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กองทุนเปิด แอล เอช อินเดีย-E 

กองทุนเปิด แอล เอช อินเดีย-E (LHINDIA-E) 

ประเภทโครงการ : กองทุนรวมหน่วยลงทุนประเภท Fund of Funds (Fund of Funds) 

นโยบายการลงทุน : 1. กองทุนจะลงทุนในหรอืมไีวซ้ึ่งหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศ และ/หรอืกองทุนรวมอีทเีอฟ
ต่างประเทศทัว่โลก ทีม่นีโยบายเน้นลงทุนในตราสารทุนทีจ่ดทะเบยีนในประเทศอนิเดยี โดยมมีลูค่าการ
ลงทุนสุทธิ (net exposure) ในหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศ และ/หรือกองทุนรวมอีทีเอฟ
ต่างประเทศทีม่ลีกัษณะดงักล่าว โดยเฉลี่ยในรอบปีบญัชไีม่น้อยกว่ารอ้ยละ 80 ของมลูค่าทรพัย์สนิสุทธิ
ของกองทุน ทัง้นี้  บริษัทจัดการจะลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศ และ/หรือกองทุนรวมอีทีเอฟ
ต่างประเทศอย่างน้อย 2 กองทุน ในสดัส่วนกองทุนละไม่เกินรอ้ยละ 79 ของมูลค่าทรพัย์สนิสุทธขิอง
กองทุน ซึ่งสดัส่วนการลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศ และ/หรือกองทุนรวมอีทีเอฟต่างประเทศ       
จะขึน้อยู่กบัดุลยพนิิจของผูจ้ดัการกองทุน ตามสภาวะการลงทุนหรอืการคาดการณ์สภาวะการลงทุนใน
แต่ละขณะ  

 2. ส่วนทีเ่หลอือาจพจิารณาลงทุนทัง้ในและต่างประเทศ โดยอาจลงทุนในเงนิฝากธนาคาร ตราสารแห่ง
ทุน ตราสารแห่งหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ใบส าคญัแสดงสทิธ ิตลอดจนหลกัทรพัย์หรอืทรพัยส์นิอื่นหรอื
การหาดอกผลโดยวธิอีื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรอืหลายอย่าง และ/หรอืหน่วย private equity ตามประกาศ
ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต ตามทีค่ณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอื
คณะกรรมการก ากบัตลาดทุนประกาศก าหนดหรอืใหค้วามเหน็ชอบ 

 กองทุนรวมต่างประเทศ และ/หรอืกองทุนรวมอทีเีอฟต่างประเทศที่กองทุนลงทุน อาจลงทุนในสญัญา
ซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio 
Management) เช่น การท าสญัญาฟิวเจอร์ส และ/หรอืสญัญาออปชัน่ และ/หรอืสญัญาฟอร์เวริ์ด และ/
หรือสัญญาสวอป ที่อ้างอิงกับหลักทรัพย์ หรือตัวแปรอ้างอิงที่กองทุนต่า งประเทศลงทุน โดยมี
วตัถุประสงคเ์พื่อท าให้กองทุนต่างประเทศสามารถสรา้งผลตอบแทนใหใ้กล้เคยีงกบัดชันีอ้างองิ ดงันัน้ 
กองทุนรวมต่างประเทศ และ/หรือกองทุนรวมอีทีเอฟต่างประเทศที่กองทุนลงทุนจึงมีความเสี่ยง
มากกว่ากองทุนรวมอื่น นอกจากนี้ กองทุนรวมต่างประเทศ และ/หรอืกองทุนรวมอทีเีอฟต่างประเทศที่
กองทุนลงทุน อาจไม่ได้ใช้เครื่องมือป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ 
กองทุนรวมต่างประเทศ และ/หรือกองทุนรวมอีทีเอฟต่างประเทศนัน้ อาจได้รบัผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงของสกุลเงินของประเทศที่กองทุนรวมต่างประเทศ และ/หรือกองทุนรวมอีทีเอฟ
ต่างประเทศไปลงทุน 

 ทัง้นี้ ในการลงทุนทัง้ในประเทศและต่างประเทศ กองทุนอาจลงทุนในตราสารทีม่อีนัดบัความน่าเชื่อถอื
ทีต่วัตราสารหรอืทีผู่อ้อกตราสารต ่ากว่าทีส่ามารถลงทุนได ้(Non-Investment Grade) และ/หรอืตราสาร
ที่ไม่ได้รบัการจดัอนัดบัความน่าเชื่อถือที่ตัวตราสาร และ/หรอืที่ผู้ออกตราสาร (Unrated) และ/หรือ
หลกัทรพัยท์ีไ่ม่มกีารซื้อขายในตลาดหลกัทรพัย ์(Unlisted Securities)  
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กองทุนเปิด แอล เอช อินเดีย-E 

 กองทุนอาจลงทุนในสญัญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) ที่มตีวัแปรเป็นอตัราแลกเปลี่ยนเงนิ โดยมี
วตัถุประสงคเ์พื่อป้องกนัความเสีย่ง (Hedging) จากอตัราแลกเปลี่ยนเงนิตราต่างประเทศโดยขึน้อยู่กบั
ดุลยพนิิจของผูจ้ดัการกองทุน ซึง่พจิารณาจากสภาวะของตลาดในขณะนัน้ นอกจากนี้ กองทุนอาจเขา้
ท าธุรกรรมการซื้อโดยมสีญัญาขายคนื (reverse repo) และ/หรอืธุรกรรมประเภทการใหย้มืหลกัทรพัย ์
(securities lending) และกองทุนจะไม่ลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured 
Note) โดยเป็นไปตามหลกัเกณฑท์ีค่ณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
ก าหนด 
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กองทุนเปิด แอล เอช อินเดีย-E 

 

 

เรยีน ท่านผูถ้อืหน่วยลงทุน 

 กองทุนเปิด แอล เอช อนิเดยี-E 

 
 บรษิัทหลกัทรพัย์จดัการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จ ากดั ขอน าส่ง “รายงานสรุปสถานะการลงทุน” เพื่อรายงาน   
ผลการด าเนินงานของกองทุนตัง้แต่วนัที ่1 ธนัวาคม 2562 ถงึวนัที ่31 พฤกษาคม 2563 มาเพื่อโปรดทราบ 

 
สภาพตลาดในรอบบญัชีตัง้แต่ 1 ธนัวาคม 2562 ถึงวนัท่ี 31 พฤษภาคม 2563 

 กองทุน LHINDIA-E ในช่วงรอบระยะเวลาตัง้แต่วนัที ่1 ธนัวาคม 2562 ถงึวนัที ่31 พฤษภาคม 2563 ปรบัตวัลดลง 

เน่ืองจาก 

• ปัจจยัการตดิเชือ้โควดิภายในประเทศทีย่งัคงพุง่สงูขึน้ ซึง่มาตราการ lock down ท าใหเ้ศษฐกจิของอนิเดยีเขา้สู่ภาวะ

หยุดชงกั โดยตลาดคาดว่าเศษฐกจิอนิเดยีอาจเตบิโตไดแ้ค่เพยีง 1% ในปีนี้  

• ความเสีย่งของภาคการเงนิและกลุ่มธนาคาร โดยเมื่องช่วงต้นปีทีผ่่านมา ธนาคาร Yes Bank ซึ่งเป็นผูใ้ห้กู้เอกชน

รายใหญ่เป็นอนัดับห้าของอินเดีย เกิดปัญหาวิกฤติหนี้เสียและขาดสภาพคล่อง ซึ่งสร้างความกังวลต่อทัง้กลุ่ม

อุตสหกรรมธนาคาร ท าใหเ้กดิการลดการปล่อยสนิเชื่อในระบบ  

• ตลาดหุ้นของอนิเดยีมกีารเทขายอย่างมากในทุก sector นักลงทุนต่างชาติขายมามากถึง 9 พนัล้านเหรยีญสหรฐั 

การเทขายมากกว่าปัจจยัพื้นฐานอาจมคีวามเป็นไปได้ว่าตลาดผ่านจุดต ่าสุด อย่างไรก็ตาม upside จะขึ้นอยู่กับ

ปัจจยัหลากหลาย แมม้ ีdownside จ ากดั แต่กเ็ป็นไปไดท้ีส่ถานการณ์ของไวรสัอาจเลวรา้ยลง 

มุมมอง  

• รฐับาลอนิเดยียงัมชี่องทางในการด าเนินนโยบายอยู่เมื่อเทยีบกบัประเทศอื่น ดอกเบีย้ยงัสงู การอดัฉีดเงนิกระตุน้นัน้

ถอืว่ายงัต ่า คาดว่าจะมงีบประมาณมากขึน้ทีจ่ะประกาศและจะออกมาเรว็ ๆ นี้ หนี้รฐับาลโดยรวมนัน้ยงัอยู่ระดบัต ่า

ประมาณ 70% เทยีบกบัประเทศอื่นที่ส่วนใหญ่ภาระหนี้เกิน 100% ของ GDP รฐับาล และธนาคารกลางสามารถ

กระตุน้เศรษฐกจิในเชงิรุกมากขึน้ 

• จากการที่ตลาดหุ้นอนิเดยีปรบัตวัลงตัง้แต่ช่วงต้นปีท าให้ปัจจยัทางด้าน  Valuation อยู่ในระดบัที่ไม่แพงจนเกินไป

เมื่อเทยีบกบัในอดตี โดยหากพจิารณาจากอตัราส่วน Price/Book ปัจจุบนัจะอยู่ที ่ระดบั 2.3x. 

• เศรษฐกิจอินเดยีได้รบัประโยชน์จากราคามนัที่ลดลง เนื่องจากเป็นผู้น าเขา้น ้ามนัเป็นหลกั ส่งผลให้เงนิเฟ้ออยู่ใน

ระดบัทีต่ ่าซึง่จะท าใหท้างธนาคารกลางสามารถปรบัลดอตัราดอกเบีย้ลงไดอ้กี เพื่อกระตุน้เศษฐกจิ 
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กองทุนเปิด แอล เอช อินเดีย-E 

ค าแนะน าการลงทุน 
แนะน า ลดสดัส่วนการลงทุนในกรณีที่มีการลงทุนแบบกระจุกตัวในกองทุนอินเดีย และอาจพิจารณาสบัเปลี่ยน      

การลงทุนไปยงักองทุน LHEM-E แทนเน่ืองจากมกีารกระจายการลงทุนในหลายประเทศมากกว่า 
 

 

บรษิัทขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นอย่างสูง ที่ได้มอบความไว้วางใจให้บรษิัทบรหิารเงนิลงทุนของท่าน 

บรษิทัยงัคงยนืยนัในความตัง้ใจและทุม่เทความสามารถเพื่อบรหิารเงนิของท่านอย่างมปีระสทิธภิาพสงูทีสุ่ดต่อไป และหากท่านมี

ขอ้สงสยัประการใด ท่านสามารถตดิต่อมาได้ที่บรษิทัหลกัทรพัย์จดัการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮา้ส ์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 อินเดีย-E 

รายชื่อผู้จดัการกองทุน 
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กองทุนเปิด แอล เอช อินเดีย-E 
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กองทุนเปิด แอล เอช อินเดีย-E 

ตารางเปรียบเทียบผลการด าเนินงาน 
กองทุนเปิด แอล เอช อินเดีย-E 

ข้อมูล ณ วนัท่ี 29 พฤษภาคม 2563 
 

 
 

 
         

 
 
 

ขอ้มลู ณ วนัที ่29 พฤษภาคม 2563 
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กองทุนเปิด แอล เอช อินเดีย-E 

- เอกสารการวดัผลการด าเนินงานของกองทุนรวมฉบบันี้ไดจ้ดัท าขึน้ตามมาตรฐานการวดัผลการด าเนินงานของกองทุนรวม
ของสมาคมบรษิทัจดัการลงทุน 

- ผลการด าเนินงานในอดตี/ผลการเปรยีบเทยีบผลการด าเนินงานทีเ่กีย่วขอ้งกบัผลติภณัฑใ์นตลาดทุน มไิดเ้ป็นสิง่ยนืยนัถงึผล
การด าเนินงานในอนาคต 

- ท าความเขา้ใจลกัษณะสนิคา้ เงือ่นไข ผลตอบแทน และความเสีย่ง ก่อนตดัสนิใจลงทุน 
 
 

รายงานสถานะการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผกูพนั 
มูลค่า ณ วนัท่ี 31 พฤษภาคม 2563 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายละเอียดการลงทนุ มลูค่าตามราคาตลาด %NAV

หลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิในประเทศ 4,055,639.21             2.54               

เงนิฝากธนาคาร 4,055,639.21             2.54               

หลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิในต่างประเทศ 154,901,550.95          96.84             

หุน้สามญั 78,331,807.38            48.97             

หน่วยลงทุน 76,569,743.57            47.87             

สญัญาซือ้ขายล่วงหน้า 1,661,094.89             1.04               

สญัญาทีอ่า้งองิกบัอตัราแลกเปลีย่น 1,661,094.89             1.04               

ประเภทรายการค้างรบัค้างจ่ายหรอืหนี้สนิอืน่ ๆ (666,030.83)               (0.42)              

มลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิ 159,952,254.22             100.00              
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กองทุนเปิด แอล เอช อินเดีย-E 

รายละเอียดการลงทุนในหลกัทรพัย ์
มูลค่า ณ วนัท่ี 31 พฤษภาคม 2563 

 
 

 
รายละเอียดการลงทุนในสญัญาซื้อขายลว่งหน้า 

 

อตัราส่วน จ านวนเงินต้น มลูค่ายติุธรรม

(%) หรือ จ านวนหุ้น/ (บาท)

หน่วย

เงินฝากธนาคาร

ธนาคารกสกิรไทย จ ากดั (มหาชน) 0.07 3,344.88 106,407.32

ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) 2.47 3,944,184.37 3,949,231.89

          รวมเงินฝากธนาคาร 2.54 4,055,639.21

สญัญาซ้ือขายล่วงหน้า

สญัญาทีอ่า้งองิกบัอตัราแลกเปลีย่น 1.04 141,854,317.00 1,661,094.89

          รวมสญัญาซ้ือขายล่วงหน้า 1.04 1,661,094.89

หุ้นสามญั

     หมวดธุรกจิเงนิทุนและหลกัทรพัย์

BLACKROCK FUND ADVISORS 48.97 85,320.00 78,331,807.38

          รวมหุ้นสามญั 48.97 78,331,807.38

หน่วยลงทนุ

     หมวดธุรกจิหน่วยลงทุน

NOMURA IRELAND 47.87 25,803.31 76,569,743.57

          รวมหน่วยลงทนุ 47.87 76,569,743.57

รวมเงินลงทนุ 100.42 160,618,285.05

รายการค้างจา่ยหรือหน้ีสินอ่ืน ๆ -0.42 -666,030.83

มลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิ 100.00 159,952,254.22

รายละเอียด

ประเภทสญัญา คู่สญัญา วตัถุประสงค์ มลูค่าสญัญา

(Notional Amount)

% NAV วนัครบก าหนด ก าไร/ขาดทุน

(Net Gain/Loss)

สญัญาฟอร์เวริ์ด BANK OF AYUDHYA PUBLIC COMPANY LIMITED                                                              ป้องกนัความเสีย่ง 48,846,000.00 0.6902 25 Sep 2020 1,103,950.46

สญัญาฟอร์เวริ์ด BANK OF AYUDHYA PUBLIC COMPANY LIMITED                                                              ป้องกนัความเสีย่ง 3,526,215.00 0.0159 14 Aug 2020 25,438.69

สญัญาฟอร์เวริ์ด BANK OF AYUDHYA PUBLIC COMPANY LIMITED                                                              ป้องกนัความเสีย่ง 5,571,790.00 0.0012 30 Oct 2020 1,932.18

สญัญาฟอร์เวริ์ด THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY 

LIMITED                                                     

ป้องกนัความเสีย่ง 44,854,692.00 0.5869 26 Jun 2020 938,724.30

สญัญาฟอร์เวริ์ด THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY 

LIMITED                                                     

ป้องกนัความเสีย่ง 22,925,940.00 (0.3906) 17 Jul 2020 (624,708.74)

สญัญาฟอร์เวริ์ด THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY 

LIMITED                                                     

ป้องกนัความเสีย่ง 9,700,560.00 0.0952 14 Aug 2020 152,206.80

สญัญาฟอร์เวริ์ด THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY 

LIMITED                                                     

ป้องกนัความเสีย่ง 3,858,240.00 0.0243 14 Aug 2020 38,898.72

สญัญาฟอร์เวริ์ด THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY 

LIMITED                                                     

ป้องกนัความเสีย่ง 2,570,880.00 0.0154 14 Aug 2020 24,652.48

สญัญาทีอ่า้งองิกบัอตัราแลกเปลีย่น USD/THB



 

 

11 

 

กองทุนเปิด แอล เอช อินเดีย-E 

รายละเอียดตวัตราสารและอนัดบัความน่าเช่ือถือของตราสารแห่งหน้ี เงินฝาก หรือตราสารก่ึงหน้ีก่ึงทุน 
มูลค่า ณ วนัท่ี 31 พฤษภาคม 2563 

 

สถาบนัการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ TRIS Rating 

ค าอธิบายการจดัอนัดบัเครดิตตราสารหน้ีระยะกลางและยาวมอีายุตัง้แต่ 1 ปีขึ้นไป 

AAA อนัดบัเครดิตสูงสุด มคีวามเสี่ยงต ่าที่สุด ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการช าระดอกเบี้ยและคืนเงนิต้นใน
เกณฑส์งูสุด และไดร้บัผลกระทบน้อยมากจากการเปลีย่นแปลงทางธุรกจิ เศรษฐกจิ และสิง่แวดลอ้มอื่น ๆ 

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

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

BBB มีความเสี่ยงในระดบัปานกลาง ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการช าระดอกเบี้ยและคืนเงนิต้นในเกณฑ์ที่
เพียงพอ แต่มีความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิง่แวดล้อมอื่น  ๆ มากกว่า และอาจมี
ความสามารถในการช าระหนี้อ่อนแอลงเมื่อเทยีบกบัอนัดบัเครดติทีอ่ยู่ในระดบัสงูกว่า 

BB มคีวามเสี่ยงในระดบัสูง ผูอ้อกตราสารหนี้มคีวามสามารถในการช าระดอกเบี้ยและคนืเงนิต้นในเกณฑ์ต ่ากว่าระดบั
ปานกลาง และจะไดร้บัผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงทางธุรกจิ เศรษฐกจิ และสิง่แวดลอ้มอื่น ๆ ค่อนขา้งชดัเจน ซึง่
อาจส่งใหค้วามสามารถในการช าระหนี้อยู่ในเกณฑท์ีไ่ม่เพยีงพอ 

B มคีวามเสีย่งในระดบัสูงมาก ผูอ้อกตราสารหนี้มคีวามสามารถในการช าระดอกเบี้ยและคนืเงนิต้นในเกณฑ์ต ่า และ
อาจจะหมดความสามารถหรอืความตัง้ใจในการช าระหนี้ไดต้ามการเปลีย่นแปลงของสถานการณ์ทางธุรกจิ เศรษฐกจิ 
และสิง่แวดลอ้มอื่น ๆ  

C มคีวามเสี่ยงในการผดินัดช าระหนี้สูงที่สุด ผู้ออกตราสารหนี้ไม่มคีวามสามารถในการช าระดอกเบี้ยและคนืเงนิต้น
ตามก าหนดอย่างชดัเจน โดยตอ้งอาศยัเงื่อนไขทีเ่อื้ออ านวยทางธุรกจิ เศรษฐกจิ และสิง่แวดลอ้มอื่น 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) 3,949,231.89
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กองทุนเปิด แอล เอช อินเดีย-E 

ค าอธิบายการจดัอนัดบัเครดิตตราสารหน้ีระยะสัน้มอีายุต า่กว่า 1 ปี 

T1 ผูอ้อกตราสารหนี้มสีถานะทัง้ทางด้านการตลาดและการเงนิที่แขง็แกร่งในระดบัดมีาก 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 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 าหนดใหแ้ก่ตราสารทางการเงนิที่ออกหรอืค ้าประกนั
โดยรฐับาล 
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กองทุนเปิด แอล เอช อินเดีย-E 

AA(tha) แสดงถงึระดบัความน่าเชื่อถอืขัน้สูงมากเปรยีบเทยีบกบัผูอ้อกตราสารหรอืตราสารอื่นในประเทศไทย โดยระดบั
ความน่าเชื่อถือของตราสารทางการเงนิขัน้นี้ต่างจากผู้ออกตราสารหรอืตราสารอื่นที่ได้รบัการจดัอนัดบัความ
น่าเชื่อถอืขัน้สงูสุดของประเทศไทยเพยีงเลก็น้อย 

BBB (tha) แสดงถึงระดบัความน่าเชื่อถือขัน้ปานกลางเมื่อเปรยีบเทียบกับผู้ออกตราสารหรอืตราสารอื่นในประเทศไทย 
อย่างไรกด็มีคีวามเป็นไปได้มากว่าการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์หรอืสภาพทางเศรษฐกิจจะมผีลกระทบต่อ
ความสามารถในการช าระหนี้ได้ตรงตามก าหนดเวลาของตราสารทางการเงนิเหล่านี้มากกว่าตราสารหนี้อื่นที่
ไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเชื่อถอืในประเภททีส่งูกว่า 

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

B (tha) แสดงถงึระดบัความน่าเชื่อถอืขัน้ต ่าอย่างมนีัยส าคญัเมื่อเปรยีบเทยีบกบัผูอ้อกตราสารหรอืตราสารอื่นในประเทศ
ไทย การปฏบิตัติามเงือ่นไขของตราสารหนี้และขอ้ผกูพนัทางการเงนิยงัคงเป็นไปไดใ้นปัจจุบนั แต่ความมัน่คงยงั
จ ากดัอยู่ในระดบัหนึ่งเท่านัน้ และความสามารถในการช าระหนี้คนืตามก าหนดเวลาอย่างต่อเน่ืองนัน้ไม่แน่นอน 
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

ผูอ้อกตราสารหรอืตราสารอื่น ๆ ในประเทศไทย ภายใต้อนัดบัความน่าเชื่อถือนี้จะมอบให้ส าหรบัอนัดบัความ

น่าเชื่อถอืทีม่คีวามเสีย่ง “น้อยทีสุ่ด” เมื่อเปรยีบเทยีบกบัผูอ้อกตราสารอื่นในประเทศเดยีวกนัและโดยปกตแิลว้จะ

ก าหนดใหก้บัตราสารทางการเงนิทีอ่อกหรอืค ้าประกนัโดยรฐับาล ในกรณีทีม่รีะดบัความน่าเชื่อถอืสูงเป็นพเิศษ

จะมสีญัลกัษณ์ “+” แสดงไวเ้พิม่เตมิจากอนัดบัความน่าเชื่อถอืทีก่ าหนด 

F2 (tha) แสดงถึงระดบัความสามารถในการช าระหนี้ตามเงื่อนไขทางการเงนิของตราสารตามก าหนดเวลาในระดบัที่น่า

พอใจเมื่อเปรยีบเทียบกบัผู้ออกตราสารหรอืตราสารอื่น ๆ ในประเทศไทย อย่างไรก็ดี ระดบัความน่าเชื่อถือ

ดงักล่าวยงัไม่อาจเทยีบเท่ากบักรณีทีไ่ดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเชื่อถอืทีส่งูกว่า 

F3 (tha) แสดงถึงระดบัความสามารถในการช าระหนี้ตามเงื่อนไขทางการเงนิของตราสารตามก าหนดเวลาในระดบัปาน

กลางเมื่อเปรยีบเทยีบกบัผูอ้อกตราสารหรอืตราสารอื่น ๆ ในประเทศไทย ความสามารถในการช าระหนี้ดงักล่าว
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กองทุนเปิด แอล เอช อินเดีย-E 

จะมคีวามไม่แน่นอนมากขึน้ไปตามความเปลีย่นแปลงในทางลบในระยะสัน้มากกว่าตราสารที่ไดร้บัการจดัอนัดบั

ความน่าเชื่อถอืทีส่งูกว่า 

B (tha) แสดงถงึระดบัความสามารถในการช าระหนี้ตามเงือ่นไขทางการเงนิของตราสารตามก าหนดเวลาทีไ่ม่แน่นอนเมื่อ

เปรยีบเทยีบกับผู้ออกตราสารหรอืตราสารอื่น ๆ ในประเทศไทย ความสามารถในการช าระหนี้ดงักล่าวจะไม่

แน่นอนมากขึน้ตามการเปลีย่นแปลงทางเศรษฐกจิแลการเงนิในทางลบระยะสัน้ 

C (tha) แสดงถงึระดบัความสามารถในการช าระหนี้ตามเงือ่นไขทางการเงนิของตราสารตามก าหนดเวลาทีไ่ม่แน่นอนสูง

เมื่อเปรยีบเทยีบกบัผู้ออกตราสารหรอืตราสารอื่น ๆ ในประเทศไทย ความสามารถในการปฏบิตัติามขอ้ผูกพนั

ทางการเงนิขึน้อยู่กบัสภาวะทีเ่อือ้ต่อการด าเนินธุรกจิและสภาพการณ์ทางเศรษฐกจิเท่านัน้ 

D (tha) แสดงถงึการผดินัดช าระหนี้ทีไ่ดเ้กดิขึน้แลว้หรอืก าลงัจะเกดิขึน้ 

หมายเหตุประกอบการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือในระยะยาว ในระยะสัน้ ส าหรบัประเทศไทย 

เครื่องบ่งชี้พเิศษส าหรบัประเทศไทย “tha” จะถูกระบุไวต้่อจากอนัดบัความน่าเชื่อถือทุกระดบั เพื่อแยกความแตกต่าง

ออกจากการจดัอนัดบัความน่าเชื่อถอืระดบัสากล เครื่องหมาย “ + ” หรอื “ - ” อาจจะถูกระบุไว้เพิม่เติมต่อจากอนัดบัความ

น่าเชื่อถอืส าหรบัประเทศหนึ่ง ๆ เพื่อแสดงถงึสถานะย่อยโดยเปรยีบเทยีบกนัภายในอนัดบัความน่าเชื่อถอืขึน้หลกั ทัง้นี้ จะไม่

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

ส าหรบัอนัดบัความน่าเชื่อถอืในระยะยาวและจะไม่มกีารระบุสญัลกัษณ์ต่อทา้ยดงักล่าวส าหรบัอนัดบัความน่าเชื่อถอืใน

ระยะสัน้ นอกเหนือจาก “F1 (tha)” 

สญัญาณการปรบัอนัดบัความน่าเชื่อถือ (Rating Watch) : สญัญาณการปรบัอนัดบัความน่าเชื่อถอืจะถูกใช้เพื่อแจ้งให้
นักลงทุนทราบว่ามคีวามเป็นไปไดท้ีจ่ะมกีารเปลีย่นแปลงอนัดบัความน่าเชื่อถอืและแจง้แนวโน้มทศิทางของการเปลีย่นแปลง
ดงักล่าว สญัญาณดงักล่าวอาจระบุเป็น “สญัญาณบวก” ซึ่งบ่งชี้แนวโน้มในการปรบัอนัดบัความน่าเชื่อถอืใหส้งูขึน้ “สญัญาณ
ลบ” จะบ่งชี้แนวโน้มในการปรบัอนัดบัความน่าเชื่อถอืใหต้ ่าลง หรอื “สญัญาณววิฒัน์” ในกรณีทีอ่นัดบัความน่าเชื่อถอือาจจะ
ได้รบัการปรบัขึน้ ปรบัลง หรอืคงที่ โดยปกติสญัญาณการปรบัอนัดบัความน่าเชื่อถือมกัจะถูกระบุไว้ส าหรบัช่วงระยะเวลา    
สัน้ ๆ 
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กองทุนเปิด แอล เอช อินเดีย-E 

 
รายงานสรปุเงินลงทุนในตราสารแห่งหน้ี เงินฝาก หรือตราสารก่ึงหน้ีก่ึงทุน  

มูลค่า ณ วนัท่ี 31 พฤษภาคม 2563 

 

 
 
 

 
รายงานการลงทุนท่ีไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน 

รอบ 6 เดือนระหวา่งวนัท่ี 1 ธนัวาคม 2562 ถึงวนัท่ี 31 พฤกษภาคม 2563 
วนัที ่ รายละเอยีด การด าเนินการแกไ้ข 

  
 

 

 

 

 

การใช้สิทธิออกเสียงในท่ีประชุมผู้ถือหุ้น 

ผู้ลงทุนสามารถตรวจดูแนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงและการด าเนินการใช้สิทธิออกเสียงได้ที่ website ของ    
บรษิทัจดัการ www.lhfund.co.th 
 
 
 
 
 
 

กลุม่ของตราสารการลงทนุ มลูค่าตามราคาตลาด %NAV

(ก) ตราสารภาครฐัไทย/ตราสารภาครฐัต่างประเทศ -                                   -           

(ข) ตราสารทีธ่นาคารทีม่กีฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ ธนาคารพาณิชย์ 3,949,231.89                      2.47          

หรอืบรษิทัเงนิทุนเป็นผูอ้อก/สัง่จ่าย/รบัอาวลั/ค า้ประกนั

(ค) ตราสารทีม่อีนัดบัความน่าเชื่อถอือยูใ่นอนัดบัทีส่ามารถ -                                   -           

ลงทุนได้ (Investment grade)

(ง) ตราสารทีม่อีนัดบัความน่าเชื่อถอือยูใ่นอนัดบัต ่ากวา่อนัดบัที่ -                                   -           

สามารถลงทุนได้ (Investment grade) หรอืไม่ม ีRating

สดัส่วนเงนิลงทุนขัน้สงูต่อมลูค่าทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุนส าหรบักลุ่มตราสารตาม (ง) เท่ากบั 15% NAV 

http://www.lhfund.co.th/
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กองทุนเปิด แอล เอช อินเดีย-E 

รายงานรายชื่อของบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง ท่ีมีการท าธรุกรรมกบักองทุนรวม 

กองทุนเปิด แอล เอช อนิเดยี-E มกีารท าธุรกรรมกบับุคคลทีเ่กี่ยวขอ้งในรอบระยะเวลาตัง้แต่วนัที ่1 ธนัวาคม 2562 

ถงึวนัที ่31 พฤษภาคม 2563 ตามรายชื่อ ดงันี้ 
 

- ไม่ม ี  - 
 

หมายเหตุ : ผูล้งทุนสามารถตรวจสอบการท าธุรกรรมกบับุคคลที่เกี่ยวขอ้งกบักองทุนรวม ได้ที่บรษิทัจดัการโดยตรง หรอืที่ website ของบรษิัท   

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

 

 

การรบัผลประโยชน์ตอบแทนเน่ืองจากการใช้บริการบุคคลอ่ืนๆ (Soft Commission) 

 
 

 
 

ค่านายหน้าซื้อขายหลกัทรพัย-์สกลุดอลลารส์หรฐั 
ตัง้แต่วนัท่ี 1 ธนัวาคม 2562 ถงึวนัท่ี 31 พฤษภาคม 2563 

 
 

 

 

 

 

 

บริษัทท่ีให้ผลประโยชน์ บทวิเคราะหแ์ละ

ข้อมลูข่าวสาร

จดัเย่ียมชม

บริษัท

สมัมนา เหตผุลในการรบัผลประโยชน์

บรษิทัหลกัทรพัยด์บีเีอส วคิเคอร์ส (ประเทศไทย) จ ากดั P P P เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

บรษิทัหลกัทรพัยเ์มยแ์บงก์ กมิเอง็ (ประเทศไทย) จ ากดั P P P เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

บรษิทัหลกัทรพัยย์โูอบ ีเคยเ์ฮยีน (ประเทศไทย) จ ากดั P P P เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

CGS-CIMB Securities (THAILAND) CO., LTD P P P เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

ล าดบั ช่ือบริษัทนายหน้า ค่านายหน้า

(ดอลลาร์สหรฐั)*

อตัราส่วน

(%)

1 CGS-CIMB Securities (THAILAND) CO., LTD 950.19 100

950.19 100.00                  รวม

http://www.sec.or.th/
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กองทุนเปิด แอล เอช อินเดีย-E 

 
อตัราส่วนหมุนเวยีนการลงทนุของกองทุน (Portfolio Turnover Ratio: PTR) 

มูลค่า ณ วนัท่ี 31 พฤษภาคม 2563 

 
 
 
 
 

ค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเกบ็จากกองทุนรวม 
ส าหรบัรอบระยะเวลาตัง้แต่วนัท่ี 1 ธนัวาคม 2562 ถึงวนัท่ี  31 พฤษภาคม 2563 

 
 
 

 

 

 

 

ช่ือกองทนุ PTR

กองทุนเปิด แอล เอช อนิเดยี-E 0.0009

ค่าใช้จ่ายทีเ่รยีกเก็บจากกองทุน* จ านวนเงนิ

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

ค่าธรรมเนยีมการจดัการ (Management Fee) 1,371.30 0.669 ไม่เกนิรอ้ยละ 2.50

ค่าธรรมเนยีมผูดู้แลผลประโยชน์ (Trustee Fee) 32.91 0.016 ไม่เกนิรอ้ยละ 0.10

ค่าธรรมเนยีมนายทะเบยีน (Registrar Fee) 274.26 0.134 ไม่เกนิรอ้ยละ 0.50

ค่าสอบบญัช ี(Audit Fee) 22.50 0.011 ตามทีจ่่ายจรงิ

ค่าทีป่รกึษาการลงทุน (Advisory Fee) ไม่มี ไม่มี ไม่มี

ค่าจดัตัง้และจดทะเบยีนกองทุน (Setup and Registered Fund) 25.02 0.012 ตามทีจ่่ายจรงิ

ค่าใช้จ่ายอืน่ๆ ในการด าเนนิโครงการ  (Others Operating  Expense) 6.14 0.003 ตามทีจ่่ายจรงิ

รวมค่าใช้จ่ายทัง้หมด** 1,732.13 0.845

ค่าใช้จ่ายในการซือ้ขายหลกัทรพัย์ 30.13 0.015 ตามทีจ่่ายจรงิ

หมายเหตุ

* ค่าธรรมเนยีมและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ รวมภาษมีลูค่าเพิม่ ภาษธุีรกจิเฉพาะ หรอืภาษอีืน่ใดในท านองเดยีวกนั(ถ้าม)ี

**  ไม่รวมค่านายหน้าซือ้ขายหลกัทรพัย ์และค่าธรรมเนยีมต่างๆ ทีเ่กดิขึน้จากการซือ้ขายหลกัทรพัย์

รอ้ยละของมลูค่าทรพัยส์นิสทุธิ
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กองทุนเปิด แอล เอช อินเดีย-E 

กองทุนเปิด แอล เอช อินเดีย-E  
งบดลุ 

มูลค่า ณ วนัท่ี 31 พฤษภาคม 2563 

 
 

 

 

 

(หน่วย : บาท)
ยงัไม่ได้ตรวจสอบ

สนิทรพัย์
เงนิลงทุนตามมลูค่ายตุธิรรม  (ราคาทุน 192,391,847.25 บาท) 154,901,550.95
เงนิฝากธนาคาร 4,050,591.69
ลกูหนี้จากเงนิปันผลและดอกเบีย้ 5,047.52
ค่าใช้จ่ายรอการตดับญัช ี- สทุธิ 27,071.95          
ลกูหนี้จากการขายเงนิลงทุน -                   
ลกูหนี้สญัญาซือ้ขายเงนิตราสารต่างประเทศล่วงหน้าสทุธิ 1,661,094.89      
รวมสนิทรพัย์ 160,645,357.00

หนี้สนิ
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 288,892.68         
เจ้าหนี้จากการซือ้เงนิลงทุน -                   
เจ้าหนี้จากการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน 400,420.61         
เจ้าหนี้สญัญาซือ้ขายเงนิตราสารต่างประเทศล่วงหน้าสทุธิ -                   
หนี้สนิอืน่ 3,789.49
รวมหนี้สนิ 693,102.78         
สนิทรพัยส์ทุธิ 159,952,254.22

สนิทรพัยส์ทุธิ
ทุนทีไ่ด้รบัจากผูถ้อืหน่วยลงทุน 241,315,787.30   
ก าไร(ขาดทุน) สะสม
บญัชปีรบัสมดุล 106,351,299.30
ก าไร(ขาดทุน) สะสมจากการด าเนนิงาน (187,714,832.38)
สนิทรพัยส์ทุธิ 159,952,254.22

สนิทรพัยส์ทุธต่ิอหน่วย 6.6283
จ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายแลว้ทัง้หมด ณ วนัสิน้งวด (หน่วย) 24,131,578.7481
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กองทุนเปิด แอล เอช อินเดีย-E 

กองทุนเปิด แอล เอช อินเดีย-E  
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน 
มูลค่า ณ วนัท่ี 31 พฤษภาคม 2563 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ช่ือย่อ  จ านวนหน่วย /

 มลูค่าท่ีตราไว้

 มลูค่ายติุธรรม 

(บาท)

อตัราส่วนของ

มลูค่ายติุธรรม

(%)

อตัรา

ดอกเบีย้

วนัครบ

ก าหนด

  

ISHARES INDIA 50 ETF INDY US      85,320.0000    78,331,807.38 50.57 -

NOMURA Funds Ireland - India Equity Fund NOINEIU ID      25,803.3060    76,569,743.57 49.43 -
    154,901,550.95 100.00

    154,901,550.95 100.00รวมเงินลงทนุ - 100% (ราคาทนุ 192,391,847.25 บาท) 

หน่วยลงทุน

รวม หน่วยลงทุน
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กองทุนเปิด แอล เอช อินเดีย-E 

กองทุนเปิด แอล เอช อินเดีย-E  
งบก าไรขาดทุน 

ส าหรบัรอบระยะเวลาตัง้แต่วนัท่ี 1 ธนัวาคม 2562 ถึงวนัท่ี  31 พฤษภาคม 2563 
 

 
 
 

(หน่วย : บาท)
ยงัไม่ได้ตรวจสอบ

รายได้จากการลงทุน
รายได้จากดอกเบีย้ 6,352.44

รวมรายได้ 6,352.44
ค่าใช้จ่าย

ค่าธรรมเนยีมการจดัการ                                                                               1,371,302.79
ค่าธรรมเนยีมผูดู้แลผลประโยชน์                                                                       32,911.27
ค่าธรรมเนยีมนายทะเบยีน                                                                              274,260.65
ค่าสอบบญัชี 22,499.85
ค่าใช้จ่ายอืน่ๆ ในการด าเนนิโครงการ 62,238.97

รวมค่าใช้จ่าย 1,763,213.53
รายได้จากการลงทุนสทุธิ (1,756,861.09)
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) อืน่

ก าไร (ขาดทุน) สทุธทิีเ่กดิขึน้จากอตัราแลกเปลีย่น (641,656.10)
ก าไร (ขาดทุน) สทุธทิีเ่กดิขึน้จากสญัญาป้องกนัความเสีย่ง -               
ก าไร (ขาดทุน) สทุธทิีย่งัไม่เกดิขึน้จากอตัราแลกเปลีย่น -               
ก าไร (ขาดทุน) สทุธทิีย่งัไม่เกดิขึน้จากสญัญาป้องกนัความเสีย่ง (600,026.64)

รวมรายได้ (ค่าใช้จ่าย) อืน่ (1,241,682.74)
รายการก าไร(ขาดทุน)สทุธจิากเงนิลงทุน

ก าไร(ขาดทุน)สทุธทิีเ่กดิขึน้ทัง้สิน้ (25,082,358.16)
ก าไร(ขาดทุน)สทุธทิีย่งัไม่เกดิขึน้ทัง้สิน้ (23,408,751.07)

รวมก าไร(ขาดทุน)จากเงนิลงทุนทีเ่กดิขึน้และยงัไม่เกดิขึน้ (48,491,109.23)
รวมก าไร(ขาดทุน)จากเงนิลงทุน (49,732,791.97)
การเพิม่ขึน้(ลดลง) ในสนิทรพัยส์ทุธจิากการด าเนนิงาน (51,489,653.06)


