายภายใน

ระยะเวลา 3 ปี โดยใชว้ธิเีสน้ตรง 

4.6 การแบ่งปันสว่นทนุใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุ 
 กองทนุฯ จะบนัทกึลดก าไรสะสม ณ วนัทีป่ระกาศจ่ายเงนิปันผล 
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กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล มลัติ แอสเซท็  
หมายเหตปุระกอบงบการเงิน 
ส าหรบังวดตัง้แต่วนัท่ี 5 กนัยายน 2561 (วนัจดทะเบียนจดัตัง้กองทุน) ถึงวนัท่ี 31 สิงหาคม 2562 

          หน่วย : บาท  

4.7 บญัชปีรบัสมดลุ 
 บญัชปีรบัสมดุลถือเป็นส่วนหนึ่งของก าไรสะสม ซึ่งจะบนัทึกเมื่อมกีารขายหรอืรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนของ

กองทุนฯ เพื่อท าใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนมสี่วนในสนิทรพัย์สุทธขิองกจิการลงทุนหรอืได้รบัส่วนแบ่งจากกจิการ
ลงทนุเทา่เทยีมกนัไมว่่าผูถ้อืหน่วยลงทนุนัน้จะลงทนุหรอืเลกิลงทนุในกจิการลงทนุ ณ เวลาใด 

5. เงินฝากธนาคาร 

  ณ วนัที ่31 สงิหาคม 2562 เงนิฝากธนาคาร ประกอบดว้ย :- 

  
อตัราดอกเบีย้
ต่อปี (%) จ านวนเงนิ 

ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน)     0.375 871,685.56 

LGT Bank (Singapore) Ltd.     1.280 1,513,288.96 
รวม   2,384,974.52 

6. สินทรพัยต์ราสารอนุพนัธ์ 

ณ วนัที ่31 สงิหาคม 2562 กองทนุฯ มสีนิทรพัยต์ราสารอนุพนัธจ์ากการท าสญัญาซือ้ขายเงนิตรา
ต่างประเทศล่วงหน้ากบัสถาบนัการเงนิหลายแหง่ จ านวน 5 สญัญา ซึง่มรีายละเอยีดของสญัญาดงันี้ 

สญัญา 
Forward 
contracts 

กองทนุจ่ายให้
สถาบนัการเงนิ 

กองทนุไดร้บัจาก
สถาบนัการเงนิ 

   

Notional amount  
(USD) 

Notional amount  
(THB) 

อตัรา
แลกเปลีย่น 

วนัครบ
ก าหนด 

สนิทรพัย ์                        
ตราสารอนุพนัธ ์

USD/THB 396,000.00 12,353,616.00   31.1960 11 ต.ค. 62 243,206.57 

USD/THB 1,773,000.00 54,626,130.00   30.8100 11 ต.ค. 62 427,878.09 

USD/THB 30,000.00 922,113.00   30.7371 25 ต.ค. 62 4,993.86 

USD/THB 45,000.00 1,383,952.50   30.7545 25 ต.ค. 62 9,342.46 

USD/THB 250,000.00 7,662,250.00   30.6490 27 ม.ีค. 63 42,386.25 

รวม  76,948,061.50   727,807.23 

 



 

 

34 

 

กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล มลัติ แอสเซท็ (LHGMA) 

กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล มลัติ แอสเซท็  
หมายเหตปุระกอบงบการเงิน 
ส าหรบังวดตัง้แต่วนัท่ี 5 กนัยายน 2561 (วนัจดทะเบียนจดัตัง้กองทุน) ถึงวนัท่ี 31 สิงหาคม 2562 

          หน่วย : บาท  

7. ค่าใช้จ่าย 

บรษิทัหลกัทรพัย์จดัการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮา้ส ์จ ากดั เป็นผูจ้ดัการกองทุนฯ และนายทะเบยีนหน่วยลงทุน 
โดยมธีนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) เป็นผูด้แูลผลประโยชน์ของกองทุนฯ 
ค่าธรรมเนียมการจดัการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (ร้อยละต่อปีของ
มลูคา่ทรพัยส์นิทัง้หมดหกัดว้ยมลูค่าหนี้สนิทัง้หมด ทัง้นี้ มลูคา่หนี้สนิทัง้หมดไม่รวมค่าธรรมเนียมการจดัการ 
คา่ธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบยีนหน่วยลงทนุ ณ วนัทีค่ านวณ) ซึง่สามารถสรุป
ไดด้งันี้ :- 

คา่ใชจ้่าย นโยบายการก าหนดราคา 

คา่ธรรมเนียมการจดัการ ไมเ่กนิรอ้ยละ 2.50 ต่อปี 
คา่ธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน์ ไมเ่กนิรอ้ยละ 0.10 ต่อปี 
คา่ธรรมเนียมนายทะเบยีน ไมเ่กนิรอ้ยละ 0.50 ต่อปี  
คา่ธรรมเนียมดงักล่าวรวมภาษมีลูคา่เพิม่ 

8. รายการบญัชีท่ีเก่ียวข้องกนั 

ในระหว่างงวด กองทุนฯ มรีายการบัญชีที่ส าคญักบักิจการที่เกี่ยวขอ้งกนั รายการธุรกจิดงักล่าวเป็นไปตาม
เงือ่นไขทางการคา้และเกณฑต์ามทีต่กลงกนัระหว่างกองทนุฯ และกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั ซึง่เป็นไปตามปกตธิุรกจิ 
โดยสามารถสรปุไดด้งันี้ 

กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั ประกอบดว้ย :- 

ชือ่กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั ลกัษณะความสมัพนัธ์ 

บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ แลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จ ากดั เป็นบรษิทัจดัการกองทนุและนายทะเบยีน 

รายการระหว่างกนัท่ีส าคญั มีดงัต่อไปน้ี 

 นโยบายการก าหนดราคา  
ส าหรบังวดสิน้สดุวนัที ่

31 สงิหาคม 2562 

• บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน แลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จ ากดั   

คา่ธรรมเนียมการจดัการ ตามเกณฑท์ีร่ะบุในหนงัสอืชีช้วน  798,873.59 

คา่ธรรมเนียมนายทะเบยีน ตามเกณฑท์ีร่ะบุในหนงัสอืชีช้วน  307,259.05 

  



 

 

35 

 

กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล มลัติ แอสเซท็ (LHGMA) 

กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล มลัติ แอสเซท็  
หมายเหตปุระกอบงบการเงิน 
ส าหรบังวดตัง้แต่วนัท่ี 5 กนัยายน 2561 (วนัจดทะเบียนจดัตัง้กองทุน) ถึงวนัท่ี 31 สิงหาคม 2562 

          หน่วย : บาท  

 ยอดคงเหลือท่ีมีสาระส าคญักบักิจการท่ีเก่ียวข้องกนั มีดงัต่อไปน้ี 

   
ณ วนัที ่                  

31 สงิหาคม 2562 

• บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน แลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จ ากดั   

คา่ธรรมเนียมการจดัการคา้งจา่ย   48,617.25 

คา่ธรรมเนียมนายทะเบยีนคา้งจ่าย   18,698.91 

9. ข้อมลูเก่ียวกบัการซ้ือขายเงินลงทุน 

 กองทุนฯ ได้ซื้อและขายเงนิลงทุนส าหรบังวดสิน้สุดวนัที่ 31 สงิหาคม 2562 โดยไม่รวมเงนิลงทุนในเงนิฝาก
ธนาคารและตัว๋สญัญาใชเ้งนิเป็นจ านวนเงนิ 385.14 ลา้นบาท โดยคดิเป็นอตัรารอ้ยละ 331.6639 ต่อมูลค่า
สนิทรพัยส์ทุธถิวัเฉลีย่ระหว่างงวด 

10. เคร่ืองมือทางการเงิน 

กองทนุฯ มนีโยบายทีจ่ะบรหิารความเสีย่งของเครือ่งมอืทางการเงนิ ดงันี้ 

10.1 ความเสีย่งจากการด าเนินงานของผูอ้อกตราสาร (Business Risk) 
ความเสีย่งทีเ่กดิจากการด าเนินงานของผูอ้อกตราสาร หากผลการด าเนินงานหรอืฐานะการเงนิของผูอ้อกตรา
สาร รวมทัง้ความสามารถในการท าก าไรของผูอ้อกตราสารเปลีย่นแปลงไป ซึง่อาจกระทบต่อราคาซื้อขายของ
ตราสาร อย่างไรก็ตาม กองทุนฯ จะพิจารณาคดัเลือกหลกัทรพัย์ที่จะลงทุน โดยการวิเคราะห์สถานะทาง
การเงนิ ผลการด าเนินงาน การบรหิารงาน เพื่อประกอบการตดัสนิใจลงทุน และยงัจะท าการตดิตามขอ้มูล
ขา่วสารของผูอ้อกตราสารอยา่งใกลช้ดิและต่อเนื่อง เพือ่ปรบัเปลีย่นแผนการลงทนุอยา่งเหมาะสม 

10.2 ความเสีย่งจากความสามารถในการช าระหนี้ของผูอ้อกตราสาร (Credit Risk) 
ความเสีย่งจากการทีบ่รษิทัผูอ้อกตราสารไมส่ามารถช าระคนืเงนิตน้และ/หรอืดอกเบี้ยไดต้ามทีก่ าหนด หรอืไม่
ครบตามจ านวนที่ได้สญัญาไว้ อย่างไรกต็าม กองทุนฯ จะวเิคราะห์ฐานะทางการเงนิ ความสามารถในการ
ช าระหนี้ของผูอ้อกตราสารอยา่งสม ่าเสมอ 

10.3 ความเสีย่งจากการขาดสภาพคล่องของตราสาร (Liquidity Risk) 
 ความเสีย่งทีเ่กดิจากการไม่สามารถขายตราสารได้ในช่วงเวลาทีต่้องการหรอือาจไม่ได้ราคาตามทีค่าดหวงั

เอาไว ้อย่างไรกต็าม กองทุนฯ จะพจิารณาลงทุนในหลกัทรพัยท์ีม่สีภาพคล่องสอดคลอ้งกบัประเภทลกัษณะ
และนโยบายการลงทนุของกองทนุฯ อยา่งเหมาะสม เพือ่ใหม้คีวามคล่องตวัในการบรหิารของกองทนุฯ ทัง้นี้  
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กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล มลัติ แอสเซท็  
หมายเหตปุระกอบงบการเงิน 
ส าหรบังวดตัง้แต่วนัท่ี 5 กนัยายน 2561 (วนัจดทะเบียนจดัตัง้กองทุน) ถึงวนัท่ี 31 สิงหาคม 2562 

          หน่วย : บาท  

 แนวทางการบรหิารความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องของตราสารจะขึ้นอยู่กบัการพจิารณาตดัสนิใจของ
กองทนุฯ โดยค านึงถงึผลประโยชน์สงูสดุของผูถ้อืหน่วยลงทนุเป็นส าคญั 

10.4 ความเสีย่งจากการลงทนุในต่างประเทศ (Country and Political Risk) 
 เนื่องจากกองทุนฯ อาจจะลงทุนในตราสารต่างประเทศ กองทุนฯ จึงมคีวามเสีย่งของประเทศทีล่งทุน เช่น 

การเปลี่ยนแปลงของปัจจยัพื้นฐาน สภาวะทางเศรษฐกจิ การเมอืง ค่าเงนิ และนโยบายต่างประเทศ โดย
ปัจจยัเหล่านี้อาจมผีลกระทบต่อราคาหน่วยลงทนุ หรอืหลกัทรพัยท์ีก่องทนุลงทุน อยา่งไรกต็าม บรษิทัจดัการ
จะตดิตามและท าการวเิคราะหค์วามเสีย่งทางด้านปัจจยัพื้นฐาน สภาวะทางเศรษฐกจิ การเมอืง ค่าเงนิ และ
นโยบายต่างประเทศของประเทศทีล่งทนุอยา่งสม ่าเสมอ 

10.5 ความเสีย่งจากขอ้จ ากดัการน าเงนิลงทนุกลบัประเทศ (Repatriation Risk) 
 เนื่องจากกองทุนฯ อาจจะมกีารลงทุนในตราสารต่างประเทศ จงึมคีวามเสีย่งจากการเปลี่ยนแปลงนโยบาย

ต่างประเทศทีเ่กีย่วกบัการแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ และการน าเงนิลงทุนกลบัเขา้มาในประเทศได ้ซึ่ง
อาจส่งผลใหก้องทุนไม่สามารถช าระเงนิใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนไดต้ามจ านวนหรอืเวลาทีก่ าหนด อย่างไรกต็าม 
กองทุนฯ จะตดิตามสถานการณ์ของประเทศคู่คา้ทีก่องทุนฯ มกีารลงทุนไวอ้ย่างใกลช้ดิ และสม ่าเสมอเพือ่ลด
ความเสีย่งดงักล่าว 

10.6 ความเสีย่งดา้นอตัราแลกเปลีย่น (Currency Risk) 

 เนื่องจากกองทุนฯ อาจจะมกีารลงทุนในตราสารต่างประเทศ ซึ่งต้องลงทุนเป็นสกุลเงนิต่างประเทศ ท าให้
กองทุนมคีวามเสี่ยงจาการเพิม่ขึน้หรือลดลงของอตัราแลกเปลี่ยนเมื่อเทยีบกบัสกุลเงนิบาท ซึ่งมผีลท าให้
ผลตอบแทนที่ได้รบัมีความผันผวนตาม อย่างไรก็ตาม กองทุนฯ อาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 
(Derivative) หรอืเครื่องมอืป้องกนัความเสี่ยงจากอตัราแลกเปลี่ยน (Hedging) ตามดุลยพนิิจของผู้จดัการ
กองทนุ ซึง่อาจจะมตีน้ทนุทีเ่พิม่ขึน้จากการท าธุรกรรมเพือ่ป้องกนัความเสีย่งดงักล่าว 

10.7 ความเสีย่งจากการท าสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า (Derivative)  
การท าสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า (Derivative) เพื่อป้องกนัความเสีย่ง (Hedging) จากอตัราแลกเปลีย่นอาจท าให้
กองทุนเสยีโอกาสในการไดร้บัผลตอบแทนทีเ่พิม่ขึน้ หากอตัราแลกเปลี่ยนมกีารเปลี่ยนแปลงในทางตรงกนั
ขา้มกบัทีก่องทนุคาดการณ์ไว ้อยา่งไรกต็าม กองทนุจะเขา้ท าธุรกรรมดงักล่าวกบัธนาคารทีม่กีฎหมายเฉพาะ
จดัตัง้ขึน้ หรอืธนาคารพาณิชย ์และจะวเิคราะห์ฐานะทางการเงนิของคู่สญัญาก่อนท าสญัญา รวมทัง้ตดิตาม
วเิคราะหค์วามเสีย่งในฐานะการเงนิของคูส่ญัญาอยา่งต่อเนื่อง 
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