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กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล อินคัม เพ่ือการเลี้ยงชีพ (LHGINCOMERMF) 

กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล อินคัม เพื่อการเลี้ยงชีพ (LHGINCOMERMF) 

ประเภทโครงการ : กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพที่ เป็นกองทุนรวมหน่วยลงทุน ที่ เน้นลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรม
อสังหาริมทรัพย์  

 

นโยบายการลงทุน : กองทุนจะลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศ และ/หรือกองทุนรวมอีทีเอฟ
ต่างประเทศ ทั่วโลก โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน 
ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศ และ/หรือกองทุนรวมอีทีเอฟต่างประเทศอย่าง
น้อย 2 กองทุน ในสัดส่วนกองทุนละไม่เกินร้อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ซึ่งสัดส่วนการ
ลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศ และ/หรือกองทุนรวมอีทีเอฟต่างประเทศ จะขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของ
ผู้จัดการกองทุน ตามสภาวะการลงทุนหรือการคาดการณ์สภาวะการลงทุนในแต่ละขณะ โดยกองทุนจะ
พิจารณาลงทุนในกองทุนหลายประเภท เช่น กองทุนตราสารหนี้ และ/หรือกองทุนตราสารทุน และ/หรือ
หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์/REITs และ/หรือกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน เป็นต้น ใน
สัดส่วนตั้งแต่ร้อยละ 0 ถึงร้อยละ 100 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของ
ผู้จัดการกองทุน  

ส่วนที่เหลืออาจพิจารณาลงทุนทั้งในและต่างประเทศ โดยอาจลงทุนในเงินฝากธนาคาร และ/หรือ ตรา
สารแห่งทุน และ/หรือ ตราสารแห่งหนี้ และ/หรือ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน และ/หรือ ใบสำคัญแสดงสิทธิ 
และ/หรือหน่วย private equity ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตลอดจนหลักทรัพย์หรือ
ทรัพย์สินอื่นหรือการหาดอกผลโดยวิธีอ่ืนอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. 
หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนดหรือให้ความ
เห็นชอบ 

กองทุนรวมต่างประเทศ และ/หรีอกองทุนรวมอีทีเอฟต่างประเทศที่กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในสัญญา
ซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio 
Management)  เช่น การทำสัญญาฟิวเจอร์ส และ/หรือสัญญาออปช่ัน และ/หรือสัญญาฟอร์เวิร์ด และ/
หรือสัญญาสวอป ท่ีอ้างอิงกับหลักทรัพย์ หรือตัวแปรอ้างอิงที่กองทุนหลักลงทุน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
ทำให้กองทุนหลักสามารถสร้างผลตอบแทนให้ใกล้เคียงกับดัชนีอ้างอิง ดังนั้น กองทุนรวมต่างประเทศ  
และ/หรือกองทุนรวมอีทีเอฟต่างประเทศที่กองทุนลงทุนจึงมีความเสี่ยงมากกว่ากองทุนรวมอื่น 
นอกจากน้ี กองทุนรวมต่างประเทศ และ/หรือกองทุนรวมอีทีเอฟต่างประเทศท่ีกองทุนลงทุน อาจไม่ได้ใช้
เครื่องมือป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ กองทุนรวมต่างประเทศ และ/หรือ
กองทุนรวมอีทีเอฟต่างประเทศนั้น อาจได้รรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสกุลเงินของประเทศท่ี
กองทุนรวมต่างประเทศ และ/หรือกองทุนรวมอีทีเอฟต่างประเทศไปลงทุน 

ทั้งนี้ ในการลงทุนท้ังในประเทศและต่างประเทศ กองทุนอาจลงทุนในตราสารที่มีอันดับความน่าเช่ือถือท่ี
ตัวตราสารหรือที่ผู้ออกตราสารต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non-Investment Grade) และ/หรือตราสาร
ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเช่ือถือที่ตัวตราสาร และ/หรือที่ผู้ออกตราสาร (Unrated) และ/หรือ
หลักทรัพย์ที่ไม่มีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted Securities)  

กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) ที่มีตัวแปรเป็นอัตราแลกเปลี่ยนเงิน โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อป้องกันความเสี่ยง (Hedging) จากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศโดยขึ้นอยู่กับ
ดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน ซึ่งพิจารณาจากสภาวะของตลาดในขณะนั้น นอกจากนี้ กองทุนอาจเข้าทำ
ธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (reverse repo) และ/หรือธุรกรรมประเภทการให้ยืมหลักทรัพย์ 
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กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล อินคัม เพ่ือการเลี้ยงชีพ (LHGINCOMERMF) 

(securities lending) โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ประกาศกำหนด 

ทั้งนี้ กองทุนอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ่งตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) โดยจะ
พิจารณาลงทุนเฉพาะที่มีลักษณะเป็นตราสารหนี้ที่ผู้ออกมีสิทธิในการบังคับไถ่ถอนคืนก่อนกำหนด 
(callable) หรือตราสารหนี้ที่ผู้ถือมีสิทธิเรียกให้ผู้ออกชำระหนี้คืนก่อนกำหนด (puttable) โดยมีการ
กำหนดผลตอบแทนไว้อย่างแน่นอนหรือเป็นอัตราที่ผันแปรตามอัตราดอกเบี้ยของสถาบันการเงินหรือ
อัตราดอกเบี้ยอื่น และไม่มีการกำหนดเงื่อนไขการจ่ายผลตอบแทนที่อ้างอิงกับปัจจัยอ้างอิงอื่นเพิ่มเติม 
และกองทุนอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (derivatives) เพื่อป้องกันความเสี่ยง (hedging)  
และจะลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (derivatives) ที่แฝงอยู่ในธุรกรรม structure note ที่เป็น 
puttable / callable bond เท่านั้น 
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กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล อินคัม เพ่ือการเลี้ยงชีพ (LHGINCOMERMF) 

 

 

เรียน ท่านผู้ถอืหน่วยลงทุน 
 กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล อนิคัม เพื่อการเลี้ยงชีพ 

  
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด ขอนำส่ง “รายงานสรุปสถานะการลงทุน” เพื่อรายงาน  ผลการ

ดำเนินงานของกองทุนตั้งแต่วันท่ี 1 พฤศจิกายน 2563 ถึงวันท่ี 31 ตุลาคม 2564 มาเพื่อโปรดทราบ 

 
สภาพตลาดในรอบบัญชีตั้งแต่วันที ่1 พฤศจิกายน 2563 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2564 

ตลาดตราสารหนี ้

ในปี 2564 นี้ เศรษฐกิจโลกเติบโตได้ค่อนข้างดีในกลุ่มประเทศที่พัฒนาแล้วเป็นหลัก  โดยเฉพาะในสหรัฐอเมริกาที่มีการ
เติบโตทางเศรษฐกิจอยู่ในระดับท่ีสูงมาก โดยในไตรมาสที่ 2 ของปีนี้เศรษฐกิจสหรัฐอเมริกานั้นเติบโตได้ถึง +6.6%  ซึ่งปัจจัยหลักนั้น
มาจากการที่เศรษฐกิจสหรัฐอเมริกากลบัมาเดินหน้าได้อีกครั้งหนึ่งหลังจากการฉีดวัคซีน ซึ่งสหรัฐอเมริกามีอัตราการฉีดวัคซีนท่ีสูงเป็น
อันดับต้นๆของโลก จึงส่งผลให้สหรัฐอเมริกาสามารถกลับมาเปิดเมืองได้ ถึงแม้ว่าในไตรมาสที่  3 จะได้รับผลกระทบจากการแพร่
ระบาดของโควิด-19 สายพันธ์เดลต้า จึงส่งผลให้เศรษฐกิจชะลอตัวมาอยู่ที่เติบโต 2.1% ในไตรมาสที่ 3 ทางด้านอัตราเงินเฟ้อของ
สหรัฐอเมริกาในเดือนตุลาคม น้ันได้มีการปรับสูงขึ้นอย่างรวดเร็วมาอยู่ที่ +5.4% ซึ่งปัจจัยหลักๆ นั้นมาจากฐานท่ีต่ำมากเนื่องจากใน
ปี 2563 น้ันมีการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ซึ่งนำไปสู่การปิดเมืองต่างๆ นอกจากนี้เงินเฟ้อที่สูงนั้นยังคงมาจากการเริ่มเปิดเมือง
ใหม่ที่ส่งผลให้มีอุปสงค์ของการเดินทางรวมถึงรถยนต์ที่สูงมากส่งผลให้ราคารถยนต์มือสอง นั้นปรับตัวขึ้นไปกว่า 30%  และ เมื่อ
บริษัทต่างๆ เริ่มกลับมาเปิดอีกครั้งก็พบกับปัญหาการขาดแรงงานจึงนำไปสู่การขึ้นค่าจ้างแรงงานท่ีสูงขึ้น ซึ่งได้ส่งผลกระทบไปสู่การ
ใช้จ่ายและราคาสินค้าที่สูงขึ้นตามไปด้วย ทางด้านตลาดแรงงานของสหรัฐก็ปรับตัวดีขึ้นเรื่อยๆ  ตามการเปิดเมือง โดยในปัจจุบัน
ตัวเลขการว่างงานของสหรัฐอเมริกานั้นลดลงจากระดับท่ีสูงกว่า 10% ในช่วงปีท่ีแล้วลงมาสู่ระดับ 4.6% ซึ่งทั้งหมดนี้ก็เป็นปัจจัยบวก
ต่อภาพเศรษฐกิจทั้งระบบเป็นอย่างมาก และ ยังคงมีแนวโน้มที่จะดีขึ้นเรื่อยๆ โดย world bank ได้มองว่าเศรษฐกิจสหรัฐนั้นจะ
สามารถฟ้ืนตัวกลับมาได้ในระดับก่อนเกิดการแพร่ระบาดของโควิด-19 ได้ภายในสิ้นปีนี้ 

ทางด้านธนาคารกลางสหรัฐนั้นก็ยังคงมีนโยบายทางการเงินที่ผ่อนคลายอย่างต่อเนื่องถึงแม้ว่าภาพเศรษฐกิจที่แท้จริงจะ
ปรับตัวดีขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยเฟดมองว่าเงินเฟ้อของสหรัฐอเมริกาที่ปรับตัวสูงขึ้นนั้นจะเป็นภาพที่เกิดขึ้นเพียงช่ัวคราว และตัวเลข
ดังกล่าวจะลดลงแต่ก็ยังสูงกว่าระดับ 2% เล็กน้อยในปี 2565 เนื่องจากการปรับตัวขึ้นของเงินเฟ้อมาจากฐานที่ต่ำในปี 2563 เป็น
หลัก โดยปัจจัยสำคัญที่ทางเฟดให้ความสำคัญมากกว่าในปัจจุบันนั้นก็คือ เรื่องการจ้างงานเนื่องจากเฟดต้องการให้การจ้างงานใน
สหรัฐอเมริกานั้นปรับกลับไปได้เท่ากับระดับก่อนเกิดโควิด-19 ซึ่งในช่วงเวลาดังกล่าวมีการตกงานถึง 20 ล้านตำแหน่ง โดยในปัจจุบัน
นั้นมีการจ้างงานกลับเข้ามา 16 ล้านตำแหน่ง ดังนั้นเฟดเองก็เริ่มเปลี่ยนการส่งสัญญาณถึงโอกาสในการขึ้นดอกเบี้ยในช่วงปลายปี 
2022 ว่ามีโอกาสขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายได้บ้าง หลังจากที่เคยอย่างต่อเนื่องว่าจะไม่มีการขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายไปจนถึง 
ปลายปี 2022 โดยในปัจจุบันทางด้านเฟดได้เริ่มต้นที่จะลดการเข้าซื้อตราสารหนี้ หรือ QE Tapering ซึ่งจะเป็นเหมือนจุดเริ่มต้นของ
การขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบาย 
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กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล อินคัม เพ่ือการเลี้ยงชีพ (LHGINCOMERMF) 

ทั้งนี้ บริษัทขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นอย่างสูง ที่ได้มอบความไว้วางใจให้บริษัทบริหารเงินลงทุนของท่าน 
บริษัทยังคงยืนยันในความตั้งใจและทุ่มเทความสามารถเพื่อบรหิารเงินของท่านอย่างมีประสทิธิภาพสูงที่สุดต่อไป และหากท่านมีขอ้
สงสัยประการใด ท่านสามารถติดต่อมาได้ที่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด หมายเลขโทรศัพท์ 02-286-
3484 หรือท่ีอีเมล lhfund@lhfund.co.th 

 
 
ขอแสดงความนับถือ 

             บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกดั 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:lhfund@lhfund.co.th
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รายชื่อผู้จัดการกองทุน 
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กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล อินคัม เพ่ือการเลี้ยงชีพ (LHGINCOMERMF) 
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กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล อินคัม เพ่ือการเลี้ยงชีพ (LHGINCOMERMF) 

ตารางเปรียบเทียบผลการดำเนินงาน 
ข้อมูล ณ วันที่ 29 ตุลาคม 2564 

 
 

 
 

 
 

ข้อมูล ณ วันที่ 29 ตุลาคม 2564 
 
- เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการ

ลงทุน 
- ผลการดำเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต 
- ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เง่ือนไข ผลตอบแทน และความเส่ียง ก่อนตัดสินใจลงทุน 



 

 

9 

 

กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล อินคัม เพ่ือการเลี้ยงชีพ (LHGINCOMERMF) 

ข้อมูลกองทุนรวมต่างประเทศท่ีมีการลงทุนเกินร้อยละ 20 ของมลูค่าทรัพย์สินสุทธขิองกองทุนรวม 

1) กองทุน T.Rowe Funds SICAV Diversified Income Bond Fund 
    นโยบายการลงทุน: กองทุน T.Rowe Funds SICAV Diversified Income Bond Fund มีวัตถุประสงค์ในการลงทุนเพื่อ 
สร้างรายได้ระดับสูงอย่างสม่ำเสมอ ด้วยการกระจายการลงทุนในตราสารหนี้ทุกประเภทท่ัวโลก รวมถึงตลาดเกดิใหม่ 
    วันท่ีจดทะเบียน: 15 ธันวาคม 2559 
    จดทะเบียนประเทศ: ลักเซมเบริ์ก 
    อายุกองทุน: ไม่กำหนด 
    สกุลเงินของกองทุน: ดอลลาร์สหรัฐ (USD) 
    Benchmark: Bloomberg Barclays Multiverse USD Hedged Index 
    แหล่งข้อมูลกองทุน: www.troweprice.com 
 

 
 

ผลการด าเนินงานของกองทุนตา่งประเทศ 

 
หมายเหตุ 
1. ข้อมูลจาก Factsheet T ROWE PRICE SICAV DIVERSIFIED INCOME BOND FUND ณ วันที ่30 กันยายน 2564 
ผลการดำเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต 
 

http://www.troweprice.com/
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กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล อินคัม เพ่ือการเลี้ยงชีพ (LHGINCOMERMF) 

2) หน่วยลงทนุ PIMCO GIS INCOME FUND-INS AC 

    นโยบายการลงทุน: กองทุน PIMCO GIS INCOME FUND-INS AC มีวัตถุประสงค์ในการลงทุนเพือ่สร้างรายไดร้ะดับสูงอย่าง
สม่ำเสมอในตราสารหนี้ท่ัวโลก 
    วันท่ีจดทะเบียน: 30 พฤศจิกายน 2555 
    จดทะเบียนประเทศ: ไอร์แลนด ์
    อายุกองทุน: ไม่กำหนด 
    สกุลเงินของกองทุน: ดอลลาร์สหรัฐ (USD) 
    Benchmark: Bloomberg Barclays U.S. Aggregate Index  
    แหล่งข้อมูลกองทุน: www.pimco.com 
 

 
 
ผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก 

 
 
หมายเหตุ 
1. ข้อมูลจาก Factsheet PIMCO GIS INCOME FUND-INS AC ณ วันที ่30 กนัยายน 2564 
2. ผลการดำเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต 
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กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล อินคัม เพ่ือการเลี้ยงชีพ (LHGINCOMERMF) 

รายงานสถานะการลงทนุ การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน 
มูลค่า ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564 

 
 
 

รายละเอียดการลงทุนในหลักทรัพย์ 
    มูลค่า ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564 

 

 
 
 

รายละเอียดการลงทุน มูลค่าตามราคาตลาด %NAV

หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ 1,448,305.18            7.36                 
เงินฝากธนาคาร 1,448,305.18            7.36                 

หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศ 18,447,332.15           93.72                
หน่วยลงทุน 18,447,332.15           93.72                

สัญญาซ้ือขายล่วงหน้า (77,452.22)                (0.39)                 
สัญญาท่ีอ้างอิงกับอัตราแลกเปล่ียน (77,452.22)                (0.39)                 

ประเภทรายการค้างรับค้างจ่ายหรือหน้ีสินอ่ืน ๆ (134,171.49)              (0.68)                 

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 19,684,013.62        100.00            

อัตราส่วน จ านวนเงินต้น มูลค่ายุติธรรม
(%) หรือ จ านวนหุ้น/ (บาท)

หน่วย
เงินฝากธนาคาร

ธนาคาร แอลจีที (สิงคโปร์) จ ากัด 3.00 17,773.68 589,766.25
ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) 4.36 858,385.66 858,538.93
          รวมเงินฝากธนาคาร 7.36 1,448,305.18

สัญญาซ้ือขายล่วงหน้า
สัญญาท่ีอ้างอิงกับอัตราแลกเปล่ียน -0.39 17,946,322.60 -77,452.22
          รวมสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า -0.39 -77,452.22

หน่วยลงทุน
     หมวดธุรกิจเงินทุนและหลักทรัพย์

PIMCO GLOBAL ADVISORS LRELAND LTD. 70.85 24,695.55 13,947,000.50
TROWE PRICE-DVSFD INC. 17.98 8,459.02 3,539,463.88

     หมวดธุรกิจหลักทรัพย์อ่ืนๆ
BLACKROCK FUND ADVISORS 4.88 2,750.00 960,867.77
          รวมหน่วยลงทุน 93.72 18,447,332.15

รวมเงินลงทุน 100.68 19,818,185.11
รายการค้างจ่ายหรือหน้ีสินอ่ืน ๆ -0.68 -134,171.49

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 100.00 19,684,013.62

รายละเอียด
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กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล อินคัม เพ่ือการเลี้ยงชีพ (LHGINCOMERMF) 

รายละเอียดการลงทุนในสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า 

 
 
 

รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน 
มูลค่า ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564 

 

สถาบันการจัดอันดับความน่าเชือ่ถือ TRIS Rating 

คำอธิบายการจัดอันดับเครดิตตราสารหนี้ระยะกลางและยาวมีอายุต้ังแต่ 1 ปีขึ้นไป 
AAA อันดับเครดิตสูงสุด มีความเสี่ยงต่ำที่สุด ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์

สูงสุด และได้รับผลกระทบน้อยมากจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอ่ืน ๆ 
AA มีความเสี่ยงต่ำมาก ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงมาก แต่อาจได้รับ

ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอ่ืน ๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับ AAA 
A มีความเสี่ยงในระดับต่ำ ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูง แต่อาจได้รับ

ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอ่ืน ๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า 
BBB มีความเสี่ยงในระดับปานกลาง ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ที่เพียงพอ 

แต่มีความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น  ๆ มากกว่า และอาจมีความสามารถใน
การชำระหนี้อ่อนแอลงเมื่อเทียบกับอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า 

BB มีความเสี่ยงในระดับสูง ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ต่ำกว่าระดับปาน
กลาง และจะได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ ค่อนข้างชัดเจน ซึ่งอาจส่ง
ให้ความสามารถในการชำระหนี้อยู่ในเกณฑ์ที่ไม่เพียงพอ 

ประเภทสัญญา คู่สัญญา วัตถุประสงค์ มูลค่าสัญญา
(Notional Amount)

% NAV วันครบก าหนด ก าไร/ขาดทุน
(Net Gain/Loss)

สัญญาฟอร์เวิร์ด BANK OF AYUDHYA PUBLIC COMPANY LIMITED                                                              ป้องกันความเส่ียง 323,330.00 (0.0442) 25 Mar 2022 (8,704.68)

สัญญาฟอร์เวิร์ด KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED                                                                 ป้องกันความเส่ียง 324,898.00 (0.0360) 28 Jan 2022 (7,095.54)

สัญญาฟอร์เวิร์ด THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY LIMITED                                                     ป้องกันความเส่ียง 8,164,375.00 (0.6701) 12 Nov 2021 (131,897.75)

สัญญาฟอร์เวิร์ด THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY LIMITED                                                     ป้องกันความเส่ียง 497,925.00 (0.0004) 11 Feb 2022 (76.40)

สัญญาฟอร์เวิร์ด TMBThanachart Bank Public Company Limited ป้องกันความเส่ียง 592,194.60 (0.0276) 25 Feb 2022 (5,430.49)

สัญญาฟอร์เวิร์ด TMBThanachart Bank Public Company Limited ป้องกันความเส่ียง 8,043,600.00 0.3848 11 Feb 2022 75,752.64

สัญญาท่ีอ้างอิงกับอัตราแลกเปล่ียน USD/THB

    ประเภท                    ผู้ออก อันดับ มูลค่าตาม
ความน่าเช่ือถือ ราคาตลาด

เงินฝากธนาคาร ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) AA+(FITCH) 858,538.93                         
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B มีความเสี่ยงในระดับสูงมาก ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ต่ำ และอาจจะ
หมดความสามารถหรือความตั้งใจในการชำระหนี้ได้ตามการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ทางธุรกิจ เศรษฐกิจ  และ
สิ่งแวดล้อมอ่ืน ๆ  

C มีความเสี่ยงในการผิดนัดชำระหนี้สูงที่สุด ผู้ออกตราสารหนี้ไม่มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นตาม
กำหนดอย่างชัดเจน โดยต้องอาศัยเง่ือนไขที่เอื้ออำนวยทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น  ๆ อย่างมากจึงจะมี
ความสามารถในการชำระหนี้ได้ 

D เป็นระดับท่ีอยู่ในสภาวะผิดนัดชำระหนี้ โดยผู้ออกตราสารหนี้ไม่สามารถชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นได้ตามกำหนด 
อันดับเครดิตจาก AA ถึง C อาจมีเครื่องหมายบวก (+) หรือลบ (-) ต่อท้ายเพื่อจำแนกความแตกต่างของคุณภาพของอันดับ

เครดิตภายในระดับเดียวกัน 

คำอธิบายการจัดอันดับเครดิตตราสารหนี้ระยะสั้นมีอายุต่ำกว่า 1 ปี 

T1 ผู้ออกตราสารหนี้มีสถานะทั้งทางด้านการตลาดและการเงินที่แข็งแกร่งในระดับดีมาก และนักลงทุนจะได้รับความ
คุ้มครองจากการผิดนัดชำระหนี้ท่ีดีกว่าอันดับเครดิตในระดับอื่น ผู้ออกตราสารที่ได้รับอันดับเครดิตในระดับดังกล่าวซึ่งมี
เครื่องหมาย “+” ด้วยจะได้รับความคุ้มครองด้านการผิดนัดชำระหนี้ที่สูงยิ่งขึ้น 

T2 ผู้ออกตราสารหนี้มีสถานะทั้งทางด้านการตลาดและการเงินที่แข็งแกร่งในระดับดี และมีความสามารถในการชำระหนี้
ระยะสั้นในระดับที่น่าพอใจ 

T3 ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระหนี้ระยะสั้นในระดับที่ยอมรับได้ 

T4 ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระหนี้ระยะสั้นท่ีค่อนข้างอ่อนแอ 

อันดับเครดิตทุกประเภทที่จัดโดย TRIS Rating เป็นอันดับเครดิตตราสารหนี้ในตระกูลเงินบาท ซึ่งสะท้อนความสามารถใน
การชำระหนี้ของผู้ออกตราสารโดยไม่รวมความเสี่ยงในการเปลี่ยนแปลงการชำระหนี้จากสกุลเงินบาทเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ 

นอกจากนี้ TRIS Rating ยังกำหนด “แนวโน้มอันดับเครดิต” (Rating Outlook) เพื่อสะท้อนความเป็นไปได้ของการ
เปลี่ยนแปลงอันดับเครดิตของผู้ออกตราสารในระยะปานกลางหรือระยะยาว โดย TRIS Rating จะพิจารณาถึงโอกาสที่จะเกิดการ
เปลี่ยนแปลงของภาวะอุตสาหกรรมและสภาพแวดล้อมทางธุรกิจในอนาคตของผู้ออกตราสารที่อาจกระทบต่อความสามารถในการ
ชำระหนี้ ทั้งนี้ แนวโน้มอันดับเครดิตที่ออกให้แก่หน่วยงานหนึ่ง ๆ จะเทียบเท่ากับความสามารถในการชำระหนี้ของหน่วยงานนั้น ๆ 
แนวโน้มอันดับเครดิตแบ่งออกเป็น 4 ระดับ ได้แก่ 

Positive  หมายถึง อันดับเครดิตอาจปรับขึ้น 

Stable  หมายถึง อันดับเครดิตอาจไม่เปลี่ยนแปลง 

Negative หมายถึง อันดับเครดิตอาจปรับลดลง 

Developing หมายถึง อันดับเครดิตอาจปรับขึ้น ปรับลดลง หรือไม่เปลี่ยนแปลง 
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สถาบันการจัดอันดับความน่าเชือ่ถือ Fitch Rating 
คำอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือระยะยาว สำหรับประเทศไทย 

AAA(tha) แสดงถึงระดับความน่าเช่ือถือข้ันสูงสุดของอันดับความน่าเชื่อถือภายในประเทศไทย ซึ่งกำหนดโดย Fitch โดยอันดับ
ความน่าเช่ือถือนี้จะมอบให้กับอันดับความน่าเช่ือถือที่มีความเสี่ยง “น้อยที่สุด” เมื่อ เปรียบเทียบกับผู้ออกตราสาร
หรือตราสารอื่นในประเทศไทย และโดยปกติแล้วจะกำหนดให้แก่ตราสารทางการเงินท่ีออกหรือค้ำประกันโดยรัฐบาล 

AA(tha) แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงมากเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย โดยระดับความ
น่าเชื่อถือของตราสารทางการเงินขั้นนี้ต่างจากผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือขั้น
สูงสุดของประเทศไทยเพียงเล็กน้อย 

BBB (tha) แสดงถึงระดับความน่าเช่ือถือข้ันปานกลางเมื่อเปรยีบเทียบกับผูอ้อกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย อย่างไรก็
ดีมีความเป็นไปได้มากว่าการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์หรือสภาพทางเศรษฐกิจจะมีผลกระทบต่อความสามารถใน
การชำระหนี้ได้ตรงตามกำหนดเวลาของตราสารทางการเงินเหล่านี้มากกว่าตราสารหนี้อ่ืนท่ีได้รับการจัดอันดับความ
น่าเชื่อถือในประเภทท่ีสูงกว่า 

BB (tha) แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือค่อนข้างต่ำเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย การชำระ
หนี้ตามเงื่อนไขของตราสารเหลา่นี้ภายในประเทศน้ัน ๆ มีความไม่แน่นอนในระดับหนึ่งและความสามารถในการชำระ
หนี้คืนตามกำหนดเวลาจะมีความไม่แน่นอนมากขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจในทางลบ 

B (tha) แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือข้ันต่ำอย่างมีนัยสำคัญเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย 
การปฏิบัติตามเง่ือนไขของตราสารหนี้และข้อผูกพันทางการเงินยังคงเป็นไปได้ในปัจจุบัน แต่ความมั่นคงยังจำกัดอยู่
ในระดับหนึ่งเท่านั้น และความสามารถในการชำระหนี้คืนตามกำหนดเวลาอย่างต่อเนื่องนั้นไม่แน่นอน ขึ้นอยู่กับ
สภาวะที่เอื้อต่อการดำเนินธุรกิจและสภาพทางเศรษฐกิจ 

CCC(tha), CC(tha), C(tha)   แสดงถึงระดับความน่าเช่ือถือข้ันต่ำมากเมื่อเปรยีบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศ
ไทย ความสามารถในการปฏิบัติตามข้อผูกพันทางการเงินขึ้นอยู่กับสภาวะที่เอื้อต่อการดำเนินธุรกิจและการพัฒนา
ทางเศรษฐกิจเพียงอย่างเดียว 

D(tha) อันดับความน่าเช่ือถือเหล่านี้ จะถูกกำหนดให้สำหรับองค์กรหรือตราสารหนี้ซึ่งกำลังอยู่ในภาวะผิดนัดชำระหนี้ใน
ปัจจุบัน 

คำอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือระยะสั้น สำหรับประเทศไทย 

F1 (tha) แสดงถึงระดับความสามารถขั้นสูงสุดในการชำระหนี้ตามเง่ือนไขของตราสารตรงตามกำหนดเมื่อเปรียบเที ยบกับผู้
ออกตราสารหรือตราสารอื่น ๆ ในประเทศไทย ภายใต้อันดับความน่าเช่ือถือน้ีจะมอบให้สำหรับอันดับความน่าเชื่อถือ
ที่มีความเสี่ยง “น้อยที่สุด” เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นในประเทศเดียวกันและโดยปกติแล้วจะกำหนด
ให้กับตราสารทางการเงินที่ออกหรือค้ำประกันโดยรัฐบาล ในกรณีที่มีระดับความน่าเช่ือถือสูงเป็นพิเศษจะมี
สัญลักษณ์ “+” แสดงไว้เพิ่มเติมจากอันดับความน่าเช่ือถือท่ีกำหนด 

F2 (tha) แสดงถึงระดับความสามารถในการชำระหนี้ตามเง่ือนไขทางการเงินของตราสารตามกำหนดเวลาในระดับที่น่าพอใจ
เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่น ๆ ในประเทศไทย อย่างไรก็ดี ระดับความน่าเช่ือถือดังกล่าวยังไม่
อาจเทียบเท่ากับกรณีที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่สูงกว่า 
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F3 (tha) แสดงถึงระดับความสามารถในการชำระหนี้ตามเง่ือนไขทางการเงินของตราสารตามกำหนดเวลาในระดับปานกลาง
เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่น ๆ ในประเทศไทย ความสามารถในการชำระหนี้ดังกล่าวจะมีความ
ไม่แน่นอนมากขึ้นไปตามความเปลีย่นแปลงในทางลบในระยะสั้นมากกว่าตราสารที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
ที่สูงกว่า 

B (tha) แสดงถึงระดับความสามารถในการชำระหนี้ตามเง่ือนไขทางการเงินของตราสารตามกำหนดเวลาที่ไม่แน่นอนเมื่อ
เปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่น ๆ ในประเทศไทย ความสามารถในการชำระหนี้ดังกล่าวจะไม่แน่นอน
มากขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจแลการเงินในทางลบระยะสั้น 

C (tha) แสดงถึงระดับความสามารถในการชำระหนี้ตามเง่ือนไขทางการเงินของตราสารตามกำหนดเวลาที่ไม่แน่นอนสูงเมื่อ
เปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่น ๆ ในประเทศไทย ความสามารถในการปฏิบัติตามข้อผูกพันทางการเงิน
ขึ้นอยู่กับสภาวะที่เอื้อต่อการดำเนินธุรกิจและสภาพการณ์ทางเศรษฐกิจเท่านั้น 

D (tha) แสดงถึงการผิดนัดชำระหนี้ที่ได้เกิดขึ้นแล้วหรือกำลังจะเกิดขึ้น 

หมายเหตุประกอบการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระยะยาว ในระยะสั้น สำหรับประเทศไทย 

เครื่องบ่งช้ีพิเศษสำหรับประเทศไทย “tha” จะถูกระบุไว้ต่อจากอันดับความน่าเชื่อถือทุกระดับ เพื่อแยกความแตกต่างออก
จากการจัดอันดับความน่าเช่ือถือระดับสากล เครื่องหมาย “ + ” หรือ “ - ” อาจจะถูกระบุไว้เพิ่มเติมต่อจากอันดับความน่าเช่ือถือ
สำหรับประเทศหนึ่ง ๆ เพื่อแสดงถึงสถานะย่อยโดยเปรียบเทียบกันภายในอันดับความน่าเช่ือถือขึ้นหลัก ทั้งนี้ จะไม่มีการระบุ
สัญลักษณ์ต่อท้ายดังกล่าว สำหรับอันดับความน่าเชื่อถือระดับ “AAA (tha)” หรืออันดับที่ต่ำกว่า “CCC (tha)” 

สำหรับอันดับความน่าเชื่อถือในระยะยาวและจะไม่มีการระบุสัญลักษณ์ต่อท้ายดังกล่าวสำหรับอันดับความน่าเชื่อถือในระยะ
สั้น นอกเหนือจาก “F1 (tha)” 

สัญญาณการปรับอันดับความน่าเช่ือถือ (Rating Watch) : สัญญาณการปรับอันดับความน่าเช่ือถือจะถูกใช้เพื่อแจ้งให้นัก
ลงทุนทราบว่ามีความเป็นไปได้ที่จะมีการเปลี่ยนแปลงอันดับความน่าเชื่อถือและแจ้งแนวโน้มทิศทางของการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว 
สัญญาณดังกล่าวอาจระบุเป็น “สัญญาณบวก” ซึ่งบ่งช้ีแนวโน้มในการปรับอันดับความน่าเช่ือถือให้สูงขึ้น “สัญญาณลบ” จะบ่งช้ี
แนวโน้มในการปรับอันดับความน่าเชื่อถือให้ต่ำลง หรือ “สัญญาณวิวัฒน์” ในกรณีที่อันดับความน่าเชื่อถืออาจจะได้รับการปรับขึ้น 
ปรับลง หรือคงที่ โดยปกติสัญญาณการปรับอันดับความน่าเชื่อถือมักจะถูกระบุไว้สำหรับช่วงระยะเวลาสั้น ๆ 
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รายงานสรุปเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน 
มูลค่า ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564 

 

 
 
 
 

 
 

รายงานการลงทุนที่ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน 
รอบปีบัญชีระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2564 

วันท่ี รายละเอียด การดำเนินการแก้ไข 
  

 
 

 
 

 

การใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น 
ผู้ลงทุนสามารถตรวจดูแนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงและการดำเนินการใช้สิทธิออกเสียงได้ที่ website ของบริษัท

จัดการ www.lhfund.co.th 
 

 

 
รายงานรายชื่อของบุคคลที่เกี่ยวข้อง ที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนรวม 

 กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล อินคัม เพื่อการเลี้ยงชีพ มีการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องในรอบระยะเวลาตั้งแต่วันท่ี 
1 พฤศจิกายน 2563 ถึงวันท่ี 31 ตุลาคม 2564 ตามรายชื่อ ดังนี้ 

- ไม่มี     - 

หมายเหตุ : ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวม ได้ที่บริษัทจัดการโดยตรง หรือที่ website ของบริษัท
หลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด www.lhfund.co.th และสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. www.sec.or.th 

กลุ่มของตราสารการลงทุน มูลค่าตามราคาตลาด %NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทย/ตราสารภาครัฐต่างประเทศ - -
(ข) ตราสารท่ีธนาคารท่ีมีกฎหมายเฉพาะจัดต้ังข้ึน ธนาคารพาณิชย์ 858,538.93           4.36              

หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก/ส่ังจ่าย/รับอาวัล/ค้ าประกัน
(ค) ตราสารท่ีมีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับท่ีสามารถ - -

ลงทุนได้ (Investment grade)
(ง) ตราสารท่ีมีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ ากว่าอันดับท่ี - -

สามารถลงทุนได้ (Non-Investment grade) หรือไม่มี Rating

สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนสำหรับกลุ่มตราสารตาม (ง) เท่ากับ 15% NAV 

http://www.lhfund.co.th/
http://www.sec.or.th/
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อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน (Portfolio Turnover Ratio: PTR) 
มูลค่า ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564 

 

 
 
 
 

การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนือ่งจากการใช้บริการบุคคลอื่นๆ (Soft Commission)  

 
 
 
 

ค่านายหน้าซ้ือขายหลักทรัพย-์สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ 
ต้ังแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 ถึง 31 ตุลาคม 2564 

 
 

    *รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ช่ือกองทุน PTR
กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล อินคัม เพ่ือการเล้ียงชีพ 0.0273

บริษัทท่ีให้ผลประโยชน์ บทวิเคราะห์และข้อมูลข่าวสาร จัดเย่ียมชมบริษัท สัมมนา เหตุผลในการรับผลประโยชน์

ธนาคารแอลจีที (สิงคโปร์) จ ากัด √ √ √ เพ่ือประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

ล าดับ ช่ือบริษัทนายหน้า ค่านายหน้า
(บาท)*

อัตราส่วน
(%)

1 ธนาคารแอลจีที (สิงคโปร์) จ ากัด 472.08 100
472.08 100.00             รวม
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กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล อินคัม เพ่ือการเลี้ยงชีพ (LHGINCOMERMF) 

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม 
สำหรับรอบระยะเวลาต้ังแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2564 

 
 

ค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเก็บจากกองทุน* จ านวนเงิน

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

ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee) 126.84 0.642 ไม่เกินร้อยละ 2.50

ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee) 6.34 0.032 ไม่เกินร้อยละ 0.10

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (Registrar Fee) 57.30 0.290 ไม่เกินร้อยละ 0.50

ค่าสอบบัญชี (Audit Fee) 32.00 0.162 ตามท่ีจ่ายจริง

ค่าท่ีปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee) ไม่มี ไม่มี ไม่มี

ค่าจัดต้ังและจดทะเบียนกองทุน (Setup and Registered Fund) 2.15 0.011 ตามท่ีจ่ายจริง

ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ในการด าเนินโครงการ  (Others Operating  Expense) 83.13 0.421 ตามท่ีจ่ายจริง

รวมค่าใช้จ่ายท้ังหมด** 307.76 1.558

ค่าใช้จ่ายในการซ้ือขายหลักทรัพย์ 14.39 0.073 ตามท่ีจ่ายจริง

หมายเหตุ

* ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอ่ืนใดในท านองเดียวกัน (ถ้ามี)

ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

**  ไม่รวมค่านายหน้าซ้ือขายหลักทรัพย์ และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนจากการซ้ือขายหลักทรัพย์








































