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กองทุนเปิด แอล เอช หุ้นปันผล (LHEQD) 

กองทุนเปิด แอล เอช หุ้นปันผล (LHEQD) 

ประเภทโครงการ : กองทุนรวมตราสารแห่งทุน ประเภทรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน โดยแบ่งชนิดหน่วยลงทุนเป็น 3 ชนิด 
ดงันี้ 
• ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ(LHEQD-R) 
• ชนิดจ่ายเงนิปันผล (LHEQD-D) 
• ชนิดสะสมมลูค่า (LHEQD-A) 
• ชนิดช่องทางอเิลก็ทรอนิกส ์(LHEQD-E) 

นโยบายการลงทุน : กองทุนจะน าเงินลงทุนที่ระดมได้ไปลงทุนในตราสารทุนของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาด

หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย โดยจะเน้นลงทุนในหุน้ทีม่ปีระวตักิารจ่ายเงนิปันผล และมแีนวโน้มการ

จ่ายเงินปันผลที่ดี โดยเฉลี่ยในรอบปีบญัชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรพัย์สินสุทธิของ

กองทุนรวม โดยมหีลกัเกณฑก์ารคดัเลอืกหลกัทรพัยด์งันี้ 

1. ประวตักิารจ่ายเงนิปันผลในอดตี ประมาณ 1-5 ปียอ้นหลงั และ 

2. ผลประกอบการในปัจจุบนัและในอนาคต โดยพจิารณาจากแนวโน้มการเตบิโตของยอดขาย หรอื

รายได ้หรอืก าไร และ 

3. แนวโน้มการจ่ายเงนิปันผลในอนาคต  

โดยจะมกีารพจิารณาเลอืกลงทุนใหส้อดคล้องตามเกณฑ์ทีก่ าหนด และพจิารณาปรบัหลกัทรพัย์ที่

ลงทุนให้สอดคล้องกบัสภาวะเศรษฐกจิของประเทศ รวมทัง้วเิคราะห์ผลการด าเนินงานหรอืฐานะ

ทางการเงนิของบรษิทัทีล่งทุน อย่างน้อยละปี 1 ครัง้ 

ส าหรบัเงนิทุนส่วนทีเ่หลอืจะน าไปลงทุนในเงนิฝากธนาคาร ตราสารแห่งหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน 

ใบส าคัญแสดงสิทธิ รวมถึงหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นตามที่

คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืส านักงานประกาศก าหนด      

กองทุนจะไม่ลงทุนในหรอืมไีวซ้ึง่หลกัทรพัยห์รอืตราสารทีเ่สนอขายในต่างประเทศ ตราสารทุนของ

บรษิทัทีไ่ม่ไดจ้ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ (Unlisted securities) ตราสารทีม่ลีกัษณะของสญัญา

ซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Notes) สญัญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) รวมถงึตราสารหนี้

ที่มอีนัดบัความน่าเชื่อถือต ่ากว่าที่สามารถลงทุนได้ (non - investment grade) และตราสารหนี้ที่

ไม่ไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเชื่อถอื (Unrated Securities) ทัง้นี้ กองทุนอาจมไีวซ้ึง่ตราสารหนี้ทีม่ ี

อนัดบัความน่าเชื่อถอืต ่ากว่าทีส่ามารถลงทุนได ้(non - investment grade) เฉพาะกรณีทีต่ราสาร

หนี้นัน้ได้รบัการจดัอนัดบัความน่าเชื่อถือที่สามารถลงทุนได้ ( Investment grade) ขณะที่กองทุน

ลงทุนเท่านัน้ 
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กองทุนเปิด แอล เอช หุ้นปันผล (LHEQD) 

 

 

เรยีน ท่านผูถ้อืหน่วยลงทุน 

 กองทุนเปิด แอล เอช หุน้ปันผล  

  
บรษิทัหลกัทรพัย์จดัการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮา้ส ์จ ากดั ขอน าส่ง “รายงานสรุปสถานะการลงทุน” เพื่อรายงาน   

ผลการด าเนินงานของกองทุนตัง้แต่วนัที ่1 กนัยายน 2563 ถงึวนัที ่28 กุมภาพนัธ ์2564 มาเพื่อโปรดทราบ 

 

สภาพตลาดในรอบบญัชีตัง้แต่วนัท่ี 1 กนัยายน 2563 ถึงวนัท่ี 28 กมุภาพนัธ ์2564  

ตลาดหุน้ไทยในเดอืน ก.ย. ถอืว่าตลาดค่อนขา้งอ่อนแอและมทีศิทางหลกัเป็นขาลง เนื่องจากปัจจยัลบทัง้ภายนอก

และภายในประเทศ (ปัจจยัลบภายในประเทศมนี ้าหนักมากกว่า หากเปรยีบเทยีบกนั) โดยในส่วนของปัจจยัภายนอกนัน้ 

จติวทิยาการลงทุนในสนิทรพัยเ์สีย่งเป็นลบมากขึน้ หลงัจากการระบาดของ COVID-19 กลบัมารุนแรงขึน้อกีครัง้โดยเฉพาะใน

ประเทศแถบยุโรป ขณะที่ในฝัง่สหรฐัฯ นัน้พบว่านักการเมืองสหรฐัฯ ยงัไม่สามารถหาข้อสรุปเกี่ยวกับมาตรการกระตุ้น

เศรษฐกจิสหรฐัฯ รอบที ่2 ขณะทีฝั่ง่ภายในประเทศนัน้ มปัีจจยัลบเขา้มาหลายประการในเดอืน ก.ย. กล่าวคอื 1) นักลงทุนยงั

เห็นความไม่แน่นอนของแนวโน้มเศรษฐกิจไทยปี 2564 ตามการระบาดของ COVID-19 ที่รุนแรงขึ้น และความยากในการ

คาดการณ์จ านวนนักท่องเทีย่วทีจ่ะเขา้สู่ประเทศไทยในปี 2564 2) หุน้กลุ่มธนาคารพาณิชย์เผชญิแรงขายค่อนขา้งมาก ตาม

ความกงัวลต่อการออกตราสารคล้ายทุนจากทาง BBL รวมทัง้การทีม่รีายงานของ FinCen ทีว่่าธนาคารไทยบางแห่งไดท้ าการ

โอนยา้ยเงนิอย่างผดิกฎหมายในช่วง 20 ปีทีผ่่านมา 3) สถานการณ์การชุมนุมต่อต้านรฐับาลทีเ่กิดขึน้ระหว่างเดอืน และ iv) 

แรงขายลดความเสีย่งในหุน้ตวัหลกั ก่อนหน้าทีต่ลาดหลกัทรพัยจ์ะกลบัมาอนุญาตใหท้ าการชอร์ตเซลทีร่าคา bid และกลบัมา

ก าหนดราคา ceiling และ floor ที่ระดบั 30% ทัง้นี้ดชันีฯ ปิดที่ 1,237.04 ลดลง 5.62% ด้วยมูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยที่ 4.59 

หมื่นล้านบาท (เทยีบกบั 5.43 หมื่นล้านบาท ในเดอืน ส.ค.) ด้านนักลงทุนต่างชาตขิายสุทธ ิ2.32 หมื่นล้านบาท นักลงทุน

สถาบนัในประเทศขายสุทธ ิ1.29 หมื่นล้านบาท พอร์ต บล. ซื้อสุทธ ิ2.3 พนัล้านบาท และนักลงทุนรายบุคคลซื้อสุทธ ิ3.37 

หมื่นลา้นบาท 

SET Index ปิดสิน้เดอืนตุลาคมทีร่ะดบั 1,195 จุด โดยตลาดหุน้ไทยถูกกดดนัจากการประทว้งทางการเมอืง ซึง่ท าให้

เกดิเงนิทุนต่างชาตไิหลออกมากขึน้ รวมในช่วงกลางเดอืนต.ค. การทีท่รมัป์ตดิโควดิในช่วงกลางเดอืน และความไม่แน่นอน

ของมาตรการกระตุน้เศรษฐกจิสหรฐัฯ ไดก้ดดนัตลาดหุ้นทัว่โลก แมว้่าตวัเลขทางเศรษฐกจิของประเทศพฒันาแล้วจะสะทอ้น

ว่ากจิกรรมทางเศรษฐกจิก าลงัฟ้ืนตวั และในประเดน็สุดทา้ยการปิดเมอืงในยุโรปล่าสุดอาจท าใหก้ารฟ้ืนตวัรอบล่าสุดแย่ลงไป 

แต่ยงัคงมปัีจจยับวกไม่ว่าจะเป็นการทีศ่บศ. อนุมตัิมาตรการ “ช้อปดมีคีนื”: กระตุ้นการบริโภคในประเทศ โดยสามารถน า

ค่าใช้จ่ายมาหกัลดหย่อนภาษีเงนิได้ฯ รวมกนัไม่เกิน 30,000 บาท เริม่ใช้ 23 ต.ค. - 31 ธ.ค. 63 และ IMF ปรบัคาดการณ์ 
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GDP ไทยปีนี้เป็น -7.1% จากเดมิ -7.7% รวมถงึงบไตรมาสที ่3 ของกลุ่มธนาคารทีเ่ริม่เหน็ก าไรฟ้ืนตวัเมื่อเทยีบกบัไตรมาส

ก่อนหน้า โดยนักลงทุนต่างชาตยิงัคงขายสุทธ ิBt21,876m ในเดอืนทีผ่่านมา 

ดชันี SET ปรบัตวัเพิม่ขึน้ 213 จุด (+18%mom) ในเดอืน พ.ย. มาปิดที ่1,408 จุดดว้ยปรมิาณการซื้อขายเฉลี่ยต่อ

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

ในเดอืนที่ผ่านมาและปิดที ่1,408 จุด โดยตลาดได้รบัแรงหนุนจากข่าวความคบืหน้าของวคัซีน หลงัจากบรษิัท Pfizer และ 

BioNTech ได้รายงานผลการทดลองในระยะที ่3 ที่ดแีละคาดว่าจะยื่นขออนุมตัิในการใชว้คัซีนฉุกเฉินจาก FDA นอกจากนี้

ตลาดยังได้รับแรงหนุนจากเงินทุนต่างชาติไหลเข้าตลาดหุ้น 32,644 ลบ.ในขณะที่ดัชนีการผลิต Manufacturing PMI             

ในประเทศพฒันาแล้วสะท้อนว่าภาคการผลติก าลงัขยาย โดยบรษิัทจดทะเบยีนประกาศผลก าไร 3Q20 (92% ของ Market 

Cap รวม) มกี าไรสุทธ ิ1.49 แสนล้านบาท เพิม่ขึน้ 22.7%qoq แต่ยงัหดตวั 32.3%yoy ซึ่งท าใหเ้หน็สญัญาณการฟ้ืนตวัของ

ผลประกอบการ 

ดชันี SET ปรบัตวัเพิม่ขึน้ 41 จุด (+3%mom) ในธ.ค. มาปิดที ่1,449 ดว้ยมูลค่าซื้อขายเฉลี่ย 98,506 ลบ. (+11.3% 

mom, +111% yoy) นักลงทุนต่างชาตซิื้อสุทธ ิ2,521 ลบ. ในเดอืนทีผ่่านมา ดชันีปิดที ่1,449 จุดไดร้บัแรงหนุนจากวคัซนีของ 

Moderna และ Pfizer-BioNTech  ไดร้บัการอนุมตัใิหใ้ชเ้ป็นการฉุกเฉิน และในปลายเดอืน EU และ UK บรรลุขอ้ตกลงการคา้

หลงั Brexit trade ในขณะที่สภาคองเกรสของสหรฐัฯได้อนุมตัิมาตรการกระตุ้นทางการคลงั แต่ยงัต้องรอการเซ็นรบัรอง

จากทรมัป์ อย่างไรกต็ามการระบาดระลอกใหม่และการกลายพนัธข์อง Covid-19 ไดส้รา้งแรงกดดนัต่อตลาด 

ดัชนีปรับตัวขึ้น 17 จุด (+1.2%mom) ในเดือน ม.ค. 2564 มาปิดที่ระดับ 1,467 จุดพร้อมมูลค่าซื้อขายเฉลี่ยที่ 

98,584.2 ลบ. (+0.1% mom, +61% yoy) นักลงทุนต่างชาตขิายสุทธ ิ10,903ลบ.จากความคาดหวงัว่าไบเดนจะออกมาตรการ

กระตุ้นเศรษฐกิจมูลค่า US$1.9 ล้านล้าน เพื่อหนุนภาคครวัเรือนและธุรกิจท่ามกลางวิกฤต Covid-19 แต่ในปลายเดือน 

เหตุการณ์ short-selling ของหุ้น GameStop ในอเมรกิากดดนัตลาดหุน้ทัว่โลก จากความกงัวลว่า hedge funds ที่มสีถานะ 

short ในหุ้น GameStop จะขายหุ้นอื่นเพื่อชดเชยผลขาดทุนที่เกิดขึ้นจากเหตุการณ์นี้ ครม.เห็นชอบ 5 มาตรการเยยีวยา 

Covid-19 รอบใหม่ ประกอบดว้ย 1) ลดค่าไฟฟ้า 2 เดอืน, 2) ลดค่าน ้าประปา 10% 2 เดอืน, 3) ช่วยค่าอนิเตอรเ์น็ตโหลดแอฟ

หมอชนะไม่คดิค่าดาต้า 3 เดอืน, 4) แจกเงนิใหก้บัเกษตรกร แรงงาน และผู้ประกอบอาชพีอิสระทีไ่ด้รบัผลกระทบจากไวรสั 

Covid-19 รอบใหม่จ านวน 3,500 บาทเป็นเวลา 2 เดอืน และ 5) เพิม่สทิธ ิมาตรการคนละครึง่อกี 1 ลา้นสทิธ,์ ครม.อนุมตัเิงนิ

เยยีวยา Covid-19 รอบใหม่ “เราชนะ” ใหเ้งนิช่วยเหลอืประชาชนจ านวน 3,500 บาทต่อคนเป็นเวลา 2 เดอืน หรอื 7,000 บาท

ต่อคน ครอบคลุมประชากร 31.1 ล้านคน วงเงินรวม 2.17 แสนล้านบาท , ตลท. เสนอปรับเกณฑ์ค านวณดัชนี SET 

SET50/100 โดยใช้ Market Cap ถ่วงน ้าหนักด้วย Free float ของหุ้นนัน้ ๆ โดยมีเป้าหมายเพื่อควบคุมหุ้น Free float ต ่า 

และท าใหด้ชันีมกีารเคลื่อนไหวที ่Smooth มากขึน้, กระทรวง.พาณิชยร์ายงานยอดส่งออกเดอืน ธ.ค. 2563 ทีส่ามารถพลกิมา

เป็นขยายตวั 4.71% yoy ดขีึน้จากเดอืน พ.ย. ทีห่ดตวั 3.65%yoy และดกีว่าทีต่ลาดคาดไวว้่าจะหดตวั 1.3-2.4%yoy แต่ทัง้ปี

ของปี 2563 ยงัหดตวั 6.01% ส่วนยอดน าเขา้ขยายตวั 3.6% yoy พลกิจากหดตวั -1.0%yoy ในเดอืนก่อนหน้าและเป็นการ

ขยายตวัครัง้แรกตัง้แต่ เม.ษ. 2563 แต่ภาพรวมทัง้ปียงัคงหดตวั -6.0%yoy 
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ดชันีตลาดหลกัทรพัย์ในเดือนกุมภาพนัธ์ 2564 ปรบัตวัขึ้นมาปิดเดอืนที่ 1,497 จุด โดยตลาดได้รบัแรงหนุนจาก

ความคาดหวงัว่าวุฒสิภาสหรฐัฯ จะอนุมตัริ่างกฏหมายกระตุน้เศรษฐกจิ US$1.9 ลา้นลา้น หลงัจากสภาผูแ้ทนราษฏรไดอ้นุมตัิ

ไปแลว้ แต่ในปลายกุมภาพนัธ ์ขอ้มลูเศรษฐกจิทีด่ที าใหม้คีวามกงัวลต่อเงนิเฟ้อทีเ่พิม่ขึน้เรว็กว่าคาด และท าใหเ้กดิแรงขายใน

ตลาดพนัธบตัรสหรฐัฯ ส่งผลใหเ้กดิการปรบัฐานของตลาดหุน้ทัว่โลก โดยในเดอืนนี้ครม.อนุมตัมิาตรการภาษี ช่วยเยยีวยา

ผลกระทบจากโควดิ: ประกอบดว้ย 1) ลดภาษีทีด่นิ 90% เหลอื 10%, 2) ลดภาษีการโอนใหบ้้านทีม่รีาคาต ่ากว่า 3 ล้านบาท

จาก 2% เหลอื 0.01% และ 3) ขยายเวลายื่นภาษีเงนิไดบุ้คคลธรรมดาออกไปอีก 3 เดอืนจนถึงเดอืน ม.ิย. 2564 และ IMF 

ปรบัลดคาดการณ์ GDP ของไทยป้ีนี้เป็นขยายตวั 2.7% จากเดมิ 4% แต่ประเมนิว่าปี 2565 เศรษฐกจิไทยจะขยายตวัเพิม่ขึน้

เป็น 4.6% 

 

บรษิทัขอขอบพระคุณท่านผูถ้อืหน่วยลงทุนเป็นอย่างสูง ทีไ่ดม้อบความไวว้างใจใหบ้รษิทับรหิารเงนิลงทุนของท่าน 

บรษิทัยงัคงยนืยนัในความตัง้ใจและทุ่มเทความสามารถเพื่อบรหิารเงนิของท่านอย่างมปีระสทิธภิาพสูงที่สุดต่อไป  และหาก

ท่านมขีอ้สงสยัประการใด ท่านสามารถติดต่อมาไดท้ี่บรษิัทหลกัทรพัย์จดัการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จ ากดั หมายเลข

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

 

 

    ขอแสดงความนับถอื 

                  บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน แลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จ ากดั 

 

 

 

 
 
 
 
 

รายชื่อผู้จดัการกองทุน 

 
 

 

mailto:lhfund@lhfund.co.th
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กองทุนเปิด แอล เอช หุ้นปันผล (LHEQD) 
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กองทุนเปิด แอล เอช หุ้นปันผล (LHEQD) 

ตารางเปรียบเทียบผลการด าเนินงานของ 
ชนิดสะสมมลูค่า 

ข้อมูล ณ วนัท่ี 25 กมุภาพนัธ ์2564 
 

 
 

 
 

 

 
ขอ้มลู ณ วนัที ่25 กุมภาพนัธ ์2564 
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กองทุนเปิด แอล เอช หุ้นปันผล (LHEQD) 

ตารางเปรียบเทียบผลการด าเนินงานของ 
ชนิดจ่ายเงินปันผล 

ข้อมูล ณ วนัท่ี 25 กมุภาพนัธ ์2564 

 
 

 
 

 

   
 ขอ้มลู ณ วนัที ่25 กุมภาพนัธ ์2564 
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กองทุนเปิด แอล เอช หุ้นปันผล (LHEQD) 

ตารางเปรียบเทียบผลการด าเนินงานของ 
ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอตัโนมติั 

ข้อมูล ณ วนัท่ี 25 กมุภาพนัธ ์2564 

 
 

 
 

   
   

  
 ขอ้มลู ณ วนัที ่25 กุมภาพนัธ ์2564 
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กองทุนเปิด แอล เอช หุ้นปันผล (LHEQD) 

ตารางเปรียบเทียบผลการด าเนินงานของ 
ชนิดช่องทางอิเลก็ทรอนิกส ์

ข้อมูล ณ วนัท่ี 25 กมุภาพนัธ ์2564 
 

 
 

 
 

 
 

ขอ้มลู ณ วนัที ่25 กุมภาพนัธ ์2564 
 
- เอกสารการวดัผลการด าเนินงานของกองทุนรวมฉบบันี้ไดจ้ดัท าขึน้ตามมาตรฐานการวดัผลการด าเนินงานของกองทุนรวม
ของสมาคมบรษิทัจดัการลงทุน 

- ผลการด าเนินงานในอดตี/ผลการเปรยีบเทยีบผลการด าเนินงานทีเ่กีย่วขอ้งกบัผลติภณัฑใ์นตลาดทุน มไิดเ้ป็นสิง่ยนืยนัถงึ
ผลการด าเนินงานในอนาคต 

- ท าความเขา้ใจลกัษณะสนิคา้ เงือ่นไข ผลตอบแทน และความเสีย่ง ก่อนตดัสนิใจลงทุน 
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กองทุนเปิด แอล เอช หุ้นปันผล (LHEQD) 

รายงานสถานะการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผกูพนั 
มูลค่า ณ วนัท่ี 28 กมุภาพนัธ ์2564 

 
 
 

รายละเอียดการลงทุนในหลกัทรพัย ์
มูลค่า ณ วนัท่ี 28 กมุภาพนัธ ์2564 

 

รายละเอียดการลงทุน มูลค่าตามราคาตลาด %NAV

หลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิในประเทศ 212,892,723.66                 100.45             

เงินฝากธนาคาร 13,792,952.96                  6.51                 

หุ้นสามัญ 199,099,770.70                 93.94               

ประเภทรายการค้างรับค้างจ่ายหรือหนีส้นิอ่ืน ๆ (953,753.03)                      (0.45)                

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 211,938,970.63                 100.00             

อตัราส่วน จ านวนเงินต้น มลูค่ายติุธรรม

(%) หรือ จ านวนหุ้น/ (บาท)

หน่วย

เงินฝากธนาคาร

ธนาคารกสกิรไทย จ ากดั (มหาชน) 6.51 13,790,318.50 13,792,952.96

          รวมเงินฝากธนาคาร 6.51 13,792,952.96

หุ้นสามญั

     หมวดธุรกจิการท่องเทีย่วและสนัทนาการ

บรษิทั ด ิเอราวณั กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 1.68 863,000.00 3,555,560.00

บรษิทั โรงแรมเซน็ทรลัพลาซา จ ากดั (มหาชน) 3.10 197,800.00 6,576,850.00

     หมวดธุรกจิการแพทย์

บรษิทั กรุงเทพดุสติเวชการ จ ากดั(มหาชน) 3.39 359,300.00 7,186,000.00

บรษิทั บางกอก เชน ฮอสปิทอล จ ากดั (มหาชน) 1.98 304,800.00 4,206,240.00

     หมวดธุรกจิขนสง่และโลจสิตกิส์

บรษิทั ท่าอากาศยานไทย จ ากดั (มหาชน) 2.87 95,100.00 6,086,400.00

บรษิทัทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 0.87 231,500.00 1,840,425.00

     หมวดธุรกจิเงนิทุนและหลกัทรพัย์

บรษิทั เจ เอม็ ท ีเน็ทเวอร์ค เซอร์วสิเซส็ จ ากดั (มหาชน) 1.14 64,116.00 2,420,955.20

บรษิทั เมอืงไทย แคปปิตอล จ ากดั (มหาชน) 2.02 65,600.00 4,280,400.00

บรษิทั ศรสีวสัดิ ์พาวเวอร์ 1979 จ ากดั (มหาชน) 1.96 65,800.00 4,145,400.00

บรษิทั ออิอน ธนสนิทรพัย ์(ไทยแลนด์) จ ากดั (มหาชน) 0.49 5,200.00 1,029,600.00

บรษิทับรหิารสนิทรพัย ์กรุงเทพพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) 1.57 153,400.00 3,328,780.00

     หมวดธุรกจิชิ้นสว่นอเิลคทรอนคิส์

บรษิทั ฮานา ไมโครอเิลค็โทรนคิส จ ากดั (มหาชน) 0.93 39,300.00 1,974,825.00

     หมวดธุรกจิเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร

บรษิทั ซนิเน็ค (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 1.47 182,300.00 3,117,330.00

บรษิทั แอดวานซ ์อนิโฟร์ เซอร์วสิ จ ากดั (มหาชน) 2.66 34,100.00 5,643,550.00

รายละเอียด
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กองทุนเปิด แอล เอช หุ้นปันผล (LHEQD) 

รายละเอียดการลงทุนในหลกัทรพัย ์(ต่อ) 
มูลค่า ณ วนัท่ี 28 กมุภาพนัธ ์2564 

 

 
 
 

อตัราส่วน จ านวนเงินต้น มลูค่ายติุธรรม

(%) หรือ จ านวนหุ้น/ (บาท)

หน่วย

     หมวดธุรกจิธนาคาร

ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 3.89 67,500.00 8,235,000.00

ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 2.50 441,200.00 5,294,400.00

ธนาคารกสกิรไทย จ ากดั (มหาชน) 3.57 53,500.00 7,570,250.00

ธนาคารเกยีรตนิาคนิ จ ากดั (มหาชน) 1.02 36,400.00 2,165,800.00

ธนาคารทหารไทย จ ากดั(มหาชน) 3.99 7,492,400.00 8,466,412.00

ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) 2.52 51,900.00 5,345,700.00

บรษิทั ทสิโก้ไฟแนนเซยีลกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 3.54 78,900.00 7,495,500.00

     หมวดธุรกจิบรรจุภณัฑ์

บรษิทั เอสซจี ีแพคเกจจิ้ง จ ากดั (มหาชน)  0.00 46.00 2,162.00

     หมวดธุรกจิประกนัภยัและประกนัชวีติ

บรษิทั กรุงเทพประกนัชวีติ จ ากดั (มหาชน) 1.91 162,900.00 4,056,210.00

     หมวดธุรกจิปิโตรเคมแีละเคมภีณัฑ์

บรษิทั พทีที ีโกลบอล เคมคิอล จ ากดั (มหาชน) 4.62 156,200.00 9,801,550.00

บรษิทั อนิโดรามา เวนเจอร์ส จ ากดั (มหาชน) 2.47 132,500.00 5,233,750.00

     หมวดธุรกจิพลงังานและสาธารณูปโภค

PTT Oil and Retail Business Public Company Limited 0.04 2,586.00 76,287.00

บรษิทั กลัฟ์ เอน็เนอร์จ ีดเีวลลอปเมนท์ จ ากดั (มหาชน) 2.21 140,870.00 4,683,927.50

บรษิทั โกลบอล เพาเวอร์ ซนิเนอร์ยี ่จ ากดั (มหาชน) 2.37 66,700.00 5,019,175.00

บรษิทั ซเีค พาวเวอร์ จ ากดั (มหาชน) 0.81 401,700.00 1,719,276.00

บรษิทั ไทยออยล ์จ ากดั (มหาชน) 2.11 75,400.00 4,467,450.00

บรษิทั บ.ีกรมิ เพาเวอร์ จ ากดั (มหาชน) 2.71 119,800.00 5,750,400.00

บรษิทั ปตท. จ ากดั (มหาชน) 5.52 292,300.00 11,692,000.00

บรษิทั ปตท. ส ารวจและผลติปิโตรเลยีม จ ากดั (มหาชน) 3.65 67,200.00 7,728,000.00

บรษิทั ราช กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 1.35 55,700.00 2,854,625.00

บรษิทั สตาร์ ปิโตรเลยีม รไีฟน์นิง่ จ ากดั (มหาชน) 1.10 236,000.00 2,324,600.00

     หมวดธุรกจิพฒันาอสงัหารมิทรพัย์

 บรษิทั แอสเสท เวริด์ คอร์ป จ ากดั (มหาชน) 1.55 674,600.00 3,278,556.00

บรษิทั ดบับลวิเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 0.53 350,000.00 1,120,000.00

บรษิทั แลนด์แอนด์เฮา้ส ์จ ากดั (มหาชน) 1.44 386,100.00 3,050,190.00

บรษิทั ศุภาลยั จ ากดั(มหาชน) 1.02 107,500.00 2,160,750.00

บรษิทั อมตะ คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 1.11 130,900.00 2,343,110.00

บรษิทั เอพ ี(ไทยแลนด์) จก.(มหาชน) 1.51 434,700.00 3,195,045.00

รายละเอียด
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กองทุนเปิด แอล เอช หุ้นปันผล (LHEQD) 

รายละเอียดการลงทุนในหลกัทรพัย ์(ต่อ) 
มูลค่า ณ วนัท่ี 28 กมุภาพนัธ ์2564 

 
 
 
 

รายละเอียดตวัตราสารและอนัดบัความน่าเช่ือถือ ของตราสารแห่งหน้ี เงินฝาก หรือ ตราสารก่ึงหน้ีก่ึงทุน  
มูลค่า ณ วนัท่ี 28 กมุภาพนัธ ์2564 

 

 
 

สถาบนัการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ TRIS Rating 

ค าอธิบายการจดัอนัดบัเครดิตตราสารหน้ีระยะกลางและยาวมอีายุตัง้แต่ 1 ปีขึ้นไป 

AAA อนัดบัเครดติสูงสุด มคีวามเสี่ยงต ่าทีสุ่ด ผู้ออกตราสารหนี้มคีวามสามารถในการช าระดอกเบี้ยและคนืเงนิต้นใน
เกณฑส์งูสุด และไดร้บัผลกระทบน้อยมากจากการเปลีย่นแปลงทางธุรกจิ เศรษฐกจิ และสิง่แวดลอ้มอื่น ๆ 

AA มคีวามเสีย่งต ่ามาก ผูอ้อกตราสารหนี้มคีวามสามารถในการช าระดอกเบี้ยและคนืเงนิต้นในเกณฑ์สูงมาก แต่อาจ
ไดร้บัผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงทางธุรกจิ เศรษฐกจิ และสิง่แวดลอ้มอื่นๆ มากกว่าอนัดบัเครดติทีอ่ยู่ในระดบั 
AAA 

อตัราส่วน จ านวนเงินต้น มลูค่ายติุธรรม

(%) หรือ จ านวนหุ้น/ (บาท)

หน่วย

     หมวดธุรกจิพาณิชย์

บรษิทั ซพี ีออลล ์จ ากดั (มหาชน) 2.30 82,000.00 4,879,000.00

บรษิทั ดูโฮม จ ากดั (มหาชน) 1.34 141,300.00 2,840,130.00

     หมวดธุรกจิสือ่และสิง่พมิพ์

บรษิทั วจีไีอ จ ากดั (มหาชน) 0.96 301,100.00 2,032,425.00

     หมวดธุรกจิอาหารและเครื่องดื่ม

บรษิทั คาราบาวกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 1.04 15,900.00 2,210,100.00

บรษิทั ไมเนอร์ อนิเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั (มหาชน) 3.12 218,700.00 6,615,675.00

          รวมหุ้นสามญั 93.94 199,099,770.70

รวมเงินลงทนุ 100.45 212,892,723.66

รายการค้างจา่ยหรือหน้ีสินอ่ืน ๆ -0.45 -953,753.03

มลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิ 100.00 211,938,970.63

รายละเอียด

      ประเภท                          ผูอ้อก อนัดบั มลูค่าตาม

ความน่าเช่ือถอื ราคาตลาด

เงนิฝากธนาคาร ธนาคารกสกิรไทย จ ากดั (มหาชน) AA+(FITCH) 13,792,952.96                  
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กองทุนเปิด แอล เอช หุ้นปันผล (LHEQD) 

A มคีวามเสีย่งในระดบัต ่า ผูอ้อกตราสารหนี้มคีวามสามารถในการช าระดอกเบี้ยและคนืเงนิต้นในเกณฑ์สูง แต่อาจ
ได้รบัผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิง่แวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าอนัดบัเครดติที่อยู่ใน
ระดบัสงูกว่า 

BBB มคีวามเสี่ยงในระดบัปานกลาง ผู้ออกตราสารหนี้มคีวามสามารถในการช าระดอกเบี้ยและคนืเงนิต้นในเกณฑ์ที่
เพยีงพอ แต่มคีวามอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงทางธุรกจิ เศรษฐกจิ และสิง่แวดล้อมอื่ น ๆ มากกว่า และอาจมี
ความสามารถในการช าระหนี้อ่อนแอลงเมื่อเทยีบกบัอนัดบัเครดติทีอ่ยู่ในระดบัสงูกว่า 

BB มคีวามเสีย่งในระดบัสงู ผูอ้อกตราสารหนี้มคีวามสามารถในการช าระดอกเบีย้และคนืเงนิตน้ในเกณฑต์ ่ากว่าระดบั
ปานกลาง และจะไดร้บัผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกจิ เศรษฐกจิ และสิง่แวดล้อมอื่น ๆ ค่อนขา้งชดัเจน 
ซึง่อาจส่งใหค้วามสามารถในการช าระหนี้อยู่ในเกณฑท์ีไ่ม่เพยีงพอ 

B มคีวามเสีย่งในระดบัสูงมาก ผูอ้อกตราสารหนี้มคีวามสามารถในการช าระดอกเบีย้และคนืเงนิตน้ในเกณฑต์ ่า และ
อาจจะหมดความสามารถหรือความตัง้ใจในการช าระหนี้ได้ตามการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ทางธุรกิจ 
เศรษฐกจิ และสิง่แวดลอ้มอื่น ๆ  

C มคีวามเสีย่งในการผดินัดช าระหนี้สูงทีสุ่ด ผูอ้อกตราสารหนี้ไม่มคีวามสามารถในการช าระดอกเบี้ยและคนืเงนิตน้
ตามก าหนดอย่างชดัเจน โดยต้องอาศยัเงือ่นไขทีเ่อื้ออ านวยทางธุรกจิ เศรษฐกจิ และสิง่แวดล้อมอื่น ๆ อย่างมาก
จงึจะมคีวามสามารถในการช าระหนี้ได ้

D เป็นระดบัที่อยู่ในสภาวะผิดนัดช าระหนี้ โดยผู้ออกตราสารหนี้ไม่สามารถช าระดอกเบี้ยและคืนเงนิต้นได้ตาม
ก าหนด 

อนัดบัเครดติจาก AA ถงึ C อาจมเีครือ่งหมายบวก (+) หรอืลบ (-) ต่อทา้ยเพือ่จ าแนกความแตกต่างของคุณภาพของ
อนัดบัเครดติภายในระดบัเดยีวกนั 

ค าอธิบายการจดัอนัดบัเครดิตตราสารหน้ีระยะสัน้มอีายุต า่กว่า 1 ปี 

T1 ผูอ้อกตราสารหนี้มสีถานะทัง้ทางดา้นการตลาดและการเงนิทีแ่ขง็แกร่งในระดบัดมีาก และนักลงทุนจะไดร้บัความ

คุ้มครองจากการผิดนัดช าระหนี้ที่ดีกว่าอนัดบัเครดิตในระดบัอื่น ผู้ออกตราสารที่ได้รบัอนัดบัเครดิตในระดับ

ดงักล่าวซึง่มเีครื่องหมาย “+” ดว้ยจะไดร้บัความคุม้ครองดา้นการผดินัดช าระหนี้ทีส่งูยิง่ขึน้ 

T2 ผูอ้อกตราสารหนี้มสีถานะทัง้ทางดา้นการตลาดและการเงนิทีแ่ขง็แกร่งในระดบัด ีและมคีวามสามารถในการช าระ

หนี้ระยะสัน้ในระดบัทีน่่าพอใจ 

T3 ผูอ้อกตราสารหนี้มคีวามสามารถในการช าระหนี้ระยะสัน้ในระดบัทีย่อมรบัได้ 

T4 ผูอ้อกตราสารหนี้มคีวามสามารถในการช าระหนี้ระยะสัน้ทีค่่อนขา้งอ่อนแอ 

อันดับเครดิตทุกประเภททีจ่ ัดโดย TRIS Rating เป็นอันดับเครดิตตราสารหนี้ ในตระกูลเงินบาท ซึง่สะท้อน

ความสามารถในการช าระหนี้ของผูอ้อกตราสารโดยไม่รวมความเสีย่งในการเปลีย่นแปลงการช าระหนี้จากสกุลเงนิบาทเป็น

สกุลเงนิตราต่างประเทศ 
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นอกจากนี้ TRIS Rating ยงัก าหนด “แนวโน้มอนัดบัเครดติ” (Rating Outlook) เพื่อสะท้อนความเป็นไปได้ของการ

เปลี่ยนแปลงอนัดบัเครดติของผูอ้อกตราสารในระยะปานกลางหรอืระยะยาว โดย TRIS Rating จะพจิารณาถงึโอกาสทีจ่ะ

เกิดการเปลี่ยนแปลงของภาวะอุตสาหกรรมและสภาพแวดล้อมทางธุรกิจในอนาคตของผู้ออกตราสารที่อาจกระทบต่อ

ความสามารถในการช าระหนี้ ทัง้นี้ แนวโน้มอนัดบัเครดติทีอ่อกใหแ้ก่หน่วยงานหนึ่ง ๆ จะเทยีบเท่ากบัความสามารถในการ

ช าระหนี้ของหน่วยงานนัน้ 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) แสดงถงึระดบัความน่าเชื่อถอืขัน้สงูสุดของอนัดบัความน่าเชื่อถอืภายในประเทศไทย ซึง่ก าหนดโดย Fitch โดย
อนัดบัความน่าเชื่อถือนี้จะมอบใหก้บัอนัดบัความน่าเชื่อถอืทีม่คีวามเสี่ยง “น้อยที่สุด” เมื่อเปรยีบเทยีบกบัผู้
ออกตราสารหรอืตราสารอื่นในประเทศไทย และโดยปกตแิลว้จะก าหนดใหแ้ก่ตราสารทางการเงนิทีอ่อกหรอืค ้า
ประกนัโดยรฐับาล 

AA(tha) แสดงถึงระดบัความน่าเชื่อถือขัน้สูงมากเปรยีบเทยีบกบัผู้ออกตราสารหรอืตราสารอื่นในประเทศไทย โดย
ระดบัความน่าเชื่อถอืของตราสารทางการเงนิขัน้นี้ต่างจากผูอ้อกตราสารหรอืตราสารอื่นทีไ่ดร้บัการจดัอนัดบั
ความน่าเชื่อถอืขัน้สงูสุดของประเทศไทยเพยีงเลก็น้อย 

BBB (tha) แสดงถึงระดบัความน่าเชื่อถือขัน้ปานกลางเมื่อเปรยีบเทยีบกบัผู้ออกตราสารหรอืตราสารอื่นในประเทศไทย 
อย่างไรกด็มีคีวามเป็นไปไดม้ากว่าการเปลีย่นแปลงของสถานการณ์หรอืสภาพทางเศรษฐกจิจะมผีลกระทบต่อ
ความสามารถในการช าระหนี้ไดต้รงตามก าหนดเวลาของตราสารทางการเงนิเหล่านี้มากกว่าตราสารหนี้อื่นที่
ไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเชื่อถอืในประเภททีส่งูกว่า 

BB (tha) แสดงถงึระดบัความน่าเชื่อถอืค่อนขา้งต ่าเมื่อเปรยีบเทยีบกบัผูอ้อกตราสารหรอืตราสารอื่นในประเทศไทย การ
ช าระหนี้ตามเงือ่นไขของตราสารเหล่านี้ภายในประเทศนัน้ ๆ มคีวามไม่แน่นอนในระดบัหนึ่งและความสามารถ
ในการช าระหนี้คนืตามก าหนดเวลาจะมคีวามไม่แน่นอนมากขึน้ตามการเปลีย่นแปลงของเศรษฐกจิในทางลบ 

B (tha) แสดงถึงระดบัความน่าเชื่อถือขัน้ต ่าอย่างมีนัยส าคญัเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นใน
ประเทศไทย การปฏิบตัิตามเงื่อนไขของตราสารหนี้และขอ้ผูกพนัทางการเงนิยงัคงเป็นไปได้ในปัจจุบนั แต่
ความมัน่คงยงัจ ากัดอยู่ในระดบัหนึ่งเท่านัน้ และความสามารถในการช าระหนี้คืนตามก าหนดเวลาอย่าง
ต่อเนื่องนัน้ไม่แน่นอน ขึน้อยู่กบัสภาวะทีเ่อือ้ต่อการด าเนินธุรกจิและสภาพทางเศรษฐกจิ 
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CCC(tha), CC(tha), C(tha)   แสดงถงึระดบัความน่าเชื่อถอืขัน้ต ่ามากเมื่อเปรยีบเทยีบกบัผูอ้อกตราสารหรอืตราสารอื่นใน
ประเทศไทย ความสามารถในการปฏบิตัติามขอ้ผูกพนัทางการเงนิขึน้อยู่กบัสภาวะทีเ่อื้อต่อการด าเนินธุรกิจ
และการพฒันาทางเศรษฐกจิเพยีงอย่างเดยีว 

D(tha) อนัดบัความน่าเชื่อถอืเหล่านี้ จะถูกก าหนดใหส้ าหรบัองคก์รหรอืตราสารหนี้ซึง่ก าลงัอยู่ในภาวะผดินัดช าระหนี้
ในปัจจุบนั 

ค าอธิบายการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือระยะสัน้ ส าหรบัประเทศไทย 

F1 (tha) แสดงถงึระดบัความสามารถขัน้สูงสุดในการช าระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารตรงตามก าหนดเมื่อเปรยีบเทยีบ

กบัผู้ออกตราสารหรอืตราสารอื่น ๆ ในประเทศไทย ภายใต้อนัดบัความน่าเชื่อถอืนี้จะมอบใหส้ าหรบัอนัดบั

ความน่าเชื่อถือทีม่คีวามเสี่ยง “น้อยที่สุด” เมื่อเปรยีบเทยีบกบัผูอ้อกตราสารอื่นในประเทศเดยีวกนัและโดย

ปกตแิล้วจะก าหนดใหก้บัตราสารทางการเงนิทีอ่อกหรอืค ้าประกนัโดยรฐับาล ในกรณีทีม่รีะดบัความน่าเชื่อถอื

สงูเป็นพเิศษจะมสีญัลกัษณ์ “+” แสดงไวเ้พิม่เตมิจากอนัดบัความน่าเชื่อถอืทีก่ าหนด 

F2 (tha) แสดงถงึระดบัความสามารถในการช าระหนี้ตามเงื่อนไขทางการเงนิของตราสารตามก าหนดเวลาในระดบัทีน่่า

พอใจเมื่อเปรยีบเทยีบกบัผู้ออกตราสารหรอืตราสารอื่น ๆ ในประเทศไทย อย่างไรกด็ ีระดบัความน่าเชื่อถือ

ดงักล่าวยงัไม่อาจเทยีบเท่ากบักรณีทีไ่ดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเชื่อถอืทีส่งูกว่า 

F3 (tha) แสดงถงึระดบัความสามารถในการช าระหนี้ตามเงือ่นไขทางการเงนิของตราสารตามก าหนดเวลาในระดบัปาน

กลางเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่น ๆ ในประเทศไทย ความสามารถในการช าระหนี้

ดงักล่าวจะมคีวามไม่แน่นอนมากขึน้ไปตามความเปลี่ยนแปลงในทางลบในระยะสัน้มากกว่าตราสารทีไ่ดร้บั

การจดัอนัดบัความน่าเชื่อถอืทีส่งูกว่า 

B (tha) แสดงถงึระดบัความสามารถในการช าระหนี้ตามเงือ่นไขทางการเงนิของตราสารตามก าหนดเวลาทีไ่ม่แน่นอน

เมื่อเปรยีบเทยีบกบัผูอ้อกตราสารหรอืตราสารอื่น ๆ ในประเทศไทย ความสามารถในการช าระหนี้ดงักล่าวจะ

ไม่แน่นอนมากขึน้ตามการเปลีย่นแปลงทางเศรษฐกจิแลการเงนิในทางลบระยะสัน้ 

C (tha) แสดงถงึระดบัความสามารถในการช าระหนี้ตามเงือ่นไขทางการเงนิของตราสารตามก าหนดเวลาทีไ่ม่แน่นอน

สูงเมื่อเปรยีบเทยีบกบัผู้ออกตราสารหรอืตราสารอื่น ๆ ในประเทศไทย ความสามารถในการปฏิบตัิตามขอ้

ผกูพนัทางการเงนิขึน้อยู่กบัสภาวะทีเ่อื้อต่อการด าเนินธุรกจิและสภาพการณ์ทางเศรษฐกจิเท่านัน้ 

D (tha) แสดงถงึการผดินัดช าระหนี้ทีไ่ดเ้กดิขึน้แลว้หรอืก าลงัจะเกดิขึน้ 
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หมายเหตุประกอบการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือในระยะยาว ในระยะสัน้ ส าหรบัประเทศไทย 

เครื่องบ่งชีพ้เิศษส าหรบัประเทศไทย “tha” จะถูกระบุไวต้่อจากอนัดบัความน่าเชื่อถอืทุกระดบั เพื่อแยกความแตกต่าง

ออกจากการจดัอนัดบัความน่าเชื่อถอืระดบัสากล เครื่องหมาย “ + ” หรอื “ - ” อาจจะถูกระบุไวเ้พิม่เตมิต่อจากอนัดบัความ

น่าเชื่อถอืส าหรบัประเทศหนึ่งๆ เพื่อแสดงถงึสถานะย่อยโดยเปรยีบเทยีบกนัภายในอนัดบัความน่าเชื่อถอืขึน้หลกั ทัง้นี้ จะ

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

ส าหรบัอนัดบัความน่าเชื่อถอืในระยะยาวและจะไม่มกีารระบุสญัลกัษณ์ต่อทา้ยดงักล่าวส าหรบัอนัดบัความน่าเชื่อถอื

ในระยะสัน้ นอกเหนือจาก “F1 (tha)” 

สญัญาณการปรบัอนัดบัความน่าเชื่อถอื (Rating Watch) : สญัญาณการปรบัอนัดบัความน่าเชื่อถอืจะถูกใชเ้พื่อแจง้ให้
นักลงทุนทราบว่ามีความเป็นไปได้ที่จะมีการเปลี่ยนแปลงอันดับความน่าเชื่อถือและแจ้ งแนวโน้มทิศทางของการ
เปลี่ยนแปลงดงักล่าว สญัญาณดงักล่าวอาจระบุเป็น “สญัญาณบวก” ซึ่งบ่งชี้แนวโน้มในการปรบัอนัดบัความน่าเชื่อถือให้
สงูขึน้ “สญัญาณลบ” จะบ่งชีแ้นวโน้มในการปรบัอนัดบัความน่าเชื่อถอืใหต้ ่าลง หรอื “สญัญาณววิฒัน์” ในกรณีทีอ่นัดบัความ
น่าเชื่อถอือาจจะไดร้บัการปรบัขึน้ ปรบัลง หรอืคงที ่โดยปกตสิญัญาณการปรบัอนัดบัความน่าเชื่อถอืมกัจะถูกระบุไวส้ าหรบั
ช่วงระยะเวลาสัน้ ๆ 

 
 

รายงานสรปุเงินลงทุนในตราสารแห่งหน้ี เงินฝาก หรือตราสารก่ึงหน้ีก่ึงทุน 
มูลค่า ณ วนัท่ี 28 กมุภาพนัธ ์2564 

 

 

 

 

 
 

กลุม่ของตราสารการลงทนุ มลูค่าตามราคาตลาด %NAV

(ก) ตราสารภาครฐัไทย/ตราสารภาครฐัต่างประเทศ - -         

(ข) ตราสารทีธ่นาคารทีม่กีฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ ธนาคารพาณิชย์ 13,792,952.96           6.51        

หรอืบรษิทัเงนิทุนเป็นผูอ้อก/สัง่จ่าย/รบัอาวลั/ค า้ประกนั

(ค) ตราสารทีม่อีนัดบัความน่าเชื่อถอือยูใ่นอนัดบัทีส่ามารถ -                         -         

ลงทุนได้ (Investment grade)

(ง) ตราสารทีม่อีนัดบัความน่าเชื่อถอือยูใ่นอนัดบัต ่ากวา่อนัดบัที่ -                         -         

สามารถลงทุนได้ (Non-Investment grade) หรอืไม่ม ีRating

สดัส่วนเงนิลงทุนขัน้สงูตอ่มลูค่าทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุนส าหรบักลุ่มตราสารตาม (ง) เท่ากบั 0% NAV 
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กองทุนเปิด แอล เอช หุ้นปันผล (LHEQD) 

รายชื่อหุ้นท่ีลงทุน 10 อนัดบัแรก พร้อมสดัส่วนการลงทุน 
มูลค่า ณ วนัท่ี 28 กมุภาพนัธ ์2564 

 
 
 
 
 

รายงานการลงทุนท่ีไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน 
รอบ 6 เดือนระหวา่งวนัท่ี 1 กนัยายน 2563  ถึงวนัท่ี 28 กมุภาพนัธ ์2564 

วนัที ่ รายละเอยีด การด าเนินการแกไ้ข 
  

 
 

 
 
 

การใช้สิทธิออกเสียงในท่ีประชุมผู้ถือหุ้น 

ผู้ลงทุนสามารถตรวจดูแนวทางในการใช้สทิธิออกเสยีงและการด าเนินการใช้สทิธิออกเสยีงได้ที่ website ของ
บรษิทัจดัการ  www.lhfund.co.th 

 

 

 

 

ล าดบั ช่ือย่อ ร้อยละของเงินลงทนุ

1 บรษิทั ปตท. จ ากดั (มหาชน) PTT 5.52

2 บรษิทั พทีที ีโกลบอล เคมคิอล จ ากดั (มหาชน) PTTGC 4.62

3 ธนาคาร ทหารไทย จ ากดั(มหาชน) TMB 3.99

4 ธนาคาร กรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) BBL 3.89

5 บรษิทั ปตท. ส ารวจและผลติปิโตรเลยีม จ ากดั (มหาชน) PTTEP 3.65

6 ธนาคาร กสกิรไทย จ ากดั (มหาชน) KBANK 3.57

7 บรษิทั ทสิโก้ไฟแนนเชยีลกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) TISCO 3.54

8 บรษิทั กรุงเทพดุสติเวชการ จ ากดั (มหาชน) BDMS 3.39

9 บรษิทั ไมเนอร์ อนิเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั (มหาชน) MINT 3.12

10 บรษิทั โรงแรมเซน็ทรลัพลาซา จ ากดั (มหาชน) CENTEL 3.10

ช่ือหลกัทรพัย์

http://www.lhfund.co.th/
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กองทุนเปิด แอล เอช หุ้นปันผล (LHEQD) 

รายงานรายชื่อของบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง ท่ีมีการท าธรุกรรมกบักองทุนรวม 

 กองทุนเปิด แอล เอช หุ้นปันผล มกีารท าธุรกรรมกบับุคคลทีเ่กี่ยวขอ้งในรอบระยะเวลาตัง้แต่วนัที ่1 กนัยายน 
2563 ถงึวนัที ่28 กุมภาพนัธ ์2563 ตามรายชื่อ ดงันี้ 

- บรษิทั แลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จ ากดั (มหาชน)     

- บรษิทัหลกัทรพัย ์แลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จ ากดั (มหาชน) 

หมายเหตุ : ผูล้งทุนสามารถตรวจสอบการท าธุรกรรมกบับุคคลทีเ่กีย่วขอ้งกบักองทุนรวม ไดท้ีบ่รษิทัจดัการโดยตรง หรอืที ่website ของบรษิทั
หลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน แลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จ ากดั www.lhfund.co.th และส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. www.sec.or.th 

 
 

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

http://www.sec.or.th/
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กองทุนเปิด แอล เอช หุ้นปันผล (LHEQD) 

ค่านายหน้าซื้อขายหลกัทรพัย ์
ตัง้แต่วนัท่ี 1 กนัยายน 2563 ถึงวนัท่ี 28 กมุภาพนัธ ์2564 

             

              หมายเหตุ *รวมภาษมีลูค่าเพิม่ 

 
 
 

อตัราส่วนหมุนเวยีนการลงทนุของกองทุน (Portfolio Turnover Ratio: PTR) 
มูลค่า ณ วนัท่ี 28 กมุภาพนัธ ์2564 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

ล าดบั ช่ือบริษทันายหน้า ค่านายหน้า

(บาท)*

อตัราส่วน

(%)

1 บรษิทัหลกัทรพัย ์บวัหลวง จ ากดั 181,447.20 17.46

2 บรษิทัหลกัทรพัย ์ซจีเีอส-ซไีอเอม็บ ี(ประเทศไทย) จ ากดั  31,010.08 2.98

3 บรษิทัหลกัทรพัย ์เครดติ สวสิ (ประเทศไทย) จ ากดั 43,072.14 4.15

4 บรษิทัหลกัทรพัย ์ดบีเีอส วคิเคอร์ส (ประเทศไทย) จ ากดั 24,867.79 2.39

5 บรษิทัหลกัทรพัย ์ฟินนัเซยี ไซรสั จ ากดั (มหาชน) 144,836.41 13.94

6 บรษิทั หลกัทรพัย ์เคจไีอ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 36,741.46 3.54

7 บรษิทัหลกัทรพัย ์เกยีรตินาคนิภทัร จ ากดั (มหาชน) 176,603.99 17.00

8 บรษิทัหลกัทรพัย ์กสกิรไทย จ ากดั (มหาชน)  143,905.94 13.85

9 บรษิทัหลกัทรพัย ์เคทบี ี(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 146,429.56 14.09

10 บรษิทัหลกัทรพัย ์แลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จ ากดั (มหาชน) 21,443.41 2.06

11 บรษิทัหลกัทรพัย ์ไทยพาณิชย ์จ ากดั 4,718.89 0.45

12 บรษิทัหลกัทรพัย ์ทสิโก ้จ ากดั  84,027.59 8.09

1,039,104.46 100.00รวม

ช่ือกองทนุ PTR

กองทุนเปิด แอล เอช หุน้ปันผล 1.3578
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กองทุนเปิด แอล เอช หุ้นปันผล (LHEQD) 

ค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเกบ็จากกองทุนรวม 
ส าหรบัรอบระยะเวลาตัง้แต่วนัท่ี 1 กนัยายน 2563 ถึงวนัท่ี 28 กมุภาพนัธ ์2564 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค่าใช้จ่ายทีเ่รยีกเก็บจากกองทุน* จ านวนเงนิ

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

ค่าธรรมเนยีมการจดัการ (Management Fee) 1,602.95 0.795 ไม่เกนิรอ้ยละ 1.88

ค่าธรรมเนยีมผูดู้แลผลประโยชน์ (Trustee Fee) 32.06 0.016 ไม่เกนิรอ้ยละ 0.11

ค่าธรรมเนยีมนายทะเบยีน (Registrar Fee) 801.48 0.397 ไม่เกนิรอ้ยละ 0.81, 0.94

ค่าสอบบญัช ี(Audit Fee) 29.02 0.014 ตามทีจ่่ายจรงิ

ค่าทีป่รกึษาการลงทุน (Advisory Fee) ไม่มี ไม่มี ไม่มี

ค่าจดัตัง้และจดทะเบยีนกองทุน (Setup and Registered Fund) 0.00 0.000 ตามทีจ่่ายจรงิ

ค่าใช้จ่ายอืน่ๆ ในการด าเนนิโครงการ  (Others Operating  Expense) 32.04 0.016 ตามทีจ่่ายจรงิ

รวมค่าใช้จ่ายทัง้หมด** 2,497.55 1.238

ค่าใช้จ่ายในการซือ้ขายหลกัทรพัย์ 1,039.10 0.515 ตามทีจ่่ายจรงิ

หมายเหตุ

* ค่าธรรมเนยีมและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ รวมภาษมีลูค่าเพิม่ ภาษธุีรกจิเฉพาะ หรอืภาษอีืน่ใดในท านองเดยีวกนั (ถ้าม)ี

**  ค่าธรรมเนยีมนายทะเบยีนหน่วยลงทุนชนดิขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตัแิละชนดิจ่ายเงนิปันผลไม่เกนิรอ้ยละ 0.94

    ชนดิสะสมมลูค่า ไม่เกนิรอ้ยละ 0.81

***  ไม่รวมค่านายหน้าซือ้ขายหลกัทรพัย ์และค่าธรรมเนยีมต่าง ๆ ทีเ่กดิขึน้จากการซือ้ขายหลกัทรพัย์

รอ้ยละของมลูค่าทรพัยส์นิสทุธขิองกองทุน
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กองทุนเปิด แอล เอช หุ้นปันผล (LHEQD) 

กองทุนเปิด แอล เอช หุ้นปันผล 
งบแสดงฐานะการเงิน 

ณ วนัท่ี 28 กมุภาพนัธ ์2564 

 

(หน่วย : บาท)
ยงัไม่ได้ตรวจสอบ

สนิทรพัย์
เงนิลงทุนตามมลูค่ายตุธิรรม  (ราคาทุน 182,801,520.48 บาท) 199,099,770.70    
เงนิฝากธนาคาร 13,790,318.50      
ลกูหนี้จากเงนิปันผลและดอกเบีย้ 343,124.46          
ค่าใช้จ่ายรอตดับญัช-ีสทุธิ -                    
ลกูหนี้จากการขายเงนิลงทุน -                    
สนิทรพัยอ์ืน่ -                    
รวมสนิทรพัย์ 213,233,213.66    

หนี้สนิ
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 464,947.25          
เจ้าหนี้จากการซือ้เงนิลงทุน 812,080.70          
เจ้าหนี้จากการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน -                    
หนี้สนิอืน่ 17,215.08           
รวมหนี้สนิ 1,294,243.03       
สนิทรพัยส์ทุธิ 211,938,970.63    

สนิทรพัยส์ทุธิ
ทุนทีไ่ด้รบัจากผูถ้อืหน่วยลงทุน 197,442,038.60    
ก าไร(ขาดทุน) สะสม
บญัชปีรบัสมดุล 102,365,229.24
ก าไร(ขาดทุน) สะสมจากการด าเนนิงาน (87,868,297.21)
สนิทรพัยส์ทุธิ 211,938,970.63

ประเภทผูถ้อืหน่วยลงทุน
สนิทรพัยส์ทุธต่ิอหน่วยทีค่ านวณแยกตามประเภทผูถ้อืหน่วยลงทุน มดีงันี้
ชนดิสะสมมลูค่า 12.6542              
ชนดิจ่ายเงนิปันผล 5.4848               
ชนดิขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตัิ 12.6142              

ประเภทผูถ้อืหน่วยลงทุน
จ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายแลว้ทัง้หมด ณ วนัสิน้งวด (หน่วย) แยกตามประเภทผูถ้อืหน่วยลงทุน มดีงันี้
ชนดิสะสมมลูค่า 13,849,222.7896  
ชนดิจ่ายเงนิปันผล 5,284,249.8261    
ชนดิขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตัิ 610,731.2385      

19,744,203.8542  
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กองทุนเปิด แอล เอช หุ้นปันผล (LHEQD) 

กองทุนเปิด แอล เอช หุ้นปันผล 
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน 

ณ วนัท่ี 28 กมุภาพนัธ ์2564 

 

ช่ือย่อ  จ านวนหน่วย / 

มลูค่าท่ีตราไว้

 มลูค่ายติุธรรม 

(บาท)

อตัราส่วนของ

มลูค่ายติุธรรม

(%)

อตัราดอกเบีย้ วนัครบก าหนด

บรษิทั ออิอน ธนสนิทรพัย ์(ไทยแลนด์) จ ากดั (มหาชน) AEONTS 5,200.0000          1,029,600.00      0.52 -

บรษิทับรหิารสนิทรพัย ์กรุงเทพพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) BAM 153,400.0000       3,328,780.00      1.67 -

บรษิทั เจ เอม็ ท ีเน็ทเวอร์ค เซอร์วสิเซส็ จ ากดั (มหาชน) JMT 58,400.0000         2,379,800.00      1.20 -

บรษิทั เมอืงไทย แคปปิตอล จ ากดั (มหาชน) MTC 65,600.0000         4,280,400.00      2.15 -

บรษิทั ศรสีวสัดิ ์คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) SAWAD 65,800.0000         4,145,400.00      2.08 -

บรษิทั แอดวานซ ์อนิโฟร์ เซอร์วสิ จ ากดั (มหาชน) ADVANC 34,100.0000         5,643,550.00      2.83 -

บรษิทั ซนิเน็ค (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) SYNEX 182,300.0000       3,117,330.00      1.57 -

บรษิทั บางกอก เชน ฮอสปิทอล จ ากดั (มหาชน) BCH 304,800.0000       4,206,240.00      2.11 -

บรษิทั กรุงเทพดุสติเวชการ จ ากดั (มหาชน) BDMS 359,300.0000       7,186,000.00      3.61 -

บรษิทั โรงแรมเซน็ทรลัพลาซา จ ากดั (มหาชน) CENTEL 197,800.0000       6,576,850.00      3.30 -

บรษิทั ด ิเอราวณั กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) ERW 863,000.0000       3,555,560.00      1.79 -

บรษิทั ท่าอากาศยานไทย จ ากดั (มหาชน) AOT 95,100.0000         6,086,400.00      3.06 -

บรษิทัทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) BEM 231,500.0000       1,840,425.00      0.92 -

บรษิทั ฮานา ไมโครอเิลค็โทรนคิส จ ากดั (มหาชน) HANA 39,300.0000         1,974,825.00      0.99 -

ธนาคาร กรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) BBL 67,500.0000         8,235,000.00      4.14 -

ธนาคาร กสกิรไทย จ ากดั (มหาชน) KBANK 53,500.0000         7,570,250.00      3.80 -

ธนาคารเกยีรตนิาคนิ จ ากดั (มหาชน) KKP 36,400.0000         2,165,800.00      1.09 -

ธนาคาร กรุงไทย จ ากดั (มหาชน) KTB 441,200.0000       5,294,400.00      2.66 -

ธนาคาร ไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) SCB 51,900.0000         5,345,700.00      2.68 -

บรษิทั ทสิโก้ไฟแนนเชยีลกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) TISCO 78,900.0000         7,495,500.00      3.77 -

ธนาคาร ทหารไทย จ ากดั(มหาชน) TMB 7,492,400.0000     8,466,412.00      4.25 -

บรษิทั เอสซจี ีแพคเกจจิ้ง จ ากดั (มหาชน) SCGP 46.0000              2,162.00           0.00 -

บรษิทั กรุงเทพประกนัชวีติ จ ากดั (มหาชน) BLA 162,900.0000       4,056,210.00      2.04 -

บรษิทั อนิโดรามา เวนเจอร์ส จ ากดั (มหาชน) IVL 132,500.0000       5,233,750.00      2.63 -

บรษิทั พทีที ีโกลบอล เคมคิอล จ ากดั (มหาชน) PTTGC 156,200.0000       9,801,550.00      4.92 -

ประกนัภยัและประกนัชวีติ

ปิโตรเคมแีละเคมภีณัฑ์

การท่องเทีย่วและสนัทนาการ

ขนสง่และโลจสิตกิส์

ชิ้นสว่นอเิลคทรอนคิส์

ธนาคาร

บรรจุภณัฑ์

หลกัทรพัยจ์ดทะเบยีน

หุน้สามญั

เงนิทุนและหลกัทรพัย์

เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร

การแพทย์
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กองทุนเปิด แอล เอช หุ้นปันผล (LHEQD) 

กองทุนเปิด แอล เอช หุ้นปันผล 
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ) 

ณ วนัท่ี 28 กมุภาพนัธ ์2564 

 
 

 

 

 

 

 

ช่ือย่อ  จ านวนหน่วย / 

มลูค่าท่ีตราไว้

 มลูค่ายติุธรรม 

(บาท)

อตัราส่วนของ

มลูค่ายติุธรรม

(%)

อตัราดอกเบีย้ วนัครบก าหนด

บรษิทั บ.ีกรมิ เพาเวอร์ จ ากดั (มหาชน) BGRIM 119,800.0000       5,750,400.00      2.89 -

บรษิทั ซเีค พาวเวอร์ จ ากดั (มหาชน) CKP 401,700.0000       1,719,276.00      0.86 -

บรษิทั โกลบอล เพาเวอร์ ซนิเนอร์ยี ่จ ากดั (มหาชน) GPSC 66,700.0000         5,019,175.00      2.52 -

บรษิทั กลัฟ์ เอน็เนอร์จ ีดเีวลลอปเมนท์ จ ากดั (มหาชน) GULF 140,870.0000       4,683,927.50      2.35 -

บรษิทั ปตท. น ้ามนัและการค้าปลกี จ ากดั (มหาชน) OR 2,586.0000          76,287.00          0.04 -

บรษิทั ปตท. จ ากดั (มหาชน) PTT 292,300.0000       11,692,000.00    5.87 -

บรษิทั ปตท. ส ารวจและผลติปิโตรเลยีม จ ากดั (มหาชน) PTTEP 67,200.0000         7,728,000.00      3.88 -

บรษิทั ราช กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) RATCH 55,700.0000         2,854,625.00      1.43 -

บรษิทั สตาร์ ปิโตรเลยีม รไีฟน์นิง่ จ ากดั (มหาชน) SPRC 236,000.0000       2,324,600.00      1.17 -

บรษิทั ไทยออยล ์จ ากดั (มหาชน) TOP 75,400.0000         4,467,450.00      2.24 -

บรษิทั อมตะ คอร์ปอเรชนั จ ากดั (มหาชน) AMATA 130,900.0000       2,343,110.00      1.18 -

บรษิทั เอพ ี(ไทยแลนด์) จ ากดั (มหาชน) AP 434,700.0000       3,195,045.00      1.61 -

บรษิทั แอสเสท เวริด์ คอร์ป จ ากดั (มหาชน) AWC 674,600.0000       3,278,556.00      1.65 -

บรษิทั แลนด์แอนด์เฮา้ส ์จ ากดั (มหาชน) LH 386,100.0000       3,050,190.00      1.53 -

บรษิทั ศุภาลยั จ ากดั(มหาชน) SPALI 107,500.0000       2,160,750.00      1.09 -

บรษิทั ดบับลวิเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) WHA 350,000.0000       1,120,000.00      0.56 -

บรษิทั ซ.ีพ.ีออลล ์ จ ากดั (มหาชน) CPALL 82,000.0000         4,879,000.00      2.45 -

บรษิทั ดูโฮม จ ากดั (มหาชน) DOHOME 141,300.0000       2,840,130.00      1.43 -

บรษิทั ว ีจ ีไอ  จ ากดั (มหาชน) VGI 301,100.0000       2,032,425.00      1.02 -

บรษิทั คาราบาวกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) CBG 15,900.0000         2,210,100.00      1.11 -

บรษิทั ไมเนอร์ อนิเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั (มหาชน) MINT 218,700.0000       6,615,675.00      3.32 -

บรษิทั เจ เอม็ ท ีเน็ทเวอรคื เซอร์วสิเซส็ จ ากดั (มหาชน) JMT-W3 5,716.0000          41,155.20          0.02 - 26 พฤษภาคม 2565

199,099,770.70  100.00

199,099,770.70   100.00

พลงังานและสาธารณูปโภค

เงนิทุนและหลกัทรพัย์

รวม หลกัทรพัยจ์ดทะเบยีน

รวมเงินลงทนุ - 100% (ราคาทนุ 182,801,520.48 บาท) 

พฒันาอสงัหารมิทรพัย์

พาณิชย์

สือ่และสิง่พมิพ์

อาหารและเครื่องดื่ม

ใบส าคญัแสดงสทิธิ



 

 

25 

 

กองทุนเปิด แอล เอช หุ้นปันผล (LHEQD) 

กองทุนเปิด แอล เอช หุ้นปันผล 
งบก าไรขาดทุน 

ส าหรบัรอบระยะเวลาตัง้แต่วนัท่ี 1 กนัยายน 2563 ถึงวนัท่ี 28 กมุภาพนัธ ์2564 

 
 

 

(หน่วย : บาท)
ยงัไม่ได้ตรวจสอบ

รายได้จากการลงทุน
รายได้จากเงนิปันผล 509,534.28
รายได้จากดอกเบีย้ 17,246.71

รวมรายได้ 526,780.99
ค่าใช้จ่าย

ค่าธรรมเนยีมการจดัการ                                                                               1,602,952.08
ค่าธรรมเนยีมผูดู้แลผลประโยชน์                                                                       32,059.07
ค่าธรรมเนยีมนายทะเบยีน                                                                              801,476.10
ค่าสอบบญัชี 29,025.22
ค่าใช้จ่ายอืน่ๆ ในการด าเนนิโครงการ 1,073,728.39

รวมค่าใช้จ่าย 3,539,240.86
รายได้จากการลงทุนสทุธิ (3,012,459.87)
รายการก าไร(ขาดทุน)สทุธจิากเงนิลงทุน

ก าไร(ขาดทุน)สทุธทิีเ่กดิขึน้ทัง้สิน้ 13,540,300.92
ก าไร(ขาดทุน)สทุธทิีย่งัไม่เกดิขึน้ทัง้สิน้ 18,063,281.58

รวมก าไร(ขาดทุน)จากเงนิลงทุนทีเ่กดิขึน้และยงัไม่เกดิขึน้ 31,603,582.50
การเพิม่ขึน้(ลดลง) ในสนิทรพัยส์ทุธจิากการด าเนนิงาน 28,591,122.63

การเพิม่ขึน้ในสนิทรพัยส์ทุธจิากการด าเนนิงานแยกตามประเภทผูถ้อืหน่วยลงทุน มดีงันี้
ชนดิสะสมมลูค่า 23,260,896.23    
ชนดิจ่ายเงนิปันผล 4,210,352.55     
ชนดิขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตัิ 1,119,873.85     
ชนดิช่องทางอเิลก็ทรอนกิส์ 28,591,122.63    


