
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2 

 

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) 

นโยบายการลงทุน : กองทุนจะน าเงนิลงทุนทีร่ะดมไดไ้ปลงทุนในตราสารทุนของบรษิทัทีจ่ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์

แห่งประเทศไทย โดยจะเน้นลงทุนในหุ้นที่มปีระวตัิการจ่ายเงินปันผล และมแีนวโน้มการจ่ายเงิน      

ปันผลที่ด ีโดยเฉลี่ยในรอบปีบญัชไีม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรพัย์สนิสุทธขิองกองทุนรวม 

โดยมหีลกัเกณฑก์ารคดัเลอืกหลกัทรพัยด์งันี้ 

       1. ประวตักิารจ่ายเงนิปันผลในอดตี ประมาณ 1-5 ปียอ้นหลงั  

        2. ผลประกอบการในปัจจุบนัและในอนาคต โดยพจิารณาจากแนวโน้มการ เตบิโตของยอดขาย หรอื

รายได ้หรอืก าไร และ 

        3. แนวโน้มการจ่ายเงนิปันผลในอนาคต  

       โดยจะมกีารพจิารณาเลอืกลงทุนใหส้อดคล้องตามเกณฑ์ทีก่ าหนด และพจิารณาปรบัหลกัทรพัย์ที่

ลงทุนใหส้อดคล้องกบัสภาวะเศรษฐกจิของประเทศ รวมทัง้วเิคราะหผ์ลการด าเนินงานหรอืฐานะทาง

การเงนิของบรษิทัทีล่งทุน อย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ ส าหรบัเงนิทุนส่วนทีเ่หลอืจะน าไปลงทุนในเงนิฝาก

ธนาคาร ตราสารแห่งหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ใบส าคญัแสดงสทิธ ิรวมถงึหลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สนิ

อื่นหรอืการหาดอกผลโดยวธิอีื่นตามทีค่ณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืส านักงานประกาศก าหนด      

       กองทุนจะไม่ลงทุนในหรอืมไีวซ้ึ่งหลกัทรพัย์หรอืตราสารทีเ่สนอขายในต่างประเทศ ตราสารทุนของ

บรษิทัทีไ่ม่ไดจ้ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์ฯ (Unlisted securities) ตราสารทีม่ลีกัษณะของสญัญา

ซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Notes) สญัญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) รวมถงึตราสารหนี้ทีม่ ี

อนัดบัความน่าเชื่อถอืต ่ากว่าทีส่ามารถลงทุนได ้(Non – Investment grade) และตราสารหนี้ทีไ่ม่ได้

รบัการจดัอนัดบัความน่าเชื่อถอื (Unrated Securities) ทัง้นี้ กองทุนอาจมไีวซ้ึง่ตราสารหนี้ทีม่อีนัดบั

ความน่าเชื่อถอืต ่ากว่าทีส่ามารถลงทุนได้ (Non – Investment grade) เฉพาะกรณีทีต่ราสารหนี้นัน้

ได้รบัการจดัอนัดบัความน่าเชื่อถือที่สามารถลงทุนได้ ( Investment grade) ขณะที่กองทุนลงทุน

เท่านัน้ 
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เรยีน ท่านผูถ้อืหน่วยลงทุน 

 กองทุนเปิด แอล เอช หุน้ปันผล  

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

ผลการด าเนินงานของกองทุนตัง้แต่วนัที ่1 กนัยายน 2562 ถงึวนัที ่29 กุมภาพนัธ ์2563 มาเพื่อโปรดทราบ 

 

สภาพตลาดในรอบบญัชีตัง้แต่วนัท่ี 1 กนัยายน 2562 ถึงวนัท่ี 29 กมุภาพนัธ ์2563  

ในเดอืน ก.ย. 2562 การซื้อขายของตลาดหุน้ไทยในเดอืนกนัยายนมคีวามผนัผวนค่อนขา้งสงู โดยจติวทิยาของตลาด

หุน้ไทยดขีึน้ในช่วงครึง่แรกของเดอืน ตามปัจจยับวกจากต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นข่าวสารดา้นสงครามการคา้ทีผ่่อนคลายลง 

รวมทัง้การทีธ่นาคารกลางหลกัๆ ไดป้ระกาศมาตรการกระตุน้ทางการเงนิเพิ่มเตมิ อย่างไรกด็หีลงัจากดชันีฯ ปรบัขึ้นทดสอบ

ระดบั 1,680 จุดหลายครัง้ (ซึ่งเป็นระดบัส าคญัทัง้เชงิ technical และ PE band) และไม่สามารถผ่านไปได ้ส่งผลใหม้แีรงขาย

ท าก าไรออกมาค่อนขา้งมากในช่วงครึง่หลงัของเดอืนกนัยายน ผนวกกบัมแีรงขายจากฝัง่นักลงทุนสถาบนัในประเทศออกมา

เพิม่เติม ซึ่งคาดว่าจะเป็นผลจากการส ารองเงินสดเพื่อจองซื้อหุ้น IPO และหุ้น PO ของบรษิัทขนาดใหญ่ต่างๆ ขณะที่ใน

สปัดาห์สุดทา้ยของเดอืนนัน้ พบว่าแรงขายเริม่เบาบางลงจากทุกฝ่าย และตลาดหุน้ไทยเริม่สรา้งฐานไดอ้กีครัง้หนึ่ง ภาพรวม

ทัง้เดอืนจงึพบว่าตลาดหุ้นไทยมคีวามผนัผวนค่อนขา้งสูงและปิดปรบัลดลงเล็กน้อยจากเดอืนก่อนหน้านัน้ ทัง้นี้ดชันีฯ ปิด

เดอืนที ่1,637.22 ลดลง 1.07% ดว้ยมลูค่าการซื้อขายเฉลีย่ต่อวนัที ่5.67 หมื่นลา้นบาท 

ในเดอืน ต.ค. 2562 ดชันีตลาดหลกัทรพัย์ผนัผวนในทศิทางลงเนื่องจากนักลงทุนกงัวลต่อภาวะเศรษฐกจิชะลอตวั 

หลงัจากตวัเลขชีน้ าเศรษฐกจิของไทยในหลายกจิกรรมยงัหดตวัลงอย่างต่อเนื่อง น าโดย ดชันีความเชื่อมัน่ผูบ้รโิภคเดอืน ก.ย.

ต ่าสุดในรอบ 3 ปี, ตวัเลขส่งออกเดอืน ก.ย. หดตวัต่อเนื่องอีก 1.4% ส่งผลให้ยอดรวม 9M19 ติดลบ 2.1%, หน่วยงานทาง

เศรษฐกจิทยอยลดเป้า GDP ของไทยในปีนี้ลง อาท ิWorld bank ลดคาดการณ์ GDP ไทยปีนี้เป็น 2.7% จากเดมิ 3.5% และ 

IMF ลดคาดการณ์ GDP ของไทยปีนี้เหลอืขยายตวั 2.9% จากเดมิคาดขยายตวั 3.5% ปัจจยัลบดงักล่าวกดดนัใหน้ักลงทุน    

เทขายหุน้ในกลุ่มธนาคารเพราะเชื่อว่าเศรษฐกจิทีช่ะลอตวัจะท าใหอ้ตัราการเตบิโตของสนิเชื่อลดลงและยงัน ามาซึ่งหนี้ NPLs 

ทีสู่งขึน้ อกีทัง้ยงัมกีารขายหุน้ในกลุ่ม Real sector เพื่อลดความเสีย่งก่อนทีบ่รษิทัเหล่านี้จะประกาศงบไตรมาส 3/2562 โดย

คาดว่าผลประกอบการของบรษิทัจดทะเบยีนส่วนใหญ่จะออกมาไม่ด ีโดยเฉพาะกลุ่มธุรกจิโรงกลัน่และปิโตรเคม ีโดยมูลค่า

การซื้อขายเฉลีย่เดอืน ต.ค. 2562 49,577 ลา้นบาท ลดลง 12.6%mom นักลงทุนต่างชาตขิายสุทธ ิ2,325 ลา้นบาท  

ตลาดหุน้ไทยในเดอืน พ.ย. 2562 ซื้อขายดว้ยความผนัผวนค่อนขา้งสูง ตามปัจจยัทัง้ต่างประเทศและในประเทศทีม่ี

ทัง้บวกและลบคละกนั ก่อนทีด่ชันีฯ จะปิดไม่เปลี่ยนแปลงมากนักจากสิ้นเดอืน ต.ค. โดยดชันีตลาดหุน้ไทยปรบัขึน้ค่อนขา้งดี
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ในสปัดาหแ์รกของเดอืน รบัขา่วบวกจากต่างประเทศเกีย่วกบัโอกาสทีจ่ะเกดิดลีการคา้ระหวา่งสหรฐัอเมรกิา และจนี และความ

เสี่ยงที่ลดลงต่อเศรษฐกิจสหรฐัอเมรกิาถดถอย อย่างไรก็ดตีลาดหุน้ไทยเผชญิแรงขายค่อนขา้งมากในช่วงกลางเดอืน จาก

ปัจจยัลบประกอบดว้ย 1) กระแสขา่วเกีย่วกบัการเจรจาการคา้และดลีการคา้พลกิมาเป็นลบเป็นช่วงๆ 2) ผลประกอบการ บจ.

ไทยไตรมาส 3/2562 ต ่ากว่าที่นักวเิคราะห์คาดการณ์ และ 3) ตวัเลข GDP ไตรมาส 3/2562 ของไทยเตบิโตต ่ากว่าทีต่ลาด

คาดการณ์ไว ้ทัง้นี้ในช่วงสปัดาห์สุดทา้ยของเดอืน ดชันี SET ฟ้ืนตวัจากทีล่งไปทดสอบแถวๆ ระดบัต ่าสุดของรอบ ที ่1,580 

จุด ตามข่าวการเจรจาการคา้ทีก่ลบัมาเป็นบวกอกีครัง้ ผนวกกบัการทยอยประกาศมาตรการกระตุน้เศรษฐกจิของรฐับาลไทย 

ก่อนทีต่ลาดหุน้จะผนัผวนทางลงอกีครัง้ช่วงสิน้เดอืน หลงัประธานาธบิดทีรมัป์ลงนามในกฎหมายตดิตามความเป็นอสิระของ

ฮ่องกง ซึง่ส่งผลใหท้างการจนีแถลงประณามสหรฐัฯ และสรา้งความกงัวลต่อการเจรจาการคา้ 

ตลาดหุ้นไทยในเดอืน ธ.ค. 2562 ยงัคงซื้อขายด้วยความผนัผวนที่สูง โดย SET Index แกว่งตวัลงในช่วงครึ่งแรก

ของเดอืน ไปท าจุดต ่าสุดของเดอืน ที ่1,543.22 เมื่อวนัที ่17 ธ.ค. 62 ดว้ยแรงกดดนัจากแนวโน้มเศรษฐกจิไทยทีย่งัอยู่ในช่วง

ถูกปรบัลดประมาณการต่อเนื่อง ทัง้ส าหรบัปี 2562 และปี 2563 ผนวกกับความกังวลต่อปัจจยัการเมอืงทัง้ประเด็นความ

เคลื่อนไหวนอกสภา และคะแนนเสยีงของรฐับาลในสภาฯ ทีไ่ม่ไดแ้ขง็แกร่งมากนัก อย่างไรกด็ ีในช่วงครึง่หลงัของเดอืนนัน้ 

SET Index ฟ้ืนตวัได้บ้างแมป้รมิาณการซื้อขายจะค่อนขา้งเบาบางและยงัไม่มกีารยนืยนัการปรบัตวัขึน้ชดัเจนมากนัก โดย

ปัจจยัสนับสนุนการรบีาวด ์ไดแ้ก่ 1) ประเดน็การเจรจาการคา้ระหว่างสหรฐัฯ และจนี ซึง่สามารถตกลงดลีการคา้ในเฟสแรกได ้

และจะมกีารลงนามกนัหลงัช่วงหยุดปีใหม่ 2) การฟ้ืนตวัของราคาน ้ามนัดบิซึง่ไดส่้งผลดตี่อหุน้ตวัหลกัๆ  ในกลุ่มพลงังานและ

กลุ่มปิโตรเคม ี3) แรงซื้อกลบัในหุน้จ าพวกทีเ่รยีกว่า Global Cyclical Plays ทีร่าคาหุน้ไดป้รบัลดลงค่อนขา้งมากในช่วงก่อน

หน้านี้ โดยมปัีจจยักระตุ้นราคาหุน้จากแนวโน้มภาคการผลติและแนวโน้มการค้าของโลกทีน่่าจะดูดขีึน้บ้างในปี 2563 ทัง้นี้

ดชันีฯ ปิดเดอืน ธ.ค. และปี 2562 ที ่1,579.84 จุด ลดลง 0.68% จากเดอืนก่อนหน้า ดว้ยมูลค่าการซื้อขายเฉลี่ย 4.68 หมื่น

ล้านบาท (5.20 หมื่นล้านบาทในเดอืน พ.ย.) ดา้นนักลงทุนต่างชาตขิายสุทธ ิ2.45 หมื่นล้านบาท นักลงทุนสถาบนัในประเทศ

ซื้อสุทธ ิ2.48 หมื่นลา้นบาท พอรต์ บล. ขายสุทธ ิ1.9 พนัลา้นบาท และนักลงทุนรายบุคคลซื้อสุทธ ิ1.6 พนัลา้นบาท  

ตลาดหุน้ไทยในเดอืน ม.ค. 2563 ปรบัตวัลดลงค่อนขา้งแรง และซื้อขายดว้ยความผนัผวนสงู โดยในช่วงครึง่แรกของ

เดอืน SET Index ซื้อขายอยู่ในกรอบแคบๆ และมชี่วงปรบัขึน้ไดบ้า้ง หลงัจากนักลงทุนมคีวามหวงัมากขึน้ต่อการฟ้ืนตวัของ

เศรษฐกจิโลกหลงัจากสหรฐัอเมรกิา และจนีบรรลุดลีการคา้เฟสที ่1 ได ้ณ วนัที ่15 ม.ค. 2563 อย่างไรกด็ใีนช่วงครึง่หลงัของ

เดือน พบว่าภาวะการลงทุนในตลาดหุ้นไทยเป็นลบมากขึ้นอย่างชดัเจน หลงัจากประเทศจนีมกีารระบาดอย่างหนักของ 

Coronavirus และพบการตดิเชือ้ในต่างประเทศเป็นครัง้แรกในวนัที ่20 ม.ค. 2563 ส่งผลใหท้างการจนีตดัสนิใจหา้ม package 

tour ในประเทศจนีท าการขายทวัร์ให้นักท่องเที่ยว กระทบแนวโน้มการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจไทยอย่างมนีัยส าคญั  และ

น าไปสู่การปรบัลดประมาณการเศรษฐกิจเพิม่เตมิในช่วงหลายวนัทีผ่่านมา  นอกจากนี้ประเด็นเศรษฐกิจภายในประเทศกม็ี

ความไม่แน่นอนมากขึน้ หลงัจากประเดน็การเสยีบบตัรแทนกนัของ ส.ส. บางราย ท าใหต้้องมกีารยื่นศาลฯ ตคีวาม พ.ร.บ. 

งบประมาณปี 2563 ทีผ่่านสภาฯ ไปแล้ว ดชันีฯ ปิดที ่1,514.14 ลดลง 4.16% ดว้ยมูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวนัที ่6.25 หมื่น

ลา้นบาท (4.68 หมื่นลา้นบาทในเดอืน ธ.ค. 2562) ดา้นนักลงทุนต่างชาตขิายสุทธ ิ1.73 หมื่นลา้นบาท สถาบนัภายในประเทศ

ขายสุทธ ิ1.23 หมื่นลา้นบาท พอรต์ บล. ขายสุทธ ิ821 ลา้นบาท และนักลงทุนรายบุคคลซื้อสุทธ ิ 3.05 หมื่นลา้นบาท  



 

 

5 

 

กองทุนเปิด แอล เอช หุ้นปันผล (LHEQD) 

ตลาดหุ้นไทยในเดอืน ก.พ. 2563 ปรบัตวัลดลงแรงมาก โดยปัจจยัลบที่ส าคญัได้แก่การระบาดของโคโรนาไวรัส 

Covid-19 ที่กระจายออกไปในหลายทวีป ไม่เพยีงแต่ในประเทศจนีเท่านัน้ ส่งผลให้ความเสี่ยงของเศรษฐกิจโลกชะลอตัว        

ไดย้กระดบัขึน้ค่อนขา้งมาก ขณะทีก่ารบรหิารจดัการไวรสัดงักล่าวภายในประเทศไทย เผชญิความท้าทายมากขึน้ หลงัจากมี

ผูป่้วยทีป่กปิดขอ้มลูการเดนิทางส่งผลใหป้ระชาชนจ านวนหนึ่งมคีวามเสีย่งจะตดิไวรสั ซึ่งประเดน็ขา่วดงักล่าวไดก้ดดนั SET 

Index อย่างหนักในช่วงปลายเดอืน ก.พ. ทัง้นี้ในเดอืน ก.พ. ยงัเป็นช่วงรายงานผลประกอบการไตรมาส 4/2562 ซึ่งตวัเลข    

ผลประกอบการส่วนใหญ่ออกมาไม่สดใส เป็นปัจจยักดดนัราคาหุน้อีกทางหนึ่ง เนื่องจากมโีอกาสค่อนขา้งสูงที่นักวเิคราะห์       

จะทยอยปรบัลดประมาณการ GDP และ EPS ของตลาดหุน้ไทยอกีรอบหนึ่งจากปัจจยัลบต่างๆ ขา้งต้น และเราพบว่าปัจจยั

ลบต่างๆ ดงักล่าวได้บดบงัพฒันาการเชงิบวกทางการเมอืงหลายประการในเดอืน ก.พ. ทัง้นี้ดชันีฯ ปิดที่ 1,340.52 ลดลง 

11.5% ดว้ยมูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวนัที ่6.52 หมื่นล้านบาท (6.25 หมื่นล้านบาทในเดอืน ม.ค.) ดา้นนักลงทุนต่างประเทศ

ขายสุทธ ิ1.96 หมื่นล้านบาท นักลงทุนสถาบนัภายในประเทศขายสุทธ ิ3.9 พนัล้านบาท พอร์ต บบล. ซื้อสุทธ ิ39 ล้านบาท 

และนักลงทุนรายบุคคลซื้อสุทธ ิ2.35 หมื่นลา้นบาท 

 

บรษิทัขอขอบพระคุณท่านผูถ้อืหน่วยลงทุนเป็นอย่างสูง ทีไ่ดม้อบความไวว้างใจใหบ้รษิทับรหิารเงนิลงทุนของท่าน 

บรษิทัยงัคงยนืยนัในความตัง้ใจและทุ่มเทความสามารถเพื่อบรหิารเงนิของท่านอย่างมปีระสทิธภิาพสูงที่สุดต่อไป และหาก

ท่านมขีอ้สงสยัประการใด ท่านสามารถติดต่อมาไดท้ี่บรษิัทหลกัทรพัย์จดัการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จ ากดั หมายเลข

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

 

 

    ขอแสดงความนับถอื 

                  บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน แลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จ ากดั 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

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

รายช่ือผู้จดัการกองทุน 
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กองทุนเปิด แอล เอช หุ้นปันผล (LHEQD) 

 



 

 

8 

 

กองทุนเปิด แอล เอช หุ้นปันผล (LHEQD) 

ตารางเปรียบเทียบผลการด าเนินงานของ 
กองทุนเปิด แอล เอช หุ้นปันผล (ชนิดสะสมมูลค่า) 

ข้อมูล ณ วนัท่ี 28 กมุภาพนัธ ์2563 

 
 

 
 

 
 
 

 

 

ขอ้มลู ณ วนัที ่28 กุมภาพนัธ ์2563 
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กองทุนเปิด แอล เอช หุ้นปันผล (LHEQD) 

ตารางเปรียบเทียบผลการด าเนินงานของ 
กองทุนเปิด แอล เอช หุ้นปันผล (ชนิดจ่ายเงินปันผล) 

ข้อมูล ณ วนัท่ี 28 กมุภาพนัธ ์2563 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

  ขอ้มลู ณ วนัที ่28 กุมภาพนัธ ์2563 
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กองทุนเปิด แอล เอช หุ้นปันผล (LHEQD) 

ตารางเปรียบเทียบผลการด าเนินงานของ 
กองทุนเปิด แอล เอช หุ้นปันผล (ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอตัโนมติั) 

ข้อมูล ณ วนัท่ี 28 กมุภาพนัธ ์2563 

 
 

 
 

 
 

   
   
 

  ขอ้มลู ณ วนัที ่28 กุมภาพนัธ ์2563 
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กองทุนเปิด แอล เอช หุ้นปันผล (LHEQD) 

- เอกสารการวดัผลการด าเนินงานของกองทุนรวมฉบบันี้ไดจ้ดัท าขึน้ตามมาตรฐานการวดัผลการด าเนินงานของกองทุนรวม
ของสมาคมบรษิทัจดัการลงทุน 

- ผลการด าเนินงานในอดตี/ผลการเปรยีบเทยีบผลการด าเนินงานทีเ่กีย่วขอ้งกบัผลติภณัฑใ์นตลาดทุน มไิดเ้ป็นสิง่ยนืยนัถงึ
ผลการด าเนินงานในอนาคต 

- ท าความเขา้ใจลกัษณะสนิคา้ เงือ่นไข ผลตอบแทน และความเสีย่ง ก่อนตดัสนิใจลงทุน 
  
 

รายงานสถานะการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผกูพนั 
มูลค่า ณ วนัท่ี 29 กมุภาพนัธ ์2563 

 
 
 

รายละเอียดการลงทุนในหลกัทรพัย ์
มูลค่า ณ วนัท่ี 29 กมุภาพนัธ ์2563 

 

รายละเอียดการลงทนุ มลูค่าตามราคาตลาด %NAV

หลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สนิในประเทศ 276,320,875.88             93.16              

เงนิฝากธนาคาร 31,616,406.88              10.66              

หุ้นสามญั 235,437,869.00             79.38              

หน่วยลงทุน 9,266,600.00                3.12                

ประเภทรายการคา้งรบัคา้งจ่ายหรอืหนีส้นิอื่น ๆ 20,257,303.38              6.83                

มลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิ 296,578,179.26                 100.00                

อตัราส่วน จ านวนเงินต้น มลูค่ายติุธรรม

(%) หรือ จ านวนหุ้น/ (บาท)

หน่วย

เงินฝากธนาคาร

ธนาคารกสกิรไทย จ ากดั (มหาชน) 10.66 31,579,707.27 31,616,406.88

          รวมเงินฝากธนาคาร 10.66 31,616,406.88

หุ้นสามญั

     หมวดธุรกจิการแพทย์

บรษิทั กรงุเทพดุสติเวชการ จ ากดั(มหาชน) 3.06 408,200.00 9,062,040.00

บรษิทั โรงพยาบาลจุฬารตัน์ จ ากดั (มหาชน) 1.06 1,253,600.00 3,134,000.00

     หมวดธุรกจิขนส่งและโลจสิตกิส์

บรษิทั ท่าอากาศยานไทย จ ากดั (มหาชน) 5.60 278,200.00 16,622,450.00

บรษิทั บทีเีอส กรุ๊ป โฮลดิ้ง จ ากดั (มหาชน) 0.95 259,700.00 2,830,730.00

บรษิทัทางด่วนและรถไฟฟ้ากรงุเทพ จ ากดั (มหาชน) 0.96 308,300.00 2,851,775.00

รายละเอียด
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กองทุนเปิด แอล เอช หุ้นปันผล (LHEQD) 

รายละเอียดการลงทุนในหลกัทรพัย ์(ต่อ) 
มูลค่า ณ วนัท่ี 29 กมุภาพนัธ ์2563 

 

อตัราส่วน จ านวนเงินต้น มลูค่ายติุธรรม

(%) หรือ จ านวนหุ้น/ (บาท)

หน่วย

     หมวดธุรกจิเงนิทุนและหลกัทรพัย์

บรษิทั เจ เอ็ม ท ีเน็ทเวอรค์ เซอรว์สิเซส็ จ ากดั (มหาชน) 1.91 310,700.00 5,654,740.00

บรษิทั บตัรกรงุไทย จ ากดั (มหาชน) 2.65 202,800.00 7,858,500.00

บรษิทั เมอืงไทย แคปปิตอล จ ากดั (มหาชน) 2.07 106,600.00 6,129,500.00

บรษิทั ศรสีวสัดิ ์พาวเวอร ์1979 จ ากดั (มหาชน) 3.13 138,200.00 9,293,950.00

บรษิทั เอเซยีเสรมิกจิลสีซิง่ จ ากดั (มหาชน) 0.61 79,300.00 1,808,040.00

บรษิทับรหิารสนิทรพัย์ กรงุเทพพาณชิย์ จ ากดั (มหาชน) 3.11 411,800.00 9,224,320.00

     หมวดธุรกจิชิ้นส่วนอิเลคทรอนคิส์

บรษิทั เค ซ ีอี อีเลค็โทรนคิส์ จ ากดั (มหาชน) 1.02 136,600.00 3,018,860.00

     หมวดธุรกจิเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร

บรษิทั อินทชั โฮลดิ้งส์ จ ากดั (มหาชน) 1.11 61,200.00 3,304,800.00

บรษิทั แอดวานซ ์อินโฟร ์เซอรว์สิ จ ากดั (มหาชน) 4.19 62,100.00 12,420,000.00

     หมวดธุรกจิธนาคาร

ธนาคารกรงุเทพ จ ากดั (มหาชน) 3.02 68,200.00 8,968,300.00

ธนาคารกสกิรไทย จ ากดั (มหาชน) 2.68 66,800.00 7,949,200.00

ธนาคารเกยีรตนิาคนิ จ ากดั (มหาชน) 2.15 102,300.00 6,368,175.00

ธนาคารไทยพาณชิย์ จ ากดั (มหาชน) 1.99 67,600.00 5,898,100.00

บรษิทั ทสิโกไ้ฟแนนเซยีลกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 3.72 111,900.00 11,022,150.00

     หมวดธุรกจิประกนัภยัและประกนัชวีติ

บรษิทั ทคีวิเอ็ม คอรป์อเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 1.51 61,600.00 4,481,400.00

     หมวดธุรกจิปิโตรเคมแีละเคมภีณัฑ์

บรษิทั พทีที ีโกลบอล เคมคิอล จ ากดั (มหาชน) 2.61 187,900.00 7,750,875.00

บรษิทั อินโดรามา เวนเจอรส์ จ ากดั (มหาชน) 1.10 125,300.00 3,257,800.00

     หมวดธุรกจิพลงังานและสาธารณูปโภค

บรษิทั กลัฟ์ เอ็นเนอรจ์ ีดเีวลลอปเมนท์ จ ากดั (มหาชน) 2.53 45,400.00 7,513,700.00

บรษิทั ไทยออยล ์จ ากดั (มหาชน) 0.47 32,000.00 1,384,000.00

บรษิทั ปตท. จ ากดั (มหาชน) 6.92 526,300.00 20,525,700.00

บรษิทั ปตท. ส ารวจและผลติปิโตรเลยีม จ ากดั (มหาชน) 2.44 68,200.00 7,229,200.00

บรษิทั ราช กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 0.65 32,500.00 1,917,500.00

รายละเอียด
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กองทุนเปิด แอล เอช หุ้นปันผล (LHEQD) 

รายละเอียดการลงทุนในหลกัทรพัย ์(ต่อ) 
มูลค่า ณ วนัท่ี 29 กมุภาพนัธ ์2563 

 
 
 
 
 
 
 

อตัราส่วน จ านวนเงินต้น มลูค่ายติุธรรม

(%) หรือ จ านวนหุ้น/ (บาท)

หน่วย

     หมวดธุรกจิพฒันาอสงัหารมิทรพัย์

 บรษิทั แอสเสท เวริด ์คอรป์ จ ากดั (มหาชน) 0.98 593,200.00 2,894,816.00

บรษิทั แลนดแ์อนดเ์ฮา้ส์ จ ากดั (มหาชน) 1.02 359,900.00 3,023,160.00

     หมวดธุรกจิพาณชิย์

บรษิทั ซพี ีออลล ์จ ากดั (มหาชน) 3.41 153,900.00 10,118,925.00

     หมวดธุรกจิวสัดุก่อสรา้ง

บรษิทั ปูนซเิมนตไ์ทย จ ากดั(มหาชน) 1.57 15,000.00 4,650,000.00

     หมวดธุรกจิอาหารและเครือ่งดื่ม

บรษิทั คาราบาวกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 2.17 89,500.00 6,421,625.00

บรษิทั เจรญิโภคภณัฑอ์าหาร จ ากดั (มหาชน) 3.05 337,800.00 9,036,150.00

บรษิทั ไทยยูเนีย่น กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 1.63 316,700.00 4,845,510.00

บรษิทั อาร ์แอนด ์บ ีฟู้ด ซพัพลาย์ จ ากดั (มหาชน) 1.27 866,700.00 3,761,478.00

บรษิทั โอสถสภา จ ากดั (มหาชน) 1.08 76,800.00 3,206,400.00

          รวมหุ้นสามญั 79.38 235,437,869.00

หน่วยลงทนุ

     หมวดธุรกจิขนส่งและโลจสิตกิส์

กองทุนรวมโครงสรา้งพืน้ฐานเพือ่อนาคตประเทศไทย 1.55 389,100.00 4,591,380.00

     หมวดธุรกจิเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร

กองทุนรวมโครงสรา้งพืน้ฐานโทรคมนาคม ดจิทิลั 1.58 295,900.00 4,675,220.00

          รวมหน่วยลงทนุ 3.12 9,266,600.00

รวมเงินลงทนุ 93.17 276,320,875.88

รายการค้างจ่ายหรือหน้ีสินอ่ืน ๆ 6.83 20,257,303.38

มลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิ 100.00 296,578,179.26

รายละเอียด
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กองทุนเปิด แอล เอช หุ้นปันผล (LHEQD) 

รายละเอียดตวัตราสารและอนัดบัความน่าเช่ือถือ ของตราสารแห่งหน้ี เงินฝาก หรือ ตราสารก่ึงหน้ีก่ึงทุน  
มูลค่า ณ วนัท่ี 29 กมุภาพนัธ ์2563 

 

 
 

สถาบนัการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ TRIS Rating 

ค าอธิบายการจดัอนัดบัเครดิตตราสารหน้ีระยะกลางและยาวมอีายุตัง้แต่ 1 ปีขึ้นไป 

AAA อนัดบัเครดติสูงสุด มคีวามเสี่ยงต ่าทีสุ่ด ผู้ออกตราสารหนี้มคีวามสามารถในการช าระดอกเบี้ยและคนืเงนิต้นใน
เกณฑส์งูสุด และไดร้บัผลกระทบน้อยมากจากการเปลีย่นแปลงทางธุรกจิ เศรษฐกจิ และสิง่แวดลอ้มอื่นๆ 

AA มคีวามเสีย่งต ่ามาก ผูอ้อกตราสารหนี้มคีวามสามารถในการช าระดอกเบี้ยและคนืเงนิต้นในเกณฑ์สูงมาก แต่อาจ
ไดร้บัผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงทางธุรกจิ เศรษฐกจิ และสิง่แวดลอ้มอื่นๆ มากกว่าอนัดบัเครดติทีอ่ยู่ในระดบั 
AAA 

A มคีวามเสีย่งในระดบัต ่า ผูอ้อกตราสารหนี้มคีวามสามารถในการช าระดอกเบี้ยและคนืเงนิต้นในเกณฑ์สูง แต่อาจ
ได้รบัผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ มากกว่าอนัดบัเครดิตที่อยู่ใน
ระดบัสงูกว่า 

BBB มคีวามเสี่ยงในระดบัปานกลาง ผู้ออกตราสารหนี้มคีวามสามารถในการช าระดอกเบี้ยและคนืเงนิต้นในเกณฑ์ที่
เพยีงพอ แต่มคีวามอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิง่แวดล้อมอื่นๆ มากกว่า และอาจมี
ความสามารถในการช าระหนี้อ่อนแอลงเมื่อเทยีบกบัอนัดบัเครดติทีอ่ยู่ในระดบัสงูกว่า 

BB มคีวามเสีย่งในระดบัสงู ผูอ้อกตราสารหนี้มคีวามสามารถในการช าระดอกเบีย้และคนืเงนิตน้ในเกณฑต์ ่ากว่าระดบั
ปานกลาง และจะไดร้บัผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกจิ เศรษฐกจิ และสิง่แวดล้อมอื่นๆ ค่อนขา้งชดัเจน 
ซึง่อาจส่งใหค้วามสามารถในการช าระหนี้อยู่ในเกณฑท์ีไ่ม่เพยีงพอ 

B มคีวามเสีย่งในระดบัสูงมาก ผูอ้อกตราสารหนี้มคีวามสามารถในการช าระดอกเบีย้และคนืเงนิตน้ในเกณฑต์ ่า และ
อาจจะหมดความสามารถหรือความตัง้ใจในการช าระหนี้ได้ตามการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ทางธุรกิจ 
เศรษฐกจิ และสิง่แวดลอ้มอื่นๆ  

C มคีวามเสีย่งในการผดินัดช าระหนี้สูงทีสุ่ด ผูอ้อกตราสารหนี้ไม่มคีวามสามารถในการช าระดอกเบี้ยและคนืเงนิตน้
ตามก าหนดอย่างชดัเจน โดยตอ้งอาศยัเงือ่นไขทีเ่อือ้อ านวยทางธรุกจิ เศรษฐกจิ และสิง่แวดลอ้มอื่นๆ อย่างมากจงึ
จะมคีวามสามารถในการช าระหนี้ได ้

D เป็นระดบัที่อยู่ในสภาวะผิดนัดช าระหนี้ โดยผู้ออกตราสารหนี้ไม่สามารถช าระดอกเบี้ยและคืนเงนิต้นได้ตาม
ก าหนด 

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

 

ประเภท ผู้ออก อนัดบั มลูค่าตาม

ความน่าเช่ือถอื ราคาตลาด

เงนิฝากธนาคาร ธนาคารกสกิรไทย จ ากดั (มหาชน) AA+(FITCH) 31,616,406.88          
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ค าอธิบายการจดัอนัดบัเครดิตตราสารหน้ีระยะสัน้มอีายุต า่กว่า 1 ปี 

T1 ผูอ้อกตราสารหนี้มสีถานะทัง้ทางดา้นการตลาดและการเงนิทีแ่ขง็แกร่งในระดบัดมีาก และนักลงทุนจะไดร้บัความ

คุ้มครองจากการผิดนัดช าระหนี้ที่ดีกว่าอนัดบัเครดิตในระดบัอื่น ผู้ออกตราสารที่ได้รบัอนัดบัเครดิตในระดับ

ดงักล่าวซึง่มเีครื่องหมาย “+” ดว้ยจะไดร้บัความคุม้ครองด้านการผดินัดช าระหนี้ทีส่งูยิง่ขึน้ 

T2 ผูอ้อกตราสารหนี้มสีถานะทัง้ทางดา้นการตลาดและการเงนิทีแ่ขง็แกร่งในระดบัด ีและมคีวามสามารถในการช าระ

หนี้ระยะสัน้ในระดบัทีน่่าพอใจ 

T3 ผูอ้อกตราสารหนี้มคีวามสามารถในการช าระหนี้ระยะสัน้ในระดบัทีย่อมรบัได้ 

T4 ผูอ้อกตราสารหนี้มคีวามสามารถในการช าระหนี้ระยะสัน้ทีค่่อนขา้งอ่อนแอ 

อันดับเครดิตทุกประเภททีจ่ ัดโดย TRIS Rating เป็นอันดับเครดิตตราสารหนี้ ในตระกูลเงินบาท ซึง่สะท้อน

ความสามารถในการช าระหนี้ของผูอ้อกตราสารโดยไม่รวมความเสีย่งในการเปลีย่นแปลงการช าระหนี้จากสกุลเงนิบาทเป็น

สกุลเงนิตราต่างประเทศ 

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

เปลี่ยนแปลงอนัดบัเครดติของผูอ้อกตราสารในระยะปานกลางหรอืระยะยาว โดย TRIS Rating จะพจิารณาถงึโอกาสทีจ่ะ

เกิดการเปลี่ยนแปลงของภาวะอุตสาหกรรมและสภาพแวดล้อมทางธุรกิจในอนาคตของผู้ออกตราสารที่อาจกระทบต่อ

ความสามารถในการช าระหนี้ ทัง้นี้ แนวโน้มอนัดบัเครดติทีอ่อกใหแ้ก่หน่วยงานหนึ่งๆ จะเทยีบเท่ากบัความสามารถในการ

ช าระหนี้ของหน่วยงานนัน้ๆ 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 
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AA(tha) แสดงถึงระดบัความน่าเชื่อถือขัน้สูงมากเปรยีบเทยีบกบัผู้ออกตราสารหรอืตราสารอื่นในประเทศไทย โดย
ระดบัความน่าเชื่อถอืของตราสารทางการเงนิขัน้นี้ต่างจากผูอ้อกตราสารหรอืตราสารอื่นทีไ่ดร้บัการจดัอนัดบั
ความน่าเชื่อถอืขัน้สงูสุดของประเทศไทยเพยีงเลก็น้อย 

BBB (tha) แสดงถึงระดบัความน่าเชื่อถือขัน้ปานกลางเมื่อเปรยีบเทยีบกบัผู้ออกตราสารหรอืตราสารอื่นในประเทศไทย 
อย่างไรกด็มีคีวามเป็นไปไดม้ากว่าการเปลีย่นแปลงของสถานการณ์หรอืสภาพทางเศรษฐกจิจะมผีลกระทบต่อ
ความสามารถในการช าระหนี้ไดต้รงตามก าหนดเวลาของตราสารทางการเงนิเหล่านี้มากกว่าตราสารหนี้อื่นที่
ไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเชื่อถอืในประเภททีส่งูกว่า 

BB (tha) แสดงถงึระดบัความน่าเชื่อถอืค่อนขา้งต ่าเมื่อเปรยีบเทยีบกบัผูอ้อกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย การ
ช าระหนี้ตามเงือ่นไขของตราสารเหล่านี้ภายในประเทศนัน้ๆ มคีวามไม่แน่นอนในระดบัหนึ่งและความสามารถ
ในการช าระหนี้คนืตามก าหนดเวลาจะมคีวามไม่แน่นอนมากขึน้ตามการเปลีย่นแปลงของเศรษฐกจิในทางลบ 

B (tha) แสดงถึงระดบัความน่าเชื่อถือขัน้ต ่าอย่างมีนัยส าคญัเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นใน
ประเทศไทย การปฏิบตัิตามเงื่อนไขของตราสารหนี้และขอ้ผูกพนัทางการเงนิยงัคงเป็นไปได้ในปัจจุบนั แต่
ความมัน่คงยงัจ ากัดอยู่ในระดบัหนึ่งเท่านัน้ และความสามารถในการช าระหนี้คืนตามก าหนดเวลาอย่าง
ต่อเนื่องนัน้ไม่แน่นอน ขึน้อยู่กบัสภาวะทีเ่อือ้ต่อการด าเนินธุรกจิและสภาพทางเศรษฐกจิ 

CCC(tha), CC(tha), C(tha)   แสดงถงึระดบัความน่าเชื่อถอืขัน้ต ่ามากเมื่อเปรยีบเทยีบกบัผูอ้อกตราสารหรอืตราสารอื่นใน
ประเทศไทย ความสามารถในการปฏบิตัติามขอ้ผูกพนัทางการเงนิขึน้อยู่กบัสภาวะทีเ่อื้ อต่อการด าเนินธุรกิจ
และการพฒันาทางเศรษฐกจิเพยีงอย่างเดยีว 

D(tha) อนัดบัความน่าเชื่อถอืเหล่านี้ จะถูกก าหนดใหส้ าหรบัองคก์รหรอืตราสารหนี้ซึง่ก าลงัอยู่ในภาวะผดินัดช าระหนี้
ในปัจจุบนั 

ค าอธิบายการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือระยะสัน้ ส าหรบัประเทศไทย 

F1 (tha) แสดงถงึระดบัความสามารถขัน้สูงสุดในการช าระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารตรงตามก าหนดเมื่อเปรยีบเทยีบ

กบัผูอ้อกตราสารหรอืตราสารอื่นๆในประเทศไทย ภายใตอ้นัดบัความน่าเชื่อถอืน้ีจะมอบใหส้ าหรบัอนัดบัความ

น่าเชื่อถอืทีม่คีวามเสีย่ง “น้อยทีสุ่ด” เมื่อเปรยีบเทยีบกบัผูอ้อกตราสารอื่นในประเทศเดยีวกนัและโดยปกตแิล้ว

จะก าหนดใหก้บัตราสารทางการเงนิทีอ่อกหรอืค ้าประกนัโดยรฐับาล ในกรณีทีม่รีะดบัความน่าเชื่อถอืสูงเป็น

พเิศษจะมสีญัลกัษณ์ “+” แสดงไวเ้พิม่เตมิจากอนัดบัความน่าเชื่อถอืทีก่ าหนด 

F2 (tha) แสดงถงึระดบัความสามารถในการช าระหนี้ตามเงื่อนไขทางการเงนิของตราสารตามก าหนดเวลาในระดบัทีน่่า

พอใจเมื่อเปรยีบเทยีบกบัผู้ออกตราสารหรอืตราสารอื่นๆในประเทศไทย อย่างไรก็ด ีระดบัความน่าเชื่อถือ

ดงักล่าวยงัไม่อาจเทยีบเท่ากบักรณีทีไ่ดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเชื่อถอืทีส่งูกว่า 

F3 (tha) แสดงถงึระดบัความสามารถในการช าระหนี้ตามเงือ่นไขทางการเงนิของตราสารตามก าหนดเวลาในระดบัปาน

กลางเมื่อเปรยีบเทยีบกบัผูอ้อกตราสารหรอืตราสารอื่นๆในประเทศไทย ความสามารถในการช าระหนี้ดงักล่าว
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จะมคีวามไม่แน่นอนมากขึ้นไปตามความเปลี่ยนแปลงในทางลบในระยะสัน้มากกว่าตราสารที่ได้รบัการจดั

อนัดบัความน่าเชื่อถอืทีส่งูกว่า 

B (tha) แสดงถงึระดบัความสามารถในการช าระหนี้ตามเงือ่นไขทางการเงนิของตราสารตามก าหนดเวลาทีไ่ม่แน่นอน

เมื่อเปรยีบเทยีบกบัผูอ้อกตราสารหรอืตราสารอื่นๆในประเทศไทย ความสามารถในการช าระหนี้ดงักล่าวจะไม่

แน่นอนมากขึน้ตามการเปลีย่นแปลงทางเศรษฐกจิแลการเงนิในทางลบระยะสัน้ 

C (tha) แสดงถงึระดบัความสามารถในการช าระหนี้ตามเงือ่นไขทางการเงนิของตราสารตามก าหนดเวลาทีไ่ม่แน่นอน

สูงเมื่อเปรียบเทยีบกับผู้ออกตราสารหรอืตราสารอื่นๆในประเทศไทย ความสามารถในการปฏิบตัิตามขอ้

ผกูพนัทางการเงนิขึน้อยู่กบัสภาวะทีเ่อือ้ต่อการด าเนินธุรกจิและสภาพการณ์ทางเศรษฐกจิเท่านัน้ 

D (tha) แสดงถงึการผดินัดช าระหนี้ทีไ่ดเ้กดิขึน้แลว้หรอืก าลงัจะเกดิขึน้ 

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
นักลงทุนทราบว่ามีความเป็นไปได้ที่จะมีการเปลี่ยนแปลงอันดับความน่าเชื่อถือและแจ้งแนวโน้มทิศทางของการ
เปลี่ยนแปลงดงักล่าว สญัญาณดงักล่าวอาจระบุเป็น “สญัญาณบวก” ซึ่งบ่งชี้แนวโน้มในการปรบัอนัดบัความน่าเชื่อถือให้
สงูขึน้ “สญัญาณลบ” จะบ่งชีแ้นวโน้มในการปรบัอนัดบัความน่าเชื่อถอืใหต้ ่าลง หรอื “สญัญาณววิฒัน์” ในกรณีทีอ่นัดบัความ
น่าเชื่อถอือาจจะไดร้บัการปรบัขึน้ ปรบัลง หรอืคงที ่โดยปกตสิญัญาณการปรบัอนัดบัความน่าเชื่อถอืมกัจะถูกระบุไวส้ าหรบั
ช่วงระยะเวลาสัน้ๆ 
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กองทุนเปิด แอล เอช หุ้นปันผล (LHEQD) 

รายงานสรปุเงินลงทุนในตราสารแห่งหน้ี เงินฝาก หรือตราสารก่ึงหน้ีก่ึงทุน 
มูลค่า ณ วนัท่ี 29 กมุภาพนัธ ์2563 

 

 

 

 
 

รายชื่อหุ้นท่ีลงทุน 10 อนัดบัแรก พร้อมสดัส่วนการลงทุน 
มูลค่า ณ วนัท่ี 29 กมุภาพนัธ ์2563 

 
 
 
 
 
 

กลุม่ของตราสารการลงทนุ มลูค่าตามราคาตลาด %NAV

(ก) ตราสารภาครฐัไทย/ตราสารภาครฐัต่างประเทศ - -             

(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มกีฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ ธนาคารพาณชิย์ 31,616,406.88             10.66         

หรอืบรษิทัเงนิทุนเป็นผูอ้อก/สัง่จ่าย/รบัอาวลั/ค า้ประกนั

(ค) ตราสารที่มอีนัดบัความน่าเชือ่ถอือยู่ในอนัดบัที่สามารถ -                            -             

ลงทุนได ้(Investment grade)

(ง) ตราสารที่มอีนัดบัความน่าเชือ่ถอือยู่ในอนัดบัต ่ากว่าอนัดบัที่ -                            -             

สามารถลงทุนได ้(Investment grade) หรอืไมม่ ีRating

ล าดบั ช่ือย่อ ร้อยละของเงินลงทุน

1 PTT 6.92

2 AOT 5.60

3 ADVANC 4.19

4 TISCO 3.72

5 CPALL 3.41

6 SAWAD 3.13

7 BAM 3.11

8 BDMS 3.06

9 CPF 3.05

10 BBL 3.02

บรษิทั ปตท. จ ากดั (มหาชน)

บรษิทั ทา่อากาศยานไทย จ ากดั (มหาชน)

ช่ือหลกัทรพัย์

บรษิทั แอดวานซ ์อนิโฟร ์เซอรว์สิ จ ากดั (มหาชน)

บรษิทั ทสิโก้ไฟแนนเชยีลกรุป๊ จ ากดั (มหาชน)

บรษิทั ซ.ีพ.ีออลล ์ จ ากดั (มหาชน)

ธนาคาร กรงุเทพ จ ากดั (มหาชน)

บรษิทั ศรสีวสัดิ ์คอรป์อเรชัน่ จ ากดั (มหาชน)

บรษิทับรหิารสนิทรพัย์ กรงุเทพพาณิชย์ จ ากดั (มหาชน)

บรษิทั กรงุเทพดุสติเวชการ จ ากดั (มหาชน)

บรษิทั เจรญิโภคภณัฑ์อาหาร จ ากดั (มหาชน)

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

รายงานการลงทุนท่ีไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน 
รอบ 6 เดือนระหวา่งวนัท่ี 1 กนัยายน 2562 ถึงวนัท่ี 29 กมุภาพนัธ ์2563 

วนัที ่ รายละเอยีด การด าเนินการแกไ้ข 
  

 
 

 
 
 

การใช้สิทธิออกเสียงในท่ีประชุมผู้ถือหุ้น 

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

 

 
รายงานรายชื่อของบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง ท่ีมีการท าธรุกรรมกบักองทุนรวม 

 กองทุนเปิด แอล เอช หุ้นปันผล มกีารท าธุรกรรมกบับุคคลทีเ่กี่ยวขอ้งในรอบระยะเวลาตัง้แต่วนัที ่1 กนัยายน 
2562 ถงึวนัที ่29 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 ์แอนด์ 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 (LHEQD) 

การรบัผลประโยชน์ตอบแทนเน่ืองจากการใช้บริการบุคคลอ่ืนๆ (Soft Commission) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

บริษัทท่ีให้ผลประโยชน์ บทวิเคราะหแ์ละ

ข้อมลูข่าวสาร

จดัเย่ียมชม

บริษัท

สมัมนา เหตผุลในการรบัผลประโยชน์

บรษิทัหลกัทรพัย์ เอเซยี พลสั จ ากดั (มหาชน) P P เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

บรษิทัหลกัทรพัย์ ทรนีตีี้ จ ากดั P P เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

บรษิทัหลกัทรพัย์ ฟินนัเซยี ไซรสั จ ากดั (มหาชน) P P P เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

บรษิทัหลกัทรพัย์ ยูโอบ ีเคย์เฮยีน (ประเทศไทย) จ ากดั 

(มหาชน)
P เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

บรษิทั หลกัทรพัย์ เคจไีอ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) P P P เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

บรษิทัหลกัทรพัย์ ทสิโก ้จ ากดั (มหาชน) P P P เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

บรษิทัหลกัทรพัย์ ภทัร จ ากดั (มหาชน) P P P เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

บรษิทัหลกัทรพัย์ เมย์แบงก ์กมิเอ็ง (ประเทศไทย) จ ากดั 

(มหาชน)
P เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

บรษิทัหลกัทรพัย์ ซไีอเอ็มบ ี(ประเทศไทย) จ ากดั P P เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

บรษิทัหลกัทรพัย์ เอเชยี เวลท์ จ ากดั P เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

บรษิทัหลกัทรพัย์ บวัหลวง จ ากดั (มหาชน) P P P เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

บรษิทัหลกัทรพัย์ ไทยพาณชิย์ จ ากดั P P P เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

บรษิทัหลกัทรพัย์ แลนด ์แอนด ์เฮา้ส์ จ ากดั (มหาชน) P เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

บรษิทัหลกัทรพัย์ กรงุศร ีจ ากดั (มหาชน) P P P เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

บรษิทัหลกัทรพัย์ เครดติ สวสิ (ประเทศไทย) จ ากดั P P P เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

บรษิทัหลกัทรพัย์ ดบีเีอส วคิเคอรส์ (ประเทศไทย) จ ากดั P P P เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

บรษิทัหลกัทรพัย์อารเ์อชบ ี(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) P เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

บรษิทัหลกัทรพัย์พฒันสนิ จ ากดั (มหาชน) P P P เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

บรษิทัหลกัทรพัย์กสกิรไทย จ ากดั (มหาชน) P P P เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

บรษิทัหลกัทรพัย์ธนชาต จ ากดั (มหาชน) P P P เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

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

บรษิทัหลกัทรพัย์ เคทบี ี(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) P P P เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
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กองทุนเปิด แอล เอช หุ้นปันผล (LHEQD) 

ค่านายหน้าซื้อขายหลกัทรพัย ์
ตัง้แต่วนัท่ี 1 กนัยายน 2562 ถึงวนัท่ี 29 กมุภาพนัธ ์2563 

 
           หมายเหตุ *รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม 

 
 
 

อตัราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน (Portfolio Turnover Ratio: PTR) 
มูลค่า ณ วนัท่ี 29 กมุภาพนัธ ์2563 

 

 
 

 
 
 
 
 

ล าดบั ช่ือบริษทันายหน้า ค่านายหน้า

(บาท)*

อตัราส่วน

(%)

1 บรษิทัหลกัทรพัย์ บวัหลวง จ ากดั 488,567.30 12.72

2 บรษิทัหลกัทรพัย์ ซจีเีอส-ซไีอเอม็บ ี(ประเทศไทย) จ ากดั  328,170.08 8.54

3 บรษิทัหลกัทรพัย์โนมรูะ พฒันสนิ จ ากดั (มหาชน) 72,525.98 1.89

4 บรษิทัหลกัทรพัย์เครดติ สวสิ (ประเทศไทย) จ ากดั 146,984.35 3.83

5 บรษิทัหลกัทรพัย์ ดบีเีอส วคิเคอรส์ (ประเทศไทย) จ ากดั 124,703.57 3.25

6 บรษิทัหลกัทรพัย์ ฟินนัเซยี ไซรสั จ ากดั (มหาชน) 433,916.42 11.29

7 บรษิทั หลกัทรพัย์ เคจไีอ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 155,672.24 4.05

8 บรษิทัหลกัทรพัย์ กสกิรไทย จ ากดั (มหาชน)  706,831.49 18.40

9 บรษิทัหลกัทรพัย์ กรงุศร ีจ ากดั (มหาชน) 62,290.79 1.62

10 บรษิทัหลกัทรพัย์ เคทบี ี(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 403,555.33 10.50

11 บรษิทัหลกัทรพัย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส ์จ ากดั (มหาชน) 202,992.93 5.28

12 บรษิทัหลกัทรพัย์ ภทัร จ ากดั (มหาชน) 111,978.41 2.91

13 บรษิทัหลกัทรพัย์ ไทยพาณิชย์ จ ากดั 107,869.25 2.81

14 บรษิทัหลกัทรพัย์ ทสิโก้ จ ากดั  496,279.58 12.91

3,842,337.72 100.00รวม

ช่ือกองทนุ PTR

กองทุนเปิด แอล เอช หุ้นปันผล 2.6211
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กองทุนเปิด แอล เอช หุ้นปันผล (LHEQD) 

ค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเกบ็จากกองทุนรวม 
ส าหรบัรอบระยะเวลาตัง้แต่วนัท่ี 1 กนัยายน 2562 ถึงวนัท่ี 29 กมุภาพนัธ ์2563 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค่าใชจ่้ายที่เรยีกเกบ็จากกองทุน* จ านวนเงนิ

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

ค่าธรรมเนยีมการจดัการ (Management Fee) 3,050.36 0.800 ไมเ่กนิรอ้ยละ 1.88

ค่าธรรมเนยีมผูด้แูลผลประโยชน์ (Trustee Fee) 61.01 0.016 ไมเ่กนิรอ้ยละ 0.11

ค่าธรรมเนยีมนายทะเบยีน (Registrar Fee)** 1,525.18 0.400 ไมเ่กนิรอ้ยละ 0.94, 0.81

ค่าสอบบญัช ี(Audit Fee) 29.83 0.008 ตามที่จ่ายจรงิ

ค่าที่ปรกึษาการลงทุน (Advisory Fee) ไมม่ี ไมม่ี ไมม่ี

ค่าจดัตัง้และจดทะเบยีนกองทุน (Setup and Registered Fund) 0.00 0.000 ตามที่จ่ายจรงิ

ค่าใชจ่้ายอื่นๆ ในการด าเนนิโครงการ  (Others Operating  Expense) 51.89 0.014 ตามที่จ่ายจรงิ

รวมค่าใชจ่้ายทัง้หมด*** 4,718.27 1.238

ค่าใชจ่้ายในการซือ้ขายหลกัทรพัย์ 3,842.34 1.007 ตามที่จ่ายจรงิ

หมายเหตุ

* ค่าธรรมเนยีมและค่าใชจ่้ายต่าง ๆ รวมภาษมีลูค่าเพิม่ ภาษธุีรกจิเฉพาะ หรอืภาษอีื่นใดในท านองเดยีวกนั(ถา้ม)ี

**  ไมร่วมค่านายหน้าซือ้ขายหลกัทรพัย์ และค่าธรรมเนยีมต่างๆ ที่เกดิขึ้นจากการซือ้ขายหลกัทรพัย์

***  ไมร่วมค่านายหน้าซือ้ขายหลกัทรพัย์ และค่าธรรมเนยีมต่างๆ ที่เกดิขึ้นจากการซือ้ขายหลกัทรพัย์

รอ้ยละของมลูค่าทรพัย์สนิสุทธิ
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กองทุนเปิด แอล เอช หุ้นปันผล (LHEQD) 

กองทุนเปิด แอล เอช หุ้นปันผล 
งบดลุ 

ณ วนัท่ี 29 กมุภาพนัธ ์2563 

 

(หน่วย : บาท)
ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ

สนิทรพัย์
เงนิลงทุนตามมลูค่ายุตธิรรม  (ราคาทุน 278,369,572.15 บาท) 244,704,469.00   
เงนิฝากธนาคาร 31,579,707.27     
ลกูหนี้จากเงนิปันผลและดอกเบี้ย 733,112.94         
ค่าใชจ่้ายจ่ายลว่งหน้า -                    
ค่าใชจ่้ายรอตดับญัช-ีสุทธิ -                    
ลกูหนี้จากการขายเงนิลงทุน 21,491,403.90     
รวมสนิทรพัย์ 298,508,693.11

หนี้สนิ
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 658,043.05         
เจา้หนี้จากการซือ้เงนิลงทุน -                    
เจา้หนี้จากการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน 1,228,755.85       
หนี้สนิอื่น 43,714.95           
รวมหนี้สนิ 1,930,513.85       
สนิทรพัย์สุทธิ 296,578,179.26

สนิทรพัย์สุทธิ
ทุนที่ไดร้บัจากผูถ้อืหน่วยลงทุน 296,327,183.19
ก าไร(ขาดทุน) สะสม
บญัชปีรบัสมดุล 96,239,012.50
ก าไร(ขาดทุน) สะสมจากการด าเนนิงาน (95,988,016.43)
สนิทรพัย์สุทธิ 296,578,179.26

ประเภทผูถ้อืหน่วยลงทุน
สนิทรพัย์สุทธต่ิอหน่วยที่ค านวณแยกตามประเภทผูถ้อืหน่วยลงทุน มดีงันี้
ชนดิสะสมมลูค่า 10.9862              
ชนดิขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตัิ 10.9577              
ชนดิจ่ายเงนิปันผล 5.2393               

ประเภทผูถ้อืหน่วยลงทุน
จ านวนหน่วยลงทุนที่จ าหน่ายแลว้ทัง้หมด ณ วนัสิ้นงวด (หน่วย) แยกตามประเภทผูถ้อืหน่วยลงทุน มดีงันี้
ชนดิสะสมมลูค่า 16,236,464.9156  
ชนดิขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตัิ 8,396,045.7432   
ชนดิจ่ายเงนิปันผล 5,000,207.6477   

29,632,718.3065  
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กองทุนเปิด แอล เอช หุ้นปันผล (LHEQD) 

กองทุนเปิด แอล เอช หุ้นปันผล 
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน 

ณ วนัท่ี 29 กมุภาพนัธ ์2563 

 

 

ช่ือย่อ  จ านวนหน่วย / 

มลูค่าท่ีตราไว้

 มลูค่ายติุธรรม 

(บาท)

อตัราส่วนของ

มลูค่ายติุธรรม

(%)

อตัราดอกเบีย้ วนัครบก าหนด

บรษิทั เอเซยีเสรมิกจิลสีซิง่ จ ากดั (มหาชน) ASK 79,300.0000       1,808,040.00        0.74 -

บรษิทับรหิารสนิทรพัย์ กรงุเทพพาณชิย์ จ ากดั (มหาชน) BAM 411,800.0000     9,224,320.00        3.77 -

บรษิทั เจ เอ็ม ท ีเน็ทเวอรค์ เซอรว์สิเซส็ จ ากดั (มหาชน) JMT 310,700.0000     5,654,740.00        2.31 -

บรษิทั บตัรกรงุไทย จ ากดั (มหาชน) KTC 202,800.0000     7,858,500.00        3.21 -

บรษิทั เมอืงไทย แคปปิตอล จ ากดั (มหาชน) MTC 106,600.0000     6,129,500.00        2.51 -

บรษิทั ศรสีวสัดิ ์คอรป์อเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) SAWAD 138,200.0000     9,293,950.00        3.80 -

บรษิทั แอดวานซ ์อินโฟร ์เซอรว์สิ จ ากดั (มหาชน) ADVANC 62,100.0000       12,420,000.00      5.08 -

กองทุนรวมโครงสรา้งพืน้ฐานโทรคมนาคม ดจิทิลั DIF 295,900.0000     4,675,220.00        1.91 -

บรษิทั อินทชั โฮลดิ้งส์ จ ากดั (มหาชน) INTUCH 61,200.0000       3,304,800.00        1.35 -

บรษิทั กรงุเทพดุสติเวชการ จ ากดั (มหาชน) BDMS 408,200.0000     9,062,040.00        3.70 -

บรษิทั โรงพยาบาลจุฬารตัน์ จ ากดั (มหาชน) CHG 1,253,600.0000  3,134,000.00        1.28 -

บรษิทั ท่าอากาศยานไทย จ ากดั (มหาชน) AOT 278,200.0000     16,622,450.00      6.79 -

บรษิทัทางด่วนและรถไฟฟ้ากรงุเทพ จ ากดั (มหาชน) BEM 308,300.0000     2,851,775.00        1.17 -

บรษิทั บทีเีอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จ ากดั (มหาชน) BTS 259,700.0000     2,830,730.00        1.16 -

กองทุนรวมโครงสรา้งพืน้ฐานเพือ่อนาคตประเทศไทย TFFIF 389,100.0000     4,591,380.00        1.88 -

บรษิทั เคซอีี อีเลคโทรนคิส์ จ ากดั (มหาชน) KCE 136,600.0000     3,018,860.00        1.23 -

ธนาคาร กรงุเทพ จ ากดั (มหาชน) BBL 68,200.0000       8,968,300.00        3.66 -

ธนาคาร กสกิรไทย จ ากดั (มหาชน) KBANK 66,800.0000       7,949,200.00        3.25 -

ธนาคารเกยีรตนิาคนิ จ ากดั (มหาชน) KKP 102,300.0000     6,368,175.00        2.60 -

ธนาคาร ไทยพาณชิย์ จ ากดั (มหาชน) SCB 67,600.0000       5,898,100.00        2.41 -

บรษิทั ทสิโกไ้ฟแนนเชยีลกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) TISCO 111,900.0000     11,022,150.00      4.50 -

หลกัทรพัย์จดทะเบยีน

เงนิทุนและหลกัทรพัย์

เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร

การแพทย์

ขนส่งและโลจสิตกิส์

ชิ้นส่วนอิเลคทรอนคิส์

ธนาคาร

หุ้นสามญั
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กองทุนเปิด แอล เอช หุ้นปันผล (LHEQD) 

กองทุนเปิด แอล เอช หุ้นปันผล 
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ) 

ณ วนัท่ี 29 กมุภาพนัธ ์2563 

 
 

 
 
 
 
 

ช่ือย่อ  จ านวนหน่วย / 

มลูค่าท่ีตราไว้

 มลูค่ายติุธรรม 

(บาท)

อตัราส่วนของ

มลูค่ายติุธรรม

(%)

อตัราดอกเบีย้ วนัครบก าหนด

บรษิทั ทคีวิเอ็ม คอรป์อเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) TQM 61,600.0000       4,481,400.00        1.83 -

บรษิทั อินโดรามา เวนเจอรส์ จ ากดั (มหาชน) IVL 125,300.0000     3,257,800.00        1.33 -

บรษิทั พทีที ีโกลบอล เคมคิอล จ ากดั (มหาชน) PTTGC 187,900.0000     7,750,875.00        3.17 -

บรษิทั กลัฟ์ เอ็นเนอรจ์ ีดเีวลลอปเมนท์ จ ากดั (มหาชน) GULF 45,400.0000       7,513,700.00        3.07 -

บรษิทั ปตท. จ ากดั (มหาชน) PTT 526,300.0000     20,525,700.00      8.39 -

บรษิทั ปตท. ส ารวจและผลติปิโตรเลยีม จ ากดั (มหาชน) PTTEP 68,200.0000       7,229,200.00        2.95 -

บรษิทั ราช กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) RATCH 32,500.0000       1,917,500.00        0.78 -

บรษิทั ไทยออยล ์จ ากดั (มหาชน) TOP 32,000.0000       1,384,000.00        0.57 -

บรษิทั แอสเสท เวริด ์คอรป์ จ ากดั (มหาชน) AWC 593,200.0000     2,894,816.00        1.18 -

บรษิทั แลนดแ์อนดเ์ฮา้ส์ จ ากดั (มหาชน) LH 359,900.0000     3,023,160.00        1.24 -

บรษิทั ซ.ีพ.ีออลล ์ จ ากดั (มหาชน) CPALL 153,900.0000     10,118,925.00      4.14 -

บรษิทั ปูนซเิมนตไ์ทย จ ากดั (มหาชน) SCC 15,000.0000       4,650,000.00        1.90 -

บรษิทั คาราบาวกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) CBG 89,500.0000       6,421,625.00        2.62 -

บรษิทั เจรญิโภคภณัฑอ์าหาร จ ากดั (มหาชน) CPF 337,800.0000     9,036,150.00        3.69 -

บรษิทั โอสถสภา จ ากดั (มหาชน) OSP 76,800.0000       3,206,400.00        1.31 -

บรษิทั อาร ์แอนด ์บ ีฟู้ด ซพัพลาย์ จ ากดั (มหาชน) RBF 866,700.0000     3,761,478.00        1.54 -

บรษิทั ไทยยูเนีย่น กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) TU 316,700.0000     4,845,510.00        1.98 -

244,704,469.00    100.00

244,704,469.00     100.00รวมเงินลงทนุ - 100% (ราคาทนุ 278,369,572.15 บาท) 

ประกนัภยัและประกนัชวีติ

ปิโตรเคมแีละเคมภีณัฑ์

พลงังานและสาธารณูปโภค

พฒันาอสงัหารมิทรพัย์

พาณชิย์

วสัดุก่อสรา้ง

อาหารและเครือ่งดื่ม

รวม หลกัทรพัย์จดทะเบยีน
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กองทุนเปิด แอล เอช หุ้นปันผล (LHEQD) 

กองทุนเปิด แอล เอช หุ้นปันผล 
งบก าไรขาดทุน 

ส าหรบัรอบระยะเวลาตัง้แต่วนัท่ี 1 กนัยายน 2562 ถึงวนัท่ี 29 กมุภาพนัธ ์2563 

 
 

 

(หน่วย : บาท)
ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ

รายไดจ้ากการลงทุน
รายไดจ้ากเงนิปันผล 2,920,878.58       
รายไดจ้ากดอกเบี้ย 163,079.62          

รวมรายได้ 3,083,958.20       
ค่าใชจ่้าย

ค่าธรรมเนยีมการจดัการ                                                                               3,050,358.38       
ค่าธรรมเนยีมผูด้แูลผลประโยชน์                                                                       61,007.28            
ค่าธรรมเนยีมนายทะเบยีน                                                                              1,525,179.14       
ค่าสอบบญัชี 29,835.26            
ค่าใชจ่้ายอื่นๆ ในการด าเนนิโครงการ 1,301,014.42       

รวมค่าใชจ่้าย 5,967,394.48       
รายไดจ้ากการลงทุนสุทธิ (2,883,436.28)
รายการก าไร(ขาดทุน)สุทธจิากเงนิลงทุน

ก าไร(ขาดทุน)สุทธทิี่เกดิขึ้นทัง้สิ้น (34,198,810.28)
ก าไร(ขาดทุน)สุทธทิี่ยงัไมเ่กดิขึ้นทัง้สิ้น (43,624,592.98)

รวมก าไร(ขาดทุน)จากเงนิลงทุนที่เกดิขึ้นและยงัไมเ่กดิขึ้น (77,823,403.26)
การเพิม่ขึ้น(ลดลง) ในสนิทรพัย์สุทธจิากการด าเนนิงาน (80,706,839.54)

การเพิม่ขึ้นในสนิทรพัย์สุทธจิากการด าเนนิงานแยกตามประเภทผูถ้อืหน่วยลงทุน มดีงันี้
ชนดิบุคคลธรรมดาชนดิสะสมมลูค่า (51,017,875.07)
ชนดิผูล้งทุนสถาบนัชนดิขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตัิ (22,754,378.34)
ชนดิจ่ายเงนิปันผล (6,934,586.13)

(80,706,839.54)


