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กองทุนเปิด แอล เอช สแทรทิจี อิควิตี้ 
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2 

 

กองทุนเปิด แอล เอช สแทรทิจี อิควิต้ี  (LHSTRATEGY) 

กองทุนเปิด แอล เอช สแทรทิจี อิควิตี้  (LHSTRATEGY) 

ประเภทโครงการ : กองทุนรวมตราสารแห่งทุน ประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน 

นโยบายการลงทุน : กองทุนมีนโยบายที่จะลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
และ/หรือตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) โดยจะเน้นการลงทุนด้วยการสร้างกลุ่มหลักทรัพย์ที่
กองทุนลงทุนให้มีความผันผวนต่ำ เพื่อลดความผันผวนของการลงทุนโดยรวมของกองทุนให้อยู่ในระดับ
ต่ำที่สุด ทั้งนี้ การลงทุนในหุ้นดังกล่าวจะส่งผลให้กองทุนมี net exposure ในตราสารทุนโดยเฉลี่ยใน
รอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน สำหรับหลักเกณฑ์ในการ
พิจารณาหุ้นที่มีความผันผวนต่ำอยู่ภายใต้เง่ือนไขที่บริษัทจัดการกำหนด อาทิเช่น หุ้นที่มีความ
เคลื่อนไหวของราคาเมื่อเทียบกับดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยค่อนข้างต่ำ (Low Beta) และ/
หรือหุ้นท่ีมีความเสี่ยงจากการลงทุนค่อนข้างต่ำ (Low VaR) และ/หรือหุ้นที่มีอัตราการจ่ายเงินปันผลสูง
และ/หรือมีอัตราการเติบโตของอัตราการจ่ายเงินปันผลสูง เป็นต้น   

   บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ในการพิจารณาเลือกหลักทรัพย์กลุ่มดังกล่าวโดย
ไม่ถือว่าดำเนินการผิดไปจากหนังสือช้ีชวนส่วนโครงการ และถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วย
ลงทุนแล้ว ทั้งนี้เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ของกองทุนคือลดความผันผวนของการลงทุนและเพื่อประโยชน์
ของกองทุนโดยรวม  

   เงินลงทุนส่วนที่เหลือกองทุนอาจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์/หน่วยทรัสต์
ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์/หน่วยลงทุนของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน/ตราสารอื่น
ใดท่ีให้สิทธิในการได้มาหรือที่มีผลตอบแทนอ้างอิงกับตราสารดังกล่าวข้างต้น หรือกลุ่มของตราสาร/
หน่วยลงทุนดังกล่าวข้างต้น/ตราสารแห่งหนี้/เงินฝากธนาคาร/ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน/ใบสำคัญแสดงสิทธิ 
และ/หรือหน่วย private equity ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.รวมถึงหลักทรัพย์หรือ
ทรัพย์สินอื่นหรือการหาดอกผลโดยวิธีอ่ืนตามที่ระบุไว้ในโครงการหรือตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ 
สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด โดยการลงทุนในหลักทรัพย์ และ/หรือตราสาร
ดังกล่าวจะต้องไม่ส่งผลให้กองทุนมีฐานะการลงทุนสุทธิ (net exposure) ในหุ้นหรือตราสารทุนน้อย
กว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน 

   กองทุนอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อลดความเสี่ยง (Hedging) โดย
เป็นไปตามหลักเกณฑ์หรือได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และอาจลงทุนใน
หรือมีไว้ซึ่งตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (non - investment grade) 
และ/หรือตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated Securities) รวมทั้งตราสารทุน
ที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted Securities) กองทุนจะไม่ลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสาร
ที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note)  

   กรณีเกิดสภาวการณ์ไม่ปกติหรือมีความจำเป็น เช่น มีการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจหรือการเมืองอย่าง
มีนัยสำคัญหรือเกิดวิกฤตทางเศรษฐกิจที่มีนัยสำคัญต่อการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
ราคาตลาดลดลงอย่างรุนแรงในรอบปีบัญชี ภาวะภัยพิบัติจากธรรมชาติ ภาวะการเกิดจลาจล ภาวะ
สงคราม มีการขายคืนหน่วยลงทุนจำนวนมาก เป็นต้น  บริษัทจัดการ ขอสงวนสิทธิในการปรับกลยุทธ์
ของการลงทุนแตกต่างไปจากที่ระบุไว้ในวรรคหนึ่งเพื่อความเหมาะสมกับสภาวการณ์นั้น ๆ ท้ังนี้เพื่อ
ประโยชน์ของกองทุนโดยรวม 
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กองทุนเปิด แอล เอช สแทรทิจี อิควิต้ี  (LHSTRATEGY) 

 

 

 

เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน 
 กองทุนเปิด แอล เอช สแทรทิจี อิควิตี้ 

 
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด ขอนำส่ง “รายงานสรุปสถานะการลงทุน” เพื่อรายงาน        

ผลการดำเนินงานของกองทุนตั้งแต่วันท่ี 1 มีนาคม 2564 ถึงวันท่ี 31 สิงหาคม 2564 มาเพื่อโปรดทราบ 
 

สภาพตลาดในรอบบัญชีตั้งแต่ 1 มีนาคม 2564 ถึงวันที ่31 สิงหาคม 2564 

ตลาดหุ้นไทยปรับตัวเพิ่มขึ้นจากระดับ 1,496 จุด ณ วันท่ี 1 มีนาคม 2564 สู่ระดับ 1,638 จุด ในวันท่ี 31 สิงหาคม 2564 
หรือ คิดเป็นการปรับตัวขึ้นประมาณ 9.5% ตามภาพสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่มีทิศทางที่ผ่อนคลาย และ การเร่ง
ตัวขึ้นของกระจายตัวของวัคซีนท้ังในและต่างประเทศ โดยตลาดยังคงให้น้ำหนักกับการฟื้นตัวของกิจกรรมทางเศรษฐกิจโดยองค์รวม
มากกว่าทิศทางที่เข้มงวดขึ้นของนโยบายทางการเงินของธนาคารกลางสหรัฐ 

สำหรับมุมมองการลงทุน เรามองว่าแนวโน้มการเปิดประเทศรวมถึงการฉีดวัคซีนมี ความคืบหน้าและชัดเจนมากขึ้น
พอสมควร  จึงเห็นว่าหุ้นกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับการเปิดประเทศและการกลับมาใช้ชีวิตตามปรกติ หรือ Reopening Theme Stock นั้น
ยังคงมีแนวโน้มที่คาดว่าจะให้ผลตอบแทนที่ดีกว่าตลาดได้ในระยะกลางถึงยาว โดยเรายังคงมุมมองเชิงบวกต่อการลงทุนในตลาดหุ้น
ไทยโดยภาพรวม โดยเฉพาะกลุ่มหุ้นขนาดใหญ่อย่างกลุ่มพลังงาน และ กลุ่มธนาคาร ที่จะได้ประโยชน์จากการขาดแคลนอุปทานใน
สินค้าพลังงานในหลาย ๆ ประเทศ และ ภาวะดอกเบี้ยขาขึ้น โดยทาง บลจ. ยังคงประเมินว่าตลาดหุ้นไทยได้ผ่านจุดต่ำสุดไปแล้ว
ตั้งแต่ ไตรมาส 2 ปีที่ผ่านมา และ คาดว่ารัฐบาลจะมีการออกมาตรการดูแลและเยียวยาเศรษฐกิจจากวงเงินกู้ที่ยังคงเหลืออยู่เพื่อ
ประคับประคองเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง โดยจำนวนวัคซีนที่จะทยอยเข้ามาในช่วงครึ่งหลังของปีและต้นปีหน้าจะมีส่วนสำคัญที่จะ
ผลักดันทำให้สถานการณ์แพร่ระบาดปรับตัวดีขึ้น โดยในระยะสั้นทางบริษัทจัดการยังคงมองเห็นโอกาสในการลงทุนในบริษัทที่มี
อัตราการเติบโตสูง ในบางกลุ่มธุรกิจที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบต่อเนื่องจำกัด และ จะยังคงรายงานผลประกอบการณ์ออกมา
แข็งแกร่งจากลักษณะเฉพาะตัวของธุรกิจ เช่น กลุ่มที่ได้รับประโยชน์จากการอ่อนค่าของเงินบาท กลุ่มส่งออกที่ได้รับประโยชน์จาก
การฟื้นตัวของอุปสงค์โลกโดยองค์รวม  ในขณะที่ในระยะกลางทางบริษัทจัดการยังคงให้น้ำหนักกับกลุ่มที่ได้รับประโยชน์ของการ
เปลี่ยนแปลงในเชิงของโครงสร้างและกลุ่มที่จะฟื้นตัวได้ดีหลังจากสถานการณแ์พร่ระบาดผ่านพ้นไป  ถึงแม้ทางบริษัทจัดการจะยังคง
มองเห็นความเสี่ยงจากปัจจัยภายนอกอย่างในเรื่องของผลกระทบของการลดขนาด QE การขึ้นดอกเบี้ยของเฟด ปัญหาเรื่องการผิด
นัดชำระหนี้ของ China Evergrande Group และ ปํญหาภายในอย่างเรื่องน้ำท่วมและเสถียรภาพทางการเมือง แต่เรายังคงให้
น้ำหนักกับการฟื้นตัวของภาพรวมของเศรษฐกิจ และมองว่าตลาดหุ้นของไทยจะยังคงเป็นเป้าหมายการลงทุนของนักลงทุนต่างชาติ
เมื่อสถานการณ์เริ่มกลับเข้าสู่สภาวะปกติอีกครั้ง โดยกองทุนยังคงเน้นการลงทุนแบบกระจายความเสี่ยงในตราสารทุนที่มีความผัน
ผวนต่ำและ มีผลประกอบการณ์ที่แข็งแกร่ง เพื่อเป็นทางเลือกให้กับนักลงทุน ผู้ที่ต้องการลงทุนในหุ้นเพื่อผลตอบแทนที่ดีในระยะ
ยาวแต่รับความเสี่ยงด้านราคาได้ไม่มาก เรายังคงแนะนำให้ทยอยลงทุน 
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กองทุนเปิด แอล เอช สแทรทิจี อิควิต้ี  (LHSTRATEGY) 

บริษัทจัดการขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นอย่างสูง ท่ีได้มอบความไว้วางใจให้บริษัทบริหารเงินลงทุนของท่าน 
บริษัทยังคงยืนยันในความตั้งใจและทุ่มเทความสามารถเพื่อบริหารเงินของท่านอย่างมีประสิทธิภาพสูงที่สุดต่อไป  และหากท่านมีข้อ
สงสัยประการใด ท่านสามารถติดต่อมาได้ที่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด หมายเลขโทรศัพท์  
02-286-3484 หรือท่ีอีเมล lhfund@lhfund.co.th 

 

 

ขอแสดงความนับถือ 
                          บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด 
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กองทุนเปิด แอล เอช สแทรทิจี อิควิต้ี  (LHSTRATEGY) 

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

 ตารางเปรียบเทียบผลการดำเนินงาน 
ชนิดสะสมมูลค่า 

ข้อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564 

 

 
 
 

 
 

                    ข้อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564 
 

- เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของ
สมาคมบริษัทจัดการลงทุน 

- ผลการดำเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการ
ดำเนินงานในอนาคต 

- ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจ 
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กองทุนเปิด แอล เอช สแทรทิจี อิควิต้ี  (LHSTRATEGY) 

ตารางเปรียบเทียบผลการดำเนินงาน 
ชนิดเพ่ือการออมและสะสมมลูคา่ 
ข้อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564 

 

 
 

 
 

 
 

           ข้อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564 

 

- เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของ
สมาคมบริษัทจัดการลงทุน 

- ผลการดำเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการ
ดำเนินงานในอนาคต 

- ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจ 
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กองทุนเปิด แอล เอช สแทรทิจี อิควิต้ี  (LHSTRATEGY) 

ตารางเปรียบเทียบผลการดำเนินงาน 
ชนิดจ่ายเงินปนัผล 

ข้อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564 
 

 
 

 
 
 
 
               ข้อมูล ณ วันที ่31 สิงหาคม 2564 

 

- เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของ
สมาคมบริษัทจัดการลงทุน 

- ผลการดำเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการ
ดำเนินงานในอนาคต 

- ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจ 
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กองทุนเปิด แอล เอช สแทรทิจี อิควิต้ี  (LHSTRATEGY) 

ตารางเปรียบเทียบผลการดำเนินงาน 
ชนิดเพ่ือการออมและจ่ายเงินปันผล 
ข้อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564 

 

 

 

 

 

                ข้อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564 

 
- เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของ

สมาคมบริษัทจัดการลงทุน 
- ผลการดำเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการ

ดำเนินงานในอนาคต 
- ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจ 
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กองทุนเปิด แอล เอช สแทรทิจี อิควิต้ี  (LHSTRATEGY) 

ตารางเปรียบเทียบผลการดำเนินงาน 
ชนิดช่องทางอิเลก็ทรอนิกส ์

ข้อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564 
 

 
 

 
 
 

 
                  ขอ้มูล ณ วันที ่31 สิงหาคม 2564 

 

- เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของ
สมาคมบริษัทจัดการลงทุน 

- ผลการดำเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการ
ดำเนินงานในอนาคต 

- ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจ 
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กองทุนเปิด แอล เอช สแทรทิจี อิควิต้ี  (LHSTRATEGY) 

ตารางเปรียบเทียบผลการดำเนินงาน 
ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอัตโนมัติ 
ข้อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564 

 

 

 
 
 

 
              ข้อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564 

- เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของ
สมาคมบริษัทจัดการลงทุน 

- ผลการดำเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการ
ดำเนินงานในอนาคต 

- ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจ 
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กองทุนเปิด แอล เอช สแทรทิจี อิควิต้ี  (LHSTRATEGY) 

รายงานสถานะการลงทนุ การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน 
มูลค่า ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564 

 

 

รายละเอียดการลงทุนในหลักทรัพย์ 
มูลค่า ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564 

 

รายละเอียดการลงทุน มูลค่าตามราคาตลาด %NAV

หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ 193,607,696.44    99.59                 

เงินฝากธนาคาร 20,651,627.44      10.62                 

หุ้นสามัญ 172,956,069.00    88.97                 

ประเภทรายการค้างรับค้างจ่ายหรือหน้ีสินอ่ืน ๆ 787,274.33          0.40                  

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 194,394,970.77 100.00             

อัตราส่วน จ านวนเงินต้น มูลค่ายุติธรรม

(%) หรือ จ านวนหุ้น/ (บาท)

หน่วย

เงินฝากธนาคาร

ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) 10.62 20,648,352.67 20,651,627.44

          รวมเงินฝากธนาคาร 10.62 20,651,627.44

หุ้นสามัญ

     หมวดธุรกิจกระดาษและวัสดุการพิมพ์

บริษัท ยูไนเต็ด เปเปอร์ จ ากัด (มหาชน) 0.78 88,700.00 1,516,770.00

     หมวดธุรกิจการแพทย์

บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จ ากัด(มหาชน) 2.00 166,500.00 3,896,100.00

บริษัท บางกอก เชน ฮอสปิทอล จ ากัด (มหาชน) 2.48 214,300.00 4,821,750.00

บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จ ากัด (มหาชน) 0.45 237,100.00 877,270.00

บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จ ากัด (มหาชน) 3.00 524,700.00 5,824,170.00

บริษัท เอกชัยการแพทย์ จ ากัด(มหาชน) 0.99 241,600.00 1,920,720.00

     หมวดธุรกิจเงินทุนและหลักทรัพย์

บริษัท ชโย กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 0.85 128,600.00 1,646,080.00

     หมวดธุรกิจช้ินส่วนอิเลคทรอนิคส์

บริษัท เค ซี อี อีเล็คโทรนิคส์ จ ากัด (มหาชน) 3.75 95,300.00 7,290,450.00

บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส จ ากัด (มหาชน) 1.82 50,100.00 3,532,050.00

     หมวดธุรกิจเทคโนโลยี

บริษัท อินฟราเซท จ ากัด (มหาชน) 1.04 303,000.00 2,030,100.00

บริษัท ฮิวแมนิก้า จ ากัด (มหาชน) 3.16 601,600.00 6,136,320.00

รายละเอียด
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กองทุนเปิด แอล เอช สแทรทิจี อิควิต้ี  (LHSTRATEGY) 

รายละเอียดการลงทุนในหลักทรัพย์ (ต่อ) 
มูลค่า ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564 

 
 

 

 

 

 

อัตราส่วน จ านวนเงินต้น มูลค่ายุติธรรม

(%) หรือ จ านวนหุ้น/ (บาท)

หน่วย

     หมวดธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร

บริษัท เจ มาร์ท จ ากัด (มหาชน) 0.02 4,904.00 35,554.00

บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 1.94 146,400.00 3,769,800.00

บริษัท อินทัช โฮลด้ิงส์ จ ากัด (มหาชน) 2.49 56,700.00 4,847,850.00

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ ากัด (มหาชน) 5.73 59,200.00 11,129,600.00

     หมวดธุรกิจธนาคาร

ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) 1.57 26,800.00 3,055,200.00

ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) 1.66 30,300.00 3,226,950.00

     หมวดธุรกิจบรรจุภัณฑ์

บริษัท บีจี คอนเทนเนอร์ กล๊าส จ ากัด (มหาชน) 0.95 164,700.00 1,844,640.00

บริษัท เอสซีจี แพคเกจจ้ิง จ ากัด (มหาชน)  2.65 73,700.00 5,159,000.00

     หมวดธุรกิจบริการ

บริษัท โซนิค อินเตอร์เฟรท จ ากัด (มหาชน) 2.39 885,500.00 4,648,875.00

     หมวดธุรกิจปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์

บริษัทวีนิไทย จ ากัด (มหาชน) 2.80 144,300.00 5,447,325.00

     หมวดธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภค

บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จ ากัด (มหาชน) 2.34 109,000.00 4,550,750.00

บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ย่ี จ ากัด (มหาชน) 1.53 35,800.00 2,980,350.00

บริษัท บริการเช้ือเพลิงการบินกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) 2.10 150,000.00 4,087,500.00

บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จ ากัด (มหาชน) 2.11 214,500.00 4,096,950.00

บริษัท บีซีพีจี จ ากัด (มหาชน) 2.07 271,600.00 4,019,680.00

บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) 4.98 253,100.00 9,681,075.00

บริษัท ปตท. ส ารวจและผลิตปิโตรเลียม จ ากัด (มหาชน) 0.98 17,000.00 1,895,500.00

บริษัท ผลิตไฟฟ้า จ ากัด (มหาชน) 1.02 11,000.00 1,991,000.00

บริษัท พลังงานบริสุทธ์ิ จ ากัด (มหาชน) 1.61 47,700.00 3,124,350.00

บริษัท ราช กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 1.55 63,900.00 3,019,275.00

บริษัท เอสพีซีจี จ ากัด (มหาชน) 4.03 432,900.00 7,835,490.00

รายละเอียด
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กองทุนเปิด แอล เอช สแทรทิจี อิควิต้ี  (LHSTRATEGY) 

รายละเอียดการลงทุนในหลักทรัพย์ (ต่อ) 
มูลค่า ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

อัตราส่วน จ านวนเงินต้น มูลค่ายุติธรรม

(%) หรือ จ านวนหุ้น/ (บาท)

หน่วย

     หมวดธรุกิจพัฒนาอสงัหาริมทรัพย์

บริษัท ศุภาลยั จ ากดั(มหาชน) 1.42 133,200.00 2,757,240.00

บริษัท ออริจิน้ พร็อพเพอร์ตี ้จ ากดั (มหาชน) 1.13 223,900.00 2,205,415.00

บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จก.(มหาชน) 0.96 221,800.00 1,863,120.00

     หมวดธรุกิจพาณิชย์

บริษัท เมก้า ไลฟ์ไซแอ็นซ์ จ ากดั (มหาชน) 2.34 92,700.00 4,542,300.00

บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จ ากดั (มหาชน) 1.95 265,400.00 3,795,220.00

     หมวดธรุกิจยานยนต์

บริษัท สมบรูณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลย ีจ ากดั (มหาชน) 1.37 126,500.00 2,656,500.00

     หมวดธรุกิจอาหารและเคร่ืองดื่ม

 บริษัท ศรีนานาพร มาร์เก็ตติง้ จ ากดั (มหาชน) 0.25 38,600.00 482,500.00

บริษัท เซ็ปเป ้จ ากดั (มหาชน) 2.79 201,000.00 5,427,000.00

บริษัท น า้มนัพืชไทย จ ากดั (มหาชน) 3.90 233,400.00 7,585,500.00

บริษัท ห้องเยน็เอเช่ียน ซีฟู้ด จ ากดั (มหาชน) 1.65 183,900.00 3,199,860.00

บริษัท อาร์ แอนด์ บ ีฟู้ด ซพัพลาย์ จ ากดั (มหาชน) 2.44 232,700.00 4,747,080.00

บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 1.93 310,400.00 3,755,840.00

          รวมหุ้นสามัญ 88.97 172,956,069.00

รวมเงินลงทุน 99.60 193,607,696.44

รายการค้างจ่ายหรือหนีสิ้นอ่ืน ๆ 0.40 787,274.33

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 100.00 194,394,970.77

รายละเอียด
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กองทุนเปิด แอล เอช สแทรทิจี อิควิต้ี  (LHSTRATEGY) 

รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน 
มูลค่า ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564 

 

 
 

สถาบันการจัดอันดับความน่าเชือ่ถือ TRIS Rating 
คำอธิบายการจัดอันดับเครดิตตราสารหนี้ระยะกลางและยาวมีอายุต้ังแต่ 1 ปีขึ้นไป 
AAA อันดับเครดิตสูงสุด มีความเสี่ยงต่ำที่สุด ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑส์ูงสุด 

และได้รับผลกระทบน้อยมากจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอ่ืนๆ 
AA มีความเสี่ยงต่ำมาก ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงมาก แต่อาจได้รับ

ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอ่ืนๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับ AAA 
A มีความเสี่ยงในระดับต่ำ ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูง แต่อาจได้รับ

ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอ่ืนๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า 
BBB มีความเสี่ยงในระดับปานกลาง ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ที่เพียงพอ แต่

มีความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ มากกว่า และอาจมีความสามารถในการ
ชำระหนี้อ่อนแอลงเมื่อเทียบกับอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า 

BB มีความเสี่ยงในระดับสูง ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ต่ำกว่าระดับปาน
กลาง และจะได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ ค่อนข้างชัดเจน ซึ่งอาจส่งให้
ความสามารถในการชำระหนี้อยู่ในเกณฑ์ที่ไม่เพียงพอ 

B มีความเสี่ยงในระดับสูงมาก ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ต่ำ และอาจจะ
หมดความสามารถหรือความตั้งใจในการชำระหนี้ได้ตามการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และ
สิ่งแวดล้อมอ่ืนๆ  

C มีความเสี่ยงในการผิดนัดชำระหนี้สูงที่สุด ผู้ออกตราสารหนี้ไม่มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นตาม
กำหนดอย่างชัดเจน โดยต้องอาศัยเง่ือนไขที่เอื้ออำนวยทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ อย่างมากจึงจะมี
ความสามารถในการชำระหนี้ได้ 

D เป็นระดับท่ีอยู่ในสภาวะผิดนัดชำระหนี้ โดยผู้ออกตราสารหนี้ไม่สามารถชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นได้ตามกำหนด 
อันดับเครดิตจาก AA ถึง C อาจมีเครื่องหมายบวก (+) หรือลบ (-) ต่อท้ายเพื่อจำแนกความแตกต่างของคุณภาพของอันดับ

เครดิตภายในระดับเดียวกัน 

คำอธิบายการจัดอันดับเครดิตตราสารหนี้ระยะสั้นมีอายุต่ำกว่า 1 ปี 

T1 ผู้ออกตราสารหนี้มีสถานะทั้งทางด้านการตลาดและการเงินท่ีแข็งแกร่งในระดับดีมาก และนักลงทุนจะได้รับความคุ้มครอง
จากการผิดนัดชำระหนี้ที่ดีกว่าอันดับเครดิตในระดับอื่น ผู้ออกตราสารที่ได้รับอันดับเครดิตในระดับดังกล่าวซึ่งมี
เครื่องหมาย “+” ด้วยจะได้รับความคุ้มครองด้านการผิดนัดชำระหนี้ที่สูงยิ่งข้ึน 

T2 ผู้ออกตราสารหนี้มีสถานะทั้งทางด้านการตลาดและการเงินท่ีแข็งแกร่งในระดับดี และมีความสามารถในการชำระหนี้ระยะ
สั้นในระดับที่น่าพอใจ 

      ประเภท                    ผู้ออก อันดับ มูลค่าตาม
ความน่าเช่ือถือ ราคาตลาด

เงินฝากธนาคาร ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) AA+(FITCH) 20,651,627.44
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T3 ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระหนี้ระยะสั้นในระดับที่ยอมรับได้ 

T4 ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระหนี้ระยะสั้นท่ีค่อนข้างอ่อนแอ 

อันดับเครดิตทุกประเภทที่จัดโดย TRIS Rating เป็นอันดับเครดิตตราสารหนี้ในตระกูลเงินบาท ซึ่งสะท้อนความสามารถใน
การชำระหนี้ของผู้ออกตราสารโดยไม่รวมความเสี่ยงในการเปลี่ยนแปลงการชำระหนี้จากสกุลเงินบาทเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ 

นอกจากกนี้ TRIS Rating ยังกำหนด “แนวโน้มอันดับเครดิต” (Rating Outlook) เพื่อสะท้อนความเป็นไปได้ของการ
เปลี่ยนแปลงอันดับเครดิตของผู้ออกตราสารในระยะปานกลางหรือระยะยาว โดย TRIS Rating จะพิจารณาถึงโอกาสที่จะเกิดการ
เปลี่ยนแปลงของภาวะอุตสาหกรรมและสภาพแวดล้อมทางธุรกิจในอนาคตของผู้ออกตราสารที่อาจกระทบต่อความสามารถในการ
ชำระหนี้ ทั้งนี้ แนวโน้มอันดับเครดิตที่ออกให้แก่หน่วยงานหนึ่งๆ จะเทียบเท่ากับความสามารถในการชำระหนี้ของหน่วยงานนั้นๆ 
แนวโน้มอันดับเครดิตแบ่งออกเป็น 4 ระดับ ได้แก่ 

Positive  หมายถึง อันดับเครดิตอาจปรับขึ้น 

Stable  หมายถึง อันดับเครดิตอาจไม่เปลี่ยนแปลง 

Negative หมายถึง อันดับเครดิตอาจปรับลดลง 

Developing หมายถึง อันดับเครดิตอาจปรับขึ้น ปรับลดลง หรือไม่เปลี่ยนแปลง 

สถาบันการจัดอันดับความน่าเชือ่ถือ Fitch Rating 
คำอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือระยะยาว สำหรับประเทศไทย 

AAA(tha) แสดงถึงระดับความน่าเช่ือถือขั้นสูงสุดของอันดับความน่าเชื่อถือภายในประเทศไทย ซึ่งกำหนดโดย Fitch โดยอันดับ
ความน่าเชื่อถือนี้จะมอบให้กับอันดับความน่าเช่ือถือท่ีมีความเสี่ยง “น้อยท่ีสุด” เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือ
ตราสารอื่นในประเทศไทย และโดยปกติแล้วจะกำหนดให้แก่ตราสารทางการเงินท่ีออกหรือค้ำประกันโดยรัฐบาล 

AA(tha) แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงมากเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย โดยระดับความ
น่าเชื่อถือของตราสารทางการเงินขั้นนี้ต่างจากผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเช่ือถือขั้น
สูงสุดของประเทศไทยเพียงเล็กน้อย 

BBB (tha) แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นปานกลางเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย อย่างไรก็
ดีมีความเป็นไปได้มากว่าการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์หรือสภาพทางเศรษฐกิจจะมีผลกระทบต่อความสามารถใน
การชำระหนี้ได้ตรงตามกำหนดเวลาของตราสารทางการเงินเหล่านี้มากกว่าตราสารหนี้อื่นที่ได้รับการจัดอันดับความ
น่าเชื่อถือในประเภทท่ีสูงกว่า 

BB (tha) แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือค่อนข้างต่ำเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย การชำระ
หนี้ตามเงื่อนไขของตราสารเหล่านี้ภายในประเทศนั้นๆ มีความไม่แน่นอนในระดับหนึ่งและความสามารถในการชำระ
หนี้คืนตามกำหนดเวลาจะมีความไม่แน่นอนมากขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจในทางลบ 

B (tha) แสดงถึงระดับความน่าเช่ือถือขั้นต่ำอย่างมีนัยสำคัญเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย 
การปฏิบัติตามเง่ือนไขของตราสารหนี้และข้อผูกพันทางการเงินยังคงเป็นไปได้ในปัจจุบัน แต่ความมั่นคงยังจำกัดอยู่ใน
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ระดับหนึ่งเท่านั้น และความสามารถในการชำระหนี้คืนตามกำหนดเวลาอย่างต่อเนื่องนั้นไม่แน่นอน ข้ึนอยู่กับสภาวะที่
เอื้อต่อการดำเนินธุรกิจและสภาพทางเศรษฐกิจ 

CCC(tha), CC(tha), C(tha)   แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นต่ำมากเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศ
ไทย ความสามารถในการปฏิบัติตามข้อผูกพันทางการเงินข้ึนอยู่กับสภาวะที่เอื้อต่อการดำเนินธุรกิจและการพัฒนาทาง
เศรษฐกิจเพียงอย่างเดียว 

D(tha) อันดับความน่าเช่ือถือเหล่านี้ จะถูกกำหนดให้สำหรับองค์กรหรือตราสารหนี้ซึ่งกำลังอยู่ในภาวะผิดนัดชำระหนี้ใน
ปัจจุบัน 

คำอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือระยะสั้น สำหรับประเทศไทย 

F1 (tha) แสดงถึงระดับความสามารถข้ันสูงสุดในการชำระหนี้ตามเง่ือนไขของตราสารตรงตามกำหนดเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออก
ตราสารหรือตราสารอื่นๆในประเทศไทย ภายใต้อันดับความน่าเชื่อถือนี้จะมอบให้สำหรับอันดับความน่าเช่ือถือที่มี
ความเสี่ยง “น้อยท่ีสุด” เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นในประเทศเดียวกันและโดยปกติแล้วจะกำหนดให้กับตรา
สารทางการเงินที่ออกหรือค้ำประกันโดยรัฐบาล ในกรณีที่มีระดับความน่าเช่ือถือสูงเป็นพิเศษจะมีสัญลักษณ์ “+”  
แสดงไว้เพิ่มเติมจากอันดับความน่าเช่ือถือท่ีกำหนด 

F2 (tha) แสดงถึงระดับความสามารถในการชำระหนี้ตามเง่ือนไขทางการเงินของตราสารตามกำหนดเวลาในระดับที่น่าพอใจ
เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นๆในประเทศไทย อย่างไรก็ดี ระดับความน่าเชื่อถือดังกล่าวยังไม่อาจ
เทียบเท่ากับกรณีที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่สูงกว่า 

F3 (tha) แสดงถึงระดับความสามารถในการชำระหนี้ตามเง่ือนไขทางการเงินของตราสารตามกำหนดเวลาในระดับปานกลางเมื่อ
เปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นๆในประเทศไทย ความสามารถในการชำระหนี้ดังกล่าวจะมีความไม่
แน่นอนมากขึ้นไปตามความเปลี่ยนแปลงในทางลบในระยะสั้นมากกว่าตราสารที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่
สูงกว่า 

B (tha) แสดงถึงระดับความสามารถในการชำระหนี้ตามเง่ือนไขทางการเงินของตราสารตามกำหนดเวลาที่ไม่แน่นอนเมื่อ
เปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นๆในประเทศไทย ความสามารถในการชำระหนี้ดังกล่าวจะไม่แน่นอนมาก
ขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจแลการเงินในทางลบระยะสั้น 

C (tha) แสดงถึงระดับความสามารถในการชำระหนี้ตามเง่ือนไขทางการเงินของตราสารตามกำหนดเวลาที่ไม่แน่นอนสูงเมื่อ
เปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นๆในประเทศไทย ความสามารถในการปฏิบัติตามข้อผูกพันทางการเงิน
ขึ้นอยู่กับสภาวะที่เอื้อต่อการดำเนินธุรกิจและสภาพการณ์ทางเศรษฐกิจเท่านั้น 

D (tha) แสดงถึงการผิดนัดชำระหนี้ที่ได้เกิดขึ้นแล้วหรือกำลังจะเกิดขึ้น 
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หมายเหตุประกอบการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระยะยาว ในระยะสั้น สำหรับประเทศไทย 

เครื่องบ่งช้ีพิเศษสำหรับประเทศไทย “tha” จะถูกระบุไว้ต่อจากอันดับความน่าเช่ือถือทุกระดับ เพื่อแยกความแตกต่างออก
จากการจัดอันดับความน่าเชื่อถือระดับสากล เครื่องหมาย “ + ” หรือ “ - ” อาจจะถูกระบุไว้เพิ่มเติมต่อจากอันดับความน่าเชื่อถือ
สำหรับประเทศหนึ่งๆ เพื่อแสดงถึงสถานะย่อยโดยเปรียบเทียบกันภายในอันดับความน่าเช่ือถือขึ้นหลัก ทั้งนี้ จะไม่มีการระบุ
สัญลักษณ์ต่อท้ายดังกล่าว สำหรับอันดับความน่าเชื่อถือระดับ “AAA (tha)” หรืออันดับที่ต่ำกว่า “CCC (tha)” 

สำหรับอันดับความน่าเชื่อถือในระยะยาวและจะไม่มีการระบุสัญลักษณ์ต่อท้ายดังกล่าวสำหรับอันดับความน่าเชื่อถือในระยะ
สั้น นอกเหนือจาก “F1 (tha)” 

สัญญาณการปรับอันดับความน่าเช่ือถือ (Rating Watch) : สัญญาณการปรับอันดับความน่าเช่ือถือจะถูกใช้เพื่อแจ้งให้นัก
ลงทุนทราบว่ามีความเป็นไปได้ที่จะมีการเปลี่ยนแปลงอันดับความน่าเช่ือถือและแจ้งแนวโน้มทิศทางของการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว 
สัญญาณดังกล่าวอาจระบุเป็น “สัญญาณบวก” ซึ่งบ่งช้ีแนวโน้มในการปรับอันดับความน่าเชื่อถือให้สูงขึ้น “สัญญาณลบ” จะบ่งช้ี
แนวโน้มในการปรับอันดับความน่าเชื่อถือให้ต่ำลง หรือ “สัญญาณวิวัฒน์” ในกรณีที่อันดับความน่าเชื่อถืออาจจะได้รับการปรับขึ้น 
ปรับลง หรือคงที่ โดยปกติสัญญาณการปรับอันดับความน่าเชื่อถือมักจะถูกระบุไว้สำหรับช่วงระยะเวลาสั้นๆ 

 
 
 
 

รายงานสรุปเงินลงทุน 
มูลค่า ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

กลุ่มของตราสารการลงทุน มูลค่าตามราคาตลาด %NAV

(ก) ตราสารภาครัฐไทย/ตราสารภาครัฐต่างประเทศ                                       - -          

(ข) ตราสารท่ีธนาคารท่ีมีกฎหมายเฉพาะจัดต้ังข้ึน ธนาคารพาณิชย์ 20,651,627.44 10.62

หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก/ส่ังจ่าย/รับอาวัล/ค้ าประกัน

(ค) ตราสารท่ีมีอันดับความน่าเช่ือถืออยู่ในอันดับท่ีสามารถ -                                -          

ลงทุนได้ (Investment grade)

(ง) ตราสารท่ีมีอันดับความน่าเช่ือถืออยู่ในอันดับต่ ากว่าอันดับท่ี -                                -          

สามารถลงทุนได้ (Non-Investment grade) หรือไม่มี Rating

สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนสำหรับกลุ่มตราสารตาม (ง) เท่ากับ 15% NAV 
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กองทุนเปิด แอล เอช สแทรทิจี อิควิต้ี  (LHSTRATEGY) 

รายชื่อหุ้นที่ลงทุน 10 อันดับแรก พร้อมสัดส่วนการลงทุน 
มูลค่า ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564 

 
 
 
 

รายงานการลงทุนที่ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน 
รอบ 6 เดือนระหว่างวันที่ 1 มีนาคม 2564 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2564 

วนัที ่ รายละเอยีด การด าเนินการแกไ้ข 
  

 
 

 

 

 

การใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น 
ผู้ลงทุนสามารถตรวจดูแนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงและการดำเนินการใช้สิทธิออกเสียงได้ที่ website ของบริษัท

จัดการ www.lhfund.co.th 
 
 

 

 

 
 

ล าดับ ช่ือย่อ ร้อยละของเงินลงทุน

1 ADVANC 5.73

2 PTT 4.98

3 SPCG 4.03

4 TVO 3.90

5 KCE 3.75

6 HUMAN 3.16

7 PR9 3.00

8 VNT 2.80

9 SAPPE 2.79

10 SCGP 2.65บริษัท เอสซีจี แพคเกจจ้ิง จ ากัด (มหาชน) 

บริษัท น้ ามันพืชไทย จ ากัด (มหาชน)

บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จ ากัด (มหาชน)

บริษัท ฮิวแมนิก้า จ ากัด (มหาชน)

บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จ ากัด (มหาชน)

บริษัทวีนิไทย จ ากัด (มหาชน)

บริษัท เซ็ปเป้ จ ากัด (มหาชน)

บริษัท เอสพีซีจี จ ากัด (มหาชน)

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ ากัด (มหาชน)

บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน)

ช่ือหลักทรัพย์

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

รายงานรายชื่อของบุคคลที่เกี่ยวข้อง ที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนรวม 
 กองทุนเปิด แอล เอช สแทรทิจี อิควิตี้ มีการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องในรอบระยะเวลาตั้งแต่วันท่ี 1 มีนาคม 2564 
ถึงวันท่ี 31 สิงหาคม 2564 ตามรายชื่อ ดังนี้ 

- บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮา้ส์ จำกัด (มหาชน)    
 

หมายเหตุ : ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวขอ้งกับกองทุนรวม ได้ที่บริษัทจัดการโดยตรง หรือที่ website ของบริษัทหลักทรัพย์
จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด www.lhfund.co.th และสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. www.sec.or.th 

 
 
 

การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนือ่งจากการใช้บริการบุคคลอื่นๆ (Soft Commission) 

 
 
 
 
 
 

บริษัทท่ีให้ผลประโยชน์ บทวิเคราะห์และ
ข้อมูลข่าวสาร

จัดเย่ียมชม
บริษัท

สัมมนา เหตุผลในการรับผลประโยชน์

บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จ ากัด (มหาชน) P P เพ่ือประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีต้ี จ ากัด P P เพ่ือประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จ ากัด (มหาชน) P P P เพ่ือประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) P เพ่ือประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
บริษัท หลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) P P P เพ่ือประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จ ากัด (มหาชน) P P P เพ่ือประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จ ากัด (มหาชน) P P P เพ่ือประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) P เพ่ือประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
บริษัทหลักทรัพย์ ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จ ากัด P P เพ่ือประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย เวลท์ จ ากัด P เพ่ือประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จ ากัด (มหาชน) P P P เพ่ือประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จ ากัด P P P เพ่ือประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จ ากัด (มหาชน) P เพ่ือประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จ ากัด (มหาชน) P P P เพ่ือประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
บริษัทหลักทรัพย์ เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จ ากัด P P P เพ่ือประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จ ากัด P P P เพ่ือประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
บริษัทหลักทรัพย์อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) P เพ่ือประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
บริษัทหลักทรัพย์พัฒนสิน จ ากัด (มหาชน) P P P เพ่ือประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
บริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) P P P เพ่ือประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
บริษัทหลักทรัพย์ธนชาต จ ากัด (มหาชน) P P P เพ่ือประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
บริษัทหลักทรัพย์ ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จ ากัด P เพ่ือประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) P P P เพ่ือประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

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

ค่านายหน้าซ้ือขายหลักทรัพย ์
ต้ังแต่วันที่ 1 มีนาคม 2564 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2564 

 
    หมายเหตุ : * รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 

 
 
 

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน (Portfolio Turnover Ratio: PTR) 
มูลค่า ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564 

 
 

 

 

 

 

 

 

ล าดับ ช่ือบริษัทนายหน้า ค่านายหน้า
(บาท)*

อัตราส่วน
(%)

1 บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จ ากัด 136,057.00 17.14

2 บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จ ากัด (มหาชน)  33,843.94 4.27

3 บริษัทหลักทรัพย์เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จ ากัด 38,249.61 4.82

4 บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จ ากัด 66,232.60 8.34

5 บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จ ากัด (มหาชน) 80,316.48 10.12

6 บริษัท หลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 33,731.60 4.25

7 บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จ ากัด (มหาชน) 163,046.23 20.54

8 บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จ ากัด (มหาชน)  76,207.49 9.60

9 บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จ ากัด 54,678.41 6.89

10 บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จ ากัด (มหาชน) 21,032.36 2.65

11 บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จ ากัด 60,202.43 7.59

12 บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จ ากัด  30,100.91 3.79

793,699.06 100.00รวม

ช่ือกองทุน PTR

กองทุนเปิด แอล เอช สแทรทิจี อิควิต้ี 1.0871
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กองทุนเปิด แอล เอช สแทรทิจี อิควิต้ี  (LHSTRATEGY) 

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม 
สำหรับรอบระยะเวลาต้ังแต่วันที่ 1 มีนาคม 2564 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2564 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเก็บจากกองทุน* จ านวนเงิน

Fund's Direct Expenses (หน่วย : พันบาท) เรียกเก็บจริง ตามโครงการ*

ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee) 1,510.43 0.809 ไม่เกินร้อยละ 3.21

ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee) 22.66 0.012 ไม่เกินร้อยละ 0.11

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (Registrar Fee)** 259.84 0.139 ไม่เกินร้อยละ 0.94, 0.81

ค่าสอบบัญชี (Audit Fee) 30.25 0.016 ตามท่ีจ่ายจริง

ค่าท่ีปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee) ไม่มี ไม่มี ไม่มี

ค่าจัดต้ังและจดทะเบียนกองทุน (Setup and Registered Fund) 0.00 0.000 ตามท่ีจ่ายจริง

ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ในการด าเนินโครงการ  (Others Operating  Expense) 111.21 0.060 ตามท่ีจ่ายจริง

รวมค่าใช้จ่ายท้ังหมด*** 1,934.39 1.036

ค่าใช้จ่ายในการซ้ือขายหลักทรัพย์ 793.70 0.425 ตามท่ีจ่ายจริง

หมายเหตุ

* ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอ่ืนใดในท านองเดียวกัน (ถ้ามี)

**  ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ ชนิดจ่ายเงินปันผล ชนิดเพ่ือการออมและจ่ายเงินปันผล 

    ชนิดเพ่ือการออมและสะสมมูลค่า และชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ ไม่เกินร้อยละ 0.94

    ชนิดสะสมมูลค่า ไม่เกินร้อยละ 0.81

***  ไม่รวมค่านายหน้าซ้ือขายหลักทรัพย์ และค่าธรรมเนียมต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนจากการซ้ือขายหลักทรัพย์

ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
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กองทุนเปิด แอล เอช สแทรทิจี อิควิต้ี  (LHSTRATEGY) 

กองทุนเปิด แอล เอช สแทรทิจี อิควิต้ี 
งบแสดงฐานะการเงิน 

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564 

 

(หน่วย : บาท)

ยังไม่ได้ตรวจสอบ

สินทรัพย์

เงินลงทุนตามมูลค่ายุติธรรม 172,956,069.00

เงินฝากธนาคาร 20,648,352.67

ลูกหน้ีจากเงินปันผลและดอกเบ้ีย 1,224,834.77

ค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชี - สุทธิ -                     

ลูกหน้ีจากการขายเงินลงทุน -                     

สินทรัพย์อ่ืน -                     

รวมสินทรัพย์ 194,829,256.44

หน้ีสิน

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 415,338.69           

เจ้าหน้ีจากการซ้ือเงินลงทุน -                     

เจ้าหน้ีจากการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน 9,302.94              

หน้ีสินอ่ืน 9,644.04              

รวมหน้ีสิน 434,285.67           

สินทรัพย์สุทธิ 194,394,970.77

สินทรัพย์สุทธิ

ทุนท่ีได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน 183,170,373.63      

ก าไร(ขาดทุน) สะสม

บัญชีปรับสมดุล (24,562,499.06)

ก าไร(ขาดทุน) สะสมจากการด าเนินงาน 35,787,096.20

สินทรัพย์สุทธิ 194,394,970.77

ประเภทผู้ถือหน่วยลงทุน

สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยท่ีค านวณแยกตามประเภทผู้ถือหน่วยลงทุน มีดังน้ี

ชนิดสะสมมูลค่า 12.8690               

ชนิดเพ่ือการออมและสะสมมูลค่า 11.0566               

ชนิดจ่ายเงินปันผล 9.7300                 

ชนิดเพ่ือการออมและจ่ายเงินปันผล 9.9985                 

ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ 10.9826               

ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ 12.9028               

จ านวนหน่วยลงทุนท่ีจ าหน่ายแล้วท้ังหมด ณ วันส้ินงวด (หน่วย) แยกตามประเภทผู้ถือหน่วยลงทุน มีดังน้ี

ชนิดสะสมมูลค่า 4,332,098.3572      

ชนิดเพ่ือการออมและสะสมมูลค่า 35,951.8654          

ชนิดจ่ายเงินปันผล 12,867,392.7712    

ชนิดเพ่ือการออมและจ่ายเงินปันผล 143,192.7575        

ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ 256,430.9558        

ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ 681,970.6364        

18,317,037.3435    
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กองทุนเปิด แอล เอช สแทรทิจี อิควิต้ี  (LHSTRATEGY) 

กองทุนเปิด แอล เอช สแทรทิจี อิควิต้ี 
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน 

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564 

 
 

ช่ือย่อ จ านวนหน่วย / 
มูลค่าท่ีตราไว้

 มูลค่ายุติธรรม 
(บาท)

อัตราส่วนของ
มูลค่ายุติธรรม(%)

อัตราดอกเบ้ีย วันครบก าหนด

  

  

เงินทุนและหลักทรัพย์

บริษัท ชโย กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) CHAYO        128,600.0000             1,646,080.00 0.95 -

เทคโนโลยี

บริษัท ฮิวแมนิก้า จ ากัด (มหาชน) HUMAN        601,600.0000             6,136,320.00 3.55 -

บริษัท อินฟราเซท จ ากัด (มหาชน) INSET        303,000.0000             2,030,100.00 1.17 -

เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ ากัด (มหาชน) ADVANC          59,200.0000           11,129,600.00 6.43 -

บริษัท อินทัช โฮลด้ิงส์ จ ากัด (มหาชน) INTUCH          56,700.0000             4,847,850.00 2.80 -

บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) SYNEX        146,400.0000             3,769,800.00 2.18 -

กระดาษและวัสดุการพิมพ์

บริษัท ยูไนเต็ด เปเปอร์ จ ากัด (มหาชน) UTP          88,700.0000             1,516,770.00 0.88 -

การแพทย์

บริษัท บางกอก เชน ฮอสปิทอล จ ากัด (มหาชน) BCH        214,300.0000             4,821,750.00 2.79 -

บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จ ากัด (มหาชน) BDMS        166,500.0000             3,896,100.00 2.25 -

บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จ ากัด (มหาชน) CHG        237,100.0000               877,270.00 0.51 -

บริษัท เอกชัยการแพทย์ จ ากัด(มหาชน) EKH        241,600.0000             1,920,720.00 1.11 -

บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จ ากัด (มหาชน) PR9        524,700.0000             5,824,170.00 3.37 -

ช้ินส่วนอิเลคทรอนิคส์

บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส จ ากัด (มหาชน) HANA          50,100.0000             3,532,050.00 2.04 -

บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จ ากัด (มหาชน) KCE          95,300.0000             7,290,450.00 4.21 -

ธนาคาร

ธนาคาร กรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) BBL          26,800.0000             3,055,200.00 1.77 -

ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) SCB          30,300.0000             3,226,950.00 1.87 -

บรรจุภัณฑ์

บริษัท บีจี คอนเทนเนอร์ กล๊าส จ ากัด (มหาชน) BGC        164,700.0000             1,844,640.00 1.07 -

บริษัท เอสซีจี แพคเกจจ้ิง จ ากัด (มหาชน) SCGP          73,700.0000             5,159,000.00 2.98 -

บริการ

บริษัท โซนิค อินเตอร์เฟรท จ ากัด (มหาชน) SONIC        885,500.0000             4,648,875.00 2.69 -

ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์

บริษัทวีนิไทย จ ากัด (มหาชน) VNT        144,300.0000             5,447,325.00 3.15 -

หุ้นสามัญ

หลักทรัพย์จดทะเบียน
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กองทุนเปิด แอล เอช สแทรทิจี อิควิต้ี  (LHSTRATEGY) 

กองทุนเปิด แอล เอช สแทรทิจี อิควิต้ี 
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ) 

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564 

 

ช่ือย่อ จ านวนหน่วย / 
มูลค่าท่ีตราไว้

 มูลค่ายุติธรรม 
(บาท)

อัตราส่วนของ
มูลค่ายุติธรรม(%)

อัตราดอกเบ้ีย วันครบก าหนด

พลังงานและสาธารณูปโภค

บริษัท บริการเช้ือเพลิงการบินกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) BAFS        150,000.0000             4,087,500.00 2.36 -

บริษัท บีซีพีจี จ ากัด (มหาชน) BCPG        271,600.0000             4,019,680.00 2.32 -

บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จ ากัด (มหาชน) BPP        214,500.0000             4,096,950.00 2.37 -

บริษัท พลังงานบริสุทธ์ิ จ ากัด (มหาชน) EA          47,700.0000             3,124,350.00 1.81 -

บริษัท ผลิตไฟฟ้า จ ากัด (มหาชน) EGCO          11,000.0000             1,991,000.00 1.15 -

บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ย่ี จ ากัด (มหาชน) GPSC          35,800.0000             2,980,350.00 1.72 -

บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จ ากัด (มหาชน) GULF        109,000.0000             4,550,750.00 2.63 -

บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) PTT        253,100.0000             9,681,075.00 5.60 -

บริษัท ปตท. ส ารวจและผลิตปิโตรเลียม จ ากัด (มหาชน) PTTEP          17,000.0000             1,895,500.00 1.10 -

บริษัท ราช กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) RATCH          63,900.0000             3,019,275.00 1.75 -

บริษัท เอสพีซีจี จ ากัด (มหาชน) SPCG        432,900.0000             7,835,490.00 4.53 -

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จ ากัด (มหาชน) AP        221,800.0000             1,863,120.00 1.08 -

บริษัท ออริจ้ิน พร็อพเพอร์ต้ี จ ากัด (มหาชน) ORI        223,900.0000             2,205,415.00 1.27 -

บริษัท ศุภาลัย จ ากัด(มหาชน) SPALI        133,200.0000             2,757,240.00 1.59 -

พาณิชย์

บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จ ากัด (มหาชน) HMPRO        265,400.0000             3,795,220.00 2.19 -

บริษัท เมก้า ไลฟ์ไซแอ็นซ์ จ ากัด (มหาชน) MEGA          92,700.0000             4,542,300.00 2.63 -

ยานยนต์

บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จ ากัด (มหาชน) SAT        126,500.0000             2,656,500.00 1.54 -

อาหารและเคร่ืองด่ืม

บริษัท ห้องเย็นเอเช่ียน ซีฟู้ด จ ากัด (มหาชน) ASIAN        183,900.0000             3,199,860.00 1.85 -

บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) ICHI        310,400.0000             3,755,840.00 2.17 -

บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย์ จ ากัด (มหาชน) RBF        232,700.0000             4,747,080.00 2.74 -

บริษัท เซ็ปเป้ จ ากัด (มหาชน) SAPPE        201,000.0000             5,427,000.00 3.14 -

บริษัท ศรีนานาพร มาร์เก็ตต้ิง จ ากัด (มหาชน) SNNP          38,600.0000               482,500.00 0.28 -

บริษัท น้ ามันพืชไทย จ ากัด (มหาชน) TVO        233,400.0000             7,585,500.00 4.39 -

    

เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร

บริษัท เจ มาร์ท จ ากัด (มหาชน) JMART-W5           4,904.0000                 35,554.00 0.02 - 15 กรกฎาคม 2568

        172,956,069.00 100.00

 172,956,069.00 100.00

รวม หลักทรัพย์จดทะเบียน

รวมเงินลงทุน

ใบส าคัญแสดงสิทธิ
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กองทุนเปิด แอล เอช สแทรทิจี อิควิต้ี  (LHSTRATEGY) 

กองทุนเปิด แอล เอช สแทรทิจี อิควิต้ี 
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

สำหรับรอบระยะเวลาต้ังแต่วันที่ 1 มีนาคม 2564 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2564 
 

 
 

 

(หน่วย : บาท)

ยังไม่ได้ตรวจสอบ

รายได้จากการลงทุน

รายได้เงินปันผล 4,142,337.90        

รายได้จากดอกเบ้ีย 8,340.02             

รายได้อ่ืน -                    

รวมรายได้ 4,150,677.92        

ค่าใช้จ่าย

ค่าธรรมเนียมการจัดการ                                                                               1,510,426.16        

ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์                                                                       22,656.64            

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน                                                                              259,837.79          

ค่าสอบบัญชี 30,245.92            

ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ในการด าเนินโครงการ 906,160.56          

รวมค่าใช้จ่าย 2,729,327.07

รายได้จากการลงทุนสุทธิ 1,421,350.85

รายการก าไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน

ก าไร(ขาดทุน)สุทธิท่ีเกิดข้ึนท้ังส้ิน 11,588,526.35      

ก าไร(ขาดทุน)สุทธิท่ียังไม่เกิดข้ึนท้ังส้ิน 6,945,012.57

รวมก าไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนท่ีเกิดข้ึนและยังไม่เกิดข้ึน 18,533,538.92

การเพ่ิมข้ึน(ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจากการด าเนินงาน 19,954,889.77

การเพ่ิมข้ึนในสินทรัพย์สุทธิจากการด าเนินงานแยกตามประเภทผู้ถือหน่วยลงทุน มีดังน้ี

ชนิดสะสมมูลค่า 5,697,780.50

ชนิดเพ่ือการออมและสะสมมูลค่า 28,463.29

ชนิดจ่ายเงินปันผล 12,911,459.25

ชนิดเพ่ือการออมและจ่ายเงินปันผล 142,378.39

ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ 122,362.92

ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ 1,052,445.42

19,954,889.77


