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ประเภทโครงการ

: กองทุนรวมตราสารแห่งทุน ประเภทรับซื้อคืนหน่ วยลงทุน โดยแบ่งชนิดหน่ วยลงทุนเป็ น 3 ชนิด
ดังนี้
• ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ (LHEQD-R)
• ชนิดจ่ายเงินปั นผล (LHEQD-D)
• ชนิดสะสมมูลค่า (LHEQD-A)

นโยบายการลงทุน

: กองทุนจะนาเงินลงทุนทีร่ ะดมได้ไปลงทุนในตราสารทุนของบริษทั ทีจ่ ดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย โดยจะเน้นลงทุนในหุ้นที่มปี ระวัติการจ่ายเงินปั นผล และมีแนวโน้มการจ่ายเงิน
ปั นผลที่ดี โดยเฉลี่ยในรอบปี บญ
ั ชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนรวม
โดยมีหลักเกณฑ์การคัดเลือกหลักทรัพย์ดงั นี้
1. ประวัตกิ ารจ่ายเงินปั นผลในอดีต ประมาณ 1-5 ปี ยอ้ นหลัง
2. ผลประกอบการในปั จจุบนั และในอนาคต โดยพิจารณาจากแนวโน้มการ เติบโตของยอดขาย หรือ
รายได้ หรือกาไร และ
3. แนวโน้มการจ่ายเงินปั นผลในอนาคต
โดยจะมีการพิจารณาเลือกลงทุนให้สอดคล้องตามเกณฑ์ทก่ี าหนด และพิจารณาปรับหลักทรัพย์ท่ี
ลงทุนให้สอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจของประเทศ รวมทัง้ วิเคราะห์ผลการดาเนินงานหรือฐานะทาง
การเงินของบริษทั ทีล่ งทุน อย่างน้อยปี ละ 1 ครัง้ สาหรับเงินทุนส่วนทีเ่ หลือจะนาไปลงทุนในเงินฝาก
ธนาคาร ตราสารแห่งหนี้ ตราสารกึ่งหนี้ก่งึ ทุน ใบสาคัญแสดงสิทธิ รวมถึงหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ
อื่นหรือการหาดอกผลโดยวิธอี ่นื ตามทีค่ ณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสานักงานประกาศกาหนด
กองทุนจะไม่ลงทุนในหรือมีไว้ซ่งึ หลักทรัพย์หรือตราสารทีเ่ สนอขายในต่างประเทศ ตราสารทุนของ
บริษทั ทีไ่ ม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ (Unlisted securities) ตราสารทีม่ ลี กั ษณะของสัญญา
ซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Notes) สัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) รวมถึงตราสารหนี้ทม่ี ี
อันดับความน่ าเชื่อถือต่ากว่าทีส่ ามารถลงทุนได้ (Non – Investment grade) และตราสารหนี้ทไ่ี ม่ได้
รับการจัดอันดับความน่ าเชื่อถือ (Unrated Securities) ทัง้ นี้ กองทุนอาจมีไว้ซง่ึ ตราสารหนี้ทม่ี อี นั ดับ
ความน่ าเชื่อถือต่ากว่าทีส่ ามารถลงทุนได้ (Non – Investment grade) เฉพาะกรณีทต่ี ราสารหนี้นัน้
ได้รบั การจัดอันดับความน่ าเชื่อถือที่สามารถลงทุ นได้ (Investment grade) ขณะที่กองทุนลงทุ น
เท่านัน้
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เรียน

ท่านผูถ้ อื หน่วยลงทุน
กองทุนเปิ ด แอล เอช หุน้ ปั นผล

บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จากัด ขอนาส่ง “รายงานสรุปสถานะการลงทุน” เพื่อรายงาน
ผลการดาเนินงานของกองทุนตัง้ แต่วนั ที่ 1 กันยายน 2562 ถึงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563 มาเพื่อโปรดทราบ
สภาพตลาดในรอบบัญชีตงั ้ แต่วนั ที่ 1 กันยายน 2562 ถึงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563
ในเดือน ก.ย. 2562 การซื้อขายของตลาดหุน้ ไทยในเดือนกันยายนมีความผันผวนค่อนข้างสูง โดยจิตวิทยาของตลาด
หุน้ ไทยดีขน้ึ ในช่วงครึง่ แรกของเดือน ตามปั จจัยบวกจากต่างประเทศไม่ว่าจะเป็ นข่าวสารด้านสงครามการค้าทีผ่ ่อนคลายลง
รวมทัง้ การทีธ่ นาคารกลางหลักๆ ได้ประกาศมาตรการกระตุน้ ทางการเงินเพิ่มเติม อย่างไรก็ดหี ลังจากดัชนีฯ ปรับขึ้นทดสอบ
ระดับ 1,680 จุดหลายครัง้ (ซึ่งเป็ นระดับสาคัญทัง้ เชิง technical และ PE band) และไม่สามารถผ่านไปได้ ส่งผลให้มแี รงขาย
ทากาไรออกมาค่อนข้างมากในช่วงครึง่ หลังของเดือนกันยายน ผนวกกับมีแรงขายจากฝั ง่ นักลงทุนสถาบันในประเทศออกมา
เพิม่ เติม ซึ่งคาดว่าจะเป็ นผลจากการสารองเงินสดเพื่อจองซื้อหุ้น IPO และหุ้น PO ของบริษัทขนาดใหญ่ต่างๆ ขณะที่ใน
สัปดาห์สุดท้ายของเดือนนัน้ พบว่าแรงขายเริม่ เบาบางลงจากทุกฝ่ าย และตลาดหุน้ ไทยเริม่ สร้างฐานได้อกี ครัง้ หนึ่ง ภาพรวม
ทัง้ เดือนจึงพบว่าตลาดหุ้นไทยมีความผันผวนค่อนข้างสูงและปิ ดปรับลดลงเล็กน้อยจากเดือนก่อนหน้านัน้ ทัง้ นี้ดชั นีฯ ปิ ด
เดือนที่ 1,637.22 ลดลง 1.07% ด้วยมูลค่าการซื้อขายเฉลีย่ ต่อวันที่ 5.67 หมื่นล้านบาท
ในเดือน ต.ค. 2562 ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ผนั ผวนในทิศทางลงเนื่องจากนักลงทุนกังวลต่อภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว
หลังจากตัวเลขชีน้ าเศรษฐกิจของไทยในหลายกิจกรรมยังหดตัวลงอย่างต่อเนื่อง นาโดย ดัชนีความเชื่อมั ่นผูบ้ ริโภคเดือน ก.ย.
ต่ าสุดในรอบ 3 ปี , ตัวเลขส่งออกเดือน ก.ย. หดตัวต่อเนื่องอีก 1.4% ส่งผลให้ยอดรวม 9M19 ติดลบ 2.1%, หน่ วยงานทาง
เศรษฐกิจทยอยลดเป้ า GDP ของไทยในปี น้ีลง อาทิ World bank ลดคาดการณ์ GDP ไทยปี น้ีเป็ น 2.7% จากเดิม 3.5% และ
IMF ลดคาดการณ์ GDP ของไทยปี น้ีเหลือขยายตัว 2.9% จากเดิมคาดขยายตัว 3.5% ปั จจัยลบดังกล่าวกดดันให้นักลงทุน
เทขายหุน้ ในกลุ่มธนาคารเพราะเชื่อว่าเศรษฐกิจทีช่ ะลอตัวจะทาให้อตั ราการเติบโตของสินเชื่อลดลงและยังนามาซึ่งหนี้ NPLs
ทีส่ ูงขึน้ อีกทัง้ ยังมีการขายหุน้ ในกลุ่ม Real sector เพื่อลดความเสีย่ งก่อนทีบ่ ริษทั เหล่านี้จะประกาศงบไตรมาส 3/2562 โดย
คาดว่าผลประกอบการของบริษทั จดทะเบียนส่วนใหญ่จะออกมาไม่ดี โดยเฉพาะกลุ่มธุรกิจโรงกลันและปิ
่
โตรเคมี โดยมูลค่า
การซื้อขายเฉลีย่ เดือน ต.ค. 2562 49,577 ล้านบาท ลดลง 12.6%mom นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิ 2,325 ล้านบาท
ตลาดหุน้ ไทยในเดือน พ.ย. 2562 ซื้อขายด้วยความผันผวนค่อนข้างสูง ตามปั จจัยทัง้ ต่างประเทศและในประเทศทีม่ ี
ทัง้ บวกและลบคละกัน ก่อนทีด่ ชั นีฯ จะปิ ดไม่เปลี่ยนแปลงมากนักจากสิ้นเดือน ต.ค. โดยดัชนีตลาดหุน้ ไทยปรับขึน้ ค่อนข้างดี
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ในสัปดาห์แรกของเดือน รับข่าวบวกจากต่างประเทศเกีย่ วกับโอกาสทีจ่ ะเกิดดีลการค้าระหว่างสหรัฐอเมริกา และจีน และความ
เสี่ยงที่ลดลงต่อเศรษฐกิจสหรัฐ อเมริกาถดถอย อย่างไรก็ดตี ลาดหุน้ ไทยเผชิญแรงขายค่อนข้างมากในช่วงกลางเดือน จาก
ปั จจัยลบประกอบด้วย 1) กระแสข่าวเกีย่ วกับการเจรจาการค้าและดีลการค้าพลิกมาเป็ นลบเป็ นช่วงๆ 2) ผลประกอบการ บจ.
ไทยไตรมาส 3/2562 ต่ ากว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ และ 3) ตัวเลข GDP ไตรมาส 3/2562 ของไทยเติบโตต่ากว่าทีต่ ลาด
คาดการณ์ไว้ ทัง้ นี้ในช่วงสัปดาห์สุดท้ายของเดือน ดัชนี SET ฟื้ นตัวจากทีล่ งไปทดสอบแถวๆ ระดับต่าสุดของรอบ ที่ 1,580
จุด ตามข่าวการเจรจาการค้าทีก่ ลับมาเป็ นบวกอีกครัง้ ผนวกกับการทยอยประกาศมาตรการกระตุน้ เศรษฐกิจของรัฐบาลไทย
ก่อนทีต่ ลาดหุน้ จะผันผวนทางลงอีกครัง้ ช่วงสิน้ เดือน หลัง ประธานาธิบดีทรัมป์ ลงนามในกฎหมายติดตามความเป็ นอิสระของ
ฮ่องกง ซึง่ ส่งผลให้ทางการจีนแถลงประณามสหรัฐฯ และสร้างความกังวลต่อการเจรจาการค้า
ตลาดหุ้นไทยในเดือน ธ.ค. 2562 ยังคงซื้อขายด้วยความผันผวนที่สูง โดย SET Index แกว่งตัวลงในช่วงครึ่งแรก
ของเดือน ไปทาจุดต่าสุดของเดือน ที่ 1,543.22 เมื่อวันที่ 17 ธ.ค. 62 ด้วยแรงกดดันจากแนวโน้มเศรษฐกิจไทยทีย่ งั อยู่ในช่วง
ถูกปรับลดประมาณการต่อเนื่อง ทัง้ สาหรับปี 2562 และปี 2563 ผนวกกับความกังวลต่อปั จจัยการเมืองทัง้ ประเด็นความ
เคลื่อนไหวนอกสภา และคะแนนเสียงของรัฐบาลในสภาฯ ทีไ่ ม่ได้แข็งแกร่งมากนัก อย่างไรก็ดี ในช่วงครึง่ หลังของเดือนนัน้
SET Index ฟื้ นตัวได้บ้างแม้ปริมาณการซื้อขายจะค่อนข้างเบาบางและยังไม่ มกี ารยืนยันการปรับตัวขึน้ ชัดเจนมากนัก โดย
ปั จจัยสนับสนุนการรีบาวด์ ได้แก่ 1) ประเด็นการเจรจาการค้าระหว่างสหรัฐฯ และจีน ซึง่ สามารถตกลงดีลการค้าในเฟสแรกได้
และจะมีการลงนามกันหลังช่วงหยุดปี ใหม่ 2) การฟื้ นตัวของราคาน้ ามันดิบซึง่ ได้ส่งผลดีต่อหุน้ ตัวหลักๆ ในกลุ่มพลังงานและ
กลุ่มปิ โตรเคมี 3) แรงซื้อกลับในหุน้ จาพวกทีเ่ รียกว่า Global Cyclical Plays ทีร่ าคาหุน้ ได้ปรับลดลงค่อนข้างมากในช่วงก่อน
หน้านี้ โดยมีปัจจัยกระตุ้นราคาหุน้ จากแนวโน้มภาคการผลิตและแนวโน้มการค้าของโลกทีน่ ่ าจะดูดขี น้ึ บ้างในปี 2563 ทัง้ นี้
ดัชนีฯ ปิ ดเดือน ธ.ค. และปี 2562 ที่ 1,579.84 จุด ลดลง 0.68% จากเดือนก่อนหน้า ด้วยมูลค่าการซื้อขายเฉลี่ย 4.68 หมื่น
ล้านบาท (5.20 หมื่นล้านบาทในเดือน พ.ย.) ด้านนักลงทุนต่างชาติขายสุทธิ 2.45 หมื่นล้านบาท นักลงทุนสถาบันในประเทศ
ซื้อสุทธิ 2.48 หมื่นล้านบาท พอร์ต บล. ขายสุทธิ 1.9 พันล้านบาท และนักลงทุนรายบุคคลซื้อสุทธิ 1.6 พันล้านบาท
ตลาดหุน้ ไทยในเดือน ม.ค. 2563 ปรับตัวลดลงค่อนข้างแรง และซื้อขายด้วยความผันผวนสูง โดยในช่วงครึง่ แรกของ
เดือน SET Index ซื้อขายอยู่ในกรอบแคบๆ และมีช่วงปรับขึน้ ได้บา้ ง หลังจากนักลงทุนมีความหวังมากขึน้ ต่อการฟื้ นตัวของ
เศรษฐกิจโลกหลังจากสหรัฐอเมริกา และจีนบรรลุดลี การค้าเฟสที่ 1 ได้ ณ วันที่ 15 ม.ค. 2563 อย่างไรก็ดใี นช่วงครึง่ หลังของ
เดือน พบว่าภาวะการลงทุนในตลาดหุ้นไทยเป็ นลบมากขึ้นอย่างชัดเจน หลังจากประเทศจีนมีการระบาดอย่างหนักของ
Coronavirus และพบการติดเชือ้ ในต่างประเทศเป็ นครัง้ แรกในวันที่ 20 ม.ค. 2563 ส่งผลให้ทางการจีนตัดสินใจห้าม package
tour ในประเทศจีนทาการขายทัว ร์ให้นักท่องเที่ยว กระทบแนวโน้มการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจไทยอย่างมีนัยสาคัญ และ
นาไปสู่การปรับลดประมาณการเศรษฐกิจเพิม่ เติมในช่วงหลายวันทีผ่ ่านมา นอกจากนี้ประเด็นเศรษฐกิจภายในประเทศก็มี
ความไม่แน่ นอนมากขึน้ หลังจากประเด็นการเสียบบัตรแทนกันของ ส.ส. บางราย ทาให้ต้ องมีการยื่นศาลฯ ตีความ พ.ร.บ.
งบประมาณปี 2563 ทีผ่ ่านสภาฯ ไปแล้ว ดัชนีฯ ปิ ดที่ 1,514.14 ลดลง 4.16% ด้วยมูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวันที่ 6.25 หมื่น
ล้านบาท (4.68 หมื่นล้านบาทในเดือน ธ.ค. 2562) ด้านนักลงทุนต่างชาติขายสุทธิ 1.73 หมื่นล้านบาท สถาบันภายในประเทศ
ขายสุทธิ 1.23 หมื่นล้านบาท พอร์ต บล. ขายสุทธิ 821 ล้านบาท และนักลงทุนรายบุคคลซื้อสุทธิ 3.05 หมื่นล้านบาท
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ตลาดหุ้นไทยในเดือน ก.พ. 2563 ปรับตัวลดลงแรงมาก โดยปั จจัยลบที่สาคัญได้แก่การระบาดของโคโรนาไวรัส
Covid-19 ที่กระจายออกไปในหลายทวีป ไม่เพียงแต่ในประเทศจีนเท่านัน้ ส่งผลให้ความเสี่ยงของเศรษฐกิจโลกชะลอตัว
ได้ยกระดับขึน้ ค่อนข้างมาก ขณะทีก่ ารบริหารจัดการไวรัสดังกล่าวภายในประเทศไทย เผชิญความท้ าทายมากขึน้ หลังจากมี
ผูป้ ่ วยทีป่ กปิ ดข้อมูลการเดินทางส่งผลให้ประชาชนจานวนหนึ่งมีความเสีย่ งจะติดไวรัส ซึ่งประเด็นข่าวดังกล่าวได้กดดัน SET
Index อย่างหนักในช่วงปลายเดือน ก.พ. ทัง้ นี้ในเดือน ก.พ. ยังเป็ นช่วงรายงานผลประกอบการไตรมาส 4/2562 ซึ่งตัวเลข
ผลประกอบการส่วนใหญ่ออกมาไม่สดใส เป็ นปั จจัยกดดันราคาหุน้ อีกทางหนึ่ง เนื่องจากมีโอกาสค่อนข้างสูงที่นักวิเคราะห์
จะทยอยปรับลดประมาณการ GDP และ EPS ของตลาดหุน้ ไทยอีกรอบหนึ่งจากปั จจัยลบต่างๆ ข้างต้น และเราพบว่าปั จจัย
ลบต่างๆ ดังกล่าวได้บดบังพัฒนาการเชิงบวกทางการเมืองหลายประการในเดือน ก.พ. ทัง้ นี้ดชั นีฯ ปิ ดที่ 1,340.52 ลดลง
11.5% ด้วยมูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวันที่ 6.52 หมื่นล้านบาท (6.25 หมื่นล้านบาทในเดือน ม.ค.) ด้านนักลงทุนต่างประเทศ
ขายสุทธิ 1.96 หมื่นล้านบาท นักลงทุนสถาบันภายในประเทศขายสุทธิ 3.9 พันล้านบาท พอร์ต บบล. ซื้อสุทธิ 39 ล้านบาท
และนักลงทุนรายบุคคลซื้อสุทธิ 2.35 หมื่นล้านบาท

บริษทั ขอขอบพระคุณท่านผูถ้ อื หน่ วยลงทุนเป็ นอย่างสูง ทีไ่ ด้มอบความไว้วางใจให้บริษทั บริหารเงินลงทุนของท่าน
บริษทั ยังคงยืนยันในความตัง้ ใจและทุ่มเทความสามารถเพื่อบริหารเงินของท่านอย่างมีประสิทธิภาพ สูงที่สุดต่อไป และหาก
ท่านมีขอ้ สงสัยประการใด ท่านสามารถติดต่อมาได้ท่บี ริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จากัด หมายเลข
โทรศัพท์ 02-286-3484 หรือทีอ่ เี มล์ lhfund@lhfund.co.th

ขอแสดงความนับถือ
บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จากัด
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รายชื่อผู้จดั การกองทุน
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กองทุนเปิ ด แอล เอช หุ้นปันผล (LHEQD)
ตารางเปรียบเทียบผลการดาเนิ นงานของ
กองทุนเปิ ด แอล เอช หุ้นปันผล (ชนิ ดสะสมมูลค่า)
ข้อมูล ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563

ข้อมูล ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563
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ตารางเปรียบเทียบผลการดาเนิ นงานของ
กองทุนเปิ ด แอล เอช หุ้นปันผล (ชนิ ดจ่ายเงิ นปันผล)
ข้อมูล ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563

ข้อมูล ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563
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กองทุนเปิ ด แอล เอช หุ้นปันผล (LHEQD)
ตารางเปรียบเทียบผลการดาเนิ นงานของ
กองทุนเปิ ด แอล เอช หุ้นปันผล (ชนิ ดขายคืนหน่ วยลงทุนอัตโนมัติ)
ข้อมูล ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563

ข้อมูล ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563
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- เอกสารการวัดผลการดาเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จดั ทาขึน้ ตามมาตรฐานการวัดผลการดาเนินงานของกองทุนรวม
ของสมาคมบริษทั จัดการลงทุน
- ผลการดาเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดาเนินงานทีเ่ กีย่ วข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็ นสิง่ ยืนยันถึง
ผลการดาเนินงานในอนาคต
- ทาความเข้าใจลักษณะสินค้า เงือ่ นไข ผลตอบแทน และความเสีย่ ง ก่อนตัดสินใจลงทุน

รายงานสถานะการลงทุน การกู้ยืมเงิ น และการก่อภาระผูกพัน
มูลค่า ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563
รายละเอี ยดการลงทุน
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ ในประเทศ
เงินฝากธนาคาร
หุ้นสามัญ
หน่วยลงทุน
ประเภทรายการค้างรับค้างจ่ายหรือหนีส้ นิ อื่น ๆ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

มูลค่าตามราคาตลาด
276,320,875.88
31,616,406.88
235,437,869.00
9,266,600.00
20,257,303.38
296,578,179.26

%NAV
93.16
10.66
79.38
3.12
6.83
100.00

อัตราส่วน จานวนเงิ นต้น
(%)
หรือ จานวนหุ้น/
หน่วย

มูลค่ายุติธรรม
(บาท)

รายละเอียดการลงทุนในหลักทรัพย์
มูลค่า ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563
รายละเอี ยด

เงิ นฝากธนาคาร
ธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน)
รวมเงิ นฝากธนาคาร
หุ้นสามัญ
หมวดธุรกิจการแพทย์
บริษทั กรุงเทพดุสติ เวชการ จากัด(มหาชน)
บริษทั โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จากัด (มหาชน)
หมวดธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์
บริษทั ท่าอากาศยานไทย จากัด (มหาชน)
บริษทั บีทเี อส กรุ๊ป โฮลดิ้ง จากัด (มหาชน)
บริษทั ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จากัด (มหาชน)
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10.66
10.66

31,579,707.27

31,616,406.88
31,616,406.88

3.06
1.06

408,200.00
1,253,600.00

9,062,040.00
3,134,000.00

5.60
0.95
0.96

278,200.00
259,700.00
308,300.00

16,622,450.00
2,830,730.00
2,851,775.00

กองทุนเปิ ด แอล เอช หุ้นปันผล (LHEQD)
รายละเอียดการลงทุนในหลักทรัพย์ (ต่อ)
มูลค่า ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563
รายละเอี ยด

อัตราส่วน จานวนเงิ นต้น
(%)
หรือ จานวนหุ้น/
หน่วย

หมวดธุรกิจเงินทุนและหลักทรัพย์
บริษทั เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วสิ เซ็ส จากัด (มหาชน)
บริษทั บัตรกรุงไทย จากัด (มหาชน)
บริษทั เมืองไทย แคปปิ ตอล จากัด (มหาชน)
บริษทั ศรีสวัสดิ ์ พาวเวอร์ 1979 จากัด (มหาชน)
บริษทั เอเซียเสริมกิจลีสซิง่ จากัด (มหาชน)
บริษทั บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จากัด (มหาชน)
หมวดธุรกิจชิ้นส่วนอิเลคทรอนิคส์
บริษทั เค ซี อี อีเล็คโทรนิคส์ จากัด (มหาชน)
หมวดธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
บริษทั อินทัช โฮลดิ้งส์ จากัด (มหาชน)
บริษทั แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วสิ จากัด (มหาชน)
หมวดธุรกิจธนาคาร
ธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน)
ธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน)
ธนาคารเกียรตินาคิน จากัด (มหาชน)
ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน)
บริษทั ทิสโก้ไฟแนนเซียลกรุ๊ป จากัด (มหาชน)
หมวดธุรกิจประกันภัยและประกันชีวติ
บริษทั ทีควิ เอ็ม คอร์ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน)
หมวดธุรกิจปิ โตรเคมีและเคมีภณั ฑ์
บริษทั พีทที ี โกลบอล เคมิคอล จากัด (มหาชน)
บริษทั อินโดรามา เวนเจอร์ส จากัด (มหาชน)
หมวดธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภค
บริษทั กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จากัด (มหาชน)
บริษทั ไทยออยล์ จากัด (มหาชน)
บริษทั ปตท. จากัด (มหาชน)
บริษทั ปตท. สารวจและผลิตปิ โตรเลียม จากัด (มหาชน)
บริษทั ราช กรุ๊ป จากัด (มหาชน)
12

มูลค่ายุติธรรม
(บาท)

1.91
2.65
2.07
3.13
0.61
3.11

310,700.00
202,800.00
106,600.00
138,200.00
79,300.00
411,800.00

5,654,740.00
7,858,500.00
6,129,500.00
9,293,950.00
1,808,040.00
9,224,320.00

1.02

136,600.00

3,018,860.00

1.11
4.19

61,200.00
62,100.00

3,304,800.00
12,420,000.00

3.02
2.68
2.15
1.99
3.72

68,200.00
66,800.00
102,300.00
67,600.00
111,900.00

8,968,300.00
7,949,200.00
6,368,175.00
5,898,100.00
11,022,150.00

1.51

61,600.00

4,481,400.00

2.61
1.10

187,900.00
125,300.00

7,750,875.00
3,257,800.00

2.53
0.47
6.92
2.44
0.65

45,400.00
32,000.00
526,300.00
68,200.00
32,500.00

7,513,700.00
1,384,000.00
20,525,700.00
7,229,200.00
1,917,500.00

กองทุนเปิ ด แอล เอช หุ้นปันผล (LHEQD)
รายละเอียดการลงทุนในหลักทรัพย์ (ต่อ)
มูลค่า ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563
รายละเอี ยด

อัตราส่วน จานวนเงิ นต้น
(%)
หรือ จานวนหุ้น/
หน่วย

หมวดธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
บริษทั แอสเสท เวิรด์ คอร์ป จากัด (มหาชน)
บริษทั แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จากัด (มหาชน)
หมวดธุรกิจพาณิชย์
บริษทั ซีพ ี ออลล์ จากัด (มหาชน)
หมวดธุรกิจวัสดุก่อสร้าง
บริษทั ปูนซิเมนต์ไทย จากัด(มหาชน)
หมวดธุรกิจอาหารและเครือ่ งดื่ม
บริษทั คาราบาวกรุ๊ป จากัด (มหาชน)
บริษทั เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จากัด (มหาชน)
บริษทั ไทยยูเนีย่ น กรุ๊ป จากัด (มหาชน)
บริษทั อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย์ จากัด (มหาชน)
บริษทั โอสถสภา จากัด (มหาชน)
รวมหุ้นสามัญ
หน่วยลงทุน
หมวดธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์
กองทุนรวมโครงสร้างพืน้ ฐานเพือ่ อนาคตประเทศไทย
หมวดธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กองทุนรวมโครงสร้างพืน้ ฐานโทรคมนาคม ดิจทิ ลั
รวมหน่วยลงทุน
รวมเงิ นลงทุน
รายการค้างจ่ายหรือหนี้ สินอื่ น ๆ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
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มูลค่ายุติธรรม
(บาท)

0.98
1.02

593,200.00
359,900.00

2,894,816.00
3,023,160.00

3.41

153,900.00

10,118,925.00

1.57

15,000.00

4,650,000.00

2.17
3.05
1.63
1.27
1.08
79.38

89,500.00
337,800.00
316,700.00
866,700.00
76,800.00

6,421,625.00
9,036,150.00
4,845,510.00
3,761,478.00
3,206,400.00
235,437,869.00

1.55

389,100.00

4,591,380.00

1.58
3.12
93.17
6.83
100.00

295,900.00

4,675,220.00
9,266,600.00
276,320,875.88
20,257,303.38
296,578,179.26

กองทุนเปิ ด แอล เอช หุ้นปันผล (LHEQD)
รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่ าเชื่อถือ ของตราสารแห่งหนี้ เงิ นฝาก หรือ ตราสารกึ่งหนี้ กึ่งทุน
มูลค่า ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563
ประเภท
เงินฝากธนาคาร

ผู้ออก
ธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน)

อันดับ
ความน่ าเชือ่ ถือ
AA+(FITCH)

มูลค่าตาม
ราคาตลาด
31,616,406.88

สถาบันการจัดอันดับความน่ าเชื่อถือ TRIS Rating
คาอธิ บายการจัดอันดับเครดิ ตตราสารหนี้ ระยะกลางและยาวมีอายุตงั ้ แต่ 1 ปี ขึ้นไป
AAA อันดับเครดิตสูงสุด มีความเสี่ยงต่าทีส่ ุด ผู้ออกตราสารหนี้มคี วามสามารถในการชาระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นใน
เกณฑ์สงู สุด และได้รบั ผลกระทบน้อยมากจากการเปลีย่ นแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิง่ แวดล้อมอื่นๆ
AA
มีความเสีย่ งต่ามาก ผูอ้ อกตราสารหนี้มคี วามสามารถในการชาระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงมาก แต่อาจ
ได้รบั ผลกระทบจากการเปลีย่ นแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิง่ แวดล้อมอื่นๆ มากกว่าอันดับเครดิตทีอ่ ยู่ในระดับ
AAA
A
มีความเสีย่ งในระดับต่า ผูอ้ อกตราสารหนี้มคี วามสามารถในการชาระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูง แต่อาจ
ได้รบั ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ใน
ระดับสูงกว่า
BBB มีความเสี่ยงในระดับปานกลาง ผู้ออกตราสารหนี้มคี วามสามารถในการชาระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ท่ี
เพียงพอ แต่มคี วามอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิง่ แวดล้อมอื่นๆ มากกว่า และอาจมี
ความสามารถในการชาระหนี้อ่อนแอลงเมื่อเทียบกับอันดับเครดิตทีอ่ ยู่ในระดับสูงกว่า
BB
มีความเสีย่ งในระดับสูง ผูอ้ อกตราสารหนี้มคี วามสามารถในการชาระดอกเบีย้ และคืนเงินต้นในเกณฑ์ต่ากว่าระดับ
ปานกลาง และจะได้รบั ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิง่ แวดล้อมอื่นๆ ค่อนข้างชัดเจน
ซึง่ อาจส่งให้ความสามารถในการชาระหนี้อยู่ในเกณฑ์ทไ่ี ม่เพียงพอ
B
มีความเสีย่ งในระดับสูงมาก ผูอ้ อกตราสารหนี้มคี วามสามารถในการชาระดอกเบีย้ และคืนเงินต้นในเกณฑ์ต่า และ
อาจจะหมดความสามารถหรือ ความตัง้ ใจในการชาระหนี้ ไ ด้ต ามการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ ทางธุรกิจ
เศรษฐกิจ และสิง่ แวดล้อมอื่นๆ
C
มีความเสีย่ งในการผิดนัดชาระหนี้สูงทีส่ ุด ผูอ้ อกตราสารหนี้ไม่มคี วามสามารถในการชาระดอกเบี้ยและคืนเงินต้น
ตามกาหนดอย่างชัดเจน โดยต้องอาศัยเงือ่ นไขทีเ่ อือ้ อานวยทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิง่ แวดล้อมอื่นๆ อย่างมากจึง
จะมีความสามารถในการชาระหนี้ได้
D
เป็ นระดับที่อยู่ในสภาวะผิดนัดชาระหนี้ โดยผู้ออกตราสารหนี้ไม่สามารถชาระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นได้ตาม
กาหนด
อันดับเครดิตจาก AA ถึง C อาจมีเครือ่ งหมายบวก (+) หรือลบ (-) ต่อท้ายเพือ่ จาแนกความแตกต่างของคุณภาพของ
อันดับเครดิตภายในระดับเดียวกัน
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คาอธิ บายการจัดอันดับเครดิ ตตราสารหนี้ ระยะสัน้ มีอายุตา่ กว่า 1 ปี
T1

ผูอ้ อกตราสารหนี้มสี ถานะทัง้ ทางด้านการตลาดและการเงินทีแ่ ข็งแกร่งในระดับดีมาก และนักลงทุนจะได้รบั ความ
คุ้มครองจากการผิดนัดชาระหนี้ท่ดี ีกว่าอันดับเครดิตในระดับอื่น ผู้ออกตราสารที่ได้รบั อันดับเครดิตในระดับ
ดังกล่าวซึง่ มีเครื่องหมาย “+” ด้วยจะได้รบั ความคุม้ ครองด้านการผิดนัดชาระหนี้ทส่ี งู ยิง่ ขึน้

T2

ผูอ้ อกตราสารหนี้มสี ถานะทัง้ ทางด้านการตลาดและการเงินทีแ่ ข็งแกร่งในระดับดี และมีความสามารถในการชาระ
หนี้ระยะสัน้ ในระดับทีน่ ่าพอใจ

T3

ผูอ้ อกตราสารหนี้มคี วามสามารถในการชาระหนี้ระยะสัน้ ในระดับทีย่ อมรับได้

T4

ผูอ้ อกตราสารหนี้มคี วามสามารถในการชาระหนี้ระยะสัน้ ทีค่ ่อนข้างอ่อนแอ

อัน ดับ เครดิต ทุ ก ประเภททีจ่ ัด โดย TRIS Rating เป็ น อัน ดับ เครดิต ตราสารหนี้ ใ นตระกู ล เงิน บาท ซึ ง่ สะท้ อ น
ความสามารถในการชาระหนี้ของผูอ้ อกตราสารโดยไม่รวมความเสีย่ งในการเปลีย่ นแปลงการชาระหนี้จากสกุลเงินบาทเป็น
สกุลเงินตราต่างประเทศ
นอกจากนี้ TRIS Rating ยังกาหนด “แนวโน้มอันดับเครดิต” (Rating Outlook) เพื่อสะท้อนความเป็ นไปได้ของการ
เปลี่ยนแปลงอันดับเครดิตของผูอ้ อกตราสารในระยะปานกลางหรือระยะยาว โดย TRIS Rating จะพิจารณาถึงโอกาสทีจ่ ะ
เกิดการเปลี่ยนแปลงของภาวะอุตสาหกรรมและสภาพแวดล้อมทางธุรกิจในอนาคตของผู้ออกตราสารที่อาจกระทบต่อ
ความสามารถในการชาระหนี้ ทัง้ นี้ แนวโน้มอันดับเครดิตทีอ่ อกให้แก่หน่วยงานหนึ่งๆ จะเทียบเท่ากับความสามารถในการ
ชาระหนี้ของหน่วยงานนัน้ ๆ แนวโน้มอันดับเครดิตแบ่งออกเป็ น 4 ระดับ ได้แก่
Positive

หมายถึง อันดับเครดิตอาจปรับขึน้

Stable

หมายถึง อันดับเครดิตอาจไม่เปลีย่ นแปลง

Negative

หมายถึง อันดับเครดิตอาจปรับลดลง

Developing

หมายถึง อันดับเครดิตอาจปรับขึน้ ปรับลดลง หรือไม่เปลีย่ นแปลง

สถาบันการจัดอันดับความน่ าเชื่อถือ Fitch Rating
คาอธิ บายการจัดอันดับความน่ าเชื่อถือระยะยาว สาหรับประเทศไทย
AAA(tha) แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขัน้ สูงสุดของอันดับความน่าเชื่อถือภายในประเทศไทย ซึง่ กาหนดโดย Fitch โดย
อันดับความน่ าเชื่อถือนี้จะมอบให้กบั อันดับความน่ าเชื่อถือทีม่ คี วามเสี่ยง “น้อยที่สุด” เมื่อเปรียบเทียบกับผู้
ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย และโดยปกติแล้วจะกาหนดให้แก่ตราสารทางการเงินทีอ่ อกหรือค้า
ประกันโดยรัฐบาล
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AA(tha)

แสดงถึงระดับความน่ าเชื่อถือขัน้ สูงมากเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย โดย
ระดับความน่ าเชื่อถือของตราสารทางการเงินขัน้ นี้ต่างจากผูอ้ อกตราสารหรือตราสารอื่นทีไ่ ด้รบั การจัดอันดับ
ความน่าเชื่อถือขัน้ สูงสุดของประเทศไทยเพียงเล็กน้อย

BBB (tha) แสดงถึงระดับความน่ าเชื่อถือขัน้ ปานกลางเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย
อย่างไรก็ดมี คี วามเป็ นไปได้มากว่าการเปลีย่ นแปลงของสถานการณ์หรือสภาพทางเศรษฐกิจจะมีผลกระทบต่อ
ความสามารถในการชาระหนี้ได้ตรงตามกาหนดเวลาของตราสารทางการเงินเหล่านี้มากกว่าตราสารหนี้อ่นื ที่
ได้รบั การจัดอันดับความน่าเชื่อถือในประเภททีส่ งู กว่า
BB (tha)

แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือค่อนข้างต่าเมื่อเปรียบเทียบกับผูอ้ อกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย การ
ชาระหนี้ตามเงือ่ นไขของตราสารเหล่านี้ภายในประเทศนัน้ ๆ มีความไม่แน่นอนในระดับหนึ่งและความสามารถ
ในการชาระหนี้คนื ตามกาหนดเวลาจะมีความไม่แน่นอนมากขึน้ ตามการเปลีย่ นแปลงของเศรษฐกิจในทางลบ

B (tha)

แสดงถึงระดับความน่ าเชื่อถือขัน้ ต่ าอย่างมี นัยสาคัญเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นใน
ประเทศไทย การปฏิบตั ิตามเงื่อนไขของตราสารหนี้และข้อผูกพันทางการเงินยังคงเป็ นไปได้ในปั จจุบนั แต่
ความมั ่นคงยังจากัดอยู่ในระดับหนึ่ งเท่ านั น้ และความสามารถในการชาระหนี้คืนตามก าหนดเวลาอย่ า ง
ต่อเนื่องนัน้ ไม่แน่นอน ขึน้ อยู่กบั สภาวะทีเ่ อือ้ ต่อการดาเนินธุรกิจและสภาพทางเศรษฐกิจ

CCC(tha), CC(tha), C(tha) แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขัน้ ต่ามากเมื่อเปรียบเทียบกับผูอ้ อกตราสารหรือตราสารอื่นใน
ประเทศไทย ความสามารถในการปฏิบตั ติ ามข้อผูกพันทางการเงินขึน้ อยู่กบั สภาวะทีเ่ อื้ อต่อการดาเนินธุรกิจ
และการพัฒนาทางเศรษฐกิจเพียงอย่างเดียว
D(tha)

อันดับความน่าเชื่อถือเหล่านี้ จะถูกกาหนดให้สาหรับองค์กรหรือตราสารหนี้ซง่ึ กาลังอยู่ในภาวะผิดนัดชาระหนี้
ในปั จจุบนั

คาอธิ บายการจัดอันดับความน่ าเชื่อถือระยะสัน้ สาหรับประเทศไทย
F1 (tha)

แสดงถึงระดับความสามารถขัน้ สูงสุดในการชาระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารตรงตามกาหนดเมื่อเปรียบเทียบ
กับผูอ้ อกตราสารหรือตราสารอื่นๆในประเทศไทย ภายใต้อนั ดับความน่าเชื่อถือนี้จะมอบให้สาหรับอันดับความ
น่าเชื่อถือทีม่ คี วามเสีย่ ง “น้อยทีส่ ุด” เมื่อเปรียบเทียบกับผูอ้ อกตราสารอื่นในประเทศเดียวกันและโดยปกติแล้ว
จะกาหนดให้กบั ตราสารทางการเงินทีอ่ อกหรือค้าประกันโดยรัฐบาล ในกรณีทม่ี รี ะดับความน่ าเชื่อถือสูงเป็ น
พิเศษจะมีสญ
ั ลักษณ์ “+” แสดงไว้เพิม่ เติมจากอันดับความน่าเชื่อถือทีก่ าหนด

F2 (tha)

แสดงถึงระดับความสามารถในการชาระหนี้ตามเงื่อนไขทางการเงินของตราสารตามกาหนดเวลาในระดับทีน่ ่า
พอใจเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นๆในประเทศไทย อย่างไรก็ดี ระดับความน่ าเชื่อถือ
ดังกล่าวยังไม่อาจเทียบเท่ากับกรณีทไ่ี ด้รบั การจัดอันดับความน่าเชื่อถือทีส่ งู กว่า

F3 (tha)

แสดงถึงระดับความสามารถในการชาระหนี้ตามเงือ่ นไขทางการเงินของตราสารตามกาหนดเวลาในระดับปาน
กลางเมื่อเปรียบเทียบกับผูอ้ อกตราสารหรือตราสารอื่นๆในประเทศไทย ความสามารถในการชาระหนี้ดงั กล่าว
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จะมีความไม่แน่ นอนมากขึ้นไปตามความเปลี่ยนแปลงในทางลบในระยะสัน้ มากกว่าตราสารที่ได้รบั การจัด
อันดับความน่ าเชื่อถือทีส่ งู กว่า
B (tha)

แสดงถึงระดับความสามารถในการชาระหนี้ตามเงือ่ นไขทางการเงินของตราสารตามกาหนดเวลาทีไ่ ม่แน่นอน
เมื่อเปรียบเทียบกับผูอ้ อกตราสารหรือตราสารอื่นๆในประเทศไทย ความสามารถในการชาระหนี้ดงั กล่าวจะไม่
แน่นอนมากขึน้ ตามการเปลีย่ นแปลงทางเศรษฐกิจแลการเงินในทางลบระยะสัน้

C (tha)

แสดงถึงระดับความสามารถในการชาระหนี้ตามเงือ่ นไขทางการเงินของตราสารตามกาหนดเวลาทีไ่ ม่แน่นอน
สูงเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นๆในประเทศไทย ความสามารถในการปฏิบตั ิตามข้อ
ผูกพันทางการเงินขึน้ อยู่กบั สภาวะทีเ่ อือ้ ต่อการดาเนินธุรกิจและสภาพการณ์ทางเศรษฐกิจเท่านัน้

D (tha)

แสดงถึงการผิดนัดชาระหนี้ทไ่ี ด้เกิดขึน้ แล้วหรือกาลังจะเกิดขึน้

หมายเหตุประกอบการจัดอันดับความน่ าเชื่อถือในระยะยาว ในระยะสัน้ สาหรับประเทศไทย
เครื่องบ่งชีพ้ เิ ศษสาหรับประเทศไทย “tha” จะถูกระบุไว้ต่อจากอันดับความน่าเชื่อถือทุกระดับ เพื่อแยกความแตกต่าง
ออกจากการจัดอันดับความน่ าเชื่อถือระดับสากล เครื่องหมาย “ + ” หรือ “ - ” อาจจะถูกระบุไว้เพิม่ เติมต่อจากอันดับความ
น่ าเชื่อถือสาหรับประเทศหนึ่งๆ เพื่อแสดงถึงสถานะย่อยโดยเปรียบเทียบกันภายในอันดับความน่ าเชื่อถือขึน้ หลัก ทั ง้ นี้ จะ
ไม่มกี ารระบุสญ
ั ลักษณ์ต่อท้ายดังกล่าว สาหรับอันดับความน่าเชื่อถือระดับ “AAA (tha)” หรืออันดับทีต่ ่ากว่า “CCC (tha)”
สาหรับอันดับความน่ าเชื่อถือในระยะยาวและจะไม่มกี ารระบุสญ
ั ลักษณ์ต่อท้ายดังกล่าวสาหรับอันดับความน่ าเชื่อถือ
ในระยะสัน้ นอกเหนือจาก “F1 (tha)”
สัญญาณการปรับอันดับความน่าเชื่อถือ (Rating Watch) : สัญญาณการปรับอันดับความน่าเชื่อถือจะถูกใช้เพื่อแจ้งให้
นั ก ลงทุ น ทราบว่ า มีค วามเป็ น ไปได้ท่ีจ ะมีก ารเปลี่ย นแปลงอัน ดับ ความน่ า เชื่อ ถือ และแจ้ง แนวโน้ ม ทิศ ทางของการ
เปลี่ยนแปลงดังกล่าว สัญญาณดังกล่าวอาจระบุเป็ น “สัญญาณบวก” ซึ่งบ่งชี้แนวโน้มในการปรับอันดับความน่ าเชื่อถือให้
สูงขึน้ “สัญญาณลบ” จะบ่งชีแ้ นวโน้มในการปรับอันดับความน่าเชื่อถือให้ต่าลง หรือ “สัญญาณวิวฒ
ั น์” ในกรณีทอ่ี นั ดับความ
น่าเชื่อถืออาจจะได้รบั การปรับขึน้ ปรับลง หรือคงที่ โดยปกติสญ
ั ญาณการปรับอันดับความน่าเชื่อถือมักจะถูกระบุไว้สาหรับ
ช่วงระยะเวลาสัน้ ๆ
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กองทุนเปิ ด แอล เอช หุ้นปันผล (LHEQD)
รายงานสรุปเงิ นลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงิ นฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้ กึ่งทุน
มูลค่า ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

กลุม่ ของตราสารการลงทุน
(ก)
ตราสารภาครัฐไทย/ตราสารภาครัฐต่างประเทศ
(ข)
ตราสารที่ธนาคารที่มกี ฎหมายเฉพาะจัดตัง้ ขึน้ ธนาคารพาณิชย์
หรือบริษทั เงินทุนเป็ นผูอ้ อก/สังจ่
่ าย/รับอาวัล/คา้ ประกัน
(ค)
ตราสารที่มอี นั ดับความน่าเชือ่ ถืออยู่ในอันดับที่สามารถ
ลงทุนได้ (Investment grade)
(ง)
ตราสารที่มอี นั ดับความน่าเชือ่ ถืออยู่ในอันดับต่ากว่าอันดับที่
สามารถลงทุนได้ (Investment grade) หรือไม่ม ี Rating

มูลค่าตามราคาตลาด
31,616,406.88
-

-

-

-

สัดส่วนเงินลงทุนขัน้ สูงต่อมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนสาหรับกลุ่มตราสารตาม (ง) เท่ากับ 0% NAV

รายชื่อหุ้นที่ลงทุน 10 อันดับแรก พร้อมสัดส่วนการลงทุน
มูลค่า ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563
ลาดับ

ชื่อหลักทรัพย์

ชื่อย่อ

ร้อยละของเงิ นลงทุน

1

บริษทั ปตท. จากัด (มหาชน)

PTT

6.92

2

บริษทั ท่าอากาศยานไทย จากัด (มหาชน)

AOT

5.60

3

บริษทั แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วสิ จากัด (มหาชน)

ADVANC

4.19

4

บริษทั ทิสโก้ไฟแนนเชีย ลกรุป๊ จากัด (มหาชน)

TISCO

3.72

5

บริษทั ซี.พี.ออลล์ จากัด (มหาชน)

CPALL

3.41

6

บริษทั ศรีสวัสดิ ์ คอร์ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน)

SAWAD

3.13

7

บริษทั บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จากัด (มหาชน)

BAM

3.11

8

บริษทั กรุงเทพดุสติ เวชการ จากัด (มหาชน)

BDMS

3.06

9

บริษทั เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จากัด (มหาชน)

CPF

3.05

10

ธนาคาร กรุงเทพ จากัด (มหาชน)

BBL

3.02
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%NAV
10.66

กองทุนเปิ ด แอล เอช หุ้นปันผล (LHEQD)

วันที่

รายงานการลงทุนที่ไม่เป็ นไปตามนโยบายการลงทุน
รอบ 6 เดือนระหว่างวันที่ 1 กันยายน 2562 ถึงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563
รายละเอียด
การดาเนินการแก้ไข

การใช้สิทธิ ออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ผู้ลงทุนสามารถตรวจดูแนวทางในการใช้สทิ ธิออกเสียงและการดาเนินการใช้สทิ ธิออกเสียงได้ท่ี website ของ
บริษทั จัดการ www.lhfund.co.th

รายงานรายชื่อของบุคคลที่เกี่ยวข้อง ที่มีการทาธุรกรรมกับกองทุนรวม
กองทุนเปิ ด แอล เอช หุ้นปั นผล มีการทาธุรกรรมกับบุคคลทีเ่ กี่ยวข้องในรอบระยะเวลาตัง้ แต่ วนั ที่ 1 กันยายน
2562 ถึงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563 ตามรายชื่อ ดังนี้
-

บริษทั แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จากัด (มหาชน)
บริษทั หลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จากัด (มหาชน)

หมายเหตุ : ผูล้ งทุนสามารถตรวจสอบการทาธุรกรรมกับบุคคลทีเ่ กีย่ วข้องกับกองทุนรวม ได้ทบ่ี ริษทั จัดการโดยตรง หรือที่ website ของบริษทั
หลักทรัพย์จดั การกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จากัด www.lhfund.co.th และสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. www.sec.or.th
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กองทุนเปิ ด แอล เอช หุ้นปันผล (LHEQD)
การรับผลประโยชน์ ตอบแทนเนื่ องจากการใช้บริการบุคคลอื่นๆ (Soft Commission)
บริ ษัทที่ให้ผลประโยชน์

บทวิ เคราะห์และ จัดเยี่ยมชม
ข้อมูลข่าวสาร
บริ ษัท

สัมมนา

เหตุผลในการรับผลประโยชน์

บริษทั หลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จากัด (มหาชน)

P

P

เพือ่ ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

บริษทั หลักทรัพย์ ทรีนตี ้ี จากัด

P

P

เพือ่ ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

บริษทั หลักทรัพย์ ฟินนั เซีย ไซรัส จากัด (มหาชน)

P

P

เพือ่ ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

บริษทั หลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จากัด
(มหาชน)
บริษทั หลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)

P
P

P

P

เพือ่ ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

บริษทั หลักทรัพย์ ทิสโก้ จากัด (มหาชน)

P
P

P
P

P
P

เพือ่ ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

บริษทั หลักทรัพย์ ภัทร จากัด (มหาชน)

P

เพือ่ ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

เพือ่ ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

บริษทั หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จากัด
(มหาชน)
บริ
ษทั หลักทรัพย์ ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จากัด

P

บริษทั หลักทรัพย์ เอเชีย เวลท์ จากัด

P

บริษทั หลักทรัพย์ บัวหลวง จากัด (มหาชน)

P

P

P

เพือ่ ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

บริษทั หลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จากัด

P

P

P

เพือ่ ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

บริษทั หลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จากัด (มหาชน)

P

บริษทั หลักทรัพย์ กรุงศรี จากัด (มหาชน)

P

P

P

เพือ่ ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

บริษทั หลักทรัพย์ เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จากัด

P

P

P

เพือ่ ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

บริษทั หลักทรัพย์ ดีบเี อส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จากัด

P

P

P

เพือ่ ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

บริษทั หลักทรัพย์อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)

P

บริษทั หลักทรัพย์พฒั นสิน จากัด (มหาชน)
บริษทั หลักทรัพย์กสิกรไทย จากัด (มหาชน)
บริษทั หลักทรัพย์ธนชาต จากัด (มหาชน)
บริษทั หลักทรัพย์ ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จากัด
บริษทั หลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

เพือ่ ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
P

P

เพือ่ ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
เพือ่ ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

เพือ่ ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

P
P
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เพือ่ ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
เพือ่ ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
เพือ่ ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
เพือ่ ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
เพือ่ ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
เพือ่ ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

กองทุนเปิ ด แอล เอช หุ้นปันผล (LHEQD)
ค่านายหน้ าซื้อขายหลักทรัพย์
ตัง้ แต่วนั ที่ 1 กันยายน 2562 ถึงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563
ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

ชื่อบริ ษทั นายหน้ า
บริษทั หลักทรัพย์ บัวหลวง จากัด
บริษทั หลักทรัพย์ ซีจเี อส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จากัด
บริษทั หลักทรัพย์โนมูระ พัฒนสิน จากัด (มหาชน)
บริษทั หลักทรัพย์เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จากัด
บริษทั หลักทรัพย์ ดีบเี อส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จากัด
บริษทั หลักทรัพย์ ฟิ นนั เซีย ไซรัส จากัด (มหาชน)
บริษทั หลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
บริษทั หลักทรัพย์ กสิกรไทย จากัด (มหาชน)
บริษทั หลักทรัพย์ กรุงศรี จากัด (มหาชน)
บริษทั หลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
บริษทั หลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จากัด (มหาชน)
บริษทั หลักทรัพย์ ภัทร จากัด (มหาชน)
บริษทั หลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จากัด
บริษทั หลักทรัพย์ ทิสโก้ จากัด
รวม

ค่านายหน้ า

อัตราส่วน

(บาท)*

(%)

488,567.30
328,170.08
72,525.98
146,984.35
124,703.57
433,916.42
155,672.24
706,831.49
62,290.79
403,555.33
202,992.93
111,978.41
107,869.25
496,279.58
3,842,337.72

หมายเหตุ *รวมภาษี มูลค่าเพิ่ม

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน (Portfolio Turnover Ratio: PTR)
มูลค่า ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563
ชือ่ กองทุน
กองทุนเปิ ด แอล เอช หุ้นปั นผล
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PTR
2.6211

12.72
8.54
1.89
3.83
3.25
11.29
4.05
18.40
1.62
10.50
5.28
2.91
2.81
12.91
100.00

กองทุนเปิ ด แอล เอช หุ้นปันผล (LHEQD)
ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม
สาหรับรอบระยะเวลาตัง้ แต่วนั ที่ 1 กันยายน 2562 ถึงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563
ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน*
Fund's Direct Expenses
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee)
ค่าธรรมเนียมผูด้ แู ลผลประโยชน์ (Trustee Fee)
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (Registrar Fee)**
ค่าสอบบัญชี (Audit Fee)
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee)
ค่าจัดตัง้ และจดทะเบียนกองทุน (Setup and Registered Fund)
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการดาเนินโครงการ (Others Operating Expense)
รวมค่าใช้จ่ายทัง้ หมด***

จานวนเงิน
(หน่วย : พันบาท)
3,050.36
61.01
1,525.18
29.83
ไม่ม ี
0.00
51.89
4,718.27

ค่าใช้จ่ายในการซือ้ ขายหลักทรัพย์

3,842.34

ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ
เรียกเก็บจริง
ตามโครงการ*
0.800
ไม่เกินร้อยละ 1.88
0.016
ไม่เกินร้อยละ 0.11
0.400
ไม่เกินร้อยละ 0.94, 0.81
0.008
ตามที่จ่ายจริง
ไม่ม ี
ไม่ม ี
0.000
ตามที่จ่ายจริง
0.014
ตามที่จ่ายจริง
1.238
1.007

หมายเหตุ
* ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ รวมภาษีมลู ค่าเพิม่ ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอ่ืนใดในทานองเดียวกัน(ถ้ามี)
** ไม่รวมค่านายหน้าซือ้ ขายหลักทรัพย์ และค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการซือ้ ขายหลักทรัพย์
*** ไม่รวมค่านายหน้าซือ้ ขายหลักทรัพย์ และค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการซือ้ ขายหลักทรัพย์
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ตามที่จ่ายจริง

กองทุนเปิ ด แอล เอช หุ้นปันผล (LHEQD)
กองทุนเปิ ด แอล เอช หุ้นปันผล
งบดุล
ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563
(หน่วย : บาท)
ยังไม่ได้ตรวจสอบ
สินทรัพย์
เงินลงทุนตามมูลค่ายุตธิ รรม (ราคาทุน 278,369,572.15 บาท)
เงินฝากธนาคาร
ลูกหนี้จากเงินปั นผลและดอกเบี้ย
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
ค่าใช้จ่ายรอตัดบัญชี-สุทธิ
ลูกหนี้จากการขายเงินลงทุน
รวมสินทรัพย์
หนี้สนิ
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
เจ้าหนี้จากการซือ้ เงินลงทุน
เจ้าหนี้จากการรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน
หนี้สนิ อื่น
รวมหนี้สนิ
สินทรัพย์สุทธิ
สินทรัพย์สุทธิ
ทุนที่ได้รบั จากผูถ้ อื หน่วยลงทุน
กาไร(ขาดทุน) สะสม
บัญชีปรับสมดุล
กาไร(ขาดทุน) สะสมจากการดาเนินงาน
สินทรัพย์สุทธิ

244,704,469.00
31,579,707.27
733,112.94
21,491,403.90
298,508,693.11
658,043.05
1,228,755.85
43,714.95
1,930,513.85
296,578,179.26
296,327,183.19
96,239,012.50
(95,988,016.43)
296,578,179.26

ประเภทผูถ้ อื หน่วยลงทุน
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยที่คานวณแยกตามประเภทผูถ้ อื หน่วยลงทุน มีดงั นี้
ชนิดสะสมมูลค่า
ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ
ชนิดจ่ายเงินปั นผล
ประเภทผูถ้ อื หน่วยลงทุน
จานวนหน่วยลงทุนที่จาหน่ายแล้วทัง้ หมด ณ วันสิ้นงวด (หน่วย) แยกตามประเภทผูถ้ อื หน่วยลงทุน มีดงั นี้
ชนิดสะสมมูลค่า
ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ
ชนิดจ่ายเงินปั นผล
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10.9862
10.9577
5.2393

16,236,464.9156
8,396,045.7432
5,000,207.6477
29,632,718.3065

กองทุนเปิ ด แอล เอช หุ้นปันผล (LHEQD)
กองทุนเปิ ด แอล เอช หุ้นปันผล
งบประกอบรายละเอียดเงิ นลงทุน
ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563
ชื่อย่อ

หลักทรัพย์จดทะเบียน
หุ้นสามัญ
เงินทุนและหลักทรัพย์
บริษทั เอเซียเสริมกิจลีสซิง่ จากัด (มหาชน)
บริษทั บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จากัด (มหาชน)
บริษทั เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วสิ เซ็ส จากัด (มหาชน)
บริษทั บัตรกรุงไทย จากัด (มหาชน)
บริษทั เมืองไทย แคปปิ ตอล จากัด (มหาชน)
บริษทั ศรีสวัสดิ ์ คอร์ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน)
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
บริษทั แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วสิ จากัด (มหาชน)
กองทุนรวมโครงสร้างพืน้ ฐานโทรคมนาคม ดิจทิ ลั
บริษทั อินทัช โฮลดิ้งส์ จากัด (มหาชน)
การแพทย์
บริษทั กรุงเทพดุสติ เวชการ จากัด (มหาชน)
บริษทั โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จากัด (มหาชน)
ขนส่งและโลจิสติกส์
บริษทั ท่าอากาศยานไทย จากัด (มหาชน)
บริษทั ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จากัด (มหาชน)
บริษทั บีทเี อส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จากัด (มหาชน)
กองทุนรวมโครงสร้างพืน้ ฐานเพือ่ อนาคตประเทศไทย
ชิ้นส่วนอิเลคทรอนิคส์
บริษทั เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จากัด (มหาชน)
ธนาคาร
ธนาคาร กรุงเทพ จากัด (มหาชน)
ธนาคาร กสิกรไทย จากัด (มหาชน)
ธนาคารเกียรตินาคิน จากัด (มหาชน)
ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน)
บริษทั ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จากัด (มหาชน)

จานวนหน่วย /
มูลค่าที่ตราไว้

มูลค่ายุติธรรม
(บาท)

อัตราส่วนของ อัตราดอกเบีย้
มูลค่ายุติธรรม
(%)

วันครบกาหนด

ASK
BAM
JMT
KTC
MTC
SAWAD

79,300.0000
411,800.0000
310,700.0000
202,800.0000
106,600.0000
138,200.0000

1,808,040.00
9,224,320.00
5,654,740.00
7,858,500.00
6,129,500.00
9,293,950.00

0.74
3.77
2.31
3.21
2.51
3.80

-

ADVANC
DIF
INTUCH

62,100.0000
295,900.0000
61,200.0000

12,420,000.00
4,675,220.00
3,304,800.00

5.08
1.91
1.35

-

BDMS
CHG

408,200.0000
1,253,600.0000

9,062,040.00
3,134,000.00

3.70
1.28

-

AOT
BEM
BTS
TFFIF

278,200.0000
308,300.0000
259,700.0000
389,100.0000

16,622,450.00
2,851,775.00
2,830,730.00
4,591,380.00

6.79
1.17
1.16
1.88

-

KCE

136,600.0000

3,018,860.00

1.23

-

BBL
KBANK
KKP
SCB
TISCO

68,200.0000
66,800.0000
102,300.0000
67,600.0000
111,900.0000

8,968,300.00
7,949,200.00
6,368,175.00
5,898,100.00
11,022,150.00

3.66
3.25
2.60
2.41
4.50

-
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กองทุนเปิ ด แอล เอช หุ้นปันผล (LHEQD)

กองทุนเปิ ด แอล เอช หุ้นปันผล
งบประกอบรายละเอียดเงิ นลงทุน (ต่อ)
ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563
ชื่อย่อ

ประกันภัยและประกันชีวติ
บริษทั ทีควิ เอ็ม คอร์ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน)
ปิ โตรเคมีและเคมีภณั ฑ์
บริษทั อินโดรามา เวนเจอร์ส จากัด (มหาชน)
บริษทั พีทที ี โกลบอล เคมิคอล จากัด (มหาชน)
พลังงานและสาธารณูปโภค
บริษทั กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จากัด (มหาชน)
บริษทั ปตท. จากัด (มหาชน)
บริษทั ปตท. สารวจและผลิตปิ โตรเลียม จากัด (มหาชน)
บริษทั ราช กรุ๊ป จากัด (มหาชน)
บริษทั ไทยออยล์ จากัด (มหาชน)
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
บริษทั แอสเสท เวิรด์ คอร์ป จากัด (มหาชน)
บริษทั แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จากัด (มหาชน)
พาณิชย์
บริษทั ซี.พี.ออลล์ จากัด (มหาชน)
วัสดุก่อสร้าง
บริษทั ปูนซิเมนต์ไทย จากัด (มหาชน)
อาหารและเครือ่ งดื่ม
บริษทั คาราบาวกรุ๊ป จากัด (มหาชน)
บริษทั เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จากัด (มหาชน)
บริษทั โอสถสภา จากัด (มหาชน)
บริษทั อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย์ จากัด (มหาชน)
บริษทั ไทยยูเนีย่ น กรุ๊ป จากัด (มหาชน)
รวม หลักทรัพย์จดทะเบียน
รวมเงิ นลงทุน - 100% (ราคาทุน 278,369,572.15 บาท)

จานวนหน่วย /
มูลค่าที่ตราไว้

TQM

มูลค่ายุติธรรม
(บาท)

อัตราส่วนของ อัตราดอกเบีย้
มูลค่ายุติธรรม
(%)

วันครบกาหนด

61,600.0000

4,481,400.00

1.83

-

IVL
PTTGC

125,300.0000
187,900.0000

3,257,800.00
7,750,875.00

1.33
3.17

-

GULF
PTT
PTTEP
RATCH
TOP

45,400.0000
526,300.0000
68,200.0000
32,500.0000
32,000.0000

7,513,700.00
20,525,700.00
7,229,200.00
1,917,500.00
1,384,000.00

3.07
8.39
2.95
0.78
0.57

-

AWC
LH

593,200.0000
359,900.0000

2,894,816.00
3,023,160.00

1.18
1.24

-

CPALL

153,900.0000

10,118,925.00

4.14

-

SCC

15,000.0000

4,650,000.00

1.90

-

CBG
CPF
OSP
RBF
TU

89,500.0000
337,800.0000
76,800.0000
866,700.0000
316,700.0000

6,421,625.00
9,036,150.00
3,206,400.00
3,761,478.00
4,845,510.00
244,704,469.00
244,704,469.00

2.62
3.69
1.31
1.54
1.98
100.00
100.00

-
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กองทุนเปิ ด แอล เอช หุ้นปันผล (LHEQD)
กองทุนเปิ ด แอล เอช หุ้นปันผล
งบกาไรขาดทุน
สาหรับรอบระยะเวลาตัง้ แต่วนั ที่ 1 กันยายน 2562 ถึงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563
(หน่วย : บาท)
ยังไม่ได้ตรวจสอบ
รายได้จากการลงทุน
รายได้จากเงินปั นผล
รายได้จากดอกเบี้ย
รวมรายได้
ค่าใช้จ่าย
ค่าธรรมเนียมการจัดการ
ค่าธรรมเนียมผูด้ แู ลผลประโยชน์
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน
ค่าสอบบัญชี
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการดาเนินโครงการ
รวมค่าใช้จ่าย
รายได้จากการลงทุนสุทธิ
รายการกาไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน
กาไร(ขาดทุน)สุทธิท่เี กิดขึ้นทัง้ สิ้น
กาไร(ขาดทุน)สุทธิท่ยี งั ไม่เกิดขึ้นทัง้ สิ้น
รวมกาไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและยังไม่เกิดขึ้น
การเพิม่ ขึ้น(ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจากการดาเนินงาน

2,920,878.58
163,079.62
3,083,958.20
3,050,358.38
61,007.28
1,525,179.14
29,835.26
1,301,014.42
5,967,394.48
(2,883,436.28)
(34,198,810.28)
(43,624,592.98)
(77,823,403.26)
(80,706,839.54)

การเพิม่ ขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดาเนินงานแยกตามประเภทผูถ้ อื หน่วยลงทุน มีดงั นี้
ชนิ
ชนิดดบุสะสมมู
คคลธรรมดา
ลค่า
ชนิ
ชนิดดผูขายคื
ล้ งทุนสถาบั
หน่วยลงทุ
น นอัตโนมัติ
ชนิดจ่ายเงินปั นผล
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(51,017,875.07)
(22,754,378.34)
(6,934,586.13)
(80,706,839.54)

