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กองทุนเปิด แอล เอช มัน่คง (LHIP) 

กองทุนเปิด แอล เอช มัน่คง (LHIP) 

ประเภทโครงการ :  กองทุนรวมผสม การลงทุนของนโยบายการลงทุนแบบผสม  

- ตราสารทุน : ก าหนดสดัสว่นการลงทุนในตราสารทุน ไม่เกนิ 80.00% ของ NAV 
- ตราสารหนี้ : ไม่ก าหนดสดัสว่นการลงทุนในตราสารหนี้ 
- หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสงัหารมิทรพัย/์REITs : ก าหนดสดัส่วนการลงทุนในหน่วยลงทุนของ
กองทุนรวม อสงัหารมิทรพัย/์REITs ไม่เกนิ 80.00% ของ NAV  

- กองทุนรวมโครงสรา้งพื้นฐาน : ก าหนดสดัส่วนการลงทุนในกองทุนรวมโครงสรา้งพื้นฐานไม่เกิน 
80% ของ NAV 

นโยบายการลงทุน : กองทุนมนีโยบายทีจ่ะลงทุนในหรอืมไีวซ้ึง่หลกัทรพัย ์และ/หรอืตราสารดงัต่อไปนี้ 

1. หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์/หน่วยลงทุนของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน/

หน่วยทรสัต์ของทรสัต์เพื่อการลงทุนในอสงัหารมิทรพัย์/ตราสารอื่นใดที่ให้สทิธใินการได้มาหรือที่มี

ผลตอบแทนอา้งองิกบัตราสารดงักล่าวขา้งตน้ หรอืกลุ่มของตราสาร/หน่วยลงทุนดงักล่าวขา้งตน้  

2. ตราสารแห่งทุนทีม่ปัีจจยัพืน้ฐานด ีและ/หรอืมแีนวโน้มจ่ายเงนิปันผลสงู  

ทัง้นี้ กองทุนจะลงทุนในหลกัทรพัย ์และ/หรอืตราสารตามขอ้ 1. ถงึขอ้ 2. โดยเฉลีย่ในรอบปีบญัชไีม่เกนิ

รอ้ยละ 80 ของมลูค่าทรพัยส์นิสทุธขิองกองทุน 

นอกจากนัน้ กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในเงินฝากธนาคาร ตราสารแห่งหนี้  ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน 

ใบส าคญัแสดงสทิธ ิรวมถึงหลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สนิอื่นหรอืการหาดอกผลโดยวธิีอื่นตามที่ระบุไว้ใน

โครงการหรอืตามทีค่ณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอื ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด  

ทัง้นี้  กองทุนอาจจะพิจารณาลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้า  (Derivatives) โดยมี
วตัถุประสงค์เพื่อป้องกนัความเสีย่ง (Hedging) โดยจะไม่ลงทุนในหรอืมไีว้ซึ่งตราสารที่มลีกัษณะของ
สญัญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) ตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจดัอันดับความน่าเชื่อถือ 
(Unrated Securities) ตราสารทุนของบรษิทัทีไ่ม่ไดจ้ดทะเบยีนซือ้ขายในตลาด (ไม่รวมถงึหลกัทรพัยท์ี่
คณะกรรมการตลาดหลกัทรพัยส์ัง่รบัเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ซึง่
ผู้ออกหลกัทรพัย์ดังกล่าวอยู่ระหว่างการด าเนินการกระจายการถือหุ้นรายย่อยตามข้อบั งคับตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย) และตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือผู้ออก 
(Issue/Issuer) ต ่ากว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non-investment grade) อย่างไรกต็าม กองทุนอาจมไีว้ซึ่ง
ตราสารแห่งหนี้ที่มีอนัดบัความน่าเชื่อถือที่ตวัตราสารหรอืที่ผู้ออกตราสารต ่ากว่าที่สามารถลงทุนได ้
(Non-investment grade) หรอืตราสารทุนของบรษิัทที่ไม่ได้จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์ (Unlisted 
Securities) เฉพาะในกรณีที่ตราสารหนี้นัน้ไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเชื่อถอืที่ตวัตราสารหรอืทีผู่อ้อก
ตราสารในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment Grade) หรือตราสารทุนที่จดทะเบียนในตลาด
หลกัทรพัย ์(Listed Securities) แลว้แต่กรณี ในขณะทีก่องทุนลงทุนเท่านัน้ 
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กองทุนเปิด แอล เอช มัน่คง (LHIP) 

 

 

 

เรยีน ท่านผูถ้อืหน่วยลงทุน 
 กองทุนเปิด แอล เอช มัน่คง  

 
บรษิัทหลกัทรพัย์จดัการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮา้ส ์จ ากดั ขอน าส่ง “รายงานสรุปสถานะการลงทุน” เพื่อรายงาน 

ผลการด าเนินงานของกองทุนตัง้แต่วนัที ่1 พฤษภาคม 2562 ถงึวนัที ่31 ตุลาคม 2562 มาเพื่อโปรดทราบ 
 

สภาพตลาดในรอบบญัชีตัง้แต่วนัท่ี 1 พฤษภาคม 2562 ถึงวนัท่ี 31 ตลุาคม 2562 

ตลาดอสงัหาริมทรพัยใ์นประเทศ 

ดชันีกองทุนรวมอสงัหารมิทรพัยแ์ละกองทรสัต์เพื่อการลงทุนในอสงัหารมิทรพัย ์ปรบัตวัเพิม่ขึน้อย่างต่อเนื่องจาก

ระดบั 222.07 จุด ณ วนัที ่1 พฤษภาคม 2562 สูร่ะดบั 252.59 ณ วนัที ่31 ตุลาคม 2562 คดิเป็นการปรบัเพิม่ขึน้ 13.74 % 

โดยมปัีจจยัสนับสนุนจากการลงทุนในตราสารทุนมคีวามผนัผวนมากในช่วง ประกอบกบัอตัราดอกเบีย้ทีอ่ยู่ในระดบัต ่า โดย

พนัธบตัรรฐับาลอายุ 10 ปีของไทย อยู่ที่ 1.57% ณ วนัที ่31 ตุลาคม 2562 ในขณะทีอ่ตัราผลตอบแทนจากเงนิปันผลอยู่ใน

ระดบั 4-5% สง่ผลใหก้ระแสเงนิทุนไหลเขา้กองทุนรวมอสงัหารมิทรพัยแ์ละ REIT 

ทัง้นี้ ในภาวะที่ดอกเบี้ยต ่า จากภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัว กอปรกับภาพตลาดยังมีความผันผวน จากปัจจัย

ภายนอก โดยเฉพาะ อย่างยิง่สงครามการคา้ระหว่างจนีและสหรฐัฯ นักลงทุนจงึหนัมาลงทุนในกลุ่มนี้ โดยคาดการณ์อัตรา

ผลตอบแทนพันธบตัรรฐับาล 10 ปีของไทยในปี 2562 ต ่ากว่า 2% ในขณะที่ผลตอบแทนจากเงินปันผลอยู่ในระดบัถึง     

4%-5% ถอืว่าอยู่ในระดบัทีน่่าสนใจลงทุน 

ตลาดตราสารทุน 

ตลาดหลกัทรพัย์ในเดือนพฤษภาคม 2562 ตลาดปรบัตวัลงในทศิทางเดยีวกบัตลาดหุ้นอื่นๆ ทัว่โลก เนื่องจาก      

นกัลงทุนกลบัมากงัวลกบัปัญหาสงครามการคา้หลงัจากสหรฐัอเมรกิาประกาศปรบัขึน้ภาษนี าเขา้สนิคา้จากจนีรอบใหม่วงเงนิ 

2 แสนลา้นดอลลาร ์เป็น 25% จากเดมิ 10% และพรอ้มทีจ่ะเรยีกเกบ็ภาษีสนิคา้น าเขา้จากจนีเพิม่อกี 3.25 แสนลา้นเหรยีญ

ในอตัรา 25% ขณะทีจ่นีตอบโต้ดว้ยการปรบัขึน้ภาษีน าเขา้สนิคา้จากสหรฐัอเมรกิามูลค่ารวมประมาณ 60,000 ลา้นเหรยีญ 

คลอบคลุมสนิคา้กว่า 5,000 รายการ โดยจะจดัเกบ็ภาษีในหลายอตัราตัง้แต่ 5% -25% ขณะเดยีวกนัสหรฐัยงัประกาศแบน

กลุ่มธุรกจิสนิคา้เทคโนโลยใีนจนี อาท ิหวัเว่ย แมสุ้ดทา้ยสหรฐัอเมรกิาจะประกาศเลื่อนค าสัง่แบนดงักล่าวออกไปอกี 90 วนั 

แต่กไ็ม่ช่วยใหต้ลาดคลายกงัวลกบัปัญหาดงักล่าว นอกจากนี้ตลาดหุน้บา้นเรายงัมปัีจจยักดดนัจากภายใน อาท ิตวัเลข GDP 

ประจ าไตรมาส 1/2562 ขยายตวั 2.8% ต ่าสุดในรอบ 4 ปี ความเสีย่งทางการเมอืงเพิม่ขึน้หลงัการจดัตัง้รฐับาลเป็นไปอย่าง

ล่าชา้ โดยนกัลงทุนต่างชาตขิายสทุธติัง้แต่ตน้ปี 2562 ที ่6,037 ลา้นบาท 

SET Index เดอืนมถุินายน 2562 ปรบัตวัขึน้อย่างรอ้นแรง โดยมปัีจจยัหนุนหลกัมาจากการไหลเขา้ของ Fund flow 

ต่างชาต ิตอบรบั Fed และธนาคารกลางต่างๆ ส่งสญัญาณลดอตัราดอกเบี้ยและคาดว่าจะมกีารน าโครงการ QE กลบัมาใช้
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กองทุนเปิด แอล เอช มัน่คง (LHIP) 

กนัอกีครัง้ ประเดน็นี้กดดนัใหค้่าเงนิดอลลารส์หรฐัอ่อนค่า อตัราผลตอบแทนพนัธบตัรของสหรฐัลดลงและต ่ากว่าเมื่อเทยีบ

กบัพนัธบตัรของกลุ่มประเทศเกดิใหม่ กระตุ้นใหเ้กดิการเคลื่อนยา้ยของเงนิลงทุนจากประเทศพฒันาแลว้เขา้สู่ตลาดเกดิใหม่

มากขึน้ นอกจากนี้ตลาดหุน้บา้นเรายงัมปัีจจยับวกเฉพาะตวัจากการจดัตัง้รฐับาลใหม่จงึหนุนให ้Set Index ปรบัขึน้รอ้นแรง 

โดย SET Index เดอืนมถุินายน เพิม่ขึน้ 110 จุด (+6.8%) ปิดที่ระดบั 1,730 จุด มูลค่าการซือ้ขายเฉลีย่ 59,640 ลา้นบาท 

ทรงตวั 2.6%mom นกัลงทุนต่างชาตซิือ้สุทธต่ิอเนื่องเป็นเดอืนที ่2 อกี 46,686 ลา้นบาท ส่งผลให ้2019YTD พลกิเป็นบวก 

40,649 ลา้นบาท 

SET Index เดอืนกรกฎาคม 2562 ตลาดหุ้นพกัตัวหลงัจากที่ปรบัตวัขึน้อย่างร้อนแรงกว่า 110 จุด (+6.8%) ใน

เดือนมิถุนายน ที่ผ่านมา โดยในเดือนนี้ตลาดยังคงคาดหวัง  FED จะปรับลดอัตราดอกเบี้ย รัฐบาลกลับสู่ระบอบ

ประชาธปิไตยเตม็รปูแบบ สง่ผลใหส้ถาบนัจดัอนัดบัความน่าเชื่อถอืของต่างประเทศ อาท ิFitch rating และ Moody ปรบัเพิม่ 

Outlook ของประเทศขึ้นจาก Stable เป็น Positive ส่งผลให้ Fund flow ต่างชาติยังไหลเข้าตลาดหุ้นไทยอย่างต่อเนื่อง 

อย่างไรกต็ามด้วยดชันีที่ปรบัขึน้รอ้นแรงไปแล้วในเดอืนทีผ่่านมาท าให ้Valuation ของ SET เริม่ตงึตวั,ตวัเลขเศรษฐกจิยงั

อ่อนแอ โดยเฉพาะตวัเลขการสง่ออกเดอืนมถุินายน (ไม่รวมทองค าและน ้ามนั) หดตวัมากถงึ 8%yoy หดตวัมากสุดในรอบ 3 

ปีครึง่ ปัญหาภยัแลง้รุนแรงและขยายตวัเป็นวงกวา้งไปในหลายพืน้ที ่อกีทัง้ผลประกอบการของบรษิทัจดทะเบยีนใน 2/2562 

มสีญัญาณชะลอตวั กลุ่มธนาคารแมง้บจะออกมาตามตลาดคาดแต่เริม่เหน็สญัญาณ NPL สงูขึน้ในหลายภาคธุรกจิ อกีทัง้ยงัมี

ปัจจยัลบจากการออกมาตรการสกดัการเกง็ก าไรค่าเงนิบาทของแบงกช์าติ ปัจจยัเหล่านี้กดดนัให้นักลงทุนสถาบนัเดนิหน้า

ขายปรบัพอรต์กดดนั SET Index ตลอดทัง้เดอืน 

โดยในช่วงเดอืนสงิหาคม 2562 SET Index ปรบัตวัลงในทศิทางเดยีวกบัตลาดหุน้ต่างประเทศเนื่องจากนักลงทุน

กลบัมากงัวลต่อปัญหาสงครามการค้าที่รุนแรงมากขึน้หลงัจากจนีและสหรฐัต่างประกาศเพิม่ภาษีน าเขา้สนิคา้ระหว่างกนั

เพิม่ขึน้ นอกจากนี้นักลงทุนยงัเทขายสนิทรพัย์เสีย่งเนื่องจากกงัวลกบัภาวะเศรษฐกจิถดถอยหลงัจากอตัราผลตอบแทน

พนัธบตัรรฐับาลสหรฐัเกิดภาวะ Invert yield curve นอกจากนี้ภายในประเทศกม็ีปัจจยักดดนัเช่นกนั อาทิ GDP ไตรมาส 

2/2562 ขยายตวั 2.3% ต ่าสดุในรอบ 19 ไตรมาส, เกดิเหตุระเบดิ 9 จุด ในพืน้ทีข่องกรุงเทพฯ และ ผูต้รวจการแผ่นดนิยื่นให้

ศาลรฐัธรรมนูญวนิิจฉยัปมถวายสตัยข์องนายกฯ กดดนัให ้Set Index ณ สิน้เดอืนสงิหาคม ลดลง 57 จุด (-3.3%) ปิดทีร่ะดบั 

1,655 จุด แต่อย่างไรกต็ามยงัคงมปัีจจยับวกทีค่าดว่าจะส่งผลดต่ีอตลาดหุน้ได้แก่ กนง.มมีต ิ5:2 เสยีงใหล้ดอตัราดอกเบี้ย

นโยบาย 0.25% เป็น 1.5% ซึง่เป็นการลดอตัราดอกเบีย้เป็นครัง้แรกในรอบ 4 ปี และครม.อนุมตัมิาตรการกระตุ้นเศรษฐกจิ 

3 ดา้นมลูค่า 3.2 แสนลา้นบาท เน้นมาตรการเร่งด่วน อาท ิแกปั้ญหาภยัแลง้ และช่วยเหลอืค่าครองชพีซึง่คาดว่าจะสามารถ

กระตุน้เศรษฐกจิได ้

การซื้อขายของตลาดหุ้นไทยในเดอืนกนัยายนมีความผนัผวนค่อนขา้งสูง โดยจติวิทยาของตลาดหุ้นไทยดีขึ้น

ในช่วงครึง่แรกของเดอืน ตามปัจจยับวกจากต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นขา่วสารดา้นสงครามการคา้ทีผ่่อนคลายลง รวมทัง้การที่

ธนาคารกลางหลกัๆ ไดป้ระกาศมาตรการกระตุน้ทางการเงนิเพิม่เตมิ อย่างไรกด็หีลงัจากดชันีฯ ปรบัขึ้นทดสอบระดบั 1,680 

จุดหลายครัง้ (ซึ่งเป็นระดบัส าคญัทัง้เชงิ technical และ PE band) และไม่สามารถผ่านไปได้ ส่งผลให้มีแรงขายท าก าไร

ออกมาค่อนขา้งมากในช่วงครึง่หลงัของเดอืนกนัยายน ผนวกกบัมแีรงขายจากฝัง่นกัลงทุนสถาบนัในประเทศออกมาเพิม่เตมิ 

ซึ่งคาดว่าจะเป็นผลจากการส ารองเงนิสดเพื่อจองซื้อหุ้น IPO และหุ้น PO ของบรษิัทขนาดใหญ่ต่างๆ ขณะที่ในสปัดาห์
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กองทุนเปิด แอล เอช มัน่คง (LHIP) 

สุดท้ายของเดอืนนัน้ พบว่าแรงขายเริม่เบาบางลงจากทุกฝ่าย และตลาดหุ้นไทยเริม่สรา้งฐานได้อกีครัง้หนึ่ง ภาพรวมทัง้

เดอืนจงึพบว่าตลาดหุน้ไทยมคีวามผนัผวนค่อนขา้งสงูและปิดปรบัลดลงเลก็น้อยจากเดอืนก่อนหน้านัน้ ทัง้นี้ดชันีฯ ปิดเดอืน

ที ่1,637.22 ลดลง 1.07% ดว้ยมลูค่าการซือ้ขายเฉลีย่ต่อวนัที ่5.67 หมื่นลา้นบาท 

ในเดอืนตุลาคม 2562 ดชันีตลาดหลกัทรพัยผ์นัผวนในทศิทางลงเนื่องจากนกัลงทุนกงัวลต่อภาวะเศรษฐกจิชะลอตวั 

หลงัจากตวัเลขชี้น าเศรษฐกจิของไทยในหลายกจิกรรมยงัหดตวัลงอย่างต่อเนื่อง น าโดย ดชันีความเชื่อมัน่ผูบ้รโิภคเดอืน 

กนัยายน ต ่าสุดในรอบ 3 ปี, ตวัเลขส่งออกเดอืนกนัยายน หดตวัต่อเนื่องอกี 1.4% ส่งผลใหย้อดรวม 9M19 ติดลบ 2.1%, 

หน่วยงานทางเศรษฐกจิทยอยลดเป้า GDP ของไทยในปีนี้ลง อาท ิWorld bank ลดคาดการณ์ GDP ไทยปีนี้เป็น 2.7% จาก

เดมิ 3.5% และ IMF ลดคาดการณ์ GDP ของไทยปีนี้เหลอืขยายตวั 2.9% จากเดมิคาดขยายตวั 3.5% ปัจจยัลบดงักล่าว

กดดนัใหน้กัลงทุนเทขายหุน้ในกลุ่มธนาคารเพราะเชื่อว่าเศรษฐกจิทีช่ะลอตวัจะท าใหอ้ตัราการเตบิโตของสนิเชื่อลดลงและยงั

น ามาซึง่หนี้ NPLs ทีส่งูขึน้ อกีทัง้ยงัมกีารขายหุน้ในกลุ่ม Real sector เพื่อลดความเสีย่งก่อนทีบ่รษิทัเหล่านี้จะประกาศงบ

การเงนิ ไตรมาส 3/2562 โดยคาดว่าผลประกอบการของบรษิทัจดทะเบยีนส่วนใหญ่จะออกมาไม่ด ีโดยเฉพาะกลุ่มธุรกจิโรง

กลัน่และปิโตรเคม ีโดยมลูค่าการซือ้ขายเฉลีย่เดอืนตุลาคม 2562 49,577 ลา้นบาท ลดลง 12.6%mom นกัลงทุนต่างชาตขิาย

สทุธ ิ2,325 ลา้นบาท 

 

 

บรษิัทขอขอบพระคุณท่านผูถ้อืหน่วยลงทุนเป็นอย่างสูง ทีไ่ดม้อบความไว้วางใจใหบ้รษิทับรหิารเงนิลงทุนของท่าน 

บรษิทัยงัคงยนืยนัในความตัง้ใจและทุ่มเทความสามารถเพื่อบรหิารเงนิของท่านอย่างมปีระสทิธภิาพสงูทีส่ดุต่อไป และหากท่าน

มขีอ้สงสยัประการใด ท่านสามารถตดิต่อมาไดท้ีบ่รษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน แลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จ ากดั หมายเลขโทรศพัท ์

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

 

 

ขอแสดงความนบัถอื 

                         บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน แลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จ ากดั 

 

  

 
 
 

mailto:lhfund@lhfund.co.th
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กองทุนเปิด แอล เอช มัน่คง (LHIP) 
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กองทุนเปิด แอล เอช มัน่คง (LHIP) 

รายช่ือผูจ้ดัการกองทุน 
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กองทุนเปิด แอล เอช มัน่คง (LHIP) 

ตารางเปรียบเทียบผลการด าเนินงาน 
ข้อมูล ณ วนัท่ี 31 ตลุาคม 2562 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

       
       ขอ้มลู ณ วนัที ่31 ตุลาคม 2562 
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กองทุนเปิด แอล เอช มัน่คง (LHIP) 

- เอกสารการวดัผลการด าเนินงานของกองทุนรวมฉบบันี้ไดจ้ดัท าขึน้ตามมาตรฐานการวดัผลการด าเนินงานของกองทุนรวม
ของสมาคมบรษิทัจดัการลงทุน 

- ผลการด าเนินงานในอดตี/ผลการเปรยีบเทยีบผลการด าเนินงานทีเ่กีย่วขอ้งกบัผลติภณัฑใ์นตลาดทุน มไิดเ้ป็นสิง่ยนืยนัถงึ
ผลการด าเนินงานในอนาคต 

- ท าความเขา้ใจลกัษณะสนิคา้ เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสีย่ง ก่อนตดัสนิใจลงทุน 

 

รายงานสถานะการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผกูพนั 
มูลค่า ณ วนัท่ี 31 ตลุาคม 2562 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายละเอียดการลงทนุ มลูค่าตามราคาตลาด % NAV

หลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิในประเทศ 1,579,781,925.64      101.46         

พนัธบตัรรฐับาล

     อายคุงเหลอืน้อยกวา่ 1 ปี 172,567,960.08         11.08           

     อายคุงเหลอืมากกวา่ 1 ปี 46,367,078.10          2.98            

เงนิฝากธนาคาร 25,653,779.13          1.65            

หุน้กู้

     อายคุงเหลอืน้อยกวา่ 1 ปี 106,632,091.04         6.85            

     อายคุงเหลอืมากกวา่ 1 ปี 392,956,627.49         25.24           

หุน้สามญั 266,917,631.00         17.14           

หน่วยลงทุน 568,686,758.80         36.52           

ประเภทรายการค้างรบัค้างจ่ายหรอืหนี้สนิอืน่ ๆ (22,593,200.73)         (1.45)           

มลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิ 1,557,188,724.91        100.00           
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กองทุนเปิด แอล เอช มัน่คง (LHIP) 

รายละเอียดการลงทุนในหลกัทรพัย ์

มูลค่า ณ วนัท่ี 31 ตลุาคม 2562 

 

อตัราส่วน จ านวนเงินต้น มลูค่ายติุธรรม

(%) หรือ จ านวนหุ้น/ (บาท)

หน่วย

เงินฝากธนาคาร

ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) 1.65 25,631,835.82 25,653,779.13

          รวมเงินฝากธนาคาร 1.65 25,653,779.13

พนัธบตัรรฐับาล

กระทรวงการคลงั 2.98 40,000.00 46,367,078.10

ธนาคารแห่งประเทศไทย 11.08 173,000.00 172,567,960.08

          รวมพนัธบตัรรฐับาล 14.06 218,935,038.18

หุ้นกู้

ทรสัต์เพือ่การลงทุนในอสงัหารมิทรพัยแ์ละสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัย์ 0.65 10,000.00 10,148,515.20

เพือ่อุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พรอ็พเพอร์ตี้

ธนาคารกรุงศรอียธุยา จ ากดั (มหาชน) 0.65 10,000.00 10,045,461.80

ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮา้ส ์จ ากดั (มหาชน) 1.29 20,000.00 20,022,705.80

บรษิทั กลัฟ์ เอน็เนอร์จ ีดเีวลลอปเมนท์ จ ากดั (มหาชน) 0.98 15,000.00 15,292,161.45

บรษิทั การบนิไทย จ ากดั (มหาชน) 2.50 37,000.00 38,852,599.45

บรษิทั ควอลติี้เฮา้ส ์จ ากดั (มหาชน) 0.33 5,000.00 5,087,914.14

บรษิทั เงนิตดิลอ้ จ ากดั 0.65 10,000.00 10,139,012.00

บรษิทั ดบับลวิเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 0.32 5,000.00 5,021,303.45

บรษิทั โตโยต้าลสิซิง่ (ประเทศไทย) จ ากดั 1.61 25,000.00 25,037,991.00

บรษิทั บตัรกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 1.30 20,000.00 20,295,203.80

บรษิทั บตัรกรุงศรอียธุยา จ ากดั 2.25 35,000.00 35,025,334.75

บรษิทั บางกอก เชน ฮอสปิทอล จ ากดั (มหาชน) 0.65 10,000.00 10,188,590.70

บรษิทั บา้นป ูจ ากดั (มหาชน) 1.33 20,000.00 20,634,124.20

บรษิทั บทีเีอส กรุ๊ป โฮลดิ้ง จ ากดั (มหาชน) 0.65 10,000.00 10,087,652.60

บรษิทั ปตท.สผ.ศูนยบ์รหิารเงนิ จ ากดั 0.65 10,000.00 10,180,412.80

บรษิทั เฟรเซอร์ส พรอ็พเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 1.97 30,000.00 30,722,257.74

บรษิทั ไมเนอร์ อนิเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั (มหาชน) 0.66 10,000.00 10,306,782.60

บรษิทั ราชธาน ีลสิซิง่ จ ากดั (มหาชน) 3.23 50,000.00 50,259,612.20

บรษิทั ลสีซิง่ไอซบีซี ี(ไทย) จ ากดั 2.29 35,000.00 35,721,579.30

บรษิทั แลนด์แอนด์เฮา้ส ์จ ากดั (มหาชน) 0.65 10,000.00 10,060,493.00

บรษิทั อซีี ่บาย จ ากดั 0.65 10,000.00 10,143,143.80

บรษิทั เอพ ี(ไทยแลนด์) จก.(มหาชน) 2.59 40,000.00 40,284,421.20

บรษิทั เอสพซีจี ีจ ากดั (มหาชน) 1.34 20,000.00 20,887,222.20

บรษิทั แอล.พ.ีเอน็.ดเีวลลอปเมนท์ จ ากดั (มหาชน) 2.57 40,000.00 40,072,934.00

บรษิทัเซน็ทรลัพฒันา จ ากดั (มหาชน) 0.33 5,000.00 5,071,289.35

          รวมหุ้นกู้ 32.08 499,588,718.53

รายละเอียด
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กองทุนเปิด แอล เอช มัน่คง (LHIP) 

รายละเอียดการลงทุนในหลกัทรพัย ์(ต่อ) 
มูลค่า ณ วนัท่ี 31 ตลุาคม 2562 

 

อตัราส่วน จ านวนเงินต้น มลูค่ายติุธรรม

(%) หรือ จ านวนหุ้น/ (บาท)

หน่วย

หุ้นสามญั

     หมวดธุรกจิการแพทย์

บรษิทั บางกอก เชน ฮอสปิทอล จ ากดั (มหาชน) 0.21 190,100.00 3,193,680.00

บรษิทั โรงพยาบาลจุฬารตัน์ จ ากดั (มหาชน) 0.05 305,000.00 780,800.00

     หมวดธุรกจิขนสง่และโลจสิตกิส์

บรษิทั ท่าอากาศยานไทย จ ากดั (มหาชน) 1.64 326,300.00 25,532,975.00

บรษิทั บทีเีอส กรุ๊ป โฮลดิ้ง จ ากดั (มหาชน) 0.52 600,200.00 8,042,680.00

บรษิทั พรมิา มารนี จ ากดั (มหาชน) 0.14 250,000.00 2,125,000.00

บรษิทัทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 0.18 265,200.00 2,864,160.00

     หมวดธุรกจิเงนิทุนและหลกัทรพัย์

บรษิทั เมอืงไทย แคปปิตอล จ ากดั (มหาชน) 0.44 109,600.00 6,795,200.00

บรษิทั ศรสีวสัดิ ์พาวเวอร์ 1979 จ ากดั (มหาชน) 0.33 79,820.00 5,148,390.00

บรษิทั เอเซยีเสรมิกจิลสีซิง่ จ ากดั (มหาชน) 0.22 130,900.00 3,403,400.00

     หมวดธุรกจิเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร

บรษิทั โทเทิล่ แอค็เซส็ คอมมนูเิคชัน่ จ ากดั (มหาชน) 0.17 43,300.00 2,684,600.00

บรษิทั อนิทชั โฮลดิ้งส ์จ ากดั (มหาชน) 0.50 116,800.00 7,708,800.00

บรษิทั แอดวานซ ์อนิโฟร์ เซอร์วสิ จ ากดั (มหาชน) 1.01 69,000.00 15,801,000.00

     หมวดธุรกจิธนาคาร

ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 0.33 29,100.00 5,063,400.00

ธนาคารเกยีรตนิาคนิ จ ากดั (มหาชน) 0.60 142,800.00 9,353,400.00

บรษิทั ทสิโก้ไฟแนนเซยีลกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 0.65 104,600.00 10,198,500.00

บรษิทั ทุนธนชาต จ ากดั (มหาชน) 0.37 109,200.00 5,787,600.00

     หมวดธุรกจิพลงังานและสาธารณูปโภค

บรษิทั ททีดีบับลวิ จ ากดั (มหาชน) 0.50 577,700.00 7,856,720.00

บรษิทั ไทยออยล ์จ ากดั (มหาชน) 0.42 94,500.00 6,473,250.00

บรษิทั บ.ีกรมิ เพาเวอร์ จ ากดั (มหาชน) 0.95 308,400.00 14,803,200.00

บรษิทั ปตท. จ ากดั (มหาชน) 1.40 482,100.00 21,815,025.00

บรษิทั ปตท. ส ารวจและผลติปิโตรเลยีม จ ากดั (มหาชน) 0.52 67,500.00 8,133,750.00

บรษิทั ผลติไฟฟ้า จ ากดั (มหาชน) 1.06 47,500.00 16,482,500.00

บรษิทั ราช กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 0.77 163,600.00 12,024,600.00

     หมวดธุรกจิพฒันาอสงัหารมิทรพัย์

 บรษิทั แอสเสท เวริด์ คอร์ป จ ากดั (มหาชน) 0.22 566,000.00 3,424,300.00

บรษิทั อมตะ คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 0.17 107,500.00 2,666,000.00

     หมวดธุรกจิพาณิชย์

บรษิทั ซพี ีออลล ์จ ากดั (มหาชน) 1.18 235,300.00 18,353,400.00

     หมวดธุรกจิวสัดุก่อสรา้ง

บรษิทั ทปิโก้แอสฟัลท์ จ ากดั (มหาชน) 0.10 72,800.00 1,550,640.00

บรษิทั ทโีอเอ เพน้ท์ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 0.28 96,100.00 4,324,500.00

รายละเอียด
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กองทุนเปิด แอล เอช มัน่คง (LHIP) 

รายละเอียดการลงทุนในหลกัทรพัย ์(ต่อ) 
มูลค่า ณ วนัท่ี 31 ตลุาคม 2562 

 

อตัราส่วน จ านวนเงินต้น มลูค่ายติุธรรม

(%) หรือ จ านวนหุ้น/ (บาท)

หน่วย

     หมวดธุรกจิสือ่และสิง่พมิพ์

บรษิทั แพลน บ ีมเีดยี จ ากดั (มหาชน) 0.31 554,700.00 4,853,625.00

บรษิทั วจีไีอ จ ากดั (มหาชน) 0.29 465,600.00 4,539,600.00

     หมวดธุรกจิอาหารและเครื่องดื่ม

บรษิทั คาราบาวกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 0.51 94,000.00 7,919,500.00

บรษิทั ไมเนอร์ อนิเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั (มหาชน) 0.18 79,900.00 2,876,400.00

บรษิทั อาร์ แอนด์ บ ีฟู้ด ซพัพลาย ์จ ากดั (มหาชน) 0.32 1,157,900.00 5,025,286.00

บรษิทั โอสถสภา จ ากดั (มหาชน) 0.60 219,100.00 9,311,750.00

          รวมหุ้นสามญั 17.14 266,917,631.00

หน่วยลงทนุ

     หมวดธุรกจิกองทุนรวมอสงัหารมิทรพัยแ์ละกองทรสัต์เพือ่การลงทุนในอสงัหารมิทรพัย์

กองทุนรวมสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัย ์ซ.ีพ.ีทาวเวอร์ โกรท 0.14 168,300.00 2,204,730.00

กองทุนรวมอสงัหารมิทรพัยแ์ละสทิธกิารเช่าเทสโก้ โลตสั รเีทล 4.23 2,687,500.00 65,843,750.00

ทรสัต์เพือ่การลงทุนในสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัย ์CPN รเีทล โกรท 6.65 2,935,600.00 103,479,900.00

ทรสัต์เพือ่การลงทุนในสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัย ์แกรนด์ คาแนล แลนด์ 1.77 1,955,700.00 27,575,370.00

ทรสัต์เพือ่การลงทุนในสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัย ์เอส ไพรม ์โกรท 0.14 158,600.00 2,172,820.00

ทรสัต์เพือ่การลงทุนในสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัยภ์ริชัออฟฟิศ 0.28 255,800.00 4,348,600.00

ทรสัต์เพือ่การลงทุนในสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัยเ์หมราช 0.73 1,171,300.00 11,420,175.00

ทรสัต์เพือ่การลงทุนในอสงัหารมิทรพัยแ์ละสทิธกิารเช่าดบับลวิเอชเอ พรเีมีย่ม โกรท 2.75 2,478,823.00 42,883,637.90

ทรสัต์เพือ่การลงทุนในอสงัหารมิทรพัยแ์ละสทิธกิารเช่าดุสติธานี 0.05 127,200.00 826,800.00

ทรสัต์เพือ่การลงทุนในอสงัหารมิทรพัยแ์ละสทิธกิารเช่าไทยแลนด์ ไพร์ม พรอ็พเพอร์ตี้ 2.04 2,013,400.00 31,811,720.00

ทรสัต์เพือ่การลงทุนในอสงัหารมิทรพัยแ์ละสทิธกิารเช่าอมตะซมัมทิโกรท 0.47 568,500.00 7,276,800.00

ทรสัต์เพือ่การลงทุนในอสงัหารมิทรพัยแ์ละสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัย ์เอไอเอม็ อนิดสัเทรยีล โกรท 0.21 235,200.00 3,245,760.00

ทรสัต์เพือ่การลงทุนในอสงัหารมิทรพัยแ์ละสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัย์ 2.44 2,238,400.00 38,052,800.00

เพือ่อุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พรอ็พเพอร์ตี้

ทรสัต์เพือ่การลงทุนในอสงัหารมิทรพัยอ์มิแพค็โกรท 3.14 1,763,000.00 48,923,250.00

     หมวดธุรกจิขนสง่และโลจสิตกิส์

กองทุนรวมโครงสรา้งพืน้ฐานเพือ่อนาคตประเทศไทย 3.89 4,729,200.00 60,533,760.00

     หมวดธุรกจิเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร

กองทุนรวมโครงสรา้งพืน้ฐานโทรคมนาคม ดจิทิลั 6.96 6,086,513.00 108,339,931.40

กองทุนรวมโครงสรา้งพืน้ฐานบรอดแบนด์อนิเทอร์เน็ต จสัมนิ 0.63 965,045.00 9,746,954.50

          รวมหน่วยลงทนุ 36.52 568,686,758.80

รวมเงินลงทนุ 101.45 1,579,781,925.64

รายการค้างจา่ยหรือหน้ีสินอ่ืน ๆ -1.45 -22,593,200.73

มลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิ 100.00 1,557,188,724.91

รายละเอียด
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กองทุนเปิด แอล เอช มัน่คง (LHIP) 

รายละเอียดตวัตราสารและอนัดบัความน่าเช่ือถือของ 
ตราสารแห่งหน้ี เงินฝาก หรอืตราสารก่ึงหน้ีก่ึงทุน 

มูลค่า ณ วนัท่ี 31 ตลุาคม 2562 

 
 

 

ประเภท ผูอ้อก อนัดบั มลูค่าตาม

ความน่าเช่ือถอื ราคาตลาด

พนัธบตัร ธนาคารแห่งประเทศไทย 172,567,960.08                 

พนัธบตัร กระทรวงการคลงั 46,367,078.10                   

เงนิฝากธนาคาร ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) AA+(FITCH) 25,653,779.13                   

หุน้กู้ ธนาคารกรุงศรอียธุยา จ ากดั (มหาชน) AAA(FITCH) 10,045,461.80                   

หุน้กู้ ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮา้ส ์จ ากดั (มหาชน) A-(TRIS) 20,022,705.80                   

หุน้กู้ ทรสัต์เพือ่การลงทุนในอสงัหารมิทรพัยแ์ละสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัย์ A(TRIS) 10,148,515.20                   

เพือ่อุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พรอ็พเพอร์ตี้

หุน้กู้ บรษิทั กลัฟ์ เอน็เนอร์จ ีดเีวลลอปเมนท์ จ ากดั (มหาชน) A(TRIS) 15,292,161.45                   

หุน้กู้ บรษิทั การบนิไทย จ ากดั (มหาชน) A(TRIS) 38,852,599.45                   

หุน้กู้ บรษิทั ควอลติี้เฮา้ส ์จ ากดั (มหาชน) A-(TRIS) 5,087,914.14                     

หุน้กู้ บรษิทั เงนิตดิลอ้ จ ากดั A-(TRIS) 10,139,012.00                   

หุน้กู้ บรษิทั ดบับลวิเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) A-(TRIS) 5,021,303.45                     

หุน้กู้ บรษิทั โตโยต้าลสิซิง่ (ประเทศไทย) จ ากดั AAA(TRIS) 25,037,991.00                   

หุน้กู้ บรษิทั บตัรกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) A+(TRIS) 20,295,203.80                   

หุน้กู้ บรษิทั บตัรกรุงศรอียธุยา จ ากดั AAA(TRIS) 35,025,334.75                   

หุน้กู้ บรษิทั บางกอก เชน ฮอสปิทอล จ ากดั (มหาชน) A-(TRIS) 10,188,590.70                   

หุน้กู้ บรษิทั บา้นป ูจ ากดั (มหาชน) A+(TRIS) 20,634,124.20                   

หุน้กู้ บรษิทั บทีเีอส กรุ๊ป โฮลดิ้ง จ ากดั (มหาชน) A(TRIS) 10,087,652.60                   

หุน้กู้ บรษิทั ปตท.สผ.ศูนยบ์รหิารเงนิ จ ากดั AAA 10,180,412.80                   

หุน้กู้ บรษิทั เฟรเซอร์ส พรอ็พเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) A(TRIS) 30,722,257.74                   

หุน้กู้ บรษิทั ไมเนอร์ อนิเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั (มหาชน) A(TRIS) 10,306,782.60                   

หุน้กู้ บรษิทั ราชธาน ีลสิซิง่ จ ากดั (มหาชน) A-(TRIS) 50,259,612.20                   

หุน้กู้ บรษิทั ลสีซิง่ไอซบีซี ี(ไทย) จ ากดั AAA(FITCH) 35,721,579.30                   

หุน้กู้ บรษิทั แลนด์แอนด์เฮา้ส ์จ ากดั (มหาชน) A+(TRIS) 10,060,493.00                   

หุน้กู้ บรษิทั อซีี ่บาย จ ากดั AA+(FITCH) 10,143,143.80                   

หุน้กู้ บรษิทั เอพ ี(ไทยแลนด์) จก.(มหาชน) A-(TRIS) 40,284,421.20                   

หุน้กู้ บรษิทั เอสพซีจี ีจ ากดั (มหาชน) A(TRIS) 20,887,222.20                   

หุน้กู้ บรษิทั แอล.พ.ีเอน็.ดเีวลลอปเมนท์ จ ากดั (มหาชน) A-(TRIS) 40,072,934.00                   

หุน้กู้ บรษิทัเซน็ทรลัพฒันา จ ากดั (มหาชน) AA(TRIS) 5,071,289.35                     
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กองทุนเปิด แอล เอช มัน่คง (LHIP) 

สถาบนัการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ TRIS Rating 
ค าอธิบายการจดัอนัดบัเครดิตตราสารหน้ีระยะกลางและยาวมีอายุตัง้แต่ 1 ปีขึน้ไป 
AAA อนัดบัเครดิตสูงสุด มคีวามเสี่ยงต ่าที่สุด ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการช าระดอกเบี้ยและคนืเงนิต้นใน

เกณฑส์งูสดุ และไดร้บัผลกระทบน้อยมากจากการเปลีย่นแปลงทางธุรกจิ เศรษฐกจิ และสิง่แวดลอ้มอื่นๆ 
AA มคีวามเสีย่งต ่ามาก ผูอ้อกตราสารหนี้มคีวามสามารถในการช าระดอกเบีย้และคนืเงนิต้นในเกณฑส์ูงมาก แต่อาจ

ไดร้บัผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงทางธุรกจิ เศรษฐกจิ และสิง่แวดลอ้มอื่นๆ มากกว่าอนัดบัเครดติทีอ่ยู่ในระดบั 
AAA 

A มคีวามเสีย่งในระดบัต ่า ผู้ออกตราสารหนี้มคีวามสามารถในการช าระดอกเบี้ยและคนืเงนิต้นในเกณฑ์สงู แต่อาจ
ได้รบัผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิง่แวดล้อมอื่นๆ มากกว่าอนัดบัเครดิตที่อยู่ใน
ระดบัสงูกว่า 

BBB มคีวามเสี่ยงในระดบัปานกลาง ผู้ออกตราสารหนี้มคีวามสามารถในการช าระดอกเบี้ยและคืนเงนิต้นในเกณฑ์ที่
เพียงพอ แต่มีความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกจิ และสิง่แวดล้อมอื่นๆ มากกว่า และอาจมี
ความสามารถในการช าระหนี้อ่อนแอลงเมื่อเทยีบกบัอนัดบัเครดติทีอ่ยู่ในระดบัสงูกว่า 

BB มคีวามเสีย่งในระดบัสงู ผูอ้อกตราสารหนี้มคีวามสามารถในการช าระดอกเบีย้และคนืเงนิต้นในเกณฑต์ ่ากว่าระดบั
ปานกลาง และจะไดร้บัผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงทางธุรกจิ เศรษฐกจิ และสิง่แวดลอ้มอื่นๆ ค่อนขา้งชดัเจน 
ซึง่อาจสง่ใหค้วามสามารถในการช าระหนี้อยู่ในเกณฑท์ีไ่ม่เพยีงพอ 

B มคีวามเสีย่งในระดบัสงูมาก ผูอ้อกตราสารหนี้มคีวามสามารถในการช าระดอกเบีย้และคนืเงนิต้นในเกณฑต์ ่า และ
อาจจะหมดความสามารถหรือความตัง้ใจในการช าระหนี้ได้ตามการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ทางธุรกิจ 
เศรษฐกจิ และสิง่แวดลอ้มอื่นๆ  

C มคีวามเสีย่งในการผดินัดช าระหนี้สงูทีสุ่ด ผู้ออกตราสารหนี้ไม่มคีวามสามารถในการช าระดอกเบี้ยและคนื เงนิต้น
ตามก าหนดอย่างชดัเจน โดยตอ้งอาศยัเงื่อนไขทีเ่อือ้อ านวยทางธุรกจิ เศรษฐกจิ และสิง่แวดลอ้มอื่นๆ อย่างมากจงึ
จะมคีวามสามารถในการช าระหนี้ได ้

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

อนัดบัเครดติภายในระดบัเดยีวกนั 

ค าอธิบายการจดัอนัดบัเครดิตตราสารหน้ีระยะสัน้มีอายุต า่กว่า 1 ปี 

T1 ผูอ้อกตราสารหนี้มสีถานะทัง้ทางดา้นการตลาดและการเงนิที่แขง็แกร่งในระดบัดมีาก และนักลงทุนจะไดร้บัความ
คุม้ครองจากการผดินดัช าระหนี้ทีด่กีว่าอนัดบัเครดติในระดบัอื่น ผูอ้อกตราสารทีไ่ดร้บัอนัดบัเครดติในระดบัดงักล่าว
ซึง่มเีครื่องหมาย “+” ดว้ยจะไดร้บัความคุม้ครองดา้นการผดินดัช าระหนี้ทีส่งูยิง่ขึน้ 

T2 ผูอ้อกตราสารหนี้มสีถานะทัง้ทางดา้นการตลาดและการเงนิทีแ่ขง็แกร่งในระดบัด ีและมคีวามสามารถในการช าระ
หนี้ระยะสัน้ในระดบัทีน่่าพอใจ 

T3 ผูอ้อกตราสารหนี้มคีวามสามารถในการช าระหนี้ระยะสัน้ในระดบัทีย่อมรบัได้ 

T4 ผูอ้อกตราสารหนี้มคีวามสามารถในการช าระหนี้ระยะสัน้ทีค่่อนขา้งอ่อนแอ 
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กองทุนเปิด แอล เอช มัน่คง (LHIP) 

อันดับเครดิตทุกประเภททีจ่ ัดโดย TRIS Rating เป็นอันดับเครดิตตราสารหนี้ ในตระกูลเงินบาท ซึง่สะท้อน
ความสามารถในการช าระหนี้ของผูอ้อกตราสารโดยไม่รวมความเสีย่งในการเปลีย่นแปลงการช าระหนี้จากสกุลเงนิบาทเป็น
สกุลเงนิตราต่างประเทศ 

นอกจากกนี้ TRIS Rating ยงัก าหนด “แนวโน้มอนัดบัเครดติ” (Rating Outlook) เพื่อสะท้อนความเป็นไปไดข้องการ
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) แสดงถงึระดบัความน่าเชื่อถอืขัน้สงูสดุของอนัดบัความน่าเชื่อถอืภายในประเทศไทย ซึง่ก าหนดโดย Fitch โดย
อนัดบัความน่าเชื่อถอืนี้จะมอบใหก้บัอนัดบัความน่าเชื่อถอืทีม่คีวามเสีย่ง “น้อยทีส่ดุ” เมื่อเปรยีบเทยีบกบัผูอ้อก
ตราสารหรอืตราสารอื่นในประเทศไทย และโดยปกติแล้วจะก าหนดให้แก่ตราสารทางการเงินที่ออกหรอืค ้า
ประกนัโดยรฐับาล 

AA(tha) แสดงถงึระดบัความน่าเชื่อถอืขัน้สงูมากเปรยีบเทยีบกบัผูอ้อกตราสารหรอืตราสารอื่นในประเทศไทย โดยระดบั
ความน่าเชื่อถือของตราสารทางการเงนิขัน้นี้ต่างจากผูอ้อกตราสารหรอืตราสารอื่นที่ได้รบัการจดัอนัดบัความ
น่าเชื่อถอืขัน้สงูสดุของประเทศไทยเพยีงเลก็น้อย 

BBB (tha) แสดงถึงระดบัความน่าเชื่อถือขัน้ปานกลางเมื่อเปรยีบเทยีบกบัผู้ออกตราสารหรอืตราสารอื่นในประเทศไทย 
อย่างไรกด็มีคีวามเป็นไปไดม้ากว่าการเปลีย่นแปลงของสถานการณ์หรอืสภาพทางเศรษฐกจิจะมผีลกระทบต่อ
ความสามารถในการช าระหนี้ได้ตรงตามก าหนดเวลาของตราสารทางการเงนิเหล่านี้มากกว่าตราสารหนี้อื่นที่
ไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเชื่อถอืในประเภททีส่งูกว่า 

BB (tha) แสดงถงึระดบัความน่าเชื่อถอืค่อนขา้งต ่าเมื่อเปรยีบเทยีบกบัผูอ้อกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย การ
ช าระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารเหล่านี้ภายในประเทศนัน้ๆ มคีวามไม่แน่นอนในระดบัหนึ่งและความสามารถ
ในการช าระหนี้คนืตามก าหนดเวลาจะมคีวามไม่แน่นอนมากขึน้ตามการเปลีย่นแปลงของเศรษฐกจิในทางลบ 

B (tha) แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขัน้ต ่าอย่างมีนัยส าคัญเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรอืตราสารอื่นใน
ประเทศไทย การปฏิบตัิตามเงื่อนไขของตราสารหนี้และขอ้ผูกพนัทางการเงนิยงัคงเป็นไปได้ในปัจจุบนั แต่
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กองทุนเปิด แอล เอช มัน่คง (LHIP) 

ความมัน่คงยงัจ ากดัอยู่ในระดบัหนึ่งเท่านัน้ และความสามารถในการช าระหนี้คนืตามก าหนดเวลาอย่างต่อเนื่อง
นัน้ไม่แน่นอน ขึน้อยู่กบัสภาวะทีเ่อือ้ต่อการด าเนินธุรกจิและสภาพทางเศรษฐกจิ 

CCC(tha), CC(tha), C(tha)   แสดงถงึระดบัความน่าเชื่อถอืขัน้ต ่ามากเมื่อเปรยีบเทยีบกบัผูอ้อกตราสารหรอืตราสารอื่นใน
ประเทศไทย ความสามารถในการปฏบิตัิตามขอ้ผูกพนัทางการเงนิขึน้อยู่กบัสภาวะที่เอื้อต่อการด าเนินธุรกจิ
และการพฒันาทางเศรษฐกจิเพยีงอย่างเดยีว 

D(tha) อนัดบัความน่าเชื่อถอืเหล่านี้ จะถูกก าหนดใหส้ าหรบัองคก์รหรอืตราสารหนี้ซึง่ก าลงัอยู่ในภาวะผดินัดช าระหนี้
ในปัจจุบนั 

ค าอธิบายการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือระยะสัน้ ส าหรบัประเทศไทย 

F1 (tha) แสดงถงึระดบัความสามารถขัน้สงูสุดในการช าระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารตรงตามก าหนดเมื่อเปรยีบเทยีบ
กบัผูอ้อกตราสารหรอืตราสารอื่นๆในประเทศไทย ภายใตอ้นัดบัความน่าเชื่อถอืน้ีจะมอบใหส้ าหรบัอนัดบัความ
น่าเชื่อถอืทีม่คีวามเสีย่ง “น้อยทีส่ดุ” เมื่อเปรยีบเทยีบกบัผูอ้อกตราสารอื่นในประเทศเดยีวกนัและโดยปกตแิลว้
จะก าหนดให้กบัตราสารทางการเงนิที่ออกหรอืค ้าประกนัโดยรฐับาล ในกรณีที่มรีะดบัความน่าเชื่อถือสูงเป็น
พเิศษจะมสีญัลกัษณ์ “+” แสดงไวเ้พิม่เตมิจากอนัดบัความน่าเชื่อถอืทีก่ าหนด 

F2 (tha) แสดงถงึระดบัความสามารถในการช าระหนี้ตามเงื่อนไขทางการเงนิของตราสารตามก าหนดเวลาในระดบัทีน่่า
พอใจเมื่อเปรียบเทียบกบัผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นๆในประเทศไทย อย่างไรก็ดี ระดบัความน่าเชื่อถือ
ดงักล่าวยงัไม่อาจเทยีบเท่ากบักรณีทีไ่ดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเชื่อถอืทีส่งูกว่า 

F3 (tha) แสดงถงึระดบัความสามารถในการช าระหนี้ตามเงื่อนไขทางการเงนิของตราสารตามก าหนดเวลาในระดบัปาน
กลางเมื่อเปรยีบเทยีบกบัผูอ้อกตราสารหรอืตราสารอื่นๆในประเทศไทย ความสามารถในการช าระหนี้ดงักล่าว
จะมคีวามไม่แน่นอนมากขึน้ไปตามความเปลีย่นแปลงในทางลบในระยะสัน้มากกว่าตราสารทีไ่ดร้บัการจดัอนัดบั
ความน่าเชื่อถอืทีส่งูกว่า 

B (tha) แสดงถึงระดบัความสามารถในการช าระหนี้ตามเงื่อนไขทางการเงนิของตราสารตามก าหนดเวลาทีไ่ม่แน่นอน
เมื่อเปรยีบเทยีบกบัผูอ้อกตราสารหรอืตราสารอื่นๆในประเทศไทย ความสามารถในการช าระหนี้ดงักล่าวจะไม่
แน่นอนมากขึน้ตามการเปลีย่นแปลงทางเศรษฐกจิแลการเงนิในทางลบระยะสัน้ 

C (tha) แสดงถงึระดบัความสามารถในการช าระหนี้ตามเงื่อนไขทางการเงนิของตราสารตามก าหนดเวลาทีไ่ม่แน่นอนสงู
เมื่อเปรยีบเทยีบกบัผู้ออกตราสารหรอืตราสารอื่นๆในประเทศไทย ความสามารถในการปฏบิตัิตามขอ้ผูกพนั
ทางการเงนิขึน้อยู่กบัสภาวะทีเ่อือ้ต่อการด าเนินธุรกจิและสภาพการณ์ทางเศรษฐกจิเท่านัน้ 

D (tha) แสดงถงึการผดินดัช าระหนี้ทีไ่ดเ้กดิขึน้แลว้หรอืก าลงัจะเกดิขึน้ 
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กองทุนเปิด แอล เอช มัน่คง (LHIP) 

หมายเหตปุระกอบการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือในระยะยาว ในระยะสัน้ ส าหรบัประเทศไทย 

เครื่องบ่งชีพ้เิศษส าหรบัประเทศไทย “tha” จะถูกระบุไวต่้อจากอนัดบัความน่าเชื่อถอืทุกระดบั เพื่อแยกความแตกต่าง
ออกจากการจดัอนัดบัความน่าเชื่อถอืระดบัสากล เครื่องหมาย “ + ” หรอื “ - ” อาจจะถูกระบุไวเ้พิม่เตมิต่อจากอนัดบัความ
น่าเชื่อถอืส าหรบัประเทศหนึ่งๆ เพื่อแสดงถงึสถานะย่อยโดยเปรยีบเทยีบกนัภายในอนัดบัความน่าเชื่อถอืขึน้หลกั ทัง้นี้ จะไม่
มกีารระบุสญัลกัษณ์ต่อทา้ยดงักล่าว ส าหรบัอนัดบัความน่าเชื่อถอืระดบั “AAA (tha)” หรอือนัดบัทีต่ ่ากว่า “CCC (tha)” 

ส าหรบัอนัดบัความน่าเชื่อถอืในระยะยาวและจะไม่มกีารระบุสญัลกัษณ์ต่อทา้ยดงักล่าวส าหรบัอนัดบัความน่าเชื่อถอืใน
ระยะสัน้ นอกเหนือจาก “F1 (tha)” 

สญัญาณการปรบัอนัดบัความน่าเชื่อถอื (Rating Watch) : สญัญาณการปรบัอนัดบัความน่าเชื่อถอืจะถูกใชเ้พื่อแจง้ให้
นกัลงทุนทราบว่ามคีวามเป็นไปไดท้ีจ่ะมกีารเปลีย่นแปลงอนัดบัความน่าเชื่อถอืและแจง้แนวโน้มทศิทางของการเปลีย่นแปลง
ดงักล่าว สญัญาณดงักล่าวอาจระบุเป็น “สญัญาณบวก” ซึง่บ่งชีแ้นวโน้มในการปรบัอนัดบัความน่าเชื่อถอืใหส้งูขึน้ “สญัญาณ
ลบ” จะบ่งชีแ้นวโน้มในการปรบัอนัดบัความน่าเชื่อถอืใหต้ ่าลง หรอื “สญัญาณววิฒัน์” ในกรณีทีอ่นัดบัความน่าเชื่อถืออาจจะ
ไดร้บัการปรบัขึน้ ปรบัลง หรอืคงที ่โดยปกติสญัญาณการปรบัอนัดบัความน่าเชื่อถือมกัจะถูกระบุไวส้ าหรบัช่วงระยะเวลา
สัน้ๆ 

 
 

รายงานสรปุเงินลงทุน 
มูลค่า ณ วนัท่ี 31 ตลุาคม 2562 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

กลุม่ของตราสารการลงทนุ มลูค่าตามราคาตลาด % NAV

(ก) ตราสารภาครฐัไทย/ตราสารภาครฐัต่างประเทศ 218,935,038.18         14.06           

(ข) ตราสารทีธ่นาคารทีม่กีฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ ธนาคารพาณิชย์ 55,721,946.73          3.58            

หรอืบรษิทัเงนิทุนเป็นผูอ้อก/สัง่จ่าย/รบัอาวลั/ค า้ประกนั

(ค) ตราสารทีม่อีนัดบัความน่าเชื่อถอือยูใ่นอนัดบัทีส่ามารถ 469,520,550.93         30.15           

ลงทุนได้ (Investment grade)

(ง) ตราสารทีม่อีนัดบัความน่าเชื่อถอือยูใ่นอนัดบัต ่ากวา่อนัดบัที่ - -

สามารถลงทุนได้ (Investment grade) หรอืไม่ม ีRating

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

รายช่ือหุ้นท่ีลงทุน 10 อนัดบัแรก พรอ้มสดัส่วนการลงทุน 
มูลค่า ณ วนัท่ี 31 ตลุาคม 2562 

 
 

 

 

รายงานการลงทุนท่ีไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน 
รอบ 6 เดือนระหวา่งวนัท่ี 1 พฤษภาคม 2562 ถึงวนัท่ี 31 ตลุาคม 2562 

วนัที ่ รายละเอยีด การด าเนินการแกไ้ข 
  

 
 

 

 

 
การใช้สิทธิออกเสียงในท่ีประชุมผูถื้อหุ้น 

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

 

 

 

 

ล าดบั ช่ือย่อ ร้อยละของเงินลงทนุ

1 DIF 6.96

2 CPNREIT 6.65

3 TLGF 4.23

4 TFFIF 3.89

5 IMPACT 3.14

6 FTREIT 2.44

เพือ่อุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พรอ็พเพอร์ตี้

7 WHART 2.42

8 TPRIME 2.04

9 GLANDRT 1.77

10 AOT 1.64บรษิทั ท่าอากาศยานไทย จ ากดั (มหาชน)

กองทุนรวมอสงัหารมิทรพัยแ์ละสทิธกิารเช่าเทสโก้ โลตสั รเีทล โกรท

กองทุนรวมโครงสรา้งพืน้ฐานเพือ่อนาคตประเทศไทย

ทรสัต์เพือ่การลงทุนในอสงัหารมิทรพัยอ์มิแพค็โกรท

ทรสัต์เพือ่การลงทุนในอสงัหารมิทรพัยแ์ละสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัย์

ทรสัต์เพือ่การลงทุนในอสงัหารมิทรพัยแ์ละสทิธกิารเช่าดบับลวิเอชเอ พรเีมีย่ม โกรท

ทรสัต์เพือ่การลงทุนในอสงัหารมิทรพัยแ์ละสทิธกิารเช่าไทยแลนด์ ไพร์ม พรอ็พเพอร์ตี้

ทรสัต์เพือ่การลงทุนในสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัย ์อาคารส านกังาน จแีลนด์

กองทุนรวมโครงสรา้งพืน้ฐานโทรคมนาคม ดจิทิลั

ทรสัต์เพือ่การลงทุนในสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัย ์CPN รเีทล โกรท

ช่ือหลกัทรพัย์

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

รายงานรายช่ือของบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง ท่ีมีการท าธรุกรรมกบักองทุนรวม 

 กองทุนเปิด แอล เอช มัน่คง มกีารท าธุรกรรมกบับุคคลทีเ่กีย่วขอ้งในรอบระยะเวลาตัง้แต่วนัที่ 1 พฤษภาคม 2562 

ถงึวนัที ่31 ตุลาคม 2562 ตามรายชื่อ ดงันี้ 

- บรษิทั แลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จ ากดั (มหาชน) 
-      บรษิทั ควอลติี ้เฮา้สจ์ ากดั (มหาชน) 
- บรษิทัหลกัทรพัย ์แลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จ ากดั (มหาชน) 

หมายเหตุ : ผูล้งทุนสามารถตรวจสอบการท าธุรกรรมกบับุคคลทีเ่กีย่วขอ้งกบักองทุนรวมไดท้ีบ่รษิทัจดัการโดยตรง หรอืที ่website ของบรษิทั

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

 
 

การรบัผลประโยชน์ตอบแทนเน่ืองจากการใช้บริการบุคคลอ่ืนๆ (Soft Commission) 

   
 
 

บริษัทท่ีให้ผลประโยชน์ บทวเิคราะห์และ

ข้อมูลข่าวสาร

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 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 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

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

ค่านายหน้าซ้ือขายหลกัทรพัย ์
ตัง้แต่วนัท่ี 1 พฤษภาคม 2562 ถึงวนัท่ี 31 ตลุาคม 2562 

 
                          หมายเหต ุ: * รวมภาษมีลูค่าเพิม่ 

 
 

อตัราส่วนหมุนเวียนการลงทนุของกองทุน (Portfolio Turnover Ratio: PTR) 
มูลค่า ณ วนัท่ี 31 ตลุาคม 2562 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ล าดบั ช่ือบริษทันายหน้า ค่านายหน้า

(บาท)*

อตัราส่วน

(%)

1 บรษิทัหลกัทรพัย ์บวัหลวง จ ากดั 605,818.92 26.27

2 บรษิทัหลกัทรพัย ์ซจีเีอส-ซไีอเอม็บ ี(ประเทศไทย) จ ากดั  49,174.76 2.13

3 บรษิทัหลกัทรพัย ์โนมูระ พฒันสนิ จ ากดั (มหาชน)  83,514.17 3.62

4 บรษิทัหลกัทรพัย ์เครดติ สวสิ (ประเทศไทย) จ ากดั 209,212.90 9.07

5 บรษิทัหลกัทรพัย ์ดบีเีอส วคิเคอร์ส (ประเทศไทย) จ ากดั 117,647.45 5.10

6 บรษิทัหลกัทรพัย ์ฟินนัเซยี ไซรสั จ ากดั (มหาชน) 181,611.19 7.88

7 บรษิทั หลกัทรพัย ์เคจไีอ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 255,790.97 11.09

8 บรษิทัหลกัทรพัย ์กสกิรไทย จ ากดั (มหาชน)  293,104.63 12.71

9 บรษิทั หลกัทรพัย ์กรุงศร ีจ ากดั (มหาชน) 167,848.42 7.28

10 บรษิทัหลกัทรพัย ์เคทบี ี(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 104,363.37 4.53

11 บรษิทัหลกัทรพัย ์แลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จ ากดั (มหาชน) 98,049.15 4.25

12 บรษิทัหลกัทรพัย ์ทสิโก ้จ ากดั  139,957.23 6.07

2,306,093.16 100.00                รวม

ช่ือกองทนุ PTR

กองทุนเปิด แอล เอช มัน่คง 1.1657
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กองทุนเปิด แอล เอช มัน่คง (LHIP) 

ค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเกบ็จากกองทุนรวม  
ส าหรบัรอบระยะเวลาตัง้แต่วนัท่ี 1 พฤษภาคม 2562 ถึงวนัท่ี 31 ตลุาคม 2562 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค่าใช้จ่ายทีเ่รยีกเก็บจากกองทุน* จ านวนเงนิ

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

ค่าธรรมเนยีมการจดัการ (Management Fee) 7,764.94 0.674 ไม่เกนิรอ้ยละ 2.68

ค่าธรรมเนยีมผูดู้แลผลประโยชน์ (Trustee Fee) 139.77 0.012 ไม่เกนิรอ้ยละ 0.11

ค่าธรรมเนยีมนายทะเบยีน (Registrar Fee) 1,552.99 0.135 ไม่เกนิรอ้ยละ 0.27

ค่าสอบบญัช ี(Audit Fee) 22.62 0.002 ตามทีจ่่ายจรงิ

ค่าทีป่รกึษาการลงทุน (Advisory Fee) ไม่มี ไม่มี ไม่มี

ค่าจดัตัง้และจดทะเบยีนกองทุน (Setup and Registered Fund) 0.00 0.000 ตามทีจ่่ายจรงิ

ค่าใช้จ่ายอืน่ๆ ในการด าเนนิโครงการ  (Others Operating  Expense) 60.58 0.005 ตามทีจ่่ายจรงิ

รวมค่าใช้จ่ายทัง้หมด** 9,540.90 0.828

ค่าใช้จ่ายในการซือ้ขายหลกัทรพัย์ 2,306.09 0.200 ตามทีจ่่ายจรงิ

หมายเหตุ

* ค่าธรรมเนยีมและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ รวมภาษมีลูค่าเพิม่ ภาษธุีรกจิเฉพาะ หรอืภาษอีืน่ใดในท านองเดยีวกนั(ถ้าม)ี

**  ไม่รวมค่านายหน้าซือ้ขายหลกัทรพัย ์และค่าธรรมเนยีมต่างๆ ทีเ่กดิขึน้จากการซือ้ขายหลกัทรพัย์

รอ้ยละของมลูค่าทรพัยส์นิสทุธิ
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กองทุนเปิด แอล เอช มัน่คง (LHIP) 

กองทุนเปิด แอล เอช มัน่คง  
งบดลุ 

ณ วนัท่ี 31 ตลุาคม 2562 

 
 

 

 

 

 

 

 

(หน่วย : บาท)
ยงัไม่ได้ตรวจสอบ

สนิทรพัย์
เงนิลงทุนตามมลูค่ายตุธิรรม  (ราคาทุน 1,465,912,779.79 บาท) 1,550,455,852.38
เงนิฝากธนาคาร 25,631,835.82
ลกูหนี้จากเงนิปันผลและดอกเบีย้ 4,302,149.94
ลกูหนี้จากการขายเงนิลงทุน 15,151,948.92      
สนิทรพัยอ์ืน่ 49,717.84           
รวมสนิทรพัย์ 1,595,591,504.90

หนี้สนิ
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 2,232,066.17       
เจ้าหนี้จากการซือ้เงนิลงทุน 33,593,789.80
เจ้าหนี้จากการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน 980,899.35
หนี้สนิอืน่ 1,596,024.67       
รวมหนี้สนิ 38,402,779.99      
สนิทรพัยส์ทุธิ 1,557,188,724.91

สนิทรพัยส์ทุธิ
ทุนทีไ่ด้รบัจากผูถ้อืหน่วยลงทุน 1,426,185,285.20
ก าไร(ขาดทุน) สะสม
บญัชปีรบัสมดุล 84,023,334.29
ก าไร(ขาดทุน) สะสมจากการด าเนนิงาน 46,980,105.42
สนิทรพัยส์ทุธิ 1,557,188,724.91

สนิทรพัยส์ทุธต่ิอหน่วย 10.9185
จ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายแลว้ทัง้หมด ณ วนัสิน้งวด (หน่วย) 142,618,528.4910
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กองทุนเปิด แอล เอช มัน่คง (LHIP) 

กองทุนเปิด แอล เอช มัน่คง  
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน 

ณ วนัท่ี 31 ตลุาคม 2562 

 

ช่ือย่อ จ านวนหน่วย / 

มลูค่าท่ีตราไว้

 มลูค่ายติุธรรม 

(บาท)

อตัราส่วนของ

มลูค่ายติุธรรม

(%)

อตัรา

ดอกเบีย้

วนัครบก าหนด

พนัธบตัรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที ่26/182/62 CB19D26A 124,000,000.000 123,741,352.12      7.98 - 26 ธนัวาคม 2562

พนัธบตัรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที ่33/91/62 CB19N14B 6,000,000.000 5,997,095.10         0.39 - 14 พฤศจกิายน 2562

พนัธบตัรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที ่28/182/62 CB20109A 20,000,000.000 19,946,080.00        1.29 - 9 มกราคม 2563

พนัธบตัรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที ่33/182/62 CB20213A 3,000,000.000 2,987,762.46         0.19 - 13 กุมภาพนัธ์ 2563

พนัธบตัรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที ่1/364/62 CB20312A 20,000,000.000 19,895,670.40        1.28 - 12 มนีาคม 2563

พนัธบตัรรฐับาลเพือ่การปรบัโครงสรา้งหนี้ (พ.ร.ก. ช่วยเหลอืกองทุน) LB28DA 30,000,000.000 33,409,619.70        2.16 2.88 17 ธนัวาคม 2571

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครัง้ที ่2

พนัธบตัรรฐับาฃเพือ่การปรบัโครงสรา้งหนี้ ในปีงบประมาณพ .ศ.2555 ครัง้ที่1 LB326A 10,000,000.000 12,500,307.60        0.81 3.78 25 มถุินายน 2575

218,477,887.38      14.10

บมจ. เอพ ี(ไทยแลนด์) AP248A 40,000,000.000 40,071,950.00        2.58 2.62 19 สงิหาคม 2567

บา้นป ูจ ากดั (มหาชน) BANPU207B 20,000,000.000 20,347,439.20        1.31 4.36 4 กรกฎาคม 2563

ธนาคารกรุงศรอียธุยา จ ากดั (มหาชน) BAY203A 10,000,000.000 10,025,119.30        0.65 2.25 29 มนีาคม 2563

บรษิทั บางกอก เชน ฮอสปิทอล จ ากดั (มหาชน) BCH211A 10,000,000.000 10,112,319.50        0.65 2.87 27 มกราคม 2564

บรษิทั บทีเีอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส ์จ ากดั (มหาชน) BTSG209A 10,000,000.000 10,048,775.90        0.65 2.58 7 กนัยายน 2563

บรษิทั เซน็ทรลัพฒันา จ ากดั (มหาชน) CPN227A 5,000,000.000 5,039,344.15         0.33 2.20 18 กรกฎาคม 2565

บรษิทั อซีี ่บาย จ ากดั (มหาชน) EB203A 10,000,000.000 10,086,979.40        0.65 4.10 12 มนีาคม 2563

บรษิทั เฟรเซอร์ส (ประเทศไทย) FPT215A 30,000,000.000 30,317,216.70        1.96 2.80 9 พฤษภาคม 2564

ทรสัต์เพือ่การลงทุนในอสงัหารมิทรพัยแ์ละสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัย์ FTREIT238A 10,000,000.000 10,087,268.60        0.65 2.63 8 สงิหาคม 2566

เพือ่อุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พรอ็พเพอร์ตี้

บรษิทั กลัฟ์ เอน็เนอร์จ ีดเีวลลอปเมนท์ จ ากดั (มหาชน) GULF221A 15,000,000.000 15,181,091.55        0.98 2.73 25 มกราคม 2565

บรษิทั ลสีซิง่ไอซบีซี ี(ไทย) จ ากดั ICBCTL215A 20,000,000.000 20,257,148.20        1.31 2.61 26 พฤษภาคม 2564

บรษิทั ลสีซิง่ไอซบีซี ี(ไทย) จ ากดั ICBCTL215B 15,000,000.000 15,093,696.90        0.97 2.18 25 พฤษภาคม 2564

บรษิทั บตัรกรุงศรอียธุยา จ ากดั KCC229A 35,000,000.000 34,960,090.90        2.26 1.89 26 กนัยายน 2565

บรษิทั บตัรกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) KTC20OA 20,000,000.000 20,241,866.80        1.31 3.14 1 ตุลาคม 2563

บรษิทั แลนด์ แอนด์ เฮา้ส ์จ ากดั (มหาชน) LH22OA 10,000,000.000 10,015,188.90        0.65 2.12 15 ตุลาคม 2565

ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮา้ส ์จ ากดั (มหาชน) LHBANK203A 20,000,000.000 19,992,020.80        1.29 1.75 30 มนีาคม 2563

บรษิทั แอล.พ.ีเอน็.ดเีวลลอปเมนท์ จ ากดั (มหาชน) LPN22OA 40,000,000.000 40,007,838.00        2.58 2.70 10 ตุลาคม 2565

บรษิทั ไมเนอร์ อนิเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั (มหาชน) MINT223B 10,000,000.000 10,278,755.20        0.66 3.10 29 มนีาคม 2565

บรษิทั เงนิตดิลอ้ จ ากดั NTL221A 10,000,000.000 10,062,299.70        0.65 2.80 24 มกราคม 2565

บรษิทั ปตท.สผ.ศูนยบ์รหิารเงนิ จ ากดั PTTEPT226A 10,000,000.000 10,096,823.80        0.65 2.26 19 มถุินายน 2565

บรษิทั ควอลติี้เฮา้ส ์จ ากดั (มหาชน) QH205A 5,000,000.000 5,023,796.35         0.32 2.69 11 พฤษภาคม 2563

บรษิทั เอสพซีจี ีจ ากดั (มหาชน) SPCG21DA 20,000,000.000 20,613,490.60        1.33 3.62 16 ธนัวาคม 2564

บรษิทั การบนิไทย จ ากดั (มหาชน) THAI208A 10,000,000.000 10,231,654.80        0.66 4.88 30 สงิหาคม 2563

บรษิทั การบนิไทย จ ากดั (มหาชน) THAI21DA 20,000,000.000 20,906,718.80        1.35 4.76 26 ธนัวาคม 2564

บรษิทั การบนิไทย จ ากดั(มหาชน) THAI224A 7,000,000.000 7,294,371.70         0.47 4.62 30 เมษายน 2565

บรษิทั ราชธานลีสิซิง่ จ ากดั (มหาชน) THANI20DC 20,000,000.000 20,051,517.20        1.29 2.48 11 ธนัวาคม 2563

บรษิทัราชธานลีสิซิง่ จ ากดั (มหาชน) THANI22OA 30,000,000.000 29,976,785.40        1.93 3.00 17 ตุลาคม 2565

บรษิทั โตโยต้า ลสีซิง่ (ประเทศไทย) จ ากดั TLT228A 25,000,000.000 24,942,004.75        1.61 1.82 16 สงิหาคม 2565

บรษิทั ดบับลวิเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน ) WHA226B 5,000,000.000 5,010,002.10         0.32 2.75 30 มถุินายน 2565

496,373,575.20      32.02

พนัธบตัร

หุน้กู้

รวม หุน้กู้

รวม พนัธบตัร
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กองทุนเปิด แอล เอช มัน่คง (LHIP) 

กองทุนเปิด แอล เอช อินคมั พลสั 
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ) 

ณ วนัท่ี 31 ตลุาคม 2562 

 

ช่ือย่อ จ านวนหน่วย / 

มลูค่าท่ีตราไว้

 มลูค่ายติุธรรม 

(บาท)

อตัราส่วนของ

มลูค่ายติุธรรม 

(%)

อตัราดอกเบีย้ วนัครบก าหนด

บรษิทั เอเซยีเสรมิกจิลสีซิง่ จ ากดั (มหาชน) ASK 130,900.000 3,403,400.00        0.22 -

บรษิทั เมอืงไทย แคปปิตอล จ ากดั (มหาชน) MTC 109,600.000 6,795,200.00        0.44 -

บรษิทั ศรสีวสัดิ ์คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) SAWAD 79,820.000 5,148,390.00        0.33 -

บรษิทั แอดวานซ ์อนิโฟร์ เซอร์วสิ จ ากดั (มหาชน) ADVANC 69,000.000 15,801,000.00      1.02 -

กองทุนรวมโครงสรา้งพืน้ฐานโทรคมนาคม ดจิทิลั DIF 6,086,513.000 108,339,931.40     6.99 -

บรษิทั โทเทิล่ แอค็เซส็ คอมมนูเิคชัน่ จ ากดั (มหาชน) DTAC 43,300.000 2,684,600.00        0.17 -

บรษิทั อนิทชั โฮลดิ้งส ์จ ากดั (มหาชน) INTUCH 116,800.000 7,708,800.00        0.50 -

กองทุนรวมโครงสรา้งพืน้ฐานบรอดแบนด์อนิเทอร์เน็ต จสัมนิ JASIF 965,045.000 9,746,954.50        0.63 -

ทรสัต์เพือ่การลงทุนในอสงัหารมิทรพัยแ์ละสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัย ์ AIMIRT 235,200.000 3,245,760.00        0.21 -

 เอไอเอม็ อนิดสัเทรยีล โกรท

ทรสัต์เพือ่การลงทุนในอสงัหารมิทรพัยแ์ละสทิธกิารเช่าอมตะซมัมทิโกรท AMATAR 568,500.000 7,276,800.00        0.47 -

ทรสัต์เพือ่การลงทุนในสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัยภ์ริชัออฟฟิศ BOFFICE 255,800.000 4,348,600.00        0.28 -

ทรสัต์เพือ่การลงทุนในสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัย ์CPN รเีทล โกรท CPNREIT 2,935,600.000 103,479,900.00     6.67 -

กองทุนรวมสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัย ์ซ.ีพ.ีทาวเวอร์ โกรท CPTGF 168,300.000 2,204,730.00        0.14 -

ทรสัต์เพือ่การลงทุนในอสงัหารมิทรพัยแ์ละสทิธกิารเช่าดุสติธานี DREIT 127,200.000 826,800.00          0.05 -

ทรสัต์เพือ่การลงทุนในอสงัหารมิทรพัยแ์ละสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัยเ์พือ่อุตสาหกรรม FTREIT 2,238,400.000 38,052,800.00      2.45 -

เฟรเซอร์ส พรอ็พเพอร์ตี้

ทรสัต์เพือ่การลงทุนในสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัย ์อาคารส านกังาน จแีลนด์ GLANDRT 1,955,700.000 27,575,370.00      1.78 -

ทรสัต์เพือ่การลงทุนในสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัยเ์หมราช HREIT 1,171,300.000 11,420,175.00      0.74 -

ทรสัต์เพือ่การลงทุนในอสงัหารมิทรพัยอ์มิแพค็โกรท IMPACT 1,763,000.000 48,923,250.00      3.16 -

ทรสัต์เพือ่การลงทุนในสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัย ์เอส ไพรม ์โกรท SPRIME 158,600.000 2,172,820.00        0.14 -

กองทุนรวมอสงัหารมิทรพัยแ์ละสทิธกิารเช่าเทสโก้ โลตสั รเีทล โกรท TLGF 2,687,500.000 65,843,750.00      4.25 -

ทรสัต์เพือ่การลงทุนในอสงัหารมิทรพัยแ์ละสทิธกิารเช่าไทยแลนด์ ไพร์ม พรอ็พเพอร์ตี้ TPRIME 2,013,400.000 31,811,720.00      2.05 -

ทรสัต์เพือ่การลงทุนในอสงัหารมิทรพัยแ์ละสทิธกิารเช่าดบับลวิเอชเอ พรเีมีย่ม โกรท WHART 2,181,679.000 37,743,046.70      2.43 -

ทรสัต์เพือ่การลงทุนในอสงัหารมิทรพัยแ์ละสทิธกิารเช่าดบับลวิเอชเอ พรเีมีย่ม โกรท WHART-R 297,144.000 5,140,591.20        0.33 -

บรษิทั บางกอก เชน ฮอสปิทอล จ ากดั (มหาชน) BCH 190,100.000 3,193,680.00        0.21 -

บรษิทั โรงพยาบาลจุฬารตัน์ จ ากดั (มหาชน) CHG 305,000.000 780,800.00          0.05 -

บรษิทั ท่าอากาศยานไทย จ ากดั (มหาชน) AOT 326,300.000 25,532,975.00      1.65 -

บรษิทัทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) BEM 265,200.000 2,864,160.00        0.18 -

บรษิทั บทีเีอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส ์จ ากดั (มหาชน) BTS 600,200.000 8,042,680.00        0.52 -

บรษิทั พรมิา มารนี จ ากดั (มหาชน) PRM 250,000.000 2,125,000.00        0.14 -

กองทุนรวมโครงสรา้งพืน้ฐานเพือ่อนาคตประเทศไทย TFFIF 4,729,200.000 60,533,760.00      3.90 -

หลกัทรพัยจ์ดทะเบยีน

หุน้สามญั

เงนิทุนและหลกัทรพัย์

เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร

กองทุนรวมอสงัหารมิทรพัยแ์ละกองทรสัต์เพือ่การลงทุนในอสงัหารมิทรพัย์

การแพทย์

ขนสง่และโลจสิตกิส์



 

 

25 

 

กองทุนเปิด แอล เอช มัน่คง (LHIP) 

กองทุนเปิด แอล เอช อินคมั พลสั 
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ช่ือย่อ จ านวนหน่วย / 

มลูค่าท่ีตราไว้

 มลูค่ายติุธรรม 

(บาท)

อตัราส่วนของ

มลูค่ายติุธรรม 

(%)

อตัราดอกเบีย้ วนัครบก าหนด

ธนาคาร กรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) BBL 29,100.000 5,063,400.00        0.33 -

ธนาคารเกยีรตนิาคนิ จ ากดั (มหาชน) KKP 142,800.000 9,353,400.00        0.60 -

บรษิทั ทุนธนชาต จ ากดั (มหาชน) TCAP 109,200.000 5,787,600.00        0.37 -

บรษิทั ทสิโก้ไฟแนนเชยีลกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) TISCO 104,600.000 10,198,500.00      0.66 -

บรษิทั บ.ีกรมิ เพาเวอร์ จ ากดั (มหาชน) BGRIM 308,400.000 14,803,200.00      0.95 -

บรษิทั ผลติไฟฟ้า จ ากดั (มหาชน) EGCO 47,500.000 16,482,500.00      1.06 -

บรษิทั ปตท. จ ากดั (มหาชน) PTT 482,100.000 21,815,025.00      1.41 -

บรษิทั ปตท. ส ารวจและผลติปิโตรเลยีม จ ากดั (มหาชน) PTTEP 67,500.000 8,133,750.00        0.52 -

บรษิทั ราช กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) RATCH 163,600.000 12,024,600.00      0.78 -

บรษิทั ไทยออยล ์จ ากดั (มหาชน) TOP 94,500.000 6,473,250.00        0.42 -

บรษิทั ททีดีบับลวิ จ ากดั (มหาชน) TTW 577,700.000 7,856,720.00        0.51 -

บรษิทั อมตะ คอร์ปอเรชนั จ ากดั (มหาชน) AMATA 107,500.000 2,666,000.00        0.17 -

บรษิทั แอสเสท เวริด์ คอร์ป จ ากดั (มหาชน) AWC 566,000.000 3,424,300.00        0.22 -

บรษิทั ซ.ีพ.ีออลล ์ จ ากดั (มหาชน) CPALL 235,300.000 18,353,400.00      1.18 -

บรษิทั ทปิโก้แอสฟัลท์ จ ากดั (มหาชน) TASCO 72,800.000 1,550,640.00        0.10 -

บรษิทั ทโีอเอ เพน้ท์ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) TOA 96,100.000 4,324,500.00        0.28 -

บรษิทั แพลน บ ีมเีดยี จ ากดั (มหาชน) PLANB 554,700.000 4,853,625.00        0.31 -

บรษิทั ว ีจ ีไอ  จ ากดั (มหาชน) VGI 465,600.000 4,539,600.00        0.29 -

บรษิทั คาราบาวกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) CBG 94,000.000 7,919,500.00        0.51 -

บรษิทั ไมเนอร์ อนิเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั (มหาชน) MINT 79,900.000 2,876,400.00        0.19 -

บรษิทั โอสถสภา จ ากดั (มหาชน) OSP 219,100.000 9,311,750.00        0.60 -

บรษิทั อาร์ แอนด์ บ ีฟู้ด ซพัพลาย ์จ ากดั (มหาชน) RBF 1,157,900.000 5,025,286.00        0.32 -

835,604,389.80     53.88

1,550,455,852.38   100.00

รวม หลกัทรพัยจ์ดทะเบยีน

รวมเงินลงทนุ - 100% (ราคาทนุ 1,465,912,779.79 บาท) 

ธนาคาร

พลงังานและสาธารณูปโภค

พฒันาอสงัหารมิทรพัย์

สือ่และสิง่พมิพ์

อาหารและเครื่องดื่ม

พาณิชย์

วสัดุก่อสรา้ง



 

 

26 

 

กองทุนเปิด แอล เอช มัน่คง (LHIP) 

กองทุนเปิด แอล เอช มัน่คง  
งบก าไรขาดทุน 

ส าหรบัรอบระยะเวลาตัง้แต่วนัท่ี 1 พฤษภาคม 2562 ถึงวนัท่ี 31 ตลุาคม 2562 

 
 
 

 
 
 
 

(หน่วย : บาท)

ยงัไม่ไดต้รวจสอบ

รายไดจ้ากการลงทนุ

รายไดจ้ากเงนิปันผล 10,825,233.59

รายไดจ้ากดอกเบีย้ 5,926,857.13

รวมรายได้ 16,752,090.72

คา่ใชจ่้าย

คา่ธรรมเนียมการจดัการ                                                                               7,764,943.88

คา่ธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์                                                                       139,769.05

คา่ธรรมเนียมนายทะเบยีน                                                                              1,552,988.77

คา่สอบบญัชี 22,622.80

คา่ใชจ่้ายอื่นๆ ในการด าเนินโครงการ 135,471.55

รวมคา่ใชจ่้าย 9,615,796.05

รายไดจ้ากการลงทนุสุทธิ 7,136,294.67

รายการก าไร(ขาดทนุ)สุทธจิากเงนิลงทนุ

ก าไร(ขาดทนุ)สุทธทิีเ่กดิขึน้ทัง้สิน้ 5,157,049.22

ก าไร(ขาดทนุ)สุทธทิีย่งัไม่เกดิขึน้ทัง้สิน้ 41,516,173.89

รวมก าไร(ขาดทนุ)จากเงนิลงทนุทีเ่กดิขึน้และยงัไม่เกดิขึน้ 46,673,223.11

การเพิม่ขึน้(ลดลง) ในสนิทรพัยส์ุทธจิากการด าเนินงาน 53,809,517.78


