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กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล อิควิต้ี (LHGEQ) 

กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล อิควิต้ี (LHGEQ) 

ประเภทโครงการ :  กองทุนรวมหน่วยลงทุนประเภท Feeder Fund (Feeder Fund) 

นโยบายการลงทุน :  กองทุนจะเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศท่ีมีนโยบายลงทุนในตราสารทุนท่ัว
โลก (หรือ “กองทุนหลัก (Master fund)”) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่า

ทรัพย์สินสุทธิ ซึ่งกองทุนหลักท่ีกองทุนจะลงทุนคือกองทุน T. Rowe Price Funds SICAV - Global 
Focused Growth Equity Fund (“กองทุนหลัก”) ซึ่ งกองทุนดังกล่าวได้จดทะเบียนในประเทศ

ลักเซมเบิร์ก และอยู่ภายใต้ UCITS ท้ังนี้ กองทุนจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนหลักในชนิด

หน่วยลงทุน “Class I” สกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐฯ (USD) ซึ่งจัดตั้งและจัดการโดย   T. Rowe Price 

(Luxembourg) Management S.à r.l. และบริหารการลงทุนโดย T. Rowe Price International Ltd 

กองทุน T. Rowe Price Funds SICAV – Global Focused Growth Equity Fund (กองทุนหลัก) มี
นโยบายลงทุนอย่างน้อยร้อยละ 70 ของสินทรัพย์ท้ังหมดในหุ้นและหลักทรัพย์ท่ีเก่ียวข้องกับหุ้น

บริษัทจดทะเบียน รวมถึงหุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ ใบสำคัญแสดงสิทธิ American Depository 

Receipts (ADRs), European Depository Receipts (EDRs) and Global Depository Receipts 

(GDRs)   

กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกันความเส่ียง 
(Hedging) จากอัตราแลกเปลี่ยน (Foreign Exchange Rate Risk) ตามดุลยพินิจของผู้จัดการ

กองทุน 

ท้ังนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงชนิดของหน่วยลงทุน (Share Class) และ/หรือ
สกุลเงินท่ีจะลงทุนอ่ืนใดตามความเหมาะสม เพื่อประโยชน์ในการบริหารจัดการให้เป็นไปตาม

วัตถุประสงค์ของกองทุน โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ท้ังนี้  การ

เปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะคำนึงถึงและรักษาประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ 

สำหรับการลงทุนในประเทศของกองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล อิควิตี้ กองทุนอาจเข้าทำธุรกรรม
การซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (reverse repo) และ/หรือธุรกรรมประเภทการให้ยืมหลักทรัพย์ 

(securities lending) รวมถึงอาจลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารหนี้ท่ีมีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าท่ี  

สามารถลงทุนได้ (non–investment grade) และตราสารหนี้ท่ีไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ 
(Unrated) รวมท้ังตราสารทุนท่ีไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์  (Unlisted Securities) 

นอกจากนี้อาจพิจารณาลงทุนทั้งในและต่างประเทศ ในเงินฝากธนาคาร ตราสารแห่งหนี้ ตราสารก่ึง
หนี้ก่ึงทุน ใบสำคัญแสดงสิทธิและ/หรือหน่วย private equity ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการ 

ก.ล.ต. รวมถึง หลักทรัพย์และ/หรือทรัพย์สินอ่ืนหรือการหาดอกผลโดยวิธีอ่ืนตามท่ีระบุไว้ในโครงการ 

และ/หรือตามท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด หรือให้
ความเห็นชอบ ท้ังนี้ กองทุนจะไม่ลงทุนในตราสารท่ีมีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured 

Note) 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี่ยนแปลงประเภทและลักษณะพิเศษของกองทุนรวมในอนาคตเป็น 

Fund of Funds หรือลงทุนโดยตรงในต่างประเทศ โดยไม่ทำให้ระดับความเส่ียงของการลงทุน (risk 
spectrum) เพิ่มขึ้น ท้ังนี้ ให้เป็นดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน โดยขึ้นกับสถานการณ์ตลาด และต้อง

เป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุน 
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กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล อิควิต้ี (LHGEQ) 

 

 

 

เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน 

 กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล อิควิตี้ 

 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด ขอนำส่ง “รายงานสรุปสถานะการลงทุน” เพื่อรายงาน     

ผลการดำเนินงานของกองทุนตั้งแต่วันท่ี 1 กรกฏาคม 2563 ถึงวันท่ี 30 มิถุนายน 2564 มาเพื่อโปรดทราบ 

 

สภาพตลาดในรอบบัญชีตั้งแต่วันท่ี 1 กรกฏาคม 2563 ถึงวันท่ี 30 มิถุนายน 2564 

 กองทุน LHGEQ ในช่วงรอบระยะเวลา 1 กรกฏาคม 2563 ถึงวันที ่30 มิถุนายน 2564 ปรับเพิ่มขึ้น 43.5% 

• ผู้จัดการกองทุน T. Rowe Price สามารถปรับเปลี่ยนสัดส่วนการลงทุนในแต่ละประเทศได้อย่างรวดเร็วสอดคล้อง
กับสภาพตลาด โดยในช่วงครึ่งปีแรกท่ีผ่านมากองทุน มีการให้น้ำหนักการลงทุนในหุ้นกลุ่มวัฏจักร (Cyclical) มาก

ขึ้น ท้ัง Industrials Financial และ Consumer discretionary และยังลงทุนในกลุ่ม Technology มากนเช่นเดิม 

 

• ตั้งแต่ครึ่งปีหลังของปี 2563 ตลาดหุ้นสหรัฐและในหลายๆภูมิภาคปรับตัวขึ้นจากการท่ี FED และ ธนาคารกลาง
ต่างๆท่ัวโลกใช้นโยบาย Q.E. ในปริมาณมหาศาลเพื่อพยุงตลาด โดยตลาดหุ้นท่ัวโลกกปรับตัวขึ้นอย่างแข็งแกร่ง

ในช่วงเดือนธันวาคมเนื่องการความก้าวหน้าของวัคซีนนั้นมีความก้าวหน้ากว่าท่ีตลาดคาดการณ์ประกอบกับความ
คาดหวังเก่ียวกับนโยบายการคลังของสหรัฐท่ีสูงถึง 1.9 trillion us dollar 

 

• ซึ่งในช่วงไตรมาสแรกของปี 2564 ตลาดหุ้นท่ัวโลกปรับตัวเพิ่มขึ้นเกือบท้ังหมด ซึ่งเป็นผลเนื่องมาจากเร่งฉีด

วัคซีนโควิดอย่างต่อเนื่องในหลายๆประเทศ ทำให้กิจกรรมทางเศรฐกิจหลายๆอย่างเริ่มกลับมาดำเนินกิจการได้
เกือบใกล้เคียงระดับก่อนเกิดโควิด รวมถึงมีเม็ดเงินกระตุ้นเศรษฐกิจจำนวนมากของหลายๆประเทศ ท้ังจากเม็ดเงิน 

1.9 ล้านล้านเหรียญสหรัฐของ ปธน. ไบเดน และจากทาง ECB ภายใต้ pandemic emergency purchase 
program (PEPP) ทำให้โดยภาพรวมในครึ่งปีแรกตลาดหุ้นทั่วโลกสามารถสร้างผลตอบแทนได้ดี  

 

• โดยหุ้น ท่ี เก่ียวข้องกับ theme เปืดเมืองหรือหุ้นกลุ่มมูลค่า (value) หรือกลุ่ม วัฏจักร (cyclical) ท่ีมักจะ

Outperform ตลาดได้ดีในช่วงท่ีเศรษฐกิจโลกกำลังฟื้นตัว สามารถสร้างผลตอบแทนได้ดีมากในช่วงครึ่งปีแรก 
ส่งผลให้ แม้ว่ากองทุนพยายามปรับสัดส่วนให้ลงทุนในหุ้นประเภท cyclical เพิ่มมากขึ้นแล้วแต่ด้วยนโยบาย

กองทุนท่ีเน้นลงทุนในหุ้นประเภท growth เป็นหลัก ทำสัดส่วนโดยรวมของกองทุนยังจัดเป็นประเภท growth จึง
ทำให้ผลการดำเนินงานในช่วงครึ่งปีแรกของกองทุนอาจจะไม่ได้สูงมาก หรือ น้อยกว่าเมื่อนำไปเปรียบเทียบกับ 

Benchmark  

 

มุมมองต่อตลาดหุ้นโลกและ LHGEQ  

• ในครึ่งปีหลัง เศรษฐกิจสหรัฐฯส่งสัญญาณชะลอตัว โดยตัวเลข PMI ได้เริ่มปรับตัวขึ้นลดลง สะท้อนถึงการเติบโต

ทางเศรษฐกิจได้ผ้านจุด Peak ไปแล้ว ธนาคารกลางสหรัฐฯอาจดำเนินนโยบายเข้มงวดมากขึ้น จากความกังวลใน
เรื่องเงินเฟ้อ แต่ทางฝ่ังยุโรปเศรษฐกิจยังคงดติบโตอย่างต่อเนื่อง และทาง ECB ก็มีแนวโน้มดำเนินนโยบายแบบ

ผ่อนปรน และ valuation ท่ีไม่แพง ทำให้ตลาดยุโรปยังคงดูน่านใจมากกว่าตลาดสหรัฐ  โดยยังมีประเด็นท่ีต้องจับ
ตามองในครึ่งหลังของปีนี้คือเรื่องการระบาดของโควิดสายพันธ์เดลต้า และท่าทีของ Fed ในการประกาศเพื่อ

เตรียมสำหรับ Tapering ท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นในปีหน้า  

• ผู้จัดการกองทุนคัดเลือกลงทุนในหุ้นท่ีสามารถเติบโตได้ดีและยั่งยืน โดยปรับเปลี่ยนสัดส่วนการลงทุนในแต่ละ

ประเทศได้อย่างรวดเร็วสอดคล้องกับสภาพตลาด มีการกระจายน้ำหนักในการลงทุนในประเทศสหรัฐ จีน ญี่ปุ่น 
อังกฤษ อินเดีย ได้อย่างเหมาะสม โดยกองทุนนี้ถือเป็นกองหลักท่ีควรมี (Core Port) เนื่องจากคัดเลือกลงทุนใน

หลายประเทศท่ัวโลก และหลายกลุ่มอุตสาหกรรม 

• เรามองว่าตลาดหุ้นโลกมีแนวโน้มท่ีจะผันผวนในครึ่งปีหลังนี้ กองทุนประเภท Active Fund จึงมีความเหมาะสม
สำหรับสภาพตลาดดังกล่าว ซึ่งกองทุน T Rowe Price Global Focused Growth ได้รับ 5 Morning Star Rating 
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กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล อิควิต้ี (LHGEQ) 

เหมาะสำหรับนักลงทุนท่ียังสนใจโอกาสรับผลตอบแทนระยะยาว แนะนำ LHGEQ เพื่อกระจายการลงทุนได้ทุก
ประเทศ และกลุ่มอุตสาหกรรม ซึ่งเหมาะกับสภาพตลาดโลกท่ีมีความผันผวน 

  

• แนะนำถือระยะยาว เพื่อกระจายการลงทุนไปยังหุ้นต่างประเทศ ท้ังในตลาดท่ีพัฒนาแล้วและตลาดประเทศเกิด
ใหม่ โดยลงทุนท่ัวโลก (Global Equity) และหลายกลุ่มอุตสาหกรรม แม้ระยะส้ันอาจผันผวนแต่ด้วยผลตอบแทน

จากสินทรัพย์ปลอดภัยท่ีอยู่ระดับต่ำหรือติดลบ การลงทุนหุ้นจึงยังคุ้มค่าความเส่ียงมากกว่าในระยะยาว 

 

 

 บริษัทขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นอย่างสูงท่ีได้มอบความไว้วางใจให้บริษัทบริหารเงินลงทุนของท่าน 
บริษัทยังคงยืนยันในความตั้งใจและทุ่มเทความสามารถเพื่อบริหารเงินของท่านอย่างมีประสิทธิภาพสูงท่ีสุดต่อไป และหาก

ท่านมีข้อสงสัยประการใด ท่านสามารถติดต่อมาได้ท่ีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด หมายเลข
โทรศัพท์ 02-286-3484 หรือท่ีอีเมล lhfund@lhfund.co.th 

 

 

ขอแสดงความนับถือ 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

mailto:lhfund@lhfund.co.th
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กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล อิควิต้ี (LHGEQ) 

รายชื่อผู้จัดการกองทุน 
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กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล อิควิต้ี (LHGEQ) 

ตารางเปรียบเทียบผลการดำเนินงาน 
ชนิดสะสมมูลค่า                                                                  

ข้อมูล ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2564 

 
 

  
  
 

  
 ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 
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กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล อิควิต้ี (LHGEQ) 

ตารางเปรียบเทียบผลการดำเนินงาน 

ชนิดเพ่ือการออมและสะสมมูลค่า 

ข้อมูล ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2564 
 

 
 

 
     

 

 

 
    ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 
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กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล อิควิต้ี (LHGEQ) 

ตารางเปรียบเทียบผลการดำเนินงาน 
ชนิดจ่ายเงินปันผล                                                                  

ข้อมูล ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2564 
 

 
 

 
 

 

 
 

           ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 
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กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล อิควิต้ี (LHGEQ) 

ตารางเปรียบเทียบผลการดำเนินงาน 
ชนิดเพ่ือการออมและจ่ายเงินปันผล                                                                  

ข้อมูล ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2564 
 

 
 

 
 

 

 

 
          ขอ้มลู ณ วนัที ่30 มถิุนายน 2564 
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กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล อิควิต้ี (LHGEQ) 

ตารางเปรียบเทียบผลการดำเนินงาน 
ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ 

ข้อมูล ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2564 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
     ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 

 
 

-  เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุน

รวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน 

-  ผลการดำเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานท่ีเก่ียวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นส่ิง
ยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต 

-  ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเส่ียง ก่อนตัดสินใจลงทุน 
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กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล อิควิต้ี (LHGEQ) 

รายงานสถานะการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน 
มูลค่า ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2564 

 

 
 
 

รายละเอียดการลงทุนในหลักทรัพย์ 
มูลค่า ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2564 

 

 
 
 
 
 
 
 

รายละเอียดการลงทุน มูลค่าตามราคาตลาด %NAV

หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ 67,465,956.80             6.23                   

เงินฝากธนาคาร 67,465,956.80             6.23                   

หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศ 1,025,881,867.07        94.79                 

หน่วยลงทุน 1,025,881,867.07        94.79                 

สัญญาซ้ือขายล่วงหน้า (26,801,290.86)           (2.48)                 

สัญญาท่ีอ้างอิงกับอัตราแลกเปล่ียน (26,801,290.86)           (2.48)                 

ประเภทรายการค้างรับค้างจ่ายหรือหน้ีสินอ่ืน ๆ (52,359,518.60)           (4.84)                 

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 1,082,271,882.59   100.00             

อัตราส่วน จ านวนเงินต้น มูลค่ายุติธรรม

(%) หรือ จ านวนหุ้น/ (บาท)

หน่วย

เงินฝากธนาคาร

ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) 6.23 67,037,091.54 67,465,956.80

          รวมเงินฝากธนาคาร 6.23 67,465,956.80

สัญญาซ้ือขายล่วงหน้า

สัญญาท่ีอ้างอิงกับอัตราแลกเปล่ียน -2.48 992,093,030.00 -26,801,290.86

          รวมสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า -2.48 -26,801,290.86

หน่วยลงทุน

     หมวดธรุกิจเงินทุนและหลักทรัพย์

TROWE PRICE-DVSFD INC. 94.79 673,465.04 1,025,881,867.07

          รวมหน่วยลงทุน 94.79 1,025,881,867.07

รวมเงินลงทุน 98.55 1,066,546,533.01

รายการค้างจ่ายหรือหน้ีสินอ่ืน ๆ 1.45 15,725,349.58

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 100.00 1,082,271,882.59

รายละเอียด
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กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล อิควิต้ี (LHGEQ) 

รายละเอียดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 
 

 
 
 

 

  

ประเภทสัญญา คู่สัญญา วัตถุประสงค์ มูลค่าสัญญา

(Notional Amount)

% NAV วันครบก าหนด ก าไร/ขาดทุน

(Net Gain/Loss)

สัญญาฟอร์เวิร์ด BANK OF AYUDHYA PUBLIC COMPANY LIMITED                                                              ป้องกันความเส่ียง 23,956,400.00 (0.1557) 30 Jul 2021 (1,684,732.00)

สัญญาฟอร์เวิร์ด BANK OF AYUDHYA PUBLIC COMPANY LIMITED                                                              ป้องกันความเส่ียง 24,100,160.00 (0.1424) 30 Jul 2021 (1,540,995.20)

สัญญาฟอร์เวิร์ด BANK OF AYUDHYA PUBLIC COMPANY LIMITED                                                              ป้องกันความเส่ียง 9,241,830.00 (0.0346) 27 Aug 2021 (374,829.90)

สัญญาฟอร์เวิร์ด BANK OF AYUDHYA PUBLIC COMPANY LIMITED                                                              ป้องกันความเส่ียง 23,522,250.00 (0.0480) 27 Aug 2021 (519,567.75)

สัญญาฟอร์เวิร์ด KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED                                                                 ป้องกันความเส่ียง 169,146,850.00 (0.0761) 28 Jan 2022 (823,079.40)

สัญญาฟอร์เวิร์ด KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED                                                                 ป้องกันความเส่ียง 12,583,000.00 (0.0222) 23 Sep 2021 (239,793.20)

สัญญาฟอร์เวิร์ด KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED                                                                 ป้องกันความเส่ียง 26,473,250.00 (0.0716) 23 Sep 2021 (775,029.15)

สัญญาฟอร์เวิร์ด KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED                                                                 ป้องกันความเส่ียง 15,332,500.00 (0.0640) 30 Jul 2021 (692,865.00)

สัญญาฟอร์เวิร์ด KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED                                                                 ป้องกันความเส่ียง 25,174,400.00 (0.0433) 27 Aug 2021 (468,849.60)

สัญญาฟอร์เวิร์ด KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED                                                                 ป้องกันความเส่ียง 16,462,710.00 (0.1077) 30 Jul 2021 (1,165,133.20)

สัญญาฟอร์เวิร์ด THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY LIMITED                                                     ป้องกันความเส่ียง 18,007,080.00 (0.1131) 30 Jul 2021 (1,223,970.00)

สัญญาฟอร์เวิร์ด THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY LIMITED                                                     ป้องกันความเส่ียง 13,207,480.00 (0.0827) 30 Jul 2021 (895,290.00)

สัญญาฟอร์เวิร์ด THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY LIMITED                                                     ป้องกันความเส่ียง 51,022,100.00 (0.3202) 30 Jul 2021 (3,465,875.00)

สัญญาฟอร์เวิร์ด THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY LIMITED                                                     ป้องกันความเส่ียง 27,053,550.00 (0.1657) 30 Jul 2021 (1,793,025.00)

สัญญาฟอร์เวิร์ด THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY LIMITED                                                     ป้องกันความเส่ียง 7,592,500.00 (0.0388) 30 Jul 2021 (420,437.50)

สัญญาฟอร์เวิร์ด THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY LIMITED                                                     ป้องกันความเส่ียง 55,253,440.00 (0.1082) 23 Sep 2021 (1,171,484.16)

สัญญาฟอร์เวิร์ด THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY LIMITED                                                     ป้องกันความเส่ียง 6,247,600.00 (0.0152) 23 Sep 2021 (164,323.20)

สัญญาฟอร์เวิร์ด THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY LIMITED                                                     ป้องกันความเส่ียง 12,473,000.00 (0.0324) 23 Sep 2021 (350,846.40)

สัญญาฟอร์เวิร์ด THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY LIMITED                                                     ป้องกันความเส่ียง 11,984,800.00 (0.0772) 30 Jul 2021 (835,900.00)

สัญญาฟอร์เวิร์ด THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY LIMITED                                                     ป้องกันความเส่ียง 15,459,800.00 (0.0525) 27 Aug 2021 (568,125.00)

สัญญาฟอร์เวิร์ด THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY LIMITED                                                     ป้องกันความเส่ียง 9,368,400.00 (0.0229) 27 Aug 2021 (248,355.00)

สัญญาฟอร์เวิร์ด THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY LIMITED                                                     ป้องกันความเส่ียง 227,403,500.00 (0.4675) 29 Oct 2021 (5,059,731.50)

สัญญาฟอร์เวิร์ด THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY LIMITED                                                     ป้องกันความเส่ียง 37,522,200.00 (0.0873) 27 Aug 2021 (944,820.00)

สัญญาฟอร์เวิร์ด THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY LIMITED                                                     ป้องกันความเส่ียง 136,798,050.00 (0.1007) 26 Nov 2021 (1,090,282.20)

สัญญาฟอร์เวิร์ด TMBThanachart Bank Public Company Limited ป้องกันความเส่ียง 8,846,880.00 (0.0120) 23 Sep 2021 (129,423.00)

สัญญาฟอร์เวิร์ด TMBThanachart Bank Public Company Limited ป้องกันความเส่ียง 7,859,300.00 (0.0143) 27 Aug 2021 (154,528.50)

สัญญาท่ีอ้างอิงกับอัตราแลกเปล่ียน USD/THB
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กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล อิควิต้ี (LHGEQ) 

รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหน้ี เงินฝาก หรือตราสารก่ึงหน้ีก่ึงทุน 
มูลค่า ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2564 

 

 
 

สถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ TRIS Rating 

คำอธิบายการจัดอันดับเครดิตตราสารหน้ีระยะกลางและยาวมีอายุตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป 

AAA อันดับเครดิตสูงสุด มีความเส่ียงต่ำท่ีสุด ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระดอกเบ้ียและคืนเงินต้นใน

เกณฑ์สูงสุด และได้รับผลกระทบน้อยมากจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และส่ิงแวดล้อมอ่ืน ๆ 
AA มีความเส่ียงต่ำมาก ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระดอกเบ้ียและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงมาก แต่อาจ

ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และส่ิงแวดล้อมอ่ืน ๆ มากกว่าอันดับเครดิตท่ีอยู่ในระดับ 

AAA 
A มีความเส่ียงในระดับต่ำ ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระดอกเบ้ียและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูง แต่อาจ

ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และส่ิงแวดล้อมอ่ืน ๆ มากกว่าอันดับเครดิตท่ีอยู่ใน
ระดับสูงกว่า 

BBB มีความเส่ียงในระดับปานกลาง ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระดอกเบ้ียและคืนเงินต้นในเกณฑ์ท่ี
เพียงพอ แต่มีความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และส่ิงแวดล้อมอ่ืน ๆ มากกว่า และอาจมี

ความสามารถในการชำระหนี้อ่อนแอลงเมื่อเทียบกับอันดับเครดิตท่ีอยู่ในระดับสูงกว่า 

BB มีความเส่ียงในระดับสูง ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระดอกเบ้ียและคืนเงินต้นในเกณฑ์ต่ำกว่าระดับ
ปานกลาง และจะได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และส่ิงแวดล้อมอ่ืน ๆ ค่อนข้างชัดเจน 

ซึ่งอาจส่งให้ความสามารถในการชำระหนี้อยู่ในเกณฑ์ท่ีไม่เพียงพอ 
B มีความเส่ียงในระดับสูงมาก ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระดอกเบ้ียและคืนเงินต้นในเกณฑ์ต่ำ และ

อาจจะหมดความสามารถหรือความตั้งใจในการชำระหนี้ได้ตามการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ทางธุรกิจ 

เศรษฐกิจ และส่ิงแวดล้อมอ่ืน ๆ  
C มีความเส่ียงในการผิดนัดชำระหนี้สูงท่ีสุด ผู้ออกตราสารหนี้ไม่มีความสามารถในการชำระดอกเบ้ียและคืนเงินต้น

ตามกำหนดอย่างชัดเจน โดยต้องอาศัยเงื่อนไขท่ีเอ้ืออำนวยทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และส่ิงแวดล้อมอ่ืน ๆ อย่างมาก
จึงจะมีความสามารถในการชำระหนี้ได้ 

D เป็นระดับท่ีอยู่ในสภาวะผิดนัดชำระหนี้ โดยผู้ออกตราสารหนี้ไม่สามารถชำระดอกเบ้ียและคืนเงินต้นได้ตามกำหนด 

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

คำอธิบายการจัดอันดับเครดิตตราสารหน้ีระยะส้ันมีอายุต่ำกว่า 1 ปี 

T1 ผู้ออกตราสารหนี้มีสถานะท้ังทางด้านการตลาดและการเงินท่ีแข็งแกร่งในระดับดีมาก และนักลงทุนจะได้รับความ

คุ้มครองจากการผิดนัดชำระหนี้ท่ีดีกว่าอันดับเครดิตในระดับอ่ืน ผู้ออกตราสารท่ีได้รับอันดับเครดิตในระดับดังกล่าว

ซึ่งมีเครื่องหมาย “+” ด้วยจะได้รับความคุ้มครองด้านการผิดนัดชำระหนี้ท่ีสูงยิ่งขึ้น 

T2 ผู้ออกตราสารหนี้มีสถานะท้ังทางด้านการตลาดและการเงินท่ีแข็งแกร่งในระดับดี และมีความสามารถในการชำระ

หนี้ระยะส้ันในระดับท่ีน่าพอใจ 

T3 ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระหนี้ระยะส้ันในระดับท่ียอมรับได้ 

T4 ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระหนี้ระยะส้ันท่ีค่อนข้างอ่อนแอ 

อันดับเครดิตทุกประเภทท่ีจัดโดย TRIS Rating เป็นอันดับเครดิตตราสารหนี้ ในตระกูลเงินบาท ซึ่ งสะท้อน

ความสามารถในการชำระหนี้ของผู้ออกตราสารโดยไม่รวมความเส่ียงในการเปลี่ยนแปลงการชำระหนี้จากสกุลเงินบาทเป็น

สกุลเงินตราต่างประเทศ 

     ประเภท                       ผู้ออก อันดับ มูลค่าตาม

ความน่าเช่ือถือ ราคาตลาด

เงินฝากธนาคาร ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) AA+(FITCH) 67,024,202.04                    
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กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล อิควิต้ี (LHGEQ) 

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

เปลี่ยนแปลงอันดับเครดิตของผู้ออกตราสารในระยะปานกลางหรือระยะยาว โดย TRIS Rating จะพิจารณาถึงโอกาสท่ีจะ

เกิดการเปลี่ยนแปลงของภาวะอุตสาหกรรมและสภาพแวดล้อมทางธุรกิจในอนาคตของผู้ออกตราสารท่ีอาจกระทบต่อ

ความสามารถในการชำระหนี้ ท้ังนี้ แนวโน้มอันดับเครดิตท่ีออกให้แก่หน่วยงานหนึ่ง ๆ จะเทียบเท่ากับความสามารถในการ

ชำระหนี้ของหน่วยงานนั้น ๆ แนวโน้มอันดับเครดิตแบ่งออกเป็น 4 ระดับ ได้แก่ 

Positive  หมายถึง อันดับเครดิตอาจปรับขึ้น 

Stable  หมายถึง อันดับเครดิตอาจไม่เปลี่ยนแปลง 

Negative หมายถึง อันดับเครดิตอาจปรับลดลง 

Developing หมายถึง อันดับเครดิตอาจปรับขึ้น ปรับลดลง หรือไม่เปลี่ยนแปลง 

สถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ Fitch Rating 

คำอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือระยะยาว สำหรับประเทศไทย 

AAA(tha) แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงสุดของอันดับความน่าเชื่อถือภายในประเทศไทย ซึ่งกำหนดโดย Fitch โดย

อันดับความน่าเชื่อถือนี้จะมอบให้กับอันดับความน่าเชื่อถือท่ีมีความเส่ียง “น้อยท่ีสุด” เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออก
ตราสารหรือตราสารอ่ืนในประเทศไทย และโดยปกติแล้วจะกำหนดให้แก่ตราสารทางการเงินท่ีออกหรือค้ำประกัน

โดยรัฐบาล 

AA(tha) แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงมากเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอ่ืนในประเทศไทย โดยระดับ
ความน่าเชื่อถือของตราสารทางการเงินขั้นนี้ต่างจากผู้ออกตราสารหรือตราสารอ่ืนท่ีได้รับการจัดอันดับความ

น่าเชื่อถือขั้นสูงสุดของประเทศไทยเพียงเล็กน้อย 

BBB (tha) แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นปานกลางเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอ่ืนในประเทศไทย 
อย่างไรก็ดีมีความเป็นไปได้มากว่าการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์หรือสภาพทางเศรษฐกิจจะมีผลกระทบต่อ

ความสามารถในการชำระหนี้ได้ตรงตามกำหนดเวลาของตราสารทางการเงินเหล่านี้มากกว่าตราสารหนี้อ่ืนท่ี

ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในประเภทท่ีสูงกว่า 

BB (tha) แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือค่อนข้างต่ำเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอ่ืนในประเทศไทย การ
ชำระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารเหล่านี้ภายในประเทศนั้น ๆ มีความไม่แน่นอนในระดับหนึ่งและความสามารถ

ในการชำระหนี้คืนตามกำหนดเวลาจะมีความไม่แน่นอนมากขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจในทางลบ 

B (tha) แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นต่ำอย่างมีนัยสำคัญเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอ่ืนในประเทศ
ไทย การปฏิบัติตามเงื่อนไขของตราสารหนี้และข้อผูกพันทางการเงินยังคงเป็นไปได้ในปัจจุบัน แต่ความมั่นคง

ยังจำกัดอยู่ในระดับหนึ่งเท่านั้น และความสามารถในการชำระหนี้คืนตามกำหนดเวลาอย่างต่อเนื่องนั้นไม่

แน่นอน ขึ้นอยู่กับสภาวะท่ีเอ้ือต่อการดำเนินธุรกิจและสภาพทางเศรษฐกิจ 

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

ประเทศไทย ความสามารถในการปฏิบัติตามข้อผูกพันทางการเงินขึ้นอยู่กับสภาวะท่ีเอ้ือต่อการดำเนินธุรกิจและ

การพัฒนาทางเศรษฐกิจเพียงอย่างเดียว 

D(tha) อันดับความน่าเชื่อถือเหล่านี้ จะถูกกำหนดให้สำหรับองค์กรหรือตราสารหนี้ซึ่งกำลังอยู่ในภาวะผิดนัดชำระหนี้

ในปัจจุบัน 

 

 

 

 



 

 

16 

 

กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล อิควิต้ี (LHGEQ) 

คำอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือระยะส้ัน สำหรับประเทศไทย 

F1 (tha) แสดงถึงระดับความสามารถขั้นสูงสุดในการชำระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารตรงตามกำหนดเมื่อเปรียบเทียบ

กับผู้ออกตราสารหรือตราสารอ่ืน ๆ ในประเทศไทย ภายใต้อันดับความน่าเชื่อถือนี้จะมอบให้สำหรับอันดับความ

น่าเชื่อถือท่ีมีความเส่ียง “น้อยท่ีสุด” เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอ่ืนในประเทศเดียวกันและโดยปกติแล้ว

จะกำหนดให้กับตราสารทางการเงินท่ีออกหรือค้ำประกันโดยรัฐบาล ในกรณีท่ีมีระดับความน่าเชื่อถือสูงเป็น

พิเศษจะมีสัญลักษณ์ “+” แสดงไว้เพิ่มเติมจากอันดับความน่าเชื่อถือท่ีกำหนด 

F2 (tha) แสดงถึงระดับความสามารถในการชำระหนี้ตามเงื่อนไขทางการเงินของตราสารตามกำหนดเวลาในระดับท่ีน่า

พอใจเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอ่ืน ๆ ในประเทศไทย อย่างไรก็ดี ระดับความน่าเชื่อถือ

ดังกล่าวยังไม่อาจเทียบเท่ากับกรณีที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือท่ีสูงกว่า 

F3 (tha) แสดงถึงระดับความสามารถในการชำระหนี้ตามเงื่อนไขทางการเงินของตราสารตามกำหนดเวลาในระดับปาน

กลางเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอ่ืน ๆ ในประเทศไทย ความสามารถในการชำระหนี้ดังกล่าว

จะมีความไม่แน่นอนมากขึ้นไปตามความเปลี่ยนแปลงในทางลบในระยะส้ันมากกว่าตราสารท่ีได้รับการจัดอันดับ

ความน่าเชื่อถือท่ีสูงกว่า 

B (tha) แสดงถึงระดับความสามารถในการชำระหนี้ตามเงื่อนไขทางการเงินของตราสารตามกำหนดเวลาท่ีไม่แน่นอน

เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอ่ืน ๆ ในประเทศไทย ความสามารถในการชำระหนี้ดังกล่าวจะไม่

แน่นอนมากขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจแลการเงินในทางลบระยะส้ัน 

C (tha) แสดงถึงระดับความสามารถในการชำระหนี้ตามเงื่อนไขทางการเงินของตราสารตามกำหนดเวลาท่ีไม่แน่นอนสูง

เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอ่ืน ๆ ในประเทศไทย ความสามารถในการปฏิบัติตามข้อผูกพัน

ทางการเงินขึ้นอยู่กับสภาวะท่ีเอ้ือต่อการดำเนินธุรกิจและสภาพการณ์ทางเศรษฐกิจเท่านั้น 

D (tha) แสดงถึงการผิดนัดชำระหนี้ที่ได้เกิดขึ้นแล้วหรือกำลังจะเกิดขึ้น 

หมายเหตุประกอบการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระยะยาว ในระยะส้ัน สำหรับประเทศไทย 

เครื่องบ่งชี้พิเศษสำหรับประเทศไทย “tha” จะถูกระบุไว้ต่อจากอันดับความน่าเชื่อถือทุกระดับ เพื่อแยกความแตกต่าง

ออกจากการจัดอันดับความน่าเชื่อถือระดับสากล เครื่องหมาย “ + ” หรือ “ - ” อาจจะถูกระบุไว้เพิ่มเติมต่อจากอันดับความ

น่าเชื่อถือสำหรับประเทศหนึ่ง ๆ เพื่อแสดงถึงสถานะย่อยโดยเปรียบเทียบกันภายในอันดับความน่าเชื่อถือขึ้นหลัก ท้ังนี้ จะ

ไม่มีการระบุสัญลักษณ์ต่อท้ายดังกล่าว สำหรับอันดับความน่าเชื่อถือระดับ “AAA (tha)” หรืออันดับท่ีต่ำกว่า “CCC (tha)” 

สำหรับอันดับความน่าเชื่อถือในระยะยาวและจะไม่มีการระบุสัญลักษณ์ต่อท้ายดังกล่าวสำหรับอันดับความน่าเชื่อถือใน

ระยะส้ัน นอกเหนือจาก “F1 (tha)” 

สัญญาณการปรับอันดับความน่าเชื่อถือ (Rating Watch) : สัญญาณการปรับอันดับความน่าเชื่อถือจะถูกใช้เพื่อแจ้งให้

นักลงทุนทราบว่ามีความเป็นไปได้ท่ีจะมีการเปลี่ยนแปลงอันดับความน่าเชื่อถือและแจ้งแนวโน้มทิศทางของการ
เปลี่ยนแปลงดังกล่าว สัญญาณดังกล่าวอาจระบุเป็น “สัญญาณบวก” ซึ่งบ่งชี้แนวโน้มในการปรับอันดับความน่าเชื่อถือให้

สูงขึ้น “สัญญาณลบ” จะบ่งชี้แนวโน้มในการปรับอันดับความน่าเชื่อถือให้ต่ำลง หรือ “สัญญาณวิวัฒน์” ในกรณีที่อันดับความ
น่าเชื่อถืออาจจะได้รับการปรับขึ้น ปรับลง หรือคงท่ี โดยปกติสัญญาณการปรับอันดับความน่าเชื่อถือมักจะถูกระบุไว้สำหรับ

ช่วงระยะเวลาส้ัน ๆ 
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รายงานสรุปเงินลงทุนในตราสารแห่งหน้ี เงินฝาก หรือตราสารก่ึงหน้ีก่ึงทุน    
มูลค่า ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2564 

 

  
 
 

 
 

รายงานการลงทุนท่ีไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน 

รอบ 6 เดือนระหว่างวันท่ี 1 กรกฏาคม 2563 ถึงวันท่ี 30 มิถุนายน 2564 

วันที่ รายละเอียด การดำเนินการแก้ไข 

  
 

 

 
 

การใช้สิทธิออกเสียงในท่ีประชุมผู้ถือหุ้น 

ผู้ลงทุนสามารถตรวจดูแนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงและการดำเนินการใช้สิทธิออกเสียงได้ท่ี website ของบริษัท

จัดการ www.lhfund.co.th 

 

 

 

 
 

รายงานรายชื่อของบุคคลท่ีเก่ียวข้อง ท่ีมีการทำธุรกรรมกับกองทุนรวม 

 กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล อิควิตี้  มีการทำธุรกรรมกับบุคคลท่ีเก่ียวข้องในรอบระยะเวลาตั้งแต่วันท่ี                

1 กรกฏาคม 2563 ถึงวันท่ี 30 มิถุนายน 2564 ตามรายชื่อ ดังนี้ 

-ไม่มี- 

หมายเหตุ : ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบการทำธุรกรรมกับบุคคลท่ีเก่ียวข้องกับกองทุนรวม ได้ท่ีบริษัทจัดการโดยตรง หรือท่ี 

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

คณะกรรมการ ก.ล.ต. www.sec.or.th 

 

 

 

กลุ่มของตราสารการลงทุน มูลค่าตามราคาตลาด %NAV

(ก) ตราสารภาครัฐไทย/ตราสารภาครัฐต่างประเทศ -                                 -            

(ข) ตราสารท่ีธนาคารท่ีมีกฎหมายเฉพาะจัดต้ังข้ึน ธนาคารพาณิชย์ 67,024,202.04                 6.19          

หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก/ส่ังจ่าย/รับอาวัล/ค้ าประกัน

(ค) ตราสารท่ีมีอันดับความน่าเช่ือถืออยู่ในอันดับท่ีสามารถ -                                 -            

ลงทุนได้ (Investment grade)

(ง) ตราสารท่ีมีอันดับความน่าเช่ือถืออยู่ในอันดับต่ ากว่าอันดับท่ี -                                 -            

สามารถลงทุนได้ (Non-Investment grade) หรือไม่มี Rating

สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนสำหรับกลุ่มตราสารตาม (ง) เท่ากับ 

15% NAV 

 

http://www.lhfund.co.th/
http://www.lhfund.co.th/
http://www.sec.or.th/
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อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน (Portfolio Turnover Ratio: PTR) 

มูลค่า ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 25634             

ชื่อกองทุน PTR 

กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล อิควิตี้ N/A  

 

 
ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 

ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2564 

 

ชื่อกองทุน ผู้ถือหน่วย สัดส่วน (ร้อยละ) 

กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล อิควิตี้  

(LHGEQ) 

กลุ่มบุคคลใดบุคคลหนึ่ง - 

 

 

ค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเก็บจากกองทุนรวม 

สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันท่ี 1 กรกฏาคม 2563 ถึงวันท่ี 30 มิถุนายน 2564 

 
 

 

 

 

 

ค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเก็บจากกองทุน* จ านวนเงิน

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

ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee) 11,995.15 1.336 ไม่เกินร้อยละ 2.50

ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee) 287.88 0.032 ไม่เกินร้อยละ 0.10

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (Registrar Fee) 2,401.81 0.268 ไม่เกินร้อยละ 0.50

ค่าสอบบัญชี (Audit Fee) 60.00 0.007 ตามท่ีจ่ายจริง

ค่าท่ีปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee) ไม่มี ไม่มี ไม่มี

ค่าจัดต้ังและจดทะเบียนกองทุน (Setup and Registered Fund) 47.39 0.005 ตามท่ีจ่ายจริง

ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ในการด าเนินโครงการ  (Others Operating  Expense) 202.71 0.023 ตามท่ีจ่ายจริง

รวมค่าใช้จ่ายท้ังหมด** 14,994.94 1.671

ค่าใช้จ่ายในการซ้ือขายหลักทรัพย์ 0.00 0.000 ตามท่ีจ่ายจริง

หมายเหตุ

* ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม ภาษีธรุกิจเฉพาะ หรือภาษีอ่ืนใดในท านองเดียวกัน (ถ้ามี)

**  ไม่รวมค่านายหน้าซ้ือขายหลักทรัพย์ และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนจากการซ้ือขายหลักทรัพย์

ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ














































