
  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

 

2 

 

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
คอืกองทุน Investec Global Multi-Asset Income Fund (“กองทุนหลกั”) มนีโยบายลงทุนในทรพัย์สนิที่
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  

 ส่วนทีเ่หลอืกองทุนหลกัอาจลงทุนในหลกัทรพัย์ทีโ่อนสทิธไิด ้(Transferable securities) ตราสารตลาด
เงนิ เงนิสดหรอืตราสารเทยีบเท่าเงนิสด สญัญาซื้อขายล่วงหน้า เงนิฝาก และหน่วยลงทุน CIS 

 กองทุนหลกัอาจใชส้ญัญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกนัความเสี่ยงและเพื่อเพิม่ประสทิธ ิ
ภาพการบรหิารในการลงทุน และ/หรอื เพื่อวตัถุประสงคข์องการลงทุน 

 กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล มัลติ แอสเซ็ท อาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 
(Derivatives) เพื่อป้องกนัความเสีย่ง (Hedging) จากอตัราแลกเปลีย่น (Foreign Exchange Rate Risk) 
ตามดุลยพนิิจของผูจ้ดัการกองทุน 

 บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธเิปลี่ยนแปลงประเภทและลกัษณะพเิศษของกองทุนรวมในอนาคตเป็น Fund 
of Funds  หรือลงทุนโดยตรงในต่างประเทศ โดยไม่ท าให้ระดับความเสี่ยงของการลงทุน ( risk 
spectrum) เพิม่ขึ้น ทัง้นี้ ให้เป็นดุลยพนิิจของผู้จดัการกองทุน โดยขึ้นกบัสถานการณ์ตลาด และต้อง
เป็นไปเพื่อประโยชน์สงูสุดของผูถ้อืหน่วยลงทุน 

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

 ส าหรบัการลงทุนในประเทศของกองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล มลัติ แอสเซ็ท กองทุนอาจเข้าท า
ธุรกรรมการซื้อโดยมสีญัญาขายคืน (reverse repo) และ/หรือธุรกรรมประเภทการให้ยืมหลกัทรพัย์ 
(securities lending) รวมถึงอาจลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต ่ากว่าที่
สามารถลงทุนได้ (non – investment grade) และตราสารหนี้ที่ไม่ได้รบัการจดัอนัดบัความน่าเชื่อถือ 
(Unrated) รวมทัง้ตราสารทุนทีไ่ม่ไดจ้ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์ (Unlisted Securities) นอกจากนี้ 
อาจพิจารณาลงทุนทัง้ในและต่างประเทศ ในเงินฝากธนาคาร ตราสารแห่งหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน 
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กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล มลัติ แอสเซท็ 

ใบส าคญัแสดงสทิธ ิรวมถงึ หลกัทรพัย ์และ/หรอืทรพัยส์นิอื่นหรอืการหาดอกผลโดยวธิอีื่นตามทีร่ะบุไว้
ในโครงการ และ/หรือตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
ก าหนดหรือให้ความเห็นชอบ ทัง้นี้ กองทุนจะไม่ลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง 
(Structured Note) 
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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 2562 ถงึวนัที ่29 กุมภาพนัธ ์2563 มาเพื่อโปรดทราบ 

 
สภาพตลาดในรอบบญัชีตัง้แต่ 1 กนัยายน 2562 ถึงวนัท่ี 29 กมุภาพนัธ ์2563 

 กองทุน LHGMA ในช่วงรอบระยะเวลาตัง้แต่วนัที่ 1 กันยายน 2562 ถึงวนัที่ 29 กุมภาพนัธ์ 2563 ปรบัเพิม่ขึ้น 

0.95% เนื่องจาก 

• สถานการณ์ในการลงทุนดขีึน้โดยเฉพาะส่วนของหุน้และพนัธบตัรรฐับาลสหรฐัภายหลงั FED ไดม้กีารลดดอกเบีย้

นโยบายเพื่อลดผลกระทบจากสงครามการคา้ระหว่างจนีและสหรฐัอเมรกิา ประกอบกบัเพื่อช่วยพยุงเศรษฐกจิทีม่ี

แนวโน้มชะลอตวัลง  

• ความกังวลเรื่องสงครามการค้าระหว่างสหรัฐ -จีนที่เริ่มมีแนวโน้มลดลง โดยประธานาธิบดีสี จิ้นผิงและ

ประธานาธบิดโีดนัลด ์ธรมัป์ มกีารเจรจากนัอย่างต่อเนื่อง และมกีารเลื่อนการขึน้ภาษรีะหว่างกนัออกไป 

• โดยตวัเลขเศรษฐกจิของสหรฐัทีอ่อกมาผสมผสาน ตลาดแรงงานยงัคงแขง็แกร่งโดยตวัเลขอตัราการว่างงานอยู่ที่

รบั 3.5% ซึ่งต ่าที่สุดในรอบ 50 ปี สนับสนุนการเติบโตของการบรโิภคภายในประเทศ ในขณะที่ดชันีตวัเลข PMI 

ภาคการผลติเดอืนมกราคมอยู่ทีร่ะดบั 50.9 ซึง่สงูกว่า 50 แสดงว่าภาคการผลติของสหรฐัยงัคงขยายตวัไดอ้ยู่  

• ในช่วงเดอืนมกราคมเป็นต้นมาการแพร่กระจายของ Covid-19 ที่เริม่มกีารแพร่กระจายออกจากประเทศจนีไปสู่

ทวปียุโรปและสหรฐัท าใหต้ลาดหุน้ทัว่โลกปรบัตวัลงอย่างลงรุนแรงและมแีนวโน้มอาจจะท าใหเ้ศรษฐกิจโลกเขา้สู่

ภาวะ recession ได ้

 

มุมมองต่อตลาดหุ้นโลกและกองทุน LHGMA 

เราแนะน าใหน้ักลงทุนลงทุนในกองทุน LHGMA เน่ืองจาก 

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

ในสนิทรพัยต์่างๆ เช่น ตราสารหนี้ ตราสารทุน หรอืสนิทรพัยท์างเลอืกอื่นๆ เช่น REITs โดยมจีุดประสงคใ์หผู้ถ้อืหน่วยไดร้บั

ผลตอบแทนทีด่แีละมคีวามเสีย่งต ่า โดยกองทุนนี้เน้นการควบคุมความเสีย่งของพอรต์โฟลโิอและเน้นการเลอืกหลกัทรพัยท์ีใ่ห้

เงนิปันผลหรอืดอกเบีย้ทีสู่งแต่มคีวามผนัผวนน้อย เพื่อใหผู้ถ้อืหน่วยไดร้บัผลตอบแทนอย่างมัน่คง แมใ้นช่วงเวลาทีต่ลาดทุน

ได้รบัผลกระทบจากสภาวะเศรษฐกิจ ข่าวการเมือง หรือปัจจยัภายนอกอื่นๆ เช่น สงครามการค้า ปัจจุบนักองทุนมกีาร
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กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล มลัติ แอสเซท็ 

กระจายการลงทุนในทวปีอเมรกิา คดิเป็นสดัส่วน 32.9% ตลาดเกดิใหม่ 25.9% ยุโรป 15.1% สหราชอาณาจกัร 11.1% และ

อื่นๆ 

• เศรษฐกจิโลกทีย่งัขยายตวั รวมถงึการเตบิโตของผลประกอบการทีเ่ป็นบวก จะสามารถเป็นแรงสนับสนุนใหก้บัหุน้

ทัว่โลกได ้นอกจากนี้กองทุนยงัไดร้บัประโยชน์จากการลดดอกเบีย้ในฝัง่สหรฐัอเมรกิา เน่ืองจากมกีารลงทุนในพนัธบตัรรฐับาล

ทีม่คีุณภาพด ีเช่น สหรฐัอเมรกิา ออสเตรเลยี นิวซแีลนด์ โดยในเดอืนกุมภาพนัธ์ กองทุนมกีารลงทุนในพนัธบตัรรฐับาลใน

กลุ่ม Developed Market 20.3% หุน้ 28.1% และตราสารหนี้ในฝัง่ตลาดเกดิใหม่ 18.6% โดยมดีเูรชัน่เพยีง 1.2 ปี 

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

 

 

บรษิัทขอขอบพระคุณท่านผู้ถอืหน่วยลงทุนเป็นอย่างสูง ที่ได้มอบความไว้วางใจใหบ้รษิทับรหิารเงนิลงทุนของท่าน 

บรษิทัยงัคงยนืยนัในความตัง้ใจและทุ่มเทความสามารถเพื่อบรหิารเงนิของท่านอยา่งมปีระสทิธภิาพสงูทีสุ่ดต่อไป และหากท่านมี

ขอ้สงสยัประการใด ท่านสามารถตดิต่อมาไดท้ีบ่รษิัทหลกัทรพัย์จดัการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จ ากดั หมายเลขโทรศพัท์   

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

 
 
 
 

ขอแสดงความนับถอื 

             บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน แลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จ ากดั 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:lhfund@lhfund.co.th
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กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล มลัติ แอสเซท็ 

รายชื่อผู้จดัการกองทุน 
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กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล มลัติ แอสเซท็ 
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กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล มลัติ แอสเซท็ 

ตารางเปรียบเทียบผลการด าเนินงาน 
กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล มลัติ แอสเซท็ (ชนิดสะสมมลูค่า) 

ข้อมูล ณ วนัท่ี 28 กมุภาพนัธ ์2563 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
ขอ้มลู ณ วนัที ่28 กุมภาพนัธ ์2563 
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กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล มลัติ แอสเซท็ 

ตารางเปรียบเทียบผลการด าเนินงาน 
กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล มลัติ แอสเซท็ (ชนิดจ่ายเงินปันผล) 

ข้อมูล ณ วนัท่ี 28 กมุภาพนัธ ์2563 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

ขอ้มลู ณ วนัที ่28 กุมภาพนัธ ์2563 
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กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล มลัติ แอสเซท็ 

ตารางเปรียบเทียบผลการด าเนินงาน 
กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล มลัติ แอสเซท็ (ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอตัโนมติั) 

ข้อมูล ณ วนัท่ี 28 กมุภาพนัธ ์2563 

 
 

 
 

 
 

 
                          

   
 
ขอ้มลู ณ วนัที ่28 กุมภาพนัธ ์2563 



 

 

11 

 

กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล มลัติ แอสเซท็ 

- เอกสารการวดัผลการด าเนินงานของกองทุนรวมฉบบันี้ไดจ้ดัท าขึน้ตามมาตรฐานการวดัผลการด าเนินงานของกองทุนรวม
ของสมาคมบรษิทัจดัการลงทุน 

- ผลการด าเนินงานในอดตี/ผลการเปรยีบเทยีบผลการด าเนินงานทีเ่กีย่วขอ้งกบัผลติภณัฑใ์นตลาดทุน มไิดเ้ป็นสิง่ยนืยนัถงึผล
การด าเนินงานในอนาคต 

- ท าความเขา้ใจลกัษณะสนิคา้ เงือ่นไข ผลตอบแทน และความเสีย่ง ก่อนตดัสนิใจลงทุน 
 
 

รายงานสถานะการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผกูพนั 
มูลค่า ณ วนัท่ี 29 กมุภาพนัธ ์2563 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายละเอียดการลงทนุ มลูค่าตามราคาตลาด %NAV

หลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สนิในประเทศ 4,201,701.99                6.05               

เงนิฝากธนาคาร 4,201,701.99                6.05               

หลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สนิในต่างประเทศ 66,811,698.81              96.15             

หน่วยลงทุน 66,811,698.81              96.15             

สญัญาซือ้ขายลว่งหน้า (1,510,488.19)               (2.17)              

สญัญาที่อ้างอิงกบัอตัราแลกเปลีย่น (1,510,488.19)               (2.17)              

ประเภทรายการคา้งรบัคา้งจ่ายหรอืหนีส้นิอื่น ๆ (14,536.42)                   (0.02)              

มลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิ 69,486,527.98                  100.00               
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กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล มลัติ แอสเซท็ 

รายละเอียดการลงทุนในหลกัทรพัย ์
มูลค่า ณ วนัท่ี 29 กมุภาพนัธ ์2563 

 
 
 
 

รายละเอียดการลงทุนในสญัญาซ้ือขายล่วงหน้า 
มูลค่า ณ วนัท่ี 29 กมุภาพนัธ ์2563 

 
 
 

อตัราส่วน จ านวนเงินต้น มลูค่ายติุธรรม

(%) หรือ จ านวนหุ้น/ (บาท)

หน่วย

เงินฝากธนาคาร

ธนาคารไทยพาณชิย์ จ ากดั (มหาชน) 6.05 3,573,934.33 4,201,701.99

          รวมเงินฝากธนาคาร 6.05 4,201,701.99

สญัญาซ้ือขายล่วงหน้า

สญัญาที่อ้างอิงกบัอตัราแลกเปลีย่น -2.17 62,153,776.90 -1,510,488.19

          รวมสญัญาซ้ือขายล่วงหน้า -2.17 -1,510,488.19

หน่วยลงทนุ

     หมวดธุรกจิเงนิทุนและหลกัทรพัย์

Investec Asset Management 96.15 82,279.09 66,811,698.81

          รวมหน่วยลงทนุ 96.15 66,811,698.81

รวมเงินลงทนุ 100.02 69,502,912.61

รายการค้างจ่ายหรือหน้ีสินอ่ืน ๆ -0.02 -16,384.63

มลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิ 100.00 69,486,527.98

รายละเอียด

ประเภทสญัญา คู่สญัญา วตัถุประสงค์ มลูค่าสญัญา

(Notional Amount)

% NAV วนัครบก าหนด ก าไร/ขาดทุน

(Net Gain/Loss)

สญัญาฟอรเ์วริด์ THE SIAM COMMERCIAL BANK 

PUBLIC COMPANY LIMITED                                                     

ป้องกนัความเสี่ยง 54,220,026.90 (2.2510) 31 Jul 2020 (1,564,139.19)

สญัญาฟอรเ์วริด์ THE SIAM COMMERCIAL BANK 

PUBLIC COMPANY LIMITED                                                     

ป้องกนัความเสี่ยง 7,933,750.00 0.0772 28 Aug 2020 53,651.00

สญัญาที่อ้างอิงกบัอตัราแลกเปลีย่น USD/THB
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กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล มลัติ แอสเซท็ 

รายละเอียดตวัตราสารและอนัดบัความน่าเช่ือถือของตราสารแห่งหน้ี เงินฝาก หรือตราสารก่ึงหน้ีก่ึงทุน 
มูลค่า ณ วนัท่ี 29 กมุภาพนัธ ์2563 

 

 

สถาบนัการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ TRIS Rating 

ค าอธิบายการจดัอนัดบัเครดิตตราสารหน้ีระยะกลางและยาวมอีายุตัง้แต่ 1 ปีขึ้นไป 

AAA อนัดบัเครดติสูงสุด มีความเสี่ยงต ่าที่สุด ผู้ออกตราสารหนี้มคีวามสามารถในการช าระดอกเบี้ยและคืนเงนิต้นใน
เกณฑส์งูสุด และไดร้บัผลกระทบน้อยมากจากการเปลีย่นแปลงทางธุรกจิ เศรษฐกจิ และสิง่แวดลอ้มอื่นๆ 

AA มคีวามเสี่ยงต ่ามาก ผู้ออกตราสารหนี้มคีวามสามารถในการช าระดอกเบี้ยและคนืเงนิต้นในเกณฑ์สูงมาก แต่อาจ
ไดร้บัผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกจิ เศรษฐกจิ และสิง่แวดล้อมอื่นๆ มากกว่าอนัดบัเครดติทีอ่ยู่ในระดบั 
AAA 

A มคีวามเสี่ยงในระดบัต ่า ผู้ออกตราสารหนี้มคีวามสามารถในการช าระดอกเบี้ยและคนืเงนิต้นในเกณฑ์สูง แต่อาจ
ไดร้บัผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงทางธุรกจิ เศรษฐกจิ และสิง่แวดลอ้มอื่นๆ มากกว่าอนัดบัเครดติทีอ่ยู่ในระดบัสูง
กว่า 

BBB มีความเสี่ยงในระดบัปานกลาง ผู้ออกตราสารหนี้มคีวามสามารถในการช าระดอกเบี้ยและคนืเงินต้นในเกณฑ์ที่
เพียงพอ แต่มีความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ มากกว่า และอาจมี
ความสามารถในการช าระหนี้อ่อนแอลงเมื่อเทยีบกบัอนัดบัเครดติทีอ่ยู่ในระดบัสงูกว่า 

BB มคีวามเสีย่งในระดบัสูง ผูอ้อกตราสารหนี้มคีวามสามารถในการช าระดอกเบี้ยและคนืเงนิต้นในเกณฑ์ต ่ากว่าระดบั
ปานกลาง และจะไดร้บัผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงทางธุรกจิ เศรษฐกจิ และสิง่แวดลอ้มอื่นๆ ค่อนขา้งชดัเจน ซึง่
อาจส่งใหค้วามสามารถในการช าระหนี้อยู่ในเกณฑท์ีไ่ม่เพยีงพอ 

B มคีวามเสีย่งในระดบัสูงมาก ผูอ้อกตราสารหนี้มคีวามสามารถในการช าระดอกเบี้ยและคนืเงนิต้นในเกณฑ์ต ่า และ
อาจจะหมดความสามารถหรอืความตัง้ใจในการช าระหนี้ไดต้ามการเปลีย่นแปลงของสถานการณ์ทางธุรกจิ เศรษฐกจิ 
และสิง่แวดลอ้มอื่นๆ  

C มคีวามเสี่ยงในการผดินัดช าระหนี้สูงทีสุ่ด ผู้ออกตราสารหนี้ไม่มคีวามสามารถในการช าระดอกเบี้ยและคนืเงนิต้น
ตามก าหนดอย่างชดัเจน โดยต้องอาศยัเงื่อนไขทีเ่อื้ออ านวยทางธุรกจิ เศรษฐกจิ และสิง่แวดล้อมอื่นๆ อย่างมากจงึ
จะมคีวามสามารถในการช าระหนี้ได ้

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

อนัดบัเครดติภายในระดบัเดยีวกนั 

 

 

ประเภท ผู้ออก อนัดบั มลูค่าตาม

ความน่าเช่ือถอื ราคาตลาด

เงนิฝากธนาคาร ธนาคารไทยพาณชิย์ จ ากดั (มหาชน) AA+(FITCH) 3,554,603.32                    



 

 

14 

 

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 าระหนี้ระยะสัน้ในระดบัทีย่อมรบัได้ 

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 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) 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
ความน่าเชื่อถือของตราสารทางการเงนิขัน้นี้ต่างจากผู้ออกตราสารหรอืตราสารอื่นที่ได้รบัการจดัอนัดบั ความ
น่าเชื่อถอืขัน้สงูสุดของประเทศไทยเพยีงเลก็น้อย 

BBB (tha) แสดงถึงระดบัความน่าเชื่อถือขัน้ปานกลางเมื่อเปรียบเทยีบกบัผู้ออกตราสารหรอืตราสารอื่นในประเทศไทย 
อย่างไรกด็มีคีวามเป็นไปไดม้ากว่าการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์หรอืสภาพทางเศรษฐกจิจะมผีลกระทบต่อ
ความสามารถในการช าระหนี้ได้ตรงตามก าหนดเวลาของตราสารทางการเงนิเหล่านี้มากกว่าตราสารหนี้อื่นที่
ไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเชื่อถอืในประเภททีส่งูกว่า 

BB (tha) แสดงถงึระดบัความน่าเชื่อถอืค่อนขา้งต ่าเมื่อเปรยีบเทยีบกบัผูอ้อกตราสารหรอืตราสารอื่นในประเทศไทย การ
ช าระหนี้ตามเงือ่นไขของตราสารเหล่านี้ภายในประเทศนัน้ๆ มคีวามไม่แน่นอนในระดบัหนึ่งและความสามารถใน
การช าระหนี้คนืตามก าหนดเวลาจะมคีวามไม่แน่นอนมากขึน้ตามการเปลีย่นแปลงของเศรษฐกจิในทางลบ 

B (tha) แสดงถงึระดบัความน่าเชื่อถอืขัน้ต ่าอย่างมนีัยส าคญัเมื่อเปรยีบเทยีบกบัผูอ้อกตราสารหรอืตราสารอื่นในประเทศ
ไทย การปฏบิตัติามเงือ่นไขของตราสารหนี้และขอ้ผกูพนัทางการเงนิยงัคงเป็นไปไดใ้นปัจจุบนั 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 าระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารตรงตามก าหนดเมื่อเปรยีบเทยีบกบั

ผู้ออกตราสารหรอืตราสารอื่นๆในประเทศไทย ภายใต้อนัดบัความน่าเชื่อถือนี้จะมอบให้ส าหรบัอนัดบัความ

น่าเชื่อถอืทีม่คีวามเสีย่ง “น้อยทีสุ่ด” เมื่อเปรยีบเทยีบกบัผูอ้อกตราสารอื่นในประเทศเดยีวกนัและโดยปกตแิล้วจะ

ก าหนดใหก้บัตราสารทางการเงนิทีอ่อกหรอืค ้าประกนัโดยรฐับาล ในกรณีทีม่รีะดบัความน่าเชื่อถอืสูงเป็นพเิศษ

จะมสีญัลกัษณ์ “+” แสดงไวเ้พิม่เตมิจากอนัดบัความน่าเชื่อถอืทีก่ าหนด 

F2 (tha) แสดงถึงระดบัความสามารถในการช าระหนี้ตามเงื่อนไขทางการเงนิของตราสารตามก าหนดเวลาในระดบัทีน่่า

พอใจเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นๆในประเทศไทย อย่างไรก็ดี ระดบัความน่าเชื่อถือ

ดงักล่าวยงัไม่อาจเทยีบเท่ากบักรณีทีไ่ดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเชื่อถอืทีส่งูกว่า 

F3 (tha) แสดงถึงระดบัความสามารถในการช าระหนี้ตามเงื่อนไขทางการเงนิของตราสารตามก าหนดเวลาในระดบัปาน

กลางเมื่อเปรยีบเทยีบกบัผูอ้อกตราสารหรอืตราสารอื่นๆในประเทศไทย ความสามารถในการช าระหนี้ดงักล่าวจะ
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กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล มลัติ แอสเซท็ 

มคีวามไม่แน่นอนมากขึน้ไปตามความเปลี่ยนแปลงในทางลบในระยะสัน้มากกว่าตราสารทีไ่ดร้บัการจดัอนัดบั

ความน่าเชื่อถอืทีส่งูกว่า 

B (tha) แสดงถงึระดบัความสามารถในการช าระหนี้ตามเงือ่นไขทางการเงนิของตราสารตามก าหนดเวลาทีไ่ม่แน่นอนเมื่อ

เปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นๆในประเทศไทย ความสามารถในการช าระหนี้ดงักล่าวจะไม่

แน่นอนมากขึน้ตามการเปลีย่นแปลงทางเศรษฐกจิแลการเงนิในทางลบระยะสัน้ 

C (tha) แสดงถงึระดบัความสามารถในการช าระหนี้ตามเงือ่นไขทางการเงนิของตราสารตามก าหนดเวลาทีไ่ม่แน่นอนสงู

เมื่อเปรยีบเทยีบกบัผูอ้อกตราสารหรอืตราสารอื่นๆในประเทศไทย ความสามารถในการปฏบิตัติามขอ้ผกูพนัทาง

การเงนิขึน้อยู่กบัสภาวะทีเ่อือ้ต่อการด าเนินธุรกจิและสภาพการณ์ทางเศรษฐกจิเท่านัน้ 

D (tha) แสดงถงึการผดินัดช าระหนี้ทีไ่ดเ้กดิขึน้แลว้หรอืก าลงัจะเกดิขึน้ 

หมายเหตุประกอบการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือในระยะยาว ในระยะสัน้ ส าหรบัประเทศไทย 

เครื่องบ่งชี้พเิศษส าหรบัประเทศไทย “tha” จะถูกระบุไวต้่อจากอนัดบัความน่าเชื่อถือทุกระดบั 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) : สญัญาณการปรบัอนัดบัความน่าเชื่อถอืจะถูกใชเ้พื่อแจง้ใหน้กั
ลงทุนทราบว่ามคีวามเป็นไปได้ที่จะมกีารเปลี่ยนแปลงอนัดบัความน่าเชื่อถอืและแจง้แนวโน้มทศิทางของการเปลี่ยนแปลง
ดงักล่าว สญัญาณดงักล่าวอาจระบุเป็น “สญัญาณบวก” ซึ่งบ่งชี้แนวโน้มในการปรบัอนัดบัความน่าเชื่อถอืใหสู้งขึน้ “สญัญาณ
ลบ” จะบ่งชี้แนวโน้มในการปรบัอนัดบัความน่าเชื่อถอืใหต้ ่าลง หรอื “สญัญาณววิฒัน์” ในกรณีทีอ่นัดบัความน่าเชื่อถอือาจจะ
ไดร้บัการปรบัขึน้ ปรบัลง หรอืคงที ่โดยปกตสิญัญาณการปรบัอนัดบัความน่าเชื่อถอืมกัจะถูกระบุไวส้ าหรบัช่วงระยะเวลาสัน้ๆ 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

17 

 

กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล มลัติ แอสเซท็ 

รายงานสรปุเงินลงทุนในตราสารแห่งหน้ี เงินฝาก หรือตราสารก่ึงหน้ีก่ึงทุน  
มูลค่า ณ วนัท่ี 29 กมุภาพนัธ ์2563 

 

 

 
 
 

รายงานการลงทุนท่ีไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน 
รอบ 6 เดือนระหวา่งวนัท่ี 1 กนัยายน 2562 ถึงวนัท่ี 29 กมุภาพนัธ ์2563 

วนัที ่ รายละเอยีด การด าเนินการแกไ้ข 
  

 
 

 

 

 

การใช้สิทธิออกเสียงในท่ีประชุมผู้ถือหุ้น 

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

กลุม่ของตราสารการลงทนุ มลูค่าตามราคาตลาด %NAV

(ก) ตราสารภาครฐัไทย/ตราสารภาครฐัต่างประเทศ - -

(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มกีฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ ธนาคารพาณชิย์ 3,554,603.32                         5.12            

หรอืบรษิทัเงนิทุนเป็นผูอ้อก/สัง่จ่าย/รบัอาวลั/ค า้ประกนั

(ค) ตราสารที่มอีนัดบัความน่าเชือ่ถอือยู่ในอนัดบัที่สามารถ -                                       -              

ลงทุนได ้(Investment grade)

(ง) ตราสารที่มอีนัดบัความน่าเชือ่ถอือยู่ในอนัดบัต ่ากว่าอนัดบัที่ -                                       -              

สามารถลงทุนได ้(Investment grade) หรอืไมม่ ี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 2562 ถงึวนัที ่29 กุมภาพนัธ ์2563 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 29 กมุภาพนัธ ์2563 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 

ช่ือกองทนุ PTR

กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล มลัต ิแอสเซท็ 0.0145

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

ค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเกบ็จากกองทุนรวม 
ส าหรบัรอบระยะเวลาตัง้แต่วนัท่ี 1 กนัยายน 2562 ถึงวนัท่ี 29 กมุภาพนัธ ์2563  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค่าใชจ่้ายที่เรยีกเกบ็จากกองทุน* จ านวนเงนิ

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

ค่าธรรมเนยีมการจดัการ (Management Fee) 240.31 0.347 ไมเ่กนิรอ้ยละ 2.50

ค่าธรรมเนยีมผูด้แูลผลประโยชน์ (Trustee Fee) 11.09 0.016 ไมเ่กนิรอ้ยละ 0.10

ค่าธรรมเนยีมนายทะเบยีน (Registrar Fee) 92.43 0.133 ไมเ่กนิรอ้ยละ 0.50

ค่าสอบบญัช ี(Audit Fee) 29.84 0.043 ตามที่จ่ายจรงิ

ค่าที่ปรกึษาการลงทุน (Advisory Fee) ไมม่ี ไมม่ี ไมม่ี

ค่าจดัตัง้และจดทะเบยีนกองทุน (Setup and Registered Fund) 24.88 0.036 ตามที่จ่ายจรงิ

ค่าใชจ่้ายอื่นๆ ในการด าเนนิโครงการ  (Others Operating  Expense) 3.52 0.005 ตามที่จ่ายจรงิ

รวมค่าใชจ่้ายทัง้หมด** 402.07 0.580

ค่าใชจ่้ายในการซือ้ขายหลกัทรพัย์ 12.39 0.018 ตามที่จ่ายจรงิ

หมายเหตุ

* ค่าธรรมเนยีมและค่าใชจ่้ายต่าง ๆ รวมภาษมีลูค่าเพิม่ ภาษธุีรกจิเฉพาะ หรอืภาษอีื่นใดในท านองเดยีวกนั(ถา้ม)ี

**  ไมร่วมค่านายหน้าซือ้ขายหลกัทรพัย์ และค่าธรรมเนยีมต่างๆ ที่เกดิขึ้นจากการซือ้ขายหลกัทรพัย์

รอ้ยละของมลูค่าทรพัย์สนิสุทธิ
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กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล มลัติ แอสเซท็ 

กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล มลัติ แอสเซท็ 
งบดลุ 

ณ วนัท่ี 29 กมุภาพนัธ ์2563 

 

(หน่วย : บาท)
ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ

สนิทรพัย์
เงนิลงทุนตามมลูค่ายุตธิรรม  (ราคาทุน 66,050,183.61 บาท) 66,811,698.81
เงนิฝากธนาคาร 4,188,206.90
ลกูหนี้จากเงนิปันผลและดอกเบี้ย 13,495.09
ค่าใชจ่้ายรอการตดับญัช ี- สุทธิ 75,582.76         
ลกูหนี้จากการขายเงนิลงทุน -                  
ลกูหนี้สญัญาซือ้ขายเงนิตราสารต่างประเทศลว่งหน้าสุทธิ -                  
รวมสนิทรพัย์ 71,088,983.56

หนี้สนิ
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 79,583.34         
เจา้หนี้จากการซือ้เงนิลงทุน 0.00
เจา้หนี้จากการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน 0.00
เจา้หนี้สญัญาซือ้ขายเงนิตราสารต่างประเทศลว่งหน้าสุทธิ 1,510,488.19     
หนี้สนิอื่น 12,384.05
รวมหนี้สนิ 1,602,455.58     
สนิทรพัย์สุทธิ 69,486,527.98

สนิทรพัย์สุทธิ
ทุนที่ไดร้บัจากผูถ้อืหน่วยลงทุน 69,168,314.53   
ก าไร(ขาดทุน) สะสม
บญัชปีรบัสมดุล (595,446.32)
ก าไร(ขาดทุน) สะสมจากการด าเนนิงาน 913,659.77       
สนิทรพัย์สุทธิ 69,486,527.98

ประเภทผูถ้อืหน่วยลงทุน
สนิทรพัย์สุทธต่ิอหน่วยที่ค านวณแยกตามประเภทผูถ้อืหน่วยลงทุน มดีงันี้
ชนดิสะสมมลูค่า 10.1447            
ชนดิขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตัิ 10.1440            
ชนดิจ่ายเงนิปันผล 9.9075             

ประเภทผูถ้อืหน่วยลงทุน
จ านวนหน่วยลงทุนที่จ าหน่ายแลว้ทัง้หมด ณ วนัสิ้นงวด (หน่วย) แยกตามประเภทผูถ้อืหน่วยลงทุน มดีงันี้
ชนดิสะสมมลูค่า 3,799,712.0188 
ชนดิขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตัิ 237,627.1938    
ชนดิจ่ายเงนิปันผล 2,879,492.2458 

6,916,831.4584 
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กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล มลัติ แอสเซท็ 

กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล มลัติ แอสเซท็ 
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน 

ณ วนัท่ี 29 กมุภาพนัธ ์2563 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ช่ือย่อ จ านวนหน่วย / 

มลูค่าท่ีตราไว้

มลูค่ายติุธรรม 

(บาท)

อตัราส่วนของ

มลูค่ายติุธรรม

(%)

อตัราดอกเบีย้ วนัครบก าหนด

INVESTEC Global Strategy Fund Ltd - Global 

Multi-Asset Income Fund

IGSGDIA LX       82,279.0930    66,811,698.81 100.00 -

     66,811,698.81 100.00
      66,811,698.81 100.00

รวม หน่วยลงทุน
รวมเงินลงทนุ - 100% (ราคาทนุ 66,050,183.61 บาท) 

หน่วยลงทุน
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กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล มลัติ แอสเซท็ 

กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล มลัติ แอสเซท็ 
งบก าไรขาดทุน 

ส าหรบัรอบระยะเวลาตัง้แต่วนัท่ี 1 กนัยายน 2562 ถึงวนัท่ี 29 กมุภาพนัธ ์2563 

 

(หน่วย : บาท)

ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ

รายไดจ้ากการลงทุน

รายไดจ้ากดอกเบี้ย 13,529.38

รวมรายได้ 13,529.38

คา่ใชจ่้าย

คา่ธรรมเนียมการจดัการ                                                                               240,314.12

คา่ธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน์                                                                       11,091.27

คา่ธรรมเนียมนายทะเบยีน                                                                              92,428.64

คา่สอบบญัชี 29,835.26

คา่ใชจ่้ายอื่นๆ ในการด าเนินโครงการ 42,495.91

รวมคา่ใชจ่้าย 416,165.20

รายไดจ้ากการลงทุนสุทธิ (402,635.82)

รายได ้(คา่ใชจ่้าย) อื่น

ก าไร (ขาดทุน) สุทธทิี่เกดิขึน้จากอตัราแลกเปลี่ยน 2,012,345.44

ก าไร (ขาดทุน) สุทธทิี่เกดิขึน้จากสญัญาป้องกนัความเสี่ยง -                 

ก าไร (ขาดทุน) สุทธทิี่ยงัไมเ่กดิขึน้จากอตัราแลกเปลี่ยน -                 

ก าไร (ขาดทุน) สุทธทิี่ยงัไมเ่กดิขึน้จากสญัญาป้องกนัความเสี่ยง (2,238,295.42)

รวมรายได ้(คา่ใชจ่้าย) อื่น (225,949.98)

รายการก าไร(ขาดทุน)สุทธจิากเงินลงทุน

ก าไร(ขาดทุน)สุทธทิี่เกดิขึน้ทัง้สิ้น 2,409,875.39

ก าไร(ขาดทุน)สุทธทิี่ยงัไมเ่กดิขึน้ทัง้สิ้น (1,094,741.56)

รวมก าไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนที่เกดิขึน้และยงัไมเ่กดิขึน้ 1,315,133.83

รวมก าไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุน 1,089,183.85

การเพิม่ขึน้(ลดลง) ในสนิทรพัยส์ุทธจิากการด าเนินงาน 686,548.03

การเพิม่ขึน้ในสนิทรพัยส์ุทธจิากการด าเนินงานแยกตามประเภทผูถ้อืหน่วยลงทุน มดีงันี้

ชนิดสะสมมลูคา่ 517,362.70

ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตัิ 27,701.86

ชนิดจ่ายเงินปันผล 141,483.47

รวม 686,548.03

ประเภทผูถ้อืหน่วยลงทุน


