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กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล มลัติ แอสเซท็ 

กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล มลัติ แอสเซท็ (LHGMA) 

ประเภทโครงการ : กองทุนรวมหน่วยลงทุนประเภท Feeder Fund (Feeder Fund) 

นโยบายการลงทุน : กองทุนจะเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ (หรอื “กองทุนหลกั (Master fund)”) 
โดยเฉลีย่ในรอบปีบญัชไีมน้่อยกว่ารอ้ยละ 80 ของมลูค่าทรพัยส์นิสุทธ ิซึง่กองทุนหลกัทีก่องทุนจะลงทนุ
คือกองทุน Ninety One Global Strategy Fund - Global Multi Asset Income Fund (“กองทุนหลัก”)   
มนีโยบายลงทุนในทรพัยส์นิทีห่ลากหลายในตราสารหนี้ ตราสารทุน และตราสารอนุพนัธท์างการเงนิซึ่ง
มสีนิทรพัยอ์า้งองิเป็นตราสารหนี้ และตราสารทุน ซึ่งกองทุนหลกัไดจ้ดทะเบยีนในประเทศลกัเซมเบริก์ 
และอยู่ภายใต ้UCITS ทัง้นี้ กองทุนจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนหลกัในชนิดหน่วยลงทุน “Class 
I ACC” สกุลเงนิดอลล่าร์สหรฐัฯ (USD) ซึ่งจดัตัง้และจดัการโดย Ninety One Luxembourg S.A. และ
บรหิารการลงทุนโดย Ninety One UK Limited 

 กองทุนอาจพจิารณาลงทุนในสญัญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกนัความเสีย่ง (Hedging) 
จากอตัราแลกเปลีย่น (Foreign Exchange Rate Risk) ตามดุลยพนิิจของผูจ้ดัการกองทุน 

 ทัง้นี้ บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธใินการเปลี่ยนแปลงชนิดของหน่วยลงทุน (Share Class) และ/หรอืสกุล
เงนิทีจ่ะลงทุนอื่นใด ตามความเหมาะสม เพื่อประโยชน์ในการบรหิารจดัการใหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงค์
ของกองทุน โดยถอืว่าไดร้บัความเหน็ชอบจากผูถ้อืหน่วยลงทุนแล้ว  ทัง้นี้ การเปลี่ยนแปลงดงักล่าวจะ
ค านึงถงึและรกัษาประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนเป็นส าคญั 

 ส าหรบัการลงทุนในประเทศของกองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล มลัต ิแอสเซท็ กองทุนอาจเขา้ท าธุรกรรมการ
ซื้อโดยมสีญัญาขายคนื (reverse repo) และ/หรอืธุรกรรมประเภทการใหย้มืหลกัทรพัย์ (securities lending) 
รวมถึงอาจลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารหนี้ที่มีอนัดับความน่าเชื่อถือต ่ากว่าที่สามารถลงทุนได้ (non–
investment grade) และตราสารหนี้ที่ไม่ได้รบัการจดัอนัดบัความน่าเชื่อถอื (Unrated) รวมทัง้ตราสารทุนที่
ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted Securities) นอกจากนี้  อาจพิจารณาลงทุนทัง้ในและ
ต่างประเทศ ในเงนิฝากธนาคาร ตราสารแห่งหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ใบส าคญัแสดงสทิธ ิและ/หรอืหน่วย 
private equity ตามประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. รวมถงึ หลกัทรพัย์ และ/หรอืทรพัย์สนิอื่นหรือ
การหาดอกผลโดยวิธีอื่นตามที่ระบุไว้ในโครงการ และ/หรือตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ ส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนดหรอืใหค้วามเหน็ชอบ  

 ทัง้นี้ กองทุนอาจลงทุนหรอืมไีว้ซึ่งตราสารที่มสีญัญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) โดยจะ
พิจารณาลงทุนเฉพาะที่มลีกัษณะเป็นตราสารหนี้ที่ผู้ออกมสีิทธใินการบงัคบัไถ่ถอนคืนก่อนก าหนด 
(callable) หรือตราสารหนี้ที่ผู้ถือมีสิทธิเรียกให้ผู้ออกช าระหนี้คืนก่อนก าหนด (puttable) โดยมีการ
ก าหนดผลตอบแทนไวอ้ย่างแน่นอนหรอืเป็นอตัราทีผ่นัแปรตามอตัราดอกเบี้ยของสถาบนัการเงนิหรอื
อตัราดอกเบี้ยอื่น และไม่มกีารก าหนดเงือ่นไขการจ่ายผลตอบแทนทีอ่้างองิกบัปัจจยัอ้างองิอื่นเพิม่เตมิ 
และกองทุนอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (derivatives) เพื่อป้องกันความเสี่ยง 
(hedging)  และจะลงทุนในสญัญาซื้อขายล่วงหน้า (derivatives) ทีแ่ฝงอยู่ในธุรกรรม structure note ที่
เป็น puttable / callable bond เท่านัน้ 
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กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล มลัติ แอสเซท็ 

 
 

 

เรยีน ท่านผูถ้อืหน่วยลงทุน 

 กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล มลัต ิแอสเซท็ 

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

ผลการด าเนินงานของกองทุนตัง้แต่วนัที ่1 กนัยายน 2563 ถงึวนัที ่28 กุมภาพนัธ ์2564 มาเพื่อโปรดทราบ 

 
สภาพตลาดในรอบบญัชีตัง้แต่ 1 กนัยายน 2563 ถึงวนัท่ี 28 กมุภาพนัธ ์2564 

กองทุน LHGMA ในช่วงรอบระยะเวลา 1 กนัยายน 2563 ถงึ 28 กุมภาพนัธ ์2564 ปรบัเพิม่ขึน้ 2.76%  
• สถานการณ์ในการลงทุนดีขึ้นหลงัจากการระบาดของโรค COVID-19 ท าให้ตลาดทัว่โลกปรบัตวัลงในช่วงเดอืน

มนีาคม โดยเฉพาะส่วนของหุน้และพนัธบตัรรฐับาลสหรฐัภายหลงั FED ไดม้กีารลดดอกเบีย้นโยบายและใชน้โยบาย
เชงิผ่อนคลายอย่างมากเพื่อลดผลกระทบจากการแพร่ระบาดดงักล่าวและช่วยพยุงเศรษฐกจิทีม่แีนวโน้มชะลอตวัลง
อย่างรุนแรงไว ้ 

• โดยหลงัจากการประกาศใชน้โยบายทางการเงนิและการคลงัจากธนาคารกลางและรฐับาลจากหลายประเทศทัว่โลก
ครัง้ใหญ่ (น าโดย FED) ท าให ้Credit Spread ของตราสารหนี้ภาคเอกชนทัว่โลกทีป่รบัตวัขึน้อย่างมากในช่วงการ 
Lock-Down เนื่องจากนักลงทุนเกดิความกงัวลต่อความสามารถในการช าระหนี้ของภาคเอกชน เริม่ปรบัตวัลงกลบัสู่
ระดบัที ่Stable มากขึน้ทัง้ในส่วนของ Investment grade และ Under-Investment grade (High Yield bond)  

• ธนาคารกลางหลายประเทศทัว่โลกไดป้ระกาศลดดอกเบี้ยลงอย่างมาก น าโดยธนาคารกลางสหรฐัฯ (FED) ที่ลดอตัรา
ดอกเบี้ยลงมาจะเหลอืเพยีง 0% ในช่วงเวลาดงักล่าวและมแีนวโน้มทีจ่ะคงอตัราดอกเบี้ยในระดบัต ่าไปอกีเป็นเวลานาน 
ท าใหผ้ลตอบแทนของพนัธบตัรรฐับาล (Government Yield) ปรบัตวัลดลงอย่างมากในช่วงเวลาดงักล่าวดว้ย  

• ในส่วนของตลาดทุนทัว่โลก หลงัจากการปรบัตวัลงครัง้ใหญ่ของตลาดหลกัทรพัยท์ัว่โลกในเดอืนมนีาคม - เมษายนที่
ผ่านมา ตลาดหุ้นสหรฐัและในหลาย ๆ ภูมิภาคปรบัตัวขึ้นจากการที่ FED และ ธนาคารกลางต่าง ๆ ทัว่โลกใช้
นโยบาย Q.E. ในปรมิาณมหาศาลเพื่อพยุงตลาด โดย FED มกีารอดัฉีดสภาพคล่องกว่า 120 billion us ต่อเดอืนไป
จนถงึสิน้ปี 2020  
 

มุมมองต่อตลาดหุ้นโลกและ LHGMA 
เราแนะน าใหน้ักลงทุนลงทุนในกอง LHGMA เน่ืองจาก 

• กองทุน LHGMA ลงทุนในกอง Ninety One Global Multi-Asset Income ซึ่งมีนโยบายกระจายการการลงทุนใน
สนิทรพัย์ต่าง ๆ เช่น ตราสารหนี้ ตราสารทุน หรอืสนิทรพัย์ทางเลอืกอื่น ๆ อย่างหลากหลายโดยมจีุดประสงค์ใหผู้้
ถอืหน่วยไดร้บัผลตอบแทนทีด่แีละมคีวามเสีย่งต ่า โดยกองทุนนี้เน้นการควบคุมความเสีย่งของพอรต์โฟลโิอและเน้น
การเลอืกหลกัทรพัย์ที่ให้เงนิปันผลหรอืดอกเบี้ยที่สูงแต่มคีวามผนัผวนน้อย เพื่อให้ผู้ถือหน่วยได้รบัผลตอบแทน
อย่างมัน่คง แมใ้นช่วงเวลาทีต่ลาดทุนไดร้บัผลกระทบจากสภาวะเศรษฐกจิ ข่าวการเมอืง หรอืปัจจยัภายนอกอื่น  ๆ 



 

 

4 
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เช่น สงครามการคา้ ปัจจุบนักองทุนมกีารกระจายการลงทุนในทวปีอเมรกิา คดิเป็นสดัส่วน 25% ตลาดเกดิใหม่ 28% 
ยุโรป 16% สหราชอาณาจกัร 11% และอื่น ๆ 

• เศรษฐกิจโลกทีม่แีนวโน้มค่อย ๆ กลบัมาฟ้ืนตวั รวมถึงนโยบายการเงนิและการคลงัจากธนาคารกลางและรฐับาล
จากหลายประเทศทัว่โลก จะสามารถเป็นแรงสนับสนุนให้กบัตลาดตราสรหนี้ และตลาดหุ้นทัว่โลกได้ นอกจากนี้
กองทุนยงัได้รบัประโยชน์จากการลดดอกเบี้ยในฝัง่สหรัฐอเมริกา เนื่องจากมีการลงทุนในพันธบตัรรัฐบาลที่ มี
คุณภาพด ีเช่น สหรฐัอเมรกิา ออสเตรเลยี นิวซแีลนด์ โดยในเดอืนสงิหาคม กองทุนมกีารลงทุนในพนัธบตัรรฐับาล
ในกลุ่ม Developed Market 17% หุน้ 29% และตราสารหนี้ในฝัง่ตลาดเกดิใหม่ 18% โดยม ีDuration ในระดบั 1.8 ปี 

• กองทุน Ninety One Global Multi-Asset Income ไดร้บัรางวลั Morning Star ระดบั 4 ดาว 
 

 
  บรษิทัขอขอบพระคุณท่านผูถ้อืหน่วยลงทุนเป็นอย่างสูง ทีไ่ดม้อบความไวว้างใจใหบ้รษิทับรหิารเงนิลงทุนของท่าน 
บรษิทัยงัคงยนืยนัในความตัง้ใจและทุ่มเทความสามารถเพื่อบรหิารเงนิของท่านอย่างมปีระสทิธภิาพสูงที่สุดต่อไป และ
หากท่านมขีอ้สงสยัประการใด ท่านสามารถติดต่อมาได้ที่บรษิัทหลกัทรพัย์จดัการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จ ากดั 
หมายเลขโทรศพัท ์  02-286-3484 หรอืทีอ่เีมล lhfund@lhfund.co.th 

 
 
 
 

ขอแสดงความนับถอื 

บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน แลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จ ากดั 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:lhfund@lhfund.co.th
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รายชื่อผู้จดัการกองทุน 
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ตารางเปรียบเทียบผลการด าเนินงาน 
 ชนิดสะสมมูลค่า 

ข้อมูล ณ วนัท่ี 25 กมุภาพนัธ ์2564 
 

 
 

 
 
 
 

ขอ้มลู ณ วนัที ่25 กุมภาพนัธ ์2564 
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ตารางเปรียบเทียบผลการด าเนินงาน 
ชนิดจ่ายเงินปันผล 

ข้อมูล ณ วนัท่ี 25 กมุภาพนัธ ์2564 

 
 

 
 

 

 
ขอ้มลู ณ วนัที ่25 กุมภาพนัธ ์2564 
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ตารางเปรียบเทียบผลการด าเนินงาน 
ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอตัโนมติั 
ข้อมูล ณ วนัท่ี 25 กมุภาพนัธ ์2564 

 
 

 
 

                           

 
ขอ้มลู ณ วนัที ่25 กุมภาพนัธ ์2564 
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- เอกสารการวดัผลการด าเนินงานของกองทุนรวมฉบบันี้ไดจ้ดัท าขึน้ตามมาตรฐานการวดัผลการด าเนินงานของกองทุนรวม
ของสมาคมบรษิทัจดัการลงทุน 

- ผลการด าเนินงานในอดตี/ผลการเปรยีบเทยีบผลการด าเนินงานทีเ่กีย่วขอ้งกบัผลติภณัฑใ์นตลาดทุน มไิดเ้ป็นสิง่ยนืยนัถงึผล
การด าเนินงานในอนาคต 

- ท าความเขา้ใจลกัษณะสนิคา้ เงือ่นไข ผลตอบแทน และความเสีย่ง ก่อนตดัสนิใจลงทุน 
 
 
 

รายงานสถานะการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผกูพนั 
มูลค่า ณ วนัท่ี 28 กมุภาพนัธ ์2564 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายละเอียดการลงทนุ มลูค่าตามราคาตลาด %NAV

หลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิในประเทศ 904,400.55                2.44                

เงนิฝากธนาคาร 904,400.55                2.44                

หลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิในต่างประเทศ 36,079,419.51            97.47               

หน่วยลงทุน 36,079,419.51            97.47               

สญัญาซือ้ขายล่วงหน้า 74,057.14                 0.20                

สญัญาทีอ่า้งองิกบัอตัราแลกเปลีย่น 74,057.14                 0.20                

ประเภทรายการค้างรบัค้างจ่ายหรอืหนี้สนิอืน่ ๆ (42,107.06)                (0.11)               

มลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิ 37,015,770.14               100.00                
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กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล มลัติ แอสเซท็ 

รายละเอียดการลงทุนในหลกัทรพัย ์
มูลค่า ณ วนัท่ี 28 กมุภาพนัธ ์2564 

 
 
 
 

รายละเอียดการลงทุนในสญัญาซื้อขายลว่งหน้า 
มูลค่า ณ วนัท่ี 28 กมุภาพนัธ ์2564 

 

 
 
 
 

อตัราส่วน จ านวนเงินต้น มลูค่ายติุธรรม

(%) หรือ จ านวนหุ้น/ (บาท)

หน่วย

เงินฝากธนาคาร

ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) 2.44 748,473.69 904,400.55

          รวมเงินฝากธนาคาร 2.44 904,400.55

สญัญาซ้ือขายล่วงหน้า

สญัญาทีอ่า้งองิกบัอตัราแลกเปลีย่น 0.20 34,792,794.40 74,057.14

          รวมสญัญาซ้ือขายล่วงหน้า 0.20 74,057.14

หน่วยลงทนุ

     หมวดธุรกจิเงนิทุนและหลกัทรพัย์

NINETY ONE LUXEMBOURG SA 97.47 43,299.09 36,079,419.51

          รวมหน่วยลงทนุ 97.47 36,079,419.51

รวมเงินลงทนุ 100.11 37,057,877.20

รายการค้างจา่ยหรือหน้ีสินอ่ืน ๆ -0.11 -42,107.06

มลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิ 100.00 37,015,770.14

รายละเอียด

ประเภทสญัญา คู่สญัญา วตัถปุระสงค์ มลูค่าสญัญา

(Notional Amount)

% NAV วนัครบก าหนด ก าไร/ขาดทนุ

(Net Gain/Loss)

สญัญาฟอร์เวริ์ด BANK OF AYUDHYA PUBLIC COMPANY LIMITED                                                              ป้องกนัความเสีย่ง 1,523,200.00 0.0441 26 Mar 2021 16,316.20

สญัญาฟอร์เวริ์ด BANK OF AYUDHYA PUBLIC COMPANY LIMITED                                                              ป้องกนัความเสีย่ง 966,294.40 0.0046 30 Apr 2021 1,713.60

สญัญาฟอร์เวริ์ด BANK OF AYUDHYA PUBLIC COMPANY LIMITED                                                              ป้องกนัความเสีย่ง 32,303,300.00 0.1514 26 Mar 2021 56,027.34

สญัญาทีอ่า้งองิกบัอตัราแลกเปลีย่น USD/THB
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กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล มลัติ แอสเซท็ 

รายละเอียดตวัตราสารและอนัดบัความน่าเช่ือถือของตราสารแห่งหน้ี เงินฝาก หรือตราสารก่ึงหน้ีก่ึงทุน 
มูลค่า ณ วนัท่ี 28 กมุภาพนัธ ์2564 

 

 
 

สถาบนัการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ TRIS Rating 

ค าอธิบายการจดัอนัดบัเครดิตตราสารหน้ีระยะกลางและยาวมอีายุตัง้แต่ 1 ปีขึ้นไป 

AAA อนัดบัเครดติสูงสุด มีความเสี่ยงต ่าที่สุด ผู้ออกตราสารหนี้มคีวามสามารถในการช าระดอกเบี้ยและคืนเงนิต้นใน
เกณฑส์งูสุด และไดร้บัผลกระทบน้อยมากจากการเปลีย่นแปลงทางธุรกจิ เศรษฐกจิ และสิง่แวดลอ้มอื่น ๆ 

AA มคีวามเสี่ยงต ่ามาก ผู้ออกตราสารหนี้มคีวามสามารถในการช าระดอกเบี้ยและคนืเงนิต้นในเกณฑ์สูงมาก แต่อาจ
ไดร้บัผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกจิ เศรษฐกจิ และสิง่แวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าอนัดบัเครดติทีอ่ยู่ในระดบั 
AAA 

A มคีวามเสี่ยงในระดบัต ่า ผู้ออกตราสารหนี้มคีวามสามารถในการช าระดอกเบี้ยและคนืเงนิต้นในเกณฑ์สูง แต่อาจ
ได้รบัผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น  ๆ มากกว่าอนัดบัเครดิตที่อยู่ใน
ระดบัสงูกว่า 

BBB มีความเสี่ยงในระดบัปานกลาง ผู้ออกตราสารหนี้มคีวามสามารถในการช าระดอกเบี้ยและคนืเงินต้นในเกณฑ์ที่
เพยีงพอ แต่มคีวามอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิง่แวดล้อมอื่น  ๆ มากกว่า และอาจมี
ความสามารถในการช าระหนี้อ่อนแอลงเมื่อเทยีบกบัอนัดบัเครดติทีอ่ยู่ในระดบัสงูกว่า 

BB มคีวามเสีย่งในระดบัสูง ผูอ้อกตราสารหนี้มคีวามสามารถในการช าระดอกเบี้ยและคนืเงนิต้นในเกณฑ์ต ่ากว่าระดบั
ปานกลาง และจะไดร้บัผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงทางธรุกจิ เศรษฐกจิ และสิง่แวดลอ้มอื่น ๆ ค่อนขา้งชดัเจน ซึง่
อาจส่งใหค้วามสามารถในการช าระหนี้อยู่ในเกณฑท์ีไ่ม่เพยีงพอ 

B มคีวามเสีย่งในระดบัสูงมาก ผูอ้อกตราสารหนี้มคีวามสามารถในการช าระดอกเบี้ยและคนืเงนิต้นในเกณฑ์ต ่า และ
อาจจะหมดความสามารถหรอืความตัง้ใจในการช าระหนี้ไดต้ามการเปลีย่นแปลงของสถานการณ์ทางธุรกจิ เศรษฐกจิ 
และสิง่แวดลอ้มอื่น ๆ  

C มคีวามเสี่ยงในการผดินัดช าระหนี้สูงทีสุ่ด ผู้ออกตราสารหนี้ไม่มคีวามสามารถในการช าระดอกเบี้ยและคนืเงนิต้น
ตามก าหนดอย่างชดัเจน โดยต้องอาศยัเงือ่นไขทีเ่อื้ออ านวยทางธุรกจิ เศรษฐกจิ และสิง่แวดล้อมอื่น ๆ อย่างมากจงึ
จะมคีวามสามารถในการช าระหนี้ได ้

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

อนัดบัเครดติภายในระดบัเดยีวกนั 

 

 

      ประเภท                          ผูอ้อก อนัดบั มลูค่าตาม

ความน่าเช่ือถอื ราคาตลาด

เงนิฝากธนาคาร ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) AA+(FITCH) 743,189.83                    
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กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล มลัติ แอสเซท็ 

ค าอธิบายการจดัอนัดบัเครดิตตราสารหน้ีระยะสัน้มอีายุต า่กว่า 1 ปี 

T1 ผู้ออกตราสารหนี้มสีถานะทัง้ทางด้านการตลาดและการเงนิที่แขง็แกร่งในระดบัดมีาก และนักลงทุนจะได้รบัความ

คุม้ครองจากการผดินัดช าระหนี้ทีด่กีว่าอนัดบัเครดติในระดบัอื่น ผูอ้อกตราสารทีไ่ดร้บัอนัดบัเครดติในระดบัดงักล่าว

ซึง่มเีครื่องหมาย “+” ดว้ยจะไดร้บัความคุม้ครองดา้นการผดินัดช าระหนี้ทีส่งูยิง่ขึน้ 

T2 ผูอ้อกตราสารหนี้มสีถานะทัง้ทางดา้นการตลาดและการเงนิทีแ่ขง็แกร่งในระดบัด ีและมคีวามสามารถในการช าระหนี้

ระยะสัน้ในระดบัทีน่่าพอใจ 

T3 ผูอ้อกตราสารหนี้มคีวามสามารถในการช าระหนี้ระยะสัน้ในระดบัทีย่อมรบัได ้

T4 ผูอ้อกตราสารหนี้มคีวามสามารถในการช าระหนี้ระยะสัน้ทีค่่อนขา้งอ่อนแอ 

อนัดบัเครดติทุกประเภททีจ่ดัโดย TRIS Rating เป็นอนัดบัเครดติตราสารหนี้ในตระกูลเงนิบาท ซึง่สะทอ้นความสามารถ

ในการช าระหนี้ของผู้ออกตราสารโดยไม่รวมความเสีย่งในการเปลีย่นแปลงการช าระหนี้จากสกุลเงนิบาทเป็นสกุลเงนิตรา

ต่างประเทศ 

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

เปลี่ยนแปลงอนัดบัเครดติของผูอ้อกตราสารในระยะปานกลางหรอืระยะยาว โดย TRIS Rating จะพจิารณาถงึโอกาสทีจ่ะเกดิ

การเปลี่ยนแปลงของภาวะอุตสาหกรรมและสภาพแวดล้อมทางธุรกิจในอนาคตของผู้ออกตราสารที่อาจกระทบต่อ

ความสามารถในการช าระหนี้ ทัง้นี้ แนวโน้มอนัดบัเครดติทีอ่อกใหแ้ก่หน่วยงานหนึ่ง  ๆ จะเทยีบเท่ากบัความสามารถในการ

ช าระหนี้ของหน่วยงานนัน้ ๆ แนวโน้มอนัดบัเครดติแบ่งออกเป็น 4 ระดบั ไดแ้ก่ 

Positive  หมายถงึ อนัดบัเครดติอาจปรบัขึน้ 

Stable  หมายถงึ อนัดบัเครดติอาจไม่เปลีย่นแปลง 

Negative หมายถงึ อนัดบัเครดติอาจปรบัลดลง 

Developing หมายถงึ อนัดบัเครดติอาจปรบัขึน้ ปรบัลดลง หรอืไม่เปลีย่นแปลง 

สถาบนัการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ Fitch Rating 
ค าอธิบายการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือระยะยาว ส าหรบัประเทศไทย 

AAA(tha) แสดงถงึระดบัความน่าเชื่อถอืขัน้สูงสุดของอนัดบัความน่าเชื่อถอืภายในประเทศไทย ซึ่งก าหนดโดย Fitch โดย
อนัดบัความน่าเชื่อถอืนี้จะมอบใหก้บัอนัดบัความน่าเชื่อถอืทีม่คีวามเสีย่ง “น้อยทีสุ่ด” เมื่อเปรยีบเทยีบกบัผูอ้อก
ตราสารหรอืตราสารอื่นในประเทศไทย และโดยปกตแิลว้จะก าหนดใหแ้ก่ตราสารทางการเงนิทีอ่อกหรอืค ้าประกนั
โดยรฐับาล 
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กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล มลัติ แอสเซท็ 

AA(tha) แสดงถงึระดบัความน่าเชื่อถอืขัน้สูงมากเปรยีบเทยีบกบัผูอ้อกตราสารหรอืตราสารอื่นในประเทศไทย โดยระดบั
ความน่าเชื่อถือของตราสารทางการเงนิขัน้นี้ต่างจากผู้ออกตราสารหรอืตราสารอื่นที่ได้รบัการจดัอนัดบัความ
น่าเชื่อถอืขัน้สงูสุดของประเทศไทยเพยีงเลก็น้อย 

BBB (tha) แสดงถึงระดบัความน่าเชื่อถือขัน้ปานกลางเมื่อเปรียบเทยีบกบัผู้ออกตราสารหรอืตราสารอื่นในประเทศไทย 
อย่างไรกด็มีคีวามเป็นไปไดม้ากว่าการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์หรอืสภาพทางเศรษฐกจิจะมผีลกระทบต่อ
ความสามารถในการช าระหนี้ได้ตรงตามก าหนดเวลาของตราสารทางการเงนิเหล่านี้มากกว่ าตราสารหนี้อื่นที่
ไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเชื่อถอืในประเภททีส่งูกว่า 

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

B (tha) แสดงถงึระดบัความน่าเชื่อถอืขัน้ต ่าอย่างมนีัยส าคญัเมื่อเปรยีบเทยีบกบัผูอ้อกตราสารหรอืตราสารอื่นในประเทศไทย 
การปฏิบตัิตามเงื่อนไขของตราสารหนี้และข้อผูกพนัทางการเงนิยงัคงเป็นไปได้ในปัจจุบนั แต่ความมัน่คงยงั
จ ากดัอยู่ในระดบัหนึ่งเท่านัน้ และความสามารถในการช าระหนี้คนืตามก าหนดเวลาอย่างต่อเนื่องนัน้ไม่แน่นอน 
ขึน้อยู่กบัสภาวะทีเ่อือ้ต่อการด าเนินธุรกจิและสภาพทางเศรษฐกจิ 

CCC(tha), CC(tha), C(tha)   แสดงถึงระดบัความน่าเชื่อถอืขัน้ต ่ามากเมื่อเปรยีบเทยีบกบัผูอ้อกตราสารหรอืตราสารอื่นใน
ประเทศไทย ความสามารถในการปฏบิตัติามขอ้ผูกพนัทางการเงนิขึน้อยู่กบัสภาวะทีเ่อื้อต่อการด าเนินธุรกจิและ
การพฒันาทางเศรษฐกจิเพยีงอย่างเดยีว 

D(tha) อนัดบัความน่าเชื่อถอืเหล่านี้ จะถูกก าหนดใหส้ าหรบัองคก์รหรอืตราสารหนี้ซึง่ก าลงัอยู่ในภาวะผดินัดช าระหนี้ใน
ปัจจุบนั 

ค าอธิบายการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือระยะสัน้ ส าหรบัประเทศไทย 

F1 (tha) แสดงถงึระดบัความสามารถขัน้สงูสุดในการช าระหนี้ตามเงือ่นไขของตราสารตรงตามก าหนดเมื่อเปรยีบเทยีบกบั

ผู้ออกตราสารหรอืตราสารอื่น ๆ ในประเทศไทย ภายใต้อนัดบัความน่าเชื่อถอืนี้จะมอบใหส้ าหรบัอนัดบัความ

น่าเชื่อถอืทีม่คีวามเสีย่ง “น้อยทีสุ่ด” เมื่อเปรยีบเทยีบกบัผูอ้อกตราสารอื่นในประเทศเดยีวกนัและโดยปกตแิล้วจะ

ก าหนดใหก้บัตราสารทางการเงนิทีอ่อกหรอืค ้าประกนัโดยรฐับาล ในกรณีที่มรีะดบัความน่าเชื่อถอืสูงเป็นพเิศษ

จะมสีญัลกัษณ์ “+” แสดงไวเ้พิม่เตมิจากอนัดบัความน่าเชื่อถอืทีก่ าหนด 

F2 (tha) แสดงถึงระดบัความสามารถในการช าระหนี้ตามเงื่อนไขทางการเงนิของตราสารตามก าหนดเวลาในระดบัทีน่่า

พอใจเมื่อเปรยีบเทยีบกบัผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่น ๆ ในประเทศไทย อย่างไรก็ด ีระดบัความน่าเชื่อถือ

ดงักล่าวยงัไม่อาจเทยีบเท่ากบักรณีทีไ่ดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเชื่อถอืทีส่งูกว่า 

F3 (tha) แสดงถึงระดบัความสามารถในการช าระหนี้ตามเงื่อนไขทางการเงนิของตราสารตามก าหนดเวลาในระดบัปาน

กลางเมื่อเปรยีบเทยีบกบัผูอ้อกตราสารหรอืตราสารอื่น ๆ ในประเทศไทย ความสามารถในการช าระหนี้ดงักล่าว
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กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล มลัติ แอสเซท็ 

จะมคีวามไม่แน่นอนมากขึน้ไปตามความเปลี่ยนแปลงในทางลบในระยะสัน้มากกว่าตราสารทีไ่ดร้บัการจดัอนัดบั

ความน่าเชื่อถอืทีส่งูกว่า 

B (tha) แสดงถงึระดบัความสามารถในการช าระหนี้ตามเงือ่นไขทางการเงนิของตราสารตามก าหนดเวลาทีไ่ม่แน่นอนเมื่อ

เปรยีบเทยีบกบัผู้ออกตราสารหรอืตราสารอื่น ๆ ในประเทศไทย ความสามารถในการช าระหนี้ดงักล่าวจะไม่

แน่นอนมากขึน้ตามการเปลีย่นแปลงทางเศรษฐกจิแลการเงนิในทางลบระยะสัน้ 

C (tha) แสดงถงึระดบัความสามารถในการช าระหนี้ตามเงือ่นไขทางการเงนิของตราสารตามก าหนดเวลาทีไ่ม่แน่นอนสงู

เมื่อเปรยีบเทยีบกบัผูอ้อกตราสารหรอืตราสารอื่น ๆ ในประเทศไทย ความสามารถในการปฏบิตัติามขอ้ผูกพนั

ทางการเงนิขึน้อยู่กบัสภาวะทีเ่อือ้ต่อการด าเนินธุรกจิและสภาพการณ์ทางเศรษฐกจิเท่านัน้ 

D (tha) แสดงถงึการผดินัดช าระหนี้ทีไ่ดเ้กดิขึน้แลว้หรอืก าลงัจะเกดิขึน้ 

หมายเหตุประกอบการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือในระยะยาว ในระยะสัน้ ส าหรบัประเทศไทย 

เครื่องบ่งชี้พเิศษส าหรบัประเทศไทย “tha” จะถูกระบุไวต้่อจากอนัดบัความน่าเชื่อถือทุกระดบั เพื่อแยกความแตกต่าง

ออกจากการจดัอนัดบัความน่าเชื่อถอืระดบัสากล เครื่องหมาย “ + ” หรอื “ - ” อาจจะถูกระบุไวเ้พิม่เตมิต่อจากอนัดบัความ

น่าเชื่อถอืส าหรบัประเทศหนึ่ง ๆ เพื่อแสดงถงึสถานะย่อยโดยเปรยีบเทยีบกนัภายในอนัดบัความน่าเชื่อถอืขึน้หลกั ทัง้นี้ จะไม่

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

ส าหรบัอนัดบัความน่าเชื่อถอืในระยะยาวและจะไม่มกีารระบุสัญลกัษณ์ต่อทา้ยดงักล่าวส าหรบัอนัดบัความน่าเชื่อถอืใน

ระยะสัน้ นอกเหนือจาก “F1 (tha)” 

สญัญาณการปรบัอนัดบัความน่าเชื่อถอื (Rating Watch) : สญัญาณการปรบัอนัดบัความน่าเชื่อถอืจะถูกใชเ้พื่อแจง้ใหน้กั
ลงทุนทราบว่ามคีวามเป็นไปได้ที่จะมกีารเปลี่ยนแปลงอนัดบัความน่าเชื่อถอืและแจง้แนวโน้มทศิทางของการเปลี่ยนแปลง
ดงักล่าว สญัญาณดงักล่าวอาจระบุเป็น “สญัญาณบวก” ซึ่งบ่งชี้แนวโน้มในการปรบัอนัดบัความน่าเชื่อถอืใหสู้งขึน้ “สญัญาณ
ลบ” จะบ่งชี้แนวโน้มในการปรบัอนัดบัความน่าเชื่อถอืใหต้ ่าลง หรอื “สญัญาณววิฒัน์” ในกรณีทีอ่นัดบัความน่า เชื่อถอือาจจะ
ไดร้บัการปรบัขึน้ ปรบัลง หรอืคงที ่โดยปกตสิญัญาณการปรบัอนัดบัความน่าเชื่อถอืมกัจะถูกระบุไวส้ าหรบัช่วงระยะเวลาสัน้ๆ 
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กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล มลัติ แอสเซท็ 

รายงานสรปุเงินลงทุนในตราสารแห่งหน้ี เงินฝาก หรือตราสารก่ึงหน้ีก่ึงทุน  
มูลค่า ณ วนัท่ี 28 กมุภาพนัธ ์2564 

 

 
 
 

 
 

รายงานการลงทุนท่ีไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน 
รอบ 6 เดือนระหวา่งวนัท่ี 1 กนัยายน 2563 ถึงวนัท่ี 28 กมุภาพนัธ ์2564 

วนัที ่ รายละเอยีด การด าเนินการแกไ้ข 
  

 
 

 

 

 

การใช้สิทธิออกเสียงในท่ีประชุมผู้ถือหุ้น 

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

กลุม่ของตราสารการลงทนุ มลูค่าตามราคาตลาด %NAV

(ก) ตราสารภาครฐัไทย/ตราสารภาครฐัต่างประเทศ                                    -              -

(ข) ตราสารทีธ่นาคารทีม่กีฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ ธนาคารพาณิชย์ 743,189.83                         2.01             

หรอืบรษิทัเงนิทุนเป็นผูอ้อก/สัง่จ่าย/รบัอาวลั/ค า้ประกนั

(ค) ตราสารทีม่อีนัดบัความน่าเชื่อถอือยูใ่นอนัดบัทีส่ามารถ -                                   -              

ลงทุนได้ (Investment grade)

(ง) ตราสารทีม่อีนัดบัความน่าเชื่อถอือยูใ่นอนัดบัต ่ากวา่อนัดบัที่ -                                   -              

สามารถลงทุนได้ (Non-Investment grade) หรอืไม่ม ีRating

สดัส่วนเงนิลงทุนขัน้สงูต่อมลูค่าทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุนส าหรบักลุ่มตราสารตาม (ง) เท่ากบั 15% NAV 

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

รายงานรายชื่อของบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง ท่ีมีการท าธรุกรรมกบักองทุนรวม 

กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล มลัติ แอสเซ็ท มกีารท าธุรกรรมกบับุคคลที่เกี่ยวขอ้งในรอบระยะเวลาตัง้แต่วนัที่               

1 กนัยายน 2563 ถงึวนัที ่28 กุมภาพนัธ ์2564 ตามรายชื่อ ดงันี้ 

- ไม่ม ี  - 

หมายเหตุ : ผูล้งทุนสามารถตรวจสอบการท าธุรกรรมกบับุคคลที่เกี่ยวขอ้งกบักองทุนรวม ได้ที่บรษิทัจดัการโดยตรง หรอืที่ website ของบรษิทั

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

 
 

อตัราส่วนหมุนเวยีนการลงทนุของกองทุน (Portfolio Turnover Ratio: PTR) 
มูลค่า ณ วนัท่ี 28 กมุภาพนัธ ์2564 

 
 
 
 
 

ค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเกบ็จากกองทุนรวม 
ส าหรบัรอบระยะเวลาตัง้แต่วนัท่ี 1 กนัยายน 2563 ถึงวนัท่ี 28 กมุภาพนัธ ์2564  

 
 
 

ช่ือกองทนุ PTR

กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล มลัต ิแอสเซท็ 0.0007

ค่าใช้จ่ายทีเ่รยีกเก็บจากกองทุน* จ านวนเงนิ

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

ค่าธรรมเนยีมการจดัการ (Management Fee) 153.54 0.344 ไม่เกนิรอ้ยละ 2.50

ค่าธรรมเนยีมผูดู้แลผลประโยชน์ (Trustee Fee) 7.09 0.016 ไม่เกนิรอ้ยละ 0.10

ค่าธรรมเนยีมนายทะเบยีน (Registrar Fee) 59.06 0.132 ไม่เกนิรอ้ยละ 0.50

ค่าสอบบญัช ี(Audit Fee) 28.76 0.064 ตามทีจ่่ายจรงิ

ค่าทีป่รกึษาการลงทุน (Advisory Fee) ไม่มี ไม่มี ไม่มี

ค่าจดัตัง้และจดทะเบยีนกองทุน (Setup and Registered Fund) 24.74 0.055 ตามทีจ่่ายจรงิ

ค่าใช้จ่ายอืน่ๆ ในการด าเนนิโครงการ  (Others Operating  Expense) 6.91 0.015 ตามทีจ่่ายจรงิ

รวมค่าใช้จ่ายทัง้หมด** 280.10 0.626

ค่าใช้จ่ายในการซือ้ขายหลกัทรพัย์ 1.46 0.003 ตามทีจ่่ายจรงิ

หมายเหตุ

* ค่าธรรมเนยีมและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ รวมภาษมีลูค่าเพิม่ ภาษธุีรกจิเฉพาะ หรอืภาษอีืน่ใดในท านองเดยีวกนั (ถ้าม)ี

**  ไม่รวมค่านายหน้าซือ้ขายหลกัทรพัย ์และค่าธรรมเนยีมต่าง ๆ ทีเ่กดิขึน้จากการซือ้ขายหลกัทรพัย์

รอ้ยละของมลูค่าทรพัยส์นิสทุธิ

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

กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล มลัติ แอสเซท็ 
งบแสดงฐานะการเงิน 

ณ วนัท่ี 28 กมุภาพนัธ ์2564 

 
 

(หน่วย : บาท)
ยงัไม่ได้ตรวจสอบ

สนิทรพัย์
เงนิลงทุนตามมลูค่ายตุธิรรม  (ราคาทุน 33,102,884.68 บาท) 36,079,419.51      
เงนิฝากธนาคาร 904,334.97          
ลกูหนี้จากเงนิปันผลและดอกเบีย้ 65.58                 
ค่าใช้จ่ายรอการตดับญัช ี- สทุธิ 25,694.56           
ลกูหนี้จากการขายเงนิลงทุน -                    
ลกูหนี้สญัญาซือ้ขายเงนิตราสารต่างประเทศล่วงหน้าสทุธิ 74,057.14           
รวมสนิทรพัย์ 37,083,571.76

หนี้สนิ
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 65,098.77           
เจ้าหนี้จากการซือ้เงนิลงทุน -                    
เจ้าหนี้จากการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน -                    
เจ้าหนี้สญัญาซือ้ขายเงนิตราสารต่างประเทศล่วงหน้าสทุธิ -                    
หนี้สนิอืน่ 2,702.85             
รวมหนี้สนิ 67,801.62           
สนิทรพัยส์ทุธิ 37,015,770.14

สนิทรพัยส์ทุธิ
ทุนทีไ่ด้รบัจากผูถ้อืหน่วยลงทุน 35,434,099.41      
ก าไร(ขาดทุน) สะสม
บญัชปีรบัสมดุล (340,853.98)
ก าไร(ขาดทุน) สะสมจากการด าเนนิงาน 1,922,524.71
สนิทรพัยส์ทุธิ 37,015,770.14

ประเภทผูถ้อืหน่วยลงทุน
สนิทรพัยส์ทุธต่ิอหน่วยทีค่ านวณแยกตามประเภทผูถ้อืหน่วยลงทุน มดีงันี้

ชนดิสะสมมลูค่า 10.6233              

ชนดิจ่ายเงนิปันผล 10.1651              
ชนดิช่องทางอเิลก็ทรอนกิส์ 10.6213              

จ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายแลว้ทัง้หมด ณ วนัสิน้งวด (หน่วย) แยกตามประเภทผูถ้อืหน่วยลงทุน มดีงันี้
ชนดิสะสมมลูค่า 2,117,339.1140    
ชนดิจ่ายเงนิปันผล 1,368,562.5329    
ชนดิขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตัิ 57,508.3016        

3,543,409.9485    
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กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล มลัติ แอสเซท็ 

กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล มลัติ แอสเซท็ 
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน 

ณ วนัท่ี 28 กมุภาพนัธ ์2564 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ช่ือย่อ จ านวนหน่วย / 

มลูค่าท่ีตราไว้

มลูค่ายติุธรรม 

(บาท)

อตัราส่วนของ

มลูค่ายติุธรรม

(%)

อตัรา

ดอกเบีย้

วนัครบ

ก าหนด

Ninety One Global Strategy Fund-Global Multi-Asset Income Fund P - I Acc IGSGDIA LX        43,299.0930        36,079,419.51              100.00 -

         36,079,419.51              100.00 

           36,079,419.51                  100.00 รวมเงินลงทนุ - 100% (ราคาทนุ 33,102,884.68 บาท) 

หน่วยลงทุน

รวม หน่วยลงทุน
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กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล มลัติ แอสเซท็ 

กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล มลัติ แอสเซท็ 
งบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็ 

ส าหรบัรอบระยะเวลาตัง้แต่วนัท่ี 1 กนัยายน 2563 ถึงวนัท่ี 28 กมุภาพนัธ ์2564 
 

 

(หน่วย : บาท)
ยงัไม่ได้ตรวจสอบ

รายได้จากการลงทุน
รายได้จากเงนิปันผล -                  
รายได้จากดอกเบีย้ 218.81

รวมรายได้ 218.81
ค่าใช้จ่าย

ค่าธรรมเนยีมการจดัการ                                                                               153,544.17
ค่าธรรมเนยีมผูดู้แลผลประโยชน์                                                                       7,086.63
ค่าธรรมเนยีมนายทะเบยีน                                                                              59,055.43
ค่าสอบบญัชี 28,760.90
ค่าใช้จ่ายอืน่ๆ ในการด าเนนิโครงการ 33,142.25

รวมค่าใช้จ่าย 281,589.38
รายได้จากการลงทุนสทุธิ (281,370.57)
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) อืน่

ก าไร (ขาดทุน) สทุธทิีเ่กดิขึน้จากอตัราแลกเปลีย่น 317,415.13
ก าไร (ขาดทุน) สทุธทิีเ่กดิขึน้จากสญัญาป้องกนัความเสีย่ง -                  
ก าไร (ขาดทุน) สทุธทิีย่งัไม่เกดิขึน้จากอตัราแลกเปลีย่น -                  
ก าไร (ขาดทุน) สทุธทิีย่งัไม่เกดิขึน้จากสญัญาป้องกนัความเสีย่ง (392,103.43)

รวมรายได้ (ค่าใช้จ่าย) อืน่ (74,688.30)
รายการก าไร(ขาดทุน)สทุธจิากเงนิลงทุน

ก าไร(ขาดทุน)สทุธทิีเ่กดิขึน้ทัง้สิน้ 935,366.93
ก าไร(ขาดทุน)สทุธทิีย่งัไม่เกดิขึน้ทัง้สิน้ 678,288.31

รวมก าไร(ขาดทุน)จากเงนิลงทุนทีเ่กดิขึน้และยงัไม่เกดิขึน้ 1,613,655.24
รวมก าไร(ขาดทุน)จากเงนิลงทุน 1,538,966.94
การเพิม่ขึน้(ลดลง) ในสนิทรพัยส์ทุธจิากการด าเนนิงาน 1,257,596.37

การเพิม่ขึน้ในสนิทรพัยส์ทุธจิากการด าเนนิงานแยกตามประเภทผูถ้อืหน่วยลงทุน มดีงันี้

ชนดิสะสมมลูค่า 700,673.60
ชนดิจ่ายเงนิปันผล 498,170.06
ชนดิขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตัิ 58,752.71

1,257,596.37


