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กองทุนเปิด แอล เอช ดิจิตอล อีโคโนมี 

กองทุนเปิด แอล เอช ดิจิตอล อีโคโนมี (LHDIGITAL) 

ประเภทโครงการ : กองทุนรวมหน่วยลงทุนประเภท Feeder Fund (Feeder Fund) 

นโยบายการลงทุน : กองทุนจะเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ (หรอื “กองทุนหลกั (Master fund)”) 
โดยเฉลี่ยในรอบปีบญัชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรพัย์สนิสุทธิ ซึ่งกองทุนหลกัที่กองทุนจะ
ลงทุนคือกองทุน AXA World Funds-Framlington Digital Economy (“กองทุนหลัก ”) ซึ่งกองทุน
ดงักล่าวได้จดทะเบยีนในประเทศลกัเซมเบริก์ และอยู่ภายใต้ UCITS ทัง้นี้ กองทุนจะลงทุนในหน่วย
ลงทุนของกองทุนหลกัในชนิดหน่วยลงทุน “Class I” สกุลเงินดอลล่าร์สหรฐัฯ (USD) ซึ่งบริหารการ
ลงทุนโดย AXA Funds Management S.A. 

 กองทุน AXA World Funds-Framlington Digital Economy (“กองทุนหลกั”) มีวตัถุประสงค์ลงทุนใน
ตราสารทุนทัว่โลก โดยลงทุนอย่างน้อย 2 ใน 3 ในตราสารทุนหรือตราสารทุนที่เกี่ยวข้อง (Equity-
related) ของบริษัทที่ด าเนินธุรกิจเกี่ยวกับเทคโนโลยีทางดิจิตอลตัง้แต่เริ่มต้นจนจบกระบวนการ 
(Value Chain) ซึง่หมายถงึ ตัง้แต่การคน้พบสนิคา้และบรกิาร ตลอดจนการตดัสนิใจ การจ่ายเงนิ และ
การส่งมอบ รวมถึงเทคโนโลยทีางดจิติอลที่อ านวยความสะดวก การให้ขอ้มูล และการวเิคราะห์เพื่อ
สง่เสรมิเทคโนโลยทีางดจิติอลใหด้ขีึน้   

 ทัง้นี้ บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธใินการเปลีย่นแปลงชนิดของหน่วยลงทุน (Share Class) และ/หรอืสกุล
เงนิทีจ่ะลงทุนอื่นใด ตามความเหมาะสม เพื่อประโยชน์ในการบรหิารจดัการใหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงค์
ของกองทุน โดยถอืว่าไดร้บัความเหน็ชอบจากผูถ้อืหน่วยลงทุนแลว้ ทัง้นี้ การเปลีย่นแปลงดงักล่าวจะ
ค านึงถงึและรกัษาประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนเป็นส าคญั 

 ส าหรบัการลงทุนในประเทศของกองทุนเปิด แอล เอช ดจิติอล อโีคโนม ีกองทุนอาจเขา้ท าธุรกรรมการ
ซื้อโดยมีสญัญาขายคืน (reverse repo) และ/หรอืธุรกรรมประเภทการให้ยืมหลกัทรพัย์ (securities 
lending) รวมถงึอาจลงทุนในหรอืมไีวซ้ึง่ตราสารหนี้ทีม่อีนัดบัความน่าเชื่อถอืต ่ากว่าทีส่ามารถลงทุนได ้
(non – investment grade) และตราสารหนี้ทีไ่ม่ไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเชื่อถอื (Unrated) รวมทัง้
ตราสารทุนทีไ่ม่ไดจ้ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย ์(Unlisted Securities) นอกจากนี้ อาจพจิารณาลงทุน
ทัง้ในและต่างประเทศ ในเงนิฝากธนาคาร ตราสารแห่งหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ใบส าคญัแสดงสทิธ ิ
รวมถึง หลกัทรพัย ์และ/หรอืทรพัยส์นิอื่นหรอืการหาดอกผลโดยวธิอีื่นตามที่ระบุไวใ้นโครงการ และ/
หรอืตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอื ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนดหรอืให้ความ
เหน็ชอบ ทัง้นี้ กองทุนจะไม่ลงทุนในตราสารทีม่สีญัญาซือ้ขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) 
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กองทุนเปิด แอล เอช ดิจิตอล อีโคโนมี 

 

 

เรยีน ท่านผูถ้อืหน่วยลงทุน 

 กองทุนเปิด แอล เอช ดจิติอล อโีคโนม ี

 
 บรษิัทหลกัทรพัย์จดัการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส ์จ ากดั ขอน าส่ง “รายงานสรุปสถานะการลงทุน” เพื่อรายงาน   
ผลการด าเนินงานของกองทุนตัง้แต่วนัที ่1 มนีาคม 2562 ถงึวนัที ่31 สงิหาคม 2562 มาเพื่อโปรดทราบ 

 
สภาพตลาดในรอบบญัชีตัง้แต่ 1 มีนาคม 2562 ถึงวนัท่ี 31 สิงหาคม 2562 

Update กองทุน LHDIGITAL รอบระยะเวลา 1 มนีาคม 2562 ถงึวนัที ่31 สงิหาคม 2562 ดงันี้                       

• ตัง้แต่รอบระยะเวลา 1 มนีาคม ถงึ 31 สงิหาคม 2562 กองทุน AXA Digital Economy ทีก่องทุน LHDIGITAL ลงทุน

ใหผ้ลตอบทีด่กีว่า +6.29% มากกว่า MSCI World ที ่+2.6% เนื่องจากหุน้ทีก่องทุนเลอืกลงทุนทีเ่น้นการใช ้digital, 

internet, e-commerce มผีลประกอบการทีด่ ีและไดร้บัประโยชน์จากนโยบายกระตุ้นเศรษฐกจิของสหรฐั เช่น การ

ลดภาษขีองบรษิทั   

• แต่ในช่วงไตรมาส 2 ปี 2562 กองทุน AXA Digital Economy มกีารปรบัตวัลดลง เนื่องจากนักลงทุนเริม่มีความ

กงัวลเกีย่วกบัเศรษฐกจิโลกทีช่ะลอตวัลง ปัญหาเรื่องสงครามการคา้ระหว่างจนี-สหรฐัทีม่คีวามรุนแรงมากขึน้ ท าให้

นักลงทุนมีการขายสินทรพัย์เสี่ยง และขายท าก าไรหุ้น โดยเฉพาะหุ้นสหรฐั ที่มี valuation ที่สูง อย่างหุ้นกลุ่ม

เทคโนโลย ีทีก่องทุน AXA Digital Economy มกีารลงทุน   

• อย่างไรกต็ามกองทุน AXA Digital Economy กลบัฟ้ืนตวัขึน้ในช่วงไตรมาสที ่3/2562 หลงัจากทีธ่นาคารกลางสหรฐั 

(FED) เริม่มีการปรบัลดอตัราดอกเบี้ยนโยบายพื่อช่วยประครองเศรษฐกิจและลดผลกระทบจากสงครามการค้า

ระหว่างจนีและสหรฐั ท าใหน้ักลงทุนเริม่กลบัมาลงทุนในสนิทรพัยเ์สีย่งอกีครัง้ โดยเฉพาะหุน้ทีม่คีุณภาพทีด่ ีมกีาร

เติบโตที่สูง เช่น หุ้นในกองทุนของกอง AXA Digital Economy อีกทัง้ผลประกอบการของหุ้นที่ทางกองทุนลงทุน

ออกมาดกีว่าทีน่กัวเิคราะหค์าดท าใหผ้ลตอบแทนสงูกว่า MSCI World  

• ผลประกอบการของหุ้นกลุ่มเทคโนโลยขีองสหรฐัในไตรมาสที่ 3 ยงัคงออกมาดีกว่าที่นักวเิคราะคาดการณ์ โดย

ออกมาดีกว่าคาดการณ์สูงถึง 6.97% ซึ่งสูงสุดในราย sector ของดชันี S&P 500 และรายได้ของกลุ่มเทคโนโลยี

ยงัคงเตบิโต 2.35% 
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กองทุนเปิด แอล เอช ดิจิตอล อีโคโนมี 

Highlights 

• เหมาะสมกบัการลงทุนระยะยาว เนื่องจาก digital theme มกีารเตบิโตที่สงู ในกองทุน AXA Digital Economy 

นักลงทุนสามารถลงทุนในหุ้นทัว่โลกเกี่ยวกับ e-commerce, big data, cloud, internet of things โฆษณา 

online, online payment และ ทีเ่กีย่วกบัการขนสง่ของ e-commerce   

• คาดว่าธุรกจิ E-commerce จะขยายตวั 2 เท่า ภายในปี 2021 และ การใช ้internet จะเพิม่ขึน้ 15% ต่อปี ในอกี 

5 ปี ขา้งหน้า * โดยปัจจยัที่สนับสนุนเช่น การใช้โทรศพัท์มอืถอื และ ตลาดเกดิใหม่ ทีม่อีตัราการใช้ internet 

และ e-commerce ทีส่งู   

• ไดร้บัประโยชน์จากการบรหิารกองทุนที ่active ของทมี AXA ทีม่ทีมีผูจ้ดัการกองทุน นกัวเิคราะห ์ทัว่โลก กว่า 

80 คน และมปีระสบการณ์ดา้นลงทุนเฉลีย่ 20 ปี  

แนะน า 

• “ ถอื” ลงทุน digital theme มโีอกาสเตบิโตสงูในระยะยาว (มากกว่า 1 ปี)  

 

บรษิัทขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นอย่างสูง ที่ได้มอบความไว้วางใจให้บรษิัทบรหิารเงนิลงทุนของท่าน 

บรษิทัยงัคงยนืยนัในความตัง้ใจและทุม่เทความสามารถเพื่อบรหิารเงนิของท่านอย่างมปีระสทิธภิาพสงูทีส่ดุต่อไป และหากท่านมี

ขอ้สงสยัประการใด ท่านสามารถตดิต่อมาได้ที่บรษิทัหลกัทรพัย์จดัการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮา้ส ์จ ากดั หมายเลขโทรศพัท ์   

02-286-3484 หรอืทีอ่เีมล ์lhfund@lhfund.co.th 

 
 
 
 

ขอแสดงความนบัถอื 

             บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน แลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จ ากดั 

 

 
 
 
 
 
 
 

mailto:lhfund@lhfund.co.th
mailto:lhfund@lhfund.co.th
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กองทุนเปิด แอล เอช ดิจิตอล อีโคโนมี 
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กองทุนเปิด แอล เอช ดิจิตอล อีโคโนมี 

รายช่ือผูจ้ดัการกองทุน 
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กองทุนเปิด แอล เอช ดิจิตอล อีโคโนมี 

ตารางเปรียบเทียบผลการด าเนินงาน 
กองทุนเปิด แอล เอช ดิจิตอล อีโคโนมี (ชนิดสะสมมลูค่า) 

ข้อมลู ณ วนัท่ี 30 สิงหาคม 2562 
 

 
 

 
 

 
 

ขอ้มลู ณ วนัที ่30 สงิหาคม 2562 
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กองทุนเปิด แอล เอช ดิจิตอล อีโคโนมี 

ตารางเปรียบเทียบผลการด าเนินงาน 
กองทุนเปิด แอล เอช ดิจิตอล อีโคโนมี (ชนิดจ่ายเงินปันผล) 

ข้อมลู ณ วนัท่ี 30 สิงหาคม 2562 

 
 

 
 

 
 

 

ขอ้มลู ณ วนัที ่30 สงิหาคม 2562 
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กองทุนเปิด แอล เอช ดิจิตอล อีโคโนมี 

ตารางเปรียบเทียบผลการด าเนินงาน 
กองทุนเปิด แอล เอช ดิจิตอล อีโคโนมี (ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอตัโนมติั) 

ข้อมลู ณ วนัท่ี 30 สิงหาคม 2562 
 

 
 

                      
 
    
 

 
ขอ้มลู ณ วนัที ่30 สงิหาคม 2562 

 
- เอกสารการวดัผลการด าเนินงานของกองทุนรวมฉบบันี้ไดจ้ดัท าขึน้ตามมาตรฐานการวดัผลการด าเนินงานของกองทุนรวม
ของสมาคมบรษิทัจดัการลงทุน 

 

- ผลการด าเนินงานในอดตี/ผลการเปรยีบเทยีบผลการด าเนินงานทีเ่กีย่วขอ้งกบัผลติภณัฑใ์นตลาดทุน มไิดเ้ป็นสิง่ยนืยนัถงึผล
การด าเนินงานในอนาคต 

- ท าความเขา้ใจลกัษณะสนิคา้ เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสีย่ง ก่อนตดัสนิใจลงทุน 
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กองทุนเปิด แอล เอช ดิจิตอล อีโคโนมี 

รายงานสถานะการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผกูพนั 
มลูค่า ณ วนัท่ี 31 สิงหาคม 2562 

 

 
รายละเอียดการลงทุนในหลกัทรพัย ์
มลูค่า ณ วนัท่ี 31 สิงหาคม 2562 

 

รายละเอียดการลงทนุ มลูค่าตามราคาตลาด % NAV

หลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิในประเทศ 15,403,489.97                8.62             

เงนิฝากธนาคาร 15,403,489.97                8.62             

หลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิในต่างประเทศ 164,921,087.25              92.33           

หุน้สามญั 5,294,239.92                 2.96             

หน่วยลงทุน 159,626,847.33              89.37           

สญัญาซือ้ขายล่วงหน้า 1,154,743.86                 0.65             

สญัญาทีอ่า้งองิกบัอตัราแลกเปลีย่น 1,154,743.86                 0.65             

ประเภทรายการค้างรบัค้างจ่ายหรอืหนี้สนิอืน่ ๆ (2,862,089.11)                (1.60)            

มลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิ 178,617,231.97                  100.00            

อตัราส่วน จ านวนเงินต้น มลูค่ายติุธรรม

(%) หรือ จ านวนหุ้น/ (บาท)

หน่วย

เงินฝากธนาคาร

ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) 8.62 7,633,442.11 15,403,489.97

          รวมเงินฝากธนาคาร 8.62 15,403,489.97

สญัญาซ้ือขายล่วงหน้า

สญัญาทีอ่า้งองิกบัอตัราแลกเปลีย่น 0.65 158,210,435.00 1,154,743.86

          รวมสญัญาซ้ือขายล่วงหน้า 0.65 1,154,743.86

หุ้นสามญั

     หมวดธุรกจิหน่วยลงทุน

BLACKROCK FUND ADVISORS 2.96 1,850.00 5,294,239.92

          รวมหุ้นสามญั 2.96 5,294,239.92

หน่วยลงทนุ

     หมวดธุรกจิเงนิทุนและหลกัทรพัย์

AXA INVESTMENT MANAGERS 89.37 38,787.05 159,626,847.33

          รวมหน่วยลงทนุ 89.37 159,626,847.33

รวมเงินลงทนุ 101.60 181,479,321.08

รายการค้างจา่ยหรือหน้ีสินอ่ืน ๆ -1.60 -2,862,089.11

มลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิ 100.00 178,617,231.97

รายละเอียด
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กองทุนเปิด แอล เอช ดิจิตอล อีโคโนมี 

รายละเอียดตวัตราสารและอนัดบัความน่าเช่ือถือของตราสารแห่งหน้ี เงินฝาก หรือตราสารก่ึงหน้ีก่ึงทุน 
มลูค่า ณ วนัท่ี 31 สิงหาคม 2562 

 

สถาบนัการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ TRIS Rating 

ค าอธิบายการจดัอนัดบัเครดิตตราสารหน้ีระยะกลางและยาวมีอายุตัง้แต่ 1 ปีขึน้ไป 

AAA อนัดบัเครดิตสูงสุด มคีวามเสีย่งต ่าที่สุด ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการช าระดอกเบี้ยและคืนเงนิต้นใน
เกณฑส์งูสดุ และไดร้บัผลกระทบน้อยมากจากการเปลีย่นแปลงทางธุรกจิ เศรษฐกจิ และสิง่แวดลอ้มอื่นๆ 

AA มคีวามเสีย่งต ่ามาก ผู้ออกตราสารหนี้มคีวามสามารถในการช าระดอกเบี้ยและคนืเงนิต้นในเกณฑ์สูงมาก แต่อาจ
ได้รบัผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกจิ เศรษฐกจิ และสิง่แวดลอ้มอื่นๆ มากกว่าอนัดบัเครดติทีอ่ยู่ในระดบั 
AAA 

A มคีวามเสีย่งในระดบัต ่า ผู้ออกตราสารหนี้มคีวามสามารถในการช าระดอกเบี้ยและคนืเงนิต้นในเกณฑ์สูง แต่อาจ
ไดร้บัผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงทางธุรกจิ เศรษฐกจิ และสิง่แวดลอ้มอื่นๆ มากกว่าอนัดบัเครดติทีอ่ยู่ในระดบัสงู
กว่า 

BBB มีความเสี่ยงในระดบัปานกลาง ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการช าระดอกเบี้ยและคืนเงนิต้นในเกณฑ์ที่
เพียงพอ แต่มีความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิง่แวดล้อมอื่นๆ มากกว่า และอาจมี
ความสามารถในการช าระหนี้อ่อนแอลงเมื่อเทยีบกบัอนัดบัเครดติทีอ่ยู่ในระดบัสงูกว่า 

BB มคีวามเสีย่งในระดบัสงู ผูอ้อกตราสารหนี้มคีวามสามารถในการช าระดอกเบีย้และคนืเงนิต้นในเกณฑต์ ่ากว่าระดบั
ปานกลาง และจะไดร้บัผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงทางธุรกจิ เศรษฐกจิ และสิง่แวดลอ้มอื่นๆ ค่อนขา้งชดัเจน ซึง่
อาจสง่ใหค้วามสามารถในการช าระหนี้อยู่ในเกณฑท์ีไ่ม่เพยีงพอ 

B มคีวามเสีย่งในระดบัสงูมาก ผูอ้อกตราสารหนี้มคีวามสามารถในการช าระดอกเบี้ยและคนืเงนิต้นในเกณฑ์ต ่า และ
อาจจะหมดความสามารถหรอืความตัง้ใจในการช าระหนี้ไดต้ามการเปลีย่นแปลงของสถานการณ์ทางธุรกจิ เศรษฐกจิ 
และสิง่แวดลอ้มอื่นๆ  

C มคีวามเสีย่งในการผดินัดช าระหนี้สูงที่สุด ผู้ออกตราสารหนี้ไม่มคีวามสามารถในการช าระดอกเบี้ยและคนืเงนิต้น
ตามก าหนดอย่างชดัเจน โดยตอ้งอาศยัเงื่อนไขทีเ่อือ้อ านวยทางธุรกจิ เศรษฐกจิ และสิง่แวดลอ้มอื่นๆ อย่างมากจงึ
จะมคีวามสามารถในการช าระหนี้ได ้

D เป็นระดบัทีอ่ยู่ในสภาวะผดินดัช าระหนี้ โดยผูอ้อกตราสารหนี้ไม่สามารถช าระดอกเบีย้และคนืเงนิตน้ไดต้ามก าหนด 
อนัดบัเครดติจาก AA ถึง C อาจมเีครือ่งหมายบวก (+) หรอืลบ (-) ต่อท้ายเพือ่จ าแนกความแตกต่างของคุณภาพของ

อนัดบัเครดติภายในระดบัเดยีวกนั 

 

 

ประเภท ผูอ้อก อนัดบั มลูค่าตาม

ความน่าเช่ือถอื ราคาตลาด

เงนิฝาก ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) AA+(FITCH) 7,378,261.60                     
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ค าอธิบายการจดัอนัดบัเครดิตตราสารหน้ีระยะสัน้มีอายุต า่กว่า 1 ปี 

T1 ผูอ้อกตราสารหนี้มสีถานะทัง้ทางด้านการตลาดและการเงนิที่แขง็แกร่งในระดบัดมีาก และนักลงทุนจะได้รบัความ

คุม้ครองจากการผดินัดช าระหนี้ทีด่กีว่าอนัดบัเครดติในระดบัอื่น ผูอ้อกตราสารทีไ่ดร้บัอนัดบัเครดติในระดบัดงักล่าว

ซึง่มเีครื่องหมาย “+” ดว้ยจะไดร้บัความคุม้ครองดา้นการผดินดัช าระหนี้ทีส่งูยิง่ขึน้ 

T2 ผูอ้อกตราสารหนี้มสีถานะทัง้ทางดา้นการตลาดและการเงนิทีแ่ขง็แกร่งในระดบัด ีและมคีวามสามารถในการช าระหนี้

ระยะสัน้ในระดบัทีน่่าพอใจ 

T3 ผูอ้อกตราสารหนี้มคีวามสามารถในการช าระหนี้ระยะสัน้ในระดบัทีย่อมรบัได้ 

T4 ผูอ้อกตราสารหนี้มคีวามสามารถในการช าระหนี้ระยะสัน้ทีค่่อนขา้งอ่อนแอ 

อนัดบัเครดติทุกประเภททีจ่ดัโดย TRIS Rating เป็นอนัดบัเครดติตราสารหนี้ในตระกลูเงนิบาท ซึง่สะทอ้นความสามารถ

ในการช าระหนี้ของผู้ออกตราสารโดยไม่รวมความเสีย่งในการเปลีย่นแปลงการช าระหนี้จากสกุลเงนิบาทเป็นสกุลเงนิต รา

ต่างประเทศ 

นอกจากกนี้ TRIS Rating ยงัก าหนด “แนวโน้มอนัดบัเครดติ” (Rating Outlook) เพื่อสะท้อนความเป็นไปได้ของการ

เปลีย่นแปลงอนัดบัเครดติของผูอ้อกตราสารในระยะปานกลางหรอืระยะยาว โดย TRIS Rating จะพจิารณาถงึโอกาสทีจ่ะเกดิ

การเปลี่ยนแปลงของภาวะอุตสาหกรรมและสภาพแวดล้อมทางธุรกิจในอนาคตของผู้ออกตราสารที่อาจกระทบต่อ

ความสามารถในการช าระหนี้ ทัง้นี้ แนวโน้มอนัดบัเครดติทีอ่อกใหแ้ก่หน่วยงานหนึ่งๆ จะเทยีบเท่ากบัความสามารถในการ

ช าระหนี้ของหน่วยงานนัน้ๆ แนวโน้มอนัดบัเครดติแบ่งออกเป็น 4 ระดบั ไดแ้ก่ 

Positive  หมายถงึ อนัดบัเครดติอาจปรบัขึน้ 

Stable  หมายถงึ อนัดบัเครดติอาจไม่เปลีย่นแปลง 

Negative หมายถงึ อนัดบัเครดติอาจปรบัลดลง 

Developing หมายถงึ อนัดบัเครดติอาจปรบัขึน้ ปรบัลดลง หรอืไม่เปลีย่นแปลง 

สถาบนัการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ Fitch Rating 
ค าอธิบายการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือระยะยาว ส าหรบัประเทศไทย 

AAA(tha) แสดงถงึระดบัความน่าเชื่อถอืขัน้สงูสุดของอนัดบัความน่าเชื่อถอืภายในประเทศไทย ซึง่ก าหนดโดย Fitch โดย
อนัดบัความน่าเชื่อถอืนี้จะมอบใหก้บัอนัดบัความน่าเชื่อถอืทีม่คีวามเสีย่ง “น้อยทีส่ดุ” เมื่อเปรยีบเทยีบกบัผูอ้อก
ตราสารหรอืตราสารอื่นในประเทศไทย และโดยปกตแิลว้จะก าหนดใหแ้ก่ตราสารทางการเงนิทีอ่อกหรอืค ้าประกนั
โดยรฐับาล 
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AA(tha) แสดงถงึระดบัความน่าเชื่อถอืขัน้สงูมากเปรยีบเทยีบกบัผูอ้อกตราสารหรอืตราสารอื่นในประเทศไทย โดยระดบั
ความน่าเชื่อถือของตราสารทางการเงนิขัน้นี้ต่างจากผู้ออกตราสารหรอืตราสารอื่นที่ได้รบัการจดัอนัดบัความ
น่าเชื่อถอืขัน้สงูสดุของประเทศไทยเพยีงเลก็น้อย 

BBB (tha) แสดงถึงระดบัความน่าเชื่อถือขัน้ปานกลางเมื่อเปรยีบเทียบกบัผู้ออกตราสารหรอืตราสารอื่นในประเทศไทย 
อย่างไรกด็มีคีวามเป็นไปได้มากว่าการเปลีย่นแปลงของสถานการณ์หรอืสภาพทางเศรษฐกจิจะมผีลกระทบต่อ
ความสามารถในการช าระหนี้ได้ตรงตามก าหนดเวลาของตราสารทางการเงนิเหล่านี้มากกว่าตราสารหนี้อื่นที่
ไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเชื่อถอืในประเภททีส่งูกว่า 

BB (tha) แสดงถงึระดบัความน่าเชื่อถอืค่อนขา้งต ่าเมื่อเปรยีบเทยีบกบัผูอ้อกตราสารหรอืตราสารอื่นในประเทศไทย การ
ช าระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารเหล่านี้ภายในประเทศนัน้ๆ มคีวามไม่แน่นอนในระดบัหนึ่งและความสามารถใน
การช าระหนี้คนืตามก าหนดเวลาจะมคีวามไม่แน่นอนมากขึน้ตามการเปลีย่นแปลงของเศรษฐกจิในทางลบ 

B (tha) แสดงถงึระดบัความน่าเชื่อถอืขัน้ต ่าอย่างมนีัยส าคญัเมื่อเปรยีบเทยีบกบัผูอ้อกตราสารหรอืตราสารอื่นในประเทศ
ไทย การปฏบิตัติามเงื่อนไขของตราสารหนี้และขอ้ผกูพนัทางการเงนิยงัคงเป็นไปไดใ้นปัจจุบนั แต่ความมัน่คงยงั
จ ากดัอยู่ในระดบัหนึ่งเท่านัน้ และความสามารถในการช าระหนี้คนืตามก าหนดเวลาอย่างต่อเน่ืองนัน้ไม่แน่นอน 
ขึน้อยู่กบัสภาวะทีเ่อือ้ต่อการด าเนินธุรกจิและสภาพทางเศรษฐกจิ 

CCC(tha), CC(tha), C(tha)   แสดงถึงระดบัความน่าเชื่อถอืขัน้ต ่ามากเมื่อเปรยีบเทยีบกบัผูอ้อกตราสารหรอืตราสารอื่นใน
ประเทศไทย ความสามารถในการปฏบิตัติามขอ้ผูกพนัทางการเงนิขึน้อยู่กบัสภาวะทีเ่อือ้ต่อการด าเนินธุรกจิและ
การพฒันาทางเศรษฐกจิเพยีงอย่างเดยีว 

D(tha) อนัดบัความน่าเชื่อถอืเหล่านี้ จะถูกก าหนดใหส้ าหรบัองคก์รหรอืตราสารหนี้ซึง่ก าลงัอยู่ในภาวะผดินดัช าระหนี้ใน
ปัจจุบนั 

ค าอธิบายการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือระยะสัน้ ส าหรบัประเทศไทย 

F1 (tha) แสดงถงึระดบัความสามารถขัน้สงูสดุในการช าระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารตรงตามก าหนดเมื่อเปรยีบเทยีบกบั

ผู้ออกตราสารหรอืตราสารอื่นๆในประเทศไทย ภายใต้อนัดบัความน่าเชื่อถือนี้จะมอบให้ส าหรบัอนัดบัความ

น่าเชื่อถอืทีม่คีวามเสีย่ง “น้อยทีส่ดุ” เมื่อเปรยีบเทยีบกบัผูอ้อกตราสารอื่นในประเทศเดยีวกนัและโดยปกตแิลว้จะ

ก าหนดใหก้บัตราสารทางการเงนิทีอ่อกหรอืค ้าประกนัโดยรฐับาล ในกรณีทีม่รีะดบัความน่าเชื่อถอืสงูเป็นพเิศษ

จะมสีญัลกัษณ์ “+” แสดงไวเ้พิม่เตมิจากอนัดบัความน่าเชื่อถอืทีก่ าหนด 

F2 (tha) แสดงถึงระดบัความสามารถในการช าระหนี้ตามเงื่อนไขทางการเงนิของตราสารตามก าหนดเวลาในระดบัที่น่า

พอใจเมื่อเปรยีบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นๆในประเทศไทย อย่างไรก็ดี ระดบัความน่าเชื่อถือ

ดงักล่าวยงัไม่อาจเทยีบเท่ากบักรณีทีไ่ดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเชื่อถอืทีส่งูกว่า 

F3 (tha) แสดงถึงระดบัความสามารถในการช าระหนี้ตามเงื่อนไขทางการเงนิของตราสารตามก าหนดเวลาในระดบัปาน

กลางเมื่อเปรยีบเทยีบกบัผูอ้อกตราสารหรอืตราสารอื่นๆในประเทศไทย ความสามารถในการช าระหนี้ดงักล่าวจะ
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มคีวามไม่แน่นอนมากขึน้ไปตามความเปลีย่นแปลงในทางลบในระยะสัน้มากกว่าตราสารทีไ่ดร้บัการจดัอนัดบั

ความน่าเชื่อถอืทีส่งูกว่า 

B (tha) แสดงถงึระดบัความสามารถในการช าระหนี้ตามเงื่อนไขทางการเงนิของตราสารตามก าหนดเวลาทีไ่ม่แน่นอนเมื่อ

เปรยีบเทียบกบัผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นๆในประเทศไทย ความสามารถในการช าระหนี้ดังกล่าวจะไม่

แน่นอนมากขึน้ตามการเปลีย่นแปลงทางเศรษฐกจิแลการเงนิในทางลบระยะสัน้ 

C (tha) แสดงถงึระดบัความสามารถในการช าระหนี้ตามเงื่อนไขทางการเงนิของตราสารตามก าหนดเวลาทีไ่ม่แน่นอนสงู

เมื่อเปรยีบเทยีบกบัผูอ้อกตราสารหรอืตราสารอื่นๆในประเทศไทย ความสามารถในการปฏบิตัติามขอ้ผูกพนัทาง

การเงนิขึน้อยู่กบัสภาวะทีเ่อือ้ต่อการด าเนินธุรกจิและสภาพการณ์ทางเศรษฐกจิเท่านัน้ 

D (tha) แสดงถงึการผดินดัช าระหนี้ทีไ่ดเ้กดิขึน้แลว้หรอืก าลงัจะเกดิขึน้ 

หมายเหตปุระกอบการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือในระยะยาว ในระยะสัน้ ส าหรบัประเทศไทย 

เครื่องบ่งชี้พเิศษส าหรบัประเทศไทย “tha” จะถูกระบุไวต่้อจากอนัดบัความน่าเชื่อถือทุกระดบั เพื่อแยกความแตกต่าง

ออกจากการจดัอนัดบัความน่าเชื่อถอืระดบัสากล เครื่องหมาย “ + ” หรอื “ - ” อาจจะถูกระบุไว้เพิม่เติมต่อจากอนัดบัความ

น่าเชื่อถอืส าหรบัประเทศหนึ่งๆ เพื่อแสดงถงึสถานะย่อยโดยเปรยีบเทยีบกนัภายในอนัดบัความน่าเชื่อถอืขึน้หลกั ทัง้นี้ จะไม่

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

ส าหรบัอนัดบัความน่าเชื่อถอืในระยะยาวและจะไม่มกีารระบุสญัลกัษณ์ต่อทา้ยดงักล่าวส าหรบัอนัดบัความน่าเชื่อถอื ใน

ระยะสัน้ นอกเหนือจาก “F1 (tha)” 

สญัญาณการปรบัอนัดบัความน่าเชื่อถือ (Rating Watch) : สญัญาณการปรบัอนัดบัความน่าเชื่อถอืจะถูกใช้เพื่อแจ้งให้
นกัลงทุนทราบว่ามคีวามเป็นไปไดท้ีจ่ะมกีารเปลีย่นแปลงอนัดบัความน่าเชื่อถอืและแจง้แนวโน้มทศิทางของการเปลีย่นแปลง
ดงักล่าว สญัญาณดงักล่าวอาจระบุเป็น “สญัญาณบวก” ซึง่บ่งชีแ้นวโน้มในการปรบัอนัดบัความน่าเชื่อถอืใหส้งูขึน้ “สญัญาณ
ลบ” จะบ่งชีแ้นวโน้มในการปรบัอนัดบัความน่าเชื่อถอืใหต้ ่าลง หรอื “สญัญาณววิฒัน์” ในกรณีทีอ่นัดบัความน่าเชื่อถอือาจจะ
ไดร้บัการปรบัขึน้ ปรบัลง หรอืคงที ่โดยปกตสิญัญาณการปรบัอนัดบัความน่าเชื่อถอืมกัจะถูกระบุไวส้ าหรบัช่วงระยะเวลาสัน้ๆ 
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กองทุนเปิด แอล เอช ดิจิตอล อีโคโนมี 

รายงานสรปุเงินลงทุนในตราสารแห่งหน้ี เงินฝาก หรือตราสารก่ึงหน้ีก่ึงทุน  
 มลูค่า ณ วนัท่ี 31 สิงหาคม 2562 

           

รายงานการลงทุนท่ีไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน 
รอบ 6 เดือนระหว่างวนัท่ี 1 มีนาคม 2562 ถึงวนัท่ี 31 สิงหาคม 2562 

วนัที ่ รายละเอยีด การด าเนินการแกไ้ข 
  

 
 

 

 

 

การใช้สิทธิออกเสียงในท่ีประชุมผู้ถือหุ้น 

ผูล้งทุนสามารถตรวจดูแนวทางในการใชส้ทิธอิอกเสยีงและการด าเนินการใชส้ทิธอิอกเสยีงไดท้ี ่website ของบรษิทั
จดัการ www.lhfund.co.th 
 
 
 
 
 
 
 

กลุม่ของตราสารการลงทนุ มลูค่าตามราคาตลาด % NAV

(ก) ตราสารภาครฐัไทย/ตราสารภาครฐัต่างประเทศ -                              -           

(ข) ตราสารทีธ่นาคารทีม่กีฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ ธนาคารพาณิชย์ 7,378,261.60                  4.13          

หรอืบรษิทัเงนิทุนเป็นผูอ้อก/สัง่จ่าย/รบัอาวลั/ค า้ประกนั

(ค) ตราสารทีม่อีนัดบัความน่าเชื่อถอือยูใ่นอนัดบัทีส่ามารถ -                              -           

ลงทุนได้ (Investment grade)

(ง) ตราสารทีม่อีนัดบัความน่าเชื่อถอือยูใ่นอนัดบัต ่ากวา่อนัดบัที่ -                              -           

สามารถลงทุนได้ (Investment grade) หรอืไม่ม ีRating

สดัสว่นเงนิลงทุนขัน้สงูต่อมลูคา่ทรพัยส์นิสทุธขิองกองทุนส าหรบักลุ่มตราสารตาม (ง) เท่ากบั 15% NAV 

http://www.lhfund.co.th/
http://www.lhfund.co.th/
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กองทุนเปิด แอล เอช ดิจิตอล อีโคโนมี 

รายงานรายช่ือของบคุคลท่ีเก่ียวข้อง ท่ีมีการท าธรุกรรมกบักองทุนรวม 

กองทุนเปิด แอล เอช ดจิติอล อโีคโนม ีมกีารท าธุรกรรมกบับุคคลทีเ่กีย่วขอ้งในรอบระยะเวลาตัง้แต่วนัที ่             

1 มนีาคม 2562 ถงึวนัที ่31 สงิหาคม 2562 ตามรายชื่อ ดงันี้ 

- ไม่ม ี  - 

หมายเหตุ : ผูล้งทุนสามารถตรวจสอบการท าธุรกรรมกบับุคคลทีเ่กีย่วขอ้งกบักองทุนรวม ไดท้ีบ่รษิทัจดัการโดยตรง หรอืที ่website ของบรษิัท

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

 

 

รายละเอียดการลงทุนในสญัญาซ้ือขายล่วงหน้า 
 

 
 
 
 

อตัราส่วนหมนุเวียนการลงทุนของกองทุน (Portfolio Turnover Ratio: PTR) 
มลูค่า ณ วนัท่ี 31 สิงหาคม 2562 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประเภทสญัญา คู่สญัญา วตัถุประสงค์ มลูค่าสญัญา

(Notional Amount)

% NAV วนัครบก าหนด ก าไร/ขาดทุน

(Net Gain/Loss)

สญัญาฟอร์เวริ์ด KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED                                                                 ป้องกนัความเสีย่ง 11,372,779.50 0.1226 11 Oct 2019 219,005.21

สญัญาฟอร์เวริ์ด KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED                                                                 ป้องกนัความเสีย่ง 6,150,940.00 0.0233 25 Oct 2019 41,561.98

สญัญาฟอร์เวริ์ด KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED                                                                 ป้องกนัความเสีย่ง 16,269,410.00 0.0612 17 Jan 2020 109,320.17

สญัญาฟอร์เวริ์ด KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED                                                              ป้องกนัความเสีย่ง 118,863,954.00 0.4174 17 Jan 2020 745,601.94

สญัญาฟอร์เวริ์ด THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY 

LIMITED                                                     

ป้องกนัความเสีย่ง 5,553,351.50 0.0220 27 Mar 2020 39,254.56

สญัญาทีอ่า้งองิกบัอตัราแลกเปลีย่น USD/THB

ช่ือกองทนุ PTR

กองทุนเปิด แอล เอช ดจิติอล อโีคโนมี 0.0042

http://www.sec.or.th/
http://www.sec.or.th/
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กองทุนเปิด แอล เอช ดิจิตอล อีโคโนมี 

ค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเกบ็จากกองทุนรวม 
ส าหรบัรอบระยะเวลาตัง้แต่วนัท่ี 1 มีนาคม 2562 ถึงวนัท่ี 31 สิงหาคม 2562 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค่าใช้จ่ายทีเ่รยีกเก็บจากกองทุน* จ านวนเงนิ

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

ค่าธรรมเนยีมการจดัการ (Management Fee) 1,557.15 0.674 ไม่เกนิรอ้ยละ 2.50

ค่าธรรมเนยีมผูดู้แลผลประโยชน์ (Trustee Fee) 37.37 0.016 ไม่เกนิรอ้ยละ 0.10

ค่าธรรมเนยีมนายทะเบยีน (Registrar Fee) 311.43 0.135 ไม่เกนิรอ้ยละ 0.50

ค่าสอบบญัช ี(Audit Fee) 30.16 0.013 ตามทีจ่่ายจรงิ

ค่าทีป่รกึษาการลงทุน (Advisory Fee) ไม่มี ไม่มี ไม่มี

ค่าจดัตัง้และจดทะเบยีนกองทุน (Setup and Registered Fund) 21.56 0.009 ตามทีจ่่ายจรงิ

ค่าใช้จ่ายอืน่ๆ ในการด าเนนิโครงการ  (Others Operating  Expense) 16.66 0.007 ตามทีจ่่ายจรงิ

รวมค่าใช้จ่ายทัง้หมด** 1,974.33 0.854

ค่าใช้จ่ายในการซือ้ขายหลกัทรพัย์ 29.35 0.013 ตามทีจ่่ายจรงิ

หมายเหตุ

* ค่าธรรมเนยีมและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ รวมภาษมีลูค่าเพิม่ ภาษธุีรกจิเฉพาะ หรอืภาษอีืน่ใดในท านองเดยีวกนั(ถ้าม)ี

**  ไม่รวมค่านายหน้าซือ้ขายหลกัทรพัย ์และค่าธรรมเนยีมต่างๆ ทีเ่กดิขึน้จากการซือ้ขายหลกัทรพัย์

รอ้ยละของมลูค่าทรพัยส์นิสทุธิ
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กองทุนเปิด แอล เอช ดิจิตอล อีโคโนมี 

กองทุนเปิด แอล เอช ดิจิตอล อีโคโนมี 
งบดลุ 

ณ วนัท่ี 31 สิงหาคม 2562 

 

(หน่วย : บาท)
ยงัไม่ได้ตรวจสอบ

สนิทรพัย์
เงนิลงทุนตามมลูค่ายตุธิรรม  (ราคาทุน 151,805,660.21 บาท) 164,921,087.25
เงนิฝากธนาคาร 15,396,159.33
ลกูหนี้จากเงนิปันผลและดอกเบีย้ 7,330.64
ค่าใช้จ่ายรอการตดับญัช ี- สทุธิ 67,359.64          
ลกูหนี้จากการขายเงนิลงทุน -                   
ลกูหนี้สญัญาซือ้ขายเงนิตราสารต่างประเทศล่วงหน้าสทุธิ 1,154,743.86      
รวมสนิทรพัย์ 181,546,680.72

หนี้สนิ
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 274,542.79        
เจ้าหนี้จากการซือ้เงนิลงทุน 0.00
เจ้าหนี้จากการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน 2,511,472.39
หนี้สนิอืน่ 143,433.57        
รวมหนี้สนิ 2,929,448.75      
สนิทรพัยส์ทุธิ 178,617,231.97

สนิทรพัยส์ทุธิ
ทุนทีไ่ด้รบัจากผูถ้อืหน่วยลงทุน 165,282,923.85
ก าไร(ขาดทุน) สะสม
บญัชปีรบัสมดุล (5,407,196.04)
ก าไร(ขาดทุน) สะสมจากการด าเนนิงาน 18,741,504.16
สนิทรพัยส์ทุธิ 178,617,231.97

ประเภทผูถ้อืหน่วยลงทุน
สนิทรพัยส์ทุธต่ิอหน่วยทีค่ านวณแยกตามประเภทผูถ้อืหน่วยลงทุน มดีงันี้
ชนดิสะสมมลูค่า 11.2490            
ชนดิขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตัิ 11.2477            
ชนดิจ่ายเงนิปันผล 10.3941            

ประเภทผูถ้อืหน่วยลงทุน
จ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายแลว้ทัง้หมด ณ วนัสิน้งวด (หน่วย) แยกตามประเภทผูถ้อืหน่วยลงทุน มดีงันี้
ชนดิสะสมมลูค่า 5,525,959.8998   
ชนดิขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตัิ 2,454,545.4628   
ชนดิจ่ายเงนิปันผล 8,547,787.0153   

16,528,292.3779 
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กองทุนเปิด แอล เอช ดิจิตอล อีโคโนมี 

กองทุนเปิด แอล เอช ดิจิตอล อีโคโนมี 
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน 

ณ วนัท่ี 31 สิงหาคม 2562 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ช่ือย่อ จ านวนหน่วย / 

มลูค่าท่ีตราไว้

มลูค่ายติุธรรม 

(บาท)

อตัราส่วนของ

มลูค่ายติุธรรม

(%)

อตัรา

ดอกเบีย้

วนัครบ

ก าหนด

AXA World Funds SICAV - Framlington Digital Economy AXFDICU 38,787.046  159,626,847.33 96.79 -

ISHARES EDGE MSCI MIN VOL GLOBAL ETF ACWV US 1,850.000      5,294,239.92 3.21 -

 164,921,087.25 100.00

  164,921,087.25 100.00

รวม หน่วยลงทุน

รวมเงินลงทนุ - 100% (ราคาทนุ 151,805,660.21 บาท) 

หน่วยลงทุน
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กองทุนเปิด แอล เอช ดิจิตอล อีโคโนมี 

กองทุนเปิด แอล เอช ดิจิตอล อีโคโนมี 
งบก าไรขาดทุน 

ส าหรบัรอบระยะเวลาตัง้แต่วนัท่ี 1 มีนาคม 2562 ถึงวนัท่ี 31 สิงหาคม 2562 

 

(หน่วย : บาท)
ยงัไม่ได้ตรวจสอบ

รายได้จากการลงทุน
รายได้จากเงนิปันผล 43,588.91
รายได้จากดอกเบีย้ 17,667.74

รวมรายได้ 61,256.65
ค่าใช้จ่าย

ค่าธรรมเนยีมการจดัการ                                                                               1,557,147.75
ค่าธรรมเนยีมผูดู้แลผลประโยชน์                                                                       37,371.53
ค่าธรรมเนยีมนายทะเบยีน                                                                              311,429.59
ค่าสอบบญัชี 30,163.12
ค่าใช้จ่ายอืน่ๆ ในการด าเนนิโครงการ 38,409.17

รวมค่าใช้จ่าย 1,974,521.16
รายได้จากการลงทุนสทุธิ (1,913,264.51)
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) อืน่

ก าไร (ขาดทุน) สทุธทิีเ่กดิขึน้จากอตัราแลกเปลีย่น (5,111,296.19)
ก าไร (ขาดทุน) สทุธทิีเ่กดิขึน้จากสญัญาป้องกนัความเสีย่ง 3,836,356.30
ก าไร (ขาดทุน) สทุธทิีย่งัไม่เกดิขึน้จากอตัราแลกเปลีย่น -                  
ก าไร (ขาดทุน) สทุธทิีย่งัไม่เกดิขึน้จากสญัญาป้องกนัความเสีย่ง 752,716.88

รวมรายได้ (ค่าใช้จ่าย) อืน่ (522,223.01)
รายการก าไร(ขาดทุน)สทุธจิากเงนิลงทุน

ก าไร(ขาดทุน)สทุธทิีเ่กดิขึน้ทัง้สิน้ 16,200,809.48
ก าไร(ขาดทุน)สทุธทิีย่งัไม่เกดิขึน้ทัง้สิน้ (1,409,534.10)

รวมก าไร(ขาดทุน)จากเงนิลงทุนทีเ่กดิขึน้และยงัไม่เกดิขึน้ 14,791,275.38
รวมก าไร(ขาดทุน)จากเงนิลงทุน 14,269,052.37
การเพิม่ขึน้(ลดลง) ในสนิทรพัยส์ทุธจิากการด าเนนิงาน 12,355,787.86

การเพิม่ขึน้ในสนิทรพัยส์ทุธจิากการด าเนนิงานแยกตามประเภทผูถ้อืหน่วยลงทุน มดีงันี้

ชนดิสะสมมลูค่า 1,796,507.77
ชนดิขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตัิ 1,367,019.53
ชนดิจ่ายเงนิปันผล 9,192,260.56
รวม 12,355,787.86

ประเภทผูถ้อืหน่วยลงทุน


