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กองทุนเปิด แอล เอช หุ้นไทย ESG (LHESG) 

กองทุนเปิด แอล เอช หุ้นไทย ESG (LHESG) 

ประเภทโครงการ : กองทุนรวมตราสารแห่งทุน ประเภทรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน 

นโยบายการลงทุน : กองทุนมนีโยบายที่จะลงทุนในตราสารแห่งทุนเพื่อใหส้ามารถสรา้งผลตอบแทนที่ใกลเ้คยีงกบั
ดชันีผลตอบแทนรวม อเีอสจ ีไทยพฒัน์ (Thaipat ESG Index (TR)) โดยกองทุนจะเลอืกลงทุน
เฉพาะในหุน้สามญัของบรษิทัต่าง ๆ ในสดัส่วนทีเ่ท่าหรอืใกลเ้คยีงกบัน ้าหนักทีเ่ป็นสว่นประกอบ
ของดชันีดงักล่าว ซึง่มอีตัราส่วนการลงทุนในตราสารแห่งทุนโดยเฉลีย่ในรอบปีบญัชไีม่น้อยกว่า 
รอ้ยละ 80 ของมลูค่าทรพัยส์นิสทุธขิองกองทุน 

 ส่วนที่เหลืออาจพิจารณาลงทุนใน ตราสารทุน ตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ตราสารทาง
การเงนิ เงนิฝากและ/หรอืตราสารเทยีบเท่าเงนิฝาก ใบส าคญัแสดงสทิธิอ์นุพนัธ ์หน่วยลงทุนของ
กองทุน เช่น หน่วย CIS หน่วยลงทุนของกองทุนอสงัหาริมทรัพย์/REITs หน่วยลงทุนของ
กองทุนโครงสร้างพื้นฐาน (Infra) หรอืกองทุนรวมอทีีเอฟ (ETF) เป็นต้น ตลอดจนหลกัทรพัย์
หรอืทรพัย์สนิอื่นหรอืการหาดอกผลโดยวธิอีื่นตามที่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
ก าหนดใหล้งทุนได ้ 

 นอกจากนี้ กองทุนอาจลงทุนหรอืมไีวใ้นสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกนัความ
เสีย่งทีม่อียู่จากการลงทุน เช่น การท าสวอป และ/หรอืสญัญาฟอรเ์วริด์ทีอ่า้งองิกบัราคาตราสาร 
อตัราดอกเบีย้ และ/หรอืสญัญาฟิวเจอร ์เป็นต้น ตามทีส่านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
ก าหนดหรอืใหค้วามเหน็ชอบ รวมทัง้อาจท าธุรกรรมการใหย้มืหลกัทรพัยห์รอืธุรกรรมการซือ้โดย
มสีญัญาขายคืน (Reverse Repo) และ/หรอืธุรกรรมประเภทการให้ยืมหลกัทรพัย์ (securities 
lending) รวมถึงอาจลงทุนในหรอืมไีวซ้ึ่งตราสารหนี้ที่มอีนัดบัความน่าเชื่อถอืต ่ากว่าที่สามารถ
ลงทุนได้ (non – investment grade) และตราสารหนี้ที่ไม่ได้รบัการจัดอันดบัความน่าเชื่อถือ 
(Unrated) รวมทัง้ตราสารทุนที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted Securities) 
รวมถงึทรพัยส์นิอื่นใด และ/หรอืการหาดอกผลอื่นใดอย่างใดอย่างหนึ่งหรอืหลายอย่างโดยเป็นไป
ตามทีป่ระกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอื ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนดหรอื
ใหค้วามเหน็ชอบ ทัง้นี้ กองทุนจะไม่ลงทุนในตราสารทีม่สีญัญาซือ้ขายล่วงหน้าแฝง (Structured 
Note) 

 ทัง้นี้ ในการค านวณสดัส่วนการลงทุนของกองทุนรวมตามการจดัแบ่งประเภทกองทุนรวมจะไม่
น ามาบงัคบัใชใ้นช่วงรอการลงทุน ซึง่มรีะยะเวลา 30 วนันบัแต่วนัทีจ่ดทะเบยีนเป็นกองทุนรวม 

 บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธใินการเลกิกองทุน หากบรษิทัจดัการเหน็ว่าไม่สามารถลงทุนใหเ้ป็นไป
ตามวตัถุประสงค์และนโยบายการลงทุนของกองทุน หรอืในกรณีท ีเกดิสภาวการณ์ท ีไม่ปกติ
หรอืกรณีอื่นใดที ่เกดิจากปัจจยัที ่ควบคุมไม่ไดโ้ดยจะค านึงถงึผลประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุน
เป็นส าคญั 
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เรยีน ท่านผูถ้อืหน่วยลงทุน 
 กองทุนเปิด แอล เอช หุน้ไทย ESG 

 

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

ผลการด าเนินงานของกองทุนตัง้แต่วนัที ่28 มนีาคม 2562 (วนัจดทะเบยีนกองทุน) ถงึวนัที ่31 สงิหาคม 2562 มาเพื่อโปรด

ทราบ 

 

สภาพตลาดในรอบบญัชีตัง้แต่ วนัท่ี 28 มีนาคม 2562 (วนัจดทะเบียนกองทุน) ถึงวนัท่ี 31 สิงหาคม 2562 

 SET Index เดือนมีนาคม เคลื่อนไหวผนัผวนในทิศทางลงเนื่องจากนักลงทุนกลบัมากงัวลต่อการชะลอตัวของ

เศรษฐกจิโลกหลงัจากบรรดาธนาคารกลางของประเทศต่างๆ ทยอยปรบัลดคาดการณ์ GDP ในปีนี้และปีหน้า ขณะเดยีวกนั

ตลาดพนัธบตัรของสหรฐัเกดิภาวะ Invert yield curve หรอื เกดิสญัญาณเตอืนถงึภาวะเศรษฐกจิถดถอย นอกจากนี้นกัลงทุน

ยงัวติกกงัวลต่อปัญหาการเมอืงในประเทศหลงัจากผลการเลอืกตัง้ ส.ส. เมื่อวนัที ่24 มนีาคม 2562 ไม่มพีรรคใดไดเ้สยีงขา้ง

มากหรอืเกนิกึ่งหนึ่งของจ านวน ส.ส. (250 คน) ท าให้การจดัตัง้รฐับาลเป็นไปอย่างล่าช้า และมโีอกาสที่รฐับาลใหม่จะเป็น

รฐับาลผสมบ่งชีถ้งึความไม่มเีสถยีรภาพในการบรหิารประเทศของรฐับาลในระยะยาว  

SET Index เดอืนเมษายน ปรบัตวัขึน้ในทศิทางเดยีวกบัตลาดหุ้นอื่นๆทัว่โลก เน่ืองจากนักลงทุนคาดหวงัจนีและ

สหรฐัจะบรรลุขอ้ตกลงเพื่อยุตปัิญหาสงครามการคา้, การคลายกงัวลปัญหา Brexit หลงั EU เลื่อนเสน้ตายใหอ้งักฤษไปจนถงึ

เดอืนตุลาคม 2561 และการคลายกงัวลสภาพคล่องในตลาดตงึตวั หลงั FED ส่งสญัญาณคงอตัราดอกเบีย้และจะยุตกิารลด

ขนาดงบดุล (Balance sheet)  

นอกจากนี้ตลาดหุ้นยังมีปัจจัยบวกเฉพาะตัวจาก MSCI ประกาศอนุมัติให้รวมการลงทุนใน NVDR ไว้ในการ

ค านวณดชันีรอบใหม่ เริม่มผีล 29 พฤษภาคม 2562 และนักลงทุนยงัเขา้ซือ้เกง็ก าไรผลประกอบการงวดไตรมาส 1/2562 

อย่างไรกต็ามดชันีเพิม่ขึน้ไดใ้นกรอบจ ากดัเท่านัน้เนื่องจากตลาดยงัมปัีจจยัเสีย่งจากปัญหาการเมอืงในประเทศคอยกดดนั 

เดือนพฤษภาคม ตลาดปรบัตัวลงในทิศทางเดียวกบัตลาดหุ้นอื่นๆทัว่โลก เนื่องจากนักลงทุนกลบัมากงัวลกบั

ปัญหาสงครามการคา้หลงัจากสหรฐัประกาศปรบัขึน้ภาษีน าเขา้สนิคา้จากจนีรอบใหม่วงเงนิ 2 แสนลา้นดอลลาร ์เป็น 25% 

จากเดมิ 10% และพรอ้มทีจ่ะเรยีกเกบ็ภาษีสนิคา้น าเขา้จากจนีเพิม่อกี 3.25 แสนลา้นเหรยีญในอตัรา 25% ขณะทีจ่นีตอบโต้

ดว้ยการปรบัขึน้ภาษีน าเขา้สนิค้าจากสหรฐัมูลค่ารวมประมาณ 60,000 ลา้นเหรยีญ คลอบคลุมสนิค้ากว่า 5,000 รายการ 

โดยจะจดัเกบ็ภาษีในหลายอตัราตัง้แต่ 5%-25% ขณะเดยีวกนัสหรฐัยงัประกาศแบนกลุ่มธุรกจิสนิคา้เทคโนโลยใีนจนี อาท ิ

Huawei แม้สุดท้ายสหรฐัจะประกาศเลื่อนค าสัง่แบนดงักล่าวออกไปอกี 90 วนั แต่กไ็ม่ช่วยให้ตลาดคลายกงัวลกบัปัญหา

ดงักล่าว นอกจากนี้ตลาดหุ้นบ้านเรายังมีปัจจยักดดันจากภายใน อาทิ ตัวเลข GDP ประจ าไตรมาส 1/2562 ขยายตัว    
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2.8% ต ่าสุดในรอบ 4 ปี ความเสีย่งทางการเมอืงเพิม่ขึน้หลงัการจดัตัง้รฐับาลเป็นไปอย่างล่าชา้ โดยนักลงทุนต่างชาตขิาย

สทุธติัง้แต่ตน้ปี 2562 ที ่6,037 ลา้นบาท 

SET Index เดือนมิถุนายน ปรบัตัวขึ้นอย่างร้อนแรง โดยมีปัจจยัหนุนหลักมาจากการไหลเข้าของ Fund flow 

ต่างชาต ิตอบรบั Fed และธนาคารกลางต่างๆสง่สญัญาณลดอตัราดอกเบีย้และคาดว่าจะมกีารน าโครงการ QE กลบัมาใชก้นั

อกีครัง้ ประเดน็นี้กดดนัใหค้่าเงนิดอลลารส์หรฐัอ่อนค่า อตัราผลตอบแทนพนัธบตัรของสหรฐัลดลงและต ่ากว่าเมื่อเทยีบกบั

พนัธบตัรของกลุ่มประเทศเกดิใหม่ กระตุน้ใหเ้กดิการเคลื่อนยา้ยของเงนิลงทุนจากประเทศพฒันาแลว้เขา้สู่ตลาดเกดิใหม่มาก

ขึน้ นอกจากนี้ตลาดหุน้บา้นเรายงัมปัีจจยับวกเฉพาะตวัจากการจดัตัง้รฐับาลใหม่จงึหนุนให ้Set Index ปรบัขึน้รอ้นแรง โดย 

SET Index เดอืนมถุินายน เพิม่ขึน้ 110 จุด (+6.8%) ปิดทีร่ะดบั 1,730 จุด มลูค่าการซือ้ขายเฉลีย่ 59,640 ลา้นบาท ทรงตวั 

2.6% mom นักลงทุนต่างชาตซิือ้สทุธต่ิอเนื่องเป็นเดอืนที ่2 อกี 46,686 ลา้นบาท สง่ผลให ้YTD พลกิเป็นบวก 40,649 ลา้น

บาท 

SET Index เดอืนกรกฎาคม 2562 ตลาดหุ้นพกัตวัหลงัจากที่ปรบัตวัขึน้อย่างรอ้นแรงกว่า 110 จุด (+6.8%) ใน

เดอืนมถุินายน ทีผ่่านมา โดยในเดอืนนี้ตลาดยงัคงคาดหวงัเฟดจะปรบัลดอตัราดอกเบีย้ รฐับาลกลบัสู่ระบอบประชาธปิไตย

เตม็รปูแบบ สง่ผลใหส้ถาบนัจดัอนัดบัความน่าเชื่อถอืของต่างประเทศ อาท ิFitch rating และ Moody ปรบัเพิม่ Outlook ของ

ประเทศขึน้จาก Stable เป็น Positive ส่งผลให ้Fund flow ต่างชาตยิงัไหลเขา้ตลาดหุน้ไทยอย่างต่อเน่ือง อย่างไรกต็ามดว้ย

ดชันีทีป่รบัขึน้ร้อนแรงไปแลว้ในเดอืนทีผ่่านมาท าให ้Valuation ของ SET เริม่ตึงตวั,ตวัเลขเศรษฐกจิยงัอ่อนแอ โดยเฉพาะ

ตวัเลขการส่งออกเดอืนมถุินายน (ไม่รวมทองค าและน ้ามนั) หดตวัมากถึง 8%yoy หดตวัมากสุดในรอบ 3 ปีครึง่ ปัญหาภยั

แล้งรุนแรงและขยายตัวเป็นวงกว้างไปในหลายพื้นที่ อีกทัง้ผลประกอบการของบรษิัทจดทะเบียนใน ไตรมาส 2/2562 มี

สญัญาณชะลอตวั กลุ่มธนาคารแมง้บจะออกมาตามตลาดคาดแต่เริม่เหน็สญัญาณ NPL สงูขึน้ในหลายภาคธุรกจิ อกีทัง้ยงัมี

ปัจจยัลบจากการออกมาตรการสกดัการเกง็ก าไรค่าเงนิบาทของแบงกช์าติ ปัจจยัเหล่านี้กดดนัใหน้ักลงทุนสถาบนัเดนิหน้า

ขายปรบัพอรต์กดดนั SET Index ตลอดทัง้เดอืน 

โดยในช่วงเดอืนสงิหาคม 2562 SET Index ปรบัตวัลงในทศิทางเดยีวกบัตลาดหุ้นต่างประเทศเนื่องจากนักลงทุน

กลบัมากงัวลต่อปัญหาสงครามการค้าที่รุนแรงมากขึน้หลงัจากจนีและสหรฐัต่างประกาศเพิม่ภาษีน าเขา้สนิคา้ระหว่างกนั

เพิม่ขึน้ นอกจากนี้นักลงทุนยงัเทขายสนิทรพัย์เสีย่งเนื่องจากกงัวลกบัภาวะเศรษฐกจิถดถอยหลงัจากอตัราผลตอบแทน

พนัธบตัรรฐับาลสหรฐัเกดิภาวะ Invert yield curve นอกจากนี้ภายในประเทศกม็ีปัจจยักดดนัเช่นกนั อาทิ GDP ไตรมาส 

2/2562 ขยายตวั 2.3% ต ่าสดุในรอบ 19 ไตรมาส, เกดิเหตุระเบดิ 9 จุด ในพืน้ทีข่องกรุงเทพฯ และ ผูต้รวจการแผ่นดนิยื่นให้

ศาลรฐัธรรมนูญวนิิจฉยัปมถวายสตัยข์องนายกฯ กดดนัให ้Set Index ณ สิน้เดอืนสงิหาคม ลดลง 57 จุด (-3.3%) ปิดทีร่ะดบั 

1,655 จุด แต่อย่างไรกต็ามยงัคงมปัีจจยับวกทีค่าดว่าจะส่งผลดต่ีอตลาดหุน้ได้แก่ กนง.มมีต ิ5:2 เสยีงใหล้ดอตัราดอกเบี้ย

นโยบาย 0.25% เป็น 1.5% ซึง่เป็นการลดอตัราดอกเบีย้เป็นครัง้แรกในรอบ 4 ปี และครม.อนุมตัมิาตรการกระตุ้นเศรษฐกจิ 

3 ดา้นมลูค่า 3.2 แสนลา้นบาท เน้นมาตรการเร่งด่วน อาท ิแกปั้ญหาภยัแลง้ และช่วยเหลอืค่าครองชพีซึง่คาดว่าจะสามารถ

กระตุน้เศรษฐกจิได ้
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กองทุนเปิด แอล เอช หุ้นไทย ESG (LHESG) 

บรษิัทขอขอบพระคุณท่านผูถ้อืหน่วยลงทุนเป็นอย่างสูง ทีไ่ดม้อบความไว้วางใจใหบ้รษิทับรหิารเงนิลงทุนของท่าน 

บรษิทัยงัคงยนืยนัในความตัง้ใจและทุ่มเทความสามารถเพื่อบรหิารเงนิของท่านอย่างมปีระสทิธภิาพสงูทีส่ดุต่อไป และหากท่าน

มขีอ้สงสยัประการใด ท่านสามารถตดิต่อมาไดท้ีบ่รษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน แลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จ ากดั หมายเลขโทรศพัท ์

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

 

 

ขอแสดงความนบัถอื 

                       บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน แลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จ ากดั 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:lhfund@lhfund.co.th
mailto:lhfund@lhfund.co.th
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กองทุนเปิด แอล เอช หุ้นไทย ESG (LHESG) 

รายช่ือผู้จดัการกองทุน 
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กองทุนเปิด แอล เอช หุ้นไทย ESG (LHESG) 
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กองทุนเปิด แอล เอช หุ้นไทย ESG (LHESG) 

กองทุนเปิด แอล เอช หุ้นไทย ESG ชนิดบคุคลธรรมดา  
ตารางเปรียบเทียบผลการด าเนินงาน 
ข้อมลู ณ วนัท่ี 30 สิงหาคม 2562 

 
 

 

 

 

 
ขอ้มลู ณ วนัที ่30 สงิหาคม 2562 
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กองทุนเปิด แอล เอช หุ้นไทย ESG (LHESG) 

กองทุนเปิด แอล เอช หุ้นไทย ESG (ชนิดผู้ลงทุนสถาบนั) 
ตารางเปรียบเทียบผลการด าเนินงาน 
ข้อมลู ณ วนัท่ี 30 สิงหาคม 2562 

 
 

 
 

 

ขอ้มลู ณ วนัที ่30 สงิหาคม 2562 
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กองทุนเปิด แอล เอช หุ้นไทย ESG (LHESG) 

- เอกสารการวดัผลการด าเนินงานของกองทุนรวมฉบบันี้ไดจ้ดัท าขึน้ตามมาตรฐานการวดัผลการด าเนินงานของกองทุนรวม
ของสมาคมบรษิทัจดัการลงทุน 

- ผลการด าเนินงานในอดตี/ผลการเปรยีบเทยีบผลการด าเนินงานทีเ่กีย่วขอ้งกบัผลติภณัฑใ์นตลาดทุน มไิดเ้ป็นสิง่ยนืยนัถงึ
ผลการด าเนินงานในอนาคต 

- ท าความเขา้ใจลกัษณะสนิคา้ เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสีย่ง ก่อนตดัสนิใจ 
 
 

รายงานสถานะการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผกูพนั 
มลูค่า ณ วนัท่ี 31 สิงหาคม 2562 

 

 

รายละเอียดการลงทุนในหลกัทรพัย ์
มลูค่า ณ วนัท่ี 31 สิงหาคม 2562 

 

รายละเอียดการลงทนุ มลูค่าตามราคาตลาด % NAV

หลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิในประเทศ 88,135,877.10            99.05            

เงนิฝากธนาคาร 2,311,738.10              2.60              

หุน้สามญั 80,376,569.00            90.33            

หน่วยลงทุน 5,447,570.00              6.12              

ประเภทรายการค้างรบัค้างจ่ายหรอืหนี้สนิอืน่ ๆ 843,398.66                0.95              

มลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิ 88,979,275.76               100.00             

อตัราส่วน จ านวนเงินต้น มลูค่ายติุธรรม

(%) หรือ จ านวนหุ้น/ (บาท)

หน่วย

เงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงศรอียธุยา จ ากดั (มหาชน) 2.60 2,311,406.65 2,311,738.10

          รวมเงินฝากธนาคาร 2.60 2,311,738.10

หุ้นสามญั

     หมวดธุรกจิการท่องเทีย่วและสนัทนาการ

บรษิทั ด ิเอราวณั กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 1.90 288,500.00 1,687,725.00

บรษิทั โรงแรมเซน็ทรลัพลาซา จ ากดั (มหาชน) 1.76 48,900.00 1,564,800.00

     หมวดธุรกจิการแพทย์

บรษิทั กรุงเทพดุสติเวชการ จ ากดั(มหาชน) 1.80 68,000.00 1,604,800.00

บรษิทั บางกอก เชน ฮอสปิทอล จ ากดั (มหาชน) 1.90 105,500.00 1,688,000.00

บรษิทั โรงพยาบาลบ ารุงราษฎร์ จ ากดั (มหาชน) 1.54 9,900.00 1,371,150.00

รายละเอียด
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กองทุนเปิด แอล เอช หุ้นไทย ESG (LHESG) 

รายละเอียดการลงทุนในหลกัทรพัย ์(ต่อ) 
มลูค่า ณ วนัท่ี 31 สิงหาคม 2562 

 

อตัราส่วน จ านวนเงินต้น มลูค่ายติุธรรม

(%) หรือ จ านวนหุ้น/ (บาท)

หน่วย

     หมวดธุรกจิขนสง่และโลจสิตกิส์

บรษิทั ท่าอากาศยานไทย จ ากดั (มหาชน) 1.89 23,400.00 1,684,800.00

บรษิทั บทีเีอส กรุ๊ป โฮลดิ้ง จ ากดั (มหาชน) 1.98 130,800.00 1,765,800.00

บรษิทัทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 1.95 154,700.00 1,732,640.00

     หมวดธุรกจิเงนิทุนและหลกัทรพัย์

บรษิทั บตัรกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 1.85 36,000.00 1,647,000.00

บรษิทั ราชธาน ีลสิซิง่ จ ากดั (มหาชน) 1.87 234,700.00 1,666,370.00

     หมวดธุรกจิชิ้นสว่นอเิลคทรอนคิส์

บรษิทั เดลต้า อเีลคโทรนคิส ์(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 1.79 32,700.00 1,594,125.00

     หมวดธุรกจิเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร

บรษิทั อนิทชั โฮลดิ้งส ์จ ากดั (มหาชน) 1.95 27,100.00 1,734,400.00

บรษิทั แอดวานซ ์อนิโฟร์ เซอร์วสิ จ ากดั (มหาชน) 2.06 7,900.00 1,832,800.00

     หมวดธุรกจิธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 1.68 86,700.00 1,491,240.00

ธนาคารกสกิรไทย จ ากดั (มหาชน) 1.74 9,700.00 1,552,000.00

ธนาคารเกยีรตนิาคนิ จ ากดั (มหาชน) 1.91 23,400.00 1,696,500.00

ธนาคารทหารไทย จ ากดั(มหาชน) 1.61 917,000.00 1,430,520.00

ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) 1.69 12,200.00 1,506,700.00

บรษิทั ทสิโก้ไฟแนนเซยีลกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 1.95 17,000.00 1,734,000.00

บรษิทั ทุนธนชาต จ ากดั (มหาชน) 1.85 29,100.00 1,644,150.00

     หมวดธุรกจิบรกิารรบัเหมาก่อสรา้ง

บรษิทั ช.การช่าง จ ากดั (มหาชน) 1.63 62,100.00 1,446,930.00

     หมวดธุรกจิปิโตรเคมแีละเคมภีณัฑ์

บรษิทั อนิโดรามา เวนเจอร์ส จ ากดั (มหาชน) 1.68 42,500.00 1,498,125.00

     หมวดธุรกจิพลงังานและสาธารณูปโภค

บรษิทั กลัฟ์ เอน็เนอร์จ ีดเีวลลอปเมนท์ จ ากดั (มหาชน) 2.20 13,500.00 1,957,500.00

บรษิทั โกลบอล เพาเวอร์ ซนิเนอร์ยี ่จ ากดั (มหาชน) 2.04 25,000.00 1,812,500.00

บรษิทั ททีดีบับลวิ จ ากดั (มหาชน) 1.95 124,100.00 1,737,400.00

บรษิทั บรกิารเชื้อเพลงิการบนิกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 1.75 46,900.00 1,559,425.00

บรษิทั บ.ีกรมิ เพาเวอร์ จ ากดั (มหาชน) 2.09 47,300.00 1,856,525.00

บรษิทั บซีพีจี ีจ ากดั (มหาชน) 1.81 86,300.00 1,613,810.00

บรษิทั ปตท. จ ากดั (มหาชน) 1.77 35,600.00 1,575,300.00

บรษิทั ผลติไฟฟ้า จ ากดั (มหาชน) 1.93 5,100.00 1,713,600.00

รายละเอียด
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กองทุนเปิด แอล เอช หุ้นไทย ESG (LHESG) 

รายละเอียดการลงทุนในหลกัทรพัย ์(ต่อ) 
มลูค่า ณ วนัท่ี 31 สิงหาคม 2562 

 

อตัราส่วน จ านวนเงินต้น มลูค่ายติุธรรม

(%) หรือ จ านวนหุ้น/ (บาท)

หน่วย

     หมวดธุรกจิพฒันาอสงัหารมิทรพัย์

บรษิทั ควอลติี้เฮา้ส ์จ ากดั (มหาชน) 1.85 559,100.00 1,643,754.00

บรษิทั พฤกษา โฮลดิ้ง จ ากดั (มหาชน) 1.68 77,200.00 1,497,680.00

บรษิทั แลนด์แอนด์เฮา้ส ์จ ากดั (มหาชน) 1.81 149,100.00 1,610,280.00

บรษิทั ศุภาลยั จ ากดั(มหาชน) 1.70 76,900.00 1,514,930.00

บรษิทั เอม็ บ ีเค จ ากดั (มหาชน) 1.88 71,700.00 1,670,610.00

บรษิทั แอล.พ.ีเอน็.ดเีวลลอปเมนท์ จ ากดั (มหาชน) 1.58 229,200.00 1,409,580.00

บรษิทัเซน็ทรลัพฒันา จ ากดั (มหาชน) 1.77 23,400.00 1,573,650.00

     หมวดธุรกจิพาณิชย์

บรษิทั คอมเซเวน่ จ ากดั (มหาชน) 1.97 67,400.00 1,752,400.00

บรษิทั ซพี ีออลล ์จ ากดั (มหาชน) 1.86 19,700.00 1,654,800.00

บรษิทั เบอร์ลี ่ยคุเกอร์ จ ากดั (มหาชน) 1.99 32,600.00 1,768,550.00

บรษิทั เมก้า ไลฟ์ไซแอน็ซ ์จ ากดั (มหาชน) 1.68 47,900.00 1,496,875.00

บรษิทั โฮม โปรดกัส ์เซน็เตอร์ จ ากดั (มหาชน) 2.00 98,900.00 1,780,200.00

     หมวดธุรกจิวสัดุก่อสรา้ง

บรษิทั ปนูซเิมนต์ไทย จ ากดั(มหาชน) 1.82 3,900.00 1,622,400.00

     หมวดธุรกจิสือ่และสิง่พมิพ์

บรษิทั วจีไีอ จ ากดั (มหาชน) 1.91 174,300.00 1,699,425.00

     หมวดธุรกจิอาหารและเครื่องดื่ม

บรษิทั เจรญิโภคภณัฑอ์าหาร จ ากดั (มหาชน) 2.03 61,200.00 1,805,400.00

บรษิทั น ้ามนัพชืไทย จ ากดั (มหาชน) 1.73 58,600.00 1,538,250.00

บรษิทั ไมเนอร์ อนิเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั (มหาชน) 1.80 42,200.00 1,603,600.00

บรษิทั เอม็เคเรสโตรองต์กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 1.83 21,900.00 1,631,550.00

บรษิทั โอสถสภา จ ากดั (มหาชน) 1.91 46,000.00 1,702,000.00

          รวมหุ้นสามญั 90.33 80,376,569.00

หน่วยลงทนุ

     หมวดธุรกจิกองทุนรวมอสงัหารมิทรพัยแ์ละกองทรสัต์เพือ่การลงทุนในอสงัหารมิทรพัย์

ทรสัต์เพือ่การลงทุนในอสงัหารมิทรพัยแ์ละสทิธกิารเช่าดบับลวิเอชเอ พรเีมีย่ม โกรท 2.16 104,100.00 1,925,850.00

     หมวดธุรกจิเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร

กองทุนรวมโครงสรา้งพืน้ฐานบรอดแบนด์อนิเทอร์เน็ต จสัมนิ 1.96 153,000.00 1,744,200.00

     หมวดธุรกจิพลงังานและสาธารณูปโภค

กองทุนรวมโครงสรา้งพืน้ฐาน โรงไฟฟ้าพระนครเหนอื ชุดที่1 การไฟฟ้าฝ่ายผลติแห่งประเทศไทย 2.00 130,700.00 1,777,520.00

          รวมหน่วยลงทนุ 6.12 5,447,570.00

รวมเงินลงทนุ 99.05 88,135,877.10

รายการค้างจา่ยหรือหน้ีสินอ่ืน ๆ 0.95 843,398.66

มลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิ 100.00 88,979,275.76

รายละเอียด
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กองทุนเปิด แอล เอช หุ้นไทย ESG (LHESG) 

รายละเอียดตวัตราสารและอนัดบัความน่าเช่ือถือของตราสารแห่งหน้ี เงินฝาก หรือตราสารก่ึงหน้ีก่ึงทุน
มลูค่า ณ วนัท่ี 31 สิงหาคม 2562 

 

สถาบนัการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ TRIS Rating 

ค าอธิบายการจดัอนัดบัเครดิตตราสารหน้ีระยะกลางและยาวมีอายุตัง้แต่ 1 ปีขึน้ไป 

AAA อนัดบัเครดิตสูงสุด มคีวามเสี่ยงต ่าที่สุด ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการช าระดอกเบี้ยและคนืเงนิต้นใน
เกณฑส์งูสดุ และไดร้บัผลกระทบน้อยมากจากการเปลีย่นแปลงทางธุรกจิ เศรษฐกจิ และสิง่แวดลอ้มอื่นๆ 

AA มคีวามเสีย่งต ่ามาก ผูอ้อกตราสารหนี้มคีวามสามารถในการช าระดอกเบีย้และคนืเงนิต้นในเกณฑส์ูงมาก แต่อาจ
ไดร้บัผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงทางธุรกจิ เศรษฐกจิ และสิง่แวดลอ้มอื่นๆ มากกว่าอนัดบัเครดติทีอ่ยู่ในระดบั 
AAA 

A มคีวามเสีย่งในระดบัต ่า ผู้ออกตราสารหนี้มคีวามสามารถในการช าระดอกเบี้ยและคนืเงนิต้นในเกณฑ์สงู แต่อาจ
ได้รบัผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิง่แวดล้อมอื่นๆ มากกว่าอนัดบัเครดิตที่อยู่ใน
ระดบัสงูกว่า 

BBB มคีวามเสี่ยงในระดบัปานกลาง ผู้ออกตราสารหนี้มคีวามสามารถในการช าระดอกเบี้ยและคนืเงนิต้นในเกณฑ์ที่
เพียงพอ แต่มีความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกจิ และสิง่แวดล้อมอื่นๆ มากกว่า และอาจมี
ความสามารถในการช าระหนี้อ่อนแอลงเมื่อเทยีบกบัอนัดบัเครดติทีอ่ยู่ในระดบัสงูกว่า 

BB มคีวามเสีย่งในระดบัสงู ผูอ้อกตราสารหนี้มคีวามสามารถในการช าระดอกเบีย้และคนืเงนิต้นในเกณฑต์ ่ากว่าระดบั
ปานกลาง และจะไดร้บัผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงทางธุรกจิ เศรษฐกจิ และสิง่แวดลอ้มอื่นๆ ค่อนขา้งชดัเจน 
ซึง่อาจสง่ใหค้วามสามารถในการช าระหนี้อยู่ในเกณฑท์ีไ่ม่เพยีงพอ 

B มคีวามเสีย่งในระดบัสงูมาก ผูอ้อกตราสารหนี้มคีวามสามารถในการช าระดอกเบีย้และคนืเงนิต้นในเกณฑต์ ่า และ
อาจจะหมดความสามารถหรือความตัง้ใจในการช าระหนี้ได้ตามการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ทางธุรกิจ 
เศรษฐกจิ และสิง่แวดลอ้มอื่นๆ  

C มคีวามเสีย่งในการผดินัดช าระหนี้สงูทีสุ่ด ผู้ออกตราสารหนี้ไม่มคีวามสามารถในการช าระดอกเบี้ยและคนืเงนิต้น
ตามก าหนดอย่างชดัเจน โดยตอ้งอาศยัเงื่อนไขทีเ่อือ้อ านวยทางธุรกจิ เศรษฐกจิ และสิง่แวดลอ้มอื่นๆ อย่างมากจงึ
จะมคีวามสามารถในการช าระหนี้ได ้

D เป็นระดบัทีอ่ยู่ในสภาวะผดินดัช าระหนี้ โดยผูอ้อกตราสารหนี้ไม่สามารถช าระดอกเบีย้และคนืเงนิตน้ไดต้ามก าหนด 
อนัดบัเครดติจาก AA ถงึ C อาจมเีครือ่งหมายบวก (+) หรอืลบ (-) ต่อท้ายเพือ่จ าแนกความแตกต่างของคุณภาพของ

อนัดบัเครดติภายในระดบัเดยีวกนั 

 

 

ประเภท ผูอ้อก อนัดบั มลูค่าตาม

ความน่าเช่ือถอื ราคาตลาด

เงนิฝากธนาคาร ธนาคารกรุงศรอียธุยา จ ากดั (มหาชน) AAA(FITCH) 2,311,738.10                 
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ค าอธิบายการจดัอนัดบัเครดิตตราสารหน้ีระยะสัน้มีอายุต า่กว่า 1 ปี 

T1 ผูอ้อกตราสารหนี้มสีถานะทัง้ทางดา้นการตลาดและการเงนิที่แขง็แกร่งในระดบัดมีาก และนักลงทุนจะไดร้บัความ

คุม้ครองจากการผดินดัช าระหนี้ทีด่กีว่าอนัดบัเครดติในระดบัอื่น ผูอ้อกตราสารทีไ่ดร้บัอนัดบัเครดติในระดบัดงักล่าว

ซึง่มเีครื่องหมาย “+” ดว้ยจะไดร้บัความคุม้ครองดา้นการผดินดัช าระหนี้ทีส่งูยิง่ขึน้ 

T2 ผูอ้อกตราสารหนี้มสีถานะทัง้ทางดา้นการตลาดและการเงนิทีแ่ขง็แกร่งในระดบัด ีและมคีวามสามารถในการช าระ

หนี้ระยะสัน้ในระดบัทีน่่าพอใจ 

T3 ผูอ้อกตราสารหนี้มคีวามสามารถในการช าระหนี้ระยะสัน้ในระดบัทีย่อมรบัได้ 

T4 ผูอ้อกตราสารหนี้มคีวามสามารถในการช าระหนี้ระยะสัน้ทีค่่อนขา้งอ่อนแอ 

อันดับเครดิตทุกประเภททีจ่ ัดโดย TRIS Rating เป็นอันดับเครดิตตราสารหนี้ ในตระกูลเงินบาท ซึง่สะท้อน

ความสามารถในการช าระหนี้ของผูอ้อกตราสารโดยไม่รวมความเสีย่งในการเปลีย่นแปลงการช าระหนี้จากสกุลเงนิบาทเป็น

สกุลเงนิตราต่างประเทศ 

นอกจากกนี้ TRIS Rating ยงัก าหนด “แนวโน้มอนัดบัเครดติ” (Rating Outlook) เพื่อสะท้อนความเป็นไปไดข้องการ
เปลีย่นแปลงอนัดบัเครดติของผูอ้อกตราสารในระยะปานกลางหรอืระยะยาว โดย TRIS Rating จะพจิารณาถงึโอกาสทีจ่ะเกดิ
การเปลี่ยนแปลงของภาวะอุตสาหกรรมและสภาพแวดล้อมทางธุรกิจในอนาคตของผู้ออกตราสารที่อาจกระทบต่อ
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) แสดงถงึระดบัความน่าเชื่อถอืขัน้สงูสดุของอนัดบัความน่าเชื่อถอืภายในประเทศไทย ซึง่ก าหนดโดย Fitch โดย
อนัดบัความน่าเชื่อถอืนี้จะมอบใหก้บัอนัดบัความน่าเชื่อถอืทีม่คีวามเสีย่ง “น้อยทีส่ดุ” เมื่อเปรยีบเทยีบกบัผูอ้อก
ตราสารหรอืตราสารอื่นในประเทศไทย และโดยปกติแล้วจะก าหนดให้แก่ตราสารทางการเงินที่ออกหรอืค ้า
ประกนัโดยรฐับาล 
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AA(tha) แสดงถงึระดบัความน่าเชื่อถอืขัน้สงูมากเปรยีบเทยีบกบัผูอ้อกตราสารหรอืตราสารอื่นในประเทศไทย โดยระดบั
ความน่าเชื่อถือของตราสารทางการเงนิขัน้นี้ต่างจากผูอ้อกตราสารหรอืตราสารอื่นที่ได้รบัการจดัอนัดบัความ
น่าเชื่อถอืขัน้สงูสดุของประเทศไทยเพยีงเลก็น้อย 

BBB (tha) แสดงถึงระดบัความน่าเชื่อถือขัน้ปานกลางเมื่อเปรยีบเทยีบกบัผู้ออกตราสารหรอืตราสารอื่นในประเทศไทย 
อย่างไรกด็มีคีวามเป็นไปไดม้ากว่าการเปลีย่นแปลงของสถานการณ์หรอืสภาพทางเศรษฐกจิจะมผีลกระทบต่อ
ความสามารถในการช าระหนี้ได้ตรงตามก าหนดเวลาของตราสารทางการเงนิเหล่านี้มากกว่ าตราสารหนี้อื่นที่
ไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเชื่อถอืในประเภททีส่งูกว่า 

BB (tha) แสดงถงึระดบัความน่าเชื่อถอืค่อนขา้งต ่าเมื่อเปรยีบเทยีบกบัผูอ้อกตราสารหรอืตราสารอื่นในประเทศไทย การ
ช าระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารเหล่านี้ภายในประเทศนัน้ๆ มคีวามไม่แน่นอนในระดบัหนึ่ งและความสามารถ
ในการช าระหนี้คนืตามก าหนดเวลาจะมคีวามไม่แน่นอนมากขึน้ตามการเปลีย่นแปลงของเศรษฐกจิในทางลบ 

B (tha) แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขัน้ต ่าอย่างมีนัยส าคัญเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรอืตราสารอื่นใน
ประเทศไทย การปฏิบตัิตามเงื่อนไขของตราสารหนี้และข้อผูกพนัทางการเงนิยงัคงเป็นไปได้ในปัจจุบนั แต่
ความมัน่คงยงัจ ากดัอยู่ในระดบัหนึ่งเท่านัน้ และความสามารถในการช าระหนี้คนืตามก าหนดเวลาอย่างต่อเนื่อง
นัน้ไม่แน่นอน ขึน้อยู่กบัสภาวะทีเ่อือ้ต่อการด าเนินธุรกจิและสภาพทางเศรษฐกจิ 

CCC(tha), CC(tha), C(tha)   แสดงถงึระดบัความน่าเชื่อถอืขัน้ต ่ามากเมื่อเปรยีบเทยีบกบัผูอ้อกตราสารหรอืตราสารอื่นใน
ประเทศไทย ความสามารถในการปฏบิตัิตามขอ้ผูกพนัทางการเงนิขึน้อยู่กบัสภาวะที่เอื้อต่อการด าเนินธุรกจิ
และการพฒันาทางเศรษฐกจิเพยีงอย่างเดยีว 

D(tha) อนัดบัความน่าเชื่อถอืเหล่านี้ จะถูกก าหนดใหส้ าหรบัองคก์รหรอืตราสารหนี้ซึง่ก าลงัอยู่ในภาวะผดินัดช าระหนี้
ในปัจจุบนั 

ค าอธิบายการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือระยะสัน้ ส าหรบัประเทศไทย 

F1 (tha) แสดงถงึระดบัความสามารถขัน้สงูสุดในการช าระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารตรงตามก าหนดเมื่อเปรยีบเทยีบ

กบัผูอ้อกตราสารหรอืตราสารอื่นๆในประเทศไทย ภายใตอ้นัดบัความน่าเชื่อถอืน้ีจะมอบใหส้ าหรบัอนัดบัความ

น่าเชื่อถอืทีม่คีวามเสีย่ง “น้อยทีส่ดุ” เมื่อเปรยีบเทยีบกบัผูอ้อกตราสารอื่นในประเทศเดยีวกนัและโดยปกตแิลว้

จะก าหนดให้กบัตราสารทางการเงนิที่ออกหรอืค ้าประกนัโดยรฐับาล ในกรณีที่มรีะดบัความ น่าเชื่อถือสูงเป็น

พเิศษจะมสีญัลกัษณ์ “+” แสดงไวเ้พิม่เตมิจากอนัดบัความน่าเชื่อถอืทีก่ าหนด 

F2 (tha) แสดงถงึระดบัความสามารถในการช าระหนี้ตามเงื่อนไขทางการเงนิของตราสารตามก าหนดเวลาในระดบัทีน่่า

พอใจเมื่อเปรียบเทียบกบัผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นๆในประเทศไทย อย่างไรก็ดี ระดบัความน่าเชื่อถือ

ดงักล่าวยงัไม่อาจเทยีบเท่ากบักรณีทีไ่ดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเชื่อถอืทีส่งูกว่า 

F3 (tha) แสดงถงึระดบัความสามารถในการช าระหนี้ตามเงื่อนไขทางการเงนิของตราสารตามก าหนดเวลาในระดบัปาน

กลางเมื่อเปรยีบเทยีบกบัผูอ้อกตราสารหรอืตราสารอื่นๆในประเทศไทย ความสามารถในการช าระหนี้ดงักล่าว
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จะมคีวามไม่แน่นอนมากขึน้ไปตามความเปลีย่นแปลงในทางลบในระยะสัน้มากกว่าตราสารทีไ่ดร้บัการจดัอนัดบั

ความน่าเชื่อถอืทีส่งูกว่า 

B (tha) แสดงถึงระดบัความสามารถในการช าระหนี้ตามเงื่อนไขทางการเงนิของตราสารตามก าหนดเวลาทีไ่ม่แน่นอน

เมื่อเปรยีบเทยีบกบัผูอ้อกตราสารหรอืตราสารอื่นๆในประเทศไทย ความสามารถในการช าระหนี้ดงักล่าวจะไม่

แน่นอนมากขึน้ตามการเปลีย่นแปลงทางเศรษฐกจิแลการเงนิในทางลบระยะสัน้ 

C (tha) แสดงถงึระดบัความสามารถในการช าระหนี้ตามเงื่อนไขทางการเงนิของตราสารตามก าหนดเวลาทีไ่ม่แน่นอนสงู

เมื่อเปรยีบเทยีบกบัผู้ออกตราสารหรอืตราสารอื่นๆในประเทศไทย ความสามารถในการปฏบิตัิตามขอ้ผูกพนั

ทางการเงนิขึน้อยู่กบัสภาวะทีเ่อือ้ต่อการด าเนินธุรกจิและสภาพการณ์ทางเศรษฐกจิเท่านัน้ 

D (tha) แสดงถงึการผดินดัช าระหนี้ทีไ่ดเ้กดิขึน้แลว้หรอืก าลงัจะเกดิขึน้ 

หมายเหตปุระกอบการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือในระยะยาว ในระยะสัน้ ส าหรบัประเทศไทย 

เครื่องบ่งชีพ้เิศษส าหรบัประเทศไทย “tha” จะถูกระบุไวต่้อจากอนัดบัความน่าเชื่อถอืทุกระดบั เพื่อแยกความแตกต่าง

ออกจากการจดัอนัดบัความน่าเชื่อถอืระดบัสากล เครื่องหมาย “ + ” หรอื “ - ” อาจจะถูกระบุไวเ้พิม่เตมิต่อจากอนัดบัความ

น่าเชื่อถอืส าหรบัประเทศหนึ่งๆ เพื่อแสดงถงึสถานะย่อยโดยเปรยีบเทยีบกนัภายในอนัดบัความน่าเชื่อถอืขึน้หลกั ทัง้นี้ จะไม่

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

ส าหรบัอนัดบัความน่าเชื่อถอืในระยะยาวและจะไม่มกีารระบุสญัลกัษณ์ต่อทา้ยดงักล่าวส าหรบัอนัดบัความน่าเชื่อถอืใน

ระยะสัน้ นอกเหนือจาก “F1 (tha)” 

สญัญาณการปรบัอนัดบัความน่าเชื่อถอื (Rating Watch) : สญัญาณการปรบัอนัดบัความน่าเชื่อถอืจะถูกใชเ้พื่อแจง้ให้
นกัลงทุนทราบว่ามคีวามเป็นไปไดท้ีจ่ะมกีารเปลีย่นแปลงอนัดบัความน่าเชื่อถอืและแจง้แนวโน้มทศิทางของการเปลีย่นแปลง
ดงักล่าว สญัญาณดงักล่าวอาจระบุเป็น “สญัญาณบวก” ซึง่บ่งชีแ้นวโน้มในการปรบัอนัดบัความน่าเชื่อถอืใหส้งูขึน้ “สญัญาณ
ลบ” จะบ่งชีแ้นวโน้มในการปรบัอนัดบัความน่าเชื่อถอืใหต้ ่าลง หรอื “สญัญาณววิฒัน์” ในกรณีทีอ่นัดบัความน่าเชื่อถอือาจจะ
ไดร้บัการปรบัขึน้ ปรบัลง หรอืคงที ่โดยปกติสญัญาณการปรบัอนัดบัความน่าเชื่อถือมกัจะถูกระบุไวส้ าหรบัช่วงระยะเวลา
สัน้ๆ 
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กองทุนเปิด แอล เอช หุ้นไทย ESG (LHESG) 

รายงานสรปุเงินลงทุน 
มลูค่า ณ วนัท่ี 31 สิงหาคม 2562 

 

 
 
 

 
 

รายช่ือหุ้นท่ีลงทุน 10 อนัดบัแรก พร้อมสดัส่วนการลงทุน 
มลูค่า ณ วนัท่ี 31 สิงหาคม 2562 

 
 
 

 

 

 

กลุม่ของตราสารการลงทนุ มลูค่าตามราคาตลาด % NAV

(ก) ตราสารภาครฐัไทย/ตราสารภาครฐัต่างประเทศ - -             

(ข) ตราสารทีธ่นาคารทีม่กีฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ ธนาคารพาณิชย์ 2,311,738.10             2.60            

หรอืบรษิทัเงนิทุนเป็นผูอ้อก/สัง่จ่าย/รบัอาวลั/ค า้ประกนั

(ค) ตราสารทีม่อีนัดบัความน่าเชื่อถอือยูใ่นอนัดบัทีส่ามารถ -                         -             

ลงทุนได้ (Investment grade)

(ง) ตราสารทีม่อีนัดบัความน่าเชื่อถอือยูใ่นอนัดบัต ่ากวา่อนัดบัที่ -                         -             

สามารถลงทุนได้ (Investment grade) หรอืไม่ม ีRating

ล าดบั ช่ือย่อ ร้อยละของเงินลงทนุ

1 GULF 2.20

2 WHART 2.16

3 BGRIM 2.09

4 ADVANC 2.06

5 GPSC 2.04

6 CPF 2.03

7 HMPRO 2.00

8 EGATIF 2.00

9 BJC 1.99

10 BTS 1.98

บรษิทั กลัฟ์ เอน็เนอร์จ ีดเีวลลอปเมนท์ จ ากดั (มหาชน)

ทรสัต์เพือ่การลงทุนในอสงัหารมิทรพัยแ์ละสทิธกิารเช่าดบับลวิเอชเอ พรเีมีย่ม โกรท

ช่ือหลกัทรพัย์

บรษิทั บ.ีกรมิ เพาเวอร์ จ ากดั (มหาชน)

บรษิทั แอดวานซ ์อนิโฟร์ เซอร์วสิ จ ากดั (มหาชน)

บรษิทั โกลบอล เพาเวอร์ ซนิเนอร์ยี ่จ ากดั (มหาชน)

บรษิทั บทีเีอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส ์จ ากดั (มหาชน)

บรษิทั เจรญิโภคภณัฑอ์าหาร จ ากดั (มหาชน)

บรษิทั โฮม โปรดกัส ์เซน็เตอร์ จ ากดั (มหาชน)

กองทุนรวมโครงสรา้งพืน้ฐาน โรงไฟฟ้าพระนครเหนอื ชุดที่1 การไฟฟ้าฝ่ายผลติแห่งประเทศไทย

บรษิทั เบอร์ลี ่ยคุเกอร์ จ ากดั (มหาชน)

สดัสว่นเงนิลงทุนขัน้สงูต่อมลูคา่ทรพัยส์นิสทุธขิองกองทุนส าหรบักลุ่มตราสารตาม (ง) เท่ากบั 15% NAV 
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กองทุนเปิด แอล เอช หุ้นไทย ESG (LHESG) 

รายงานการลงทุนท่ีไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน 
รอบ 6 เดือนระหว่างวนัท่ี 28 มีนาคม 2562 (วนัจดทะเบียนกองทุน) ถึงวนัท่ี 31 สิงหาคม 2562 
วนัที ่ รายละเอยีด การด าเนินการแกไ้ข 

  
 

 

 

 

การใช้สิทธิออกเสียงในท่ีประชุมผู้ถือหุ้น 

ผูล้งทุนสามารถตรวจดแูนวทางในการใชส้ทิธอิอกเสยีงและการด าเนินการใชส้ทิธอิอกเสยีงไดท้ี ่website ของบรษิทั
จดัการ www.lhfund.co.th 

 

 

รายงานรายช่ือของบคุคลท่ีเก่ียวข้อง ท่ีมีการท าธรุกรรมกบักองทุนรวม 

 กองทุนเปิด แอล เอช หุ้นไทย ESG มกีารท าธุรกรรมกบับุคคลทีเ่กีย่วขอ้งในรอบระยะเวลาตัง้แต่วนัที่ 28 มนีาคม 

2562 (วนัจดทะเบยีนกองทุน) ถงึวนัที ่31 สงิหาคม 2562 ตามรายชื่อ ดงันี้ 

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

 
หมายเหต ุ: ผูล้งทุนสามารถตรวจสอบการท าธุรกรรมกบับุคคลทีเ่กีย่วขอ้งกบักองทุนรวม ไดท้ีบ่รษิทัจดัการโดยตรง หรอืที ่website ของบรษิทั

หลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน แลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จ ากดั www.lhfund.co.th และส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. www.sec.or.th 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.lhfund.co.th/
http://www.lhfund.co.th/
http://www.lhfund.co.th/
http://www.lhfund.co.th/
http://www.sec.or.th/
http://www.sec.or.th/
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กองทุนเปิด แอล เอช หุ้นไทย ESG (LHESG) 

การรบัผลประโยชน์ตอบแทนเน่ืองจากการใช้บริการบุคคลอ่ืนๆ (Soft Commission) 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

บริษัทท่ีให้ผลประโยชน์ บทวิเคราะหแ์ละ

ข้อมลูข่าวสาร

จดัเย่ียมชม

บริษัท

สมัมนา เหตผุลในการรบัผลประโยชน์

บรษิทัหลกัทรพัย ์เอเซยี พลสั จ ากดั (มหาชน)
P P P เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

บรษิทัหลกัทรพัย ์ทรนีตีี้ จ ากดั
P P P เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

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

บรษิทัหลกัทรพัย ์ยโูอบ ีเคยเ์ฮยีน (ประเทศไทย) จ ากดั 

(มหาชน)
P P 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 P P เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

บรษิทัหลกัทรพัย ์ซไีอเอม็บ ี(ประเทศไทย) จ ากดั
P P P เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

บรษิทัหลกัทรพัย ์เอเชยี เวลท์ จ ากดั
P P 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 P 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 P 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 P P เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

บรษิทัหลกัทรพัย ์เคทบี ี(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) P P P เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
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กองทุนเปิด แอล เอช หุ้นไทย ESG (LHESG) 

ค่านายหน้าซ้ือขายหลกัทรพัย ์
ตัง้แต่วนัท่ี 28 มีนาคม 2562 (จดทะเบียนกองทุน) ถึงวนัท่ี 31 สิงหาคม 2562 

 

  หมายเหต ุ: * รวมภาษมีลูค่าเพิม่ 

 
 
 

อตัราส่วนหมนุเวียนการลงทุนของกองทุน (Portfolio Turnover Ratio: PTR) 
มลูค่า ณ วนัท่ี 31 สิงหาคม 2562 

 
 

 

 

 

 

ล าดบั ช่ือบริษัทนายหน้า ค่านายหน้า

(บาท)*

อตัราส่วน

(%)

1 บรษิทัหลกัทรพัย ์บวัหลวง จ ากดั 16,187.59 2.43

2 บรษิทัหลกัทรพัย ์ซจีเีอส-ซไีอเอม็บ ี(ประเทศไทย) จ ากดั  44,807.46 6.73

3 บรษิทัหลกัทรพัย ์ซ ีแอล เอส เอ (ประเทศไทย) จ ากดั  121,831.56 18.31

4 บรษิทัหลกัทรพัยโ์นมรูะ พฒันสนิ จ ากดั (มหาชน) 44,092.77 6.63

5 บรษิทัหลกัทรพัยเ์ครดติ สวสิ (ประเทศไทย) จ ากดั 36,523.06 5.49

6 บรษิทัหลกัทรพัย ์ดบีเีอส วคิเคอร์ส (ประเทศไทย) จ ากดั 2,037.54 0.31

7 บรษิทัหลกัทรพัย ์ฟินนัเซยี ไซรสั จ ากดั (มหาชน) 76,812.94 11.54

8 บรษิทั หลกัทรพัย ์เคจไีอ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 37,083.88 5.57

9 บรษิทัหลกัทรพัย ์กสกิรไทย จ ากดั (มหาชน)  4,759.08 0.72

10 บรษิทัหลกัทรพัย ์เคทบี ี(ประเทศไทย) จ ากดั 44,340.03 6.66

11 บรษิทัหลกัทรพัย ์แลนด์ แอนด์ เฮา้ส ์จ ากดั (มหาชน) 29,395.85 4.42

12 บรษิทัหลกัทรพัย ์ภทัร จ ากดั (มหาชน) 128,364.68 19.29

13 บรษิทัหลกัทรพัย ์ไทยพาณิชย ์จ ากดั 12,906.15 1.94

14 บรษิทัหลกัทรพัย ์ทสิโก้ จ ากดั  66,267.47 9.96

665,410.06 100.00รวม

ช่ือกองทนุ PTR

กองทุนเปิด แอล เอช หุน้ไทย ESG 1.1659
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กองทุนเปิด แอล เอช หุ้นไทย ESG (LHESG) 

ค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเกบ็จากกองทุนรวม 
ส าหรบัรอบระยะเวลาตัง้แต่วนัท่ี 28 มีนาคม 2562 (วนัจดทะเบียนจดัตัง้กองทุน) ถึงวนัท่ี 31 สิงหาคม 2562

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค่าใช้จ่ายทีเ่รยีกเก็บจากกองทุน* จ านวนเงนิ

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

ค่าธรรมเนยีมการจดัการ (Management Fee) 536.96 0.460 ไม่เกนิรอ้ยละ 2.50

ค่าธรรมเนยีมผูดู้แลผลประโยชน์ (Trustee Fee) 10.20 0.009 ไม่เกนิรอ้ยละ 0.10

ค่าธรรมเนยีมนายทะเบยีน (Registrar Fee) 134.24 0.115 ไม่เกนิรอ้ยละ 1.00

ค่าสอบบญัช ี(Audit Fee) 20.84 0.018 ตามทีจ่่ายจรงิ

ค่าทีป่รกึษาการลงทุน (Advisory Fee) ไม่มี ไม่มี ไม่มี

ค่าจดัตัง้และจดทะเบยีนกองทุน (Setup and Registered Fund) 18.40 0.016 ตามทีจ่่ายจรงิ

ค่าใช้จ่ายอืน่ๆ ในการด าเนนิโครงการ  (Others Operating  Expense) 206.36 0.177 ตามทีจ่่ายจรงิ

รวมค่าใช้จ่ายทัง้หมด** 927.00 0.795

ค่าใช้จ่ายในการซือ้ขายหลกัทรพัย์ 665.41 0.570 ตามทีจ่่ายจรงิ

หมายเหตุ

* ค่าธรรมเนยีมและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ รวมภาษมีลูค่าเพิม่ ภาษธุีรกจิเฉพาะ หรอืภาษอีืน่ใดในท านองเดยีวกนั(ถ้าม)ี

**  ไม่รวมค่านายหน้าซือ้ขายหลกัทรพัย ์และค่าธรรมเนยีมต่างๆ ทีเ่กดิขึน้จากการซือ้ขายหลกัทรพัย์

รอ้ยละของมลูค่าทรพัยส์นิสทุธิ
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กองทุนเปิด แอล เอช หุ้นไทย ESG (LHESG) 

กองทุนเปิด แอล เอช หุ้นไทย ESG  
งบดลุ 

ณ วนัท่ี 31 สิงหาคม 2562 

 

(หน่วย : บาท)
ยงัไม่ได้ตรวจสอบ

สนิทรพัย์
เงนิลงทุนตามมลูค่ายตุธิรรม  (ราคาทุน 84,343,728.03 บาท) 85,824,139.00 
เงนิฝากธนาคาร 2,311,406.65  
ลกูหนี้จากเงนิปันผลและดอกเบีย้ 588,630.45     
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า 271,888.70     
ค่าใช้จ่ายรอตดับญัช-ีสทุธิ 110,005.88     
ลกูหนี้จากการขายเงนิลงทุน -               
รวมสนิทรพัย์ 89,106,070.68

หนี้สนิ
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 121,573.70     
เจ้าหนี้จากการซือ้เงนิลงทุน -               
เจ้าหนี้จากการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน -               
หนี้สนิอืน่ 5,221.22        
รวมหนี้สนิ 126,794.92     
สนิทรพัยส์ทุธิ 88,979,275.76

สนิทรพัยส์ทุธิ
ทุนทีไ่ด้รบัจากผูถ้อืหน่วยลงทุน 86,721,259.43
ก าไร(ขาดทุน) สะสม
บญัชปีรบัสมดุล (2,048,473.90)
ก าไร(ขาดทุน) สะสมจากการด าเนนิงาน 4,306,490.23
สนิทรพัยส์ทุธิ 88,979,275.76

ประเภทผูถ้อืหน่วยลงทุน
สนิทรพัยส์ทุธต่ิอหน่วยทีค่ านวณแยกตามประเภทผูถ้อืหน่วยลงทุน มดีงันี้
ชนดิบุคคลธรรมดา 10.2603
ชนดิผูล้งทุนสถาบนั 10.2604

ประเภทผูถ้อืหน่วยลงทุน
จ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายแลว้ทัง้หมด ณ วนัสิน้งวด (หน่วย) แยกตามประเภทผูถ้อืหน่วยลงทุน มดีงันี้
ชนดิบุคคลธรรมดา 6,672,125.9425
ชนดิผูล้งทุนสถาบนั 2,000,000.0000
รวม 8,672,125.9425
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กองทุนเปิด แอล เอช หุ้นไทย ESG (LHESG) 

กองทุนเปิด แอล เอช หุ้นไทย ESG  
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน 

ณ วนัท่ี 31 สิงหาคม 2562 

 

ช่ือย่อ จ านวนหน่วย / 

มลูค่าท่ีตราไว้

มลูค่ายติุธรรม 

(บาท)

อตัราส่วนของ

มลูค่ายติุธรรม

(%)

อตัราดอกเบีย้ วนัครบก าหนด

บรษิทั บตัรกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) KTC 36,000.000     1,647,000.00 1.92 -

บรษิทั ราชธาน ีลสิซิง่ จ ากดั (มหาชน) THANI 234,700.000     1,666,370.00 1.94 -

บรษิทั แอดวานซ ์อนิโฟร์ เซอร์วสิ จ ากดั (มหาชน) ADVANC 7,900.000     1,832,800.00 2.14 -

บรษิทั อนิทชั โฮลดิ้งส ์จ ากดั (มหาชน) INTUCH 27,100.000     1,734,400.00 2.02 -

กองทุนรวมโครงสรา้งพืน้ฐานบรอดแบนด์อนิเทอร์เน็ต จสัมนิ JASIF 153,000.000     1,744,200.00 2.03 -

ทรสัต์เพือ่การลงทุนในอสงัหารมิทรพัยแ์ละสทิธกิารเช่าดบับลวิเอชเอ พรเีมีย่ม โกรท WHART 104,100.000     1,925,850.00 2.24 -

บรษิทั บางกอก เชน ฮอสปิทอล จ ากดั (มหาชน) BCH 105,500.000     1,688,000.00 1.97 -

บรษิทั กรุงเทพดุสติเวชการ จ ากดั (มหาชน) BDMS 68,000.000     1,604,800.00 1.87 -

บรษิทั โรงพยาบาลบ ารุงราษฎร์ จ ากดั (มหาชน) BH 9,900.000     1,371,150.00 1.60 -

บรษิทั โรงแรมเซน็ทรลัพลาซา จ ากดั (มหาชน) CENTEL 48,900.000     1,564,800.00 1.82 -

บรษิทั ด ิเอราวณั กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) ERW 288,500.000     1,687,725.00 1.97 -

บรษิทั ท่าอากาศยานไทย จ ากดั (มหาชน) AOT 23,400.000     1,684,800.00 1.96 -

บรษิทัทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) BEM 154,700.000     1,732,640.00 2.02 -

บรษิทั บทีเีอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส ์จ ากดั (มหาชน) BTS 130,800.000     1,765,800.00 2.06 -

บรษิทั เดลต้า อเีลคโทรนคิส ์(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) DELTA 32,700.000     1,594,125.00 1.86 -

ธนาคาร กสกิรไทย จ ากดั (มหาชน) KBANK 9,700.000     1,552,000.00 1.81 -

ธนาคารเกยีรตนิาคนิ จ ากดั (มหาชน) KKP 23,400.000     1,696,500.00 1.98 -

ธนาคาร กรุงไทย จ ากดั (มหาชน) KTB 86,700.000     1,491,240.00 1.74 -

ธนาคาร ไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) SCB 12,200.000     1,506,700.00 1.76 -

บรษิทั ทุนธนชาต จ ากดั (มหาชน) TCAP 29,100.000     1,644,150.00 1.92 -

บรษิทั ทสิโก้ไฟแนนเชยีลกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) TISCO 17,000.000     1,734,000.00 2.02 -

ธนาคาร ทหารไทย จ ากดั(มหาชน) TMB 917,000.000     1,430,520.00 1.67 -

บรกิารรบัเหมาก่อสรา้ง

บรษิทั ช.การช่าง จ ากดั (มหาชน) CK 62,100.000     1,446,930.00 1.69 -

ปิโตรเคมแีละเคมภีณัฑ์

บรษิทั อนิโดรามา เวนเจอร์ส จ ากดั (มหาชน) IVL 42,500.000     1,498,125.00 1.75 -

หลกัทรพัยจ์ดทะเบยีน

หุน้สามญั

เงนิทุนและหลกัทรพัย์

เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร

กองทุนรวมอสงัหารมิทรพัยแ์ละกองทรสัต์เพือ่การลงทุนในอสงัหารมิทรพัย์

การแพทย์

การท่องเทีย่วและสนัทนาการ

ขนสง่และโลจสิตกิส์

ชิ้นสว่นอเิลคทรอนคิส์

ธนาคาร
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กองทุนเปิด แอล เอช หุ้นไทย ESG (LHESG) 

กองทุนเปิด แอล เอช หุ้นไทย ESG  
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ) 

ณ วนัท่ี 31 สิงหาคม 2562 

 

ช่ือย่อ จ านวนหน่วย / 

มลูค่าท่ีตราไว้

มลูค่ายติุธรรม 

(บาท)

อตัราส่วนของ

มลูค่ายติุธรรม

(%)

อตัราดอกเบีย้ วนัครบก าหนด

พลงังานและสาธารณูปโภค

บรษิทั บรกิารเชื้อเพลงิการบนิกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) BAFS 46,900.000     1,559,425.00 1.82 -

บรษิทั บซีพีจี ีจ ากดั (มหาชน) BCPG 86,300.000     1,613,810.00 1.88 -

บรษิทั บ.ีกรมิ เพาเวอร์ จ ากดั (มหาชน) BGRIM 47,300.000     1,856,525.00 2.16 -

กองทุนรวมโครงสรา้งพืน้ฐาน โรงไฟฟ้าพระนครเหนอื ชุดที่1 การไฟฟ้าฝ่ายผลติแห่ง

ประเทศไทย

EGATIF 130,700.000     1,777,520.00 2.07 -

บรษิทั ผลติไฟฟ้า จ ากดั (มหาชน) EGCO 5,100.000     1,713,600.00 2.00 -

บรษิทั โกลบอล เพาเวอร์ ซนิเนอร์ยี ่จ ากดั (มหาชน) GPSC 25,000.000     1,812,500.00 2.11 -

บรษิทั กลัฟ์ เอน็เนอร์จ ีดเีวลลอปเมนท์ จ ากดั (มหาชน) GULF 13,500.000     1,957,500.00 2.28 -

บรษิทั ปตท. จ ากดั (มหาชน) PTT 35,600.000     1,575,300.00 1.84 -

บรษิทั ททีดีบับลวิ จ ากดั (มหาชน) TTW 124,100.000     1,737,400.00 2.02 -

บรษิทั เซน็ทรลัพฒันา จ ากดั (มหาชน) CPN 23,400.000     1,573,650.00 1.83 -

บรษิทั แลนด์แอนด์เฮา้ส ์จ ากดั (มหาชน) LH 149,100.000     1,610,280.00 1.88 -

บรษิทั แอล.พ.ีเอน็.ดเีวลลอปเมนท์ จ ากดั (มหาชน) LPN 229,200.000     1,409,580.00 1.64 -

บรษิทั เอม็ บ ีเค จ ากดั (มหาชน) MBK 71,700.000     1,670,610.00 1.95 -

บรษิทั พฤกษา โฮลดิ้ง จ ากดั (มหาชน) PSH 77,200.000     1,497,680.00 1.74 -

บรษิทั ควอลติี้เฮา้ส ์จ ากดั (มหาชน) QH 559,100.000     1,643,754.00 1.91 -

บรษิทั ศุภาลยั จ ากดั(มหาชน) SPALI 76,900.000     1,514,930.00 1.76 -

บรษิทั เบอร์ลี ่ยคุเกอร์ จ ากดั (มหาชน) BJC 32,600.000     1,768,550.00 2.06 -

บรษิทั คอมเซเวน่ จ ากดั (มหาชน) COM7 67,400.000     1,752,400.00 2.04 -

บรษิทั ซ.ีพ.ีออลล ์ จ ากดั (มหาชน) CPALL 19,700.000     1,654,800.00 1.93 -

บรษิทั โฮม โปรดกัส ์เซน็เตอร์ จ ากดั (มหาชน) HMPRO 98,900.000     1,780,200.00 2.07 -

บรษิทั เมก้า ไลฟ์ไซแอน็ซ ์จ ากดั (มหาชน) MEGA 47,900.000     1,496,875.00 1.74 -

บรษิทั ปนูซเิมนต์ไทย จ ากดั (มหาชน) SCC 3,900.000     1,622,400.00 1.89 -

บรษิทั ว ีจ ีไอ  จ ากดั (มหาชน) VGI 174,300.000     1,699,425.00 1.98 -

บรษิทั เจรญิโภคภณัฑอ์าหาร จ ากดั (มหาชน) CPF 61,200.000     1,805,400.00 2.10 -

บรษิทั เอม็เคเรสโตรองต์กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) M 21,900.000     1,631,550.00 1.90 -

บรษิทั ไมเนอร์ อนิเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั (มหาชน) MINT 42,200.000     1,603,600.00 1.87 -

บรษิทั โอสถสภา จ ากดั (มหาชน) OSP 46,000.000     1,702,000.00 1.98 -

บรษิทั น ้ามนัพชืไทย จ ากดั (มหาชน) TVO 58,600.000     1,538,250.00 1.79 -

   85,824,139.00 100.00

85,824,139.00 100.00รวมเงินลงทนุ - 100% (ราคาทนุ 84,343,728.03 บาท)

พฒันาอสงัหารมิทรพัย์

พาณิชย์

วสัดุก่อสรา้ง

สือ่และสิง่พมิพ์

อาหารและเครื่องดื่ม

รวม หลกัทรพัยจ์ดทะเบยีน
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กองทุนเปิด แอล เอช หุ้นไทย ESG (LHESG) 

 กองทุนเปิด แอล เอช หุ้นไทย ESG  
งบก าไรขาดทุน 

ส าหรบัรอบระยะเวลาตัง้แต่วนัท่ี 28 มีนาคม 2562 (วนัจดทะเบียนกองทุน) ถึงวนัท่ี 31 สิงหาคม 2562 

 
 
 

 

(หน่วย : บาท)

ยงัไม่ไดต้รวจสอบ

รายไดจ้ากการลงทุน

รายไดจ้ากเงนิปันผล 2,174,795.70     

รายไดจ้ากดอกเบี้ย 2,588.10           

รวมรายได้ 2,177,383.80     

คา่ใชจ่้าย

คา่ธรรมเนียมการจดัการ                                                                               536,963.65       

คา่ธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน์                                                                       10,202.21         

คา่ธรรมเนียมนายทะเบยีน                                                                              134,240.90       

คา่สอบบญัชี 20,840.18         

คา่ใชจ่้ายอื่นๆ ในการด าเนินโครงการ 224,766.00       

รวมคา่ใชจ่้าย 927,012.94       

รายไดจ้ากการลงทุนสุทธิ 1,250,370.86     

รายการก าไร(ขาดทุน)สุทธจิากเงนิลงทุน

ก าไร(ขาดทุน)สุทธทิีเ่กดิขึน้ทัง้สิ้น 1,575,708.40     

ก าไร(ขาดทุน)สุทธทิีย่งัไม่เกดิขึน้ทัง้สิ้น 1,480,410.97     

รวมก าไร(ขาดทุน)จากเงนิลงทุนทีเ่กดิขึน้และยงัไม่เกดิขึน้ 3,056,119.37     

การเพิม่ขึน้(ลดลง) ในสนิทรพัยส์ุทธจิากการด าเนินงาน 4,306,490.23     

การเพิม่ขึน้ในสนิทรพัยส์ุทธจิากการด าเนินงานแยกตามประเภทผูถ้อืหน่วยลงทุน มดีงันี้

ชนิดบุคคลธรรมดา 3,785,552.34     

ชนิดผูล้งทุนสถาบนั 520,937.89       

รวม 4,306,490.23     


