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กองทุนเปิด แอล เอช มัน่คง (LHIP) 

กองทุนเปิด แอล เอช มัน่คง (LHIP) 

ประเภทโครงการ :  กองทุนรวมผสมแบบก ำหนดสัดส่วนกำรลงทุนในตรำสำรแห่งทุนไม่เกินร้อยละ 80 ของมูลค่ำ

ทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุน   

นโยบายการลงทุน : กองทุนมนีโยบำยทีจ่ะลงทุนในหรอืมไีวซ้ึง่หลกัทรพัย ์และ/หรอืตรำสำรดงัต่อไปนี้ 

1. หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหำริมทรัพย์/หน่วยลงทุนของกองทุนรวมโครงสร้ำงพื้นฐำน/

หน่วยทรสัต์ของทรสัต์เพื่อกำรลงทุนในอสงัหำรมิทรพัย์/ตรำสำรอื่นใดที่ให้สทิธใินกำรได้มำหรือที่มี

ผลตอบแทนอำ้งองิกบัตรำสำรดงักล่ำวขำ้งตน้ หรอืกลุ่มของตรำสำร/หน่วยลงทุนดงักล่ำวขำ้งตน้  

2. ตรำสำรแห่งทุนทีม่ปัีจจยัพืน้ฐำนด ีและ/หรอืมแีนวโน้มจ่ำยเงนิปันผลสงู  

ทัง้นี้ กองทุนจะลงทุนในหลกัทรพัย์ และ/หรอืตรำสำรตำมขอ้ 1. ถงึขอ้ 2. โดยเฉลีย่ในรอบปีบญัชไีม่เกนิ

รอ้ยละ 80 ของมลูค่ำทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุน 

นอกจำกนัน้ กองทุนอำจพิจำรณำลงทุนในเงินฝำกธนำคำร ตรำสำรแห่งหนี้ ตรำสำรกึ่งหนี้กึ่งทุน 
ใบส ำคญัแสดงสทิธ ิและ/หรอืหน่วย private equity ตำมประกำศส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. รวมถงึ
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นหรือกำรหำดอกผลโดยวิธีอื่นตำมที่ระบุไว้ในโครงกำรหรือตำมที่
คณะกรรมกำร ก.ล.ต. หรือ ส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ประกำศก ำหนด ทัง้นี้ กองทุนอำจจะ
พจิำรณำลงทุนในหรอืมไีวซ้ึง่สญัญำซื้อขำยล่วงหน้ำ (Derivatives) โดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อป้องกนัควำม
เสี่ยง (Hedging) โดยจะไม่ลงทุนในหรอืมีไว้ซึ่งตรำสำรที่มีลักษณะของสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำแฝง 
(Structured Note) ตรำสำรหนี้ทีไ่ม่ไดร้บักำรจดัอนัดบัควำมน่ำเชื่อถอื (Unrated Securities) ตรำสำรทุน
ของบรษิทัทีไ่ม่ไดจ้ดทะเบยีนซื้อขำยในตลำด (ไม่รวมถงึหลกัทรพัย์ทีค่ณะกรรมกำรตลำดหลกัทรพัยส์ัง่
รบัเป็นหลกัทรพัย์จดทะเบียนในตลำดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย ซึ่งผู้ออกหลกัทรพัย์ดงักล่ำวอยู่
ระหว่ำงกำรด ำเนินกำรกระจำยกำรถอืหุน้รำยย่อยตำมขอ้บงัคบัตลำดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย) และ
ตรำสำรหนี้ที่มอีนัดบัควำมน่ำเชื่อถือของตรำสำรหรอืผู้ออก (Issue/Issuer) ต ่ำกว่ำที่สำมำรถลงทุนได ้
(Non-investment grade) อย่ำงไรกต็ำม กองทุนอำจมไีวซ้ึ่งตรำสำรแห่งหนี้ทีม่อีนัดบัควำมน่ำเชื่อถอืที่
ตวัตรำสำรหรอืทีผู่อ้อกตรำสำรต ่ำกว่ำทีส่ำมำรถลงทุนได ้(Non-investment grade) หรอืตรำสำรทุนของ
บรษิทัทีไ่ม่ไดจ้ดทะเบยีนในตลำดหลกัทรพัย ์(Unlisted Securities) เฉพำะในกรณีทีต่รำสำรหนี้นัน้ไดร้บั
กำรจดัอนัดบัควำมน่ำเชื่อถอืทีต่วัตรำสำรหรอืทีผู่อ้อกตรำสำรในอนัดบัทีส่ำมำรถลงทุนได ้(Investment 
Grade) หรอืตรำสำรทุนที่จดทะเบียนในตลำดหลกัทรพัย์ (Listed Securities) แล้วแต่กรณี ในขณะที่
กองทุนลงทุนเท่ำนัน้ 
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กองทุนเปิด แอล เอช มัน่คง (LHIP) 

 

 

เรยีน ท่ำนผูถ้อืหน่วยลงทุน 
 กองทุนเปิด แอล เอช มัน่คง  

 
บรษิัทหลกัทรพัย์จดักำรกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮำ้ส ์จ ำกดั ขอน ำส่ง “รำยงำนสรุปสถำนะกำรลงทุน” เพื่อรำยงำน 

ผลกำรด ำเนินงำนของกองทุนตัง้แต่วนัที ่1 พฤษภำคม 2563 ถงึวนัที ่31 ตุลำคม 2563 มำเพื่อโปรดทรำบ 
 

สภาพตลาดในรอบบญัชีตัง้แต่วนัท่ี 1 พฤษภาคม 2563 ถึงวนัท่ี 31 ตุลาคม 2563 

ตลาดตราสารหน้ี 

ภำพรวมตลำดตรำสำรหนี้ของไทยในช่วงวนัที่ 1 พฤษภำคม 2563 ถึง 31 ตุลำคม 2563 อัตรำผลตอบแทน

พนัธบตัรรฐับำลในช่วงอำยุ 0-10 ปี นัน้มคีวำมชนัที่สูงขึ้น โดยตรำสำรอำยุ 0-5 ปรบัตวัลดลง 5-15 bps และตรำสำรอำยุ

มำกกว่ำ 5 ปี ปรบัตวัสูง 5-10 bps ตำมภำพกำรเติบโตทำงเศรษฐกิจในระยะสัน้ที่น่ำจะเติบโตได้อย่ำงช้ำ ๆ โดยในช่วงที่

ผ่ำนมำภำพรวมเศรษฐกจิไทยยงัคงมแีนวโน้มชะลอตวั ส่งผลใหภ้ำคกำรใชจ้่ำย รวมทัง้ภำคกำรผลติ และกำรส่งออก มกีำร

หดตวัอย่ำงต่อเนื่อง ถงึแมว้่ำจะมกีำรเร่งกำรใชจ้่ำยภำครฐั และกำรผ่อนคลำยกำรลอ็กดำวน์ในประเทศรวมทัง้ในต่ำงประเทศ 

อย่ำงไรก็ตำมตลำดคำดว่ำจะยงัคงไม่เห็นภำพกำรเติบโตภำยในปีนี้เนื่องจำกกิจกรรมทำงเศรษฐกิจต่ำงๆ  ยงัท ำได้อย่ำง

จ ำกดั โดยเฉพำะนักท่องเที่ยวต่ำงประเทศที่ยงัคงไม่กลบัมำภำยในปีนี้ ทำงดำ้นอตัรำเงนิเฟ้อไทยอยู่ในระดับตดิลบอย่ำง

ต่อเนื่อง โดยปัจจยัหลกัยงัคงมำจำกรำคำพลงังำนที่ลดลงอย่ำงต่อเนื่อง และ อตัรำเงินเฟ้อพื้นฐำนยงัคงเป็นบวกเพียง

เลก็น้อย โดยกำรประชุม กนง.ในรอบล่ำสุดมำคณะกรรมกำรมมีตเิป็นเอกฉันท ์ใหค้งอตัรำดอกเบีย้ไวท้ีร่อ้ยละ 0.50 ต่อปี ซึ่ง

มกีำรประเมนิว่ำเศรษฐกจิไทยจะมกีำรเตบิโตทีเ่พิม่ขึน้เลก็น้องแต่ยงัคงตดิลบอยู่ที ่-7.8% แต่จะเตบิโตไดอ้ย่ำงชำ้ๆ ในปีหน้ำ

เน่ืองจำกจ ำนวนนักท่องเทีย่วจะยงัไม่กลบัมำเป็นปกต ิและ เงนิเฟ้อจะมแีนวโน้มทีป่รบัตวัสงูขึน้เลก็น้อยจำกรำคำพลงังำนที่

ปรบัเพิม่ขึ้น โดยในระยะต่อไป  คณะกรรมกำรฯ คำดว่ำจะใช้เวลำไม่ต ่ำกว่ำสองปีก่อนที่กิจกรรมทำงเศรษฐกิจโดยรวมจะ

กลบัสู่ระดบัก่อน กำรแพร่ระบำดของไวรสั โควดิ-19 ซึง่ตลำดคำดว่ำจะไม่มกีำรขึน้อตัรำดอกเบีย้นโยบำยจนถงึปีหน้ำ 

 

ตลาดอสงัหาริมทรพัยใ์นประเทศ 

ภำพรวมตลำดตรำสำรหนี้ของไทยในช่วงวนัที่ 1 พฤษภำคม 2563 ถึง 31 ตุลำคม 2563 อัตรำผลตอบแทน

พนัธบตัรรฐับำลในช่วงอำยุ 0-10 ปี นัน้มคีวำมชนัที่สูงขึน้ โดยตรำสำรอำยุ 0-5 ปรบัตวัลดลง 5-15 bps  และตรำสำรอำยุ

มำกกว่ำ 5 ปี ปรบัตวัสูง 5-10 bps ตำมภำพกำรเติบโตทำงเศรษฐกิจในระยะสัน้ที่น่ำจะเติบโตได้อย่ำงช้ำ ๆ โดยในช่วงที่

ผ่ำนมำภำพรวมเศรษฐกจิไทยยงัคงมแีนวโน้มชะลอตวั ส่งผลใหภ้ำคกำรใชจ้่ำย รวมทัง้ภำคกำรผลติ และกำรส่งออก มกีำร

หดตัวอย่ำงต่อเนื่ อง ถึงแม้ว่ำจะมีกำรเร่งกำรใช้จ่ำยภำครัฐ และ กำรผ่อนคลำยกำรล็อกดำวน์ในประเทศรวมทัง้ใน

ต่ำงประเทศ อย่ำงไรกต็ำมตลำดคำดว่ำจะยงัคงไมเ่หน็ภำพกำรเตบิโตภำยในปีนี้เน่ืองจำกกจิกรรมทำงเศรษฐกจิต่ำง ๆ ยงัท ำ
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ไดอ้ย่ำงจ ำกดั โดยเฉพำะนักท่องเทีย่วต่ำงประเทศทีย่งัคงไม่กลบัมำภำยในปีนี้ ทำงดำ้นอตัรำเงนิเฟ้อไทยอยู่ในระดบัตดิลบ

อย่ำงต่อเน่ือง โดยปัจจยัหลกัยงัคงมำจำกรำคำพลงังำนทีล่ดลงอย่ำงต่อเน่ือง และ อตัรำเงนิเฟ้อพืน้ฐำนยงัคงเป็นบวกเพยีง

เลก็น้อย โดยกำรประชุม กนง.ในรอบล่ำสุดมำคณะกรรมกำรมมีตเิป็นเอกฉันท ์ใหค้งอตัรำดอกเบีย้ไวท้ีร่อ้ยละ 0.50ต่อปี  ซึ่ง

มกีำรประเมนิว่ำเศรษฐกจิไทยจะมกีำรเติบโตที่เพิม่ขึ้นเล็กน้องแต่ยงัคงตดิลบอยู่ที่ -7.8% แต่จะเติบโตไดอ้ย่ำงชำ้ ๆ ในปี

หน้ำเนื่องจำกจ ำนวนนักท่องเที่ยวจะยงัไม่กลบัมำเป็นปกติ และ เงนิเฟ้อจะมีแนวโน้มที่ปรบัตัวสูงขึ้นเล็กน้อยจำกรำคำ

พลงังำนที่ปรบัเพิ่มขึ้น โดยในระยะต่อไป คณะกรรมกำรฯ คำดว่ำจะใช้เวลำไม่ต ่ำกว่ำสองปีก่อนที่กิจกรรมทำงเศรษฐกิจ

โดยรวมจะกลบัสู่ระดบัก่อน กำรแพร่ระบำดของไวรสั โควดิ-19 ซึง่ตลำดคำดว่ำจะไม่มกีำรขึน้อตัรำดอกเบีย้นโยบำยจนถงึปี

หน้ำ 

 

ตลาดตราสารทุน 

ตลำดหุน้ไทยในเดอืน พ.ค. 2563 ซื้อขำยในรปูแบบ sideways up หรอืแกว่งตวัขึน้แต่ไม่ไดป้รบัขึน้รุนแรง ซึง่ภำวะ

ตลำดหุน้ยงัถอืว่ำแขง็แกร่งกว่ำทีเ่รำไดป้ระเมนิว่ำตลำดหุน้น่ำจะมกีำรปรบัฐำนบ้ำง โดยเรำพบว่ำมปัีจจยับวกและปัจจยัลบ

หลำยประกำรเขำ้สู่ตลำดหุ้นแต่ปัจจยับวกยงัคงมนี ้ำหนักมำกกว่ำ โดยปัจจยับวกที่ส ำคญัได้แก่ 1) ประเทศต่ำง ๆ รวมทัง้

ประเทศไทยทยอยเปิดเมอืงและเปิดธุรกจิ 2) ตวัเลขกำรตดิเชือ้ Covid-19 ในประเทศต่ำง ๆ รวมทัง้ประเทศไทย ไม่ไดเ้ร่งตวั

ขึน้หลงัจำกกำรเปิดเมอืง (ยกเว้นเพยีงบำงประเทศในลำตินอเมรกิำ และรสัเซีย อนิเดยี ที่มผีู้ติดเชื้อเร่งขึ้นมำก) ส่งผลให้

ควำมเสี่ยงของกำรต้องกลบัมำปิดเมืองมีน้อยลง 3) รำคำน ้ำมนัดบิฟ้ืนตวัค่อนข้ำงแรง หลงัจำกผลบวกจำกกำรทยอยลด

ปรมิำณกำรผลติของประเทศต่ำง ๆ เริม่ส่งผลดตี่อตลำดน ้ำมนัโลก ขณะเดยีวกนัตลำดหุน้ไทยกเ็ผชญิควำมผนัผวนและมแีรง

ขำยสวนเขำ้มำเป็นระยะ ๆ จำกปัจจยัลบเช่น 1) ผลประกอบกำรไตรมำส 1/2563 ทีร่ำยงำนออกมำต ่ำกว่ำทีต่ลำดคำดกำรณ์

เล็กน้อย 2) สถำนกำรณ์ของกำรท่องเที่ยวในช่วงไตรมำส 2/2563 ถึงต้นไตรมำส 3/2563 อำจจะแย่กว่ำที่ตลำดคำด         

หลงัทำงกำรไทยยงัมคี ำสัง่ปิดน่ำนฟ้ำในเดอืน ม.ิย. (แต่ปัจจยัดงักล่ำวก็รบัรูไ้ดใ้นรำคำหุ้นที่เกี่ยวขอ้งค่อนขำ้งเรว็) รวมทัง้    

3) valuations ของตลำดหุ้นไทยที่อยู่ในระดับสูงมำก จำก EPS downgrade ที่เกิดขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง ทัง้นี้ดัชนีฯ ปิดที ่

1,342.85 เพิม่ขึ้น 3.16% ดว้ยมูลค่ำกำรซื้อขำยเฉลี่ย 6.41 หมื่นล้ำนบำท เทยีบกบั 6.75 หมื่นล้ำนบำทในเดอืน เม.ย. นัก

ลงทุนต่ำงชำตขิำยสุทธ ิ3.16 หมื่นล้ำนบำท นักลงทุนสถำบนัภำยในประเทศซื้อสุทธ ิ1.78 หมื่นลำ้นบำท พอรต์ บล. ซื้อสุทธ ิ

308 ลำ้นบำท และนักลงทุนรำยบุคคลซื้อสุทธ ิ1.35 หมื่นลำ้นบำท  

ตลำดหุน้ไทยในเดอืน ม.ิย. 2563 เทรดดว้ยควำมผนัผวนค่อนขำ้งสงู และมจีติวทิยำทีแ่ตกต่ำงกนัอย่ำงมำกระหว่ำง

ช่วงตน้เดอืนและช่วงปลำยเดอืน โดยในสปัดำห์แรกของเดอืน ม.ิย. ดชันี SET Index แรลลี่อย่ำงโดดเด่น ผลกัดนัโดยสภำพ

คล่องภำยในประเทศ ผนวกกบัแรงซื้อจำกนักลงทุนต่ำงชำตทิีก่ลบัเขำ้มำในช่วงสัน้ ๆ ท่ำมกลำงควำมคำดหวงัต่อกำรฟ้ืนตวั

ของเศรษฐกจิโลกและกำรเปิดเมอืงเปิดเศรษฐกจิของประเทศหลกั ๆ ก่อนทีต่ลำดจะเริม่เผชญิแรงขำยมำกขึน้เป็นล ำดบั ตำม

ปัจจยัลบที่กลบัเขำ้มำโดยเฉพำะอย่ำงยิง่กำรติดเชื้อ Covid-19 รอบใหม่ที่เกิดขึ้นในประเทศใหญ่ ๆ อย่ำงสหรฐัฯ และจนี 

รวมทัง้กำรปรบัลดประมำณกำรเศรษฐกจิโลกและเศรษฐกจิไทยอกีรอบหนึ่ง ดำ้นปัจจยัในประเทศยงัคงเป็นบวกแต่ไม่ไดม้นีัย

ต่อทศิทำงของตลำดหุน้มำกนัก โดยกำรควบคุม Covid-19 ทีด่ขีองทำงกำรไทย ส่งผลใหไ้ม่มรีำยงำนผูต้ดิเชือ้ภำยในประเทศ
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มำกกว่ำ 30 วนัติดต่อกนั และส่งผลให้ทำงกำรไทยสำมำรถทยอยคลำยลอ็ก เปิดธุรกจิ เปิดเศรษฐกิจได้มำกขึ้น ทัง้นี้ เมื่อ

วนัที่ 29 ม.ิย. ที่ประชุม ศบค. ไดอ้นุมตัิกำรคลำยลอ็กในเฟสที่ 5  โดยสรุปแล้ว ดชันีฯ SET ปิดเดอืนไปที ่1,339.03 ลดลง

เลก็น้อย 0.28% จำกสิน้เดอืน พ.ค. ดำ้นนักลงทุนต่ำงชำตขิำยสุทธ ิ2.27 หมื่นล้ำนบำท นักลงทุนสถำบนัในประเทศซื้อสุทธ ิ

6.58 พนัลำ้นบำท พอรต์ บล.ซื้อสุทธ ิ3.06 พนัลำ้นบำท และนักลงทุนรำยบุคคลซื้อสุทธ ิ1.31 หมื่นลำ้นบำท  

ตลำดหุ้นไทยในเดอืน ก.ค. 2563 ปรบัตวัลง 10.5 จุด (-0.7%) mom มำปิดที่ 1,328.5 จำกปัจจยักดดนัและปัจจยั

หนุนดงันี้ ควำมตงึเครยีดระหว่ำงสหรฐัฯและจนีที่เพิม่ขึน้ หลงัจำกที่จนีได้ตอบโต้สหรฐัฯ ในกำรสัง่ปิดสถำนฑูตของจนีใน 

Houston ด้วยกำรสัง่ปิดสถำนฑูตสหรฐัฯ ในเมอืงเฉินตู นอกจำกนี้ SET ยงัถูกกดดนัจำกควำมไม่แน่นอนทำงกำรเมอืงที่

เพิ่มขึ้นหลงัจำก กำรชุมนุมต่อต้ำนรฐับำลโดยกลุ่มนักเรยีนและนักศกึษำโดยมขีอ้เรยีกร้องในกำรเปลี่ยนแปลงรฐับำลและ

กฎหมำยในหลำยประเดน็ แต่ในแงด่ ีAstraZeneca-Oxford ไดม้คีวำมคบืหน้ำในกำรพฒันำวคัซนี โดยมผีลกำรทดลองระยะ

ที ่2 ในคนทีอ่อกมำเป็นทีน่่ำพอใจ รวมถงึกำรทีส่มำชกิประเทศสหภำพยุโรปไดบ้รรลุขอ้ตกลงในมำตรกำรกระตุ้นเศรษฐกจิ

มลูค่ำ 7.5 แสนลำ้นยโูร 

ตลำดหุ้นไทยในเดอืน ส.ค. ยงัคงเทรดในรูปแบบไซด์เวย์ และกรอบกำรเคลื่อนไหวของดชันีฯ ค่อนขำ้งแคบเมื่อ

เทยีบกับในช่วงเดอืนก่อนหน้ำ ทัง้นี้ปัจจยัจำกต่ำงประเทศค่อนขำ้งเป็นบวก แต่มีปัจจยัลบภำยในประ เทศเขำ้มำหกัล้ำง 

ส่งผลให้ทิศทำงของ SET Index เทรดอยู่ในกรอบที่จ ำกัด โดยในส่วนของปัจจัยบวกจำกต่ำงประเทศประกอบด้วย              

1) พฒันำกำรดำ้นกำรทดลองวคัซนี COVID-19 จำกหลำยประเทศ 2) ตวัเลขเศรษฐกจิของประเทศหลกั ๆ ส่วนใหญ่ยงัคงอยู่

ในเกณฑ์ดแีม้ว่ำจะมีกำรระบำดรอบสองของ COVID-19 และ 3) ควำมตึงเครยีดระหว่ำงสหรฐัฯ และจนีลดลงบ้ำงในช่วง

ปลำยเดอืนหลงัจำกทัง้สองฝ่ำยท ำกำรประชุมทำงโทรศพัท์เรื่องดลีกำรคำ้เฟสที ่1 อย่ำงไรกด็ ีตลำดหุน้ไทยเผชญิกบัปัจจยั

ลบภำยในประเทศส่งผลใหเ้มื่อสุทธกินัแลว้ตลำดหุน้ไทยใหผ้ลตอบแทนทีด่อ้ยกว่ำตลำดหุน้ในต่ำงประเทศค่อนขำ้งมำก โดย

ประเดน็ลบทีเ่กดิขึ้นไดแ้ก่ 1) แมว้่ำผลประกอบกำรไตรมำส 2/63 จะออกมำดกีว่ำที่ตลำดคำดกำรณ์ แต่ยงัคงมกีำรปรบัลด

ประมำณกำรก ำไรปี 2563 เพิม่เตมิ และ 2) สถำนกำรณ์กำรเมอืงมคีวำมรอ้นแรงมำกขึน้ หลงัจำกมกีำรชุมนุมต่อตำ้นรฐับำล 

รวมทัง้ควำมเคลื่อนไหวในพรรคร่วมรฐับำลและพรรคฝ่ำยค้ำนเพื่อเรยีกร้องให้มีกำรแก้ไขรฐัธรรมนูญ ซึ่งประเด็นต่ำง  ๆ 

ดงักล่ำวไดส้รำ้งควำมผนัผวนใหก้บัตลำดหุน้ไทยในช่วงกลำงเดอืน ส.ค. ทัง้นี้ดชันีฯ ปิดเดอืนที ่1,310.66 ลดลง 1.35% ดว้ย

มูลค่ำซื้อขำยเฉลี่ยต่อวนัที่ 5.43 หมื่นล้ำนบำท เทยีบกบั 6.25 หมื่นล้ำนบำทในเดอืน ก.ค. ดำ้นนักลงทุนต่ำงชำตขิำยสุทธ ิ

2.77 หมื่นล้ำนบำท นักลงทุนสถำบนัภำยในประเทศซื้อสุทธ ิ1.16 หมื่นล้ำนบำท พอร์ต บล. ขำยสุทธ ิ1.04 พนัล้ำนบำท 

และนักลงทุนรำยบุคคลซื้อสุทธ ิ1.71 หมื่นลำ้นบำท 

ตลำดหุน้ไทยในเดอืน ก.ย. ถอืว่ำตลำดค่อนขำ้งอ่อนแอและมทีศิทำงหลกัเป็นขำลง เน่ืองจำกปัจจยัลบทัง้ภำยนอก

และภำยในประเทศ (ปัจจยัลบภำยในประเทศมนี ้ำหนักมำกกว่ำ หำกเปรยีบเทยีบกนั) โดยในส่วนของปัจจยัภำยนอกนัน้ 

จติวทิยำกำรลงทุนในสนิทรพัย์เสีย่งเป็นลบมำกขึน้ หลงัจำกกำรระบำดของ COVID-19 กลบัมำรุนแรงขึน้อกีครัง้โดยเฉพำะ

ในประเทศแถบยุโรป ขณะที่ในฝัง่สหรฐัฯ นัน้พบว่ำนักกำรเมอืงสหรฐัฯ ยงัไม่สำมำรถหำขอ้สรุปเกี่ยวกบัมำตรกำรกระตุ้น

เศรษฐกจิสหรฐัฯ รอบที ่2  ขณะทีฝั่ง่ภำยในประเทศนัน้ มปัีจจยัลบเขำ้มำหลำยประกำรในเดอืน ก.ย. กล่ำวคอื 1) นักลงทุน

ยงัเหน็ควำมไม่แน่นอนของแนวโน้มเศรษฐกจิไทยปี 2564 ตำมกำรระบำดของ COVID-19 ทีรุ่นแรงขึน้ และควำมยำกในกำร

คำดกำรณ์จ ำนวนนักท่องเทีย่วทีจ่ะเขำ้สู่ประเทศไทยในปี 2564 2) หุน้กลุ่มธนำคำรพำณิชยเ์ผชญิแรงขำยค่อนขำ้งมำก ตำม
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ควำมกงัวลต่อกำรออกตรำสำรคล้ำยทุนจำกทำง BBL รวมทัง้กำรที่มรีำยงำนของ FinCen ที่ว่ำธนำคำรไทยบำงแห่งไดท้ ำ

กำรโอนยำ้ยเงนิอย่ำงผดิกฎหมำยในช่วง 20 ปีทีผ่่ำนมำ 3) สถำนกำรณ์กำรชุมนุมต่อต้ำนรฐับำลทีเ่กดิขึน้ระหว่ำงเดอืน และ 

4) แรงขำยลดควำมเสี่ยงในหุ้นตวัหลกั ก่อนหน้ำที่ตลำดหลกัทรพัย์จะกลบัมำอนุญำตให้ท ำกำรชอร์ตเซลที่ร ำคำ bid และ

กลบัมำก ำหนดรำคำ ceiling และ floor ทีร่ะดบั 30% ทัง้นี้ดชันีฯ ปิดที ่1,237.04 ลดลง 5.62% ดว้ยมลูค่ำกำรซื้อขำยเฉลีย่ที ่

4.59 หมื่นล้ำนบำท (เทียบกับ 5.43 หมื่นล้ำนบำท ในเดือน ส.ค.) ด้ำนนักลงทุนต่ำงชำติขำยสุทธิ 2.32 หมื่นล้ำนบำท        

นักลงทุนสถำบนัในประเทศขำยสุทธ ิ1.29 หมื่นล้ำนบำท พอร์ต บล. ซื้อสุทธ ิ2.3 พนัล้ำนบำท และนักลงทุนรำยบุคคลซื้อ

สุทธ ิ3.37 หมื่นลำ้นบำท 

SET Index ปิดสิน้เดอืนตุลำคมทีร่ะดบั 1,195 จุด โดยตลำดหุน้ไทยถูกกดดนัจำกกำรประทว้งทำงกำรเมอืง ซึง่ท ำ

ให้เกิดเงนิทุนต่ำงชำติไหลออกมำกขึ้น รวมในช่วงกลำงเดือน ต.ค. กำรที่ทรมัป์ติดโควดิในช่วงกลำงเดอืน และควำมไม่

แน่นอนของมำตรกำรกระตุน้เศรษฐกจิสหรฐัฯ ไดก้ดดนัตลำดหุน้ทัว่โลก แมว้่ำตวัเลขทำงเศรษฐกจิของประเทศพฒันำแลว้จะ

สะทอ้นว่ำกจิกรรมทำงเศรษฐกจิก ำลงัฟ้ืนตวั และในประเดน็สุดทำ้ยกำรปิดเมอืงในยุโรปล่ำสุดอำจท ำใหก้ำรฟ้ืนตวัรอบล่ำสุด

แย่ลงไป แต่ยงัคงมีปัจจยับวกไม่ว่ำจะเป็นกำรที่ศบศ. อนุมตัิมำตรกำร “ช้อปดมีคีนื”  : กระตุ้นกำรบรโิภคในประเทศ โดย

สำมำรถน ำค่ำใชจ้่ำยมำหกัลดหย่อนภำษีเงนิไดฯ้ รวมกนัไม่เกนิ 30,000 บำท เริม่ใช ้23 ต.ค. - 31 ธ.ค. 63 และ IMF ปรบั

คำดกำรณ์ GDP ไทยปีนี้เป็น -7.1% จำกเดมิ -7.7% รวมถงึงบไตรมำสที ่3 ของกลุ่มธนำคำรทีเ่ริม่เหน็ก ำไรฟ้ืนตวัเมื่อเทยีบ

กบัไตรมำสก่อนหน้ำ โดยนักลงทุนต่ำงชำตยิงัคงขำยสุทธ ิBt21,876m ในเดอืนทีผ่่ำนมำ 

 

บรษิัทขอขอบพระคุณท่ำนผูถ้อืหน่วยลงทุนเป็นอย่ำงสูง ทีไ่ดม้อบควำมไว้วำงใจใหบ้รษิทับรหิำรเงนิลงทุนของท่ำน 

บรษิทัยงัคงยนืยนัในควำมตัง้ใจและทุ่มเทควำมสำมำรถเพื่อบรหิำรเงนิของท่ำนอย่ำงมปีระสทิธภิำพสงูทีสุ่ดต่อไป และหำกท่ำน

มขีอ้สงสยัประกำรใด ท่ำนสำมำรถตดิต่อมำได้ทีบ่รษิทัหลกัทรพัยจ์ดักำรกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮำ้ส ์จ ำกดั หมำยเลขโทรศพัท ์

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

 

 

ขอแสดงควำมนับถอื 

                         บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดักำรกองทุน แลนด ์แอนด ์เฮำ้ส ์จ ำกดั 
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รายชื่อผู้จดัการกองทุน 
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ตารางเปรียบเทียบผลการด าเนินงาน 
ข้อมูล ณ วนัท่ี 31 ตุลาคม 2563 

 

 
 

 
 

 
 

      ขอ้มลู ณ วนัที ่31 ตุลำคม 2563 
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- เอกสำรกำรวดัผลกำรด ำเนินงำนของกองทุนรวมฉบบันี้ไดจ้ดัท ำขึน้ตำมมำตรฐำนกำรวดัผลกำรด ำเนินงำนของกองทุนรวม
ของสมำคมบรษิทัจดักำรลงทุน 

- ผลกำรด ำเนินงำนในอดตี/ผลกำรเปรยีบเทยีบผลกำรด ำเนินงำนทีเ่กี่ยวขอ้งกบัผลติภณัฑ์ในตลำดทุน มไิดเ้ป็นสิง่ยนืยนัถงึ
ผลกำรด ำเนินงำนในอนำคต 

- ท ำควำมเขำ้ใจลกัษณะสนิคำ้ เงือ่นไข ผลตอบแทน และควำมเสีย่ง ก่อนตดัสนิใจลงทุน 

 

รายงานสถานะการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผกูพนั 
มูลค่า ณ วนัท่ี 31 ตุลาคม 2563 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายละเอียดการลงทนุ มลูค่าตามราคาตลาด %NAV

หลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิในประเทศ 631,094,520.47         100.16           

พนัธบตัรรฐับาล

     อายคุงเหลอืน้อยกวา่ 1 ปี 39,965,684.76          6.34               

     อายคุงเหลอืมากกวา่ 1 ปี 23,341,176.85          3.70               

เงนิฝากธนาคาร 1,146,948.82            0.18               

หุน้กู้

     อายคุงเหลอืน้อยกวา่ 1 ปี 61,035,037.74          9.69               

     อายคุงเหลอืมากกวา่ 1 ปี 219,747,986.30         34.88             

หุน้สามญั 95,591,500.00          15.17             

หน่วยลงทุน 190,266,186.00         30.20             

ประเภทรายการค้างรบัค้างจ่ายหรอืหนี้สนิอืน่ ๆ (1,008,678.18)           (0.16)              

มลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิ 630,085,842.29           100.00              
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กองทุนเปิด แอล เอช มัน่คง (LHIP) 

รายละเอียดการลงทุนในหลกัทรพัย ์

มูลค่า ณ วนัท่ี 31 ตุลาคม 2563 

 

อตัราส่วน จ านวนเงินต้น มลูค่ายติุธรรม

(%) หรือ จ านวนหุ้น/ (บาท)

หน่วย

เงินฝากธนาคาร

ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) 0.18 1,144,857.87 1,146,948.82

          รวมเงินฝากธนาคาร 0.18 1,146,948.82

พนัธบตัรรฐับาล

กระทรวงการคลงั 3.70 22,500.00 23,341,176.85

ธนาคารแห่งประเทศไทย 6.34 40,000.00 39,965,684.76

          รวมพนัธบตัรรฐับาล 10.05 63,306,861.61

หุ้นกู้

ทรสัต์เพือ่การลงทุนในอสงัหารมิทรพัยแ์ละสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัยเ์พือ่อุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พรอ็พเพอร์ตี้ 1.61 10,000.00 10,139,661.00

บรษิทั โกลบอล เพาเวอร์ ซนิเนอร์ยี ่จ ากดั (มหาชน) 1.62 10,000.00 10,201,708.49

บรษิทั เงนิตดิลอ้ จ ากดั 1.61 10,000.00 10,139,718.10

บรษิทั โตโยต้าลสิซิง่ (ประเทศไทย) จ ากดั 4.01 25,000.00 25,283,297.00

บรษิทั บตัรกรุงศรอียธุยา จ ากดั 5.11 32,000.00 32,198,130.24

บรษิทั บางกอก เชน ฮอสปิทอล จ ากดั (มหาชน) 1.60 10,000.00 10,107,457.40

บรษิทั แผ่นดนิทอง พรอ็พเพอร์ตี้ ดเีวลลอปเมน้ท์ จ ากดั (มหาชน) 1.92 12,000.00 12,106,528.52

บรษิทั เฟรเซอร์ส พรอ็พเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 4.85 30,000.00 30,536,243.94

บรษิทั ไมเนอร์ อนิเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั (มหาชน) 1.60 10,000.00 10,065,739.20

บรษิทั ลสีซิง่ไอซบีซี ี(ไทย) จ ากดั 3.24 20,000.00 20,391,336.40

บรษิทั แลนด์แอนด์เฮา้ส ์จ ากดั (มหาชน) 0.81 5,000.00 5,075,765.50

บรษิทั ออิอน ธนสนิทรพัย ์(ไทยแลนด์) จ ากดั (มหาชน) 9.53 60,000.00 60,045,063.00

บรษิทั เอพ ี(ไทยแลนด์) จก.(มหาชน) 6.25 40,000.00 39,391,666.80

บรษิทัเซน็ทรลัพฒันา จ ากดั (มหาชน) 0.81 5,000.00 5,100,708.45

          รวมหุ้นกู้ 44.56 280,783,024.04

หุ้นสามญั

     หมวดธุรกจิเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร

บรษิทั ท.ีเอ.ซ.ี คอนซเูมอร์ จ ากดั (มหาชน) 0.23 223,800.00 1,477,080.00

     หมวดธุรกจิของใช้สว่นตวัและเวชภณัฑ์

บรษิทั ศรตีรงัโกลฟส ์(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 0.25 17,500.00 1,601,250.00

     หมวดธุรกจิเงนิทุนและหลกัทรพัย์

บรษิทั บตัรกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 0.56 89,700.00 3,543,150.00

บรษิทั เมอืงไทย แคปปิตอล จ ากดั (มหาชน) 0.57 65,500.00 3,586,125.00

บรษิทั ศรสีวสัดิ ์พาวเวอร์ 1979 จ ากดั (มหาชน) 0.62 78,400.00 3,880,800.00

     หมวดธุรกจิชิ้นสว่นอเิลคทรอนคิส์

บรษิทั เค ซ ีอ ีอเีลค็โทรนคิส ์จ ากดั (มหาชน) 0.97 156,800.00 6,115,200.00

บรษิทั ฮานา ไมโครอเิลค็โทรนคิส จ ากดั (มหาชน) 0.62 87,000.00 3,915,000.00

รายละเอียด
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กองทุนเปิด แอล เอช มัน่คง (LHIP) 

รายละเอียดการลงทุนในหลกัทรพัย ์(ต่อ) 
มูลค่า ณ วนัท่ี 31 ตุลาคม 2563 

 
 

 

อตัราส่วน จ านวนเงินต้น มลูค่ายติุธรรม

(%) หรือ จ านวนหุ้น/ (บาท)

หน่วย

     หมวดธุรกจิธนาคาร

ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 0.27 17,700.00 1,712,475.00

ธนาคารกสกิรไทย จ ากดั (มหาชน) 0.28 22,900.00 1,746,125.00

บรษิทั ทสิโก้ไฟแนนเซยีลกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 0.75 66,800.00 4,726,100.00

     หมวดธุรกจิประกนัภยัและประกนัชวีติ

บรษิทั ทคีวิเอม็ คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 0.47 25,300.00 2,985,400.00

     หมวดธุรกจิปิโตรเคมแีละเคมภีณัฑ์

บรษิทั พทีที ีโกลบอล เคมคิอล จ ากดั (มหาชน) 0.56 87,500.00 3,500,000.00

บรษิทั อนิโดรามา เวนเจอร์ส จ ากดั (มหาชน) 0.25 71,100.00 1,571,310.00

     หมวดธุรกจิพลงังานและสาธารณูปโภค

บรษิทั กลัฟ์ เอน็เนอร์จ ีดเีวลลอปเมนท์ จ ากดั (มหาชน) 0.58 127,500.00 3,633,750.00

บรษิทั บา้นป ูจ ากดั (มหาชน) 1.10 1,062,400.00 6,958,720.00

บรษิทั ปตท. จ ากดั (มหาชน) 0.99 202,000.00 6,262,000.00

บรษิทั ปตท. ส ารวจและผลติปิโตรเลยีม จ ากดั (มหาชน) 0.50 40,200.00 3,165,750.00

บรษิทั พลงังานบรสิทุธิ ์จ ากดั (มหาชน) 0.49 81,000.00 3,078,000.00

บรษิทั พทีจี ีเอน็เนอย ีจ ากดั (มหาชน) 0.33 110,400.00 2,097,600.00

     หมวดธุรกจิพฒันาอสงัหารมิทรพัย์

บรษิทั อมตะ คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 0.22 117,900.00 1,379,430.00

บรษิทั เอพ ี(ไทยแลนด์) จก.(มหาชน) 0.66 664,400.00 4,152,500.00

     หมวดธุรกจิพาณิชย์

บรษิทั คอมเซเวน่ จ ากดั (มหาชน) 0.49 76,000.00 3,116,000.00

บรษิทั ดูโฮม จ ากดั (มหาชน) 0.67 296,600.00 4,241,380.00

บรษิทั อาร์เอส จ ากดั (มหาชน) 0.56 191,100.00 3,516,240.00

บรษิทั โฮม โปรดกัส ์เซน็เตอร์ จ ากดั (มหาชน) 0.58 259,900.00 3,638,600.00

     หมวดธุรกจิยานยนต์

บรษิทั สมบรูณ์ แอ๊ดวานซ ์เทคโนโลย ีจ ากดั (มหาชน) 0.50 235,800.00 3,136,140.00

     หมวดธุรกจิอาหารและเครื่องดื่ม

บรษิทั คาราบาวกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 0.42 24,000.00 2,628,000.00

บรษิทั ห้องเยน็เอเชีย่น ซฟู้ีด จ ากดั (มหาชน) 0.14 65,400.00 863,280.00

บรษิทั อาร์ แอนด์ บ ีฟู้ด ซพัพลาย ์จ ากดั (มหาชน) 0.53 338,100.00 3,364,095.00

          รวมหุ้นสามญั 15.17 95,591,500.00

รายละเอียด



 

 

13 

 

กองทุนเปิด แอล เอช มัน่คง (LHIP) 

รายละเอียดการลงทุนในหลกัทรพัย ์(ต่อ) 
มูลค่า ณ วนัท่ี 31 ตุลาคม 2563 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อตัราส่วน จ านวนเงินต้น มลูค่ายติุธรรม

(%) หรือ จ านวนหุ้น/ (บาท)

หน่วย

หน่วยลงทนุ

     หมวดธุรกจิกองทุนรวมอสงัหารมิทรพัยแ์ละกองทรสัต์เพือ่การลงทุนในอสงัหารมิทรพัย์

กองทุนรวมอสงัหารมิทรพัยแ์ละสทิธกิารเช่าเทสโก้ โลตสั รเีทล 3.86 1,634,100.00 24,348,090.00

ทรสัต์เพือ่การลงทุนในสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัย ์CPN รเีทล โกรท 4.18 1,446,200.00 26,320,840.00

ทรสัต์เพือ่การลงทุนในอสงัหารมิทรพัยแ์ละสทิธกิารเช่าดบับลวิเอชเอ พรเีมีย่ม โกรท 5.01 2,484,423.00 31,552,172.10

ทรสัต์เพือ่การลงทุนในอสงัหารมิทรพัยแ์ละสทิธกิารเช่าไทยแลนด์ ไพร์ม พรอ็พเพอร์ตี้ 3.14 1,868,900.00 19,810,340.00

ทรสัต์เพือ่การลงทุนในอสงัหารมิทรพัยแ์ละสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัย ์เอไอเอม็ อนิดสัเทรยีล โกรท 1.07 554,200.00 6,761,240.00

ทรสัต์เพือ่การลงทุนในอสงัหารมิทรพัยแ์ละสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัยเ์พือ่อุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พรอ็พเพอร์ตี้ 3.01 1,494,344.00 18,978,168.80

ทรสัต์เพือ่การลงทุนในอสงัหารมิทรพัยอ์มิแพค็โกรท 2.88 1,037,700.00 18,159,750.00

     หมวดธุรกจิขนสง่และโลจสิตกิส์

กองทุนรวมโครงสรา้งพืน้ฐานเพือ่อนาคตประเทศไทย 5.02 3,365,200.00 31,632,880.00

     หมวดธุรกจิเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร

กองทุนรวมโครงสรา้งพืน้ฐานโทรคมนาคม ดจิทิลั 2.02 1,000,213.00 12,702,705.10

          รวมหน่วยลงทนุ 30.20 190,266,186.00

รวมเงินลงทนุ 100.16 631,094,520.47

รายการค้างจา่ยหรือหน้ีสินอ่ืน ๆ -0.16 -1,008,678.18

มลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิ 100.00 630,085,842.29

รายละเอียด
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กองทุนเปิด แอล เอช มัน่คง (LHIP) 

รายละเอียดตวัตราสารและอนัดบัความน่าเช่ือถือของ 
ตราสารแห่งหน้ี เงินฝาก หรือตราสารก่ึงหน้ีก่ึงทุน 

มูลค่า ณ วนัท่ี 31 ตุลาคม 2563 

 
 

สถาบนัการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ TRIS Rating 
ค าอธิบายการจดัอนัดบัเครดิตตราสารหน้ีระยะกลางและยาวมอีายุตัง้แต่ 1 ปีขึ้นไป 
AAA อนัดบัเครดิตสูงสุด มคีวำมเสี่ยงต ่ำที่สุด ผู้ออกตรำสำรหนี้มีควำมสำมำรถในกำรช ำระดอกเบี้ยและคนืเงนิต้นใน

เกณฑส์งูสุด และไดร้บัผลกระทบน้อยมำกจำกกำรเปลีย่นแปลงทำงธุรกจิ เศรษฐกจิ และสิง่แวดลอ้มอื่น ๆ 
AA มคีวำมเสีย่งต ่ำมำก ผูอ้อกตรำสำรหนี้มคีวำมสำมำรถในกำรช ำระดอกเบี้ยและคนืเงนิต้นในเกณฑ์สูงมำก แต่อำจ

ไดร้บัผลกระทบจำกกำรเปลี่ยนแปลงทำงธุรกจิ เศรษฐกจิ และสิง่แวดลอ้มอื่น ๆ มำกกว่ำอนัดบัเครดติทีอ่ยู่ในระดบั 
AAA 

A มคีวำมเสี่ยงในระดบัต ่ำ ผู้ออกตรำสำรหนี้มคีวำมสำมำรถในกำรช ำระดอกเบี้ยและคนืเงนิต้นในเกณฑ์สูง แต่อำจ
ได้รบัผลกระทบจำกกำรเปลี่ยนแปลงทำงธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น  ๆ มำกกว่ำอนัดบัเครดิตที่อยู่ใน
ระดบัสงูกว่ำ 

BBB มคีวำมเสี่ยงในระดบัปำนกลำง ผู้ออกตรำสำรหนี้มคีวำมสำมำรถในกำรช ำระดอกเบี้ยและคนืเงนิต้นในเกณฑ์ที่
เพยีงพอ แต่มคีวำมอ่อนไหวต่อกำรเปลี่ยนแปลงทำงธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิง่แวดล้อมอื่น  ๆ มำกกว่ำ และอำจมี
ควำมสำมำรถในกำรช ำระหนี้อ่อนแอลงเมื่อเทยีบกบัอนัดบัเครดติทีอ่ยู่ในระดบัสงูกว่ำ 

ประเภท ผูอ้อก อนัดบั มลูค่าตาม

ความน่าเช่ือถอื ราคาตลาด

พนัธบตัร ธนาคารแห่งประเทศไทย 39,965,684.76                      

พนัธบตัร กระทรวงการคลงั 23,341,176.85

เงนิฝากธนาคาร ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) AA+(FITCH) 1,146,948.82                        

หุน้กู้ ทรสัต์เพือ่การลงทุนในอสงัหารมิทรพัยแ์ละสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัยเ์พือ่อุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พรอ็พเพอร์ตี้ A(TRIS) 10,139,661.00                      

หุน้กู้ บรษิทั โกลบอล เพาเวอร์ ซนิเนอร์ยี ่จ ากดั (มหาชน) AA-(TRIS) 10,201,708.49                      

หุน้กู้ บรษิทั เงนิตดิลอ้ จ ากดั A-(TRIS) 10,139,718.10                      

หุน้กู้ บรษิทั โตโยต้าลสิซิง่ (ประเทศไทย) จ ากดั AAA(TRIS) 25,283,297.00                      

หุน้กู้ บรษิทั บตัรกรุงศรอียธุยา จ ากดั AAA(TRIS) 32,198,130.24                      

หุน้กู้ บรษิทั บางกอก เชน ฮอสปิทอล จ ากดั (มหาชน) A-(TRIS) 10,107,457.40                      

หุน้กู้ บรษิทั แผ่นดนิทอง พรอ็พเพอร์ตี้ ดเีวลลอปเมน้ท์ จ ากดั (มหาชน) A-(TRIS) 12,106,528.52                      

หุน้กู้ บรษิทั เฟรเซอร์ส พรอ็พเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) A(TRIS) 30,536,243.94                      

หุน้กู้ บรษิทั ไมเนอร์ อนิเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั (มหาชน) A(TRIS) 10,065,739.20                      

หุน้กู้ บรษิทั ลสีซิง่ไอซบีซี ี(ไทย) จ ากดั AAA(FITCH) 20,391,336.40                      

หุน้กู้ บรษิทั แลนด์แอนด์เฮา้ส ์จ ากดั (มหาชน) A+(TRIS) 5,075,765.50                        

หุน้กู้ บรษิทั ออิอน ธนสนิทรพัย ์(ไทยแลนด์) จ ากดั (มหาชน) A-(TRIS) 60,045,063.00                      

หุน้กู้ บรษิทั เอพ ี(ไทยแลนด์) จก.(มหาชน) A-(TRIS) 39,391,666.80                      

หุน้กู้ บรษิทัเซน็ทรลัพฒันา จ ากดั (มหาชน) AA(TRIS) 5,100,708.45                        
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BB มคีวำมเสีย่งในระดบัสูง ผูอ้อกตรำสำรหนี้มคีวำมสำมำรถในกำรช ำระดอกเบี้ยและคนืเงนิต้นในเกณฑ์ต ่ำกว่ ำระดบั
ปำนกลำง และจะไดร้บัผลกระทบจำกกำรเปลี่ยนแปลงทำงธุรกจิ เศรษฐกจิ และสิง่แวดล้อมอื่น  ๆ ค่อนขำ้งชดัเจน 
ซึง่อำจส่งใหค้วำมสำมำรถในกำรช ำระหนี้อยู่ในเกณฑท์ีไ่ม่เพยีงพอ 

B มคีวำมเสีย่งในระดบัสูงมำก ผูอ้อกตรำสำรหนี้มคีวำมสำมำรถในกำรช ำระดอกเบี้ยและคนืเงนิต้นในเกณฑ์ต ่ำ และ
อำจจะหมดควำมสำมำรถหรือควำมตัง้ใจในกำรช ำระหนี้ได้ตำมกำรเปลี่ยนแปลงของสถำนกำรณ์ทำงธุรกิจ 
เศรษฐกจิ และสิง่แวดลอ้มอื่น ๆ  

C มคีวำมเสี่ยงในกำรผดินัดช ำระหนี้สูงทีสุ่ด ผู้ออกตรำสำรหนี้ไม่มคีวำมสำมำรถในกำรช ำระดอกเบี้ยและคนืเงนิต้น
ตำมก ำหนดอย่ำงชดัเจน โดยตอ้งอำศยัเงือ่นไขทีเ่อือ้อ ำนวยทำงธุรกจิ เศรษฐกจิ และสิง่แวดลอ้มอื่น ๆ อย่ำงมำกจงึ
จะมคีวำมสำมำรถในกำรช ำระหนี้ได ้

D เป็นระดบัทีอ่ยู่ในสภำวะผดินัดช ำระหนี้ โดยผูอ้อกตรำสำรหนี้ไม่สำมำรถช ำระดอกเบีย้และคนืเงนิตน้ไดต้ำมก ำหนด 
อนัดบัเครดติจาก AA ถงึ C อาจมเีครือ่งหมายบวก (+) หรอืลบ (-) ต่อท้ายเพือ่จ าแนกความแตกต่างของคุณภาพของ

อนัดบัเครดติภายในระดบัเดยีวกนั 

ค าอธิบายการจดัอนัดบัเครดิตตราสารหน้ีระยะสัน้มอีายุต า่กว่า 1 ปี 

T1 ผูอ้อกตรำสำรหนี้มสีถำนะทัง้ทำงดำ้นกำรตลำดและกำรเงนิที่แขง็แกร่งในระดบัดมีำก และนักลงทุนจะไดร้บัควำม
คุม้ครองจำกกำรผดินัดช ำระหนี้ทีด่กีว่ำอนัดบัเครดติในระดบัอื่น ผูอ้อกตรำสำรทีไ่ดร้บัอนัดบัเครดติในระดบัดงักล่ำว
ซึง่มเีครื่องหมำย “+” ดว้ยจะไดร้บัควำมคุม้ครองดำ้นกำรผดินัดช ำระหนี้ทีส่งูยิง่ขึน้ 

T2 ผูอ้อกตรำสำรหนี้มสีถำนะทัง้ทำงดำ้นกำรตลำดและกำรเงนิทีแ่ขง็แกร่งในระดบัด ีและมคีวำมสำมำรถในกำรช ำระ
หนี้ระยะสัน้ในระดบัทีน่่ำพอใจ 

T3 ผูอ้อกตรำสำรหนี้มคีวำมสำมำรถในกำรช ำระหนี้ระยะสัน้ในระดบัทีย่อมรบัได้ 

T4 ผูอ้อกตรำสำรหนี้มคีวำมสำมำรถในกำรช ำระหนี้ระยะสัน้ทีค่่อนขำ้งอ่อนแอ 

อันดับเครดิตทุกประเภททีจ่ ัดโดย TRIS Rating เป็นอันดับเครดิตตราสารหนี้ ในตระกูลเงินบาท ซึ ่งสะท้อน
ความสามารถในการช าระหนี้ของผูอ้อกตราสารโดยไม่รวมความเสีย่งในการเปลีย่นแปลงการช าระหนี้จากสกุลเงินบาทเป็น
สกุลเงนิตราต่างประเทศ 

นอกจำกกนี้ TRIS Rating ยงัก ำหนด “แนวโน้มอนัดบัเครดติ” (Rating Outlook) เพื่อสะท้อนควำมเป็นไปไดข้องกำร
เปลีย่นแปลงอนัดบัเครดติของผูอ้อกตรำสำรในระยะปำนกลำงหรอืระยะยำว โดย TRIS Rating จะพจิำรณำถงึโอกำสทีจ่ะเกดิ
กำรเปลี่ยนแปลงของภำวะอุตสำหกรรมและสภำพแวดล้อมทำงธุรกิจในอนำคตของผู้ออกตรำสำรที่อำจกระทบต่อ
ควำมสำมำรถในกำรช ำระหนี้ ทัง้นี้ แนวโน้มอนัดบัเครดติทีอ่อกใหแ้ก่หน่วยงำนหนึ่ง ๆ จะเทยีบเท่ำกบัควำมสำมำรถในกำร
ช ำระหนี้ของหน่วยงำนนัน้ ๆ แนวโน้มอนัดบัเครดติแบ่งออกเป็น 4 ระดบั ไดแ้ก่ 

Positive  หมำยถงึ อนัดบัเครดติอำจปรบัขึน้ 
Stable  หมำยถงึ อนัดบัเครดติอำจไม่เปลีย่นแปลง 
Negative หมำยถงึ อนัดบัเครดติอำจปรบัลดลง 
Developing หมำยถงึ อนัดบัเครดติอำจปรบัขึน้ ปรบัลดลง หรอืไม่เปลีย่นแปลง 
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สถาบนัการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ Fitch Rating 
ค าอธิบายการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือระยะยาว ส าหรบัประเทศไทย 

AAA(tha) แสดงถงึระดบัควำมน่ำเชื่อถอืขัน้สงูสุดของอนัดบัควำมน่ำเชื่อถอืภำยในประเทศไทย ซึ่งก ำหนดโดย Fitch โดย
อนัดบัควำมน่ำเชื่อถอืนี้จะมอบใหก้บัอนัดบัควำมน่ำเชื่อถอืทีม่คีวำมเสีย่ง “น้อยทีสุ่ด” เมื่อเปรยีบเทยีบกบัผูอ้อก
ตรำสำรหรอืตรำสำรอื่นในประเทศไทย และโดยปกติแล้วจะก ำหนดให้แก่ตรำสำรทำงกำรเงินที่ออกหรอืค ้ำ
ประกนัโดยรฐับำล 

AA(tha) แสดงถงึระดบัควำมน่ำเชื่อถอืขัน้สงูมำกเปรยีบเทยีบกบัผูอ้อกตรำสำรหรอืตรำสำรอื่นในประเทศไทย โดยระดบั
ควำมน่ำเชื่อถือของตรำสำรทำงกำรเงนิขัน้นี้ต่ำงจำกผูอ้อกตรำสำรหรอืตรำสำรอื่นที่ได้รบักำรจดัอนัดบัควำม
น่ำเชื่อถอืขัน้สงูสุดของประเทศไทยเพยีงเลก็น้อย 

BBB (tha) แสดงถึงระดบัควำมน่ำเชื่อถือขัน้ปำนกลำงเมื่อเปรยีบเทยีบกับผู้ออกตรำสำรหรอืตรำสำรอื่นในประเทศไทย 
อย่ำงไรกด็มีคีวำมเป็นไปไดม้ำกว่ำกำรเปลี่ยนแปลงของสถำนกำรณ์หรอืสภำพทำงเศรษฐกจิจะมผีลกระทบต่อ
ควำมสำมำรถในกำรช ำระหนี้ได้ตรงตำมก ำหนดเวลำของตรำสำรทำงกำรเงนิเหล่ำนี้มำกกว่ ำตรำสำรหนี้อื่นที่
ไดร้บักำรจดัอนัดบัควำมน่ำเชื่อถอืในประเภททีส่งูกว่ำ 

BB (tha) แสดงถงึระดบัควำมน่ำเชื่อถอืค่อนขำ้งต ่ำเมื่อเปรยีบเทยีบกบัผูอ้อกตรำสำรหรอืตรำสำรอื่นในประเทศไทย กำร
ช ำระหนี้ตำมเงือ่นไขของตรำสำรเหล่ำนี้ภำยในประเทศนัน้ ๆ มคีวำมไม่แน่นอนในระดบัหนึ่งและควำมสำมำรถ
ในกำรช ำระหนี้คนืตำมก ำหนดเวลำจะมคีวำมไม่แน่นอนมำกขึน้ตำมกำรเปลีย่นแปลงของเศรษฐกจิในทำงลบ 

B (tha) แสดงถึงระดับควำมน่ำเชื่อถือขัน้ต ่ำอย่ำงมีนัยส ำคัญเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตรำสำรหรอืตรำสำรอื่นใน
ประเทศไทย กำรปฏิบตัิตำมเงื่อนไขของตรำสำรหนี้และข้อผูกพนัทำงกำรเงนิยงัคงเป็นไปได้ในปัจจุบนั แต่
ควำมมัน่คงยงัจ ำกดัอยู่ในระดบัหนึ่งเท่ำนัน้ และควำมสำมำรถในกำรช ำระหนี้คนืตำมก ำหนดเวลำอย่ำงต่อเนื่อง
นัน้ไม่แน่นอน ขึน้อยู่กบัสภำวะทีเ่อือ้ต่อกำรด ำเนินธุรกจิและสภำพทำงเศรษฐกจิ 

CCC(tha), CC(tha), C(tha)   แสดงถงึระดบัควำมน่ำเชื่อถอืขัน้ต ่ำมำกเมื่อเปรยีบเทยีบกบัผูอ้อกตรำสำรหรอืตรำสำรอื่นใน
ประเทศไทย ควำมสำมำรถในกำรปฏิบตัิตำมขอ้ผูกพนัทำงกำรเงนิขึ้นอยู่กบัสภำวะที่เอื้อต่อกำรด ำเนินธุรกิจ
และกำรพฒันำทำงเศรษฐกจิเพยีงอย่ำงเดยีว 

D(tha) อนัดบัควำมน่ำเชื่อถอืเหล่ำนี้ จะถูกก ำหนดใหส้ ำหรบัองค์กรหรอืตรำสำรหนี้ซึง่ก ำลงัอยู่ในภำวะผดินัดช ำระหนี้
ในปัจจุบนั 

ค าอธิบายการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือระยะสัน้ ส าหรบัประเทศไทย 

F1 (tha) แสดงถงึระดบัควำมสำมำรถขัน้สูงสุดในกำรช ำระหนี้ตำมเงื่อนไขของตรำสำรตรงตำมก ำหนดเมื่อเปรยีบเทยีบ
กบัผูอ้อกตรำสำรหรอืตรำสำรอื่นๆในประเทศไทย ภำยใตอ้นัดบัควำมน่ำเชื่อถอืน้ีจะมอบใหส้ ำหรบัอนัดบัควำม
น่ำเชื่อถอืทีม่คีวำมเสีย่ง “น้อยทีสุ่ด” เมื่อเปรยีบเทยีบกบัผูอ้อกตรำสำรอื่นในประเทศเดยีวกนัและโดยปกตแิล้ว
จะก ำหนดให้กบัตรำสำรทำงกำรเงนิที่ออกหรอืค ้ำประกนัโดยรฐับำล ในกรณีที่มรีะดบัควำมน่ำเชื่อถือสูงเป็น
พเิศษจะมสีญัลกัษณ์ “+” แสดงไวเ้พิม่เตมิจำกอนัดบัควำมน่ำเชื่อถอืทีก่ ำหนด 
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F2 (tha) แสดงถงึระดบัควำมสำมำรถในกำรช ำระหนี้ตำมเงื่อนไขทำงกำรเงนิของตรำสำรตำมก ำหนดเวลำในระดบัทีน่่ำ
พอใจเมื่อเปรยีบเทียบกบัผู้ออกตรำสำรหรอืตรำสำรอื่น ๆ ในประเทศไทย อย่ำงไรก็ด ีระดบัควำมน่ำเชื่อถือ
ดงักล่ำวยงัไม่อำจเทยีบเท่ำกบักรณีทีไ่ดร้บักำรจดัอนัดบัควำมน่ำเชื่อถอืทีส่งูกว่ำ 

F3 (tha) แสดงถงึระดบัควำมสำมำรถในกำรช ำระหนี้ตำมเงื่อนไขทำงกำรเงนิของตรำสำรตำมก ำหนดเวลำในระดบัปำน
กลำงเมื่อเปรยีบเทยีบกบัผูอ้อกตรำสำรหรอืตรำสำรอื่น ๆ ในประเทศไทย ควำมสำมำรถในกำรช ำระหนี้ดงักล่ำว
จะมคีวำมไม่แน่นอนมำกขึน้ไปตำมควำมเปลีย่นแปลงในทำงลบในระยะสัน้มำกกว่ำตรำสำรทีไ่ดร้บักำรจดัอนัดบั
ควำมน่ำเชื่อถอืทีส่งูกว่ำ 

B (tha) แสดงถึงระดบัควำมสำมำรถในกำรช ำระหนี้ตำมเงื่อนไขทำงกำรเงนิของตรำสำรตำมก ำหนดเวลำทีไ่ม่แน่นอน
เมื่อเปรยีบเทยีบกบัผูอ้อกตรำสำรหรอืตรำสำรอื่น ๆ ในประเทศไทย ควำมสำมำรถในกำรช ำระหนี้ดงักล่ำวจะไม่
แน่นอนมำกขึน้ตำมกำรเปลีย่นแปลงทำงเศรษฐกจิแลกำรเงนิในทำงลบระยะสัน้ 

C (tha) แสดงถงึระดบัควำมสำมำรถในกำรช ำระหนี้ตำมเงือ่นไขทำงกำรเงนิของตรำสำรตำมก ำหนดเวลำทีไ่ม่แน่นอนสูง
เมื่อเปรยีบเทยีบกบัผูอ้อกตรำสำรหรอืตรำสำรอื่น ๆ ในประเทศไทย ควำมสำมำรถในกำรปฏบิตัติำมขอ้ผูกพนั
ทำงกำรเงนิขึน้อยู่กบัสภำวะทีเ่อือ้ต่อกำรด ำเนินธุรกจิและสภำพกำรณ์ทำงเศรษฐกจิเท่ำนัน้ 

D (tha) แสดงถงึกำรผดินัดช ำระหนี้ทีไ่ดเ้กดิขึน้แลว้หรอืก ำลงัจะเกดิขึน้ 

หมายเหตุประกอบการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือในระยะยาว ในระยะสัน้ ส าหรบัประเทศไทย 

เครื่องบ่งชี้พเิศษส ำหรบัประเทศไทย “tha” จะถูกระบุไวต้่อจำกอนัดบัควำมน่ำเชื่อถอืทุกระดบั เพื่อแยกควำมแตกต่ำง
ออกจำกกำรจดัอนัดบัควำมน่ำเชื่อถอืระดบัสำกล เครื่องหมำย “ + ” หรอื “ - ” อำจจะถูกระบุไวเ้พิม่เตมิต่อจำกอนัดบัควำม
น่ำเชื่อถอืส ำหรบัประเทศหนึ่งๆ เพื่อแสดงถงึสถำนะย่อยโดยเปรยีบเทยีบกนัภำยในอนัดบัควำมน่ำเชื่อถอืขึน้หลกั ทัง้นี้ จะไม่
มกีำรระบุสญัลกัษณ์ต่อทำ้ยดงักล่ำว ส ำหรบัอนัดบัควำมน่ำเชื่อถอืระดบั “AAA (tha)” หรอือนัดบัทีต่ ่ำกว่ำ “CCC (tha)” 

ส ำหรบัอนัดบัควำมน่ำเชื่อถอืในระยะยำวและจะไม่มกีำรระบุสญัลกัษณ์ต่อทำ้ยดงักล่ำวส ำหรบัอนัดบัควำมน่ำเชื่อถอืใน
ระยะสัน้ นอกเหนือจำก “F1 (tha)” 

สญัญำณกำรปรบัอนัดบัควำมน่ำเชื่อถอื (Rating Watch) : สญัญำณกำรปรบัอนัดบัควำมน่ำเชื่อถอืจะถูกใช้เพื่อแจง้ใหน้ัก
ลงทุนทรำบว่ำมีควำมเป็นไปได้ที่จะมีกำรเปลี่ยนแปลงอนัดบัควำมน่ำเชื่อถือและแจ้งแนวโน้มทิศทำงของกำรเปลี่ยนแปลง
ดงักล่ำว สญัญำณดงักล่ำวอำจระบุเป็น “สญัญำณบวก” ซึง่บ่งชี้แนวโน้มในกำรปรบัอนัดบัควำมน่ำเชื่อถอืใหสู้งขึน้ “สญัญำณลบ” 
จะบ่งชี้แนวโน้มในกำรปรบัอนัดบัควำมน่ำเชื่อถอืใหต้ ่ำลง หรอื “สญัญำณววิฒัน์” ในกรณีทีอ่นัดบัควำมน่ำเชื่อถอือำจจะไดร้บักำร
ปรบัขึน้ ปรบัลง หรอืคงที ่โดยปกตสิญัญำณกำรปรบัอนัดบัควำมน่ำเชื่อถอืมกัจะถูกระบุไวส้ ำหรบัช่วงระยะเวลำสัน้ ๆ 

 
 
 
 
 



 

 

18 

 

กองทุนเปิด แอล เอช มัน่คง (LHIP) 

รายงานสรปุเงินลงทุน 
มูลค่า ณ วนัท่ี 31 ตุลาคม 2563 

 

 
 
 
 

 
 

รายชื่อหุ้นท่ีลงทุน 10 อนัดบัแรก พร้อมสดัส่วนการลงทุน 
มูลค่า ณ วนัท่ี 31 ตุลาคม 2563 

 
 

 

 

 

 

 

กลุม่ของตราสารการลงทนุ มลูค่าตามราคาตลาด %NAV

(ก) ตราสารภาครฐัไทย/ตราสารภาครฐัต่างประเทศ 63,306,861.61         10.05        

(ข) ตราสารทีธ่นาคารทีม่กีฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ ธนาคารพาณิชย์ 1,146,948.82          0.18          

หรอืบรษิทัเงนิทุนเป็นผูอ้อก/สัง่จ่าย/รบัอาวลั/ค า้ประกนั

(ค) ตราสารทีม่อีนัดบัความน่าเชื่อถอือยูใ่นอนัดบัทีส่ามารถ 280,783,024.04       44.56        

ลงทุนได้ (Investment grade)

(ง) ตราสารทีม่อีนัดบัความน่าเชื่อถอือยูใ่นอนัดบัต ่ากวา่อนัดบัที่ - -

สามารถลงทุนได้ (Non-Investment grade) หรอืไม่ม ีRating

ล าดบั ช่ือย่อ ร้อยละของเงินลงทุน

1 TFFIF 5.02

2 WHART 5.01

3 CPNREIT 4.18

4 TLGF 3.86

5 TPRIME 3.14

6 FTREIT 3.01

7 IMPACT 2.88

8 DIF 2.02

9 BANPU 1.10

10 AIMIRT 1.07

ทรสัต์เพือ่การลงทนุในสทิธกิารเชา่อสงัหารมิทรพัย ์CPN รเีทล โกรท

ทรสัต์เพือ่การลงทนุในอสงัหารมิทรพัยแ์ละสทิธกิารเชา่อสงัหารมิทรพัย ์เอไอเอม็ อนิดสัเทรยีล โกรท

กองทนุรวมอสงัหารมิทรพัยแ์ละสทิธกิารเชา่เทสโก ้โลตสั รเีทล โกรท

ทรสัต์เพือ่การลงทนุในอสงัหารมิทรพัยแ์ละสทิธกิารเชา่ไทยแลนด ์ไพร์ม พร็อพเพอร์ตี้

ทรสัต์เพือ่การลงทนุในอสงัหารมิทรพัยแ์ละสทิธกิารเชา่อสงัหารมิทรพัยเ์พือ่อุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้

ทรสัต์เพือ่การลงทนุในอสงัหารมิทรพัยอ์มิแพค็โกรท

กองทนุรวมโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคม ดจิทิลั

บรษิทั บา้นป ูจ ากดั (มหาชน)

กองทนุรวมโครงสร้างพืน้ฐานเพือ่อนาคตประเทศไทย

ทรสัต์เพือ่การลงทนุในอสงัหารมิทรพัยแ์ละสทิธกิารเชา่ดบับลวิเอชเอ พรเีมีย่ม โกรท

ช่ือหลกัทรพัย์

สดัส่วนเงนิลงทุนขัน้สงูต่อมลูค่าทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุนส าหรบักลุ่มตราสารตาม (ง) เท่ากบั 0% NAV 
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กองทุนเปิด แอล เอช มัน่คง (LHIP) 

รายงานการลงทุนท่ีไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน 
รอบ 6 เดือนระหวา่งวนัท่ี 1 พฤษภาคม 2563 ถึงวนัท่ี 31 ตุลาคม 2563 

วนัที ่ รำยละเอยีด กำรด ำเนินกำรแกไ้ข 
  

 
 

 

 
การใช้สิทธิออกเสียงในท่ีประชุมผู้ถือหุ้น 

ผูล้งทุนสำมำรถตรวจดแูนวทำงในกำรใชส้ทิธอิอกเสยีงและกำรด ำเนินกำรใชส้ทิธอิอกเสยีงไดท้ี ่website ของบรษิทั
จดักำร www.lhfund.co.th 

 

 
รายงานรายชื่อของบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง ท่ีมีการท าธรุกรรมกบักองทุนรวม 

 กองทุนเปิด แอล เอช มัน่คง มกีำรท ำธุรกรรมกบับุคคลทีเ่กี่ยวขอ้งในรอบระยะเวลำตัง้แต่วนัที่ 1 พฤษภำคม 2563 

ถงึวนัที ่31 ตุลำคม 2563 ตำมรำยชื่อ ดงันี้ 

-      บรษิทั ควอลติี ้เฮำ้สจ์ ำกดั (มหำชน) 
- บรษิทัหลกัทรพัย ์แลนด ์แอนด ์เฮำ้ส ์จ ำกดั (มหำชน) 

หมายเหตุ : ผูล้งทุนสำมำรถตรวจสอบกำรท ำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวขอ้งกบักองทุนรวมได้ที่บรษิทัจดักำรโดยตรง หรอืที่ website ของบรษิทั

หลกัทรพัยจ์ดักำรกองทุน แลนด ์แอนด ์เฮำ้ส ์จ ำกดั www.lhfund.co.th และส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. www.sec.or.th 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.lhfund.co.th/
http://www.lhfund.co.th/
http://www.sec.or.th/
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กองทุนเปิด แอล เอช มัน่คง (LHIP) 

การรบัผลประโยชน์ตอบแทนเน่ืองจากการใช้บริการบุคคลอ่ืนๆ (Soft Commission) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

บริษทัทีใ่ห้ผลประโยชน์ บทวเิคราะห์และข้อมูล

ข่าวสาร

จัดเยี่ยมชมบริษทั สัมมนา เหตุผลในการรับผลประโยชน์

บรษิทัหลกัทรพัย ์เอเซยี พลสั จ ากดั (มหาชน) P P เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

บรษิทัหลกัทรพัย ์ทรนีตีี้ จ ากดั P P เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

บรษิทัหลกัทรพัย ์ฟินนัเซยี ไซรสั จ ากดั (มหาชน) P P P เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

บรษิทัหลกัทรพัย ์ยโูอบ ีเคยเ์ฮยีน (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) P เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

บรษิทั หลกัทรพัย ์เคจไีอ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) P P P เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

บรษิทัหลกัทรพัย ์ทสิโก้ จ ากดั (มหาชน) P P P เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

บรษิทัหลกัทรพัย ์ภทัร จ ากดั (มหาชน) P P P เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

บรษิทัหลกัทรพัย ์เมยแ์บงก์ กมิเอง็ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) P เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

บรษิทัหลกัทรพัย ์ซไีอเอม็บ ี(ประเทศไทย) จ ากดั P P เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

บรษิทัหลกัทรพัย ์เอเชยี เวลท์ จ ากดั P เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

บรษิทัหลกัทรพัย ์บวัหลวง จ ากดั (มหาชน) P P P เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

บรษิทัหลกัทรพัย ์ไทยพาณิชย ์จ ากดั P P P เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

บรษิทัหลกัทรพัย ์แลนด์ แอนด์ เฮา้ส ์จ ากดั (มหาชน) P เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

บรษิทัหลกัทรพัย ์กรุงศร ีจ ากดั (มหาชน) P P P เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

บรษิทัหลกัทรพัย ์เครดติ สวสิ (ประเทศไทย) จ ากดั P P P เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

บรษิทัหลกัทรพัย ์ดบีเีอส วคิเคอร์ส (ประเทศไทย) จ ากดั P P P เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

บรษิทัหลกัทรพัยอ์าร์เอชบ ี(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) P เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

บรษิทัหลกัทรพัยพ์ฒันสนิ จ ากดั (มหาชน) P P P เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

บรษิทัหลกัทรพัยก์สกิรไทย จ ากดั (มหาชน) P P P เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

บรษิทัหลกัทรพัยธ์นชาต จ ากดั (มหาชน) P P P เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

บรษิทัหลกัทรพัย ์ซ ีแอล เอส เอ (ประเทศไทย) จ ากดั P เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

บรษิทัหลกัทรพัย ์เคทบี ี(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) P P P เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
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กองทุนเปิด แอล เอช มัน่คง (LHIP) 

ค่านายหน้าซื้อขายหลกัทรพัย ์
ตัง้แต่วนัท่ี 1 พฤษภาคม 2563 ถึงวนัท่ี 31 ตุลาคม 2563 

 
                 หมายเหตุ : * รวมภำษมีลูค่ำเพิม่ 

 
 
 

อตัราส่วนหมุนเวยีนการลงทนุของกองทุน (Portfolio Turnover Ratio: PTR) 
มูลค่า ณ วนัท่ี 31 ตุลาคม 2563 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ล าดบั ช่ือบริษทันายหน้า ค่านายหน้า

(บาท)*

อตัราส่วน

(%)

1 บรษิทัหลกัทรพัย ์บวัหลวง จ ากดั 472,835.62 14.43

2 บรษิทัหลกัทรพัย ์ซจีเีอส-ซไีอเอม็บ ี(ประเทศไทย) จ ากดั  22,062.61 0.67

3 บรษิทัหลกัทรพัย ์โนมูระ พฒันสนิ จ ากดั (มหาชน)  46,236.85 1.41

4 บรษิทัหลกัทรพัย ์เครดติ สวสิ (ประเทศไทย) จ ากดั 261,327.41 7.98

5 บรษิทัหลกัทรพัย ์ดบีเีอส วคิเคอร์ส (ประเทศไทย) จ ากดั 67,119.13 2.05

6 บรษิทัหลกัทรพัย ์ฟินนัเซยี ไซรสั จ ากดั (มหาชน) 485,561.70 14.82

7 บรษิทั หลกัทรพัย ์เคจไีอ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 64,508.69 1.97

8 บรษิทัหลกัทรพัย ์เกยีรตินาคนิภทัร จ ากดั (มหาชน) 469,565.64 14.33

9 บรษิทัหลกัทรพัย ์กสกิรไทย จ ากดั (มหาชน)  591,643.17 18.06

10 บรษิทัหลกัทรพัย ์เคทบี ี(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 456,355.37 13.93

11 บรษิทัหลกัทรพัย ์แลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จ ากดั (มหาชน) 124,199.96 3.79

13 บรษิทัหลกัทรพัย ์ทสิโก ้จ ากดั  148,018.41 4.52

14 บรษิทัหลกัทรพัย ์ทรนีีตี้ จ ากดั 66,806.06 2.04

3,276,240.62 100.00                    รวม

ช่ือกองทนุ PTR

กองทุนเปิด แอล เอช มัน่คง 1.1637



 

 

22 

 

กองทุนเปิด แอล เอช มัน่คง (LHIP) 

ค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเกบ็จากกองทุนรวม  
ส าหรบัรอบระยะเวลาตัง้แต่วนัท่ี 1 พฤษภาคม 2563 ถึงวนัท่ี 31 ตุลาคม 2563 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค่าใช้จ่ายทีเ่รยีกเก็บจากกองทุน* จ านวนเงนิ

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

ค่าธรรมเนยีมการจดัการ (Management Fee) 6,354.42 0.672 ไม่เกนิรอ้ยละ 2.68

ค่าธรรมเนยีมผูดู้แลผลประโยชน์ (Trustee Fee) 114.38 0.012 ไม่เกนิรอ้ยละ 0.11

ค่าธรรมเนยีมนายทะเบยีน (Registrar Fee) 1,270.88 0.134 ไม่เกนิรอ้ยละ 0.27

ค่าสอบบญัช ี(Audit Fee) 25.21 0.003 ตามทีจ่่ายจรงิ

ค่าทีป่รกึษาการลงทุน (Advisory Fee) ไม่มี ไม่มี ไม่มี

ค่าจดัตัง้และจดทะเบยีนกองทุน (Setup and Registered Fund) 0.00 0.000 ตามทีจ่่ายจรงิ

ค่าใช้จ่ายอืน่ๆ ในการด าเนนิโครงการ  (Others Operating  Expense) 3306.99 0.350 ตามทีจ่่ายจรงิ

รวมค่าใช้จ่ายทัง้หมด** 11,071.88 1.171

ค่าใช้จ่ายในการซือ้ขายหลกัทรพัย์ 3,276.24 0.347 ตามทีจ่่ายจรงิ

หมายเหตุ

* ค่าธรรมเนยีมและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ รวมภาษมีลูค่าเพิม่ ภาษธุีรกจิเฉพาะ หรอืภาษอีืน่ใดในท านองเดยีวกนั (ถ้าม)ี

**  ไม่รวมค่านายหน้าซือ้ขายหลกัทรพัย ์และค่าธรรมเนยีมต่าง ๆ ทีเ่กดิขึน้จากการซือ้ขายหลกัทรพัย์

รอ้ยละของมลูค่าทรพัยส์นิสทุธขิองกองทุน



 

 

23 

 

กองทุนเปิด แอล เอช มัน่คง (LHIP) 

กองทุนเปิด แอล เอช มัน่คง  
งบดลุ 

ณ วนัท่ี 31 ตุลาคม 2563 

 
 

 

 

 

 

 

 

(หน่วย : บาท)
ยงัไม่ได้ตรวจสอบ

สนิทรพัย์
เงนิลงทุนตามมลูค่ายตุธิรรม  (ราคาทุน 674,299,942.00 บาท) 627,606,383.04
เงนิฝากธนาคาร 1,144,857.87
ลกูหนี้จากเงนิปันผลและดอกเบีย้ 2,709,328.10
ลกูหนี้จากการขายเงนิลงทุน 999,767.18          
สนิทรพัยอ์ืน่ 49,717.84           
รวมสนิทรพัย์ 632,510,054.03

หนี้สนิ
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 933,020.62          
เจ้าหนี้จากการซือ้เงนิลงทุน 0.00
เจ้าหนี้จากการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน 1,279,929.63
หนี้สนิอืน่ 211,261.49          
รวมหนี้สนิ 2,424,211.74       
สนิทรพัยส์ทุธิ 630,085,842.29

สนิทรพัยส์ทุธิ
ทุนทีไ่ด้รบัจากผูถ้อืหน่วยลงทุน 754,669,403.54
ก าไร(ขาดทุน) สะสม
บญัชปีรบัสมดุล 151,541,290.15
ก าไร(ขาดทุน) สะสมจากการด าเนนิงาน (276,124,851.40)
สนิทรพัยส์ทุธิ 630,085,842.29

สนิทรพัยส์ทุธต่ิอหน่วย 8.3491
จ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายแลว้ทัง้หมด ณ วนัสิน้งวด (หน่วย) 75,466,940.3109
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กองทุนเปิด แอล เอช มัน่คง (LHIP) 

กองทุนเปิด แอล เอช มัน่คง  
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน 

ณ วนัท่ี 31 ตุลาคม 2563 

 

ช่ือย่อ  จ านวนหน่วย / 

มลูค่าท่ีตราไว้

 มลูค่ายติุธรรม 

(บาท)

อตัราส่วนของ

มลูค่ายติุธรรม

(%)

อตัรา

ดอกเบีย้

วนัครบก าหนด

    

พนัธบตัรธนาคารแหง่ประเทศไทยงวดที ่37/91/63 CB20D17B           6,000,000.0000           5,996,410.38 0.96 - 17 ธนัวาคม 2563

พนัธบตัรธนาคารแหง่ประเทศไทยงวดที ่20/182/63 CB20N19A           7,000,000.0000           6,998,308.87 1.12 - 19 พฤศจกิายน 2563

พนัธบตัรธนาคารแหง่ประเทศไทยงวดที ่28/182/63 CB21114A           7,000,000.0000           6,992,911.31 1.11 - 14 มกราคม 2564

พนัธบตัรธนาคารแหง่ประเทศไทยงวดที ่42/91/63 CB21121B         20,000,000.0000         19,978,054.20 3.18 - 21 มกราคม 2564

พนัธบตัรรฐับาลเพือ่การบรหิารหนี้เงนิกูโ้ครงการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ครัง้ที ่1 LB226A         16,500,000.0000         16,851,605.27 2.69 1.88 17 มถุินายน 2565

พนัธบตัรรฐับาลเพือ่การบรหิารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครัง้ที ่12 LB23DA           6,000,000.0000           6,319,400.70 1.01 2.40 17 ธนัวาคม 2566

          63,136,690.73 10.07

    

บรษิทั ออิอน ธนสนิทรพัย ์(ไทยแลนด)์ จ ากดั (มหาชน AEON22NA         60,000,000.0000         59,410,707.00 9.47 2.27 15 พฤศจกิายน 2565

บรษิทั เอพ ี(ไทยแลนด)์ จ ากดั (มหาชน) AP248A         40,000,000.0000         39,179,195.60 6.24 2.62 19 สงิหาคม 2567

บรษิทั บางกอก เชน ฮอสปิทอล จ ากดั (มหาชน) BCH211A         10,000,000.0000         10,031,186.20 1.60 2.87 27 มกราคม 2564

บรษิทั เซน็ทรลัพฒันา จ ากดั (มหาชน) CPN227A           5,000,000.0000           5,068,763.25 0.81 2.20 18 กรกฎาคม 2565

บรษิทั เฟรเซอร์ส (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) FPT215A         30,000,000.0000         30,131,202.90 4.80 2.80 9 พฤษภาคม 2564

ทรสัต์เพือ่การลงทนุในอสงัหารมิทรพัยแ์ละสทิธกิารเชา่อสงัหารมิทรพัยเ์พือ่อุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ FTREIT238A         10,000,000.0000         10,078,414.40 1.61 2.63 8 สงิหาคม 2566

บรษิทั โกลว ์พลงังาน จ ากดั (มหาชน) GOLD22NA         12,000,000.0000         11,962,794.84 1.91 2.47 8 พฤศจกิายน 2565

บรษิทั.โกลบอล เพาเวอร์ ซนิเนอร์ยี ่(มหาชน) GPSC22NA         10,000,000.0000         10,106,177.00 1.61 1.97 8 พฤศจกิายน 2565

บรษิทั ลสีซิง่ไอซบีซี ี(ไทย) จ ากดั ICBCTL215A         20,000,000.0000         20,163,944.60 3.21 2.61 26 พฤษภาคม 2564

บรษิทั บตัรกรุงศรอียธุยา จ ากดั KCC229A         32,000,000.0000         32,138,478.72 5.12 1.89 26 กนัยายน 2565

บรษิทั แลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จ ากดั (มหาชน) LH22OA           5,000,000.0000           5,053,113.45 0.80 2.12 15 ตุลาคม 2565

บรษิทั ไมเนอร์ อนิเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั (มหาชน) MINT223B         10,000,000.0000         10,037,711.80 1.60 3.10 29 มนีาคม 2565

บรษิทั เงนิติดลอ้ จ ากดั NTL221A         10,000,000.0000         10,063,005.80 1.60 2.80 24 มกราคม 2565

บรษิทั โตโยต้า ลสีซิง่ (ประเทศไทย) จ ากดั TLT228A         25,000,000.0000         25,187,310.75 4.01 1.82 16 สงิหาคม 2565

         278,612,006.31 44.39

    

    

บรษิทั ท.ีเอ.ซ.ี คอนซูเมอร์ จ ากดั (มหาชน) TACC              223,800.0000           1,477,080.00 0.24 -

บรษิทั บตัรกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) KTC                89,700.0000           3,543,150.00 0.56 -

บรษิทั เมอืงไทย แคปปิตอล จ ากดั (มหาชน) MTC                65,500.0000           3,586,125.00 0.57 -

บรษิทั ศรสีวสัดิ ์คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) SAWAD                78,400.0000           3,880,800.00 0.62 -

กองทนุรวมโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคม ดจิทิลั DIF           1,000,213.0000         12,702,705.10 2.02 -

ทรสัต์เพือ่การลงทนุในอสงัหารมิทรพัยแ์ละสทิธกิารเชา่อสงัหารมิทรพัย ์เอไอเอม็ อนิดสัเทรยีล โกรท AIMIRT              554,200.0000           6,761,240.00 1.08 -

ทรสัต์เพือ่การลงทนุในสทิธกิารเชา่อสงัหารมิทรพัย ์CPN รเีทล โกรท CPNREIT           1,446,200.0000         26,320,840.00 4.19 -

ทรสัต์เพือ่การลงทนุในอสงัหารมิทรพัยแ์ละสทิธกิารเชา่อสงัหารมิทรพัยเ์พือ่อุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ FTREIT           1,494,344.0000         18,978,168.80 3.02 -

รวม พนัธบตัร

หุน้กู้

รวม หุน้กู้

หลกัทรพัยจ์ดทะเบยีน

หุน้สามญั

เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร

เงนิทนุและหลกัทรพัย์

เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร

กองทนุรวมอสงัหารมิทรพัยแ์ละกองทรสัต์เพือ่การลงทนุในอสงัหารมิทรพัย์

พนัธบตัร
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กองทุนเปิด แอล เอช มัน่คง (LHIP) 

กองทุนเปิด แอล เอช มัน่คง  
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ) 

ณ วนัท่ี 31 ตุลาคม 2563 

 

ช่ือย่อ  จ านวนหน่วย / 

มลูค่าท่ีตราไว้

 มลูค่ายติุธรรม 

(บาท)

อตัราส่วนของ

มลูค่ายติุธรรม

(%)

อตัรา

ดอกเบีย้

วนัครบก าหนด

ทรสัต์เพือ่การลงทนุในอสงัหารมิทรพัยอ์มิแพค็โกรท IMPACT           1,037,700.0000         18,159,750.00 2.89 -

กองทนุรวมอสงัหารมิทรพัยแ์ละสทิธกิารเชา่เทสโก ้โลตสั รเีทล โกรท TLGF           1,634,100.0000         24,348,090.00 3.88 -

ทรสัต์เพือ่การลงทนุในอสงัหารมิทรพัยแ์ละสทิธกิารเชา่ไทยแลนด ์ไพร์ม พร็อพเพอร์ตี้ TPRIME           1,868,900.0000         19,810,340.00 3.16 -

ทรสัต์เพือ่การลงทนุในอสงัหารมิทรพัยแ์ละสทิธกิารเชา่ดบับลวิเอชเอ พรเีมีย่ม โกรท WHART           2,484,423.0000         31,552,172.10 5.03 -

กองทนุรวมโครงสร้างพืน้ฐานเพือ่อนาคตประเทศไทย TFFIF           3,365,200.0000         31,632,880.00 5.04 -

บรษิทั ศรตีรงัโกลฟส ์(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) STGT                17,500.0000           1,601,250.00 0.25 -

บรษิทั ฮานา ไมโครอเิลค็โทรนิคส จ ากดั (มหาชน) HANA                87,000.0000           3,915,000.00 0.62 -

บรษิทั เคซอี ีอเีลคโทรนิคส ์จ ากดั (มหาชน) KCE              156,800.0000           6,115,200.00 0.97 -

ธนาคาร กรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) BBL                17,700.0000           1,712,475.00 0.27 -

ธนาคาร กสกิรไทย จ ากดั (มหาชน) KBANK                22,900.0000           1,746,125.00 0.28 -

บรษิทั ทสิโกไ้ฟแนนเชยีลกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) TISCO                66,800.0000           4,726,100.00 0.75 -

บรษิทั ทคีวิเอม็ คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) TQM                25,300.0000           2,985,400.00 0.48 -

บรษิทั อนิโดรามา เวนเจอร์ส จ ากดั (มหาชน) IVL                71,100.0000           1,571,310.00 0.25 -

บรษิทั พทีที ีโกลบอล เคมคิอล จ ากดั (มหาชน) PTTGC                87,500.0000           3,500,000.00 0.56 -

บรษิทั บา้นป ูจ ากดั (มหาชน) BANPU           1,062,400.0000           6,958,720.00 1.11 -

บรษิทั พลงังานบรสิุทธิ ์จ ากดั (มหาชน) EA                81,000.0000           3,078,000.00 0.49 -

บรษิทั กลัฟ์ เอน็เนอร์จ ีดเีวลลอปเมนท ์จ ากดั (มหาชน) GULF              127,500.0000           3,633,750.00 0.58 -

บรษิทั พทีจี ีเอน็เนอย ีจ ากดั (มหาชน) PTG              110,400.0000           2,097,600.00 0.33 -

บรษิทั ปตท. จ ากดั (มหาชน) PTT              202,000.0000           6,262,000.00 1.00 -

บรษิทั ปตท. ส ารวจและผลติปิโตรเลยีม จ ากดั (มหาชน) PTTEP                40,200.0000           3,165,750.00 0.50 -

บรษิทั อมตะ คอร์ปอเรชนั จ ากดั (มหาชน) AMATA              117,900.0000           1,379,430.00 0.22 -

บรษิทั เอพ ี(ไทยแลนด)์ จ ากดั (มหาชน) AP              664,400.0000           4,152,500.00 0.66 -

บรษิทั คอมเซเวน่ จ ากดั (มหาชน) COM7                76,000.0000           3,116,000.00 0.50 -

บรษิทั ดโูฮม จ ากดั (มหาชน) DOHOME              296,600.0000           4,241,380.00 0.68 -

บรษิทั โฮม โปรดกัส ์เซน็เตอร์ จ ากดั (มหาชน) HMPRO              259,900.0000           3,638,600.00 0.58 -

บรษิทั อาร์เอส จ ากดั (มหาชน) RS              191,100.0000           3,516,240.00 0.56 -

บรษิทั สมบรูณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลย ีจ ากดั (มหาชน) SAT              235,800.0000           3,136,140.00 0.50 -

บรษิทั หอ้งเยน็เอเชีย่น ซฟู้ีด จ ากดั (มหาชน) ASIAN                65,400.0000              863,280.00 0.14 -

บรษิทั คาราบาวกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) CBG                24,000.0000           2,628,000.00 0.42 -

บรษิทั อาร์ แอนด ์บ ีฟู้ด ซพัพลาย ์จ ากดั (มหาชน) RBF              338,100.0000           3,364,095.00 0.54 -

         285,857,686.00 45.54

      627,606,383.04 100.00

อาหารและเครื่องดืม่

รวม หลกัทรพัยจ์ดทะเบยีน

รวมเงินลงทนุ - 100% (ราคาทนุ 674,299,942.00 บาท) 

ขนส่งและโลจสิติกส์

ของใชส้่วนตวัและเวชภณัฑ์

ชิน้ส่วนอเิลคทรอนิคส์

ประกนัภยัและประกนัชวีติ

ปิโตรเคมแีละเคมภีณัฑ์

พลงังานและสาธารณูปโภค

พฒันาอสงัหารมิทรพัย์

พาณิชย์

ยานยนต์

ธนาคาร
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กองทุนเปิด แอล เอช มัน่คง (LHIP) 

กองทุนเปิด แอล เอช มัน่คง  
งบก าไรขาดทุน 

ส าหรบัรอบระยะเวลาตัง้แต่วนัท่ี 1 พฤษภาคม 2563 ถึงวนัท่ี 31 ตุลาคม 2563 
 

 
 
 

 
 
 
 

(หน่วย : บาท)
ยงัไม่ได้ตรวจสอบ

รายได้จากการลงทุน
รายได้จากเงนิปันผล 8,451,285.04
รายได้จากดอกเบีย้ 3,579,945.28

รวมรายได้ 12,031,230.32
ค่าใช้จ่าย

ค่าธรรมเนยีมการจดัการ                                                                               6,354,418.71
ค่าธรรมเนยีมผูดู้แลผลประโยชน์                                                                       114,379.54
ค่าธรรมเนยีมนายทะเบยีน                                                                              1,270,883.72
ค่าสอบบญัชี 25,206.16
ค่าใช้จ่ายอืน่ๆ ในการด าเนนิโครงการ 3,582,349.83

รวมค่าใช้จ่าย 11,347,237.96
รายได้จากการลงทุนสทุธิ 683,992.36
รายการก าไร(ขาดทุน)สทุธจิากเงนิลงทุน

ก าไร(ขาดทุน)สทุธทิีเ่กดิขึน้ทัง้สิน้ (33,714,124.81)
ก าไร(ขาดทุน)สทุธทิีย่งัไม่เกดิขึน้ทัง้สิน้ (56,872,553.98)

รวมก าไร(ขาดทุน)จากเงนิลงทุนทีเ่กดิขึน้และยงัไม่เกดิขึน้ (90,586,678.79)
การเพิม่ขึน้(ลดลง) ในสนิทรพัยส์ทุธจิากการด าเนนิงาน (89,902,686.43)


