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กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล มัลติ แอสเซ็ท (LHGMA) 

กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล มัลติ แอสเซ็ท (LHGMA) 

ประเภทโครงการ  : กองทุนรวมหน่วยลงทุนประเภท Feeder Fund (Feeder Fund) 

นโยบายการลงทุน   : กองทุนจะเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ (หรือ “กองทุนหลัก (Master fund)”) โดยเฉลี่ยใน
รอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ซึ่งกองทุนหลักที่กองทุนจะลงทุนคือกองทุน Ninety One 
Global Strategy Fund - Global Multi Asset Income Fund (“กองทุนหลัก”) มีนโยบายลงทุนในทรัพย์สินที่
หลากหลายในตราสารหนี้ ตราสารทุน และตราสารอนุพันธ์ทางการเงินซึ่งมีสินทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้ และ 
ตราสารทุน ซึ่งกองทุนหลักได้จดทะเบียนในประเทศลักเซมเบิร์ก และอยู่ภายใต้ UCITS ทั้งนี้ กองทุนจะลงทุนใน 
หน่วยลงทุนของกองทุนหลักในชนิดหน่วยลงทุน “Class I ACC” สกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐฯ (USD) ซึ่งจัดตั้งและจัดการ
โดย Ninety One Luxembourg S.A. และบริหารการลงทุนโดย Ninety One UK Limited 

 กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกันความเสี่ยง (Hedging) จากอัตรา
แลกเปลี่ยน (Foreign Exchange Rate Risk) ตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน 

 ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงชนิดของหน่วยลงทุน  (Share Class) และ/หรือสกุลเงินที่จะ
ลงทุนอื่นใด ตามความเหมาะสม เพื่อประโยชน์ในการบริหารจัดการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุน โดยถือ
ว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ท้ังนี้ การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะคำนึงถึงและรักษาประโยชน์ของ
ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ 

 สำหรับการลงทุนในประเทศของกองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล มัลติ แอสเซ็ท กองทุนอาจเข้าทำธุรกรรมการซื้อโดยมี
สัญญาขายคืน (reverse repo) และ/หรือธุรกรรมประเภทการให้ยืมหลักทรัพย์ (securities lending) รวมถึงอาจ
ลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเช่ือถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (non - investment grade) และ
ตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเช่ือถือ (Unrated) รวมทั้งตราสารทุนที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 
(Unlisted Securities) นอกจากนี้ อาจพิจารณาลงทุนทั้งในและต่างประเทศ ในเงินฝากธนาคาร ตราสารแห่งหนี้ ตราสาร
กึ่งหนี้กึ่งทุน ใบสำคัญแสดงสิทธิ และ/หรือหน่วย private equity ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. รวมถึง 
หลักทรัพย์ และ/หรือทรัพย์สินอื่นหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นตามที่ระบุไว้ในโครงการ และ/หรือตามที่คณะกรรมการ 
ก.ล.ต. หรือ สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนดหรือให้ความเห็นชอบ  

 ทั้งนี้ กองทุนอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ่งตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) โดยจะพิจารณา
ลงทุนเฉพาะที่มีลักษณะเป็นตราสารหนี้ที่ผู้ออกมีสิทธิในการบังคับไถ่ถอนคืนก่อนกำหนด (callable) หรือตราสาร
หนี้ที่ผู้ถือมีสิทธิเรียกให้ผู้ออกชำระหนี้คืนก่อนกำหนด (puttable) โดยมีการกำหนดผลตอบแทนไว้อย่างแน่นอน
หรือเป็นอัตราที่ผันแปรตามอัตราดอกเบี้ยของสถาบันการเงินหรืออัตราดอกเบี้ยอื่น และไม่มีการกำหนดเง่ือนไข
การจ่ายผลตอบแทนที่อ้างอิงกับปัจจัยอ้างอิงอื่นเพิ่มเติม และกองทุนอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 
(derivatives) เพื่อป้องกันความเสี่ยง (hedging)  และจะลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (derivatives) ที่แฝงอยู่
ในธุรกรรม structure note ที่เป็น puttable / callable bond เท่านั้น 

 กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล มัลติ แอสเซ็ท จะลงทุนในกองทุน Ninety One Global Strategy Fund - Global 
Multi Asset Income Fund (“กองทุนหลัก”) ในรูปสกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐ (USD) ซึ่งอาจมีความเสี่ยงจากอัตรา
แลกเปลี่ยน (Foreign Exchange Rate Risk) ดังนั้น กองทุนจึงอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivative) 
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันความเสี่ยง (Hedging) ตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน ซึ่งจะพิจารณาจากสภาวะของ
ตลาดการเงินในขณะนั้น และปัจจัยอื่นท่ีเกี่ยวข้อง เช่น ปัจจัยทางเศรษฐกิจ  การเมือง การเงินและการคลัง เป็นต้น  
เพื่อคาดการณ์ทิศทางแนวโน้มของค่าเงิน ในกรณีที่คาดการณ์ว่าค่าเงินดอลล่าร์สหรัฐ (USD)  มีแนวโน้มอ่อนค่าลง 
ผู้จัดการกองทุนอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
ต่างประเทศในสัดส่วนที่ค่อนข้างมาก แต่หากในกรณีที่ค่าเงินดอลล่าร์สหรัฐ (USD) มีแนวโน้มแข็งค่าขึ้น ผู้จัดการ
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กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล มัลติ แอสเซ็ท (LHGMA) 

กองทุนอาจพิจารณาไม่ลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่ อป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
ต่างประเทศ หรืออาจลงทุนในสัดส่วนน้อย อย่างไรก็ตามหากผู้จัดการกองทุนพิจารณาว่าการป้องกันความเสี่ยง
อัตราแลกเปลี่ยนอาจไม่เป็นไปเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือทำให้ผู้ถือหน่วยลงทุนเสียประโยชน์ที่อาจ
ได้รับ ผู้จัดการกองทุนอาจไม่ป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนก็ได้ นอกจากนี้การทำธุรกรรมป้องกันความ
เสี่ยงดังกล่าวอาจมีต้นทุนซึ่งทำให้ผลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลงจากต้นทุนที่เพ่ิมขึ้น  

 อน่ึง ในกรณีที่บริษัทจัดการไม่สามารถเข้าลงทุนในกองทุน Ninety One Global Strategy Fund – Global Multi 
Asset Income Fund (“กองทุนหลัก”) ในรูปสกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐ (USD) หรือกรณีที่บริษัทจัดการพิจารณาเห็นว่า
การลงทุนในกองทุนดังกล่าวซึ่งเป็นกองทุนหลักไม่เหมาะสมอีกต่อไป เช่น เกิดความผันผวนอันเนื่องมาจากการ
เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ การเมือง การเงินตลาดทุน หรือเกิดภัยพิบัติ หรือภาวะสงคราม และ/หรือกรณีที่กองทุน
หลักดังกล่าวมีการเปลี่ยนแปลงบริษัทจัดการลงทุน หรือผู้จัดการกองทุน หรือเปลี่ยนแปลงนโยบายการลงทุน การ
บริหารจัดการ และ/หรือผลตอบแทนของกองทุนหลักไม่เป็นไปตามที่คาดไว้ และ/หรือผู้จัดการกองทุนเห็นว่าการ
ลงทุนในกองทุนอ่ืนมีความเหมาะสมกว่า และ/หรือมีโอกาสให้ผลตอบแทนดีกว่า หรือความผันผวนต่ำกว่า และ/หรือ
เมื่อพบว่าการบริหารจัดการของกองทุนหลักขัดกับหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือมีการ
กระทำความผิดร้ายแรง โดยหน่วยงานกำกับดูแลในประเทศนั้น ๆ เป็นผู้ให้ความเห็น และ/หรือการลงทุนในกองทุน
หลักจะทำให้บริษัทจัดการปฎิบัติไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์การลงทุนในหน่วย CIS บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนำ
เงินไปลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศอื่น ที่มีนโยบายการลงทุนสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ ของกองทุนเปิด แอล เอช 
โกลบอล มัลติ แอสเซ็ท โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะปิดประกาศให้
ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะคำนึงถึงและรักษาประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
เป็นสำคัญ   
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กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล มัลติ แอสเซ็ท (LHGMA) 

 

 

เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน 
 กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล มลัติ แอสเซ็ท 
 
 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด ขอนำส่ง “รายงานสรุปสถานะการลงทุน” เพื่อรายงาน ผลการ
ดำเนินงานของกองทุนตั้งแต่วันท่ี 1 กันยายน 2563 ถึงวันท่ี 31 สิงหาคม 2564 มาเพื่อโปรดทราบ 

สภาพตลาดในรอบบัญชีตั้งแต่วันที ่1 กันยายน 2563 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2564 

ภาพรวมเศรษฐกิจ และ ตลาดตราสารหนี้ 

ในปี 2564 นี้ เศรษฐกิจโลกเติบโตได้ค่อนข้างดีในกลุ่มประเทศที่พัฒนาแล้วเป็นหลักโดยเฉพาะในสหรัฐที่มีการเติบโตทางเศรษฐกิจ
อยู่ในระดับที่สูงมาก โดยในไตรมาสที่ 2 ของปีนี้เศรษฐกิจสหรัฐนั้นเติบโตได้ถึง +6.6% ซึ่งปัจจัยหลักนั้นมาจากการที่เศรษฐกิจสหรัฐกลับมา
เดินหน้าได้อีกครั้งหนึ่งหลังจากการฉีดวัคซีน ซึ่งสหรัฐมีอัตราการฉีดวัคซีนที่สูงเป็นอันดับต้น ๆ ของโลก จึงส่งผลให้สหรัฐสามารถกลับมาเปิด
เมืองได้ และ เปิดเมืองอย่างเต็มรูปแบบในไตรมาส 3 ของปีนี้ ทางด้านอัตราเงินเฟ้อของสหรัฐในเดือน กันยายน นั้นได้มีการปรับสูงขึ้นอย่าง
รวดเร็วมาอยู่ที่ +5.3% ซึ่งปัจจัยหลัก ๆ นั้นมาจากฐานท่ีต่ำมากเนื่องจากในปี 2563 นั้นมีการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ซึ่งนำปสู่การปิด
เมืองต่าง ๆ นอกจากนี้เงินเฟ้อที่สูงนั้นยังคงมาจากการเริ่มเปิดเมืองใหม่ที่ส่งผลให้มีอุปสงค์ของการเดินทางรวมถึงรถยนต์ที่สูงมากส่งผลให้ราคา
รถยนต์มือสอง นั้นปรับตัวขึ้นไปกว่า 30% และ เมื่อบริษัทต่าง ๆ เริ่มกลับมาเปิดอีกครั้งก็พบกับปัญหาการขาดแรงงานจึงนำไปสู่การขึ้นค่าจ้าง
แรงงานที่สูงขึ้น ซึ่งได้ส่งผลกระทบไปสู่การใช้จ่ายและราคาสินค้าที่สูงขึ้นตามไปด้วย ทางด้านตลาดแรงงานของสหรัฐก็ปรับตัวดีขึ้นเรื่อย ๆ ตาม
การเปิดเมือง โดยในปัจจุบันตัวเลขการว่างงานของสหรัฐนั้นลดลงจาก ระดับท่ีสูงกว่า 10% ในช่วงปีที่แล้วลงมาสู่ระดับ 5.2% ซึ่งทั้งหมดนี้ก็
เป็นปัจจัยบวกต่อภาพเศรษฐกิจทั้งระบบเป็นอย่างมาก และยังคงมีแนวโน้มที่จะดีขึ้นเรื่อย ๆ โดย world bank ได้มองว่าเศรษฐกิจสหรัฐนั้นจะ
สามารถฟื้นตัวกลับมาได้ในระดับก่อนเกิดการแพร่ระบาดของโควิด-19 ได้ภายในสิ้นปีนี้ 

ทางด้านธนาคารกลางสหรัฐนั้นก็ยังคงมีนโยบายทางการเงินท่ีผ่อนคลายอย่างต่อเนื่องถึงแม้ว่าภาพเศรษฐกิจท่ีแท้จริงจะปรับตัวดี
ขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยเฟดมองว่าเงินเฟ้อของสหรัฐท่ีปรับตัวสูงข้ึนนั้นจะเป็นภาพท่ีเกิดขึ้นเพียงช่ัวคราว และตัวเลขดังกล่าวงจะลดลงกลับมา
สู่ระดับ 2% ในป ี2565 เนื่องจากการปรับตัวขึ้นของเงินเฟ้อมาจากฐานท่ีต่ำในป ี2563 เป็นหลัก โดยปัจจัยสำคัญที่ทาง เฟดให้ความสำคัญ
มากกว่าในปัจจุบันนั้นก็คือเรื่องการจ้างงาน เนื่องจากเฟดต้องการให้การจ้างงานในสหรัฐนั้นปรับกลับไปได้เท่ากับระดับก่อนเกิดโควิด-19 
ซึ่งในช่วงเวลาดังกล่าวมีการตกงานถึง 20 ล้านตำแหน่ง โดยในปัจจุบันนั้นมีการจ้างงานกลับเข้ามาเพียง 12 ล้านตำแหน่ง ดังนั้นเฟดเองก็
คงส่งสัญญาณอย่างต่อเนื่องว่าจะไม่มีการขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายไปจนถึง ปลายปี 2022 โดยจะรักษาระดับดอกเบี้ยนโยบายอยู่ที่ระดับ 
0 - 0.25% ต่อไป อย่างไรก็ตามทางด้านเฟด เองก็ได้เริ่มพูดถึงการเริ่มต้นที่จะประชุมเกี่ยวกับแนวทางการลดการเข้าซื้อตราสารหนี้ หรือ 
QE Tapering ซึ่งจะเป็นเหมือนจุดเริ่มต้นของการขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบาย เนื่องจากในครั้งที่ผ่านมาทางเฟดได้เริ่มลดก่อนเข้าซื้อ
สินทรัพย์จนหมดก่อนจึงเริ่มต้นการขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบาย 

มุมมองต่อตลาดหุ้นโลกและกองทุน LHGMA 
เราแนะนำให้นักลงทุนลงทุนในกองทุน LHGMA เนื่องจาก 
• กองทุน LHGMA ลงทุนในกอง Ninety One Global Multi-Asset Income ซึ่งมีนโยบายกระจายการการลงทุนในสินทรัพย์ต่าง ๆ 

เช่น ตราสารหนี้ ตราสารทุน หรือสินทรัพย์ทางเลือกอื่น ๆ อย่างหลากหลายโดยมีจุดประสงค์ให้ผู้ถือหน่วยได้รับผลตอบแทนที่ดีและมี
ความเสี่ยงต่ำ โดยกองทุนนี้เน้นการควบคุมความเสี่ยงของพอร์ตโฟลิโอและเน้นการเลือกหลักทรัพย์ที่ให้เงินปันผลหรือดอกเบี้ยที่สูงแต่มี
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กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล มัลติ แอสเซ็ท (LHGMA) 

ความผันผวนน้อย เพื่อให้ผู้ถือหน่วยได้รับผลตอบแทนอย่างมั่นคง แม้ในช่วงเวลาที่ตลาดทุนได้รับผลกระทบจากสภาวะเศรษฐกิจ ข่าว
การเมือง หรือปัจจัยภายนอกอื่น ๆ เช่น สงครามการค้า ปัจจุบันกองทุนมีการกระจายการลงทุนในทวีปอเมริกา คิดเป็นสัดส่วน 25% 
ตลาดเกิดใหม่ 25% ยุโรป 16% สหราชอาณาจักร 11% และอื่น ๆ 

• ในช่วงไตรมาสที่สามและสี่ของปี เศรษฐกิจสหรัฐฯส่งสัญญาณชะลอตัว โดยตัวเลข PMI ได้เริ่มปรับตัวข้ึนลดลง สะท้อนถึงการ
เติบโตทางเศรษฐกิจได้ผ้านจุด Peak ไปแล้ว ธนาคารกลางสหรัฐฯอาจดำเนินนโยบายเข้มงวดมากขึ้น จากความกังวลในเรื่องเงินเฟ้อ แต่ทางฝั่ง
ยุโรปเศรษฐกิจยังคงดติบโตอย่างต่อเนื่อง และทาง ECB ก็มีแนวโน้มดำเนินนโยบายแบบผ่อนปรน และ valuation ที่ไม่แพง ทำให้ตลาดยุโรป
ยังคงดูน่านใจมากกว่าตลาดสหรัฐ โดยยังมีประเด็นท่ีต้องจับตามองในครึ่งหลังของปีนี้คือ การทำ Tapering ของ Fed และการขึ้นภาษีของ
รัฐบาลสหรัฐ การระบาดของโควิดสายพันธ์เดลต้า รวมถึงท่าทีของรัฐบาลและผู้กำหนดนโยบายการเงินในแต่ละประเทศนอกสหรัฐ 

 
บริษัทขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นอย่างสูง ท่ีได้มอบความไว้วางใจให้บริษัทบริหารเงินลงทุนของท่าน บริษัทยังคง

ยืนยันในความตั้งใจและทุ่มเทความสามารถเพื่อบริหารเงินของท่านอย่างมีประสิทธิภาพสูงที่สุดต่อไป  และหากท่านมีข้อสงสัยประการใด 
ท่านสามารถติดต่อมาได้ที่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด หมายเลขโทรศัพท์ 02-286-3484 หรือที่อีเมล 
lhfund@lhfund.co.th 
 
 
 

ขอแสดงความนับถือ 

            บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:lhfund@lhfund.co.th
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กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล มัลติ แอสเซ็ท (LHGMA) 

รายชื่อผู้จดัการกองทุน 
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กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล มัลติ แอสเซ็ท (LHGMA) 
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กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล มัลติ แอสเซ็ท (LHGMA) 

ตารางเปรียบเทียบผลการดำเนินงาน 
ชนิดสะสมมูลค่า 

ข้อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564 
 

 
 

 
 
 
 

 

           ข้อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564 
 

- เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคม
บริษัทจัดการลงทุน 

- ผลการดำเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการ
ดำเนินงานในอนาคต 

- ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน 
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กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล มัลติ แอสเซ็ท (LHGMA) 

ตารางเปรียบเทียบผลการดำเนินงาน 
ชนิดจ่ายเงินปนัผล 

ข้อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564 
 

 

 
 

 
 
 

                ข้อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564 
 

- เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคม
บริษัทจัดการลงทุน 

- ผลการดำเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการ
ดำเนินงานในอนาคต 

- ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน 
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กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล มัลติ แอสเซ็ท (LHGMA) 

ตารางเปรียบเทียบผลการดำเนินงาน 
ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอัตโนมัติ 
ข้อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564 

 

 

 
 

 

      

 ข้อมูล ณ วันที ่31 สิงหาคม 2564 

 
- เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคม

บริษัทจัดการลงทุน 
- ผลการดำเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการ

ดำเนินงานในอนาคต 
- ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน 
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กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล มัลติ แอสเซ็ท (LHGMA) 

ข้อมูลกองทุนต่างประเทศ 
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กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล มัลติ แอสเซ็ท (LHGMA) 

 
 
 

 
 

 
 

หมายเหต ุ: Factsheet กองทุน Ninety One Global Strategy Fund-Global Multi-Asset Income Fund P - I Acc 
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564 
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กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล มัลติ แอสเซ็ท (LHGMA) 

รายงานสถานะการลงทนุ การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน 
มูลค่า ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564 

 

 

รายละเอียดการลงทุนในหลักทรัพย์ 
มูลค่า ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายละเอียดการลงทุน มูลค่าตามราคาตลาด %NAV

หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ 3,525,745.09                    8.93                      

เงินฝากธนาคาร 3,525,745.09                    8.93                      

หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศ 37,324,825.59                  94.58                    

หน่วยลงทุน 37,324,825.59                  94.58                    

สัญญาซ้ือขายล่วงหน้า (629,547.23)                      (1.60)                     

สัญญาท่ีอ้างอิงกับอัตราแลกเปล่ียน (629,547.23)                      (1.60)                     

ประเภทรายการค้างรับค้างจ่ายหรือหน้ีสินอ่ืน ๆ (318,496.81)                      (0.81)                     

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 39,465,011.56            100.00             

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

หน่วย
เงินฝากธนาคาร

ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) 8.93 3,002,015.92 3,525,745.09
          รวมเงินฝากธนาคาร 8.93 3,525,745.09

สัญญาซ้ือขายล่วงหน้า
สัญญาท่ีอ้างอิงกับอัตราแลกเปล่ียน -1.60 33,803,261.50 -629,547.23
          รวมสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า -1.60 -629,547.23

หน่วยลงทุน
     หมวดธุรกิจเงินทุนและหลักทรัพย์

NINETY ONE LUXEMBOURG SA 94.58 41,329.09 37,324,825.59
          รวมหน่วยลงทุน 94.58 37,324,825.59

รวมเงินลงทุน 101.92 40,221,023.45
รายการค้างจ่ายหรือหน้ีสินอ่ืน ๆ -1.92 -756,011.89

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 100.00 39,465,011.56

รายละเอียด
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กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล มัลติ แอสเซ็ท (LHGMA) 

รายละเอียดการลงทุนในสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า 
มูลค่า ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564 

 
 

รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน 
มูลค่า ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564 

 

 
สถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ TRIS Rating 
คำอธิบายการจัดอันดับเครดิตตราสารหนี้ระยะกลางและยาวมีอายุต้ังแต่ 1 ปีขึ้นไป 

AAA อันดับเครดิตสูงสุด มีความเสี่ยงต่ำที่สุด ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงสุด 
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 แต่มี
ความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอ่ืน ๆ มากกว่า และอาจมีความสามารถในการชำระหนี้
อ่อนแอลงเมื่อเทียบกับอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า 

BB มีความเสี่ยงในระดับสูง ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ต่ำกว่าระดับปานกลาง 
และจะได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น  ๆ ค่อนข้างชัดเจน ซึ่งอาจส่งให้
ความสามารถในการชำระหนี้อยู่ในเกณฑ์ที่ไม่เพียงพอ 

B มีความเสี่ยงในระดับสูงมาก ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ต่ำ และอาจจะหมด
ความสามารถหรือความตั้งใจในการชำระหนี้ได้ตามการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ  

ประเภทสัญญา คู่สัญญา วัตถุประสงค์ มูลค่าสัญญา
(Notional Amount)

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

สัญญาฟอร์เวิร์ด BANK OF AYUDHYA PUBLIC COMPANY LIMITED                                                              ป้องกันความเส่ียง 17,036,272.50 (0.5410) 26 Nov 2021 (213,522.78)

สัญญาฟอร์เวิร์ด BANK OF AYUDHYA PUBLIC COMPANY LIMITED                                                              ป้องกันความเส่ียง 15,693,500.00 (1.0775) 29 Oct 2021 (425,232.00)

สัญญาฟอร์เวิร์ด BANK OF AYUDHYA PUBLIC COMPANY LIMITED                                                              ป้องกันความเส่ียง 420,329.00 0.0027 25 Mar 2022 1,053.75

สัญญาฟอร์เวิร์ด THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY LIMITED                                                     ป้องกันความเส่ียง 653,160.00 0.0207 25 Feb 2022 8,153.80

สัญญาท่ีอ้างอิงกับอัตราแลกเปล่ียน USD/THB

     ประเภท                      ผู้ออก อันดับ                 มูลค่าตาม

ความน่าเช่ือถือ           ราคาตลาด

เงินฝากธนาคาร ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) AA+(FITCH) 2,985,436.85                 
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กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล มัลติ แอสเซ็ท (LHGMA) 

C มีความเสี่ยงในการผิดนัดชำระหนี้สูงที่สุด ผู้ออกตราสารหนี้ไม่มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นตามกำหนด
อย่างชัดเจน โดยต้องอาศัยเงื่อนไขที่เอื้ออำนวยทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ อย่างมากจึงจะมีความสามารถใน
การชำระหนี้ได้ 

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

ภายในระดับเดียวกัน 

คำอธิบายการจัดอันดับเครดิตตราสารหนี้ระยะสั้นมีอายุต่ำกว่า 1 ปี 

T1 ผู้ออกตราสารหนี้มีสถานะทั้งทางด้านการตลาดและการเงินท่ีแข็งแกร่งในระดับดีมาก และนักลงทุนจะได้รับความคุ้มครองจาก
การผิดนัดชำระหนี้ท่ีดีกว่าอันดับเครดิตในระดับอื่น ผู้ออกตราสารที่ได้รับอันดับเครดิตในระดับดังกล่าวซึ่งมีเครื่องหมาย “+” 
ด้วยจะได้รับความคุ้มครองด้านการผิดนัดชำระหนี้ที่สูงยิ่งขึ้น 

T2 ผู้ออกตราสารหนี้มีสถานะท้ังทางด้านการตลาดและการเงินท่ีแข็งแกร่งในระดับดี และมีความสามารถในการชำระหนี้ระยะสั้น
ในระดับที่น่าพอใจ 

T3 ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระหนี้ระยะสั้นในระดับที่ยอมรับได้ 

T4 ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระหนี้ระยะสั้นท่ีค่อนข้างอ่อนแอ 

อันดับเครดิตทุกประเภทที่จัดโดย TRIS Rating เป็นอันดับเครดิตตราสารหนี้ในตระกูลเงินบาท ซึ่งสะท้อนความสามารถในการ
ชำระหนี้ของผู้ออกตราสารโดยไม่รวมความเสี่ยงในการเปลี่ยนแปลงการชำระหนี้จากสกุลเงินบาทเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ 

นอกจากกนี้  TRIS Rating ยังกำหนด “แนวโน้มอันดับเครดิต” (Rating Outlook) เพื่อสะท้อนความเป็นไปได้ของการ
เปลี่ยนแปลงอันดับเครดิตของผู้ออกตราสารในระยะปานกลางหรือระยะยาว โดย TRIS Rating จะพิจารณาถึงโอกาสที่จะเกิดการ
เปลี่ยนแปลงของภาวะอุตสาหกรรมและสภาพแวดล้อมทางธุรกิจในอนาคตของผู้ออกตราสารที่อาจกระทบต่อความสามารถในการชำระ
หนี้ ทั้งนี้ แนวโน้มอันดับเครดิตที่ออกให้แก่หน่วยงานหนึ่ง ๆ จะเทียบเท่ากับความสามารถในการชำระหนี้ของหน่วยงานนั้น ๆ แนวโน้ม
อันดับเครดิตแบ่งออกเป็น 4 ระดับ ได้แก่ 

Positive  หมายถึง อันดับเครดิตอาจปรับขึ้น 

Stable  หมายถึง อันดับเครดิตอาจไม่เปลี่ยนแปลง 

Negative หมายถึง อันดับเครดิตอาจปรับลดลง 

Developing หมายถึง อันดับเครดิตอาจปรับขึ้น ปรับลดลง หรือไม่เปลี่ยนแปลง 

สถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ Fitch Rating 

คำอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือระยะยาว สำหรับประเทศไทย 

AAA(tha) แสดงถึงระดับความน่าเช่ือถือข้ันสูงสุดของอันดับความน่าเช่ือถือภายในประเทศไทย ซึ่งกำหนดโดย Fitch โดยอันดับความ
น่าเชื่อถือน้ีจะมอบให้กับอันดับความน่าเชื่อถือที่มีความเสี่ยง “น้อยที่สุด” เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสาร
อื่นในประเทศไทย และโดยปกติแล้วจะกำหนดให้แก่ตราสารทางการเงินท่ีออกหรือค้ำประกันโดยรัฐบาล 
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กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล มัลติ แอสเซ็ท (LHGMA) 

AA(tha) แสดงถึงระดับความน่าเช่ือถือขั้นสูงมากเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย โดยระดับความ
น่าเชื่อถือของตราสารทางการเงินข้ันนี้ต่างจากผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นท่ีได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงสุด
ของประเทศไทยเพียงเล็กน้อย 

BBB (tha) แสดงถึงระดับความน่าเช่ือถือข้ันปานกลางเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย อย่างไรก็ดีมี
ความเป็นไปได้มากว่าการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์หรือสภาพทางเศรษฐกิจจะมีผลกระทบต่อความสามารถในการ
ชำระหนี้ได้ตรงตามกำหนดเวลาของตราสารทางการเงินเหล่านี้มากกว่าตราสารหนี้อ่ืนท่ีได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
ในประเภทท่ีสูงกว่า 

BB (tha) แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือค่อนข้างต่ำเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย การชำระหนี้
ตามเง่ือนไขของตราสารเหล่านี้ภายในประเทศนั้น ๆ มีความไม่แน่นอนในระดับหนึ่งและความสามารถในการชำระหนี้คืน
ตามกำหนดเวลาจะมีความไม่แน่นอนมากขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจในทางลบ 

B (tha) แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือข้ันต่ำอย่างมีนัยสำคัญเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย การ
ปฏิบัติตามเงื่อนไขของตราสารหนี้และข้อผูกพันทางการเงินยังคงเป็นไปได้ในปัจจุบัน แต่ความมั่นคงยังจำกัดอยู่ในระดับ
หนึ่งเท่านั้น และความสามารถในการชำระหนี้คืนตามกำหนดเวลาอย่างต่อเนื่องนั้นไม่แน่นอน ขึ้นอยู่กับสภาวะที่เอื้อต่อ
การดำเนินธุรกิจและสภาพทางเศรษฐกิจ 

CCC(tha), CC(tha), C(tha)   แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นต่ำมากเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย 
ความสามารถในการปฏิบัติตามข้อผูกพันทางการเงินขึ้นอยู่กับสภาวะที่เอื้อต่อการดำเนินธุรกิจและการพัฒนาทาง
เศรษฐกจิเพียงอย่างเดียว 

D(tha) อันดับความน่าเช่ือถือเหล่านี้ จะถูกกำหนดให้สำหรับองค์กรหรือตราสารหนี้ซึ่งกำลังอยู่ในภาวะผิดนัดชำระหนี้ในปัจจุบัน 

คำอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือระยะสั้น สำหรับประเทศไทย 

F1 (tha) แสดงถึงระดับความสามารถข้ันสูงสุดในการชำระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารตรงตามกำหนดเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตรา
สารหรือตราสารอื่น ๆ ในประเทศไทย ภายใต้อันดับความน่าเช่ือถือน้ีจะมอบให้สำหรับอันดับความน่าเชื่อถือที่มีความเสีย่ง 
“น้อยที่สุด” เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นในประเทศเดียวกันและโดยปกติแล้วจะกำหนดให้กั บตราสารทาง
การเงินท่ีออกหรือค้ำประกันโดยรัฐบาล ในกรณีที่มีระดับความน่าเช่ือถือสูงเป็นพิเศษจะมีสัญลักษณ์ “+” แสดงไว้เพิ่มเติม
จากอันดับความน่าเชื่อถือที่กำหนด 

F2 (tha) แสดงถึงระดับความสามารถในการชำระหนี้ตามเง่ือนไขทางการเงินของตราสารตามกำหนดเวลาในระดับที่น่าพอใจเมื่อ
เปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่น ๆ ในประเทศไทย อย่างไรก็ดี ระดับความน่าเช่ือถือดังกล่าวยังไม่อาจ
เทียบเท่ากับกรณีที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่สูงกว่า 

F3 (tha) แสดงถึงระดับความสามารถในการชำระหนี้ตามเงื่อนไขทางการเงินของตราสารตามกำหนดเวลาในระดับปานกลางเมื่อ
เปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่น ๆ ในประเทศไทย ความสามารถในการชำระหนี้ดังกล่าวจะมีความไม่แน่นอน
มากขึ้นไปตามความเปลี่ยนแปลงในทางลบในระยะสั้นมากกว่าตราสารที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเช่ือถือที่สูงกว่า 

B (tha) แสดงถึงระดับความสามารถในการชำระหนี้ตามเง่ือนไขทางการเงินของตราสารตามกำหนดเวลาที่ไม่แน่นอนเมื่อ
เปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่น ๆ ในประเทศไทย ความสามารถในการชำระหนี้ดังกล่าวจะไม่แน่นอนมาก
ขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจแลการเงินในทางลบระยะสั้น 
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C (tha) แสดงถึงระดับความสามารถในการชำระหนี้ตามเง่ือนไขทางการเงินของตราสารตามกำหนดเวลาที่ไม่แน่นอนสูงเ มื่อ
เปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่น ๆ ในประเทศไทย ความสามารถในการปฏิบัติตามข้อผูกพันทางการเงิน
ขึ้นอยู่กับสภาวะที่เอื้อต่อการดำเนินธุรกิจและสภาพการณ์ทางเศรษฐกิจเท่านั้น 

D (tha) แสดงถึงการผิดนัดชำระหนี้ที่ได้เกิดขึ้นแล้วหรือกำลังจะเกิดขึ้น 

หมายเหตุประกอบการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระยะยาว ในระยะสั้น สำหรับประเทศไทย 

เครื่องบ่งช้ีพิเศษสำหรับประเทศไทย “tha” จะถูกระบุไว้ต่อจากอันดับความน่าเช่ือถือทุกระดับ เพื่อแยกความแตกต่างออกจาก
การจัดอันดับความน่าเช่ือถือระดับสากล เครื่องหมาย “ + ” หรือ “ - ” อาจจะถูกระบุไว้เพิ่มเติมต่อจากอันดับความน่าเชื่อถือสำหรับ
ประเทศหนึ่งๆ เพื่อแสดงถึงสถานะย่อยโดยเปรียบเทียบกันภายในอันดับความน่าเชื่อถือขึ้นหลัก ทั้งนี้ จะไม่มีการระบุสัญลักษณ์ต่อท้าย
ดังกล่าว สำหรับอันดับความน่าเชื่อถือระดับ “AAA (tha)” หรืออันดับที่ต่ำกว่า “CCC (tha)” 

สำหรับอันดับความน่าเชื่อถือในระยะยาวและจะไม่มีการระบุสัญลักษณ์ต่อท้ายดังกล่าวสำหรับอันดับความน่าเช่ือถือในระยะสั้น 
นอกเหนือจาก “F1 (tha)” 

สัญญาณการปรับอันดับความน่าเช่ือถือ (Rating Watch) : สัญญาณการปรับอันดับความน่าเช่ือถือจะถูกใช้เพื่อแจ้งให้นักลงทุน
ทราบว่ามีความเป็นไปได้ที่จะมีการเปลี่ยนแปลงอันดับความน่าเชื่อถือและแจ้งแนวโน้มทิศทางของการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว สัญญาณ
ดังกล่าวอาจระบุเป็น “สัญญาณบวก” ซึ่งบ่งช้ีแนวโน้มในการปรับอันดับความน่าเช่ือถือให้สูงขึ้น “สัญญาณลบ” จะบ่งช้ีแนวโน้มในการ
ปรับอันดับความน่าเช่ือถือให้ต่ำลง หรือ “สัญญาณวิวัฒน์” ในกรณีที่อันดับความน่าเช่ือถืออาจจะได้รับการปรับขึ้น ปรับลง หรือคงที่ 
โดยปกติสัญญาณการปรับอันดับความน่าเชื่อถือมักจะถูกระบุไว้สำหรับช่วงระยะเวลาสั้น ๆ 
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กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล มัลติ แอสเซ็ท (LHGMA) 

รายงานสรุปเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน  
มูลค่า ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564 

 

 

 

รายงานการลงทุนที่ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน 
รอบปีบัญชีระหว่างวันที่ 1 กันยายน 2563 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2564 

วันที ่ รายละเอียด การดำเนินการแก้ไข 
  

 
 

 

 

การใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น 
ผู้ลงทุนสามารถตรวจดูแนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงและการดำเนินการใช้สิทธิออกเสียงได้ที่ website ของบริษัทจัดการ 

www.lhfund.co.th 
 
 

รายงานรายชื่อของบุคคลที่เกี่ยวข้อง ที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนรวม 
กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล มัลติ แอสเซ็ท มีการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องในรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 

2563 ถึงวันท่ี 31 สิงหาคม 2564 ตามรายชื่อ ดังนี้ 

- ไม่มี   - 

หมายเหตุ : ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวม ได้ที่บริษัทจัดการโดยตรง หรือที่ website ของบริษัทหลักทรัพย์
จัดการกองทุน 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 2,985,436.85                       7.56             

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.sec.or.th/
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กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล มัลติ แอสเซ็ท (LHGMA) 

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน (Portfolio Turnover Ratio: PTR) 
มูลค่า ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564 

ชื่อกองทุน PTR 
กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล มลัติ แอสเซ็ท N/A 

 
 
 

ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564 

จำนวนผู้ถือหน่วย (ราย) สัดส่วน (ร้อยละ) 
N/A N/A 

 
 
 

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม 
สำหรับรอบระยะเวลาต้ังแต่วันที่ 1 กันยายน 2563 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2564 

 
 
 
 

 

ค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเก็บจากกองทุน* จ านวนเงิน

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

ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee) 284.08 0.695 ไม่เกินร้อยละ 2.50

ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee) 13.11 0.032 ไม่เกินร้อยละ 0.10

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (Registrar Fee) 110.94 0.271 ไม่เกินร้อยละ 0.50

ค่าสอบบัญชี (Audit Fee) 58.00 0.142 ตามท่ีจ่ายจริง

ค่าท่ีปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee) ไม่มี ไม่มี ไม่มี

ค่าจัดต้ังและจดทะเบียนกองทุน (Setup and Registered Fund) 49.89 0.122 ตามท่ีจ่ายจริง

ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ในการด าเนินโครงการ  (Others Operating  Expense) 46.12 0.113 ตามท่ีจ่ายจริง

รวมค่าใช้จ่ายท้ังหมด** 562.14 1.375

ค่าใช้จ่ายในการซ้ือขายหลักทรัพย์ 5.67 0.014 ตามท่ีจ่ายจริง

หมายเหตุ

* ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอ่ืนใดในท านองเดียวกัน (ถ้ามี)

**  ไม่รวมค่านายหน้าซ้ือขายหลักทรัพย์ และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนจากการซ้ือขายหลักทรัพย์

ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ










































