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กองทุนเปิด แอล เอช หุ้นปันผล พลสั (LHEQDPLUS) 

กองทุนเปิด แอล เอช หุ้นปันผล พลสั (LHEQDPLUS) 

ประเภทโครงการ : กองทุนรวมตราสารแห่งทุน ประเภทรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน  
 
นโยบายการลงทุน   : กองทุนจะน าเงนิลงทุนทีร่ะดมไดไ้ปลงทุนในตราสารทุนของบรษิทัทีจ่ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่ง

ประเทศไทย โดยจะเน้นลงทุนในหุ้นที่มปีระวตัิการจ่ายเงนิปันผล และมแีนวโน้มการจ่ายเงนิปันผลที่ด ี

โดยเฉลีย่ในรอบปีบญัชไีม่น้อยกว่ารอ้ยละ 80 ของมลูค่าทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุนรวม โดยมหีลกัเกณฑ์

การคดัเลอืกหลกัทรพัยด์งันี้ 

 1. ประวตัิการจ่ายเงนิปันผลในอดตีย้อนหลงัอย่างน้อย 1 -3 ปี และ/หรอืแนวโน้มการจ่ายเงนิปันผลใน

อนาคต และ/หรอื 

 2. ผลประกอบการในอดตี และ/หรอืผลประกอบการปัจจุบนั และ/หรอืแนวโน้มการเตบิโตในอนาคต  

โดยจะมกีารพจิารณาเลอืกลงทุนใหส้อดคล้องตามเกณฑ์ทีก่ าหนด และพจิารณาปรบัหลกัทรพัย์ทีล่งทุน

ใหส้อดคลอ้งกบัสภาวะเศรษฐกจิของประเทศ  

ส าหรบัเงินทุนส่วนที่เหลือจะน าไปลงทุนในเงินฝากธนาคาร ตราสารแห่งหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน 

ใบส าคญัแสดงสทิธ ิและ/หรอื หน่วย private equity ตามประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต รวมถงึ

หลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สนิอื่นหรอืการหาดอกผลโดยวธิอีื่นตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืส านักงาน

ประกาศก าหนด 

นอกจากนี้ กองทุนอาจลงทุนหรอืมไีวใ้นสญัญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกนัความเสีย่งทีม่ี

อยู่จากการลงทุน เช่น การท าสวอป และ/หรอืสญัญาฟอร์เวริ์ดที่อ้างอิงกบัราคาตราสาร อตัราดอกเบี้ย 

และ/หรอืสญัญาฟิวเจอร์ เป็นต้น ตามที่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาหนดหรอืให้ความ

เหน็ชอบ รวมทัง้อาจท าธุรกรรมการใหย้มืหลกัทรพัย์หรอืธุรกรรมการซื้อโดยมสีญัญาขายคนื (Reverse 

Repo) และ/หรือธุรกรรมประเภทการให้ยืมหลกัทรพัย์ (securities lending) รวมถึงอาจลงทุนในหรือ     

มไีวซ้ึ่งตราสารหนี้ที่มอีนัดบัความน่าเชื่อถือต ่ากว่าทีส่ามารถลงทุนได้ (non - investment grade) และ     

ตราสารหนี้ทีไ่ม่ได้รบัการจดัอนัดบัความน่าเชื่อถือ (Unrated) รวมทัง้ตราสารทุนที่ไม่ไดจ้ดทะเบยีนใน

ตลาดหลกัทรพัย์ (Unlisted Securities) รวมถึงทรพัย์สนิอื่นใด และ/หรอืการหาดอกผลอื่นใดอย่างใด

อย่างหนึ่งหรือหลายอย่างโดยเป็นไปตามที่ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอื ประกาศส านักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนดหรอืให้ความเห็นชอบ ทัง้นี้ กองทุนจะไม่ลงทุนในตราสารทีม่สีญัญาซื้อ

ขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) 
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เรยีน ท่านผูถ้อืหน่วยลงทุน 

 กองทุนเปิด แอล เอช หุน้ปันผล พลสั 

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

ผลการด าเนินงานของกองทุนตัง้แต่วนัที ่1 มกราคม 2564 ถงึวนัที ่30 มถิุนายน 2564 มาเพื่อโปรดทราบ 

 

สภาพตลาดในรอบบญัชีตัง้แต่วนัท่ี 1 มกราคม 2564 ถึงวนัท่ี 30 มิถนุายน 2564 

ตลาดหุน้ไทยในช่วงเดอืน ม.ค. ปรบัตวัขึน้ 1.22% คดิเป็น 17 จุด จากระดบัสิน้ปี 2563 ที ่1,449 จุด ส่งผลมาจากความ
คาดหวังในการเปิดประเทศ (Reopening) และจ านวนตัวเลขผู้ติดเชื้อที่อยู่ในระดับต ่ า ท าให้มีแรงซื้อกลับเข้ามาในกลุ่ม
อุตสาหกรรมขนาดใหญ่ต่าง ๆ เช่น กลุ่มธนาคารพาณิชย์, กลุ่มพลงังาน และกลุ่มปิโตรเคมี สะท้อนให้เห็นถึงการฟ้ืนตัวของ
เศรษฐกจิโลก รวมไปถงึความคาดหวงัในการขึน้ของอตัราเงนิเฟ้อทีป่รบัตวัสูงขึน้ กอปรกบันโยบายของธนาคารกลางต่าง ๆ ทีใ่ช้
นโยบายผ่อนคลายทัง้ดา้นการเงนิ รวมไปถงึนโยบายผ่อนคลายทางการคลงั ท าใหส้ภาพคล่องในตลาดมอียู่ในระดบัสูง ส่งผลให้
เกดิ Flow ของต่างชาตไิหลกลบัเขา้มาใน Emerging market รวมไปถงึประเทศไทย ซึ่งเป็นแรงขบัคลื่อนและปัจจยัส าคญัทีส่่งผล
ให้หุ้นกลุ่ม Value & Cyclical นัน้ outperform ตลาดในช่วงเดียวกัน ส่วนปัจจัยต่างประเทศที่ส าคัญ คือ การออกมาตรการ
ช่วยเหลอืทางการคลงัของสหรฐั เพื่อเยยีวยาผลกระทบจาก Covid-19 วงเงนิ 1.9 ล้านล้านบาท โดยจะท าใหเ้ศรษฐกจิของสหรฐั
นัน้กลับมาฟ้ืนตัวอย่างอย่างรวดเร็วจากการกระตุ้นการจับจ่ายใช้สอยภายในประเทศ โดยเฉพาะในภาคการบริการที่ได้รบั
ผลกระทบคอ่นขา้งหนักจากการระบาดของ Covid-19 ในช่วงทีผ่่านมา 

ตลาดหุ้นไทยในเดอืน ก.พ. ปรบัตวัเพิม่ขึน้ 1.22% จากระดบัสิน้เดอืน ม.ค. ที ่1,449 จุด ปรบัขึน้ไปทีร่ะดบั 1,467 จุด 
โดยเป็นการปรบัตวัขึน้ไปทีแ่นวตา้นทีร่ะดบั 1,500 จุด และสามารถยนืเหนือระดบัดงักล่าวได ้ในช่วงสามสปัดาหแ์รกของเดอืน แต่
สุดท้ายถูกแรงเทขายกลบัมาเทรดที่ระดบัต ่ากว่า 1,500 จุด ในช่วงสิ้นเดอืน โดยกลุ่มอุตสาหกรรมที่ Outperform ตลาด ในช่วง
เดอืน ก.พ. ไดแ้ก่ กลุ่มท่องเทีย่ว, กลุ่มธนาคารพาณิชย,์ กลุ่มปิโตรเคมแีละกลุ่มอาหาร โดยปรบัตวัขึน้ 18.80%, 9.95%, 10.80% 
และ 7.21% ตามล าดบั การปรบัขึน้ของหุน้ส่วนใหญ ่ไดร้บัอานิสงคบ์วก จาก Reflation theme ของอตัราเงนิเฟ้อทีม่กีารปรบัตวัขึน้
อย่างต่อเนื่อง สะท้อนได้จาก Bond Yield 10 ปีของสหรฐัที่ปรบัตวัจากระดบั 1% เป็น 1.42% ในช่วงเดอืนที่ผ่านมา รวมไปถึง
ปัจจยัต่างประเทศส าหรบัประเดน็เรื่องมาตรการทางการคลงัทีอ่ยู่ระหว่างการพจิารณาในวุฒสิภาสูงของสหรฐั โดยถ้าส าเรจ็ลุล่วง
และไดร้บัการอนุมตัจิะเป็นแรงขบัเคลื่อนหลกัใหเ้ศรษฐกจิสหรฐัสามารถกลบัมาฟ้ืนตวัอยู่ทีร่ะดบัเดยีวกบัช่วง Pre-Covid ได ้

ตลาดหุน้ไทยในเดอืน ม.ีค. ปรบัตวัเพิม่ขึน้ 90 จุด จากระดบั 1,496 จุด ในเดอืนก่อน คดิเป็นการปรบัเพิม่ขึน้ 6.04% โดยถ้า
เทยีบตาม performance แต่ละกลุ่มอุตสาหกรรมแล้ว กลุ่มที ่Outperform ไดแ้ก่ กลุ่มธนาคารพาณิชย์, กลุ่มคา้ปลกี กลุ่มรบัเหมา และ
กลุ่มอสงัหารมิทรพัย ์โดยมกีารปรบัตวัขึน้ 8.88%, 11.88%, 9.18% และ 9.94% ตามล าดบั โดยปัจจยัทีส่่งผลบวก คอื การปรบัขึน้ของ 
Bond yield 10 ปีของสหรฐั จากระดบัสิน้เดอืน ก.พ. ที ่1.42% มาทีร่ะดบั 1.73% ท าใหค้วามคาดหวงัต่อการขึน้ของอตัราเงนิเฟ้อปรบั
เพิม่ขึน้ ส่งผลบวกต่อหุน้กลุ่ม Value & Cyclical ทีจ่ะไดร้บัอานิสงค์บวกจากการเปิดประเทศ และการฟ้ืนตวัของเศรษฐกจิโลกโดยรวม 
ส่วนปัจจยักดดนัตลาดนัน้ มาจากการแขง็ค่าของเงนิดอลลาร์เทยีบกบัเงนิสกุลบาท ซึ่งอาจจะส่งผลท าใหเ้กดิแรงขายสุทธขิองต่างชาติ
ในระยะเวลาอนัใกล้ได้ โดยในเดอืน ม.ีค. ที่ผ่านมา ต่างชาติขายสุทธ ิ68 ลบ. ในส่วนตลาดน ้ามัน จากการประชุม OPEC+ ในเดือน 
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ม.ีค. ประเทศซาอุดอิาระเบยี ยงัคงลดก าลงัการผลติที่ 1m/BBL/วนั จากเดมิทีต่ลาดคาดว่า น่าจะเริม่กลบัมาเพิม่ก าลงัการผลติ อย่าง
น้อย 1-1.5m/BBL/วนั ท าใหป้รมิาณการผลติทัง้หมด เพิม่ขึน้ 0.5m/BBL/วนั  ส่งผลใหเ้กดิ Supply tightness จนไปถงึเดอืน เม.ย. 64 นี้ 
โดยน ้ามนัดบิ Brent ยนือยู่ที่ระดบั 63 เหรยีญต่อบาร์เรล ส่วน WTI ยนือยู่ที่ระดบั 60 เหรยีญต่อบาร์เรล ส่วนปัจจยัต่างประเทศนัน้ 
แผนการลงทุนระยะยาวฉบบัใหม่ ส าหรบัโครงสรา้งพื้นฐาน มูลค่า 2.25 ล้านล้านบาท จะถูกจ่ายโดยการปรบัภาษีขึ้น ทัง้ในส่วนของ
ภาษีนิติบุคคล และภาษีรายได้ที่มาจากนอกประเทศ (GILTI) คาดว่าอาจจะส่งผลเชงิลบต่อก าไรของบรษิัทจดทะเบยีนในสหรฐัไดใ้น
อนาคต 

ตลาดหุน้ไทยยงัมคีวามผนัผวนค่อนขา้งสงู โดย SET Index ปรบัตวัลดลง 0.27% ในช่วงเดอืน เม.ย. ทีผ่่านมา อยู่ทีร่ะดบั 
1,583.3 จุดในช่วงสิน้เดอืนเมษายน คดิเป็นต่างชาตขิายสุทธ ิประมาณ 33bn โดยในช่วงสปัดาห ์แรกของเดอืนเมษายน ไดม้กีาร
ปรบัตวัขึน้ไป test แนวต้านทีร่ะดบั 1,600 จุด แต่ไม่สามารถผ่านไปได ้และมกีารปรบัตวัลดลงในลกัษณะ sideway down อย่าง
ต่อเน่ือง โดยการปรบัตวัลงมาค่อนขา้งมากครัง้นี้ เกดิจากการระบาดของ Covid-19 รอบสามที่มคีวามรุนแรงมากกว่าการระบาด
รอบก่อน โดยจากจ านวนตวัเลขผูต้ดิเชือ้ทีอ่ยูใ่นระดบัสงูเฉลีย่ประมาณ 1,500 คนต่อวนั ตัง้แต่กลางเดอืน เม.ย.ทีผ่่านมา รวมไปถงึ
จ านวนตวัเลขผู้เสยีชวีติทีป่รบัระดบัขึ้นมาสูงกว่าการระบาดครัง้ที่แล้วอย่างมาก ส่งผลลบต่อการฟ้ืนตวัของเศรษฐกจิในประเทศ 
รวมไปถงึการการประกาศมาตรการ Lock down ของทางรฐับาล ส าหรบัจงัหวดัขนาดใหญ่ในพืน้ทีส่แีดงเขม้ รวมไปถงึใน ก.ท.ม. 
ทีเ่ริม่เหน็สญัญาณของการระบาดทีรุ่นแรงขึน้ จาก cluster ในเขตชุมชนแออดัหลาย ๆ แห่งดว้ยกนั กอปรกบัการกระจายฉีดของ
วคัซนีทีย่งัถอืว่าค่อนขา้งชา้เมื่อเทยีบกบัประเทศใน region ดว้ยกนัเอง รวมไปถงึในกลุ่ม developed countries โดยจากขอ้มลูใน
วนัที ่5 พ.ค. มจี านวนผูไ้ดร้บัวคัซนีทัง้หมด คดิเป็นเพยีง 2.38% ของประชากรทัง้หมด โดยอตัราการฉีดเฉลีย่ของสปัดาหท์ีผ่่านมา
อยู่ที ่41,000 โดสต่อวนั ซึ่งยงัถอืว่าอยู่ในระดบัค่อนขา้งต ่า เทยีบกบัความต้องการทีจ่ะใหส้ามารถสรา้ง herd immunity ไดภ้ายใน
สิน้ปีนี้ ต้องฉีดใหไ้ดเ้ฉลี่ยต่อวนัที ่380K โดสต่อวนั นอกจากนัน้ การระบาดของ Covid-19 รอบสามนี้ ส่งผลกระทบต่อดา้นลบต่อ
การใชจ้่ายของประชาชนทัว่ไป (domestic consumption) เหน็ไดช้ดัจาก Goggle mobility trend และการเดนิทางภายในประเทศ 
ไดก้ลบัมาสู่ระดบัทีต่ ่าสุดเท่ากบัช่วงการระบาดของ Covid-19 รอบทีส่องแลว้ ดงันัน้ อาจเกดิ downside จากการประมาณการของ 
GDP ในปีนี้  ซึ่งคาดการณ์ว่า น่าจะอยู่ที่ประมาณ 2-3%  ล่าสุดทาง BOT ได้ออกมาประมาณการ GDP ใหม่ ตามสมมติฐานที่
แตกต่างกนัไป โดยส าหรบั base case scenario นัน้ คาดการณ์การฉีดวคัซีนทัง้หมด ภายในสิน้ปีนี้ที ่100 ล้านโดส และจ านวน
นักท่องเที่ยวต่างชาติที่ จ านวน 1.2 ล้านคน คดิเป็น GDP ที่ 2% ดงันัน้จะเห็นได้ว่า จากการระบาดของ Covid-19 รอบี่สามนี้ 
ส่งผลต่อประมาณการของจ านวนนักท่องเที่ยวต่างชาตทิีจ่ะเขา้มาในช่วงครึง่ปีหลงัของปีนี้ทีจ่ านวนลดลง และท าให้การประมาณ
การ GDP ในปี 2564 นี้ ม ีdownside risk เกดิขึน้ได ้

สภาวะตลาดหุน้ไทยในเดอืน พ.ค. ยงัคงมคีวามผนัผวนค่อนขา้งสงู โดย SET Index ปรบัตวัลงมาทีก่รอบแนวรบัที ่1,330 
จุด ในช่วงสองสปัดาห์แรกของเดอืน พ.ค. จากความกงัวลของการระบาดของ Covid-19 ที่ยงัมจี านวนผูต้ิดเชื้อรายวนัที่ยงัอยู่ใน
ระดบัสูง รวมไปถงึจ านวนตวัเลขผูเ้สยีชวีติทีอ่ยู่ในระดับสูงเช่นกนั โดยล่าสุด ณ วนัที ่31 พ.ค. 64 มจี านวนตวัเลขผูต้ดิเชื้อสะสม
ทัง้สิ้น 133,159 คน แต่อย่างไรกต็าม ข่าวดเีรื่องการน าเขา้วคัซีนของรฐับาล จ านวน 10 ล้านโดสในเดอืน ม.ิย. รวมไปถงึความ
เป็นไปไดใ้นการน าเขา้วคัซนีทางเลอืกของโรงพยาบาลเอกชน รวมไปถงึจ านวนผูล้งทะเบยีนในการรบัเขา้ฉีดวคัซนีทีเ่พิม่ขึน้อย่าง
มนีัยส าคญั สรา้ง positive sentiment ต่อความเป็นไปไดใ้นการกระจายของการฉีดวคัซนีและการสรา้ง herd immunity ภายในไตร
มาสที ่4 ของปีนี้ ท าให ้SET Index ปรบัตวักลบัขึน้ไปทดสอบแนวตา้นเดมิที ่1,600 จุด  โดย SET Index ปรบัตวัเพิม่ขึน้ 0.66% 
ในเดือนที่ผ่านมา และ 11.68%  YTD ดังนัน้ เรามีมุมมองว่าปัจจัยที่ส าคัญที่สุดส าหรับการปรับตัวขึ้นของ SET Index คือ 
ความส าเรจ็ในการการะจายฉีดวคัซนีทัว่ประเทศ โดยล่าสุดมจี านวนประชากรในประเทศทีไ่ดร้บัวคัซคีซนีแลว้ จ านวนทัง้หมด 2.8 
ลา้นคน คดิเป็นจ านวนประชากรทีไ่ดร้บัวคัซนีแลว้ 1 เขม็ที ่2.7% และ 2 เขม็ที ่1.4% ตามล าดบั โดยตวัเลขเฉลีย่การฉีดต่อวนั อยู่
ทีป่ระมาณ 80-90k ซึ่งยงัถอืว่าอยู่ในระดบัต ่าเทยีบกบัระดบัที่ต้องฉีดใหไ้ด้ เพื่อการสรา้ง Herd Immunity ที่ประมาณ 380-400k 
ต่อวนั แต่ถอืว่าเป็นการอตัราการเร่งฉีดทีด่ขี ึน้ เทยีบกบัเดอืนเมษายนส าหรบัปัจจยัต่างประเทศนัน้ ตวัเลข PCE ของสหรฐัอเมรกิา 
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ในเดอืน เม.ย. ออกมาทีร่ะดบั 3.6% YoY และเตบิโตที ่0.8% Mom ซึง่ออกมาดกีว่าที ่consensus คาดการณ์ไว ้จงึท าใหต้ลาดเริม่
กงัวลเกี่ยวกบัการปรบัขึน้ของอตัราเงนิเฟ้อ และอาจจะส่งผลให ้10 ปี bond yield ของสหรฐัปรบัตวัเพิม่ขึน้ รวมไปถงึสญัญาณใน
ตลาดการเงนิที่เริม่เห็น Fed ท า Reverse  Repo ในระดบัปรมิาณที่มหาศาล ในวนัที่ 27 พ.ค. ที่ผ่านมา โดยมรีะดบัปรมิาณถึง 
485bn USD ท าให้ overnight rate มโีอกาสปรบัตวัต ่ากว่าระดบัศูนย์ สะท้อนให้เห็นถึง Liquidity ที่มอียู่ในระดบัสูงมากและล้น
ระบบ แต่อย่างไรกต็าม ความเคลื่อนไหวของ 10 ปี bond yield ในช่วงเดอืน พ.ค. ทีผ่่านมานี้ ยงัอยู่ในกรอบแคบ ๆ ทีร่ะดบั 1.60-
1.65% ส่งผลมาจาก statement จาก FED Members หลาย ๆ ท่านทีย่งัคงออกมาใหค้วามเหน็ว่า Inflation ทีป่รบัตวัเพิม่ขึน้สงูนัน้ 
เป็นเพยีงภาวะชัว่คราวเท่านัน้ จาก Pent-up demand จากการ distribution วคัซนีทีท่ าไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ และ Supply -side 
shortage  

สภาวะตลาดหุน้ไทยในเดอืน ม.ิย. ยงัคงมคีวามผนัผวนค่อนขา้งสูง โดย SET Index ปรบัตวัขึ้นไปสูงสุดที่ระดบั 1,640 
จุด ในช่วงครึ่งแรกของเดือน จากความหวงัในการเปิดประเทศและการ roll-out วคัซีนที่ท าได้ค่อนข้างดี หลงัจากนัน้ ดชันีได้
ปรบัตวัลดลงไปทดสอบแนวรบัที ่1,600 จุด แต่ไม่สามารถยนืเหนือระดบันี้ได ้เน่ืองจากความกงัวลของการระบาดของ Covid-19 
ภายในประเทศ ทีย่งัมแีนวโน้มการติดเชื้อรายวนัทีย่งัอยู่ในระดบัสูง และจ านวนผูเ้สยีชวีติทีอ่ยู่ในระดบัสูงเช่นเดยีวกนั รวมไปถึง
ความไม่แน่นอนของการจดัหาวคัซีนภายในประเทศ ที่เกิดปัญหาการ delay ในการจดัส่ง Shipment ของวคัซีนหลกัในประเทศ 
เช่น Astrazeneca ท าให้ Supply ของวคัซีนในประเทศไม่สามารถครอบคลุมกับความต้องการของประชาชนในการฉีดวคัซีน 
นอกเหนือจากนัน้ การระบาดของวคัซีนกลายพนัธ์ delta ภายในประเทศ ที่ท าให้ infection rate ปรบัตวัสูงขึ้น ก่อให้เกิดความ    
กงัวลที่มตี่อประสิทธภิาพของวคัซีนภายในประเทศในการป้องกนัไวรสักลายพนัธุ์ชนิดนี้ ท าให้รฐับาลต้องประกาศ Lockdown 
ส าหรบัจงัหวดัเสี่ยงสแีดงเขม้ ทัง้หมด 29 จงัหวดั ปัจจยัทัง้หมดที่กล่าวมานี้สรา้ง Negative sentiment ต่อตลาดหุ้นในประเทศ
โดยรวม โดยนักลงทุนเริม่กงัวลเกีย่วกบัผลลพัธจ์ากการระบาดของ Covid-19 รอบสามทีรุ่นแรงกว่าคาดครัง้นี้ จะส่งผลต่อประมาณ
การก าไรของบรษิัทจดทะเบยีนในช่วงครึง่ปีหลงั โดยเฉพาะในกลุ่มท่องเที่ยวและการโรงแรมที่มกีารปรบัตวัขึน้มาอยู่ในระดบัสูง
ตัง้แต่ต้นปี จากความคาดหวงัในการเปิดประเทศและการฟ้ืนตวัของนักท่องเทีย่วต่างชาต ิจากการะบาดครัง้นี้ ท าให ้กนง. มกีาร
ปรบัประมาณการ GDP ของประเทศไทย ในปี 2564 ลดลงจากเดมิที ่1.8% เหลอื 0.7% จากสมมตฐิานของจ านวนนักท่องเทีย่ว
ต่างชาตทิีล่ดลง สะทอ้นไดจ้ากความล่าชา้ในการเปิดประเทศจากการจดัสรรวคัซนีทีย่งัไม่มปีระสทิธภิาพมากนักและการระบาดที่
แพร่คลุมเป็นวงกวา้งทัว่ประเทศ ทัง้ในกรุงเทพและปรมิณฑล รวมไปถงึต่างจงัหวดัในส่วนปัจจยัต่างประเทศนัน้ ตลาดเริม่คลาย
กงัวลเกี่ยวกบัการท า QE Taper ของ FED ที่อาจจะเกดิขึน้ในอนาคตอนัใกล้นี้ จากตวัเลขเศรษฐกจิล่าสุดที่เริม่ชะลอตัวลง ทัง้ใน
ส่วนของตวัเลขการจา้งงานทีอ่อกมาต ่ากว่าคาด 2 เดอืนตดิต่อกนั  และตวัเลขเงนิเฟ้อทีย่งัทรงตวั ส่งผลให ้Bond Yield 10 ปีของ
สหรฐั ปรบัตวัลดลงจากระดบั 1.62% ลงมาที่ระดบั 1.47% ท าให้เกดิแรงขายในหุน้กลุ่ม Value & Cyclical และมกีาร rotate เขา้
หุน้กลุ่ม Growth และ Mid-small cap มากขึน้ในช่วงเดอืนทีผ่่านมา โดยในเดอืนนี้ SET  ปรบัตวัลดลง ลง 0.36% จากระดบั 1,593 
จุดในช่วงสิน้เดอืน พ.ค. ลดลงมาทีร่ะดบั 1,587 จุด ในช่วงสิน้เดอืน ม.ิย. 

บรษิทัขอขอบพระคุณท่านผูถ้อืหน่วยลงทุนเป็นอยา่งสงู ทีไ่ดม้อบความไวว้างใจใหบ้รษิัทบรหิารเงนิลงทนุของทา่น บรษิทั

ยงัคงยนืยนัในความตัง้ใจและทุม่เทความสามารถเพื่อบรหิารเงนิของท่านอย่างมปีระสทิธภิาพสงูทีสุ่ดต่อไป และหากท่านมขีอ้สงสยั

ประการใด ท่านสามารถตดิต่อมาไดท้ีบ่รษิทัหลกัทรพัย์จดัการกองทุน แลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จ ากดั หมายเลขโทรศพัท ์02-286-3484 

หรอืทีอ่เีมล lhfund@lhfund.co.th 

   

ขอแสดงความนับถอื 

บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน แลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จ ากดั 

mailto:lhfund@lhfund.co.th
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รายชื่อผู้จดัการกองทุน 
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ตารางเปรียบเทียบผลการด าเนินงาน 
ชนิดสะสมมลูค่า 

ข้อมูล ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2564 

 
 

 
 

 
 

ขอ้มลู ณ วนัที ่30 มถิุนายน 2564 
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ตารางเปรียบเทียบผลการด าเนินงาน 
ชนิดจ่ายเงินปันผล 

ข้อมูล ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2564 

 

 
 

 
 

 

ขอ้มลู ณ วนัที ่30 มถิุนายน 2564 

- เอกสารการวดัผลการด าเนินงานของกองทุนรวมฉบบันี้ไดจ้ดัท าขึน้ตามมาตรฐานการวดัผลการด าเนินงานของกองทุนรวมของ
สมาคมบรษิทัจดัการลงทุน 

- ผลการด าเนินงานในอดตี/ผลการเปรยีบเทยีบผลการด าเนินงานทีเ่กี่ยวขอ้งกบัผลติภณัฑ์ในตลาดทุน มไิดเ้ป็นสิง่ยนืยนัถงึผล
การด าเนินงานในอนาคต 

- ท าความเขา้ใจลกัษณะสนิคา้ เงือ่นไข ผลตอบแทน และความเสีย่ง ก่อนตดัสนิใจลงทุน 
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รายงานสถานะการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผกูพนั 
มูลค่า ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2564 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายละเอียดการลงทนุ มลูค่าตามราคาตลาด %NAV

หลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิในประเทศ 181,987,908.12           101.03           

เงนิฝากธนาคาร 30,438,580.62            16.90            

หุน้สามญั 151,549,327.50           84.13            

ประเภทรายการค้างรบัค้างจ่ายหรอืหนี้สนิอืน่ ๆ (1,846,932.66)             (1.03)             

มลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิ 180,140,975.46             100.00             
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รายละเอียดการลงทุนในหลกัทรพัย ์
มูลค่า ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2564 

 
 

อตัราส่วน จ านวนเงินต้น มลูค่ายติุธรรม

(%) หรือ จ านวนหุ้น/ (บาท)

หน่วย

เงินฝากธนาคาร

ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) 16.90 30,438,285.39 30,438,580.62

          รวมเงินฝากธนาคาร 16.90 30,438,580.62

หุ้นสามญั

     หมวดธุรกจิการแพทย์

บรษิทั กรุงเทพดุสติเวชการ จ ากดั(มหาชน) 3.15 246,800.00 5,676,400.00

บรษิทั บางกอก เชน ฮอสปิทอล จ ากดั (มหาชน) 3.17 246,500.00 5,718,800.00

บรษิทั โรงพยาบาลจุฬารตัน์ จ ากดั (มหาชน) 2.60 1,177,100.00 4,684,858.00

     หมวดธุรกจิขนสง่และโลจสิตกิส์

บรษิทั ท่าอากาศยานไทย จ ากดั (มหาชน) 1.93 56,100.00 3,478,200.00

บรษิทั พรเีชยีส ชพิป้ิง จ ากดั (มหาชน) 2.21 190,100.00 3,973,090.00

บรษิทัทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 1.47 326,000.00 2,656,900.00

     หมวดธุรกจิเงนิทุนและหลกัทรพัย์

บรษิทั เงนิตดิลอ้ จ ากดั (มหาชน) 2.01 87,200.00 3,618,800.00

บรษิทั เจ เอม็ ท ีเน็ทเวอร์ค เซอร์วสิเซส็ จ ากดั (มหาชน) 2.49 103,000.00 4,480,500.00

บรษิทั บตัรกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 0.52 13,900.00 931,300.00

บรษิทั เมอืงไทย แคปปิตอล จ ากดั (มหาชน) 1.83 57,300.00 3,294,750.00

บรษิทั ราชธาน ีลสิซิง่ จ ากดั (มหาชน) 0.51 188,400.00 923,160.00

บรษิทั ศรสีวสัดิ ์พาวเวอร์ 1979 จ ากดั (มหาชน) 1.01 26,500.00 1,821,875.00

บรษิทั ออิอน ธนสนิทรพัย ์(ไทยแลนด์) จ ากดั (มหาชน) 0.85 8,100.00 1,539,000.00

บรษิทับรหิารสนิทรพัย ์กรุงเทพพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) 2.21 214,400.00 3,987,840.00

     หมวดธุรกจิชิ้นสว่นอเิลคทรอนคิส์

บรษิทั ฮานา ไมโครอเิลค็โทรนคิส จ ากดั (มหาชน) 2.82 71,200.00 5,073,000.00

     หมวดธุรกจิเทคโนโลยี

บรษิทั เอน็ฟอร์ซ ซเีคยีว จ ากดั (มหาชน) 0.46 52,000.00 832,000.00

     หมวดธุรกจิเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร

บรษิทั ซนิเน็ค (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 0.93 63,900.00 1,677,375.00

บรษิทั แอดวานซ ์อนิโฟร์ เซอร์วสิ จ ากดั (มหาชน) 2.87 30,200.00 5,164,200.00

     หมวดธุรกจิธนาคาร

ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 0.98 15,700.00 1,774,100.00

ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 1.38 232,800.00 2,490,960.00

ธนาคารกสกิรไทย จ ากดั (มหาชน) 2.85 43,500.00 5,133,000.00

ธนาคารเกยีรตนิาคนิภทัร จ ากดั (มหาชน) 0.93 30,100.00 1,678,075.00

ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) 1.00 18,400.00 1,803,200.00

บรษิทั ทสิโก้ไฟแนนเซยีลกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 1.01 20,500.00 1,814,250.00

บรษิทั ธนาคารทหารไทยธนชาต จ ากดั (มหาชน) 1.00 1,608,800.00 1,801,856.00

รายละเอียด
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กองทุนเปิด แอล เอช หุ้นปันผล พลสั (LHEQDPLUS) 

รายละเอียดการลงทุนในหลกัทรพัย ์(ต่อ) 
มูลค่า ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2564 

 
 

อตัราส่วน จ านวนเงินต้น มลูค่ายติุธรรม

(%) หรือ จ านวนหุ้น/ (บาท)

หน่วย

     หมวดธุรกจิบรรจุภณัฑ์

บรษิทั เอสซจี ีแพคเกจจิ้ง จ ากดั (มหาชน)  0.00 49.00 3,038.00

     หมวดธุรกจิบรกิารรบัเหมาก่อสรา้ง

บรษิทั ซโิน-ไทย เอน็จเินยีริง่แอนด์คอนสตรคัชัน่ จ ากดั(มหาชน) 1.33 175,700.00 2,389,520.00

     หมวดธุรกจิปิโตรเคมแีละเคมภีณัฑ์

บรษิทั พทีที ีโกลบอล เคมคิอล จ ากดั (มหาชน) 3.73 113,900.00 6,720,100.00

บรษิทั อนิโดรามา เวนเจอร์ส จ ากดั (มหาชน) 0.96 42,400.00 1,727,800.00

     หมวดธุรกจิพลงังานและสาธารณูปโภค

บรษิทั กลัฟ์ เอน็เนอร์จ ีดเีวลลอปเมนท์ จ ากดั (มหาชน) 2.32 121,910.00 4,175,417.50

บรษิทั โกลบอล เพาเวอร์ ซนิเนอร์ยี ่จ ากดั (มหาชน) 1.50 37,100.00 2,708,300.00

บรษิทั ไทยออยล ์จ ากดั (มหาชน) 1.39 45,800.00 2,496,100.00

บรษิทั บ.ีกรมิ เพาเวอร์ จ ากดั (มหาชน) 1.35 58,000.00 2,436,000.00

บรษิทั ปตท. จ ากดั (มหาชน) 3.87 177,600.00 6,970,800.00

บรษิทั ปตท. ส ารวจและผลติปิโตรเลยีม จ ากดั (มหาชน) 3.44 52,900.00 6,189,300.00

บรษิทั ราช กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 1.22 48,200.00 2,205,150.00

บรษิทั สตาร์ ปิโตรเลยีม รไีฟน์นิง่ จ ากดั (มหาชน) 1.62 300,000.00 2,910,000.00

     หมวดธุรกจิพฒันาอสงัหารมิทรพัย์

 บรษิทั แอสเสท เวริด์ คอร์ป จ ากดั (มหาชน) 1.39 575,200.00 2,496,368.00

บรษิทั แลนด์แอนด์เฮา้ส ์จ ากดั (มหาชน) 2.53 572,700.00 4,552,965.00

บรษิทั อมตะ คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 1.88 185,500.00 3,394,650.00

บรษิทั เอพ ี(ไทยแลนด์) จก.(มหาชน) 1.02 219,200.00 1,830,320.00

     หมวดธุรกจิพาณิชย์

บรษิทั ซพี ีออลล ์จ ากดั (มหาชน) 1.89 56,700.00 3,402,000.00

บรษิทั เซน็ทรลั รเีทล คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 1.41 75,600.00 2,532,600.00

บรษิทั ดูโฮม จ ากดั (มหาชน) 1.48 105,400.00 2,661,350.00

     หมวดธุรกจิวสัดุก่อสรา้ง

บรษิทั ปนูซเิมนต์ไทย จ ากดั(มหาชน) 0.98 4,100.00 1,771,200.00

     หมวดธุรกจิสือ่และสิง่พมิพ์

บรษิทั บอีซี ีเวลิด์ จ ากดั (มหาชน) 3.00 388,400.00 5,398,760.00

     หมวดธุรกจิอาหารและเครื่องดื่ม

บรษิทั คาราบาวกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 2.15 27,400.00 3,877,100.00

บรษิทั ไมเนอร์ อนิเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั (มหาชน) 1.48 89,100.00 2,673,000.00

          รวมหุ้นสามญั 84.13 151,549,327.50

รวมเงินลงทนุ 101.03 181,987,908.12

รายการค้างจา่ยหรือหน้ีสินอ่ืน ๆ -1.03 -1,846,932.66

มลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิ 100.00 180,140,975.46

รายละเอียด
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กองทุนเปิด แอล เอช หุ้นปันผล พลสั (LHEQDPLUS) 

รายละเอียดตวัตราสารและอนัดบัความน่าเช่ือถือของตราสารแห่งหน้ี เงินฝาก หรือ ตราสารก่ึงหน้ีก่ึงทุน  
มูลค่า ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2564 

 

 
 
 

สถาบนัการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ TRIS Rating 

ค าอธิบายการจดัอนัดบัเครดิตตราสารหน้ีระยะกลางและยาวมอีายุตัง้แต่ 1 ปีขึ้นไป 

AAA อนัดบัเครดติสูงสุด มคีวามเสีย่งต ่าทีสุ่ด ผูอ้อกตราสารหนี้มคีวามสามารถในการช าระดอกเบี้ยและคนืเงนิต้นในเกณฑ์
สงูสุด และไดร้บัผลกระทบน้อยมากจากการเปลีย่นแปลงทางธุรกจิ เศรษฐกจิ และสิง่แวดลอ้มอื่น ๆ 

AA มคีวามเสีย่งต ่ามาก ผูอ้อกตราสารหนี้มคีวามสามารถในการช าระดอกเบีย้และคนืเงนิต้นในเกณฑ์สงูมาก แต่อาจไดร้บั
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 

 

 

 

ประเภท                          ผูอ้อก อนัดบั มลูค่าตาม

ความน่าเช่ือถอื ราคาตลาด

เงนิฝากธนาคาร ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) AA+(FITCH) 30,438,580.62                   
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กองทุนเปิด แอล เอช หุ้นปันผล พลสั (LHEQDPLUS) 

ค าอธิบายการจดัอนัดบัเครดิตตราสารหน้ีระยะสัน้มอีายุต า่กว่า 1 ปี 

T1 ผู้ออกตราสารหนี้มีสถานะทัง้ทางด้านการตลาดและการเงนิที่แขง็แกร่งในระดบัดีมาก และนักลงทุนจะได้รบัความ

คุม้ครองจากการผดินัดช าระหนี้ทีด่กีว่าอนัดบัเครดติในระดบัอื่น ผูอ้อกตราสารทีไ่ดร้บัอนัดบัเครดติในระดบัดงักล่าวซึ่ง

มเีครื่องหมาย “+” ดว้ยจะไดร้บัความคุม้ครองดา้นการผดินัดช าระหนี้ทีส่งูยิง่ขึน้ 

T2 ผูอ้อกตราสารหนี้มสีถานะทัง้ทางดา้นการตลาดและการเงนิทีแ่ขง็แกร่งในระดบัด ีและมีความสามารถในการช าระหนี้

ระยะสัน้ในระดบัทีน่่าพอใจ 

T3 ผูอ้อกตราสารหนี้มคีวามสามารถในการช าระหนี้ระยะสัน้ในระดบัทีย่อมรบัได้ 

T4 ผูอ้อกตราสารหนี้มคีวามสามารถในการช าระหนี้ระยะสัน้ทีค่่อนขา้งอ่อนแอ 

อนัดบัเครดติทุกประเภททีจ่ดัโดย TRIS Rating เป็นอนัดบัเครดติตราสารหนี้ในตระกูลเงนิบาท ซึง่สะทอ้นความสามารถใน

การช าระหนี้ของผู้ออกตราสารโดยไม่รวมความเสีย่งในการเปลีย่นแปลงการช าระหนี้จากสกุลเงินบาทเป็นสกุลเงินตรา

ต่างประเทศ 

นอกจากนี้ TRIS Rating ยังก าหนด “แนวโน้มอันดับเครดิต” (Rating Outlook) เพื่อสะท้อนความเป็นไปได้ของการ

เปลี่ยนแปลงอนัดบัเครดติของผู้ออกตราสารในระยะปานกลางหรอืระยะยาว โดย TRIS Rating จะพจิารณาถงึโอกาสที่จะเกิด

การเปลีย่นแปลงของภาวะอุตสาหกรรมและสภาพแวดล้อมทางธุรกจิในอนาคตของผูอ้อกตราสารทีอ่าจกระทบต่อความสามารถ

ในการช าระหนี้ ทัง้นี้ แนวโน้มอนัดบัเครดิตที่ออกให้แก่หน่วยงานหนึ่งๆ จะเทียบเท่ากบัความสามารถในการช าระหนี้ของ

หน่วยงานนัน้ๆ 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 
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กองทุนเปิด แอล เอช หุ้นปันผล พลสั (LHEQDPLUS) 

BBB (tha) แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขัน้ปานกลางเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย 
อย่างไรก็ดีมคีวามเป็นไปได้มากว่าการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์หรอืสภาพทางเศรษฐกิจจะมีผลกระทบต่อ
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 ความสามารถในการปฏิบตัติามขอ้ผูกพนัทางการเงนิขึน้อยู่กบัสภาวะทีเ่อื้อต่อการด 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 หุ้นปันผล พลสั (LHEQDPLUS) 

B (tha) แสดงถึงระดบัความสามารถในการช าระหนี้ตามเงือ่นไขทางการเงนิของตราสารตามก าหนดเวลาทีไ่ม่แน่นอนเมื่อ

เปรยีบเทยีบกบัผูอ้อกตราสารหรอืตราสารอื่นๆในประเทศไทย 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 าหรบัประเทศหนึ่งๆ เพื่อแสดงถึงสถานะย่อยโดยเปรยีบเทยีบกนัภายในอนัดบัความน่าเชื่อถอืขึ้นหลกั ทัง้นี้ จะไม่มกีารระบุ

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

ส าหรบัอนัดบัความน่าเชื่อถือในระยะยาวและจะไม่มกีารระบุสญัลกัษณ์ต่อท้ายดงักล่าวส าหรบัอนัดบัความน่าเชื่อถือ ใน

ระยะสัน้ นอกเหนือจาก “F1 (tha)” 

สญัญาณการปรบัอนัดบัความน่าเชื่อถอื (Rating Watch) : สญัญาณการปรบัอนัดบัความน่าเชื่อถอืจะถูกใชเ้พื่อแจง้ใหน้ัก
ลงทุนทราบว่ามีความเป็นไปได้ที่จะมีการเปลี่ยนแปลงอนัดบัความน่าเชื่อถือและแจ้งแนวโน้มทิศทางของการเปลี่ยนแปลง
ดงักล่าว สญัญาณดงักล่าวอาจระบุเป็น “สญัญาณบวก” ซึง่บ่งชีแ้นวโน้มในการปรบัอนัดบัความน่าเชื่อถอืใหส้งูขึน้ “สญัญาณลบ” 
จะบ่งชีแ้นวโน้มในการปรบัอนัดบัความน่าเชื่อถอืใหต้ ่าลง หรอื “สญัญาณววิฒัน์” ในกรณีทีอ่นัดบัความน่าเชื่อถอือาจจะไดร้บัการ
ปรบัขึน้ ปรบัลง หรอืคงที ่โดยปกตสิญัญาณการปรบัอนัดบัความน่าเชื่อถอืมกัจะถูกระบุไวส้ าหรบัช่วงระยะเวลาสัน้ๆ 
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กองทุนเปิด แอล เอช หุ้นปันผล พลสั (LHEQDPLUS) 

รายงานสรปุเงินลงทุนในตราสารแห่งหน้ี เงินฝาก หรือตราสารก่ึงหน้ีก่ึงทุน 
มูลค่า ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2564 

 

 

 

 

 
รายชื่อหุ้นท่ีลงทุน 10 อนัดบัแรก พร้อมสดัส่วนการลงทุน 

มูลค่า ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2564 

 
 
 
 
 
 
 

กลุม่ของตราสารการลงทนุ มลูค่าตามราคาตลาด %NAV

(ก) ตราสารภาครฐัไทย/ตราสารภาครฐัต่างประเทศ -

(ข) ตราสารทีธ่นาคารทีม่กีฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ ธนาคารพาณิชย์ 30,438,580.62               16.90           

หรอืบรษิทัเงนิทุนเป็นผูอ้อก/สัง่จ่าย/รบัอาวลั/ค า้ประกนั

(ค) ตราสารทีม่อีนัดบัความน่าเชื่อถอือยูใ่นอนัดบัทีส่ามารถ -                             -              

ลงทุนได้ (Investment grade)

(ง) ตราสารทีม่อีนัดบัความน่าเชื่อถอือยูใ่นอนัดบัต ่ากวา่อนัดบัที่ -                             -              

สามารถลงทุนได้ (No-Investment grade) หรอืไม่ม ีRating

ล าดบั ช่ือย่อ ร้อยละของเงินลงทุน

1 PTT 3.87

2 PTTGC 3.73

3 PTTEP 3.44

4 BCH 3.17

5 BDMS 3.15

6 BEC 3.00

7 ADVANC 2.87

8 KBANK 2.85

9 HANA 2.82

10 CHG 2.60

บรษิทั ปตท. ส ารวจและผลติปิโตรเลยีม จ ากดั (มหาชน)

บรษิทั โรงพยาบาลจุฬารตัน์ จ ากดั (มหาชน)

บรษิทั บางกอก เชน ฮอสปิทอล จ ากดั (มหาชน)

บรษิทั กรุงเทพดุสติเวชการ จ ากดั (มหาชน)

บรษิทั บอีซี ีเวลิด ์จ ากดั (มหาชน)

บรษิทั แอดวานซ์ อนิโฟร์ เซอร์วสิ จ ากดั (มหาชน)

ธนาคาร กสกิรไทย จ ากดั (มหาชน)

บรษิทั ฮานา ไมโครอเิลค็โทรนิคส จ ากดั (มหาชน)

บรษิทั ปตท. จ ากดั (มหาชน)

บรษิทั พทีที ีโกลบอล เคมคิอล จ ากดั (มหาชน)

ช่ือหลกัทรพัย์

สดัส่วนเงนิลงทุนขัน้สงูตอ่มลูค่าทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุนส าหรบักลุ่มตราสารตาม (ง) เท่ากบั 15% NAV 
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กองทุนเปิด แอล เอช หุ้นปันผล พลสั (LHEQDPLUS) 

รายงานการลงทุนท่ีไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน 
รอบ 6 เดือนระหวา่งวนัท่ี 1 มกราคม 2564 ถึงวนัท่ี 30 มิถนุายน 2564 

วนัที ่ รายละเอยีด การด าเนินการแกไ้ข 
  

 
 

 

 
 

การใช้สิทธิออกเสียงในท่ีประชุมผู้ถือหุ้น 
ผูล้งทุนสามารถตรวจดูแนวทางในการใช้สทิธอิอกเสยีงและการด าเนินการใช้สทิธอิอกเสยีงได้ที ่website ของบรษิทัจดัการ 

www.lhfund.co.th 
 

 

 
รายงานรายชื่อของบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง ท่ีมีการท าธรุกรรมกบักองทุนรวม 

 กองทุนเปิด แอล เอช หุ้นปันผล พลสั มกีารท าธุรกรรมกบับุคคลที่เกี่ยวขอ้งในรอบระยะเวลาตัง้แต่วนัที่ 1 มกราคม 
2564 ถงึวนัที ่30 มถิุนายน 2564 ตามรายชื่อ ดงันี้ 

- บรษิทัแลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จ ากดั (มหาชน) 

- บรษิทัหลกัทรพัย ์แลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จ ากดั (มหาชน) 

หมายเหตุ : ผูล้งทุนสามารถตรวจสอบการท าธุรกรรมกบับุคคลที่เกี่ยวขอ้งกบักองทุนรวม 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.sec.or.th/
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กองทุนเปิด แอล เอช หุ้นปันผล พลสั (LHEQDPLUS) 

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 (มหาชน)
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 หุ้นปันผล พลสั (LHEQDPLUS) 

ค่านายหน้าซื้อขายหลกัทรพัย ์
ตัง้แต่วนัท่ี 1  มกราคม 2564 ถึงวนัท่ี 30  มิถนุายน 2564 

 
                           หมายเหตุ *รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม 

 
 
 

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

 
 

     
 

 
 
 
 
 

ล าดบั ช่ือบริษทันายหน้า ค่านายหน้า

(บาท)*

อตัราส่วน

(%)

1 บรษิทัหลกัทรพัย ์บวัหลวง จ ากดั 106,554.04 17.41

2 บรษิทัหลกัทรพัยโ์นมูระ พฒันสนิ จ ากดั (มหาชน) 11,335.01 1.87

3 บรษิทัหลกัทรพัยเ์ครดติ สวสิ (ประเทศไทย) จ ากดั 49,614.70 8.11

4 บรษิทัหลกัทรพัย ์ดบีเีอส วคิเคอร์ส (ประเทศไทย) จ ากดั 34,426.30 5.63

5 บรษิทัหลกัทรพัย ์ฟินนัเซยี ไซรสั จ ากดั (มหาชน) 51,730.27 8.45

6 บรษิทั หลกัทรพัย ์เคจไีอ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 16,021.41 2.62

7 บรษิทัหลกัทรพัย ์เกยีรตินาคนิภทัร จ ากดั (มหาชน) 101,963.88 16.66

8 บรษิทัหลกัทรพัย ์กสกิรไทย จ ากดั (มหาชน)  60,045.43 9.81

9 บรษิทัหลกัทรพัย ์เคทบี ี(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน)  30,309.44 4.95

10 บรษิทัหลกัทรพัย ์แลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จ ากดั (มหาชน) 72,161.27 11.79

11 บรษิทัหลกัทรพัย ์ไทยพาณิชย ์จ ากดั 38,371.54 6.27

12 บรษิทัหลกัทรพัย ์ทสิโก ้จ ากดั  39,324.73 6.43

611,858.02 100.00รวม

ช่ือกองทนุ PTR

กองทุนเปิด แอล เอช หุน้ปันผล พลสั 0.7804
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กองทุนเปิด แอล เอช หุ้นปันผล พลสั (LHEQDPLUS) 

ค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเกบ็จากกองทุนรวม 
ส าหรบัรอบระยะเวลาตัง้แต่วนัท่ี 1 มกราคม 2564 ถึงวนัท่ี  30 มิถนุายน 2564 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค่าใช้จ่ายทีเ่รยีกเก็บจากกองทุน* จ านวนเงนิ

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

ค่าธรรมเนยีมการจดัการ (Management Fee) 1,214.78 0.663 ไม่เกนิรอ้ยละ 2.50

ค่าธรรมเนยีมผูดู้แลผลประโยชน์ (Trustee Fee) 19.44 0.011 ไม่เกนิรอ้ยละ 0.10

ค่าธรรมเนยีมนายทะเบยีน (Registrar Fee) 972.31 0.531 ไม่เกนิรอ้ยละ 1.50

ค่าสอบบญัช ี(Audit Fee) 22.32 0.012 ตามทีจ่่ายจรงิ

ค่าทีป่รกึษาการลงทุน (Advisory Fee) ไม่มี ไม่มี ไม่มี

ค่าจดัตัง้และจดทะเบยีนกองทุน (Setup and Registered Fund) 24.74 0.014 ตามทีจ่่ายจรงิ

ค่าใช้จ่ายอืน่ๆ ในการด าเนนิโครงการ  (Others Operating  Expense) 55.42 0.030 ตามทีจ่่ายจรงิ

รวมค่าใช้จ่ายทัง้หมด** 2,309.01 1.261

ค่าใช้จ่ายในการซือ้ขายหลกัทรพัย์ 611.86 0.334 ตามทีจ่่ายจรงิ

หมายเหตุ

* ค่าธรรมเนยีมและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ รวมภาษมีลูค่าเพิม่ ภาษธุีรกจิเฉพาะ หรอืภาษอีืน่ใดในท านองเดยีวกนั (ถ้าม)ี

**  ไม่รวมค่านายหน้าซือ้ขายหลกัทรพัย ์และค่าธรรมเนยีมต่าง ๆ ทีเ่กดิขึน้จากการซือ้ขายหลกัทรพัย์

รอ้ยละของมลูค่าทรพัยส์นิสทุธขิองกองทุน



 

 

22 

 

กองทุนเปิด แอล เอช หุ้นปันผล พลสั (LHEQDPLUS) 

กองทุนเปิด แอล เอช หุ้นปันผล พลสั 
งบแสดงฐานะการเงิน 

ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2564 
 

 
 
 
 
 

(หน่วย : บาท)
ยงัไม่ได้ตรวจสอบ

สนิทรพัย์
เงนิลงทุนตามมลูค่ายตุธิรรม 151,549,327.50    
เงนิฝากธนาคาร 30,438,285.39      
ลกูหนี้จากเงนิปันผลและดอกเบีย้ 21,760.23           
ค่าใช้จ่ายรอตดับญัช-ีสทุธิ 29,111.56           
ลกูหนี้จากการขายเงนิลงทุน 85,997.42           
สนิทรพัยอ์ืน่ -                    
รวมสนิทรพัย์ 182,124,482.10    

หนี้สนิ
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 432,884.10          
เจ้าหนี้จากการซือ้เงนิลงทุน 1,537,072.75       
เจ้าหนี้จากการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน -                    
หนี้สนิอืน่ 13,549.79           
รวมหนี้สนิ 1,983,506.64       
สนิทรพัยส์ทุธิ 180,140,975.46    

สนิทรพัยส์ทุธิ
ทุนทีไ่ด้รบัจากผูถ้อืหน่วยลงทุน 208,662,455.41    
ก าไร(ขาดทุน) สะสม
บญัชปีรบัสมดุล 3,821,473.82
ก าไร(ขาดทุน) สะสมจากการด าเนนิงาน (32,342,953.77)
สนิทรพัยส์ทุธิ 180,140,975.46

ประเภทผูถ้อืหน่วยลงทุน
สนิทรพัยส์ทุธต่ิอหน่วยทีค่ านวณแยกตามประเภทผูถ้อืหน่วยลงทุน มดีงันี้
ชนดิสะสมมลูค่า 9.7274               
ชนดิจ่ายเงนิปันผล 8.5713               

ประเภทผูถ้อืหน่วยลงทุน
จ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายแลว้ทัง้หมด ณ วนัสิน้งวด (หน่วย) แยกตามประเภทผูถ้อืหน่วยลงทุน มดีงันี้
ชนดิสะสมมลูค่า 1,115,284.5782    
ชนดิจ่ายเงนิปันผล 19,750,960.9617  

20,866,245.5399  
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กองทุนเปิด แอล เอช หุ้นปันผล พลสั (LHEQDPLUS) 

กองทุนเปิด แอล เอช หุ้นปันผล พลสั 
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน 

                   ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2564 

 
 

ช่ือย่อ  จ านวนหน่วย / 

มลูค่าท่ีตราไว้

 มลูค่ายติุธรรม 

(บาท)

อตัราส่วนของ

มลูค่ายติุธรรม

(%)

อตัรา

ดอกเบีย้

วนัครบ

ก าหนด

บรษิทั ออิอน ธนสนิทรพัย ์(ไทยแลนด์) จ ากดั (มหาชน) AEONTS 8,100.0000         1,539,000.00      1.02 -

บรษิทับรหิารสนิทรพัย ์กรุงเทพพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) BAM 214,400.0000     3,987,840.00      2.63 -

บรษิทั เจ เอม็ ท ีเน็ทเวอร์ค เซอร์วสิเซส็ จ ากดั (มหาชน) JMT 103,000.0000     4,480,500.00      2.96 -

บรษิทั บตัรกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) KTC 13,900.0000       931,300.00         0.61 -

บรษิทั เมอืงไทย แคปปิตอล จ ากดั (มหาชน) MTC 57,300.0000       3,294,750.00      2.17 -

บรษิทั ศรสีวสัดิ ์คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) SAWAD 26,500.0000       1,821,875.00      1.20 -

บรษิทั ราชธาน ีลสิซิง่ จ ากดั (มหาชน) THANI 188,400.0000     923,160.00         0.61 -

บรษิทั เงนิตดิลอ้ จ ากดั (มหาชน) TIDLOR 87,200.0000       3,618,800.00      2.39 -

บรษิทั เอน็ฟอร์ซ ซเีคยีว จ ากดั (มหาชน) SECURE 52,000.0000       832,000.00         0.55 -

บรษิทั แอดวานซ ์อนิโฟร์ เซอร์วสิ จ ากดั (มหาชน) ADVANC 30,200.0000       5,164,200.00      3.41 -

บรษิทั ซนิเน็ค (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) SYNEX 63,900.0000       1,677,375.00      1.11 -

บรษิทั บางกอก เชน ฮอสปิทอล จ ากดั (มหาชน) BCH 246,500.0000     5,718,800.00      3.77 -

บรษิทั กรุงเทพดุสติเวชการ จ ากดั (มหาชน) BDMS 246,800.0000     5,676,400.00      3.75 -

บรษิทั โรงพยาบาลจุฬารตัน์ จ ากดั (มหาชน) CHG 1,177,100.0000   4,684,858.00      3.09 -

บรษิทั ท่าอากาศยานไทย จ ากดั (มหาชน) AOT 56,100.0000       3,478,200.00      2.30 -

บรษิทัทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) BEM 326,000.0000     2,656,900.00      1.75 -

บรษิทั พรเีชยีส ชพิป้ิง จ ากดั (มหาชน) PSL 190,100.0000     3,973,090.00      2.62 -

บรษิทั ฮานา ไมโครอเิลค็โทรนคิส จ ากดั (มหาชน) HANA 71,200.0000       5,073,000.00      3.35 -

ธนาคาร กรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) BBL 15,700.0000       1,774,100.00      1.17 -

ธนาคาร กสกิรไทย จ ากดั (มหาชน) KBANK 43,500.0000       5,133,000.00      3.39 -

ธนาคารเกยีรตนิาคนิ จ ากดั (มหาชน) KKP 30,100.0000       1,678,075.00      1.11 -

ธนาคาร กรุงไทย จ ากดั (มหาชน) KTB 232,800.0000     2,490,960.00      1.64 -

ธนาคาร ไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) SCB 18,400.0000       1,803,200.00      1.19 -

บรษิทั ทสิโก้ไฟแนนเชยีลกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) TISCO 20,500.0000       1,814,250.00      1.20 -

บรษิทั ธนาคารทหารไทยธนชาต จ ากดั (มหาชน) TTB 1,608,800.0000   1,801,856.00      1.19 -

บรษิทั เอสซจี ีแพคเกจจิ้ง จ ากดั (มหาชน) SCGP 49.0000             3,038.00            0.00 -

หลกัทรพัยจ์ดทะเบยีน

หุน้สามญั

เงนิทุนและหลกัทรพัย์

เทคโนโลยี

เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร

การแพทย์

ขนสง่และโลจสิตกิส์

ชิ้นสว่นอเิลคทรอนคิส์

ธนาคาร

บรรจุภณัฑ์
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กองทุนเปิด แอล เอช หุ้นปันผล พลสั (LHEQDPLUS) 

กองทุนเปิด แอล เอช หุ้นปันผล พลสั 
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ) 

      ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2564 

 
 

 
 

 

ช่ือย่อ  จ านวนหน่วย / 

มลูค่าท่ีตราไว้

 มลูค่ายติุธรรม 

(บาท)

อตัราส่วนของ

มลูค่ายติุธรรม

(%)

อตัรา

ดอกเบีย้

วนัครบ

ก าหนด

บรษิทั ซโิน-ไทย เอน็จเีนยีริง่แอนด์คอนสตรคัชัน่ จ ากดั (มหาชน) STEC 175,700.0000     2,389,520.00      1.58 -

บรษิทั อนิโดรามา เวนเจอร์ส จ ากดั (มหาชน) IVL 42,400.0000       1,727,800.00      1.14 -

บรษิทั พทีที ีโกลบอล เคมคิอล จ ากดั (มหาชน) PTTGC 113,900.0000     6,720,100.00      4.43 -

บรษิทั บ.ีกรมิ เพาเวอร์ จ ากดั (มหาชน) BGRIM 58,000.0000       2,436,000.00      1.61 -

บรษิทั โกลบอล เพาเวอร์ ซนิเนอร์ยี ่จ ากดั (มหาชน) GPSC 37,100.0000       2,708,300.00      1.79 -

บรษิทั กลัฟ์ เอน็เนอร์จ ีดเีวลลอปเมนท์ จ ากดั (มหาชน) GULF 121,910.0000     4,175,417.50      2.75 -

บรษิทั ปตท. จ ากดั (มหาชน) PTT 177,600.0000     6,970,800.00      4.60 -

บรษิทั ปตท. ส ารวจและผลติปิโตรเลยีม จ ากดั (มหาชน) PTTEP 52,900.0000       6,189,300.00      4.08 -

บรษิทั ราช กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) RATCH 48,200.0000       2,205,150.00      1.45 -

บรษิทั สตาร์ ปิโตรเลยีม รไีฟน์นิง่ จ ากดั (มหาชน) SPRC 300,000.0000     2,910,000.00      1.92 -

บรษิทั ไทยออยล ์จ ากดั (มหาชน) TOP 45,800.0000       2,496,100.00      1.65 -

บรษิทั อมตะ คอร์ปอเรชนั จ ากดั (มหาชน) AMATA 185,500.0000     3,394,650.00      2.24 -

บรษิทั เอพ ี(ไทยแลนด์) จ ากดั (มหาชน) AP 219,200.0000     1,830,320.00      1.21 -

บรษิทั แอสเสท เวริด์ คอร์ป จ ากดั (มหาชน) AWC 575,200.0000     2,496,368.00      1.65 -

บรษิทั แลนด์แอนด์เฮา้ส ์จ ากดั (มหาชน) LH 572,700.0000     4,552,965.00      3.00 -

บรษิทั ซ.ีพ.ีออลล ์ จ ากดั (มหาชน) CPALL 56,700.0000       3,402,000.00      2.24 -

บรษิทั เซน็ทรลั รเีทล คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) CRC 75,600.0000       2,532,600.00      1.67 -

บรษิทั ดูโฮม จ ากดั (มหาชน) DOHOME 105,400.0000     2,661,350.00      1.76 -

บรษิทั ปนูซเิมนต์ไทย จ ากดั (มหาชน) SCC 4,100.0000         1,771,200.00      1.17 -

บรษิทั บอีซี ีเวลิด์ จ ากดั (มหาชน) BEC 388,400.0000     5,398,760.00      3.56 -

บรษิทั คาราบาวกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) CBG 27,400.0000       3,877,100.00      2.56 -

บรษิทั ไมเนอร์ อนิเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั (มหาชน) MINT 89,100.0000       2,673,000.00      1.76 -

151,549,327.50   100.00

151,549,327.50    100.00

รวม หลกัทรพัยจ์ดทะเบยีน

รวมเงินลงทนุ

บรกิารรบัเหมาก่อสรา้ง

ปิโตรเคมแีละเคมภีณัฑ์

พลงังานและสาธารณูปโภค

พฒันาอสงัหารมิทรพัย์

สือ่และสิง่พมิพ์

อาหารและเครื่องดื่ม

พาณิชย์

วสัดุก่อสรา้ง
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กองทุนเปิด แอล เอช หุ้นปันผล พลสั (LHEQDPLUS) 

กองทุนเปิด แอล เอช หุ้นปันผล พลสั 
งบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็ 

ส าหรบัรอบระยะเวลาตัง้แต่วนัท่ี 1 มกราคม 2564 ถึงวนัท่ี 30 มิถนุายน 2564 
 

 
 

 

 

(หน่วย : บาท)

ยงัไม่ไดต้รวจสอบ

รายไดจ้ากการลงทนุ

รายไดจ้ากเงนิปันผล 3,221,780.61

รายไดจ้ากดอกเบีย้ 5,254.81

รวมรายได้ 3,227,035.42

คา่ใชจ่้าย

คา่ธรรมเนียมการจดัการ                                                                               1,214,777.82

คา่ธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์                                                                       19,436.34

คา่ธรรมเนียมนายทะเบยีน                                                                              972,306.61

คา่สอบบญัชี 22,315.49

คา่ใชจ่้ายอื่นๆ ในการด าเนินโครงการ 692,809.42

รวมคา่ใชจ่้าย 2,921,645.68

รายไดจ้ากการลงทนุสุทธิ 305,389.74

รายการก าไร(ขาดทนุ)สุทธจิากเงนิลงทนุ

ก าไร(ขาดทนุ)สุทธทิีเ่กดิขึน้ทัง้สิน้ 20,597,329.52

ก าไร(ขาดทนุ)สุทธทิีย่งัไม่เกดิขึน้ทัง้สิน้ (5,933,416.16)

รวมก าไร(ขาดทนุ)จากเงนิลงทนุทีเ่กดิขึน้และยงัไม่เกดิขึน้ 14,663,913.36

การเพิม่ขึน้(ลดลง) ในสนิทรพัยส์ุทธจิากการด าเนินงาน 14,969,303.10

การเพิม่ขึน้ในสนิทรพัยส์ุทธจิากการด าเนินงานแยกตามประเภทผู้ถือหน่วยลงทนุ มดีงันี้

ชนิดสะสมมูลคา่ 868,602.60                

ชนิดจ่ายเงนิปันผล 14,100,700.50            

14,969,303.10            


