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กองทุนเปิด แอล เอช มัง่คัง่ (LHSELECT) 

กองทุนเปิด แอล เอช มัง่คัง่ (LHSELECT) 

ประเภทโครงการ : กองทุนรวมผสม 
  ตราสารทุน : แบบไม่ก าหนดสดัส่วนการลงทุนในตราสารทุน  
  ตราสารหนี้ : แบบไม่ก าหนดสดัส่วนการลงทุนในตราสารหนี้  
  หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสงัหารมิทรพัย/์REITs : แบบไม่ก าหนดสดัส่วนการลงทุนในหน่วยลงทุนของ

กองทุนรวมอสงัหารมิทรพัย/์REITs  
  กองทุนรวมโครงสรา้งพืน้ฐาน : แบบไม่ก าหนดสดัส่วนการลงทุนในกองทุนรวมโครงสรา้งพืน้ฐาน 
 
นโยบายการลงทุน : กองทุนมนีโยบายทีจ่ะลงทุนในหรอืมไีวซ้ึ่งหลกัทรพัย์ และ/หรอืตราสารดงัต่อไปนี้ โดยจะพจิารณาปรบั

สดัส่วนการลงทุนของหลกัทรพัย ์และ/หรอืตราสารดงักล่าวไดต้ัง้แต่รอ้ยละ 0 – 100 ของมูลค่าทรพัยส์นิ
สุทธขิองกองทุน   

  - ตราสารแห่งทุน   
  - ตราสารแห่งหนี้ เงนิฝากธนาคาร ตราสารกึง่หนี้กึง่ทุน ใบส าคญัแสดงสทิธ ิ
  - หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์/REITs/ตราสารอื่นใดที่ให้สิทธิในการได้มาหรือที่มี

ผลตอบแทนอา้งองิกบัตราสารดงักล่าวขา้งตน้ หรอืกลุ่มของตราสาร/หน่วยลงทุนดงักล่าวขา้งตน้  
  - กองทุนรวมโครงสรา้งพืน้ฐาน/ตราสารอื่นใดทีใ่หส้ทิธใินการไดม้าหรอืทีม่ผีลตอบแทนอ้างองิกบัตราสาร

ดงักล่าวขา้งตน้ รวมถงึหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิอื่นหรอืการหาดอกผลโดยวธิอีื่นตามทีร่ะบุไวใ้นโครงการ
หรอืตามทีค่ณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอื ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด  

   ทัง้นี้ กองทุนอาจจะพจิารณาลงทุนในหน่วย private equity ตามประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ไม่เกนิรอ้ยละ 20 ของมลูค่าทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุน 

   ผูจ้ดัการกองทุนจะพจิารณาลงทุนในตราสารทุน และ/หรอืตราสารหนี้ และ/หรอืหน่วยลงทุนของกองทุน
รวมอสงัหารมิทรพัย์/REITs และ/หรอืกองทุนรวมโครงสรา้งพื้นฐาน และ/หรอืหลกัทรพัย์อื่นที่ผูจ้ดัการ
กองทุนพจิารณาว่ามคีวามเหมาะสมทีจ่ะลงทุน  

   ทัง้นี้ กองทุนจะพิจารณาลงทุนในหุ้นซึ่งเป็นส่วนประกอบของดชันี SET100 เป็นอนัดบัแรก และ/หรอื
กองทุนอาจจะพจิารณาลงทุนในหุน้กลุ่มอื่น ซึ่งสดัส่วนการลงทุนขึน้อยู่กบัดุลยพนิิจของผูจ้ดัการกองทุน
และตามความเหมาะสมกบัสภาวการณ์ในแต่ละขณะเพื่อประโยชน์ของกองทุนเป็นหลกั   

   กองทุนอาจจะพิจารณาลงทุนในหรอืมีไว้ซึ่งสญัญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อ
ป้องกันความเสี่ยง (Hedging) และตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่ อถือของตราสารหรือผู้ออก 
(Issue/Issuer) ต ่ากว่าทีส่ามารถลงทุนได ้(Non-investment grade) โดยจะไม่ลงทุนในหรอืมไีวซ้ึ่งตราสารที่
มีลกัษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) ตราสารหนี้ที่ไม่ได้รบัการจดัอันดับความ
น่าเชื่อถือ (Unrated Securities) ตราสารทุนของบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนซื้อขายในตลาด (ไม่รวมถึง
หลกัทรพัย์ที่คณะกรรมการตลาดหลักทรพัย์สัง่รบัเป็นหลักทรพัย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรพัย์แห่ง
ประเทศไทย ซึง่ผูอ้อกหลกัทรพัยด์งักล่าวอยู่ระหว่างการด าเนินการกระจายการถอืหุน้รายย่อยตามขอ้บงัคบั
ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย) 
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กองทุนเปิด แอล เอช มัง่คัง่ (LHSELECT) 

 

 

 

 

เรยีน ท่านผูถ้อืหน่วยลงทุน 
 กองทุนเปิด แอล เอช มัง่คัง่ 

 
บรษิัทหลกัทรพัย์จดัการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จ ากัด ขอน าส่ง “รายงานสรุปสถานะการลงทุน” เพื่อรายงาน     

ผลการด าเนินงานของกองทุนตัง้แต่วนัที ่1 มถิุนายน 2563 ถงึวนัที ่31 พฤษภาคม 2564 มาเพื่อโปรดทราบ 

 

สภาพตลาดในรอบบญัชีตัง้แต่วนัท่ี 1 มิถนุายน 2563 ถึงวนัท่ี 31 พฤษภาคม 2564 

 ตลาดตราสารทุน 

 หลงัจากทีต่ลาดหุน้ปรบัตวัลงอย่างรุนแรงเน่ืองจากการล็อกดาวน์ครัง้แรกหลงัจากทีม่กีารแพร่ระบาดของ COVID-19 

ในช่วงเดอืนมนีาคม - เมษายน 2563 ตลาดหุ้นก็เริม่ทยอยปรบัตวัเพิม่ขึ้นอย่างต่อเนื่องหลงัจากที่คาดว่าผลประกอบการของ

บรษิทัจดทะเบยีนไดผ้่านจุดต ่าสุดไปแล้วในไตรมาสที ่2 ปี 2563 และจะดขีึน้เป็นล าดบัหลงัจากที่เริม่มขี่าวดใีนส่วนของวคัซีน

ป้องกนั COVID-19 และตลาดหลกัทรพัย์ได้ทยอยปรบัตวัขึ้นอย่างต่อเนื่องตัง้แต่เดอืนธนัวาคม 2563 จนขึ้นไปทดสอบระดบั 

1,600 จุดในเดอืนเมษายน 2564 จากปัจจยัหลกั ไดแ้ก่ การฟ้ืนตวัของผลการด าเนินงานของบรษิทัจดทะเบยีนรวมถงึการทยอย

ปรบัประมาณการของก าไรปี 2564 นี้อย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะหุน้กลุ่ม Growth Stock และการฟ้ืนตวัของเศรษฐกจิโลกหลงัจากที่

ไดเ้ริม่ทยอยฉีดวคัซนีป้องกนั COVID-19 ท าใหค้าดว่าจะมกีารคลายการล็อกดาวน์หรอืทยอยเปิดประเทศเพื่อใหม้กีจิกรรมทาง

เศรษฐกจิเพิม่ขึน้เป็นล าดบัและจะท าใหเ้ศรษฐกจิสามารถกลบัมาสู่ระดบัปกตกิ่อนการแพร่ระบาดของ COVID-19 ได ้แต่อย่างไร

ก็ตามเนื่องจากมีการแพร่ระบาดครัง้ที่ 3 ในไทยในช่วงปลายเดือนเมษายน 2564  จนท าให้ต้องมีการล็อกดาวน์แบบไม่เต็ม

รปูแบบในบางพืน้ที ่และกม็กีารผ่อนคลายมาตรการลอ็กดาวน์บางอย่างบา้งในเดอืนพฤษภาคม 2564 ท าใหร้ะดบัราคาของหุน้มี

ความผนัผวนมากขึน้โดยเฉพาะในหุน้กลุ่มทีเ่กีย่วขอ้งกบัการเปิดประเทศ เช่น กลุ่มโรงแรม และกลุ่มคา้ปลกี เป็นตน้ 

 ภาวะการลงทุนของสินทรพัย์ประเภททรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรพัย์และกองทุ นรวมอสังหาริมทรัพย ์

(PFUNDs & REITs) นัน้การเคลื่อนไหวของราคานัน้จะแตกต่างจากหุ้นเนื่องจากคาดว่าจะได้รบัผลกระทบที่ยาวนานกว่า

เน่ืองจากรายไดเ้กอืบทัง้หมดจะมาจากค่าเช่าไม่ว่าจะเป็นหา้งสรรพสนิคา้ อาคารส านักงาน และโรงแรม เป็นต้น ซึ่งจะต้องท า

การลดค่าเช่าและ/หรอืมกีารคนืพืน้ทีแ่ละคาดว่าการฟ้ืนตวัของรายไดจ้ะค่อนขา้งชา้กว่าบรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหุ้น จงึท าให้

กองทุนในช่วงปีบญัชทีีผ่่านมามกีารลดการลงทุนในหุน้ แต่ไม่ไดม้กีารลงทุนใน PFUNDs & REITs เลยจนเริม่ท าการลงทุนบ้าง

เลก็น้อยในช่วงตน้ปี 2564 นี้ 

 อย่างไรก็ตามดว้ยจากการพจิารณาถึงการลงทุนของกองทุนนี้ทีจ่ะว่าเป็นการลงทุนแบบผสมยดืหยุ่นและพจิารณาถึง

ผลตอบแทนเทยีบกบัความเสีย่งในระยะยาวแลว้เหน็ว่าการลงทุนในตราสารทุนจะใหผ้ลตอบแทนทีด่กีว่าการลงทุนในตราสารหนี้
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กองทุนเปิด แอล เอช มัง่คัง่ (LHSELECT) 

ทีย่งัคงมคีวามเสีย่งจากการปรบัขึน้ของอตัราผลตอบแทนในระยะกลางถงึยาว จงึเน้นการลงทุนหลกัในตราสารทุนรวมถงึกการ

ลงทุนจะเน้นการลงทุนในกลุ่ม Growth Stock และ กลุ่ม Value ซึง่รวมถงึกลุ่มทีจ่ะไดป้ระโยชน์จากการเปิดประเทศ (Reopening 

Theme) เพื่อสร้างผลตอบแทนที่ดีในระยะยาวซึ่งสอดคล้องการวตัถุประสงค์ของกองทุนนี้ โดยทางบรษิัทจดัการคาดว่า ผล

ประกอบการของบรษิทัในกลุ่ม Growth Stock ทีส่่วนใหญ่จะเป็นหุน้ขนาดกลางและเลก็จะยงัคงสามารถเตบิโตไดต้่อเน่ืองดงัจะ

เหน็ไดจ้ากการปรบัเพิม่ขึน้ของดชันี SET ทีใ่หผ้ลตอบแทนช่วงตัง้แต่ 1 ธนัวาคม 2563 - 31 พฤษภาคม 2564 ถงึรอ้ยละ 45.7 

ซึง่ดกีว่าผลตอบแทนของ SET Index ทีใ่หผ้ลตอบแทนในช่วงเวลาเดยีวกนัทีร่อ้ยละ 13.1 และคาดว่าจะยงัคงใหผ้ลตอบแทนทีด่ี

ได้ไปจนถงึสิน้ปี 2564 และในปี 2565 เมื่อไทยเริม่ด าเนินการเปิดประเทศได้อย่างเต็มรูปแบบแล้วหุ้นกลุ่ม Value รวมถึงหุ้น

ขนาดใหญ่และกลุ่ม reopening คาดว่าจะให้ผลตอบแทนที่ดกีว่า และจะทยอยเพิม่การลงทุนใน PFUNDs & REITs เมื่อเห็น

ความชดัเจนของการเปิดประเทศหรอืการกลบัมาของรายไดข้อง PFUNDs & REITs เน่ืองจากปัจจุบนัระดบัของ Valuation อยู่

ในระดบัทีไ่ม่แพงแลว้ซึง่ปัจจุบนัมกีารลงทุนบา้งในบางกองทุนทีค่าดว่าจะใหผ้ลตอบแทนทีด่กีว่า PFNREIT index 

บรษิัทขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นอย่างสูง ทีไ่ด้มอบความไว้วางใจให้บรษิัทบรหิารเงนิลงทุนของท่าน 

บรษิทัยงัคงยนืยนัในความตัง้ใจและทุม่เทความสามารถเพื่อบรหิารเงนิของท่านอย่างมปีระสทิธภิาพสงูทีสุ่ดต่อไป และหากท่านมี

ขอ้สงสยัประการใด ท่านสามารถตดิต่อมาได้ที่บรษิทัหลกัทรพัย์จดัการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮา้ส ์จ ากดั หมายเลขโทรศพัท ์     

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

 

ขอแสดงความนับถอื 

บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน แลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จ ากดั 
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รายชื่อผู้จดัการกองทุน 
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กองทุนเปิด แอล เอช มัง่คัง่ (LHSELECT) 
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กองทุนเปิด แอล เอช มัง่คัง่ (LHSELECT) 

ตารางเปรียบเทียบผลการด าเนินงาน 
ชนิดจ่ายเงินปันผล 

ข้อมูล ณ วนัท่ี 31 พฤษภาคม 2564 
 

 
 

 
 

 

       
ขอ้มลู ณ วนัที ่31 พฤษภาคม 2564 
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กองทุนเปิด แอล เอช มัง่คัง่ (LHSELECT) 

- เอกสารการวดัผลการด าเนินงานของกองทุนรวมฉบบันี้ไดจ้ดัท าขึน้ตามมาตรฐานการวดัผลการด าเนินงานของกองทุนรวมของ
สมาคมบรษิทัจดัการลงทุน 

- ผลการด าเนินงานในอดตี/ผลการเปรยีบเทยีบผลการด าเนินงานทีเ่กี่ยวขอ้งกบัผลติภณัฑ์ในตลาดทุน มไิดเ้ป็นสิง่ยนืยนัถงึผล
การด าเนินงานในอนาคต 

- ท าความเขา้ใจลกัษณะสนิคา้ เงือ่นไข ผลตอบแทน และความเสีย่ง ก่อนตดัสนิใจลงทุน 
 

รายงานสถานะการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผกูพนั 
มูลค่า ณ วนัท่ี 31 พฤษภาคม 2564 

 
 

รายละเอียดการลงทุนในหลกัทรพัย ์
มูลค่า ณ วนัท่ี 31 พฤษภาคม 2564 

 

รายละเอียดการลงทนุ มลูค่าตามราคาตลาด %NAV

หลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิในประเทศ 333,224,532.33              101.27         

เงนิฝากธนาคาร 59,945,324.63                18.22           

หุน้สามญั 263,900,887.70              80.20           

หน่วยลงทุน 9,378,320.00                 2.85            

ประเภทรายการค้างรบัค้างจ่ายหรอืหนี้สนิอืน่ ๆ (4,152,713.34)                (1.26)           

มลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิ 329,071,818.99                 100.00           

อตัราส่วน จ านวนเงินต้น มลูค่ายติุธรรม

(%) หรือ จ านวนหุ้น/ (บาท)

หน่วย

เงินฝากธนาคาร

บรษิทั ธนาคารทหารไทยธนชาต จ ากดั (มหาชน) 18.22 59,940,534.05 59,945,324.63

          รวมเงินฝากธนาคาร 18.22 59,945,324.63

หุ้นสามญั

     หมวดธุรกจิการแพทย์

บรษิทั กรุงเทพดุสติเวชการ จ ากดั(มหาชน) 1.51 229,300.00 4,952,880.00

บรษิทั บางกอก เชน ฮอสปิทอล จ ากดั (มหาชน) 1.51 242,900.00 4,955,160.00

     หมวดธุรกจิขนสง่และโลจสิตกิส์

บรษิทั เจดบัเบิล้ยดู ีอนิโฟโลจสิตกิส ์จ ากดั (มหาชน) 0.54 126,700.00 1,786,470.00

บรษิทั พรเีชยีส ชพิป้ิง จ ากดั (มหาชน) 0.50 91,300.00 1,643,400.00

     หมวดธุรกจิเงนิทุนและหลกัทรพัย์

บรษิทั เงนิตดิลอ้ จ ากดั (มหาชน) 1.53 117,400.00 5,048,200.00

บรษิทั เจ เอม็ ท ีเน็ทเวอร์ค เซอร์วสิเซส็ จ ากดั (มหาชน) 2.46 181,800.00 8,090,100.00

บรษิทั บตัรกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 1.04 46,700.00 3,409,100.00

บรษิทั เมอืงไทย แคปปิตอล จ ากดั (มหาชน) 0.50 26,700.00 1,655,400.00

     หมวดธุรกจิชิ้นสว่นอเิลคทรอนคิส์

บรษิทั เค ซ ีอ ีอเีลค็โทรนคิส ์จ ากดั (มหาชน) 3.48 161,700.00 11,440,275.00

บรษิทั ฮานา ไมโครอเิลค็โทรนคิส จ ากดั (มหาชน) 2.50 136,600.00 8,230,150.00

     หมวดธุรกจิเทคโนโลยี

บรษิทั อนิเตอร์ลิง้ค์ เทเลคอม จ ากดั (มหาชน) 1.96 1,523,400.00 6,459,216.00

     หมวดธุรกจิเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร

บรษิทั เจ มาร์ท จ ากดั (มหาชน) 2.48 205,400.00 8,164,650.00

บรษิทั แอดวานซ ์อนิโฟร์ เซอร์วสิ จ ากดั (มหาชน) 2.98 58,200.00 9,806,700.00

รายละเอียด
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กองทุนเปิด แอล เอช มัง่คัง่ (LHSELECT) 

รายละเอียดการลงทุนในหลกัทรพัย ์(ต่อ) 
มูลค่า ณ วนัท่ี 31 พฤษภาคม 2564 

 

อตัราส่วน จ านวนเงินต้น มลูค่ายติุธรรม

(%) หรือ จ านวนหุ้น/ (บาท)

หน่วย

     หมวดธุรกจิธนาคาร

ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 1.50 42,900.00 4,933,500.00

ธนาคารกสกิรไทย จ ากดั (มหาชน) 1.48 40,900.00 4,867,100.00

ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) 1.00 32,200.00 3,300,500.00

บรษิทั ทสิโก้ไฟแนนเซยีลกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 0.99 36,700.00 3,266,300.00

     หมวดธุรกจิบรรจุภณัฑ์

บรษิทั บจี ีคอนเทนเนอร์ กล๊าส จ ากดั (มหาชน) 1.01 325,400.00 3,319,080.00

บรษิทั เอสซจี ีแพคเกจจิ้ง จ ากดั (มหาชน)  1.99 118,400.00 6,541,600.00

     หมวดธุรกจิปิโตรเคมแีละเคมภีณัฑ์

บรษิทั พทีที ีโกลบอล เคมคิอล จ ากดั (มหาชน) 3.51 182,600.00 11,549,450.00

บรษิทั อนิโดรามา เวนเจอร์ส จ ากดั (มหาชน) 1.00 72,200.00 3,303,150.00

     หมวดธุรกจิพลงังานและสาธารณูปโภค

บรษิทั กลัฟ์ เอน็เนอร์จ ีดเีวลลอปเมนท์ จ ากดั (มหาชน) 1.49 144,990.00 4,893,412.50

บรษิทั บางจากคอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 1.01 130,200.00 3,320,100.00

บรษิทั บา้นป ูจ ากดั (มหาชน) 4.53 1,137,700.00 14,903,870.00

บรษิทั บา้นป ูเพาเวอร์ จ ากดั (มหาชน) 1.00 173,000.00 3,304,300.00

บรษิทั ปตท. จ ากดั (มหาชน) 8.09 674,170.00 26,629,715.00

บรษิทั ปตท. ส ารวจและผลติปิโตรเลยีม จ ากดั (มหาชน) 1.51 42,000.00 4,977,000.00

บรษิทั พลงังานบรสิทุธิ ์จ ากดั (มหาชน) 3.03 165,700.00 9,983,425.00

บรษิทั พทีจี ีเอน็เนอย ีจ ากดั (มหาชน) 2.02 342,400.00 6,642,560.00

บรษิทั สตาร์ ปิโตรเลยีม รไีฟน์นิง่ จ ากดั (มหาชน) 2.03 684,200.00 6,670,950.00

บรษิทั เอสโซ่ (ประเทศไทย) จ ากดั 1.50 583,400.00 4,929,730.00

บรษิทั ไออาร์พซี ีจ ากดั (มหาชน) 1.48 1,208,300.00 4,881,532.00

     หมวดธุรกจิพฒันาอสงัหารมิทรพัย์

บรษิทั ศุภาลยั จ ากดั(มหาชน) 0.51 78,300.00 1,667,790.00

บรษิทั ออรจิิ้น พรอ็พเพอร์ตี้ จ ากดั (มหาชน) 0.99 357,200.00 3,268,380.00

     หมวดธุรกจิพาณิชย์

บรษิทั สยามโกลบอลเฮา้ส ์จ ากดั (มหาชน) 1.51 234,781.00 4,977,357.20

บรษิทั โฮม โปรดกัส ์เซน็เตอร์ จ ากดั (มหาชน) 1.50 354,700.00 4,930,330.00

     หมวดธุรกจิวสัดุก่อสรา้ง

บรษิทั ปนูซเิมนต์ไทย จ ากดั(มหาชน) 1.48 11,100.00 4,861,800.00

     หมวดธุรกจิสือ่และสิง่พมิพ์

บรษิทั บอีซี ีเวลิด์ จ ากดั (มหาชน) 3.50 921,300.00 11,516,250.00

     หมวดธุรกจิอาหารและเครื่องดื่ม

บรษิทั น ้ามนัพชืไทย จ ากดั (มหาชน) 3.50 346,500.00 11,521,125.00

บรษิทั ไมเนอร์ อนิเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั (มหาชน) 1.04 107,100.00 3,427,200.00

บรษิทั อาร์ แอนด์ บ ีฟู้ด ซพัพลาย ์จ ากดั (มหาชน) 3.00 542,400.00 9,871,680.00

          รวมหุ้นสามญั 80.20 263,900,887.70

หน่วยลงทนุ

     หมวดธุรกจิกองทุนรวมอสงัหารมิทรพัยแ์ละกองทรสัต์เพือ่การลงทุนในอสงัหารมิทรพัย์

กองทุนรวมสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัยส์นามบนิสมุย 0.50 95,500.00 1,642,600.00

ทรสัต์เพือ่การลงทุนในสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัย ์CPN รเีทล โกรท 1.31 219,600.00 4,304,160.00

ทรสัต์เพือ่การลงทุนในอสงัหารมิทรพัยแ์ละสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัย ์เอไอเอม็ อนิดสัเทรยีล โกรท 1.04 283,600.00 3,431,560.00

          รวมหน่วยลงทนุ 2.85 9,378,320.00

รวมเงินลงทนุ 101.26 333,224,532.33

รายการค้างจา่ยหรือหน้ีสินอ่ืน ๆ -1.26 -4,152,713.34

มลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิ 100.00 329,071,818.99

รายละเอียด
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กองทุนเปิด แอล เอช มัง่คัง่ (LHSELECT) 

รายละเอียดตวัตราสารและอนัดบัความน่าเช่ือถือของตราสารแห่งหน้ี เงินฝาก หรือตราสารก่ึงหน้ีก่ึงทุน 
มูลค่า ณ วนัท่ี 31 พฤษภาคม 2564 

 

 
 

สถาบนัการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ TRIS Rating 

ค าอธิบายการจดัอนัดบัเครดิตตราสารหน้ีระยะกลางและยาวมอีายุตัง้แต่ 1 ปีขึ้นไป 

AAA อนัดบัเครดติสูงสุด มคีวามเสีย่งต ่าทีสุ่ด ผูอ้อกตราสารหนี้มคีวามสามารถในการช าระดอกเบี้ยและคนืเงนิต้นในเกณฑ์
สงูสุด และไดร้บัผลกระทบน้อยมากจากการเปลีย่นแปลงทางธุรกจิ เศรษฐกจิ และสิง่แวดลอ้มอื่น ๆ 

AA มคีวามเสีย่งต ่ามาก ผูอ้อกตราสารหนี้มคีวามสามารถในการช าระดอกเบีย้และคนืเงนิต้นในเกณฑ์สงูมาก แต่อาจไดร้ับ
ผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงทางธุรกจิ เศรษฐกจิ และสิง่แวดลอ้มอื่น ๆ มากกว่าอนัดบัเครดติทีอ่ยู่ในระดบั AAA 

A มคีวามเสีย่งในระดบัต ่า ผูอ้อกตราสารหนี้มคีวามสามารถในการช าระดอกเบี้ยและคนืเงนิต้นในเกณฑ์สูง แต่อาจไดร้บั
ผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงทางธุรกจิ เศรษฐกจิ และสิง่แวดลอ้มอื่น ๆ มากกว่าอนัดบัเครดติทีอ่ยู่ในระดบัสงูกว่า 

BBB มคีวามเสีย่งในระดบัปานกลาง ผูอ้อกตราสารหนี้มคีวามสามารถในการช าระดอกเบีย้และคนืเงนิตน้ในเกณฑท์ีเ่พยีงพอ 
แต่มคีวามอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงทางธุรกจิ เศรษฐกจิ และสิง่แวดลอ้มอื่น ๆ มากกว่า และอาจมคีวามสามารถใน
การช าระหนี้อ่อนแอลงเมื่อเทยีบกบัอนัดบัเครดติทีอ่ยู่ในระดบัสงูกว่า 

BB มคีวามเสีย่งในระดบัสงู ผูอ้อกตราสารหนี้มคีวามสามารถในการช าระดอกเบีย้และคนืเงนิต้นในเกณฑต์ ่ากว่าระดบัปาน
กลาง และจะไดร้บัผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงทางธุรกจิ เศรษฐกจิ และสิง่แวดลอ้มอื่น ๆ ค่อนขา้งชดัเจน ซึง่อาจส่ง
ใหค้วามสามารถในการช าระหนี้อยู่ในเกณฑท์ีไ่ม่เพยีงพอ 

B มคีวามเสี่ยงในระดบัสูงมาก ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการช าระดอกเบี้ยและคนืเงนิต้นในเกณฑ์ต ่า และ
อาจจะหมดความสามารถหรอืความตัง้ใจในการช าระหนี้ไดต้ามการเปลีย่นแปลงของสถานการณ์ทางธุรกจิ เศรษฐกิจ 
และสิง่แวดลอ้มอื่น ๆ  

C มคีวามเสีย่งในการผดินัดช าระหนี้สูงทีสุ่ด ผูอ้อกตราสารหนี้ไม่มคีวามสามารถในการช าระดอกเบี้ยและคนืเงนิต้นตาม
ก าหนดอย่างชดัเจน โดยต้องอาศยัเงื่อนไขที่เอื้ออ านวยทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิง่แวดล้อมอื่น ๆ อย่างมากจงึจะมี
ความสามารถในการช าระหนี้ได ้

D เป็นระดบัทีอ่ยู่ในสภาวะผดินัดช าระหนี้ โดยผูอ้อกตราสารหนี้ไม่สามารถช าระดอกเบีย้และคนืเงนิตน้ไดต้ามก าหนด 
อนัดบัเครดติจาก AA ถงึ C อาจมเีครือ่งหมายบวก (+) หรอืลบ (-) ต่อทา้ยเพือ่จ าแนกความแตกต่างของคุณภาพของอนัดบั

เครดติภายในระดบัเดยีวกนั 

ค าอธิบายการจดัอนัดบัเครดิตตราสารหน้ีระยะสัน้มอีายุต า่กว่า 1 ปี 

T1 ผู้ออกตราสารหนี้มีสถานะทัง้ทางด้านการตลาดและการเงนิที่แขง็แกร่งในระดบัดีมาก และนักลงทุนจะได้รบัความ

คุม้ครองจากการผดินัดช าระหนี้ทีด่กีว่าอนัดบัเครดติในระดบัอื่น ผูอ้อกตราสารทีไ่ดร้บัอนัดบัเครดติในระดบัดงักล่าวซึ่ง

มเีครื่องหมาย “+” ดว้ยจะไดร้บัความคุม้ครองดา้นการผดินัดช าระหนี้ทีส่งูยิง่ขึน้ 

      ประเภท ผูอ้อก อนัดบั                มลูค่าตาม

ความน่าเช่ือถอื               ราคาตลาด

เงนิฝากธนาคาร บรษิทั ธนาคารทหารไทยธนชาต จ ากดั (มหาชน) AA-(FITCH) 59,945,324.63                 
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กองทุนเปิด แอล เอช มัง่คัง่ (LHSELECT) 

T2 ผูอ้อกตราสารหนี้มสีถานะทัง้ทางดา้นการตลาดและการเงนิทีแ่ขง็แกร่งในระดบัด ีและมคีวามสามารถในการช าระหนี้

ระยะสัน้ในระดบัทีน่่าพอใจ 

T3 ผูอ้อกตราสารหนี้มคีวามสามารถในการช าระหนี้ระยะสัน้ในระดบัทีย่อมรบัได้ 

T4 ผูอ้อกตราสารหนี้มคีวามสามารถในการช าระหนี้ระยะสัน้ทีค่่อนขา้งอ่อนแอ 

อนัดบัเครดติทุกประเภททีจ่ดัโดย TRIS Rating เป็นอนัดบัเครดติตราสารหนี้ในตระกูลเงนิบาท ซึง่สะทอ้นความสามารถใน

การช าระหนี้ของผู้ออกตราสารโดยไม่รวมความเสีย่งในการเปลีย่นแปลงการช าระหนี้จากสกุลเงินบาทเป็นสกุลเงินตรา

ต่างประเทศ 

นอกจากกนี้ TRIS Rating ยังก าหนด “แนวโน้มอนัดบัเครดิต” (Rating Outlook) เพื่อสะท้อนความเป็นไปได้ของการ

เปลี่ยนแปลงอนัดบัเครดติของผู้ออกตราสารในระยะปานกลางหรอืระยะยาว โดย TRIS Rating จะพจิารณาถงึโอกาสที่จะเกิด

การเปลีย่นแปลงของภาวะอุตสาหกรรมและสภาพแวดล้อมทางธุรกจิในอนาคตของผูอ้อกตราสารทีอ่าจกระทบต่อความสามารถ

ในการช าระหนี้ ทัง้นี้ แนวโน้มอนัดบัเครดติที่ออกให้แก่หน่วยงานหนึ่ง ๆ จะเทยีบเท่ากบัความสามารถในการช าระหนี้ของ

หน่วยงานนัน้ ๆ แนวโน้มอนัดบัเครดติแบ่งออกเป็น 4 ระดบั ไดแ้ก่ 

Positive  หมายถงึ อนัดบัเครดติอาจปรบัขึน้ 

Stable  หมายถงึ อนัดบัเครดติอาจไม่เปลีย่นแปลง 

Negative หมายถงึ อนัดบัเครดติอาจปรบัลดลง 

Developing หมายถงึ อนัดบัเครดติอาจปรบัขึน้ ปรบัลดลง หรอืไม่เปลีย่นแปลง 

สถาบนัการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ Fitch Rating 
ค าอธิบายการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือระยะยาว ส าหรบัประเทศไทย 

AAA(tha) แสดงถึงระดบัความน่าเชื่อถือขัน้สูงสุดของอนัดบัความน่าเชื่อถือภายในประเทศไทย ซึ่งก าหนดโดย Fitch โดย
อนัดบัความน่าเชื่อถอืน้ีจะมอบใหก้บัอนัดบัความน่าเชื่อถอืทีม่คีวามเสีย่ง “น้อยทีสุ่ด” เมื่อเปรยีบเทยีบกบัผูอ้อกตรา
สารหรอืตราสารอื่นในประเทศไทย และโดยปกตแิล้วจะก าหนดใหแ้ก่ตราสารทางการเงนิทีอ่อกหรอืค ้าประกนัโดย
รฐับาล 

AA(tha) แสดงถึงระดบัความน่าเชื่อถือขัน้สูงมากเปรยีบเทยีบกบัผู้ออกตราสารหรอืตราสารอื่นในประเทศไทย โดยระดบั
ความน่าเชื่อถือของตราสารทางการเงนิขัน้นี้ต่างจากผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นที่ได้รบัการจดัอนัดบั ความ
น่าเชื่อถอืขัน้สงูสุดของประเทศไทยเพยีงเลก็น้อย 

BBB (tha) แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขัน้ปานกลางเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย 
อย่างไรก็ดีมคีวามเป็นไปได้มากว่าการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์หรอืสภาพทางเศรษฐกิจจะมีผลกระทบต่อ
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กองทุนเปิด แอล เอช มัง่คัง่ (LHSELECT) 

ความสามารถในการช าระหนี้ไดต้รงตามก าหนดเวลาของตราสารทางการเงนิเหล่านี้มากกว่าตราสารหนี้อื่นทีไ่ดร้บั
การจดัอนัดบัความน่าเชื่อถอืในประเภททีส่งูกว่า 

BB (tha) แสดงถงึระดบัความน่าเชื่อถอืค่อนขา้งต ่าเมื่อเปรยีบเทยีบกบัผูอ้อกตราสารหรอืตราสารอื่นในประเทศไทย การช าระ
หนี้ตามเงื่อนไขของตราสารเหล่านี้ภายในประเทศนัน้ ๆ มคีวามไม่แน่นอนในระดบัหนึ่งและความสามารถในการ
ช าระหนี้คนืตามก าหนดเวลาจะมคีวามไม่แน่นอนมากขึน้ตามการเปลีย่นแปลงของเศรษฐกจิในทางลบ 

B (tha) แสดงถงึระดบัความน่าเชื่อถอืขัน้ต ่าอย่างมนีัยส าคญัเมื่อเปรยีบเทยีบกบัผู้ออกตราสารหรอืตราสารอื่นในประเทศ
ไทย การปฏบิตัติามเงื่อนไขของตราสารหนี้และขอ้ผูกพนัทางการเงนิยงัคงเป็นไปไดใ้นปัจจุบนั แต่ความมัน่คงยงั
จ ากดัอยู่ในระดบัหนึ่งเท่านัน้ และความสามารถในการช าระหนี้คืนตามก าหนดเวลาอย่างต่อเนื่องนัน้ไม่แน่นอน 
ขึน้อยู่กบัสภาวะทีเ่อือ้ต่อการด าเนินธุรกจิและสภาพทางเศรษฐกจิ 

CCC(tha), CC(tha), C(tha)   แสดงถึงระดบัความน่าเชื่อถือขัน้ต ่ามากเมื่อเปรยีบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นใน
ประเทศไทย ความสามารถในการปฏิบตัติามข้อผูกพนัทางการเงนิขึน้อยู่กบัสภาวะทีเ่อื้อต่อการด าเนินธุรกิจและ
การพฒันาทางเศรษฐกจิเพยีงอย่างเดยีว 

D(tha) อนัดบัความน่าเชื่อถอืเหล่านี้ จะถูกก าหนดให้ส าหรบัองค์กรหรอืตราสารหนี้ซึ่งก าลงัอยู่ในภาวะผดินัดช าระหนี้ใน
ปัจจุบนั 

ค าอธิบายการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือระยะสัน้ ส าหรบัประเทศไทย 

F1 (tha) แสดงถงึระดบัความสามารถขัน้สงูสุดในการช าระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารตรงตามก าหนดเมื่อเปรยีบเทยีบกบัผู้

ออกตราสารหรือตราสารอื่น ๆ ในประเทศไทย ภายใต้อันดับความน่าเชื่อถือนี้จะมอบให้ส าหรบัอันดับความ

น่าเชื่อถอืที่มคีวามเสีย่ง “น้อยที่สุด” เมื่อเปรยีบเทยีบกบัผูอ้อกตราสารอื่นในประเทศเดยีวกนัและโดยปกตแิล้วจะ

ก าหนดใหก้บัตราสารทางการเงนิทีอ่อกหรอืค ้าประกนัโดยรฐับาล ในกรณีทีม่รีะดบัความน่าเชื่อถอืสงูเป็นพเิศษจะมี

สญัลกัษณ์ “+” แสดงไวเ้พิม่เตมิจากอนัดบัความน่าเชื่อถอืทีก่ าหนด 

F2 (tha) แสดงถงึระดบัความสามารถในการช าระหนี้ตามเงือ่นไขทางการเงนิของตราสารตามก าหนดเวลาในระดบัทีน่่าพอใจ

เมื่อเปรยีบเทยีบกบัผูอ้อกตราสารหรอืตราสารอื่น ๆ ในประเทศไทย อย่างไรกด็ ีระดบัความน่าเชื่อถอืดงักล่าวยงัไม่

อาจเทยีบเท่ากบักรณีทีไ่ดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเชื่อถอืทีส่งูกว่า 

F3 (tha) แสดงถงึระดบัความสามารถในการช าระหนี้ตามเงื่อนไขทางการเงนิของตราสารตามก าหนดเวลาในระดบัปานกลาง

เมื่อเปรยีบเทยีบกบัผู้ออกตราสารหรอืตราสารอื่น ๆ ในประเทศไทย ความสามารถในการช าระหนี้ดงักล่าวจะมี

ความไม่แน่นอนมากขึน้ไปตามความเปลีย่นแปลงในทางลบในระยะสัน้มากกว่าตราสารทีไ่ดร้บัการจดัอนัดบัความ

น่าเชื่อถอืทีส่งูกว่า 
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กองทุนเปิด แอล เอช มัง่คัง่ (LHSELECT) 

B (tha) แสดงถึงระดบัความสามารถในการช าระหนี้ตามเงือ่นไขทางการเงนิของตราสารตามก าหนดเวลาทีไ่ม่แน่นอนเมื่อ

เปรยีบเทยีบกบัผูอ้อกตราสารหรอืตราสารอื่น ๆ ในประเทศไทย ความสามารถในการช าระหนี้ดงักล่าวจะไม่แน่นอน

มากขึน้ตามการเปลีย่นแปลงทางเศรษฐกจิแลการเงนิในทางลบระยะสัน้ 

C (tha) แสดงถงึระดบัความสามารถในการช าระหนี้ตามเงือ่นไขทางการเงนิของตราสารตามก าหนดเวลาทีไ่ม่แน่นอนสงูเมื่อ

เปรยีบเทยีบกบัผู้ออกตราสารหรอืตราสารอื่น ๆ ในประเทศไทย ความสามารถในการปฏิบตัิตามขอ้ผูกพนัทาง

การเงนิขึน้อยู่กบัสภาวะทีเ่อือ้ต่อการด าเนินธุรกจิและสภาพการณ์ทางเศรษฐกจิเท่านัน้ 

D (tha) แสดงถงึการผดินัดช าระหนี้ทีไ่ดเ้กดิขึน้แลว้หรอืก าลงัจะเกดิขึน้ 

หมายเหตุประกอบการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือในระยะยาว ในระยะสัน้ ส าหรบัประเทศไทย 

เครื่องบ่งชีพ้เิศษส าหรบัประเทศไทย “tha” จะถูกระบุไวต้่อจากอนัดบัความน่าเชื่อถอืทุกระดบั เพื่อแยกความแตกต่างออก

จากการจดัอนัดบัความน่าเชื่อถอืระดบัสากล เครื่องหมาย “ + ” หรอื “ - ” อาจจะถูกระบุไวเ้พิม่เตมิต่อจากอนัดบัความน่าเชื่อถอื

ส าหรบัประเทศหนึ่ง ๆ เพื่อแสดงถงึสถานะย่อยโดยเปรยีบเทียบกนัภายในอนัดบัความน่าเชื่อถอืขึน้หลกั ทัง้นี้ จะไม่มกีารระบุ

สญัลกัษณ์ต่อทา้ยดงักล่าว ส าหรบัอนัดบัความน่าเชื่อถอืระดบั “AAA (tha)” หรอือนัดบัทีต่ ่ากว่า “CCC (tha)” 

ส าหรบัอนัดบัความน่าเชื่อถือในระยะยาวและจะไม่มกีารระบุสญัลกัษณ์ต่อท้ายดงักล่าวส าหรบัอนัดบัความน่าเชื่อถือใน

ระยะสัน้ นอกเหนือจาก “F1 (tha)” 

สญัญาณการปรบัอนัดบัความน่าเชื่อถอื (Rating Watch) : สญัญาณการปรบัอนัดบัความน่าเชื่อถอืจะถูกใชเ้พื่อแจง้ใหน้ัก
ลงทุนทราบว่ามีความเป็นไปได้ที่จะมีการเปลี่ยนแปลงอนัดบัความน่าเชื่อถือและแจ้งแนวโน้มทิศทางของการเปลี่ยนแปลง
ดงักล่าว สญัญาณดงักล่าวอาจระบุเป็น “สญัญาณบวก” ซึง่บ่งชีแ้นวโน้มในการปรบัอนัดบัความน่าเชื่อถือใหส้งูขึน้ “สญัญาณลบ” 
จะบ่งชีแ้นวโน้มในการปรบัอนัดบัความน่าเชื่อถอืใหต้ ่าลง หรอื “สญัญาณววิฒัน์” ในกรณีทีอ่นัดบัความน่าเชื่อถอือาจจะไดร้บัการ
ปรบัขึน้ ปรบัลง หรอืคงที ่โดยปกตสิญัญาณการปรบัอนัดบัความน่าเชื่อถอืมกัจะถูกระบุไวส้ าหรบัช่วงระยะเวลาสัน้ ๆ 
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กองทุนเปิด แอล เอช มัง่คัง่ (LHSELECT) 

รายงานสรปุเงินลงทุน 

มูลค่า ณ วนัท่ี 31 พฤษภาคม 2564 

 

 
 
 
 
 

 
 

รายชื่อหุ้นท่ีลงทุน 10 อนัดบัแรก พร้อมสดัส่วนการลงทุน 
มูลค่า ณ วนัท่ี 31 พฤษภาคม 2564 

 
 
 
 
 
 

กลุม่ของตราสารการลงทนุ มลูค่าตามราคาตลาด %NAV

(ก) ตราสารภาครฐัไทย/ตราสารภาครฐัต่างประเทศ - -

(ข) ตราสารทีธ่นาคารทีม่กีฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ ธนาคารพาณิชย์ 59,945,324.63                18.22            

หรอืบรษิทัเงนิทุนเป็นผูอ้อก/สัง่จ่าย/รบัอาวลั/ค า้ประกนั

(ค) ตราสารทีม่อีนัดบัความน่าเชื่อถอือยูใ่นอนัดบัทีส่ามารถ -                              -               

ลงทุนได้ (Investment grade)

(ง) ตราสารทีม่อีนัดบัความน่าเชื่อถอือยูใ่นอนัดบัต ่ากวา่อนัดบัที่ -                              -               

สามารถลงทุนได้ (Non-Investment grade) หรอืไม่ม ีRating

ล าดบั ช่ือย่อ ร้อยละของเงินลงทุน

1 PTT 8.09

2 BANPU 4.53

3 PTTGC 3.51

4 TVO 3.50

5 BEC 3.50

6 KCE 3.48

7 EA 3.03

8 RBF 3.00

9 ADVANC 2.98

10 HANA 2.50

บรษิทั พทีที ีโกลบอล เคมคิอล จ ากดั (มหาชน)

บรษิทั ปตท. จ ากดั (มหาชน)

บรษิทั บา้นป ูจ ากดั (มหาชน)

ช่ือหลกัทรพัย์

บรษิทั ฮานา ไมโครอเิลค็โทรนิคส จ ากดั (มหาชน)

บรษิทั น ้ามนัพชืไทย จ ากดั (มหาชน)

บรษิทั บอีซี ีเวลิด ์จ ากดั (มหาชน)

บรษิทั เคซอี ีอเีลคโทรนิคส ์จ ากดั (มหาชน)

บรษิทั พลงังานบรสิุทธิ ์จ ากดั (มหาชน)

บรษิทั อาร์ แอนด ์บ ีฟู้ด ซพัพลาย ์จ ากดั (มหาชน)

บรษิทั แอดวานซ์ อนิโฟร์ เซอร์วสิ จ ากดั (มหาชน)

สดัส่วนเงนิลงทุนขัน้สงูต่อมลูค่าทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุนส าหรบักลุ่มตราสารตาม (ง) เท่ากบั 15% NAV 
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กองทุนเปิด แอล เอช มัง่คัง่ (LHSELECT) 

รายงานการลงทุนท่ีไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน 
รอบ 6 เดือนระหวา่งวนัท่ี 1 มิถนุายน 2563 ถึงวนัท่ี 31 พฤษภาคม 2564 

วนัที ่ รายละเอยีด การด าเนินการแกไ้ข 
  

 
 

 

 
การใช้สิทธิออกเสียงในท่ีประชุมผู้ถือหุ้น 

ผูล้งทุนสามารถตรวจดูแนวทางในการใชส้ทิธอิอกเสยีงและการด าเนินการใชส้ทิธอิอกเสยีงไดท้ี ่website ของบรษิทัจดัการ 
www.lhfund.co.th 

 

 
รายงานรายชื่อของบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง ท่ีมีการท าธรุกรรมกบักองทุนรวม 

 กองทุนเปิด แอล เอช มัง่คัง่ มกีารท าธุรกรรมกบับุคคลที่เกี่ยวขอ้งในรอบระยะเวลาตัง้แต่วนัที่ 1 มถิุนายน 2563 ถึง
วนัที ่31 พฤษภาคม 2564 ตามรายชื่อ ดงันี้ 

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

หมายเหตุ : ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบการท าธุรกรรมกบับุคคลที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวม ได้ที่บรษิัทจดัการโดยตรง หรอืที่ website ของบรษิัท
หลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน แลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จ ากดั www.lhfund.co.th และส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. www.sec.or.th 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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


 

 

16 

 

กองทุนเปิด แอล เอช มัง่คัง่ (LHSELECT) 

การรบัผลประโยชน์ตอบแทนเน่ืองจากการใช้บริการบุคคลอ่ืนๆ (Soft Commission) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บริษัทท่ีให้ผลประโยชน์ บทวิเคราะหแ์ละ

ข้อมลูข่าวสาร

จดัเย่ียมชม

บริษัท

สมัมนา เหตผุลในการรบัผลประโยชน์

บรษิทัหลกัทรพัย ์เอเซยี พลสั จ ากดั (มหาชน) P P เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
บรษิทัหลกัทรพัย ์ทรนีตีี้ จ ากดั P P เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
บรษิทัหลกัทรพัย ์ฟินนัเซยี ไซรสั จ ากดั (มหาชน) P P P เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
บรษิทัหลกัทรพัย ์ยโูอบ ีเคยเ์ฮยีน (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) P เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
บรษิทั หลกัทรพัย ์เคจไีอ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) P P P เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
บรษิทัหลกัทรพัย ์ทสิโก้ จ ากดั (มหาชน) P P P เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
บรษิทัหลกัทรพัย ์ภทัร จ ากดั (มหาชน) P P P เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
บรษิทัหลกัทรพัย ์เมยแ์บงก์ กมิเอง็ (ประเทศไทย) จ ากดั P เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
บรษิทัหลกัทรพัย ์ซไีอเอม็บ ี(ประเทศไทย) จ ากดั P P เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
บรษิทัหลกัทรพัย ์เอเชยี เวลท์ จ ากดั P เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
บรษิทัหลกัทรพัย ์บวัหลวง จ ากดั (มหาชน) P P P เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
บรษิทัหลกัทรพัย ์ไทยพาณิชย ์จ ากดั P P P เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
บรษิทัหลกัทรพัย ์แลนด์ แอนด์ เฮา้ส ์จ ากดั (มหาชน) P เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
บรษิทัหลกัทรพัย ์กรุงศร ีจ ากดั (มหาชน) P P P เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
บรษิทัหลกัทรพัย ์เครดติ สวสิ (ประเทศไทย) จ ากดั P P P เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
บรษิทัหลกัทรพัย ์ดบีเีอส วคิเคอร์ส (ประเทศไทย) จ ากดั P P P เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

บรษิทัหลกัทรพัยอ์าร์เอชบ ี(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) P เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

บรษิทัหลกัทรพัยพ์ฒันสนิ จ ากดั (มหาชน) P P P เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

บรษิทัหลกัทรพัยก์สกิรไทย จ ากดั (มหาชน) P P P เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

บรษิทัหลกัทรพัยธ์นชาต จ ากดั (มหาชน) P P P เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

บรษิทัหลกัทรพัย ์ซ ีแอล เอส เอ (ประเทศไทย) จ ากดั P เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

บรษิทัหลกัทรพัย ์เคทบี ี(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) P P P เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
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กองทุนเปิด แอล เอช มัง่คัง่ (LHSELECT) 

ค่านายหน้าซื้อขายหลกัทรพัย ์
มูลค่า ณ วนัท่ี 31 พฤษภาคม 2564 

 
                    
                              หมายเหตุ : * รวมภาษมีลูค่าเพิม่ 

 
 
 

อตัราส่วนหมุนเวยีนการลงทนุของกองทุน (Portfolio Turnover Ratio: PTR) 
มูลค่า ณ วนัท่ี 31 พฤษภาคม 2564 

 

                

 

 

 

 

ล าดบั ช่ือบริษทันายหน้า ค่านายหน้า

(บาท)

อตัราส่วน

(%)

1 บรษิทัหลกัทรพัย ์บวัหลวง จ ากดั (มหาชน) 1,189,952.60 19.19

2 บรษิทัหลกัทรพัย ์ซจีเีอส-ซไีอเอม็บ ี(ประเทศไทย) จ ากดั  68,599.09 1.11

3 บรษิทัหลกัทรพัย ์โนมูระ พฒันสนิ จ ากดั (มหาชน)  71,620.12 1.16

4 บรษิทัหลกัทรพัย ์เครดติ สวสิ (ประเทศไทย) จ ากดั 343,416.77 5.54

5 บรษิทัหลกัทรพัย ์ดบีเีอส วคิเคอร์ส (ประเทศไทย) จ ากดั  199,969.13 3.22

6 บรษิทัหลกัทรพัย ์ฟินนัเซยี ไซรสั จ ากดั (มหาชน) 823,397.67 13.28

7 บรษิทั หลกัทรพัย ์เคจไีอ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 127,244.97 2.05

8 บรษิทัหลกัทรพัย ์เกยีรตินาคนิภทัร จ ากดั (มหาชน) 1,122,040.60 18.10

9 บรษิทัหลกัทรพัย ์กสกิรไทย จ ากดั (มหาชน) 913,389.47 14.73

10 บรษิทัหลกัทรพัย ์เคทบี ี(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน)  663,036.64 10.69

11 บรษิทัหลกัทรพัย ์แลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จ ากดั (มหาชน) 178,091.03 2.87

12 บรษิทัหลกัทรพัย ์ไทยพาณิชย ์จ ากดั 134,410.28 2.17

13 บรษิทัหลกัทรพัย ์ทสิโก ้จ ากดั  319,381.89 5.15

14 บรษิทัหลกัทรพัย ์ทรนีีตี้ จ ากดั 46,112.01 0.74

6,200,662.27 100.00รวม

ช่ือกองทนุ PTR

กองทุนเปิด แอล เอช มัง่คัง่ 4.1527
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กองทุนเปิด แอล เอช มัง่คัง่ (LHSELECT) 

ค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเกบ็จากกองทุนรวม 
ส าหรบัรอบระยะเวลาตัง้แต่วนัท่ี 1 มิถนุายน 2563 ถึงวนัท่ี ถึง 31 พฤษภาคม 2564 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ค่าใช้จ่ายทีเ่รยีกเก็บจากกองทุน* จ านวนเงนิ

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

ค่าธรรมเนยีมการจดัการ (Management Fee) 6,170.33 1.650 ไม่เกนิรอ้ยละ 2.68

ค่าธรรมเนยีมผูดู้แลผลประโยชน์ (Trustee Fee) 82.27 0.022 ไม่เกนิรอ้ยละ 0.11

ค่าธรรมเนยีมนายทะเบยีน (Registrar Fee) 1,029.01 0.270 ไม่เกนิรอ้ยละ 0.27

ค่าสอบบญัช ี(Audit Fee) 45.00 0.012 ตามทีจ่่ายจรงิ

ค่าทีป่รกึษาการลงทุน (Advisory Fee) ไม่มี ไม่มี ไม่มี

ค่าจดัตัง้และจดทะเบยีนกองทุน (Setup and Registered Fund) 7.12 0.002 ตามทีจ่่ายจรงิ

ค่าใช้จ่ายอืน่ๆ ในการด าเนนิโครงการ  (Others Operating  Expense) 95.61 0.026 ตามทีจ่่ายจรงิ

รวมค่าใช้จ่ายทัง้หมด** 7,429.34 1.982

ค่าใช้จ่ายในการซือ้ขายหลกัทรพัย์ 6,200.66 1.658 ตามทีจ่่ายจรงิ

หมายเหตุ

* ค่าธรรมเนยีมและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ รวมภาษมีลูค่าเพิม่ ภาษธุีรกจิเฉพาะ หรอืภาษอีืน่ใดในท านองเดยีวกนั (ถ้าม)ี

**  ไม่รวมค่านายหน้าซือ้ขายหลกัทรพัย ์และค่าธรรมเนยีมต่าง ๆ ทีเ่กดิขึน้จากการซือ้ขายหลกัทรพัย์                                                                                                                                                                                                   

รอ้ยละของมลูค่าทรพัยส์นิสทุธิ












































