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กองทุนเปิด แอล เอช เอ็ม เอส เฟล็กซิเบิ้ล (LHMSFL) 

กองทุนเปิด แอล เอช เอม็ เอส เฟลก็ซิเบ้ิล (LHMSFL) 

ประเภทโครงการ :  กองทุนรวมผสมแบบไม่กำหนดสัดส่วนการลงทุนในตราสารแห่งทุน ประเภทรับซื้อคืน 

หน่วยลงทุน   
 

นโยบายการลงทุน :  กองทุนจะลงทุนในหรือมีไว้ซึ่ งตราสารแห่งทุนท่ีมีแนวโน้มการเติบโตทางธุรกิจ หรือ 

มีปัจจัยพื้นฐานดี ตราสารแห่งหนี้ ตราสารก่ึงหนี้ก่ึงทุน ใบสำคัญแสดงสิทธิ เงินฝากธนาคาร 
รวมถึงหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืนหรือการหาดอกผลโดยวิธีอ่ืนตามท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ

สำนักงานประกาศกำหนด ท้ังนี้ การลงทุนในตราสารแห่งทุนจะมีสัดส่วนตั้งแต่ร้อยละ 0 - 100 
ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยผู้จัดการกองทุนจะปรับสัดส่วนการลงทุนและกลยุทธ์

การลงทุนให้ เหมาะสมกับสภาวการณ์และการคาดการณ์ลงทุนในแต่ละขณะ เพื่อสร้าง
ผลตอบแทนท่ีดีจากการลงทุน และคำนึงถึงความเส่ียงท่ีจะเกิดขึ้นเป็นสำคัญ ซึ่งหากผู้จัดการ

กองทุนพิจารณาว่าตราสารทุนมีความเหมาะสมท่ีจะลงทุน ผู้จัดการกองทุนจะพิจารณาลงทุน 

ในหุ้นของบริษัทขนาดกลางและขนาดเล็กเป็นอันดับแรก แต่หากการลงทุนในหุ้นของบริษัท
ขนาดกลางและขนาดเล็กไม่เป็นไปตามท่ีคาดการณ์ไว้ ผู้จัดการกองทุนอาจจะพิจารณาลงทุน 

ในหุ้นกลุ่มอ่ืน ท้ังนี้เพื่อประโยชน์ของกองทุนเป็นหลัก 

ท้ั งนี้  กองทุนอาจจะพิ จารณ าลงทุนในหน่ วย private equity ตามประกาศสำนั กงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. ไม่เกินร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน 

กองทุนอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ่ งสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่ อลดความเส่ียง 
(Hedging) โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์หรือได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ 

ก.ล.ต. โดยจะไม่ลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารท่ีมีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง 
(Structured Notes) ตราสารทุนของบริษัทท่ีไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ (Unlisted 

securities) รวมถึงตราสารหนี้ ท่ีมีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าท่ีสามารถลงทุนได้ (non – 

investment grade) และตราสารหนี้ ท่ี ไม่ได้ รับการจัด อันดับความน่าเชื่ อถือ  (Unrated 

Securities) 

ท้ังนี้ กองทุนอาจลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารแห่งหนี้ท่ีมีอันดับความน่าเชื่อถือท่ีตัวตราสารหรือ
ท่ีผู้ออกตราสารต่ำกว่าท่ีสามารถลงทุนได้ (Non-investment grade) ตราสารหนี้ท่ีไม่ได้รับการ

จัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated Securities) หรือตราสารทุนของบริษัทท่ีไม่ได้จดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์ฯ (Unlisted Securities) เฉพาะในกรณีท่ีตราสารหนี้นั้นได้รับการจัดอันดับ

ความน่าเชื่อถือท่ีตัวตราสารหรือท่ีผู้ออกตราสารในอันดับท่ีสามารถลงทุนได้ (Investment 

Grade) หรือจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Listed Securities) แล้วแต่กรณี ในขณะท่ีกองทุน

ลงทุนเท่านั้น 
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กองทุนเปิด แอล เอช เอ็ม เอส เฟล็กซิเบิ้ล (LHMSFL) 

 

 

เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน 

 กองทุนเปิด แอล เอช เอ็ม เอส เฟล็กซิเบ้ิล 

 

 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด ขอนำส่ง “รายงานสรุปสถานะการลงทุน” เพื่อรายงาน      
ผลการดำเนินงานของกองทุนตั้งแต่วันท่ี 1 กรกฎาคม 2563 ถึงวันที ่30 มิถุนายน 2564 มาเพื่อโปรดทราบ 

 

สภาพตลาดในรอบบัญชีตั้งแต่วันท่ี 1 กรกฎาคม 2563 ถึงวันท่ี 30 มิถุนายน 2564 

 การปรับตัวขึ้นของจำนวนผู้ติดเชื้อรายวันในประเทศเข้าใกล้ระดับ 20,000 คน และ การเร่งตัวขึ้นของจำนวนผู้ติดเชื้อ
ในต่างตังหวัด ทำให้รัฐบาลมีการออกมาตรการควบคุมท่ีเข้มงวดอีกครั้ง การขยายเวลาการล็อคดาวน์ และ การประกาศปิด

ห้างสรรพสินค้าและสถานท่ีต่างๆ เป็นวงกว้าง ทำให้บรรยากาศการลงทุน และ ตลาดโดยองค์รวมกลับมาผันผวนมากขึ้น

ในช่วงเดือนที่ผ่านมา  

เรามองว่าการขยายระยะเวลาการใช้มาตรการล็อคดาวน์และ จำนวนพื้นท่ีภายใต้การควบคุมออกไปจะเริ่มส่งผล

กระทบต่อตัวเลขประมาณการณ์เศรษฐกิจในช่วงท่ีเหลือของปี ท้ังนี้เรามองเห็นความเส่ียงของการปรับลดประมาณการณ์

กำไรของบริษัทจดทะเบียนลงหลังจากผลประกอบการไตรมาสสองออกมาในช่วงเดือนนี้และเดือนหน้า โดยเรามองว่า 

การอ่อนค่าของค่าเงินบาทและการขายสุทธิต่อเนื่องของนักลงทุนต่างชาติจะเป็นปัจจัยเสริมท่ีคอยกดดันตลาดในไตรมาสนี้

อย่างต่อเนื่อง 

ถึงแม้ LHFUND จะมีการปรับมุมมองการลงทุนจาก Overweight เป็น Neutral ตั้งแต่เดือนท่ีแล้ว และ มองว่าดัชนี 

SET index จะปรับตัว sideway down ลงในระยะส้ัน แต่เรายังมองว่า downsize ของตลาดจากจุดปัจจุบันยังคงค่อนข้างจำกัด 

โดยเราคาดว่ารัฐบาลจะมีการออกมาตรการดูแลและเยียวยาเศรษฐกิจจากวงเงินกู้ท่ียังคงเหลืออยู่ ออกมาเพื่อประคับประคอง

เศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง และ จำนวนวัคซีนที่จะทยอยเข้ามาในช่วงครึ่งหลังของปีจะมีส่วนสำคัญท่ีจะผลักดันทำให้สถานการณ์

ระบาดเบาบางลง โดยกองทุน LHMSFL ท่ีเน้นการลงทุนในหุ้นเติบโต ยังคงมีการคงสัดส่วนการลงทุนในหุ้นกลุ่มท่ีคาดว่า 

จะได้รับผลกระทบจำกัด กลุ่มท่ีคาดว่าจะมีผลประกอบการณ์ออกมาแข็งแกร่ง และ กลุ่มท่ีได้รับประโยชน์จากการอ่อนค่า 

ของเงินบาท โดยเรายังคงมุมมองว่าหุ้นขนาดกลางและขนาดเล็กท่ีมีปัจจัยหนุนเฉพาะตัวจะให้ผลตอบแทนท่ีดีกว่า

ผลตอบแทนของตลาด 

บริษัทขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นอย่างสูง ท่ีได้มอบความไว้วางใจให้บริษัทบริหารเงินลงทุนของท่าน 

บริษัทยังคงยืนยันในความตั้งใจและทุ่มเทความสามารถเพื่อบริหารเงินของท่านอย่างมีประสิทธิภาพสูงท่ีสุดต่อไป และหากท่านมี

ข้อสงสัยประการใด ท่านสามารถติดต่อมาได้ท่ีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน 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 เอ็ม เอส เฟล็กซิเบิ้ล (LHMSFL) 

รายชื่อผู้จัดการกองทุน 
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กองทุนเปิด แอล เอช เอ็ม เอส เฟล็กซิเบิ้ล (LHMSFL) 
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กองทุนเปิด แอล เอช เอ็ม เอส เฟล็กซิเบิ้ล (LHMSFL) 

ตารางเปรียบเทียบผลการดำเนินงาน 

ชนิดสะสมมูลค่า                                                        

ข้อมูล ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2564 

 

 
 

 
 
   

               
            
          ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 
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กองทุนเปิด แอล เอช เอ็ม เอส เฟล็กซิเบิ้ล (LHMSFL) 

ตารางเปรียบเทียบผลการดำเนินงาน 
ชนิดจ่ายเงินปันผล 

ข้อมูล ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2564 
 

 
 

 
 

 
                ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 
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กองทุนเปิด แอล เอช เอ็ม เอส เฟล็กซิเบิ้ล (LHMSFL) 

ตารางเปรียบเทียบผลการดำเนินงาน 
ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ 

ข้อมูล ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2564 

 

 
 

 
 

 

 

                 ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 
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กองทุนเปิด แอล เอช เอ็ม เอส เฟล็กซิเบิ้ล (LHMSFL) 

-  เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุน

รวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน 

-  ผลการดำเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานท่ีเก่ียวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นส่ิง

ยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต 

-  ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเส่ียง ก่อนตัดสินใจลงทุน 

 

 
รายงานสถานะการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน 

มูลค่า ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2564 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายละเอียดการลงทุน มูลค่าตามราคาตลาด %NAV

หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ 53,846,337.95              96.98               

เงินฝากธนาคาร 738,437.95                  1.33                 

หุ้นสามัญ 53,107,900.00              95.65               

ประเภทรายการค้างรับค้างจ่ายหรือหน้ีสินอ่ืน ๆ 1,676,721.95                3.02                 

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 55,523,059.90         100.00           
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กองทุนเปิด แอล เอช เอ็ม เอส เฟล็กซิเบิ้ล (LHMSFL) 

รายละเอียดการลงทุนในหลักทรัพย์ 

มูลค่า ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2564 

 

  

อัตราส่วน จ านวนเงินต้น มูลค่ายุติธรรม

(%) หรือ จ านวนหุ้น/ (บาท)

หน่วย

เงินฝากธนาคาร

ธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) 1.33 737,841.95 738,437.95

          รวมเงินฝากธนาคาร 1.33 738,437.95

หุ้นสามัญ

     หมวดธรุกิจการแพทย์

บริษัท บางกอก เชน ฮอสปิทอล จ ากัด (มหาชน) 2.92 70,000.00 1,624,000.00

บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จ ากัด (มหาชน) 4.16 580,400.00 2,309,992.00

บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จ ากัด (มหาชน) 1.00 50,600.00 556,600.00

บริษัท โรงพยาบาลราชธานี จ ากัด (มหาชน) 4.62 82,800.00 2,566,800.00

บริษัท เอกชัยการแพทย์ จ ากัด(มหาชน) 0.93 73,600.00 518,880.00

     หมวดธรุกิจเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร

EXOTIC FOOD PUBLIC COMPANY LIMITED 3.20 79,600.00 1,775,080.00

     หมวดธรุกิจขนส่งและโลจิสติกส์

บริษัท เจดับเบิ้ลยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จ ากัด (มหาชน) 4.09 144,500.00 2,268,650.00

บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จ ากัด (มหาชน) 8.47 278,200.00 4,701,580.00

บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จ ากัด (มหาชน) 9.29 246,800.00 5,158,120.00

บริษัท อาร์ ซี แอล จ ากัด (มหาชน) 9.70 97,900.00 5,384,500.00

     หมวดธรุกิจเงินทุนและหลักทรัพย์

บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จ ากัด (มหาชน) 3.84 49,000.00 2,131,500.00

     หมวดธรุกิจช้ินส่วนอิเลคทรอนิคส์

บริษัท เค ซี อี อีเล็คโทรนิคส์ จ ากัด (มหาชน) 9.96 71,800.00 5,528,600.00

บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส จ ากัด (มหาชน) 9.62 75,000.00 5,343,750.00

     หมวดธรุกิจเทคโนโลยี

บริษัท เอ็นฟอร์ซ ซีเคียว จ ากัด (มหาชน) 0.43 15,000.00 240,000.00

     หมวดธรุกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร

บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 1.93 40,900.00 1,073,625.00

บริษัท เอสไอเอส ดิสทริบิวช่ัน (ประเทศไทย)จ ากัด (มหาชน) 3.72 54,000.00 2,065,500.00

     หมวดธรุกิจพลังงานและสาธารณูปโภค

บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด (มหาชน) 1.89 221,900.00 1,047,368.00

บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ าภาคตะวันออก จ ากัด (มหาชน) 0.99 55,100.00 548,245.00

     หมวดธรุกิจยานยนต์

บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จ ากัด (มหาชน) 4.03 101,300.00 2,238,730.00

     หมวดธรุกิจส่ือและส่ิงพิมพ์

บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด (มหาชน) 1.92 87,600.00 1,068,720.00

     หมวดธรุกิจอาหารและเคร่ืองด่ืม

บริษัท ไทยยูเน่ียน กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 6.42 179,900.00 3,562,020.00

บริษัท ห้องเย็นเอเช่ียน ซีฟู้ด จ ากัด (มหาชน) 2.51 85,100.00 1,395,640.00

          รวมหุ้นสามัญ 95.65 53,107,900.00

รวมเงินลงทุน 96.98 53,846,337.95

รายการค้างจ่ายหรือหน้ีสินอ่ืน ๆ 3.02 1,676,721.95

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 100.00 55,523,059.90

รายละเอียด
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กองทุนเปิด แอล เอช เอ็ม เอส เฟล็กซิเบิ้ล (LHMSFL) 

รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือ 
ของตราสารแห่งหน้ี เงินฝาก หรือตราสารก่ึงหน้ีก่ึงทุน 

มูลค่า ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2563 

 
สถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ TRIS Rating 

คำอธิบายการจัดอันดับเครดิตตราสารหน้ีระยะกลางและยาวมีอายุตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป 

AAA อันดับเครดิตสูงสุด มีความเส่ียงต่ำท่ีสุด ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระดอกเบ้ียและคืนเงินต้นใน
เกณฑ์สูงสุด และได้รับผลกระทบน้อยมากจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และส่ิงแวดล้อมอ่ืน ๆ 

AA มีความเส่ียงต่ำมาก ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระดอกเบ้ียและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงมาก แต่อาจ
ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และส่ิงแวดล้อมอ่ืน ๆ มากกว่าอันดับเครดิตท่ีอยู่ในระดับ 

AAA 

A มีความเส่ียงในระดับต่ำ ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระดอกเบ้ียและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูง แต่อาจ
ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และส่ิงแวดล้อมอ่ืน ๆ มากกว่าอันดับเครดิตท่ีอยู่ใน

ระดับสูงกว่า 
BBB มีความเส่ียงในระดับปานกลาง ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระดอกเบ้ียและคืนเงินต้นในเกณฑ์ท่ี

เพียงพอ แต่มีความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และส่ิงแวดล้อมอ่ืน ๆ มากกว่า และอาจมี

ความสามารถในการชำระหนี้อ่อนแอลงเมื่อเทียบกับอันดับเครดิตท่ีอยู่ในระดับสูงกว่า 
BB มีความเส่ียงในระดับสูง ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระดอกเบ้ียและคืนเงินต้นในเกณฑ์ต่ำกว่าระดับ

ปานกลาง และจะได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และส่ิงแวดล้อมอ่ืน ๆ ค่อนข้างชัดเจน 
ซึ่งอาจส่งให้ความสามารถในการชำระหนี้อยู่ในเกณฑ์ท่ีไม่เพียงพอ 

B มีความเส่ียงในระดับสูงมาก ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระดอกเบ้ียและคืนเงินต้นในเกณฑ์ต่ำ และ
อาจจะหมดความสามารถหรือความตั้งใจในการชำระหนี้ได้ตามการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ทางธุรกิจ 

เศรษฐกิจ และส่ิงแวดล้อมอ่ืน ๆ  

C มีความเส่ียงในการผิดนัดชำระหนี้สูงท่ีสุด ผู้ออกตราสารหนี้ไม่มีความสามารถในการชำระดอกเบ้ียและคืนเงินต้น
ตามกำหนดอย่างชัดเจน โดยต้องอาศัยเงื่อนไขท่ีเอ้ืออำนวยทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และส่ิงแวดล้อมอ่ืน ๆ อย่างมาก

จึงจะมีความสามารถในการชำระหนี้ได ้
D เป็นระดับท่ีอยู่ในสภาวะผิดนัดชำระหนี้ โดยผู้ออกตราสารหนี้ไม่สามารถชำระดอกเบ้ียและคืนเงินต้นได้ตามกำหนด 

อันดับเครดิตจาก AA ถึง C อาจมีเครื่องหมายบวก (+) หรือลบ (-) ต่อท้ายเพื่อจำแนกความแตกต่างของคุณภาพของ
อันดับเครดิตภายในระดับเดียวกัน 

คำอธิบายการจัดอันดับเครดิตตราสารหน้ีระยะส้ันมีอายุต่ำกว่า 1 ปี 

T1 ผู้ออกตราสารหนี้มีสถานะท้ังทางด้านการตลาดและการเงินท่ีแข็งแกร่งในระดับดีมาก และนักลงทุนจะได้รับความ

คุ้มครองจากการผิดนัดชำระหนี้ที่ดีกว่าอันดับเครดิตในระดับอ่ืน ผู้ออกตราสารท่ีได้รับอันดับเครดิตในระดับดังกล่าว

ซึ่งมีเครื่องหมาย “+” ด้วยจะได้รับความคุ้มครองด้านการผิดนัดชำระหนี้ท่ีสูงยิ่งขึ้น 

T2 ผู้ออกตราสารหนี้มีสถานะท้ังทางด้านการตลาดและการเงินท่ีแข็งแกร่งในระดับดี และมีความสามารถในการชำระ

หนี้ระยะส้ันในระดับท่ีน่าพอใจ 

T3 ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระหนี้ระยะส้ันในระดับท่ียอมรับได้ 

T4 ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระหนี้ระยะส้ันท่ีค่อนข้างอ่อนแอ 

    ประเภท                    ผู้ออก อันดับ มูลค่าตาม

ความน่าเช่ือถือ ราคาตลาด

เงินฝากธนาคาร ธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) AA+(FITCH) 738,437.95                   
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กองทุนเปิด แอล เอช เอ็ม เอส เฟล็กซิเบิ้ล (LHMSFL) 

อันดับเครดิตทุกประเภทท่ีจัดโดย TRIS Rating เป็นอันดับเครดิตตราสารหนี้ ในตระกูลเงินบาท ซึ่ งสะท้อน

ความสามารถในการชำระหนี้ของผู้ออกตราสารโดยไม่รวมความเส่ียงในการเปลี่ยนแปลงการชำระหนี้จากสกุลเงินบาทเป็น

สกุลเงินตราต่างประเทศ 

นอกจากกนี้ TRIS Rating ยังกำหนด “แนวโน้มอันดับเครดิต” (Rating Outlook) เพื่อสะท้อนความเป็นไปได้ของการ

เปลี่ยนแปลงอันดับเครดิตของผู้ออกตราสารในระยะปานกลางหรือระยะยาว โดย TRIS Rating จะพิจารณาถึงโอกาสท่ีจะ

เกิดการเปลี่ยนแปลงของภาวะอุตสาหกรรมและสภาพแวดล้อมทางธุรกิจในอนาคตของผู้ออกตราสารท่ีอาจกระทบต่อ

ความสามารถในการชำระหนี้ ท้ังนี้ แนวโน้มอันดับเครดิตท่ีออกให้แก่หน่วยงานหนึ่ง ๆ จะเทียบเท่ากับความสามารถในการ

ชำระหนี้ของหน่วยงานนั้น ๆ แนวโน้มอันดับเครดิตแบ่งออกเป็น 4 ระดับ ได้แก่ 

Positive  หมายถึง อันดับเครดิตอาจปรับขึ้น 

Stable  หมายถึง อันดับเครดิตอาจไม่เปลี่ยนแปลง 

Negative หมายถึง อันดับเครดิตอาจปรับลดลง 

Developing หมายถึง อันดับเครดิตอาจปรับขึ้น ปรับลดลง หรือไม่เปลี่ยนแปลง 

สถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ Fitch Rating 

คำอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือระยะยาว สำหรับประเทศไทย 

AAA(tha) แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงสุดของอันดับความน่าเชื่อถือภายในประเทศไทย ซึ่งกำหนดโดย Fitch โดย
อันดับความน่าเชื่อถือนี้จะมอบให้กับอันดับความน่าเชื่อถือท่ีมีความเส่ียง “น้อยท่ีสุด” เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออก

ตราสารหรือตราสารอ่ืนในประเทศไทย และโดยปกติแล้วจะกำหนดให้แก่ตราสารทางการเงินท่ีออกหรือค้ำประกัน

โดยรัฐบาล 

AA(tha) แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงมากเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอ่ืนในประเทศไทย โดยระดับ

ความน่าเชื่อถือของตราสารทางการเงินขั้นนี้ต่างจากผู้ออกตราสารหรือตราสารอ่ืนท่ีได้รับการจัดอันดับความ

น่าเชื่อถือขั้นสูงสุดของประเทศไทยเพียงเล็กน้อย 

BBB (tha) แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นปานกลางเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอ่ืนในประเทศไทย 
อย่างไรก็ดีมีความเป็นไปได้มากว่าการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์หรือสภาพทางเศรษฐกิจจะมีผลกระทบต่อ

ความสามารถในการชำระหนี้ได้ตรงตามกำหนดเวลาของตราสารทางการเงินเหล่านี้มากกว่าตราสารหนี้อ่ืนท่ี

ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในประเภทท่ีสูงกว่า 

BB (tha) แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือค่อนข้างต่ำเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอ่ืนในประเทศไทย การ

ชำระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารเหล่านี้ภายในประเทศนั้น ๆ มีความไม่แน่นอนในระดับหนึ่งและความสามารถ

ในการชำระหนี้คืนตามกำหนดเวลาจะมีความไม่แน่นอนมากขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจในทางลบ 

B (tha) แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นต่ำอย่างมีนัยสำคัญเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอ่ืนในประเทศ

ไทย การปฏิบัติตามเงื่อนไขของตราสารหนี้และข้อผูกพันทางการเงินยังคงเป็นไปได้ในปัจจุบัน แต่ความมั่นคง
ยังจำกัดอยู่ในระดับหนึ่งเท่านั้น และความสามารถในการชำระหนี้คืนตามกำหนดเวลาอย่างต่อเนื่องนั้นไม่

แน่นอน ขึ้นอยู่กับสภาวะท่ีเอ้ือต่อการดำเนินธุรกิจและสภาพทางเศรษฐกิจ 

CCC(tha), CC(tha), C(tha) แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นต่ำมากเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอ่ืนใน

ประเทศไทย ความสามารถในการปฏิบัติตามข้อผูกพันทางการเงินขึ้นอยู่กับสภาวะท่ีเอ้ือต่อการดำเนินธุรกิจและ

การพัฒนาทางเศรษฐกิจเพียงอย่างเดียว 

D(tha) อันดับความน่าเชื่อถือเหล่านี้ จะถูกกำหนดให้สำหรับองค์กรหรือตราสารหนี้ซึ่งกำลังอยู่ในภาวะผิดนัดชำระหนี้ใน

ปัจจุบัน 
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คำอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือระยะส้ัน สำหรับประเทศไทย 

F1 (tha) แสดงถึงระดับความสามารถขั้นสูงสุดในการชำระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารตรงตามกำหนดเมื่อเปรียบเทียบ

กับผู้ออกตราสารหรือตราสารอ่ืน ๆ ในประเทศไทย ภายใต้อันดับความน่าเชื่อถือนี้จะมอบให้สำหรับอันดับความ

น่าเชื่อถือท่ีมีความเส่ียง “น้อยท่ีสุด” เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอ่ืนในประเทศเดียวกันและโดยปกติแล้ว

จะกำหนดให้กับตราสารทางการเงินท่ีออกหรือค้ำประกันโดยรัฐบาล ในกรณีท่ีมีระดับความน่าเชื่อถือสูงเป็น

พิเศษจะมีสัญลักษณ์ “+” แสดงไว้เพิ่มเติมจากอันดับความน่าเชื่อถือท่ีกำหนด 

F2 (tha) แสดงถึงระดับความสามารถในการชำระหนี้ตามเงื่อนไขทางการเงินของตราสารตามกำหนดเวลาในระดับท่ีน่า

พอใจเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอ่ืน ๆ ในประเทศไทย อย่างไรก็ดี ระดับความน่าเชื่อถือ

ดังกล่าวยังไม่อาจเทียบเท่ากับกรณีที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือท่ีสูงกว่า 

F3 (tha) แสดงถึงระดับความสามารถในการชำระหนี้ตามเงื่อนไขทางการเงินของตราสารตามกำหนดเวลาในระดับปานกลางเมื่อ

เปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอ่ืน ๆ ในประเทศไทย ความสามารถในการชำระหนี้ดังกล่าวจะมีความไม่

แน่นอนมากขึ้นไปตามความเปลี่ยนแปลงในทางลบในระยะส้ันมากกว่าตราสารท่ีได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือท่ี

สูงกว่า 

B (tha) แสดงถึงระดับความสามารถในการชำระหนี้ตามเงื่อนไขทางการเงินของตราสารตามกำหนดเวลาท่ีไม่แน่นอน

เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอ่ืน ๆ ในประเทศไทย ความสามารถในการชำระหนี้ดังกล่าวจะไม่

แน่นอนมากขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจแลการเงินในทางลบระยะส้ัน 

C (tha) แสดงถึงระดับความสามารถในการชำระหนี้ตามเงื่อนไขทางการเงินของตราสารตามกำหนดเวลาท่ีไม่แน่นอนสูง

เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอ่ืน ๆ ในประเทศไทย ความสามารถในการปฏิบัติตามข้อผูกพัน

ทางการเงินขึ้นอยู่กับสภาวะท่ีเอ้ือต่อการดำเนินธุรกิจและสภาพการณ์ทางเศรษฐกิจเท่านั้น 

D (tha) แสดงถึงการผิดนัดชำระหนี้ที่ได้เกิดขึ้นแล้วหรือกำลังจะเกิดขึ้น 

หมายเหตุประกอบการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระยะยาว ในระยะส้ัน สำหรับประเทศไทย 

เครื่องบ่งชี้พิเศษสำหรับประเทศไทย “tha” จะถูกระบุไว้ต่อจากอันดับความน่าเชื่อถือทุกระดับ เพื่อแยกความแตกต่าง

ออกจากการจัดอันดับความน่าเชื่อถือระดับสากล เครื่องหมาย “ + ” หรือ “ - ” อาจจะถูกระบุไว้เพิ่มเติมต่อจากอันดับความ

น่าเชื่อถือสำหรับประเทศหนึ่งๆ เพื่อแสดงถึงสถานะย่อยโดยเปรียบเทียบกันภายในอันดับความน่าเชื่อถือขึ้นหลัก ท้ังนี้ จะไม่

มีการระบุสัญลักษณ์ต่อท้ายดังกล่าว สำหรับอันดับความน่าเชื่อถือระดับ “AAA (tha)” หรืออันดับท่ีต่ำกว่า “CCC (tha)” 

สำหรับอันดับความน่าเชื่อถือในระยะยาวและจะไม่มีการระบุสัญลักษณ์ต่อท้ายดังกล่าวสำหรับอันดับความน่าเชื่อถือใน

ระยะส้ัน นอกเหนือจาก “F1 (tha)” 

สัญญาณการปรับอันดับความน่าเชื่อถือ (Rating Watch) : สัญญาณการปรับอันดับความน่าเชื่อถือจะถูกใช้เพื่อแจ้งให้

นักลงทุนทราบว่ามีความเป็นไปได้ท่ีจะมีการเปลี่ยนแปลงอันดับความน่าเชื่อถือและแจ้งแนวโน้มทิศทางของการ
เปลี่ยนแปลงดังกล่าว สัญญาณดังกล่าวอาจระบุเป็น “สัญญาณบวก” ซึ่งบ่งชี้แนวโน้มในการปรับอันดับความน่าเชื่อถือให้

สูงขึ้น “สัญญาณลบ” จะบ่งชี้แนวโน้มในการปรับอันดับความน่าเชื่อถือให้ต่ำลง หรือ “สัญญาณวิวัฒน์” ในกรณีที่อันดับความ
น่าเชื่อถืออาจจะได้รับการปรับขึ้น ปรับลง หรือคงท่ี โดยปกติสัญญาณการปรับอันดับความน่าเชื่อถือมักจะถูกระบุไว้สำหรับ

ช่วงระยะเวลาส้ัน ๆ 
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กองทุนเปิด แอล เอช เอ็ม เอส เฟล็กซิเบิ้ล (LHMSFL) 

รายงานสรุปเงินลงทุนในตราสารแห่งหน้ี เงินฝาก หรือตราสารก่ึงหน้ีก่ึงทุน  

มูลค่า ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2564 

 

 
 
 
 
สัดส่วนเงินลงทนุขั้นสงูต่อมูลค่าทรัพยส์ินสุทธขิองกองทุนสำหรับกลุ่มตราสารตาม (ง) เท่ากับ 15% NAV 

 
 
 

รายชื่อหุ้นท่ีลงทุน 10 อันดับแรก พร้อมสัดส่วนการลงทุน 

มูลค่า ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2564 

 

 

 

 

 

กลุ่มของตราสารการลงทุน มูลค่าตามราคาตลาด %NAV

(ก) ตราสารภาครัฐไทย/ตราสารภาครัฐต่างประเทศ                             -                  -

(ข) ตราสารท่ีธนาคารท่ีมีกฎหมายเฉพาะจัดต้ังข้ึน ธนาคารพาณิชย์
738,437.95 1.33

หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก/ส่ังจ่าย/รับอาวัล/ค้ าประกัน

(ค) ตราสารท่ีมีอันดับความน่าเช่ือถืออยู่ในอันดับท่ีสามารถ -                               -                 

ลงทุนได้ (Investment grade)

(ง) ตราสารท่ีมีอันดับความน่าเช่ือถืออยู่ในอันดับต่ ากว่าอันดับท่ี -                               -                 

สามารถลงทุนได้ (Non-Investment grade) หรือไม่มี Rating

ล าดับ ช่ือย่อ ร้อยละของเงินลงทุน

1 KCE 9.96

2 RCL 9.70

3 HANA 9.62

4 PSL 9.29

5 TTA 8.47

6 TU 6.42

7 RJH 4.62

8 CHG 4.16

9 JWD 4.09

10 SAT 4.03

บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส จ ากัด (มหาชน)

บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จ ากัด (มหาชน)

บริษัท อาร์ ซี แอล จ ากัด (มหาชน)

ช่ือหลักทรัพย์

บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จ ากัด (มหาชน)

บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จ ากัด (มหาชน)

บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จ ากัด (มหาชน)

บริษัท ไทยยูเน่ียน กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน)

บริษัท โรงพยาบาลราชธานี จ ากัด (มหาชน)

บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จ ากัด (มหาชน)

บริษัท เจดับเบิ้ลยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จ ากัด (มหาชน)
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กองทุนเปิด แอล เอช เอ็ม เอส เฟล็กซิเบิ้ล (LHMSFL) 

รายงานการลงทุนท่ีไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน 

รอบปีบัญชีระหว่างวันท่ี 1 กรกฎาคม 2563 ถึงวันท่ี 30 มิถุนายน 2564 

วันที่ รายละเอียด การดำเนินการแก้ไข 

  
 

 

 

การใช้สิทธิออกเสียงในท่ีประชุมผู้ถือหุ้น 

ผู้ลงทุนสามารถตรวจดูแนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงและการดำเนินการใช้สิทธิออกเสียงได้ท่ี website ของบริษัท
จัดการ www.lhfund.co.th 

 
 

 
 

รายงานรายชื่อของบุคคลท่ีเก่ียวข้อง ท่ีมีการทำธุรกรรมกับกองทุนรวม 

 กองทุนเปิด แอล เอช เอ็ม เอช เฟล็กซิเบ้ิล มีการทำธุรกรรมกับบุคคลท่ีเก่ียวข้องในรอบระยะเวลาตั้งแต่วันท่ี 1 กรกฎาคม 

2563 ถึงวันท่ี 30 มิถุนายน 2564 ตามรายชื่อ ดังนี้ 

- บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) 

- บริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) 

หมายเหตุ : ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบการทำธุรกรรมกับบุคคลท่ีเก่ียวข้องกับกองทุนรวม ได้ท่ีบริษัทจัดการโดยตรง หรือท่ี 

Website ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด www.lhfund.co.th และสำนักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. www.sec.or.th 

  

http://www.lhfund.co.th/
http://www.sec.or.th/
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กองทุนเปิด แอล เอช เอ็ม เอส เฟล็กซิเบิ้ล (LHMSFL) 

การรับผลประโยชน์ตอบแทนเน่ืองจากการใช้บริการบุคคลอื่นๆ (Soft Commission) 
 

 
 

 

ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ 

ตั้งแต่วันท่ี 1 กรกฎาคม 2563 ถึงวันท่ี 30 มิถุนายน 2564 

 

บริษัทท่ีให้ผลประโยชน์ บทวิเคราะห์และข้อมูล

ข่าวสาร

จัดเย่ียมชมบริษัท 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

ล าดับ ช่ือบริษัทนายหน้า
ค่านายหน้า

(บาท)*

อัตราส่วน

(%)

1 บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จ ากัด 320,510.14 14.31

2 บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จ ากัด  58,105.62 2.59

3 บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จ ากัด (มหาชน) 47,048.31 2.10

4 บริษัทหลักทรัพย์เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จ ากัด  91,978.64 4.11

5 บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จ ากัด 58,144.78 2.60

6 บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จ ากัด (มหาชน) 351,694.40 15.70

7 บริษัท หลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 28,075.36 1.25

8 บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จ ากัด (มหาชน) 435,944.51 19.47

9 บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จ ากัด (มหาชน)  420,938.13 18.79

10 บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน)  95,168.39 4.25

11 บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จ ากัด (มหาชน) 45,250.94 2.02

12 บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จ ากัด 104,103.83 4.65

13 บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จ ากัด  175,992.28 7.86

15 บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีต้ี จ ากัด 6,695.66 0.30

รวม 2,239,650.99 100.00
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กองทุนเปิด แอล เอช เอ็ม เอส เฟล็กซิเบิ้ล (LHMSFL) 

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน (Portfolio Turnover Ratio: PTR) 

มูลค่า ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2564 

 

 
 

ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3  
ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2564 

ชื่อกองทุน ผู้ถือหน่วย สัดส่วน (ร้อยละ) 

กองทุนเปิด แอล เอช เอ็ม เอส เฟล็กซิเบ้ิล 

(LHMSFL) 

กลุ่มบุคคลใดบุคคล

หนึ่ง 

37.6602  

 

 
 

 

 
 ค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเก็บจากกองทุนรวม 

สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันท่ี 1 กรกฏาคม 2563 ถึงวันท่ี 30 มิถุนายน 2564 

 

 

 

 

 

ช่ือกองทุน PTR

กองทุนเปิด แอล เอช เอ็ม เอส เฟล็กซิเบิ้ล 12.1741

ค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเก็บจากกองทุน* จ านวนเงิน

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

ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee) 763.41 1.603 ไม่เกินร้อยละ 3.21

ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee) 14.00 0.029 ไม่เกินร้อยละ 0.11

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (Registrar Fee) 127.37 0.267 ไม่เกินร้อยละ 0.27

ค่าสอบบัญชี (Audit Fee) 50.00 0.105 ตามท่ีจ่ายจริง

ค่าท่ีปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee) ไม่มี ไม่มี ไม่มี

ค่าจัดต้ังและจดทะเบียนกองทุน (Setup and Registered Fund) 0.00 0.000 ตามท่ีจ่ายจริง

ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ในการด าเนินโครงการ  (Others Operating  Expense) 63.96 0.134 ตามท่ีจ่ายจริง

รวมค่าใช้จ่ายท้ังหมด** 1,018.74 2.138

ค่าใช้จ่ายในการซ้ือขายหลักทรัพย์ 2,239.65 4.703 ตามท่ีจ่ายจริง

หมายเหตุ

* ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม ภาษีธรุกิจเฉพาะ หรือภาษีอ่ืนใดในท านองเดียวกัน (ถ้ามี)

**  ไม่รวมค่านายหน้าซ้ือขายหลักทรัพย์ และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนจากการซ้ือขายหลักทรัพย์

ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ










































