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กองทุนเปิด แอล เอช สแทรทิจี อิควิต้ี  (LHSTRATEGY) 

กองทุนเปิด แอล เอช สแทรทิจี อิควิต้ี  (LHSTRATEGY) 

ประเภทโครงการ : กองทุนรวมตราสารแห่งทุน ประเภทรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน 

นโยบายการลงทุน : กองทุนมนีโยบายทีจ่ะลงทุนในหุน้สามญัของบรษิัทจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศ
ไทย และ/หรือตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) โดยจะเน้นการลงทุนด้วยการสร้างกลุ่ม
หลกัทรพัย์ทีก่องทุนลงทุนให้มคีวามผนัผวนต ่า เพื่อลดความผนัผวนของการลงทุนโดยรวมของ
กองทุนให้อยู่ในระดบัต ่าที่สุด ทัง้นี้ การลงทุนในหุ้นดงักล่าวจะส่งผลให้กองทุนม ีnet exposure 
ในตราสารทุนโดยเฉลีย่ในรอบปีบญัชไีม่น้อยกว่ารอ้ยละ 80 ของมูลค่าทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุน 
ส าหรบัหลักเกณฑ์ในการพิจารณาหุ้นที่มีความผันผวนต ่าอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่บริษัทจัดการ
ก าหนด อาทเิช่น หุน้ทีม่คีวามเคลื่อนไหวของราคาเมื่อเทยีบกบัดชันีตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศ
ไทยค่อนข้างต ่า (Low Beta) และ/หรอืหุ้นที่มีความเสีย่งจากการลงทุนค่อนข้างต ่า (Low VaR) 
และ/หรอืหุน้ทีม่อีตัราการจ่ายเงนิปันผลสงูและ/หรอืมอีตัราการเตบิโตของอตัราการจ่ายเงนิปันผล
สงู เป็นตน้   

   บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิที่จะเปลี่ยนแปลงหลกัเกณฑ์ในการพิจารณาเลือกหลกัทรพัย์กลุ่ม
ดงักล่าวโดยไม่ถือว่าด าเนินการผิดไปจากหนังสือชี้ชวนส่วนโครงการ และถือว่ าได้รบัความ
เหน็ชอบจากผูถ้อืหน่วยลงทุนแลว้ ทัง้นี้เพื่อบรรลุวตัถุประสงคข์องกองทุนคอืลดความผนัผวนของ
การลงทุนและเพื่อประโยชน์ของกองทุนโดยรวม  

   เงินลงทุนส่วนที่เหลือกองทุนอาจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์/
หน่วยทรสัต์ของทรสัต์เพื่อการลงทุนในอสงัหารมิทรพัย์/หน่วยลงทุนของกองทุนรวมโครงสร้าง
พืน้ฐาน/ตราสารอื่นใดทีใ่หส้ทิธใินการไดม้าหรอืทีม่ผีลตอบแทนอา้งองิกบัตราสารดงักล่าวขา้งต้น 
หรอืกลุ่มของตราสาร/หน่วยลงทุนดงักล่าวขา้งตน้/ตราสารแห่งหนี้/เงนิฝากธนาคาร/ตราสารกึง่หนี้
กึง่ทุน/ใบส าคญัแสดงสทิธ ิรวมถงึหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิอื่นหรอืการหาดอกผลโดยวธิอีื่นตามที่
ระบุไวใ้นโครงการหรอืตามทีค่ณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอื ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
ก าหนด โดยการลงทุนในหลกัทรพัย ์และ/หรอืตราสารดงักล่าวจะต้องไม่ส่งผลให้กองทุนมฐีานะ
การลงทุนสุทธ ิ(net exposure) ในหุน้หรอืตราสารทุนน้อยกว่ารอ้ยละ 80 ของมลูค่าทรพัยส์นิสทุธิ
ของกองทุน 

   กองทุนอาจลงทุนหรอืมไีวซ้ึ่งสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อลดความเสีย่ง (Hedging) 
โดยเป็นไปตามหลกัเกณฑห์รอืไดร้บัความเหน็ชอบจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และอาจ
ลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต ่ ากว่าที่สามารถลงทุนได้ (non - 
investment grade) และ/หรือตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ  (Unrated 
Securities) รวมทัง้ตราสารทุนที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted Securities) 
กองทุนจะไม่ลงทุนในหรอืมไีวซ้ึง่ตราสารทีม่ลีกัษณะของสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าแฝง (Structured 
Note)  
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   กรณีเกิดสภาวการณ์ไม่ปกติหรือมีความจ าเป็น เช่น มีการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจหรือ
การเมืองอย่างมีนัยส าคัญหรือเกิดวิกฤตทางเศรษฐกิจที่มีนัยส าคัญต่อการลงทุนใน ตลาด
หลักทรพัย์แห่งประเทศไทย ราคาตลาดลดลงอย่างรุนแรงในรอบปีบัญชี ภาวะภัยพิบัติจาก
ธรรมชาติ ภาวะการเกิดจลาจล ภาวะสงคราม มีการขายคืนหน่วยลงทุนจ านวนมาก เป็นต้น  
บรษิทัจดัการ ขอสงวนสทิธใินการปรบักลยุทธข์องการลงทุนแตกต่างไปจากทีร่ะบุไวใ้นวรรคหนึ่ง
เพื่อความเหมาะสมกบัสภาวการณ์นัน้ ๆ ทัง้นี้เพื่อประโยชน์ของกองทุนโดยรวม 
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กองทุนเปิด แอล เอช สแทรทิจี อิควิต้ี  (LHSTRATEGY) 

 

 

เรยีน ท่านผูถ้อืหน่วยลงทุน 
 กองทุนเปิด แอล เอช สแทรทจิ ีอคิวติี ้

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

ผลการด าเนินงานของกองทุนตัง้แต่วนัที ่1 มนีาคม 2562 ถงึวนัที ่31 สงิหาคม 2562 มาเพื่อโปรดทราบ 

 

สภาพตลาดในรอบบญัชีตัง้แต่ 1 มีนาคม 2562 ถึงวนัท่ี 31 สิงหาคม 2562 

 SET Index เดือนมีนาคม เคลื่อนไหวผนัผวนในทิศทางลงเนื่องจากนักลงทุนกลบัมากงัวลต่อการชะลอตัวของ

เศรษฐกจิโลกหลงัจากบรรดาธนาคารกลางของประเทศต่างๆ ทยอยปรบัลดคาดการณ์ GDP ในปีนี้และปีหน้า ขณะเดยีวกนั

ตลาดพนัธบตัรของสหรฐัเกดิภาวะ Invert yield curve หรอื เกดิสญัญาณเตอืนถงึภาวะเศรษฐกจิถดถอย นอกจากนี้นกัลงทุน

ยงัวติกกงัวลต่อปัญหาการเมอืงในประเทศหลงัจากผลการเลอืกตัง้ ส.ส. เมื่อวนัที ่24 มนีาคม 2562 ไม่มพีรรคใดไดเ้สยีงขา้ง

มากหรอืเกนิกึ่งหนึ่งของจ านวน ส.ส. (250 คน) ท าให้การจดัตัง้รฐับาลเป็นไปอย่างล่าช้า และมโีอกาสที่รฐับาลใหม่จะเป็น

รฐับาลผสมบ่งชีถ้งึความไม่มเีสถยีรภาพในการบรหิารประเทศของรฐับาลในระยะยาว  

SET Index เดอืนเมษายน ปรบัตวัขึน้ในทศิทางเดยีวกบัตลาดหุ้นอื่นๆทัว่โลก เน่ืองจากนักลงทุนคาดหวงัจนีและ

สหรฐัจะบรรลุขอ้ตกลงเพื่อยุตปัิญหาสงครามการคา้, การคลายกงัวลปัญหา Brexit หลงั EU เลื่อนเสน้ตายใหอ้งักฤษไปจนถงึ

เดอืนตุลาคม 2561 และการคลายกงัวลสภาพคล่องในตลาดตงึตวั หลงั FED ส่งสญัญาณคงอตัราดอกเบีย้และจะยุตกิารลด

ขนาดงบดุล (Balance sheet)  

นอกจากนี้ตลาดหุ้นยังมีปัจจัยบวกเฉพาะตัวจาก MSCI ประกาศอนุมัติให้รวมการลงทุนใน NVDR ไว้ในการ

ค านวณดชันีรอบใหม่ เริม่มผีล 29 พฤษภาคม 2562 และนักลงทุนยงัเขา้ซือ้เกง็ก าไรผลประกอบการงวดไตรมาส 1/2562 

อย่างไรกต็ามดชันีเพิม่ขึน้ไดใ้นกรอบจ ากดัเท่านัน้เนื่องจากตลาดยงัมปัีจจยัเสีย่งจากปัญหาการเมอืงในประเทศคอยกดดนั 

เดือนพฤษภาคม ตลาดปรบัตัวลงในทิศทางเดียวกบัตลาดหุ้นอื่นๆทัว่โลก เนื่องจากนักลงทุนกลบัมากงัวลกบั

ปัญหาสงครามการคา้หลงัจากสหรฐัประกาศปรบัขึน้ภาษีน าเขา้สนิคา้จากจนีรอบใหม่วงเงนิ 2 แสนลา้นดอลลาร ์เป็น 25% 

จากเดมิ 10% และพรอ้มทีจ่ะเรยีกเกบ็ภาษีสนิคา้น าเขา้จากจนีเพิม่อกี 3.25 แสนลา้นเหรยีญในอตัรา 25% ขณะทีจ่นีตอบโต้

ดว้ยการปรบัขึน้ภาษีน าเขา้สนิค้าจากสหรฐัมูลค่ารวมประมาณ 60,000 ลา้นเหรยีญ คลอบคลุมสนิค้ากว่า 5,000 รายการ 

โดยจะจดัเกบ็ภาษีในหลายอตัราตัง้แต่ 5%-25% ขณะเดยีวกนัสหรฐัยงัประกาศแบนกลุ่มธุรกจิสนิคา้เทคโนโลยใีนจนี อาท ิ

Huawei แม้สุดท้ายสหรฐัจะประกาศเลื่อนค าสัง่แบนดงักล่าวออกไปอกี 90 วนั แต่กไ็ม่ช่วยให้ตลาดคลายกงัวลกบัปัญหา

ดงักล่าว นอกจากนี้ตลาดหุ้นบ้านเรายังมีปัจจยักดดันจากภายใน อาทิ ตัวเลข GDP ประจ าไตรมาส 1/2562 ขยายตัว    

2.8% ต ่าสุดในรอบ 4 ปี ความเสีย่งทางการเมอืงเพิม่ขึน้หลงัการจดัตัง้รฐับาลเป็นไปอย่างล่าชา้ โดยนักลงทุนต่างชาตขิาย

สทุธติัง้แต่ตน้ปี 2562 ที ่6,037 ลา้นบาท 
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SET Index เดือนมิถุนายน ปรบัตัวขึ้นอย่างร้อนแรง โดยมีปัจจยัหนุนหลักมาจากการไหลเข้าของ Fund flow 

ต่างชาต ิตอบรบั Fed และธนาคารกลางต่างๆสง่สญัญาณลดอตัราดอกเบีย้และคาดว่าจะมกีารน าโครงการ QE กลบัมาใชก้นั

อกีครัง้ ประเดน็นี้กดดนัใหค้่าเงนิดอลลารส์หรฐัอ่อนค่า อตัราผลตอบแทนพนัธบตัรของสหรฐัลดลงและต ่ากว่าเมื่อเทยีบกบั

พนัธบตัรของกลุ่มประเทศเกดิใหม่ กระตุน้ใหเ้กดิการเคลื่อนยา้ยของเงนิลงทุนจากประเทศพฒันาแลว้เขา้สู่ตลาดเกดิใหม่มาก

ขึน้ นอกจากนี้ตลาดหุน้บา้นเรายงัมปัีจจยับวกเฉพาะตวัจากการจดัตัง้รฐับาลใหม่จงึหนุนให ้Set Index ปรบัขึน้รอ้นแรง โดย 

SET Index เดอืนมถุินายน เพิม่ขึน้ 110 จุด (+6.8%) ปิดทีร่ะดบั 1,730 จุด มลูค่าการซือ้ขายเฉลีย่ 59,640 ลา้นบาท ทรงตวั 

2.6% mom นักลงทุนต่างชาตซิือ้สทุธต่ิอเนื่องเป็นเดอืนที ่2 อกี 46,686 ลา้นบาท สง่ผลให ้YTD พลกิเป็นบวก 40,649 ลา้น

บาท 

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

เดอืนมถุินายน ทีผ่่านมา โดยในเดอืนนี้ตลาดยงัคงคาดหวงัเฟดจะปรบัลดอตัราดอกเบีย้ รฐับาลกลบัสู่ระบอบประชาธปิไตย

เตม็รปูแบบ สง่ผลใหส้ถาบนัจดัอนัดบัความน่าเชื่อถอืของต่างประเทศ อาท ิFitch rating และ Moody ปรบัเพิม่ Outlook ของ

ประเทศขึน้จาก Stable เป็น Positive ส่งผลให ้Fund flow ต่างชาตยิงัไหลเขา้ตลาดหุน้ไทยอย่างต่อเน่ือง อย่างไรกต็ามดว้ย

ดชันีทีป่รบัขึน้ร้อนแรงไปแลว้ในเดอืนทีผ่่านมาท าให ้Valuation ของ SET เริม่ตึงตวั,ตวัเลขเศรษฐกจิยงัอ่อนแอ โดยเฉพาะ

ตวัเลขการส่งออกเดอืนมถุินายน (ไม่รวมทองค าและน ้ามนั) หดตวัมากถึง 8%yoy หดตวัมากสุดในรอบ 3 ปีครึง่ ปัญหาภยั

แล้งรุนแรงและขยายตัวเป็นวงกว้างไปในหลายพื้นที่ อีกทัง้ผลประกอบการของบรษิัทจดทะเบียนใน ไตรมาส 2/2562 มี

สญัญาณชะลอตวั กลุ่มธนาคารแมง้บจะออกมาตามตลาดคาดแต่เริม่เหน็สญัญาณ NPL สงูขึน้ในหลายภาคธุรกจิ อกีทัง้ยงัมี

ปัจจยัลบจากการออกมาตรการสกดัการเกง็ก าไรค่าเงนิบาทของแบงกช์าติ ปัจจยัเหล่านี้กดดนัใหน้ักลงทุนสถาบนัเดนิหน้า

ขายปรบัพอรต์กดดนั SET Index ตลอดทัง้เดอืน 

โดยในช่วงเดอืนสงิหาคม 2562 SET Index ปรบัตวัลงในทศิทางเดยีวกบัตลาดหุ้นต่างประเทศเนื่องจากนักลงทุน

กลบัมากงัวลต่อปัญหาสงครามการค้าที่รุนแรงมากขึน้หลงัจากจนีและสหรฐัต่างประกาศเพิม่ภาษีน าเขา้สนิคา้ระหว่างกนั

เพิม่ขึน้ นอกจากนี้นักลงทุนยงัเทขายสนิทรพัย์เสีย่งเนื่องจากกงัวลกบัภาวะเศรษฐกจิถดถอยหลงัจากอตัราผลตอบแทน

พนัธบตัรรฐับาลสหรฐัเกดิภาวะ 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 ้
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กองทุนเปิด แอล เอช สแทรทิจี อิควิต้ี  (LHSTRATEGY) 

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
mailto:lhfund@lhfund.co.th
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กองทุนเปิด แอล เอช สแทรทิจี อิควิต้ี  (LHSTRATEGY) 

รายช่ือผู้จดัการกองทุน 
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กองทุนเปิด แอล เอช สแทรทิจี อิควิต้ี  (LHSTRATEGY) 
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กองทุนเปิด แอล เอช สแทรทิจี อิควิต้ี  (LHSTRATEGY) 

กองทุนเปิด แอล เอช สแทรทิจี อิควิต้ี (ชนิดสะสมมลูค่า) 
ตารางเปรียบเทียบผลการด าเนินงาน 
ข้อมลู ณ วนัท่ี 30 สิงหาคม 2562 

 
 

 

 
 

 
 

ขอ้มลู ณ วนัที ่30 สงิหาคม 2562 
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กองทุนเปิด แอล เอช สแทรทิจี อิควิต้ี  (LHSTRATEGY) 

กองทุนเปิด แอล เอช สแทรทิจี อิควิต้ี (ชนิดจ่ายเงินปันผล) 
ตารางเปรียบเทียบผลการด าเนินงาน 
ข้อมลู ณ วนัท่ี 30 สิงหาคม 2562 

 

 

 

 
 

 
 

ขอ้มลู ณ วนัที ่30 สงิหาคม 2562 
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กองทุนเปิด แอล เอช สแทรทิจี อิควิต้ี  (LHSTRATEGY) 

กองทุนเปิด แอล เอช สแทรทิจี อิควิต้ี (ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอตัโนมติั) 
ตารางเปรียบเทียบผลการด าเนินงาน 
ข้อมลู ณ วนัท่ี 30 สิงหาคม 2562 

 

 
 

 
 

 
 
 
 

ขอ้มลู ณ วนัที ่30 สงิหาคม 2562 



 

 

12 

 

กองทุนเปิด แอล เอช สแทรทิจี อิควิต้ี  (LHSTRATEGY) 

- เอกสารการวดัผลการด าเนินงานของกองทุนรวมฉบบันี้ไดจ้ดัท าขึน้ตามมาตรฐานการวดัผลการด าเนินงานของกองทุนรวม
ของสมาคมบรษิทัจดัการลงทุน 

- ผลการด าเนินงานในอดตี/ผลการเปรยีบเทยีบผลการด าเนินงานทีเ่กีย่วขอ้งกบัผลติภณัฑใ์นตลาดทุน มไิดเ้ป็นสิง่ยนืยนัถงึ
ผลการด าเนินงานในอนาคต 

- ท าความเขา้ใจลกัษณะสนิคา้ เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสีย่ง ก่อนตดัสนิใจ 
 
 
 

รายงานสถานะการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผกูพนั 
มลูค่า ณ วนัท่ี 31 สิงหาคม 2562 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายละเอียดการลงทนุ มลูค่าตามราคาตลาด %NAV

หลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิในประเทศ 354,836,206.80                99.97        

พนัธบตัรรฐับาล

     อายคุงเหลอืน้อยกวา่ 1 ปี 24,946,425.95                  7.03          

เงนิฝากธนาคาร 10,717,226.85                  3.02          

หุน้สามญั 319,172,554.00                89.92        

ประเภทรายการค้างรบัค้างจ่ายหรอืหนี้สนิอืน่ ๆ 121,689.71                      0.03          

มลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิ 354,957,896.51                    100.00        
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กองทุนเปิด แอล เอช สแทรทิจี อิควิต้ี  (LHSTRATEGY) 

รายละเอียดการลงทุนในหลกัทรพัย ์

มลูค่า ณ วนัท่ี 31 สิงหาคม 2562 

 

อตัราส่วน จ านวนเงินต้น มลูค่ายติุธรรม

(%) หรือ จ านวนหุ้น/ (บาท)

หน่วย

เงินฝากธนาคาร

ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) 3.02 10,707,975.59 10,717,226.85

          รวมเงินฝากธนาคาร 3.02 10,717,226.85

พนัธบตัรรฐับาล

ธนาคารแห่งประเทศไทย 7.03 25,000.00 24,946,425.95

          รวมพนัธบตัรรฐับาล 7.03 24,946,425.95

หุ้นสามญั

     หมวดธุรกจิการแพทย์

บรษิทั กรุงเทพดุสติเวชการ จ ากดั(มหาชน) 1.50 225,700.00 5,326,520.00

บรษิทั บางกอก เชน ฮอสปิทอล จ ากดั (มหาชน) 2.00 444,700.00 7,115,200.00

บรษิทั โรงพยาบาลราชธาน ีจ ากดั (มหาชน) 1.99 273,800.00 7,050,350.00

     หมวดธุรกจิขนสง่และโลจสิตกิส์

บรษิทั ท่าอากาศยานไทย จ ากดั (มหาชน) 4.47 220,500.00 15,876,000.00

บรษิทั บทีเีอส กรุ๊ป โฮลดิ้ง จ ากดั (มหาชน) 3.96 1,042,200.00 14,069,700.00

บรษิทัทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 3.51 1,110,900.00 12,442,080.00

     หมวดธุรกจิเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร

บรษิทั อนิทชั โฮลดิ้งส ์จ ากดั (มหาชน) 4.97 275,900.00 17,657,600.00

บรษิทั แอดวานซ ์อนิโฟร์ เซอร์วสิ จ ากดั (มหาชน) 4.44 68,000.00 15,776,000.00

     หมวดธุรกจิธนาคาร

ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 2.99 62,000.00 10,602,000.00

ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 1.53 315,500.00 5,426,600.00

ธนาคารเกยีรตนิาคนิ จ ากดั (มหาชน) 3.01 147,500.00 10,693,750.00

บรษิทั ทสิโก้ไฟแนนเซยีลกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 3.01 104,700.00 10,679,400.00

บรษิทั ทุนธนชาต จ ากดั (มหาชน) 3.07 193,100.00 10,910,150.00

     หมวดธุรกจิบรกิารรบัเหมาก่อสรา้ง

บรษิทั ช.การช่าง จ ากดั (มหาชน) 1.01 154,500.00 3,599,850.00

     หมวดธุรกจิประกนัภยัและประกนัชวีติ

บรษิทั ทคีวิเอม็ คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 1.04 75,500.00 3,699,500.00

     หมวดธุรกจิพลงังานและสาธารณูปโภค

บรษิทั จดัการและพฒันาทรพัยากรน ้าภาคตะวนัออก จ ากดั (มหาชน) 2.48 698,300.00 8,798,580.00

บรษิทั ททีดีบับลวิ จ ากดั (มหาชน) 7.93 2,009,400.00 28,131,600.00

บรษิทั บางจากคอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 2.07 269,100.00 7,332,975.00

บรษิทั บา้นป ูเพาเวอร์ จ ากดั (มหาชน) 1.00 179,000.00 3,544,200.00

บรษิทั ปตท. จ ากดั (มหาชน) 3.09 247,700.00 10,960,725.00

บรษิทั ผลติไฟฟ้า จ ากดั (มหาชน) 3.54 37,400.00 12,566,400.00

บรษิทั ราช กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 4.96 239,600.00 17,610,600.00

รายละเอียด
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กองทุนเปิด แอล เอช สแทรทิจี อิควิต้ี  (LHSTRATEGY) 

รายละเอียดการลงทุนในหลกัทรพัย ์(ต่อ) 
มลูค่า ณ วนัท่ี 31 สิงหาคม 2562 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

อตัราส่วน จ านวนเงินต้น มลูค่ายติุธรรม

(%) หรือ จ านวนหุ้น/ (บาท)

หน่วย

     หมวดธุรกจิพฒันาอสงัหารมิทรพัย์

บรษิทั ควอลติี้เฮา้ส ์จ ากดั (มหาชน) 1.50 1,805,900.00 5,309,346.00

บรษิทั ดบับลวิเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 1.00 719,900.00 3,541,908.00

บรษิทั เอม็ บ ีเค จ ากดั (มหาชน) 1.94 295,900.00 6,894,470.00

     หมวดธุรกจิพาณิชย์

บรษิทั ซพี ีออลล ์จ ากดั (มหาชน) 4.92 208,000.00 17,472,000.00

บรษิทั สยามแมค็โคร จ ากดั (มหาชน) 0.97 97,900.00 3,450,975.00

     หมวดธุรกจิวสัดุก่อสรา้ง

บรษิทั ปนูซเีมนต์นครหลวง จ ากดั (มหาชน) 1.46 22,500.00 5,197,500.00

     หมวดธุรกจิสือ่และสิง่พมิพ์

บรษิทั เมเจอร์ ซนีเีพลก็ซ ์กรุ้ป จ ากดั (มหาชน) 3.06 422,300.00 10,874,225.00

     หมวดธุรกจิอาหารและเครื่องดื่ม

บรษิทั เจรญิโภคภณัฑอ์าหาร จ ากดั (มหาชน) 2.48 298,500.00 8,805,750.00

บรษิทั ไทยยเูนีย่น กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 2.42 493,000.00 8,578,200.00

บรษิทั เอม็เคเรสโตรองต์กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 2.59 123,200.00 9,178,400.00

          รวมหุ้นสามญั 89.92 319,172,554.00

รวมเงินลงทนุ 99.97 354,836,206.80

รายการค้างจา่ยหรือหน้ีสินอ่ืน ๆ 0.03 121,689.71

มลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิ 100.00 354,957,896.51

รายละเอียด
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กองทุนเปิด แอล เอช สแทรทิจี อิควิต้ี  (LHSTRATEGY) 

รายละเอียดตวัตราสารและอนัดบัความน่าเช่ือถือของตราสารแห่งหน้ี เงินฝาก หรือตราสารก่ึงหน้ีก่ึงทุน
มลูค่า ณ วนัท่ี 31 สิงหาคม 2562 

 

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 และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ มากกว่าอนัดบัเครดิตที่อยู่ใน
ระดบัสงูกว่า 

BBB มคีวามเสี่ยงในระดบัปานกลาง ผู้ออกตราสารหนี้มคีวามสามารถในการช าระดอกเบี้ยและคนืเงนิต้นในเกณฑ์ที่
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 าระหนี้ได้ตามการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ท างธุรกิจ 
เศรษฐกจิ และสิง่แวดลอ้มอื่นๆ  

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

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

อนัดบัเครดติภายในระดบัเดยีวกนั 

 

ประเภท                             ผูอ้อก อนัดบั มลูค่าตาม

ความน่าเช่ือถอื ราคาตลาด

พนัธบตัร ธนาคารแห่งประเทศไทย 24,946,425.95                      

เงนิฝากธนาคาร ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) AA+(FITCH) 10,717,226.85                      
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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 

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 าหนดให้แก่ตราสารทางการเงินที่ ออกหรอืค ้า
ประกนัโดยรฐับาล 
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AA(tha) แสดงถงึระดบัความน่าเชื่อถอืขัน้สงูมากเปรยีบเทยีบกบัผูอ้อกตราสารหรอืตราสารอื่นในประเทศไทย โดยระดบั
ความน่าเชื่อถือของตราสารทางการเงนิขัน้นี้ต่างจากผูอ้อกตราสารหรอืตราสารอื่นที่ได้รบัการจดัอนัดบัความ
น่าเชื่อถอืขัน้สงูสดุของประเทศไทยเพยีงเลก็น้อย 

BBB (tha) แสดงถึงระดบัความน่าเชื่อถือขัน้ปานกลางเมื่อเปรยีบเทยีบกบัผู้ออกตราสารหรอืตราสารอื่นในประเทศไทย 
อย่างไรกด็มีคีวามเป็นไปไดม้ากว่าการเปลีย่นแปลงของสถานการณ์หรอืสภาพทางเศรษฐกจิจะมผีลกระทบต่อ
ความสามารถในการช าระหนี้ได้ตรงตามก าหนดเวลาของตราสารทางการเงนิเหล่านี้มากกว่าตราสารหนี้อื่นที่
ไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเชื่อถอืในประเภททีส่งูกว่า 

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

B (tha) แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขัน้ต ่าอย่างมีนัยส าคัญเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรอืตราสารอื่นใน
ประเทศไทย การปฏิบตัิตามเงื่อนไขของตราสารหนี้และขอ้ผูกพนัทางการเงนิยงัคงเป็นไปได้ในปัจจุบนั แต่
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 าหนดให้กบัตราสารทางการเงนิที่ออกหรือค ้าประกนัโดยรฐับาล ในกรณีที่มรีะดบัความน่าเชื่อถือสูงเป็น

พเิศษจะมสีญัลกัษณ์ “+” แสดงไวเ้พิม่เตมิจากอนัดบัความน่าเชื่อถอืทีก่ าหนด 

F2 (tha) แสดงถงึระดบัความสามารถในการช าระหนี้ตามเงื่อนไขทางการเงนิของตราสารตามก าหนดเวลาในระดบัทีน่่า

พอใจเมื่อเปรียบเทียบกบัผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นๆในประเทศไทย อย่างไรก็ดี ระดบัความน่าเชื่อถือ

ดงักล่าวยงัไม่อาจเทยีบเท่ากบักรณีทีไ่ดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเชื่อถอืทีส่งูกว่า 

F3 (tha) แสดงถงึระดบัความสามารถในการช าระหนี้ตามเงื่อนไขทางการเงนิของตราสารตามก าหนดเวลาในระดบัปาน

กลางเมื่อเปรยีบเทยีบกบัผูอ้อกตราสารหรอืตราสารอื่นๆในประเทศไทย ความสามารถในการช าระหนี้ดงักล่าว
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จะมคีวามไม่แน่นอนมากขึน้ไปตามความเปลีย่นแปลงในทางลบในระยะสัน้มากกว่าตราสารที่ไดร้บัการจดัอนัดบั

ความน่าเชื่อถอืทีส่งูกว่า 

B (tha) แสดงถึงระดบัความสามารถในการช าระหนี้ตามเงื่อนไขทางการเงนิของตราสารตามก าหนดเวลาทีไ่ม่แน่นอน

เมื่อเปรยีบเทยีบกบัผูอ้อกตราสารหรอืตราสารอื่นๆในประเทศไทย ความสามารถในการช าระหนี้ดงักล่าวจะไม่

แน่นอนมากขึน้ตามการเปลีย่นแปลงทางเศรษฐกจิแลการเงนิในทางลบระยะสัน้ 

C (tha) แสดงถงึระดบัความสามารถในการช าระหนี้ตามเงื่อนไขทางการเงนิของตราสารตามก าหนดเวลาทีไ่ม่แน่นอนสงู

เมื่อเปรยีบเทยีบกบัผู้ออกตราสารหรอืตราสารอื่นๆในประเทศไทย ความสามารถในการปฏบิตัิตามขอ้ผูกพนั

ทางการเงนิขึน้อยู่กบัสภาวะทีเ่อือ้ต่อการด าเนินธุรกจิและสภาพการณ์ทางเศรษฐกจิเท่านัน้ 

D (tha) แสดงถงึการผดินดัช าระหนี้ทีไ่ดเ้กดิขึน้แลว้หรอืก าลงัจะเกดิขึน้ 

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” ในกรณีทีอ่นัดบัความน่าเชื่อถอือาจจะ
ไดร้บัการปรบัขึน้ ปรบัลง หรอืคงที ่โดยปกติสญัญาณการปรบัอนัดบัความน่าเชื่อถือมกัจะถูกระบุไวส้ าหรบัช่วงระยะเวลา
สัน้ๆ 
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กองทุนเปิด แอล เอช สแทรทิจี อิควิต้ี  (LHSTRATEGY) 

รายงานสรปุเงินลงทุน 
มลูค่า ณ วนัท่ี 31 สิงหาคม 2562 

 

 
 
 

 
 

รายช่ือหุ้นท่ีลงทุน 10 อนัดบัแรก พร้อมสดัส่วนการลงทุน 
มลูค่า ณ วนัท่ี 31 สิงหาคม 2562 

 
 

 

 

 

 

กลุม่ของตราสารการลงทนุ มลูค่าตามราคาตลาด % NAV

(ก) ตราสารภาครฐัไทย/ตราสารภาครฐัต่างประเทศ 24,946,425.95                 7.03        

(ข) ตราสารทีธ่นาคารทีม่กีฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ ธนาคารพาณิชย์ 10,717,226.85 3.02

หรอืบรษิทัเงนิทุนเป็นผูอ้อก/สัง่จ่าย/รบัอาวลั/ค า้ประกนั

(ค) ตราสารทีม่อีนัดบัความน่าเชื่อถอือยูใ่นอนัดบัทีส่ามารถ -                                -         

ลงทุนได้ (Investment grade)

(ง) ตราสารทีม่อีนัดบัความน่าเชื่อถอือยูใ่นอนัดบัต ่ากวา่อนัดบัที่ -                                -         

สามารถลงทุนได้ (Investment grade) หรอืไม่ม ีRating

ล าดบั ช่ือย่อ ร้อยละของเงินลงทุน

1 TTW 7.93

2 INTUCH 4.97

3 RATCH 4.96

4 CPALL 4.92

5 AOT 4.47

6 ADVANC 4.44

7 BTS 3.96

8 EGCO 3.54

9 BEM 3.51

10 PTT 3.09บรษิทั ปตท. จ ากดั (มหาชน)

บรษิทั ซ.ีพ.ีออลล์  จ ากดั (มหาชน)

บรษิทั ทา่อากาศยานไทย จ ากดั (มหาชน)

บรษิทั แอดวานซ์ อนิโฟร์ เซอร์วสิ จ ากดั (มหาชน)

บรษิทั บทีเีอส กรุ๊ป โฮลดิง้ส ์จ ากดั (มหาชน)

บรษิทั ผลติไฟฟ้า จ ากดั (มหาชน)

บรษิทัทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จ ากดั (มหาชน)

บรษิทั ราช กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน)

บรษิทั ททีดีบับลวิ จ ากดั (มหาชน)

บรษิทั อนิทชั โฮลดิง้ส ์จ ากดั (มหาชน)

ช่ือหลกัทรพัย์

สดัสว่นเงนิลงทุนขัน้สงูต่อมลูคา่ทรพัยส์นิสทุธขิองกองทุนส าหรบักลุ่มตราสารตาม (ง) เท่ากบั 15% NAV 
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กองทุนเปิด แอล เอช สแทรทิจี อิควิต้ี  (LHSTRATEGY) 

รายงานการลงทุนท่ีไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน 
รอบ 6 เดือนระหว่างวนัท่ี 1 มีนาคม 2562 ถึงวนัท่ี 31 สิงหาคม 2562 

วนัที ่ รายละเอยีด การด าเนินการแกไ้ข 
  

 
 

 

 

การใช้สิทธิออกเสียงในท่ีประชุมผู้ถือหุ้น 

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

 

 

รายงานรายช่ือของบคุคลท่ีเก่ียวข้อง ท่ีมีการท าธรุกรรมกบักองทุนรวม 

 กองทุนเปิด แอล เอช สแทรทจิ ีอคิวติี้ มกีารท าธุรกรรมกบับุคคลทีเ่กีย่วขอ้งในรอบระยะเวลาตัง้แต่วนัที่ 1 มนีาคม 

2562 ถงึวนัที ่31 สงิหาคม 2562 ตามรายชื่อ ดงันี้ 

- บรษิทัหลกัทรพัย ์แลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จ ากดั (มหาชน)    
- บรษิทั ควอลติีเ้ฮา้ส ์จ ากดั (มหาชน) 

 
หมายเหต ุ: ผูล้งทุนสามารถตรวจสอบการท าธุรกรรมกบับุคคลทีเ่กีย่วขอ้งกบักองทุนรวม ไดท้ีบ่รษิทัจดัการโดยตรง หรอืที ่website ของบรษิทั

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.lhfund.co.th/
http://www.lhfund.co.th/
http://www.lhfund.co.th/
http://www.lhfund.co.th/
http://www.sec.or.th/
http://www.sec.or.th/
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กองทุนเปิด แอล เอช สแทรทิจี อิควิต้ี  (LHSTRATEGY) 

การรบัผลประโยชน์ตอบแทนเน่ืองจากการใช้บริการบุคคลอ่ืนๆ (Soft Commission) 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

บริษัทท่ีให้ผลประโยชน์ บทวิเคราะห์

และข้อมลู

ข่าวสาร

จดัเย่ียม

ชมบริษัท

สมัมนา เหตผุลในการรบัผลประโยชน์

บรษิทัหลกัทรพัย ์เอเซยี พลสั จ ากดั (มหาชน) P P P เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
บรษิทัหลกัทรพัย ์ทรนีตีี้ จ ากดั P P P เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
บรษิทัหลกัทรพัย ์ฟินนัเซยี ไซรสั จ ากดั (มหาชน) P P P เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
บรษิทัหลกัทรพัย ์ยโูอบ ีเคยเ์ฮยีน (ประเทศไทย) จ ากดั P P 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 P P เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
บรษิทัหลกัทรพัย ์ซไีอเอม็บ ี(ประเทศไทย) จ ากดั P P P เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
บรษิทัหลกัทรพัย ์เอเชยี เวลท์ จ ากดั P P 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 P 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 P 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 P P เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

บรษิทัหลกัทรพัย ์เคทบี ี(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) P P P เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
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กองทุนเปิด แอล เอช สแทรทิจี อิควิต้ี  (LHSTRATEGY) 

ค่านายหน้าซ้ือขายหลกัทรพัย ์
ตัง้แต่วนัท่ี 1 มีนาคม 2562 ถึงวนัท่ี 31 สิงหาคม 2562 

 

    หมายเหต ุ: * รวมภาษมีลูค่าเพิม่ 

 
 

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

 
 

 

 

 

ล าดบั ช่ือบริษทันายหน้า ค่านายหน้า

(บาท)*

อตัราส่วน

(%)

1 บรษิทัหลกัทรพัย ์บวัหลวง จ ากดั 123,916.43 6.09

2 บรษิทัหลกัทรพัย ์ซจีเีอส-ซไีอเอม็บ ี(ประเทศไทย) จ ากดั  193,910.27 9.52

3 บรษิทัหลกัทรพัย ์โนมูระ พฒันสนิ จ ากดั (มหาชน)  317,428.98 15.58

4 บรษิทัหลกัทรพัยเ์ครดติ สวสิ (ประเทศไทย) จ ากดั 225,516.27 11.08

5 บรษิทัหลกัทรพัย ์ดบีเีอส วคิเคอร์ส (ประเทศไทย) จ ากดั 134,772.75 6.62

6 บรษิทัหลกัทรพัย ์ฟินนัเซยี ไซรสั จ ากดั (มหาชน) 85,488.41 4.20

7 บรษิทั หลกัทรพัย ์เคจไีอ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 108,668.02 5.34

8 บรษิทัหลกัทรพัย ์กสกิรไทย จ ากดั (มหาชน)  327,602.44 16.08

9 บรษิทัหลกัทรพัย ์กรุงศร ีจ ากดั (มหาชน) 153,658.10 7.55

10 บรษิทัหลกัทรพัย ์เคทบี ี(ประเทศไทย) จ ากดั 183,558.79 9.01

11 บรษิทัหลกัทรพัย ์แลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จ ากดั (มหาชน) 19,776.42 0.97

12 บรษิทัหลกัทรพัย ์ภทัร จ ากดั (มหาชน) 2,830.69 0.14

13 บรษิทัหลกัทรพัย ์ไทยพาณิชย ์จ ากดั 21,932.55 1.08

14 บรษิทัหลกัทรพัย ์ทสิโก ้จ ากดั  126,205.16 6.20

15 บรษิทัหลกัทรพัยธ์นชาต จ ากดั (มหาชน)  10,568.78 0.52

16 บรษิทั หลกัทรพัย ์ทรนีิตี้ จ ากดั 419.94 0.02

2,036,254.00 100.00รวม

ช่ือกองทนุ PTR

กองทุนเปิด แอล เอช สแทรทจิ ีอคิวติี้ 1.3551
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กองทุนเปิด แอล เอช สแทรทิจี อิควิต้ี  (LHSTRATEGY) 

ค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเกบ็จากกองทุนรวม 
ส าหรบัรอบระยะเวลาตัง้แต่วนัท่ี 1 มีนาคม 2562 ถึงวนัท่ี 31 สิงหาคม 2562 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค่าใช้จ่ายทีเ่รยีกเก็บจากกองทุน* จ านวนเงนิ

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

ค่าธรรมเนยีมการจดัการ (Management Fee) 3,407.41 0.809 ไม่เกนิรอ้ยละ 3.21

ค่าธรรมเนยีมผูดู้แลผลประโยชน์ (Trustee Fee) 51.11 0.012 ไม่เกนิรอ้ยละ 0.11

ค่าธรรมเนยีมนายทะเบยีน (Registrar Fee)** 567.90 0.135 ไม่เกนิรอ้ยละ 0.94

ค่าสอบบญัช ี(Audit Fee) 30.16 0.007 ตามทีจ่่ายจรงิ

ค่าทีป่รกึษาการลงทุน (Advisory Fee) ไม่มี ไม่มี ไม่มี

ค่าจดัตัง้และจดทะเบยีนกองทุน (Setup and Registered Fund) 0.00 0.000 ตามทีจ่่ายจรงิ

ค่าใช้จ่ายอืน่ๆ ในการด าเนนิโครงการ  (Others Operating  Expense) 26.94 0.006 ตามทีจ่่ายจรงิ

รวมค่าใช้จ่ายทัง้หมด*** 4,083.52 0.969

ค่าใช้จ่ายในการซือ้ขายหลกัทรพัย์ 2,036.25 0.484 ตามทีจ่่ายจรงิ

หมายเหตุ

* ค่าธรรมเนยีมและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ รวมภาษมีลูค่าเพิม่ ภาษธุีรกจิเฉพาะ หรอืภาษอีืน่ใดในท านองเดยีวกนั(ถ้าม)ี

**  ค่าธรรมเนยีมนายทะเบยีนหน่วยลงทุนชนดิขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตัแิละชนดิจ่ายเงนิปันผลไม่เกนิรอ้ยละ 0.94

    ชนดิสะสมมลูค่า ไม่เกนิรอ้ยละ 0.81

***  ไม่รวมค่านายหน้าซือ้ขายหลกัทรพัย ์และค่าธรรมเนยีมต่างๆ ทีเ่กดิขึน้จากการซือ้ขายหลกัทรพัย์

รอ้ยละของมลูค่าทรพัยส์นิสทุธิ
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กองทุนเปิด แอล เอช สแทรทิจี อิควิต้ี  (LHSTRATEGY) 

กองทุนเปิด แอล เอช สแทรทิจี อิควิต้ี 
งบดลุ 

ณ วนัท่ี 31 สิงหาคม 2562 

 

(หน่วย : บาท)
ยงัไม่ได้ตรวจสอบ

สนิทรพัย์
เงนิลงทุนตามมลูค่ายตุธิรรม  (ราคาทุน 330,203,751.40 บาท) 344,118,979.95
เงนิฝากธนาคาร 10,707,975.59
ลกูหนี้จากเงนิปันผลและดอกเบีย้ 2,571,201.26
ลกูหนี้จากการขายเงนิลงทุน -                   
รวมสนิทรพัย์ 357,398,156.80

หนี้สนิ
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 608,851.54         
เจ้าหนี้จากการซือ้เงนิลงทุน 1,765,729.39
เจ้าหนี้จากการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน 40,265.18
หนี้สนิอืน่ 25,414.18          
รวมหนี้สนิ 2,440,260.29      
สนิทรพัยส์ทุธิ 354,957,896.51

สนิทรพัยส์ทุธิ
ทุนทีไ่ด้รบัจากผูถ้อืหน่วยลงทุน 334,831,191.87
ก าไร(ขาดทุน) สะสม
บญัชปีรบัสมดุล (41,227,074.80)
ก าไร(ขาดทุน) สะสมจากการด าเนนิงาน 61,353,779.44
สนิทรพัยส์ทุธิ 354,957,896.51

ประเภทผูถ้อืหน่วยลงทุน
สนิทรพัยส์ทุธต่ิอหน่วยทีค่ านวณแยกตามประเภทผูถ้อืหน่วยลงทุน มดีงันี้
ชนดิสะสมมลูค่า 12.4850             
ชนดิขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตัิ 12.4827             
ชนดิจ่ายเงนิปันผล 10.1476             

ประเภทผูถ้อืหน่วยลงทุน
จ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายแลว้ทัง้หมด ณ วนัสิน้งวด (หน่วย) แยกตามประเภทผูถ้อืหน่วยลงทุน มดีงันี้
ชนดิสะสมมลูค่า 4,741,909.1381   
ชนดิขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตัิ 1,755,391.1672   
ชนดิจ่ายเงนิปันผล 26,985,818.8687  

33,483,119.1740  
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กองทุนเปิด แอล เอช สแทรทิจี อิควิต้ี  (LHSTRATEGY) 

กองทุนเปิด แอล เอช สแทรทิจี อิควิต้ี 
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน 

ณ วนัท่ี 31 สิงหาคม 2562 

 

ช่ือย่อ จ านวนหน่วย / 

มลูค่าท่ีตราไว้

 มลูค่ายติุธรรม 

(บาท)

อตัราส่วนของ

มลูค่ายติุธรรม

(%)

อตัราดอกเบีย้ วนัครบก าหนด

  

พนัธบตัรธนาคารเเห่งประเทศไทยงวดที ่27/91/62 CB19O03B 15,000,000.0000     14,977,349.25 4.35 - 3 ตุลาคม 2562

พนัธบตัรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที ่20/182/62 CB19N14A 10,000,000.0000      9,969,076.70 2.90 - 14 พฤศจกิายน 2562

    24,946,425.95 7.25

  

  

บรษิทั แอดวานซ ์อนิโฟร์ เซอร์วสิ จ ากดั (มหาชน) ADVANC 68,000.0000     15,776,000.00 4.58 -

บรษิทั อนิทชั โฮลดิ้งส ์จ ากดั (มหาชน) INTUCH 275,900.0000     17,657,600.00 5.13 -

บรษิทั บางกอก เชน ฮอสปิทอล จ ากดั (มหาชน) BCH 444,700.0000      7,115,200.00 2.07 -

บรษิทั กรุงเทพดุสติเวชการ จ ากดั (มหาชน) BDMS 225,700.0000      5,326,520.00 1.55 -

บรษิทั โรงพยาบาลราชธาน ีจ ากดั (มหาชน) RJH 273,800.0000      7,050,350.00 2.05 -

บรษิทั ท่าอากาศยานไทย จ ากดั (มหาชน) AOT 220,500.0000     15,876,000.00 4.61 -

บรษิทัทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) BEM 1,110,900.0000     12,442,080.00 3.62 -

บรษิทั บทีเีอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส ์จ ากดั (มหาชน) BTS 1,042,200.0000     14,069,700.00 4.09 -

ธนาคาร กรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) BBL 62,000.0000     10,602,000.00 3.08 -

ธนาคารเกยีรตนิาคนิ จ ากดั (มหาชน) KKP 147,500.0000     10,693,750.00 3.11 -

ธนาคาร กรุงไทย จ ากดั (มหาชน) KTB 315,500.0000      5,426,600.00 1.58 -

บรษิทั ทุนธนชาต จ ากดั (มหาชน) TCAP 193,100.0000     10,910,150.00 3.17 -

บรษิทั ทสิโก้ไฟแนนเชยีลกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) TISCO 104,700.0000     10,679,400.00 3.10 -

บรษิทั ช.การช่าง จ ากดั (มหาชน) CK 154,500.0000      3,599,850.00 1.05 -

บรษิทั ทคีวิเอม็ คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) TQM 75,500.0000      3,699,500.00 1.07 -

บรษิทั บางจาก คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) BCP 269,100.0000      7,332,975.00 2.13 -

บรษิทั บา้นป ูเพาเวอร์ จ ากดั (มหาชน) BPP 179,000.0000      3,544,200.00 1.03 -

บรษิทั จดัการและพฒันาทรพัยากรน ้าภาคตะวนัออก จ ากดั (มหาชน) EASTW 698,300.0000      8,798,580.00 2.56 -

บรษิทั ผลติไฟฟ้า จ ากดั (มหาชน) EGCO 37,400.0000     12,566,400.00 3.65 -

บรษิทั ปตท. จ ากดั (มหาชน) PTT 247,700.0000     10,960,725.00 3.19 -

บรษิทั ราช กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) RATCH 239,600.0000     17,610,600.00 5.12 -

บรษิทั ททีดีบับลวิ จ ากดั (มหาชน) TTW 2,009,400.0000     28,131,600.00 8.17 -

พนัธบตัร

รวม พนัธบตัร

หลกัทรพัยจ์ดทะเบยีน

หุน้สามญั

เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร

การแพทย์

ขนสง่และโลจสิตกิส์

บรกิารรบัเหมาก่อสรา้ง

ประกนัภยัและประกนัชวีติ

พลงังานและสาธารณูปโภค

ธนาคาร
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กองทุนเปิด แอล เอช สแทรทิจี อิควิต้ี  (LHSTRATEGY) 

กองทุนเปิด แอล เอช สแทรทิจี อิควิต้ี 
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ) 

ณ วนัท่ี 31 สิงหาคม 2562 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ช่ือย่อ จ านวนหน่วย / 

มลูค่าท่ีตราไว้

 มลูค่ายติุธรรม 

(บาท)

อตัราส่วนของ

มลูค่ายติุธรรม

(%)

อตัราดอกเบีย้ วนัครบก าหนด

บรษิทั เอม็ บ ีเค จ ากดั (มหาชน) MBK 295,900.0000      6,894,470.00 2.00 -

บรษิทั ควอลติี้เฮา้ส ์จ ากดั (มหาชน) QH 1,805,900.0000      5,309,346.00 1.54 -

บรษิทั ดบับลวิเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) WHA 719,900.0000      3,541,908.00 1.03 -

บรษิทั ซ.ีพ.ีออลล ์ จ ากดั (มหาชน) CPALL 208,000.0000     17,472,000.00 5.08 -

บรษิทั สยามแมค็โคร จ ากดั (มหาชน) MAKRO 97,900.0000      3,450,975.00 1.00 -

บรษิทั ปนูซเีมนต์นครหลวง จ ากดั (มหาชน) SCCC 22,500.0000      5,197,500.00 1.51 -

บรษิทั เมเจอร์ ซนีเีพลก็ซ ์กรุ้ป จ ากดั (มหาชน) MAJOR 422,300.0000     10,874,225.00 3.16 -

บรษิทั เจรญิโภคภณัฑอ์าหาร จ ากดั (มหาชน) CPF 298,500.0000      8,805,750.00 2.56 -

บรษิทั เอม็เคเรสโตรองต์กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) M 123,200.0000      9,178,400.00 2.67 -

บรษิทั ไทยยเูนีย่น กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) TU 493,000.0000      8,578,200.00 2.49 -

  319,172,554.00 92.75

   344,118,979.95 100.00

อาหารและเครื่องดื่ม

รวม หลกัทรพัยจ์ดทะเบยีน

รวมเงินลงทนุ - 100% (ราคาทนุ 330,203,751.40 บาท) 

พฒันาอสงัหารมิทรพัย์

พาณิชย์

วสัดุก่อสรา้ง

สือ่และสิง่พมิพ์
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กองทุนเปิด แอล เอช สแทรทิจี อิควิต้ี  (LHSTRATEGY) 

กองทุนเปิด แอล เอช สแทรทิจี อิควิต้ี 
งบก าไรขาดทุน 

ส าหรบัรอบระยะเวลาตัง้แต่วนัท่ี 1 มีนาคม 2562 ถึงวนัท่ี 31 สิงหาคม 2562 
 

 
 

 

(หน่วย : บาท)

ยงัไม่ไดต้รวจสอบ

รายไดจ้ากการลงทนุ

รายไดจ้ากเงนิปันผล 9,191,300.00

รายไดจ้ากดอกเบีย้ 297,377.37

รวมรายได้ 9,488,677.37

คา่ใชจ่้าย

คา่ธรรมเนียมการจดัการ                                                                               3,407,408.10

คา่ธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์                                                                       51,111.18

คา่ธรรมเนียมนายทะเบยีน                                                                              567,901.48

คา่สอบบญัชี 30,163.47

คา่ใชจ่้ายอื่นๆ ในการด าเนินโครงการ 27,190.80

รวมคา่ใชจ่้าย 4,083,775.03

รายไดจ้ากการลงทนุสุทธิ 5,404,902.34

รายการก าไร(ขาดทนุ)สุทธจิากเงนิลงทนุ

ก าไร(ขาดทนุ)สุทธทิีเ่กดิขึน้ทัง้สิน้ 19,433,447.20

ก าไร(ขาดทนุ)สุทธทิีย่งัไม่เกดิขึน้ทัง้สิน้ 5,876,030.43

รวมก าไร(ขาดทนุ)จากเงนิลงทนุทีเ่กดิขึน้และยงัไม่เกดิขึน้ 25,309,477.63

การเพิม่ขึน้(ลดลง) ในสนิทรพัยส์ุทธจิากการด าเนินงาน 30,714,379.97

การเพิม่ขึน้ในสนิทรพัยส์ุทธจิากการด าเนินงานแยกตามประเภทผู้ถือหน่วยลงทนุ มดีงันี้

ชนิดสะสมมูลคา่ 3,962,459.23

ชนิดขายคนืหน่วยลงทนุอตัโนมตัิ 1,362,282.71

ชนิดจ่ายเงนิปันผล 25,389,638.03

รวม 30,714,379.97

ประเภทผู้ถือหน่วยลงทนุ


