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กองทุนเปิด แอล เอช มัน่คง (LHIP) 

กองทุนเปิด แอล เอช มัน่คง (LHIP) 

ประเภทโครงการ : กองทุนรวมผสม แบบก ำหนดสดัส่วนกำรลงทุนในตรำสำรแห่งทุน ไม่เกนิรอ้ยละ 80 ของมลูค่ำทรพัยส์นิสุทธิ
ของกองทุน  

นโยบายการลงทุน : กองทุนมนีโยบำยทีจ่ะลงทุนในหรอืมไีวซ้ึง่หลกัทรพัย ์และ/หรอืตรำสำรดงัต่อไปน้ี 

1. หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสงัหำรมิทรพัย์/หน่วยลงทุนของกองทุนรวมโครงสรำ้งพื้นฐำน/หน่วยทรสัต์
ของทรสัต์เพื่อกำรลงทุนในอสงัหำรมิทรพัย/์ตรำสำรอื่นใดทีใ่หส้ทิธใินกำรไดม้ำหรอืทีม่ผีลตอบแทนอ้ำงองิกบั
ตรำสำรดงักล่ำวขำ้งตน้ หรอืกลุ่มของตรำสำร/หน่วยลงทุนดงักล่ำวขำ้งตน้  

2. ตรำสำรแห่งทุนทีม่ปัีจจยัพืน้ฐำนด ีและ/หรอืมแีนวโน้มจ่ำยเงนิปันผลสงู  
ทัง้น้ี กองทุนจะลงทุนในหลกัทรพัย ์และ/หรอืตรำสำรตำมขอ้ 1. ถงึขอ้ 2. โดยเฉลีย่ในรอบปีบญัชไีม่เกนิรอ้ยละ 
80 ของมลูค่ำทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุน 

นอกจำกนัน้ กองทุนอำจพิจำรณำลงทุนในเงนิฝำกธนำคำร ตรำสำรแห่งหน้ี ตรำสำรกึ่งหน้ีกึ่งทุน ใบส ำคญั
แสดงสทิธ ิรวมถงึหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิอื่นหรอืกำรหำดอกผลโดยวธิอีื่นตำมทีร่ะบุไวใ้นโครงกำรหรอืตำมที่
คณะกรรมกำร ก.ล.ต. หรอื ส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ประกำศก ำหนด  

ทัง้น้ี กองทุนอำจลงทุนหรอืมไีวซ้ึ่งตรำสำรทีม่สีญัญำซื้อขำยล่วงหน้ำแฝง (Structured Note) โดยจะพจิำรณำ
ลงทุนเฉพำะทีม่ลีกัษณะเป็นตรำสำรหนี้ทีผู่อ้อกมสีทิธใินกำรบงัคบัไถ่ถอนคนืก่อนก ำหนด (callable) หรอืตรำ
สำรหน้ีทีผู่้ถอืมสีทิธเิรยีกให้ผูอ้อกช ำระหน้ีคนืก่อนก ำหนด (puttable) โดยมกีำรก ำหนดผลตอบแทนไวอ้ย่ำง
แน่นอนหรอืเป็นอตัรำที่ผนัแปรตำมอัตรำดอกเบี้ยของสถำบนักำรเงินหรอือตัรำดอกเบี้ยอื่น และไม่มีกำร
ก ำหนดเงื่อนไขกำรจ่ำยผลตอบแทนที่อ้ำงอิงกบัปัจจยัอ้ำงอิงอื่นเพิ่มเติม และกองทุนอำจลงทุนหรอืมไีว้ซึ่ง
สัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำ (derivatives) เพื่อป้องกันควำมเสี่ยง (hedging)  และจะลงทุนในสัญญำซื้อขำย
ล่วงหน้ำ (derivatives) ทีแ่ฝงอยู่ในธุรกรรม structure note ทีเ่ป็น puttable / callable bond เท่ำนัน้ 
 
ทัง้น้ี กองทุนอำจจะพจิำรณำลงทุนในหรอืมไีวซ้ึ่งสญัญำซื้อขำยล่วงหน้ำ (Derivatives) โดยมวีตัถุประสงค์เพื่อ
ป้องกนัควำมเสี่ยง (Hedging) โดยจะไม่ลงทุนในหรอืมไีวซ้ึ่งตรำสำรที่มลีกัษณะของสญัญำซื้อขำยล่วงหน้ำ
แฝง (Structured Note) ตรำสำรหน้ีทีไ่ม่ไดร้บักำรจดัอนัดบัควำมน่ำเชื่อถอื (Unrated Securities) ตรำสำรทุน
ของบรษิทัทีไ่ม่ไดจ้ดทะเบยีนซื้อขำยในตลำด (ไม่รวมถงึหลกัทรพัยท์ีค่ณะกรรมกำรตลำดหลกัทรพัยส์ัง่รบัเป็น
หลักทรพัย์จดทะเบียนในตลำดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย ซึ่งผู้ออกหลกัทรพัย์ดงักล่ำวอยู่ระหว่ำงกำร
ด ำเนินกำรกระจำยกำรถือหุ้นรำยย่อยตำมขอ้บงัคบัตลำดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย) และตรำสำรหน้ีที่มี
อันดับควำมน่ำเชื่อถือของตรำสำรหรือผู้ออก (Issue/Issuer) ต ่ำกว่ำที่สำมำรถลงทุนได้ (Non-investment 
grade) อย่ำงไรก็ตำม กองทุนอำจมไีวซ้ึ่งตรำสำรแห่งหน้ีทีม่อีนัดบัควำมน่ำเชื่อถือที่ตวัตรำสำรหรอืที่ผูอ้อก
ตรำสำรต ่ำกว่ำที่สำมำรถลงทุนได ้(Non-investment grade) หรอืตรำสำรทุนของบรษิทัทีไ่ม่ไดจ้ดทะเบียนใน
ตลำดหลกัทรพัย ์(Unlisted Securities) เฉพำะในกรณีทีต่รำสำรหนี้นัน้ไดร้บักำรจดัอนัดบัควำมน่ำเชื่อถอืทีต่วั
ตรำสำรหรอืทีผู่อ้อกตรำสำรในอนัดบัทีส่ำมำรถลงทุนได ้(Investment Grade) หรอืตรำสำรทุนทีจ่ดทะเบยีนใน
ตลำดหลกัทรพัย ์(Listed Securities) แลว้แต่กรณี ในขณะทีก่องทุนลงทุนเท่ำนัน้ 
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เรยีน ท่ำนผูถ้อืหน่วยลงทุน 
 กองทุนเปิด แอล เอช มัน่คง 

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

ผลกำรด ำเนินงำนของกองทุนตัง้แต่วนัที ่1 พฤษภำคม 2563 ถงึวนัที ่30 เมษำยน 2564 มำเพื่อโปรดทรำบ 

 
สภาพตลาดในรอบบญัชีตัง้แต่วนัท่ี 1 พฤษภาคม 2563 ถึงวนัท่ี 30 เมษายน 2564 

 อสงัหาริมทรพัยใ์นประเทศ 

 ดชันี pf&reit index ปรบัตวัลดลงอย่ำงต่อเนื่อง จำกระดบั 200 จุด ณ วนัที ่1 พฤษภำคม 2563 มำสู่ระดบั 168 จุด ณ 

วนัที ่30 เมษำยน 2564 คดิเป็นกำรปรบัตวัลดลง 16% โดยมสีำเหตุมำจำกกำรแพร่ระบำดจำกไวรสั COVID-19 ท ำให ้reit ใน

กลุ่มท่องเทีย่ว โรงแรม หำ้งสรรพสนิคำ้ อำคำรส ำนักงำน ไดร้บัผลกระทบอย่ำงมำก รำคำน่ำจะผ่ำนจุดต ่ำสุดไปแลว้ เนื่องจำก

กำรฉีดวคัซีน จะท ำใหก้จิกรรมทำงเศรษฐกจิกลบัมำเป็นปกต ิในขณะที่ valuation ถูกทัง้ในแง่ dividend yield และ dividend 

yield gap โดยมีอตัรำผลตอบแทนจำกเงนิปันผลจะสูงถึง 6% ในปีหน้ำ ในขณะที่ พันธบตัรรฐับำล 10 ปีอยู่ที่  2% ท ำให ้

Dividend yield gap ในปีหน้ำเท่ำกับ 4% สูงกว่ำค่ำเฉลี่ยที่ 3.5% ส ำหรบักำรปรบัขึ้นของ Bond yield ประเมินว่ำกระทบ 

sentiment กำรลงทุนในระยะสัน้ แต่ระยะยำวถือว่ำเป็นโอกำสในกำรลงทุน เนื่องจำกกำรปรบัขึ้นของ Bond Yield ในรอบนี้ 

เป็นกำรปรบัเพิม่ขึน้จำกฐำนทีต่ ่ำ ตำมภำวะเศรษฐกจิทีฟ้ื่นตวั โดยคำด pf&reit index เคลื่อนไหวในกรอบ 160-190 จุด 

 ดชันี set index ปรบัตวัเพิม่ขึน้อย่ำงต่อเน่ืองจำกระดบั 1,301 จุด ณ วนัที ่1 พฤษภำคม 2563 มำสู่ระดบั 1,583 จุด 

ณ วนัที ่30 เมษำยน 2564 คดิเป็นกำรปรบัตวัเพิม่ขึน้ 21% เนื่องจำกควำมคำดหวงักำรคน้พบวคัซนีและกำรกระจำยวคัซนี 

มองตลำดหุน้โดยรวมเป็นขำขึน้ตำมกำรฟ้ืนตวัของเศรษฐกจิและ vaccine rollout จะยงัเป็นปัจจยับวกทีเ่ป็น upside ต่อ EPS 

ของตลำดหุ้น  ปัจจุบนั กองทุนยงัคงเน้นลงทุนในหุน้วฏัจกัร หุน้คุณค่ำ ทีไ่ดป้ระโยชน์จำกกำรฟ้ืนตวัของเศรษฐกจิ และมกีำร

ลงทุนบำงส่วนในหุน้เตบิโตทีม่แีนวโน้มจะรำยงำนผลก ำไรออกมำด ี

 ตราสารทุน 

  ตลำดหุน้ไทยในเดอืน เม.ย. 2563 ฟ้ืนตวัไดแ้ขง็แกร่งกว่ำทีเ่รำประเมนิไว ้โดยเรำพบว่ำปัจจยับวกหลกัๆ ทีส่นับสนุน

ตลำดหุน้โลกและตลำดหุน้ไทยไดแ้ก่ 1) สถำนกำรณ์กำรตดิเชือ้ Covid-19 ในประเทศหลกัๆ รวมทัง้ประเทศไทย ซึง่มจี ำนวนผู้

ตดิเชื้อรำยวนัลดลงอย่ำงต่อเน่ือง และสรำ้งควำมมัน่ใจใหก้บันักลงทุนว่ำกำรตดิเชื้อไดผ้่ำนพ้นจุดทีรุ่นแรงสุดไปแล้ว 2) มแีรง

เกง็ก ำไรขำ่วเกีย่วกบัวคัซนีและยำรกัษำ Covid-19 เขำ้มำสนับสนุนตลำดหุน้เป็นระยะๆ และ 3) หลำยประเทศทยอยผ่อนคลำย

มำตรกำรคุม้เขม้ และมำตรกำรเวน้ระยะทำงสงัคม ส่งผลใหต้ลำดมองว่ำตวัเลขเศรษฐกจิในช่วงปัจจุบนัอำจเป็นช่วงทีแ่ย่ทีสุ่ด

แลว้ และภำวะเศรษฐกจิโลกรวมทัง้เศรษฐกจิไทยในช่วงครึง่หลงัของปีนี้น่ำจะดขีึน้ไม่มำกกน้็อย ทัง้นี้ปัจจยับวกต่ำง ๆ ขำ้งต้น 
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ไดบ้ดบงักำรร่วงหนักของตลำดน ้ำมนัโลก หลงัจำกภำวะอุปทำนส่วนเกนิและกำรทีค่ลงัเกบ็น ้ำมนัในสหรฐัฯ ใกล้เตม็ควำมจุได้

กดดนัรำคำน ้ำมนัอย่ำงหนักตลอดเดอืน เม.ย. ดชันีฯ SET ปิดเดอืน เม.ย. 1,301.66 จุด เพิม่ขึน้ 15.6% จำกสิ้นเดอืน เม.ย. 

ดว้ยมูลค่ำกำรซื้อขำยเฉลี่ยที ่6.75 หมื่นล้ำนบำท เทยีบกบั 7.13 หมื่นล้ำนบำทในเดอืน ม.ีค. ดำ้นนักลงทุนต่ำงชำตขิำยสุทธ ิ

4.70 หมื่นล้ำนบำท นักลงทุนสถำบนัในประเทศซื้อสุทธ ิ2.37 หมื่นลำ้นบำท พอร์ตบล.ซื้อสุทธ ิ4.5 พนัล้ำนบำท และนักลงทุน

รำยบุคคลซื้อสุทธ ิ1.88 หมื่นลำ้นบำท  

 ตลำดหุน้ไทยในเดอืน พ.ค. 2563 ซื้อขำยในรูปแบบ sideways up หรอืแกว่งตวัขึน้แต่ไม่ไดป้รบัขึน้รุนแรง ซึ่งภำวะ

ตลำดหุ้นยงัถือว่ำแขง็แกร่งกว่ำที่เรำได้ประเมนิว่ำตลำดหุ้นน่ำจะมกีำรปรบัฐำนบ้ำง โดยเรำพบว่ำมปัีจจยับวกและปัจจยัลบ

หลำยประกำรเขำ้สู่ตลำดหุ้นแต่ปัจจยับวกยงัคงมนี ้ำหนักมำกกว่ำ โดยปัจจัยบวกที่ส ำคญัได้แก่ 1) ประเทศต่ำง ๆ รวมทัง้

ประเทศไทยทยอยเปิดเมอืงและเปิดธุรกจิ 2) ตวัเลขกำรตดิเชื้อ Covid-19 ในประเทศต่ำง ๆ รวมทัง้ประเทศไทย ไม่ไดเ้ร่งตวั

ขึน้หลงัจำกกำรเปิดเมอืง (ยกเวน้เพยีงบำงประเทศในลำตนิอเมรกิำ และรสัเซยี อนิเดยี ทีม่ผีูต้ดิเชื้อเร่งขึ้นมำก) ส่งผลใหค้วำม

เสีย่งของกำรต้องกลบัมำปิดเมอืงมน้ีอยลง 3) รำคำน ้ำมนัดบิฟ้ืนตวัค่อนขำ้งแรง หลงัจำกผลบวกจำกกำรทยอยลดปรมิำณกำร

ผลติของประเทศต่ำงๆ เริม่ส่งผลดตี่อตลำดน ้ำมนัโลก... ขณะเดยีวกนัตลำดหุน้ไทยกเ็ผชญิควำมผนัผวนและมแีรงขำยสวนเขำ้

มำเป็นระยะ ๆ จำกปัจจยัลบเช่น 1) ผลประกอบกำรไตรมำส 1/2563 ที่รำยงำนออกมำต ่ำกว่ำที่ตลำดคำดกำรณ์เล็กน้อย        

2) สถำนกำรณ์ของกำรท่องเทีย่วในช่วงไตรมำส 2/2563 ถงึตน้ไตรมำส 3/2563 อำจจะแย่กว่ำทีต่ลำดคำด หลงัทำงกำรไทยยงั

มคี ำสัง่ปิดน่ำนฟ้ำในเดอืน ม.ิย. (แต่ปัจจยัดงักล่ำวกร็บัรูไ้ดใ้นรำคำหุน้ทีเ่กีย่วขอ้งค่อนขำ้งเรว็) รวมทัง้ 3) valuations ของตลำด

หุน้ไทยที่อยู่ในระดบัสูงมำก จำก EPS downgrade ที่เกิดขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง ทัง้นี้ดชันีฯ ปิดที่ 1,342.85 เพิม่ขึ้น 3.16% ด้วย

มลูค่ำกำรซื้อขำยเฉลีย่ 6.41 หมื่นลำ้นบำท เทยีบกบั 6.75 หมื่นลำ้นบำทในเดอืน เม.ย. นักลงทุนต่ำงชำตขิำยสุทธ ิ3.16 หมื่น

ล้ำนบำท นักลงทุนสถำบันภำยในประเทศซื้อสุทธิ 1.78 หมื่นล้ำนบำท พอร์ต บล. ซื้อสุทธิ 308 ล้ำนบำท และนักลงทุน

รำยบุคคลซื้อสุทธ ิ1.35 หมื่นลำ้นบำท  

 ตลำดหุ้นไทยในเดอืน ม.ิย. 2563 เทรดดว้ยควำมผนัผวนค่อนขำ้งสูง และมจีติวทิยำที่แตกต่ำงกนัอย่ำงมำกระหว่ำง

ช่วงต้นเดอืนและช่วงปลำยเดอืน โดยในสปัดำห์แรกของเดอืน ม.ิย. ดชันี SET Index แรลลี่อย่ำงโดดเด่น ผลกัดนัโดยสภำพ

คล่องภำยในประเทศ ผนวกกบัแรงซื้อจำกนักลงทุนต่ำงชำติทีก่ลบัเขำ้มำในช่วงสัน้  ๆ ท่ำมกลำงควำมคำดหวงัต่อกำรฟ้ืนตวั

ของเศรษฐกจิโลกและกำรเปิดเมอืงเปิดเศรษฐกจิของประเทศหลกั ๆ ก่อนทีต่ลำดจะเริม่เผชญิแรงขำยมำกขึน้เป็นล ำดบั ตำม

ปัจจยัลบที่กลบัเข้ำมำโดยเฉพำะอย่ำงยิ่งกำรติดเชื้อ Covid-19 รอบใหม่ที่เกิดขึ้นในประเทศใหญ่ ๆ อย่ำงสหรฐัฯ และจีน 

รวมทัง้กำรปรบัลดประมำณกำรเศรษฐกจิโลกและเศรษฐกิจไทยอกีรอบหนึ่ง ดำ้นปัจจยัในประเทศยงัคงเป็นบวกแต่ไม่ไดม้นีัย

ต่อทศิทำงของตลำดหุน้มำกนัก โดยกำรควบคุม Covid-19 ทีด่ขีองทำงกำรไทย ส่งผลใหไ้ม่มรีำยงำนผูต้ดิเชื้อภำยในประเทศ

มำกกว่ำ 30 วนัตดิต่อกนั และส่งผลใหท้ำงกำรไทยสำมำรถทยอยคลำยลอ็ก เปิดธุรกจิ เปิดเศรษฐกจิได้มำกขึน้ ทัง้นี้ เมื่อวนัที ่

29 ม.ิย. ทีป่ระชุม ศบค. ไดอ้นุมตักิำรคลำยล็อกในเฟสที ่5 โดยสรุปแล้ว ดชันีฯ SET ปิดเดอืนไปที ่1,339.03 ลดลงเล็กน้อย 

0.28% จำกสิ้นเดือน พ.ค. ด้ำนนักลงทุนต่ำงชำติขำยสุทธิ 2.27 หมื่นล้ำนบำท นักลงทุนสถำบนัในประเทศซื้อสุทธิ 6.58 

พนัลำ้นบำท พอรต์ บล.ซื้อสุทธ ิ3.06 พนัลำ้นบำท และนักลงทุนรำยบุคคลซื้อสุทธ ิ1.31 หมื่นลำ้นบำท  
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กองทุนเปิด แอล เอช มัน่คง (LHIP) 

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

หนุนดงันี้ ควำมตึงเครียดระหว่ำงสหรฐัฯและจีนที่เพิ่มขึ้น หลงัจำกที่จีนได้ตอบโต้สหรฐัฯในกำรสัง่ปิดสถำนฑูตของจนีใน 

Houston ดว้ยกำรสัง่ปิดสถำนฑตูสหรฐัฯในเมอืงเฉินตู นอกจำกนี้ SET ยงัถูกกดดนัจำกควำมไม่แน่นอนทำงกำรเมอืงทีเ่พิม่ขึน้

หลงัจำก กำรชุมนุมต่อต้ำนรฐับำลโดยกลุ่มนักเรยีนและนักศกึษำโดยมขีอ้เรยีกรอ้งในกำรเปลี่ยนแปลงรฐับำลและกฎหมำยใน

หลำยประเด็น แต่ในแง่ด ีAstraZeneca-Oxford ไดม้คีวำมคบืหน้ำในกำรพฒันำวคัซีน โดยมผีลกำรทดลองระยะที่  2 ในคนที่

ออกมำเป็นทีน่่ำพอใจ รวมถงึกำรทีส่มำชกิประเทศสหภำพยุโรปไดบ้รรลุขอ้ตกลงในมำตรกำรกระตุน้เศรษฐกจิมลูค่ำ 7.5 แสน

ลำ้นยโูร 

 ตลำดหุน้ไทยในเดอืน ส.ค. ยงัคงเทรดในรูปแบบไซดเ์วย์ และกรอบกำรเคลื่อนไหวของดชันีฯ ค่อนขำ้งแคบเมื่อเทยีบ

กบัในช่วงเดอืนก่อนหน้ำ ทัง้นี้ปัจจยัจำกต่ำงประเทศค่อนขำ้งเป็นบวก แต่มปัีจจยัลบภำยในประเทศเขำ้มำหกัล้ำง ส่งผลให้

ทศิทำงของ SET Index เทรดอยู่ในกรอบทีจ่ ำกดั โดยในส่วนของปัจจยับวกจำกต่ำงประเทศประกอบดว้ย 1) พฒันำกำรด้ำน

กำรทดลองวคัซนี COVID-19 จำกหลำยประเทศ 2) ตวัเลขเศรษฐกจิของประเทศหลกั ๆ ส่วนใหญ่ยงัคงอยู่ในเกณฑด์แีมว้่ำจะมี

กำรระบำดรอบสองของ COVID-19 และ 3) ควำมตงึเครยีดระหว่ำงสหรฐัฯ และจนีลดลงบำ้งในช่วงปลำยเดอืนหลงัจำกทัง้สอง

ฝ่ำยท ำกำรประชุมทำงโทรศพัทเ์รื่องดลีกำรคำ้เฟสที ่1 อย่ำงไรกด็ ีตลำดหุน้ไทยเผชญิกบัปัจจยัลบภำยในประเทศส่งผลใหเ้มื่อ

สุทธิกันแล้วตลำดหุ้นไทยให้ผลตอบแทนที่ด้อยกว่ำตลำดหุ้นในต่ำงประเทศค่อนข้ำงมำก โดยประเด็นลบที่เกิดขึ้นได้แก่          

2) แม้ว่ำผลประกอบกำรไตรมำส 2/63 จะออกมำดกีว่ำที่ตลำดคำดกำรณ์ แต่ยงัคงมกีำรปรบัลดประมำณกำรก ำไรปี 2563 

เพิม่เตมิ และ 2) สถำนกำรณ์กำรเมอืงมคีวำมรอ้นแรงมำกขึน้ หลงัจำกมกีำรชุมนุมต่อต้ำนรฐับำล รวมทัง้ควำมเคลื่อนไหวใน

พรรคร่วมรฐับำลและพรรคฝ่ำยค้ำนเพื่อเรยีกรอ้งให้มกีำรแก้ไขรฐัธรรมนูญ ซึ่งประเด็นต่ำง  ๆ ดงักล่ำวได้สรำ้งควำมผนัผวน

ใหก้บัตลำดหุน้ไทยในช่วงกลำงเดอืน ส.ค. ทัง้นี้ดชันีฯ ปิดเดอืนที ่1,310.66 ลดลง 1.35% ดว้ยมลูค่ำซื้อขำยเฉลีย่ต่อวนัที ่5.43 

หมื่นลำ้นบำท เทยีบกบั 6.25 หมื่นลำ้นบำทในเดอืน ก.ค. ดำ้นนักลงทุนต่ำงชำตขิำยสุทธ ิ2.77 หมื่นลำ้นบำท นักลงทุนสถำบนั

ภำยในประเทศซื้อสุทธ ิ1.16 หมื่นล้ำนบำท พอร์ต บล. ขำยสุทธ ิ1.04 พนัลำ้นบำท และนักลงทุนรำยบุคคลซื้อสุทธ ิ1.71 หมื่น

ลำ้นบำท 

 ตลำดหุน้ไทยในเดอืน ก.ย. ถือว่ำตลำดค่อนขำ้งอ่อนแอและมทีศิทำงหลกัเป็นขำลง เนื่องจำกปัจจยัลบทัง้ภำยนอก

และภำยในประเทศ (ปัจจยัลบภำยในประเทศมีน ้ำหนักมำกกว่ำ หำกเปรียบเทียบกัน) โดยในส่วนของปัจจยัภำยนอกนัน้ 

จติวทิยำกำรลงทุนในสนิทรพัย์เสี่ยงเป็นลบมำกขึน้ หลงัจำกกำรระบำดของ COVID-19 กลบัมำรุนแรงขึน้อกีครัง้โดยเฉพำะใน

ประเทศแถบยุโรป ขณะที่ในฝัง่สหรฐัฯ นัน้พบว่ำนักกำรเมืองสหรฐัฯ ยังไม่สำมำรถหำข้อสรุปเกี่ยวกับมำตรกำรกระตุ้น

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

เห็นควำมไม่แน่นอนของแนวโน้มเศรษฐกิจไทยปี 2564 ตำมกำรระบำดของ COVID-19 ที่รุนแรงขึ้น และควำมยำกในกำร

คำดกำรณ์จ ำนวนนักท่องเที่ยวทีจ่ะเขำ้สู่ประเทศไทยในปี 2564 2) หุน้กลุ่มธนำคำรพำณิชย์เผชญิแรงขำยค่อนขำ้งมำก ตำม

ควำมกงัวลต่อกำรออกตรำสำรคล้ำยทุนจำกทำง BBL รวมทัง้กำรทีม่รีำยงำนของ FinCen ทีว่่ำธนำคำรไทยบำงแห่งไดท้ ำกำร

โอนยำ้ยเงนิอย่ำงผดิกฎหมำยในชว่ง 20 ปีทีผ่่ำนมำ 3) สถำนกำรณ์กำรชุมนุมต่อตำ้นรฐับำลทีเ่กดิขึน้ระหว่ำงเดอืน และ 4) แรง

ขำยลดควำมเสี่ยงในหุ้นตวัหลกั ก่อนหน้ำที่ตลำดหลักทรพัย์จะกลบัมำอนุญำตให้ท ำกำรชอร์ตเซลที่รำคำ bid และกลบัมำ

ก ำหนดรำคำ ceiling และ floor ที่ระดบั 30% ทัง้นี้ ดชันีฯ ปิดที่ 1,237.04 ลดลง 5.62% ด้วยมูลค่ำกำรซื้อขำยเฉลี่ยที่ 4.59 
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กองทุนเปิด แอล เอช มัน่คง (LHIP) 

หมื่นล้ำนบำท (เทยีบกบั 5.43 หมื่นล้ำนบำท ในเดอืน ส.ค.) ด้ำนนักลงทุนต่ำงชำติขำยสุทธ ิ2.32 หมื่นล้ำนบำท นักลงทุน

สถำบนัในประเทศขำยสุทธ ิ1.29 หมื่นล้ำนบำท พอร์ต บล. ซื้อสุทธ ิ2.3 พนัล้ำนบำท และนักลงทุนรำยบุคคลซื้อสุทธ ิ3.37 

หมื่นลำ้นบำท 

 SET Index ปิดสิน้เดอืนตุลำคมทีร่ะดบั 1,195 จุด โดยตลำดหุน้ไทยถูกกดดนัจำกกำรประทว้งทำงกำรเมอืง ซึ่งท ำให้

เกดิเงนิทุนต่ำงชำตไิหลออกมำกขึ้น รวมในช่วงกลำงเดอืน ต.ค. กำรทีท่รมัป์ตดิโควดิในช่วงกลำงเดอืน และควำมไม่แน่นอน

ของมำตรกำรกระตุน้เศรษฐกจิสหรฐัฯ ไดก้ดดนัตลำดหุน้ทัว่โลก แมว้่ำตวัเลขทำงเศรษฐกจิของประเทศพฒันำแลว้จะสะทอ้นว่ำ

กจิกรรมทำงเศรษฐกจิก ำลงัฟ้ืนตวั และในประเดน็สุดทำ้ยกำรปิดเมอืงในยุโรปล่ำสุดอำจท ำใหก้ำรฟ้ืนตวัรอบล่ำสุดแย่ลงไป แต่

ยงัคงมปัีจจยับวกไมว่่ำจะเป็นกำรทีศ่บศ. อนุมตัมิำตรกำร “ชอ้ปดมีคีนื”: กระตุน้กำรบรโิภคในประเทศ โดยสำมำรถน ำค่ำใชจ้่ำย

มำหกัลดหย่อนภำษีเงนิไดฯ้ รวมกนัไม่เกนิ 30,000 บำท เริม่ใช ้23 ต.ค. -31 ธ.ค. 63 และ IMF ปรบัคำดกำรณ์ GDP ไทยปีนี้

เป็น -7.1% จำกเดมิ -7.7% รวมถงึงบไตรมำสที ่3 ของกลุ่มธนำคำรที่เริม่เหน็ก ำไรฟ้ืนตวัเมื่อเทยีบกบัไตรมำสก่อนหน้ำ โดย

นักลงทุนต่ำงชำตยิงัคงขำยสุทธ ิBt21,876m ในเดอืนทีผ่่ำนมำ 

 ดชันี SET ปรบัตวัเพิม่ขึ้น 213 จุด (+18%mom) ในเดอืน พ.ย. มำปิดที่ 1,408 จุดดว้ยปรมิำณกำรซื้อขำยเฉลี่ยต่อ

วนัที ่88,466 ลบ. (+71.4% mom, +69.4% yoy) นักลงทุนต่ำงชำตซิื้อสุทธ ิ32,644ลบ. ในเดอืนทีผ่่ำนมำ ดชันีปรบัตวัเพิม่ขึน้

ในเดือนที่ผ่ำนมำและปิดที่ 1,408 จุด โดยตลำดได้รบัแรงหนุนจำกข่ำวควำมคบืหน้ำของวคัซีน หลงัจำกบรษิัท Pfizer และ 

BioNTech ได้รำยงำนผลกำรทดลองในระยะที่ 3 ที่ดแีละคำดว่ำจะยื่นขออนุมตัิในกำรใช้วคัซีนฉุกเฉินจำก FDA นอกจำกนี้

ตลำดยงัได้รบัแรงหนุนจำกเงินทุนต่ำงชำติไหลเข้ำตลำดหุ้น 32,644  ลบ. ในขณะที่ดัชนีกำรผลิต Manufacturing PMI ใน

ประเทศพฒันำแล้วสะทอ้นว่ำภำคกำรผลติก ำลงัขยำย โดยบรษิทัจดทะเบยีนประกำศผลก ำไร 3Q20 (92% ของ Market Cap 

รวม) มกี ำไรสุทธ ิ1.49 แสนล้ำนบำท เพิ่มขึ้น 22.7%qoq แต่ยงัหดตัว 32.3%yoy ซึ่งท ำให้เห็นสญัญำณกำรฟ้ืนตวัของผล

ประกอบกำร 

 ดชันี SET ปรบัตัวเพิ่มขึ้น 41 จุด (+3%mom) ในเดอืน ธ.ค. มำปิดที่ 1,449 ด้วยมูลค่ำซื้อขำยเฉลี่ย 98,506 ลบ.       

(+11.3% mom, +111% yoy) นักลงทุนต่ำงชำตซิื้อสุทธ ิ2,521 ลบ. ในเดอืนทีผ่่ำนมำ ดชันีปิดที ่1,449 จุดไดร้บัแรงหนุนจำก

วคัซีนของ Moderna และ Pfizer-BioNTech ได้รบักำรอนุมัติให้ใช้เป็นกำรฉุกเฉิน และในปลำยเดือน EU และ UK บรรลุ

ขอ้ตกลงกำรคำ้หลงั Brexit trade ในขณะทีส่ภำคองเกรสของสหรฐัฯไดอ้นุมตัมิำตรกำรกระตุ้นทำงกำรคลงั แต่ยงัต้องรอกำร

เซน็รบัรองจำกทรมัป์ อย่ำงไรกต็ำมกำรระบำดระลอกใหม่และกำรกลำยพนัธข์อง Covid-19 ไดส้รำ้งแรงกดดนัต่อตลำด 

 ดชันีปรบัตวัขึน้ 17 จุด (+1.2%mom) ในเดอืนม.ค.2564 มำปิดทีร่ะดบั 1,467 จุดพรอ้มมลูค่ำซื้อขำยเฉลีย่ที ่98,584.2

ลบ. (+0.1% mom, +61% yoy) นักลงทุนต่ำงชำติขำยสุทธ ิ10,903ลบ.จำกควำมคำดหวงัว่ำไบเดนจะออกมำตรกำรกระตุ้น

เศรษฐกิจมูลค่ำ US$1.9 ล้ำนล้ำน เพื่อหนุนภำคครวัเรอืนและธุรกิจท่ำมกลำงวกิฤต Covid-19 แต่ในปลำยเดอืน เหตุกำรณ์ 

short-selling ของหุน้ GameStop ในอเมรกิำกดดนัตลำดหุน้ทัว่โลก จำกควำมกงัวลว่ำ hedge funds ทีม่สีถำนะ short ในหุ้น 

GameStop จะขำยหุ้นอื่นเพื่อชดเชยผลขำดทุนที่เกิดขึน้จำกเหตุกำรณ์นี้ ครม.เห็นชอบ 5 มำตรกำรเยยีวยำ Covid-19 รอบ

ใหม่ ประกอบดว้ย 1) ลดค่ำไฟฟ้ำ 2 เดอืน, 2) ลดค่ำน ้ำประปำ 10% 2 เดอืน, 3) ช่วยค่ำอนิเตอรเ์น็ตโหลดแอฟหมอชนะไม่คดิ

ค่ำดำต้ำ 3 เดอืน, 4) แจกเงนิใหก้บัเกษตรกร แรงงำน และผู้ประกอบอำชพีอิสระที่ได้รบัผลกระทบจำกไวรสั Covid-19 รอบ
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กองทุนเปิด แอล เอช มัน่คง (LHIP) 

ใหม่จ ำนวน 3,500 บำทเป็นเวลำ 2 เดอืน และ 5) เพิม่สทิธ ิมำตรกำรคนละครึง่อกี 1 ลำ้นสทิธ์, ครม.อนุมตัเิงนิเยยีวยำ Covid-

19 รอบใหม่ “เรำชนะ”: ให้เงินช่วยเหลือประชำชนจ ำนวน 3,500 บำทต่อคนเป็นเวลำ 2 เดือน หรือ 7,000 บำทต่อคน 

ครอบคลุมประชำกร 31.1 ล้ำนคน วงเงนิรวม 2.17 แสนล้ำนบำท, ตลท. เสนอปรบัเกณฑ์ค ำนวณดชันี SET SET50/100 โดย

ใช ้Market Cap ถ่วงน ้ำหนักดว้ย Free float ของหุน้นัน้ ๆ โดยมเีป้ำหมำยเพื่อควบคุมหุน้ Free float ต ่ำ และท ำใหด้ชันีมกีำร

เคลื่อนไหวที ่Smooth มำกขึน้, กระทรวง.พำณิชยร์ำยงำนยอดส่งออกเดอืน ธ.ค. 2563 ทีส่ำมำรถพลกิมำเป็นขยำยตวั 4.71% 

yoy ดขีึน้จำกเดอืน พ.ย. ทีห่ดตวั 3.65%yoy และดกีว่ำทีต่ลำดคำดไวว้่ำจะหดตวั 1.3-2.4%yoy แต่ทัง้ปีของปี 2563 ยงัหดตวั 

6.01% ส่วนยอดน ำเขำ้ขยำยตวั 3.6% yoy พลกิจำกหดตวั -1.0%yoy ในเดอืนก่อนหน้ำและเป็นกำรขยำยตวัครัง้แรกตัง้แต่

เม.ษ. 2563 แต่ภำพรวมทัง้ปียงัคงหดตวั -6.0%yoy 

 ดชันีตลำดหลกัทรพัยใ์นเดอืนกุมภำพนัธ ์2564 ปรบัตวัขึน้มำปิดเดอืนที ่1,497 จุด โดยตลำดไดร้บัแรงหนุนจำกควำม

คำดหวงัว่ำวุฒสิภำสหรฐัฯจะอนุมตัิร่ำงกฏหมำยกระตุ้นเศรษฐกจิ US$1.9 ล้ำนล้ำนn หลงัจำกสภำผูแ้ทนรำษฏรได้อนุมตัไิป

แล้ว แต่ในปลำยกุมภำพนัธ์ ขอ้มูลเศรษฐกิจที่ดที ำให้มคีวำมกงัวลต่อเงนิเฟ้อที่เพิม่ขึ้นเรว็กว่ำคำด และท ำให้เกดิแรงขำยใน

ตลำดพนัธบตัรสหรฐัฯ ส่งผลให้เกิดกำรปรบัฐำนของตลำดหุ้นทัว่โลก โดยในเดอืนนี้ครม.อนุมตัิมำตรกำรภำษี ช่วยเยยีวยำ

ผลกระทบจำกโควดิ: ประกอบดว้ย 1)ลดภำษทีีด่นิ 90% เหลอื 10%, 2) ลดภำษกีำรโอนใหบ้ำ้นทีม่รีำคำต ่ำกว่ำ 3 ลำ้นบำทจำก 

2% เหลอื 0.01% และ 3) ขยำยเวลำยื่นภำษีเงนิไดบุ้คคลธรรมดำออกไปอกี 3 เดอืนจนถงึเดอืน ม.ิย. 2564 และ IMF ปรบัลด

คำดกำรณ์ GDP ของไทยป้ีนี้เป็นขยำยตวั 2.7% จำกเดมิ 4% แต่ประเมินว่ำปี 2565 เศรษฐกิจไทยจะขยำยตวัเพิ่มขึ้นเป็น 

4.6% 

 ดชันีปรบัตวัมำปิดเดอืนมนีำคม 2564 ที่ 1,587 จุด ตลำดได้รบัแรงหนุนหลงัจำกปธน. ไบเดน เซน็ผ่ำนร่ำงกระตุ้น

เศรษฐกจิ รวมถงึ Fed ไดย้นืยนัว่ำจะใชน้โยบำยกำรเงนิแบบผ่อนคลำยจนกว่ำเศรษฐกจิจะฟ้ืนตวัไดถ้งึเป้ำหมำย อย่ำงไรกต็ำม

ตลำดพนัธบตัรไดส้ะทอ้นควำมกงัวลเงนิเฟ้อ โดยผลตอบแทน UST10Y ปรบัเพิม่สู่ระดบัสงูสุดในรอบ 10 เดอืนทีร่ะดบั 1.75% 

ส่วนในประเทศไทย รฐับำลเตรยีมมำตรกำรในกำรเปิดประเทศ ซึ่งรวมถงึกำรใชว้คัซนีพำสปอร์ต และกำรลดระยะเวลำกกัตวั

ส ำรองผู้เดนิทำงเขำ้ประเทศทีไ่ด้รบัวคัซนีครบโดสแล้ว โดยในเดอืนมนีำคมมปัีจจยัดงันี้ วคัซีนป้องกนัไวรสั Covid-19 ของซิ

โนแวคจ ำนวน 2 แสนโดส ส่งมอบใหก้บัประเทศไทยลอ็ตแรกจ ำนวน 2 แสนโดสเริม่กระจำยและฉีดใหก้บัประชำชนในวนัที ่28 

ก.พ. 2564 ส่วนล็อตที่ 2 จ ำนวน 8 แสนโดสจะเขำ้มำในเดอืน ม.ีค. 2564 คณะกรรมกำรควบคุมโรคติดต่อแห่งชำติเตรยีม

พจิำรณำเปิดประเทศในช่วงเดอืน เม.ย. โดยมหีลกัเกณฑ์กำรตรวจคนเขำ้ออกคอื 1) ต่ำงชำติที่ยงัไม่มใีบรบัรองวคัซีนแต่มี

ใบรบัรองกำรปอดโควดิจะตอ้งกกัตวั 10 วนั, 2) มใีบรบัรองวคัซนีไม่น้อยกว่ำ 14 วนั และไม่เกนิ 30 วนัก่อนเดนิทำงลดกำรกกั

ตัวเหลือ 7 วนั  ส่นวศำลรฐัธรรมนูญมีมติตัดสินให้รฐัสภำสำมำรถแก้ไขรฐัธรรมนูญได้แต่ต้องผ่ำนกำรจัดท ำประชำมต ิ 

และศบค.ชุดใหญ่เห็นชอบตำมที่ ศบค.ชุดเล็กเสนอประกอบด้วย 1) ลดเวลำกกัตวัของชำวต่ำงชำติจำก 14 เป็น 10 วนั เริม่      

1 เม.ย.64, 2) ขยำย พ.ร.ก. ฉุกเฉินทัว่ประเทศอกี 2 เดอืนจนถงึ 31 พ.ค.64 และ 3) อนุญำตใิหจ้ดังำนสงกรำนตต์ำมประเพณี

ได้ (สรงน ้ำพระ ลดน ้ำด ำหวั) แต่ห้ำมสำดน ้ำ จดัคอนเสริ์ต และปำร์ตี้โฟม รวมถึงรฐับำลเตรยีมพร้อมเปิดประเทศและกำร

เดนิทำงระหว่ำงประเทศโดยจะใหก้ระทรวงต่ำงประเทศร่วมมอืกบักระทรวงสำธำรสุขออกวคัซนีพำสปอร์ตเพื่อเป็นใบเบกิทำง 

เบือ้งตน้รฐับำลจะมกีำรหำรอืกบัประเดน็ดงักล่ำวในวนัที ่8 ม.ีค.64 
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กองทุนเปิด แอล เอช มัน่คง (LHIP) 

 เดอืนเมษำยน 2564 ดชันีปรบัตวัลงเลก็น้อยมำปิดเดอืนทีร่ะดบั 1,583จุด จำกปัจจยัทัง้บวกและลบ ไดแ้ก่ ดชันี PMI 

ภำคกำรผลติทีเ่พิม่ขึน้ท ำสถติสิูงสุดในรอบ 37 ปี และตวัเลขกำรจำ้งงำนนอกภำคเกษตรทีเ่พิม่ขึน้ท ำสถติสิูงสุดในรอบ 9 เดอืน 

ขณะที่ปัจจยัในประเทศถูกกำรติดเชื้อระลอก 3 กดดนั เนื่องจำกจ ำนวนผู้ติดเชื้อ Covid-19 ที่ระบำดขึ้นระลอก3 มีจ ำนวน

เพิม่ขึน้อย่ำงต่อเน่ือง สรำ้งควำมกงัวลใจใหก้บันักลงทุนถงึกำรชะลอตวัของเศรษฐกจิ และกำรใชม้ำตรกำรเพื่อควบคุมกำรแพร่

ระบำด ทีย่งัไม่สำมำรถควบคุมสถำนกำรณ์ได้ดมีำกนัก ถึงแม้กำรประกำศงบไตรมำส 1 ของกลุ่มธนำคำรพำณิชย์จะออกมำ

ดกีว่ำกำรคำดกำรณ์ของตลำด แต่นักลงทุนกลบัมำกงัวลต่อคุณภำพสนิทรพัยท์ีอ่ำจจะแย่ลงหลงัไวรสั Covid-19 กลบัมำระบำด

รอบ 3 ซึง่จะกดดนัให ้NPLs เพิม่ขึน้ขณะทีก่ำรตัง้ Provision อำจจะไม่ไดล้ดลงอย่ำงทีม่กีำรคำดกำรณ์ไวใ้นช่วงก่อนหน้ำ 

 ตราสารหน้ี 

  ในปี 2564นี้ เศรษฐกจิโลกเตบิโตไดค้่อนขำ้งดใีนกลุ่มประเทศทีพ่ฒันำแลว้เป็นหลกัโดยเฉพำะในสหรฐัทีม่กีำรเตบิโต

ทำงเศรษฐกจิอยู่ในระดบัทีสู่งมำก โดยในไตรมำสแรกของปีนี้เศรษฐกจิสหรฐันัน้เตบิโตไดถ้งึ +6.4% ซึ่งปัจจยัหลกันัน้มำจำก

กำรที่เศรษฐกิจสหรฐักลบัมำเดนิหน้ำได้อกีครัง้หนึ่งหลังจำกกำรฉีดวคัซีน ซึ่งสหรฐัมอีตัรำกำรฉีดวคัซนีทีสู่งเป็นอนัดบัต้น ๆ

ของโลก จงึส่งผลใหส้หรฐัสำมำรถกลบัมำเปิดเมอืงได ้และ จะเปิดเมอืงอย่ำงเตม็รูปแบบในไตรมำส 3 ของปีนี้ ทำงดำ้นอตัรำ

เงนิเฟ้อของสหรฐัในเดอืนเมษำยนนัน้ไดม้กีำรปรบัสูงขึน้อย่ำงรวดเรว็มำอยู่ที ่+4.2% ซึง่ปัจจยัหลกั ๆ นัน้มำจำกฐำนทีต่ ่ำมำก

เน่ืองจำกในปี 2563 นัน้มกีำรแพร่ระบำดของไวรสัโควดิ-19 ซึง่น ำปสู่กำรปิดเมอืงต่ำง ๆ นอกจำกนี้เงนิเฟ้อทีส่งูนัน้ยงัคงมำจำก

กำรเริม่เปิดเมอืงใหม่ทีส่่งผลใหม้ ีอุปสงค์ของกำรเดนิทำงรวมถงึรถยนตท์ีส่งูมำกส่งผลใหร้ำคำรถยนตม์อืสอง นัน้ปรบัตวัขึน้ไป

กว่ำ 30% นอกจำกนี้เมื่อบรษิทัต่ำง ๆ เริม่กลบัมำเปิดอกีครัง้กพ็บกบัปัญหำกำรขำดแรงงำนจงึน ำไปสู่กำรขึน้ค่ำจำ้งแรงงำนที่

สูงขึ้น ซึ่งได้ส่งผลกระทบไปสู่กำรใช้จ่ำยและรำคำสนิค้ำที่สูงขึ้นตำมไปด้วย ทำงด้ำนตลำดแรงงำนของสหรฐัก็ปรบัตัวดขีึ้น

เรื่อยๆตำมกำรเปิดเมอืง โดยในปัจจุบนัตวัเลขกำรว่ำงงำนของสหรฐันัน้ลดลงจำก ระดบัทีสู่งกว่ำ 10% ในช่วงปีที่แล้วลงมำสู่

ระดบั 5.9% ซึ่งทัง้หมดนี้กเ็ป็นปัจจยับวกต่อภำพเศรษฐกจิทัง้ระบบเป็นอย่ำงมำก และ ยงัคงมแีนวโน้มที่จะดขีึ้นเรื่อยๆ โดย 

world bank ไดม้องว่ำเศรษฐกจิสหรฐันัน้จะสำมำรถฟ้ืนตวักลบัมำไดใ้นระดบัก่อนเกดิกำรแพร่ระบำดของโควดิ-19ไดภ้ำยในสิน้

ปีนี้ 

ทำงดำ้นธนำคำรกลำงสหรฐันัน้กย็งัคงมนีโยบำยทำงกำรเงนิทีผ่่อนคลำยอย่ำงต่อเนื่องถงึแมว้่ำภำพเศรษฐกจิทีแ่ทจ้รงิ

จะปรบัตวัดขีึน้อย่ำงรวดเรว็ โดยเฟดมองว่ำเงนิเฟ้อของสหรฐัทีป่รบัตวัสูงขึน้นัน้จะเป็นภำพทีเ่กดิขึน้เพยีงชัว่ครำว และตวัเลข

ดงักล่ำวงจะลดลงกลบัมำสู่ระดบั 2% ในปี2565 เนื่องจำกกำรปรบัตวัขึ้นของเงนิเฟ้อมำจำกฐำนที่ต ่ำในปี2563เป็นหลกั โดย

ปัจจยัส ำคญัทีท่ำง เฟดใหค้วำมส ำคญัมำกกว่ำในปัจจุบนันัน้กค็อื เรื่องกำรจำ้งงำนเนื่องจำกเฟดตอ้งกำรใหก้ำรจำ้งงำนในสหรฐั

นัน้ปรบักลบัไปไดเ้ท่ำกบัระดบัก่อนเกดิโควดิ-19 ซึ่งในช่วงเวลำดงักล่ำวมกีำรตกงำนถงึ 20ล้ำนต ำแหน่ง โดยในปัจจุบนันัน้มี

กำรจ้ำงงำนกลบัเข้ำมำเพียง 14 ล้ำนต ำแหน่ง ดงันัน้เฟดเองก็คงส่งสญัญำณอย่ำงต่อเนื่องว่ำจะไม่มีกำรขึ้นอตัรำดอกเบี้ย

นโยบำยไปจนถงึ ปลำยปี 2023 โดยจะรกัษำระดบัดอกเบี้ยนโยบำยอยู่ที่ระดบั 0 - 0.25% ต่อไป อย่ำงไรกต็ำมทำงดำ้นเฟด 

เองก็ไดเ้ริม่พูดถึงกำรเริม่ต้นที่จะประชุมเกี่ยวกบัแนวทำงกำรลดกำรเขำ้ซื้อตรำสำรหนี้ หรอื QE Tapering ซึ่งจะเป็นเหมอืน

จุดเริม่ต้นของกำรขึน้อตัรำดอกเบี้ยนโยบำย เนื่องจำกในครัง้ที่ผ่ำนมำทำงเฟดได้เริม่ลดก่อนเขำ้ซื้อสนิทรพัย์จนหมดก่อนจงึ

เริม่ตน้กำรขึน้อตัรำดอกเบีย้นโยบำย 
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กองทุนเปิด แอล เอช มัน่คง (LHIP) 

ในปัจจุบนัตลำดตรำสำรหนี้สหรฐัก็ได้รบัรูถ้ึงภำพกำรฟ้ืนตวัทำงเศรษฐกิจไปบ้ำง แล้ว จงึส่งผลให้พนัธบตัรรฐับำล

สหรฐัในช่วงอำยุเกนิกว่ำ3 ปี มกีำรปรบัตวัที่สูงขึน้อย่ำงรวดเรว็ โดยอตัรำผลตอบแทนพนัธบตัรรฐับำลสหรฐัอำยุ 10 ปี มกีำร

ปรบัตวัเพิม่ขึน้จำก ระดบั 0.97% มำอยู่ที ่1.62% ณ วนัที ่30 เมษำยน 2564 ซึง่สวนทำงกบัอตัรำดอกเบีย้ของพนัธบตัรรฐับำล

ระยะสัน้ทีม่กีำรปรบัตวัลงเลก็น้อยจำกกำรทีเ่ฟดแสดงท่ำทใีนกำรคงอตัรำดอกเบีย้นโยบำยไปจนถงึสิน้ปี 2023 

 

  บรษิทัขอขอบพระคุณท่ำนผูถ้อืหน่วยลงทุนเป็นอย่ำงสูง ทีไ่ดม้อบควำมไวว้ำงใจใหบ้รษิทับรหิำรเงนิลงทุนของท่ำน 

บรษิทัยงัคงยนืยนัในควำมตัง้ใจและทุ่มเทควำมสำมำรถเพื่อบรหิำรเงนิของท่ำนอย่ำงมปีระสทิธภิำพสงูทีสุ่ดต่อไป และหำกท่ำน

มขีอ้สงสยัประกำรใด ท่ำนสำมำรถตดิต่อมำไดท้ีบ่รษิทัหลกัทรพัยจ์ดักำรกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮำ้ส ์จ ำกดั หมำยเลขโทรศพัท ์

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

 

 

ขอแสดงควำมนับถอื 

                        บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดักำรกองทุน แลนด ์แอนด ์เฮำ้ส ์จ ำกดั 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

รายชื่อผู้จดัการกองทุน 
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กองทุนเปิด แอล เอช มัน่คง (LHIP) 
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กองทุนเปิด แอล เอช มัน่คง (LHIP) 

ตารางเปรียบเทียบผลการด าเนินงานของ 
มูลค่า ณ วนัท่ี 30 เมษายน 2564 

 
 

 
 

 

 

                 ขอ้มลู ณ วนัที ่30 เมษำยน 2564 
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กองทุนเปิด แอล เอช มัน่คง (LHIP) 

- เอกสำรกำรวดัผลกำรด ำเนินงำนของกองทุนรวมฉบบันี้ได้จดัท ำขึน้ตำมมำตรฐำนกำรวดัผลกำรด ำเนินงำนของกองทุนรวม
ของสมำคมบรษิทัจดักำรลงทุน 

- ผลกำรด ำเนินงำนในอดตี/ผลกำรเปรยีบเทยีบผลกำรด ำเนินงำนทีเ่กีย่วขอ้งกบัผลติภณัฑ์ในตลำดทุน มไิดเ้ป็นสิง่ยนืยนัถงึผล
กำรด ำเนินงำนในอนำคต 

- ท ำควำมเขำ้ใจลกัษณะสนิคำ้ เงือ่นไข ผลตอบแทน และควำมเสีย่ง ก่อนตดัสนิใจ 
 
 

รายงานสถานะการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผกูพนั 
มูลค่า ณ วนัท่ี 30 เมษายน 2564 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายละเอียดการลงทนุ มลูค่าตามราคาตลาด %NAV

หลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิในประเทศ 487,945,169.57              101.71               

พนัธบตัรรฐับาล

     อายคุงเหลอืน้อยกวา่ 1 ปี 12,994,526.69               2.71                  

เงนิฝากธนาคาร 75,859,693.56               15.81                 

หุน้กู้

     อายคุงเหลอืน้อยกวา่ 1 ปี 30,310,467.00               6.32                  

     อายคุงเหลอืมากกวา่ 1 ปี 119,360,634.92              24.88                 

หุน้สามญั 117,444,527.40              24.48                 

หน่วยลงทุน 131,975,320.00              27.51                 

ประเภทรายการค้างรบัค้างจ่ายหรอืหนี้สนิอืน่ ๆ (8,218,357.13)                (1.71)                 

มลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิ 479,726,812.44                 100.00                   
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กองทุนเปิด แอล เอช มัน่คง (LHIP) 

รายละเอียดการลงทุนในหลกัทรพัย ์
มูลค่า ณ วนัท่ี 30 เมษายน 2564 

 
 

 

อตัราส่วน จ านวนเงินต้น มลูค่ายติุธรรม

(%) หรือ จ านวนหุ้น/ (บาท)

หน่วย

เงินฝากธนาคาร

ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) 15.81 75,855,071.05 75,859,693.56

          รวมเงินฝากธนาคาร 15.81 75,859,693.56

พนัธบตัรรฐับาล

ธนาคารแห่งประเทศไทย 2.71 13,000.00 12,994,526.69

          รวมพนัธบตัรรฐับาล 2.71 12,994,526.69

หุ้นกู้

ทรสัต์เพือ่การลงทุนในอสงัหารมิทรพัยแ์ละสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัยเ์พือ่อุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พรอ็พเพอร์ตี้ 2.12 10,000.00 10,167,029.50

บรษิทั เงนิตดิลอ้ จ ากดั (มหาชน) 2.11 10,000.00 10,139,640.50

บรษิทั โตโยต้าลสิซิง่ (ประเทศไทย) จ ากดั 5.31 25,000.00 25,471,169.50

บรษิทั บตัรกรุงศรอียธุยา จ ากดั 6.78 32,000.00 32,533,685.12

บรษิทั เฟรเซอร์ส พรอ็พเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 2.11 10,000.00 10,137,783.30

บรษิทั ไมเนอร์ อนิเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั (มหาชน) 2.09 10,000.00 10,033,043.20

บรษิทั แลนด์แอนด์เฮา้ส ์จ ากดั (มหาชน) 1.07 5,000.00 5,117,776.85

บรษิทั เอพ ี(ไทยแลนด์) จก.(มหาชน) 8.54 40,000.00 40,952,892.00

บรษิทัเซน็ทรลัพฒันา จ ากดั (มหาชน) 1.07 5,000.00 5,118,081.95

          รวมหุ้นกู้ 31.20 149,671,101.92

หุ้นสามญั

     หมวดธุรกจิการแพทย์

บรษิทั กรุงเทพดุสติเวชการ จ ากดั(มหาชน) 0.59 129,700.00 2,814,490.00

บรษิทั บางกอก เชน ฮอสปิทอล จ ากดั (มหาชน) 0.68 179,700.00 3,252,570.00

บรษิทั โรงพยาบาลจุฬารตัน์ จ ากดั (มหาชน) 0.60 922,400.00 2,877,888.00

     หมวดธุรกจิเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร

EXOTIC FOOD PUBLIC COMPANY LIMITED 0.47 151,300.00 2,254,370.00

บรษิทั ท.ีเอ.ซ.ี คอนซเูมอร์ จ ากดั (มหาชน) 0.31 201,100.00 1,468,030.00

     หมวดธุรกจิขนสง่และโลจสิตกิส์

บรษิทั โทรเีซนไทย เอเยนต์ซสี ์จ ากดั (มหาชน) 0.89 291,200.00 4,251,520.00

บรษิทั พรเีชยีส ชพิป้ิง จ ากดั (มหาชน) 1.23 322,300.00 5,898,090.00

     หมวดธุรกจิของใช้สว่นตวัและเวชภณัฑ์

บรษิทั ศรตีรงัโกลฟส ์(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 0.30 32,500.00 1,438,125.00

     หมวดธุรกจิเงนิทุนและหลกัทรพัย์

บรษิทั เงนิตดิลอ้ จ ากดั (มหาชน) 0.24 31,700.00 1,157,050.00

บรษิทั เจ เอม็ ท ีเน็ทเวอร์ค เซอร์วสิเซส็ จ ากดั (มหาชน) 0.61 65,300.00 2,938,500.00

     หมวดธุรกจิชิ้นสว่นอเิลคทรอนคิส์

บรษิทั เค ซ ีอ ีอเีลค็โทรนคิส ์จ ากดั (มหาชน) 1.52 124,800.00 7,269,600.00

บรษิทั ฮานา ไมโครอเิลค็โทรนคิส จ ากดั (มหาชน) 1.15 99,000.00 5,494,500.00

รายละเอียด
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กองทุนเปิด แอล เอช มัน่คง (LHIP) 

รายละเอียดการลงทุนในหลกัทรพัย ์(ต่อ) 
มูลค่า ณ วนัท่ี 30 เมษายน 2564 

 
 

 
 

อตัราส่วน จ านวนเงินต้น มลูค่ายติุธรรม

(%) หรือ จ านวนหุ้น/ (บาท)

หน่วย

     หมวดธุรกจิเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร

 บรษิทั เจ.อาร์.ดบัเบิล้ย.ู ยทูลิติี้ จ ากดั (มหาชน) 0.58 336,800.00 2,795,440.00

บรษิทั เจ มาร์ท จ ากดั (มหาชน) 0.29 34,100.00 1,389,575.00

บรษิทั ซนิเน็ค (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 1.08 180,200.00 5,180,750.00

     หมวดธุรกจิบรรจุภณัฑ์

บรษิทั เอสซจี ีแพคเกจจิ้ง จ ากดั (มหาชน)  0.64 54,800.00 3,055,100.00

     หมวดธุรกจิบรกิาร

บรษิทั สยามเวลเนสกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 0.40 251,900.00 1,914,440.00

     หมวดธุรกจิบรกิารรบัเหมาก่อสรา้ง

บรษิทั ซฟีโก้ จ ากดั (มหาชน) 0.15 146,400.00 699,792.00

บรษิทั ไรท้์ทนัเน็ลลิง่ จ ากดั (มหาชน) 0.30 514,700.00 1,451,454.00

     หมวดธุรกจิปิโตรเคมแีละเคมภีณัฑ์

บรษิทั พทีที ีโกลบอล เคมคิอล จ ากดั (มหาชน) 2.10 148,800.00 10,081,200.00

บรษิทั อนิโดรามา เวนเจอร์ส จ ากดั (มหาชน) 0.53 53,000.00 2,544,000.00

     หมวดธุรกจิพลงังานและสาธารณูปโภค

บรษิทั ไทยออยล ์จ ากดั (มหาชน) 0.31 25,300.00 1,499,025.00

บรษิทั บา้นป ูจ ากดั (มหาชน) 0.35 137,600.00 1,692,480.00

บรษิทั พลงังานบรสิทุธิ ์จ ากดั (มหาชน) 0.87 68,600.00 4,184,600.00

บรษิทั พทีจี ีเอน็เนอย ีจ ากดั (มหาชน) 0.30 72,500.00 1,457,250.00

บรษิทั สตาร์ ปิโตรเลยีม รไีฟน์นิง่ จ ากดั (มหาชน) 0.46 237,000.00 2,227,800.00

บรษิทั เอสโซ่ (ประเทศไทย) จ ากดั 0.45 255,200.00 2,181,960.00

บรษิทั ไออาร์พซี ีจ ากดั (มหาชน) 1.17 1,352,200.00 5,598,108.00

     หมวดธุรกจิพาณิชย์

บรษิทั คอมเซเวน่ จ ากดั (มหาชน) 0.78 50,900.00 3,753,875.00

บรษิทั ซงิเกอร์ประเทศไทย จ ากดั (มหาชน) 0.29 33,100.00 1,390,200.00

บรษิทั ดูโฮม จ ากดั (มหาชน) 1.18 220,308.00 5,672,931.00

บรษิทั สยามโกลบอลเฮา้ส ์จ ากดั (มหาชน) 0.87 187,031.00 4,189,494.40

บรษิทั อาร์เอส จ ากดั (มหาชน) 0.54 125,160.00 2,607,500.00

     หมวดธุรกจิวสัดุก่อสรา้ง

บรษิทั ปนูซเิมนต์ไทย จ ากดั(มหาชน) 0.91 9,400.00 4,342,800.00

บรษิทั อสีเทริ์นโพลเีมอร์ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 0.69 274,100.00 3,289,200.00

     หมวดธุรกจิอาหารและเครื่องดื่ม

บรษิทั น ้ามนัพชืไทย จ ากดั (มหาชน) 0.33 44,600.00 1,583,300.00

บรษิทั อาร์ แอนด์ บ ีฟู้ด ซพัพลาย ์จ ากดั (มหาชน) 0.32 83,200.00 1,547,520.00

          รวมหุ้นสามญั 24.48 117,444,527.40

รายละเอียด
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กองทุนเปิด แอล เอช มัน่คง (LHIP) 

รายละเอียดการลงทุนในหลกัทรพัย ์(ต่อ) 
มูลค่า ณ วนัท่ี 30 เมษายน 2564 

 
 

 
รายละเอียดตวัตราสารและอนัดบัความน่าเช่ือถือของตราสารแห่งหน้ี เงินฝาก หรือตราสารก่ึงหน้ีก่ึงทุน 

มูลค่า ณ วนัท่ี 30 เมษายน 2564 
 

 
 

 
 
 
 

อตัราส่วน จ านวนเงินต้น มลูค่ายติุธรรม

(%) หรือ จ านวนหุ้น/ (บาท)

หน่วย

หน่วยลงทนุ

     หมวดธุรกจิกองทุนรวมอสงัหารมิทรพัยแ์ละกองทรสัต์เพือ่การลงทุนในอสงัหารมิทรพัย์

กองทุนรวมอสงัหารมิทรพัยแ์ละสทิธกิารเช่าโลตสัส ์รเีทล โกรท 5.71 1,789,700.00 27,382,410.00

ทรสัต์เพือ่การลงทุนในสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัย ์CPN รเีทล โกรท 6.39 1,565,100.00 30,675,960.00

ทรสัต์เพือ่การลงทุนในอสงัหารมิทรพัยแ์ละสทิธกิารเช่าดบับลวิเอชเอ พรเีมีย่ม โกรท 5.98 2,174,298.00 28,700,733.60

ทรสัต์เพือ่การลงทุนในอสงัหารมิทรพัยแ์ละสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัย ์เอไอเอม็ อนิดสัเทรยีล โกรท 1.39 554,200.00 6,650,400.00

ทรสัต์เพือ่การลงทุนในอสงัหารมิทรพัยแ์ละสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัยเ์พือ่อุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พรอ็พเพอร์ตี้ 4.08 1,494,344.00 19,575,906.40

ทรสัต์เพือ่การลงทุนในอสงัหารมิทรพัยอ์มิแพค็โกรท 3.96 1,037,700.00 18,989,910.00

          รวมหน่วยลงทนุ 27.51 131,975,320.00

รวมเงินลงทนุ 101.71 487,945,169.57

รายการค้างจา่ยหรือหน้ีสินอ่ืน ๆ -1.71 -8,218,357.13
มลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิ 100.00 479,726,812.44

รายละเอียด

ประเภท                                                                                 ผูอ้อก อนัดบั                      มลูค่าตาม

ความน่าเช่ือถอื                     ราคาตลาด

พนัธบตัร ธนาคารแห่งประเทศไทย 12,994,526.69               

เงนิฝาก ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) AA+(FITCH) 75,859,693.56               

หุน้กู้ ทรสัต์เพือ่การลงทุนในอสงัหารมิทรพัยแ์ละสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัยเ์พือ่อุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พรอ็พเพอร์ตี้ A(TRIS) 10,167,029.50               

หุน้กู้ บรษิทั เงนิตดิลอ้ จ ากดั (มหาชน) A-(TRIS) 10,139,640.50               

หุน้กู้ บรษิทั โตโยต้าลสิซิง่ (ประเทศไทย) จ ากดั AAA(TRIS) 25,471,169.50               

หุน้กู้ บรษิทั บตัรกรุงศรอียธุยา จ ากดั AAA(TRIS) 32,533,685.12               

หุน้กู้ บรษิทั เฟรเซอร์ส พรอ็พเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) A(TRIS) 10,137,783.30               

หุน้กู้ บรษิทั ไมเนอร์ อนิเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั (มหาชน) A(TRIS) 10,033,043.20               

หุน้กู้ บรษิทั แลนด์แอนด์เฮา้ส ์จ ากดั (มหาชน) A+(TRIS) 5,117,776.85                 

หุน้กู้ บรษิทั เอพ ี(ไทยแลนด์) จก.(มหาชน) A-(TRIS) 40,952,892.00               

หุน้กู้ บรษิทัเซน็ทรลัพฒันา จ ากดั (มหาชน) AA(TRIS) 5,118,081.95                 
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สถาบนัการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ TRIS Rating 

ค าอธิบายการจดัอนัดบัเครดิตตราสารหน้ีระยะกลางและยาวมอีายุตัง้แต่ 1 ปีขึ้นไป 

AAA อนัดบัเครดติสงูสุด มคีวำมเสีย่งต ่ำทีสุ่ด ผูอ้อกตรำสำรหนี้มคีวำมสำมำรถในกำรช ำระดอกเบีย้และคนืเงนิตน้ในเกณฑ์
สงูสุด และไดร้บัผลกระทบน้อยมำกจำกกำรเปลีย่นแปลงทำงธุรกจิ เศรษฐกจิ และสิง่แวดลอ้มอื่น ๆ 

AA มคีวำมเสีย่งต ่ำมำก ผูอ้อกตรำสำรหนี้มคีวำมสำมำรถในกำรช ำระดอกเบีย้และคนืเงนิตน้ในเกณฑส์งูมำก แต่อำจไดร้บั
ผลกระทบจำกกำรเปลีย่นแปลงทำงธุรกจิ เศรษฐกจิ และสิง่แวดลอ้มอื่น ๆ มำกกว่ำอนัดบัเครดติทีอ่ยู่ในระดบั AAA 

A มคีวำมเสีย่งในระดบัต ่ำ ผูอ้อกตรำสำรหนี้มคีวำมสำมำรถในกำรช ำระดอกเบีย้และคนืเงนิตน้ในเกณฑ์สงู แต่อำจไดร้บั
ผลกระทบจำกกำรเปลีย่นแปลงทำงธุรกจิ เศรษฐกจิ และสิง่แวดลอ้มอื่น ๆ มำกกว่ำอนัดบัเครดติทีอ่ยู่ในระดบัสงูกว่ำ 

BBB มีควำมเสี่ยงในระดับปำนกลำง ผู้ออกตรำสำรหนี้มีควำมสำมำรถในกำรช ำระดอกเบี้ยแ ละคืนเงินต้นในเกณฑ์ที่
เพียงพอ แต่มีควำมอ่อนไหวต่อกำรเปลี่ยนแปลงทำงธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น  ๆ มำกกว่ำ และอำจมี
ควำมสำมำรถในกำรช ำระหนี้อ่อนแอลงเมื่อเทยีบกบัอนัดบัเครดติทีอ่ยู่ในระดบัสงูกว่ำ 

BB มคีวำมเสี่ยงในระดบัสูง ผู้ออกตรำสำรหนี้มคีวำมสำมำรถในกำรช ำระดอกเบี้ยและคนืเงนิต้นในเกณฑ์ต ่ำกว่ำระดบั
ปำนกลำง และจะไดร้บัผลกระทบจำกกำรเปลี่ยนแปลงทำงธุรกจิ เศรษฐกจิ และสิง่แวดลอ้มอื่น ๆ ค่อนขำ้งชดัเจน ซึ่ง
อำจส่งใหค้วำมสำมำรถในกำรช ำระหนี้อยู่ในเกณฑท์ีไ่ม่เพยีงพอ 

B มคีวำมเสี่ยงในระดบัสูงมำก ผู้ออกตรำสำรหนี้มคีวำมสำมำรถในกำรช ำระดอกเบี้ยและคนืเงนิต้นในเกณฑ์ต ่ำ และ
อำจจะหมดควำมสำมำรถหรอืควำมตัง้ใจในกำรช ำระหนี้ไดต้ำมกำรเปลี่ยนแปลงของสถำนกำรณ์ทำงธุรกจิ เศรษฐกจิ 
และสิง่แวดลอ้มอื่น ๆ  

C มคีวำมเสีย่งในกำรผดินัดช ำระหนี้สูงทีสุ่ด ผูอ้อกตรำสำรหนี้ไม่มคีวำมสำมำรถในกำรช ำระดอกเบีย้และคนืเงนิตน้ตำม
ก ำหนดอย่ำงชดัเจน โดยต้องอำศยัเงื่อนไขทีเ่อื้ออ ำนวยทำงธุรกจิ เศรษฐกจิ และสิง่แวดล้อมอื่น  ๆ อย่ำงมำกจงึจะมี
ควำมสำมำรถในกำรช ำระหนี้ได ้

D เป็นระดบัทีอ่ยู่ในสภำวะผดินัดช ำระหนี้ โดยผูอ้อกตรำสำรหนี้ไม่สำมำรถช ำระดอกเบีย้และคนืเงนิตน้ไดต้ำมก ำหนด 
อนัดบัเครดติจำก AA ถึง C อำจมเีครื่องหมำยบวก (+) หรอืลบ (-) ต่อท้ำยเพื่อจ ำแนกควำมแตกต่ำงของคุณภำพของ

อนัดบัเครดติภำยในระดบัเดยีวกนั 

ค าอธิบายการจดัอนัดบัเครดิตตราสารหน้ีระยะสัน้มอีายุต า่กว่า 1 ปี 

T1 ผู้ออกตรำสำรหนี้มสีถำนะทัง้ทำงด้ำนกำรตลำดและกำรเงนิที่แขง็แกร่ งในระดบัดมีำก และนักลงทุนจะได้รบัควำม

คุม้ครองจำกกำรผดินัดช ำระหนี้ทีด่กีว่ำอนัดบัเครดติในระดบัอื่น ผูอ้อกตรำสำรทีไ่ดร้บัอนัดบัเครดติในระดบัดงักล่ำว

ซึง่มเีครื่องหมำย “+” ดว้ยจะไดร้บัควำมคุม้ครองดำ้นกำรผดินัดช ำระหนี้ทีส่งูยิง่ขึน้ 

T2 ผูอ้อกตรำสำรหนี้มสีถำนะทัง้ทำงดำ้นกำรตลำดและกำรเงนิทีแ่ขง็แกร่งในระดบัด ีและมคีวำมสำมำรถในกำรช ำระหนี้

ระยะสัน้ในระดบัทีน่่ำพอใจ 

T3 ผูอ้อกตรำสำรหนี้มคีวำมสำมำรถในกำรช ำระหนี้ระยะสัน้ในระดบัทีย่อมรบัได้ 

T4 ผูอ้อกตรำสำรหนี้มคีวำมสำมำรถในกำรช ำระหนี้ระยะสัน้ทีค่่อนขำ้งอ่อนแอ 



 

 

18 
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อนัดบัเครดติทุกประเภททีจ่ดัโดย TRIS Rating เป็นอนัดบัเครดติตรำสำรหนี้ในตระกูลเงนิบำท ซึ่งสะทอ้นควำมสำมำรถ

ในกำรช ำระหนี้ของผู้ออกตรำสำรโดยไม่รวมควำมเสี่ยงในกำรเปลี่ยนแปลงกำรช ำระหนี้จำกสกุลเงนิบำทเป็นสกุลเงินตรำ

ต่ำงประเทศ 

นอกจำกกนี้ TRIS Rating ยงัก ำหนด “แนวโน้มอนัดบัเครดิต” (Rating Outlook) เพื่อสะท้อนควำมเป็นไปได้ของกำร

เปลี่ยนแปลงอนัดบัเครดติของผูอ้อกตรำสำรในระยะปำนกลำงหรอืระยะยำว โดย TRIS Rating จะพจิำรณำถงึโอกำสทีจ่ะเกิด

กำรเปลีย่นแปลงของภำวะอุตสำหกรรมและสภำพแวดลอ้มทำงธุรกจิในอนำคตของผูอ้อกตรำสำรทีอ่ำจกระทบต่อควำมสำมำรถ

ในกำรช ำระหนี้ ทัง้นี้ แนวโน้มอนัดบัเครดติที่ออกให้แก่หน่วยงำนหนึ่งๆ จะเทียบเท่ำกับควำมสำมำรถในกำรช ำระหนี้ของ

หน่วยงำนนัน้ ๆ แนวโน้มอนัดบัเครดติแบ่งออกเป็น 4 ระดบั ไดแ้ก่ 

Positive  หมำยถงึ อนัดบัเครดติอำจปรบัขึน้ 

Stable  หมำยถงึ อนัดบัเครดติอำจไม่เปลีย่นแปลง 

Negative หมำยถงึ อนัดบัเครดติอำจปรบัลดลง 

Developing หมำยถงึ อนัดบัเครดติอำจปรบัขึน้ ปรบัลดลง หรอืไม่เปลีย่นแปลง 

สถาบนัการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ Fitch Rating 
ค าอธิบายการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือระยะยาว ส าหรบัประเทศไทย 

AAA(tha) แสดงถึงระดบัควำมน่ำเชื่อถือขัน้สูงสุดของอนัดบัควำมน่ำเชื่อถอืภำยในประเทศไทย ซึ่งก ำหนดโดย Fitch โดย
อนัดบัควำมน่ำเชื่อถอืนี้จะมอบใหก้บัอนัดบัควำมน่ำเชื่อถอืที่มคีวำมเสี่ยง “น้อยที่สุด” เมื่อ เปรยีบเทยีบกบัผูอ้อก
ตรำสำรหรอืตรำสำรอื่นในประเทศไทย และโดยปกตแิลว้จะก ำหนดใหแ้ก่ตรำสำรทำงกำรเงนิทีอ่อกหรอืค ้ำประกนั
โดยรฐับำล 

AA(tha) แสดงถงึระดบัควำมน่ำเชื่อถอืขัน้สูงมำกเปรยีบเทยีบกบัผูอ้อกตรำสำรหรอืตรำสำรอื่นในประเทศไทย โดยระดบั
ควำมน่ำเชื่อถือของตรำสำรทำงกำรเงนิขัน้นี้ต่ำงจำกผู้ออกตรำสำรหรอืตรำสำรอื่นที่ได้รบักำรจดัอนัดบัควำม
น่ำเชื่อถอืขัน้สงูสุดของประเทศไทยเพยีงเลก็น้อย 

BBB (tha) แสดงถึงระดบัควำมน่ำเชื่อถือขัน้ปำนกลำงเมื่อเปรยีบเทียบกับผู้ออกตรำสำรหรอืตรำสำรอื่นในประเทศไทย 
อย่ำงไรก็ดมีคีวำมเป็นไปไดม้ำกว่ำกำรเปลี่ยนแปลงของสถำนกำรณ์หรอืสภำพทำงเศรษฐกจิจะมผีลกระทบต่อ
ควำมสำมำรถในกำรช ำระหนี้ไดต้รงตำมก ำหนดเวลำของตรำสำรทำงกำรเงนิเหล่ำนี้มำกกว่ำตรำสำรหนี้อื่นทีไ่ดร้บั
กำรจดัอนัดบัควำมน่ำเชื่อถอืในประเภททีส่งูกว่ำ 

BB (tha) แสดงถึงระดบัควำมน่ำเชื่อถือค่อนขำ้งต ่ำเมื่อเปรยีบเทยีบกบัผู้ออกตรำสำรหรอืตรำสำรอื่นในประเทศไทย กำร
ช ำระหนี้ตำมเงื่อนไขของตรำสำรเหล่ำนี้ภำยในประเทศนัน้ๆ มคีวำมไม่แน่นอนในระดบัหนึ่งและควำมสำมำรถใน
กำรช ำระหนี้คนืตำมก ำหนดเวลำจะมคีวำมไม่แน่นอนมำกขึน้ตำมกำรเปลีย่นแปลงของเศรษฐกจิในทำงลบ 

B (tha) แสดงถงึระดบัควำมน่ำเชื่อถอืขัน้ต ่ำอย่ำงมนีัยส ำคญัเมื่อเปรยีบเทยีบกบัผูอ้อกตรำสำรหรอืตรำสำรอื่นในประเทศ
ไทย กำรปฏบิตัติำมเงือ่นไขของตรำสำรหนี้และขอ้ผกูพนัทำงกำรเงนิยงัคงเป็นไปไดใ้นปัจจุบนั แต่ควำมมัน่คงยงั
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จ ำกดัอยู่ในระดบัหนึ่งเท่ำนัน้ และควำมสำมำรถในกำรช ำระหนี้คนืตำมก ำหนดเวลำอย่ำงต่อเน่ืองนัน้ไม่แน่นอน 
ขึน้อยู่กบัสภำวะทีเ่อือ้ต่อกำรด ำเนินธุรกจิและสภำพทำงเศรษฐกจิ 

CCC(tha), CC(tha), C(tha)   แสดงถึงระดบัควำมน่ำเชื่อถือขัน้ต ่ำมำกเมื่อเปรยีบเทียบกบัผู้ออกตรำสำรหรอืตรำสำรอื่นใน
ประเทศไทย ควำมสำมำรถในกำรปฏบิตัติำมขอ้ผูกพนัทำงกำรเงนิขึน้อยู่กบัสภำวะทีเ่อื้อต่อกำรด ำเนินธุรกจิและ
กำรพฒันำทำงเศรษฐกจิเพยีงอย่ำงเดยีว 

D(tha) อนัดบัควำมน่ำเชื่อถอืเหล่ำนี้ จะถูกก ำหนดใหส้ ำหรบัองคก์รหรอืตรำสำรหนี้ซึ่งก ำลงัอยู่ในภำวะผดินัดช ำระหนี้ใน
ปัจจุบนั 

ค าอธิบายการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือระยะสัน้ ส าหรบัประเทศไทย 

F1 (tha) แสดงถงึระดบัควำมสำมำรถขัน้สงูสุดในกำรช ำระหนี้ตำมเงื่อนไขของตรำสำรตรงตำมก ำหนดเมื่อเปรยีบเทยีบกบั  

ผู้ออกตรำสำรหรอืตรำสำรอื่น ๆ ในประเทศไทย ภำยใต้อนัดบัควำมน่ำเชื่อถือนี้จะมอบให้ส ำหรบัอนัดบัควำม

น่ำเชื่อถอืทีม่คีวำมเสีย่ง “น้อยทีสุ่ด” เมื่อเปรยีบเทยีบกบัผูอ้อกตรำสำรอื่นในประเทศเดยีวกนัและโดยปกตแิลว้จะ

ก ำหนดใหก้บัตรำสำรทำงกำรเงนิทีอ่อกหรอืค ้ำประกนัโดยรฐับำล ในกรณีทีม่รีะดบัควำมน่ำเชื่อถอืสูงเป็นพเิศษจะ

มสีญัลกัษณ์ “+” แสดงไวเ้พิม่เตมิจำกอนัดบัควำมน่ำเชื่อถอืทีก่ ำหนด 

F2 (tha) แสดงถึงระดบัควำมสำมำรถในกำรช ำระหนี้ตำมเงื่อนไขทำงกำรเงนิของตรำสำรตำมก ำหนดเวลำในระดบัที่น่ำ

พอใจเมื่อเปรยีบเทียบกับผู้ออกตรำสำรหรือตรำสำรอื่น  ๆ ในประเทศไทย อย่ำงไรก็ดี ระดับควำมน่ำเชื่อถือ

ดงักล่ำวยงัไม่อำจเทยีบเท่ำกบักรณีทีไ่ดร้บักำรจดัอนัดบัควำมน่ำเชื่อถอืทีส่งูกว่ำ 

F3 (tha) แสดงถึงระดบัควำมสำมำรถในกำรช ำระหนี้ตำมเงื่อนไขทำงกำรเงนิของตรำสำรตำมก ำหนดเวลำในระดบัปำน

กลำงเมื่อเปรยีบเทยีบกบัผูอ้อกตรำสำรหรอืตรำสำรอื่น ๆ ในประเทศไทย ควำมสำมำรถในกำรช ำระหนี้ดงักล่ำวจะ

มคีวำมไม่แน่นอนมำกขึ้นไปตำมควำมเปลี่ยนแปลงในทำงลบในระยะสัน้มำกกว่ำตรำสำรที่ได้รบักำรจดัอนัดบั

ควำมน่ำเชื่อถอืทีส่งูกว่ำ 

B (tha) แสดงถงึระดบัควำมสำมำรถในกำรช ำระหนี้ตำมเงื่อนไขทำงกำรเงนิของตรำสำรตำมก ำหนดเวลำทีไ่ม่แน่นอนเมื่อ

เปรียบเทียบกับผู้ออกตรำสำรหรอืตรำสำรอื่น ๆ ในประเทศไทย ควำมสำมำรถในกำรช ำระหนี้ดงักล่ำวจะไม่

แน่นอนมำกขึน้ตำมกำรเปลีย่นแปลงทำงเศรษฐกจิแลกำรเงนิในทำงลบระยะสัน้ 

C (tha) แสดงถงึระดบัควำมสำมำรถในกำรช ำระหนี้ตำมเงื่อนไขทำงกำรเงนิของตรำสำรตำมก ำหนดเวลำทีไ่ม่แน่นอนสูง

เมื่อเปรยีบเทยีบกบัผูอ้อกตรำสำรหรอืตรำสำรอื่น ๆ ในประเทศไทย ควำมสำมำรถในกำรปฏบิตัติำมขอ้ผกูพนัทำง

กำรเงนิขึน้อยู่กบัสภำวะทีเ่อือ้ต่อกำรด ำเนินธุรกจิและสภำพกำรณ์ทำงเศรษฐกจิเท่ำนัน้ 

D (tha) แสดงถงึกำรผดินัดช ำระหนี้ทีไ่ดเ้กดิขึน้แลว้หรอืก ำลงัจะเกดิขึน้ 
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กองทุนเปิด แอล เอช มัน่คง (LHIP) 

หมายเหตุประกอบการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือในระยะยาว ในระยะสัน้ ส าหรบัประเทศไทย 

เครื่องบ่งชีพ้เิศษส ำหรบัประเทศไทย “tha” จะถูกระบุไวต้่อจำกอนัดบัควำมน่ำเชือ่ถอืทุกระดบั เพื่อแยกควำมแตกต่ำงออก

จำกกำรจัดอันดับควำมน่ำเชื่อถือระดับสำกล เครื่องหมำย “ + ” หรือ “ - ” อำจจะถูกระบุไว้เพิ่มเติมต่อจำกอนัดับควำม

น่ำเชื่อถอืส ำหรบัประเทศหนึ่ง ๆ เพื่อแสดงถงึสถำนะย่อยโดยเปรยีบเทยีบกนัภำยในอนัดบัควำมน่ำเชือ่ถอืขึน้หลกั ทัง้นี้ จะไม่มี

กำรระบุสญัลกัษณ์ต่อทำ้ยดงักล่ำว ส ำหรบัอนัดบัควำมน่ำเชื่อถอืระดบั “AAA (tha)” หรอือนัดบัทีต่ ่ำกว่ำ “CCC (tha)” 

ส ำหรบัอนัดบัควำมน่ำเชื่อถอืในระยะยำวและจะไม่มกีำรระบุสญัลกัษณ์ต่อท้ำยดงักล่ำวส ำหรบัอนัดบัควำมน่ำเชื่อถือใน

ระยะสัน้ นอกเหนือจำก “F1 (tha)” 

สญัญำณกำรปรบัอนัดบัควำมน่ำเชื่อถอื (Rating Watch) : สญัญำณกำรปรบัอนัดบัควำมน่ำเชื่อถอืจะถูกใชเ้พื่อแจง้ใหน้ัก
ลงทุนทรำบว่ำมคีวำมเป็นไปได้ที่จะมกีำรเปลี่ยนแปลงอนัดบัควำมน่ำเชื่อถือและแจ้งแนวโน้มทศิทำงของกำรเปลี่ยนแปลง
ดงักล่ำว สญัญำณดงักล่ำวอำจระบุเป็น “สญัญำณบวก” ซึ่งบ่งชี้แนวโน้มในกำรปรบัอนัดบัควำมน่ำเชื่อถอืใหสู้งขึน้ “สญัญำณ
ลบ” จะบ่งชี้แนวโน้มในกำรปรบัอนัดบัควำมน่ำเชื่อถือให้ต ่ำลง หรอื “สญัญำณววิฒัน์” ในกรณีที่อนัดบัควำมน่ำเชื่อถืออำจจะ
ไดร้บักำรปรบัขึน้ ปรบัลง หรอืคงที ่โดยปกตสิญัญำณกำรปรบัอนัดบัควำมน่ำเชื่อถอืมกัจะถูกระบุไวส้ ำหรบัช่วงระยะเวลำสัน้ๆ 

 
 
 

รายงานสรปุเงินลงทุน 
มูลค่า ณ วนัท่ี 30 เมษายน 2564 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

กลุม่ของตราสารการลงทนุ มลูค่าตามราคาตลาด %NAV

(ก) ตราสารภาครฐัไทย/ตราสารภาครฐัต่างประเทศ 12,994,526.69              2.71           

(ข) ตราสารทีธ่นาคารทีม่กีฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ ธนาคารพาณิชย์ 75,859,693.56              15.81         

หรอืบรษิทัเงนิทุนเป็นผูอ้อก/สัง่จ่าย/รบัอาวลั/ค า้ประกนั

(ค) ตราสารทีม่อีนัดบัความน่าเชื่อถอือยูใ่นอนัดบัทีส่ามารถ 149,671,101.92             31.20         

ลงทุนได้ (Investment grade)

(ง) ตราสารทีม่อีนัดบัความน่าเชื่อถอือยูใ่นอนัดบัต ่ากวา่อนัดบัที่ - -            

สามารถลงทุนได้ (Non-Investment grade) หรอืไม่ม ีRating

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

รายชื่อหุ้นท่ีลงทุน 10 อนัดบัแรก พร้อมสดัส่วนการลงทุน 
มูลค่า ณ วนัท่ี 30 เมษายน 2564 

 
 

 
รายงานการลงทุนท่ีไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน 

รอบปีบญัชีระหวา่งวนัท่ี 1 พฤษภาคม 2563 ถึงวนัท่ี 30 เมษายน 2564 
วนัที ่ รำยละเอยีด กำรด ำเนินกำรแกไ้ข 

  
 

 

 

 

 
การใช้สิทธิออกเสียงในท่ีประชุมผู้ถือหุ้น 

ผูล้งทุนสำมำรถตรวจดูแนวทำงในกำรใชส้ทิธอิอกเสยีงและกำรด ำเนินกำรใช้สทิธอิอกเสยีงไดท้ี ่website ของบรษิัท
จดักำร www.lhfund.co.th 

 

 

 

 

 

 

 

ล าดบั ช่ือย่อ ร้อยละของเงินลงทนุ

1 CPNREIT 6.39

2 WHART 5.98

3 LPF 5.71

4 FTREIT 4.08

5 IMPACT 3.96

6 PTTGC 2.10

7 KCE 1.52

8 AIMIRT 1.39

9 PSL 1.23

10 DOHOME 1.18

ทรสัต์เพือ่การลงทุนในอสงัหารมิทรพัยแ์ละสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัย ์เอไอเอม็ อนิดสัเทรยีล โกรท

บรษิทั พรเีชยีส ชพิป้ิง จ ากดั (มหาชน)

กองทุนรวมอสงัหารมิทรพัยแ์ละสทิธกิารเช่าโลตสัส ์รเีทล โกรท

ทรสัต์เพือ่การลงทุนในสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัย ์CPN รเีทล โกรท

ทรสัต์เพือ่การลงทุนในอสงัหารมิทรพัยแ์ละสทิธกิารเช่าดบับลวิเอชเอ พรเีมีย่ม โกรท

บรษิทั ดูโฮม จ ากดั (มหาชน)

ช่ือหลกัทรพัย์

ทรสัต์เพือ่การลงทุนในอสงัหารมิทรพัยแ์ละสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัยเ์พือ่อุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พรอ็พเพอร์ตี้

ทรสัต์เพือ่การลงทุนในอสงัหารมิทรพัยอ์มิแพค็โกรท

บรษิทั พทีที ีโกลบอล เคมคิอล จ ากดั (มหาชน)

บรษิทั เคซอี ีอเีลคโทรนคิส ์จ ากดั (มหาชน)

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

รายงานรายช่ือของบุคคลท่ีเก่ียวข้อง ท่ีมีการท าธรุกรรมกบักองทุนรวม 

 กองทุนเปิด แอล เอช มัน่คง มกีำรท ำธุรกรรมกบับุคคลที่เกี่ยวขอ้งในรอบระยะเวลำตัง้แต่วนัที่  1 พฤษภำคม 2563 

ถงึวนัที ่30 เมษำยน 2564 ตำมรำยชื่อ ดงันี้ 

- บรษิทัหลกัทรพัย ์แลนด ์แอนด ์เฮำ้ส ์จ ำกดั (มหำชน) 

- บรษิทั แลนด ์แอนด ์เฮำ้ส ์จ ำกดั (มหำชน)  

- บรษิทั ควอลติีเ้ฮำ้ส ์จ ำกดั (มหำชน) 

หมายเหตุ : ผู้ลงทุนสำมำรถตรวจสอบกำรท ำธุรกรรมกบับุคคลที่เกี่ยวข้องกบักองทุนรวม ได้ที่บรษิัทจดักำรโดยตรง หรอืที่ website ของบรษิัท

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.lhfund.co.th/
http://www.sec.or.th/


 

 

23 

 

กองทุนเปิด แอล เอช มัน่คง (LHIP) 

การรบัผลประโยชน์ตอบแทนเน่ืองจากการใช้บริการบุคคลอ่ืนๆ (Soft Commission) 

 

จ านวน บริษัทท่ีให้ผลประโยชน์ ข่าวสาร, บท

วิเคราะห์

จดัเย่ียม

ชมบริษัท

สมัมนา เหตผุลในการรบัผลประโยชน์

1 ธนาคารกสกิรไทย จ ากดั (มหาชน) P - - เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
2 ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) P - - เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
3 ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) P - - เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
4 ธนาคารกรุงศรอียธุยา จ ากดั (มหาชน) P - - เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
5 ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) P - - เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
6 ธนาคารทสิโก้ จ ากดั (มหาชน) P - - เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
7 ธนาคารซไีอเอม็บ ีไทย จ ากดั (มหาชน) P - - เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
8 ธนาคารยโูอบ ีจ ากดั (มหาชน) P - - เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
9 ธนาคารออมสนิ P - - เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
10 บรษิทัหลกัทรพัย ์เอเซยี พลสั จ ากดั (มหาชน) P P P เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
11 บรษิทัหลกัทรพัย ์เคท ีซมีโิก้ จ ากดั (มหาชน) P - - เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
12 บรษิทัหลกัทรพัย ์โนมรูะ พฒันสนิ จ ากดั (มหาชน) P - - เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
13 บรษิทัหลกัทรพัย ์เคจไีอ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) P P P เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
14 ธนาคารธนชาต จ ากดั(มหาชน) P - - เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
15 บรรษทัตลาดรองสนิเชื่อทีอ่ยูอ่าศยั P - - เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
16 บรษิทัหลกัทรพัย ์ทรนีตีี้ จ ากดั P P P เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
17 บรษิทัหลกัทรพัย ์ฟิลลปิ (ประเทศไทย) จ ากดั(มหาชน) P - - เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
18 ธนาคารเกยีรตนิาคนิ จ ากดั (มหาชน)   P - - เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
19 Bank of China P - - เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
20 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ P - - เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
21 ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮา้ส ์จ ากดั (มหาชน) P - - เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
22 ธนาคารไอซบีซี ี(ไทย) จ ากดั (มหาชน) P - - เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
23 ธนาคารทหารไทย จ ากดั (มหาชน) P - - เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
24 บรษิทัหลกัทรพัย ์ฟินนัเซยี ไซรสั จ ากดั (มหาชน) P P P เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
25 บรษิทัหลกัทรพัย ์ยโูอบ ีเคยเ์ฮยีน (ประเทศไทย) จ ากดั P P P เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
26 บรษิทัหลกัทรพัย ์ทสิโก้ จ ากดั (มหาชน) P P P เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
27 บรษิทัหลกัทรพัย ์ภทัร จ ากดั (มหาชน) P P P เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
28 บรษิทัหลกัทรพัย ์เมยแ์บงก์ กมิเอง็ (ประเทศไทย) จ ากดั P P P เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
29 บรษิทัหลกัทรพัย ์ซไีอเอม็บ ี(ประเทศไทย) จ ากดั P P P เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
30 บรษิทัหลกัทรพัย ์เอเชยี เวลท์ จ ากดั P P P เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
31 บรษิทัหลกัทรพัย ์บวัหลวง จ ากดั (มหาชน) P P P เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
32 บรษิทัหลกัทรพัย ์ไทยพาณิชย ์จ ากดั P P P เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
33 บรษิทัหลกัทรพัย ์กรุงศร ีจ ากดั (มหาชน) P P P เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
34 บรษิทัหลกัทรพัย ์แลนด์ แอนด์ เฮา้ส ์จ ากดั (มหาชน) P P P เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
35 บรษิทัหลกัทรพัย ์เครดติ สวสิ (ประเทศไทย) จ ากดั P P P เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
36 บรษิทัหลกัทรพัย ์ดบีเีอส วคิเคอร์ส (ประเทศไทย) จ ากดั P P P เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
37 บรษิทัหลกัทรพัยอ์าร์เอชบ ี(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) P P P เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
38 บรษิทัหลกัทรพัยพ์ฒันสนิ จ ากดั (มหาชน) P P P เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
39 บรษิทัหลกัทรพัยก์สกิรไทย จ ากดั (มหาชน) P P P เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
40 บรษิทัหลกัทรพัยธ์นชาต จ ากดั (มหาชน) P P P เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
41 บรษิทัหลกัทรพัย ์ซ ีแอล เอส เอ (ประเทศไทย) จ ากดั P P P เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
42 บรษิทัหลกัทรพัย ์เคทบี ี(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) P P P เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
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กองทุนเปิด แอล เอช มัน่คง (LHIP) 

ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 
ณ วนัท่ี 30 เมษายน 2564 

ช่ือกองทุน ผู้ถือหน่วย สดัส่วน (ร้อยละ) 
กองทุนเปิด แอล เอช มัน่คง 

(LHIP) 
กลุ่มบุคคลใดบุคคลหนึ่ง - 

 
 
 
 

ค่านายหน้าซื้อขายหลกัทรพัย ์
ตัง้แต่วนัท่ี 1 พฤษภาคม 2563 ถึงวนัท่ี 30 เมษายน 2564 

 
                    หมำยเหตุ : * รวมภำษมีลูค่ำเพิม่ 

 
 
 
 
 
 

 

ล าดบั ช่ือบริษทันายหน้า ค่านายหน้า

(บาท)*

อตัราส่วน

(%)

1 บรษิทัหลกัทรพัย ์บวัหลวง จ ากดั (มหาชน)              1,159,116.46                        16.62 

2 บรษิทัหลกัทรพัย ์ซจีเีอส-ซไีอเอม็บ ี(ประเทศไทย) จ ากดั                   76,468.34                          1.11 

3 บรษิทัหลกัทรพัย ์โนมูระ พฒันสนิ จ ากดั (มหาชน)                   46,236.85                          0.66 

4 บรษิทัหลกัทรพัยเ์ครดติ สวสิ (ประเทศไทย) จ ากดั                 472,890.45                          6.78 

5 บรษิทัหลกัทรพัย ์ดบีเีอส วคิเคอร์ส (ประเทศไทย) จ ากดั                 199,136.80                          2.86 

6 บรษิทัหลกัทรพัย ์ฟินนัเซยี ไซรสั จ ากดั (มหาชน)                 998,403.48                        14.32 

7 บรษิทัหลกัทรพัย ์เคจไีอ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน)                 153,692.93                          2.20 

8 บรษิทัหลกัทรพัย ์เกยีรตินาคนิภทัร จ ากดั (มหาชน)              1,068,264.75                        15.32 

9 บรษิทัหลกัทรพัย ์กสกิรไทย จ ากดั (มหาชน)              1,064,372.09                        15.27 

10 บรษิทัหลกัทรพัย ์เคทบี ี(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน)                 745,610.63                        10.69 

11 บรษิทัหลกัทรพัย ์แลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จ ากดั (มหาชน)                 217,746.28                          3.12 

12 บรษิทัหลกัทรพัย ์ไทยพาณิชย ์จ ากดั                 122,950.26                          1.76 

13 บรษิทัหลกัทรพัย ์ทสิโก ้จ ากดั                 580,757.70                          8.33 

14 บรษิทัหลกัทรพัย ์ทรนีีตี้ จ ากดั                   66,806.06                          0.96 

6,972,453.08 100.00                     รวม
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กองทุนเปิด แอล เอช มัน่คง (LHIP) 

อตัราส่วนหมุนเวยีนการลงทนุของกองทุน (Portfolio Turnover Ratio: PTR) 
มูลค่า ณ วนัท่ี 30 เมษายน 2564 

 
 
 
 

ค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเกบ็จากกองทุนรวม 
ส าหรบัรอบระยะเวลาตัง้แต่วนัท่ี 1 พฤษภาคม 2563 ถึงวนัท่ี 30 เมษายน 2564 

  
 

 
 

 

 

 

 
 

ช่ือกองทนุ PTR

กองทุนเปิด แอล เอช มัน่คง 3.0117

ค่าใช้จ่ายทีเ่รยีกเก็บจากกองทุน* จ านวนเงนิ

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

ค่าธรรมเนยีมการจดัการ (Management Fee) 10,050.88 1.356 ไม่เกนิรอ้ยละ 2.68

ค่าธรรมเนยีมผูดู้แลผลประโยชน์ (Trustee Fee) 180.92 0.024 ไม่เกนิรอ้ยละ 0.11

ค่าธรรมเนยีมนายทะเบยีน (Registrar Fee) 2,010.60 0.271 ไม่เกนิรอ้ยละ 0.27

ค่าสอบบญัช ี(Audit Fee) 50.00 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) 70.32 0.009 ตามทีจ่่ายจรงิ

รวมค่าใช้จ่ายทัง้หมด** 12,362.72 1.667

ค่าใช้จ่ายในการซือ้ขายหลกัทรพัย์ 6,972.45 0.941 ตามทีจ่่ายจรงิ

หมายเหตุ

* ค่าธรรมเนยีมและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ รวมภาษมีลูค่าเพิม่ ภาษธุีรกจิเฉพาะ หรอืภาษอีืน่ใดในท านองเดยีวกนั (ถ้าม)ี

**  ไม่รวมค่านายหน้าซือ้ขายหลกัทรพัย ์และค่าธรรมเนยีมต่าง ๆ ทีเ่กดิขึน้จากการซือ้ขายหลกัทรพัย์                                                                                                                                                                                                   

รอ้ยละของมลูค่าทรพัยส์นิสทุธิ












































