
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2 
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กองทุนเปิด แอล เอช โกรท (LHGROWTH) 

ประเภทโครงการ : กองทุนรวมตราสารแห่งทุน โดยแบ่งชนิดหน่วยลงทุนเป็น 3 ชนิด ดงันี้ 

• ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ(LHGROWTH-R) 
• ชนิดจ่ายเงนิปันผล (LHGROWTH-D) 
• ชนิดสะสมมลูค่า (LHGROWTH-A) 
 

นโยบายการลงทุน : กองทุนจะน าเงินลงทุนที่ระดมได้ไปลงทุนในตราสารแห่งทุนของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาด
หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย โดยเฉลีย่ในรอบปีบญัชไีมน้่อยกว่ารอ้ยละ 80 ของมลูค่าทรพัยส์นิสุทธิ
ของกองทุนรวม โดยกองทุนจะเน้นลงทุนในหุ้นที่มอีตัราการเติบโตสูง (Growth Stock) ในระยะ
ปานกลางถงึระยะยาว 

ส าหรบัเงนิทุนส่วนทีเ่หลอืจะน าไปลงทุนในเงนิฝากธนาคาร ตราสารแห่งหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน 
ใบส าคัญแสดงสิทธิ รวมถึงหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นตามที่
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ประกาศก าหนด      

กองทุนอาจลงทุนหรอืมไีวซ้ึ่งสญัญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเพิม่ประสทิธภิาพในการ
บรหิารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) ให้สามารถสรา้งผลตอบแทนจากการลงทุน
ไดเ้พิม่ขึน้ รวมทัง้กองทุนอาจลงทุนในสญัญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivative) เพื่อลดความเสีย่งจาก
การลงทุน (Hedging) ในกรณีที่ดชันีตลาดหลกัทรพัย์ปรบัตวัลดลง หรอืมแีนวโน้มปรบัตวัลดลง 
โดยเป็นไปตามหลกัเกณฑห์รอืไดร้บัความเหน็ชอบจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

กองทุนจะไม่ลงทุนในหรอืมไีวซ้ึง่หลกัทรพัยห์รอืตราสารทีเ่สนอขายในต่างประเทศ ตราสารทุนของ
บริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ  (Unlisted securities) ตราสารที่มีลักษณะของ
สญัญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Notes) รวมถึงตราสารหนี้ที่มอีนัดบัความน่าเชื่อถือต ่า
กว่าที่สามารถลงทุนได้ (non - investment grade) และตราสารหนี้ที่ไม่ได้รบัการจดัอนัดบัความ
น่าเชื่อถอื (Unrated Securities) ทัง้นี้ กองทุนอาจมไีวซ้ึ่งตราสารหนี้ที่มอีนัดบัความน่าเชื่อถือต ่า
กว่าทีส่ามารถลงทุนได ้(non - investment grade) เฉพาะกรณีทีต่ราสารหนี้นัน้ไดร้บัการจดัอนัดบั
ความน่าเชื่อถอืทีส่ามารถลงทุนได ้(Investment grade) ขณะทีก่องทุนลงทุนเท่านัน้  

ในกรณีทีค่ณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. มกีารแก้ไขเพิม่เตมิประกาศ
ที่เกี่ยวข้องกับกฎเกณฑ์การลงทุนซึ่งกระทบกับนโยบายการลงทุนของกองทุนนี้ในภายหลัง 
รวมถงึกฎเกณฑก์ารลงทุนในสญัญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) รวมถงึนโยบายการลงทุนอื่นใด 
บริษัทจัดการจะด าเนินการปรับนโยบายการลงทุนดังกล่าวเพื่อให้เป็นไปตามประกาศที่
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด และให้ถือว่าได้รบัความ
เหน็ชอบจากผูถ้อืหน่วยลงทุนแลว้ 
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เรยีน ท่านผูถ้อืหน่วยลงทุน 
 กองทุนเปิด แอล เอช โกรท  
 
 บรษิทัหลกัทรพัย์จดัการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮา้ส์ จ ากดั ขอน าส่ง “รายงานสรุปสถานะการลงทุน” เพื่อรายงาน 
ผลการด าเนินงานของกองทุนตัง้แต่วนัที ่1 มถิุนายน 2562 ถงึวนัที ่30 พฤศจกิายน 2562 มาเพื่อโปรดทราบ 

สภาพตลาดในรอบบญัชีตัง้แต่ 1 มิถนุายน 2562 ถึงวนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2562 

SET Index เดอืน ม.ิย. 2562 ปรบัตัวขึ้นอย่างร้อนแรง โดยมปัีจจยัหนุนหลกัมาจากการไหลเข้าของ Fund flow 
ต่างชาต ิตอบรบั Fed และธนาคารกลางต่างๆ ส่งสญัญาณลดอตัราดอกเบีย้และคาดว่าจะมกีารน าโครงการ QE กลบัมาใชก้นั
อกีครัง้ ประเดน็นี้กดดนัให้ค่าเงนิดอลลาร์สหรฐัอ่อนค่า อตัราผลตอบแทนพนัธบตัรของสหรฐัลดลงและต ่ากว่าเมื่อเทยีบกบั
พนัธบตัรของกลุ่มประเทศเกดิใหม่ กระตุน้ใหเ้กดิการเคลื่อนยา้ยของเงนิลงทุนจากประเทศพฒันาแล้วเขา้สู่ตลาดเกดิใหม่มาก
ขึน้ นอกจากนี้ตลาดหุน้บ้านเรายงัมปัีจจยับวกเฉพาะตวัจากการจดัตัง้รฐับาลใหม่จงึหนุนให ้Set Index ปรบัขึน้รอ้นแรง โดย 
SET Index เดอืน ม.ิย. เพิม่ขึ้น 110 จุด (+6.8%) ปิดที่ระดบั 1,730 จุด มูลค่าการซื้อขายเฉลี่ย 59,640 ล้านบาท ทรงตัว 
2.6%mom นักลงทุนต่างชาตซิื้อสุทธติ่อเน่ืองเป็นเดอืนที ่2 อกี 46,686 ล้านบาท ส่งผลให ้2019YTD พลกิเป็นบวก 40,649 
ลา้นบาท 

SET Index เดือน ก.ค. 2562 ตลาดหุ้นพกัตวัหลงัจากที่ปรบัตัวขึ้นอย่างร้อนแรงกว่า 110 จุด (+6.8%) ในเดอืน 
ม.ิย.ทีผ่่านมา โดยในเดอืนนี้ตลาดยงัคงคาดหวงัเฟดจะปรบัลดอตัราดอกเบี้ย รฐับาลกลบัสู่ระบอบประชาธปิไตยเตม็รูปแบบ 
ส่งผลใหส้ถาบนัจดัอนัดบัความน่าเชื่อถอืของต่างประเทศ อาท ิFitch rating และ Moody ปรบัเพิม่ Outlook ของประเทศขึน้
จาก Stable เป็น Positive ส่งผลให ้Fund flow ต่างชาตยิงัไหลเขา้ตลาดหุน้ไทยอย่างต่อเนื่อง อย่างไรกต็ามดว้ยดชันีทีป่รบั
ขึน้รอ้นแรงไปแล้วในเดอืนที่ผ่านมาท าให้ Valuation ของ SET เริม่ตงึตวั,ตวัเลขเศรษฐกิจยงัอ่อนแอ โดยเฉพาะตวัเลขการ
ส่งออกเดอืน ม.ิย. (ไม่รวมทองค าและน ้ามนั) หดตวัมากถงึ 8%yoy หดตวัมากสุดในรอบ 3 ปีครึง่ ปัญหาภยัแล้งรุนแรงและ
ขยายตวัเป็นวงกวา้งไปในหลายพื้นที่ อีกทัง้ผลประกอบการของบรษิัทจดทะเบยีนใน ไตรมาส 2/2562 มสีญัญาณชะลอตวั 
กลุ่มธนาคารแมง้บจะออกมาตามตลาดคาดแต่เริม่เหน็สญัญาณ NPL สูงขึน้ในหลายภาคธุรกจิ อกีทัง้ยงัมปัีจจยัลบจากการ
ออกมาตรการสกัดการเก็งก าไรค่าเงนิบาทของแบงก์ชาติ ปัจจยัเหล่านี้กดดนัให้นักลงทุนสถาบนัเดนิหน้าขายปรบัพอร์ต
กดดนั SET Index ตลอดทัง้เดอืน 

โดยในช่วงเดือน ส.ค. 2562 SET Index ปรบัตัวลงในทิศทางเดียวกับตลาดหุ้นต่างประเทศเนื่องจากนักลงทุน
กลบัมากงัวลต่อปัญหาสงครามการค้าที่รุนแรงมากขึ้นหลงัจากจนีและสหรัฐต่างประกาศเพิม่ภาษีน าเข้าสนิค้าระหว่างกัน
เพิ่มขึ้น นอกจากนี้นักลงทุนยงัเทขายสนิทรพัย์เสี่ยงเนื่องจากกงัวลกบัภาวะเศรษฐกิจถดถอยหลงัจากอตัราผลตอบแทน
พนัธบตัรรฐับาลสหรฐัเกิดภาวะ Invert yield curve นอกจากนี้ภายในประเทศก็มีปัจจยักดดนัเช่นกัน อาทิ GDP ไตรมาส 
2/19 ขยายตวั 2.3% ต ่าสุดในรอบ 19 ไตรมาส, เกิดเหตุระเบดิ 9 จุด ในพื้นที่ของกรุงเทพฯ และ ผูต้รวจการแผ่นดนิยื่นให้
ศาลรฐัธรรมนูญวนิิจฉัยปมถวายสตัย์ของนายกฯ กดดนัให้ Set Index ณ สิ้นเดอืน ส.ค. ลดลง 57 จุด (-3.3%) ปิดที่ระดบั 
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1,655 จุด แต่อย่างไรกต็ามยงัคงมปัีจจยับวกทีค่าดว่าจะส่งผลดตี่อตลาดหุน้ไดแ้ก่ กนง. มมีต ิ5:2 เสยีงใหล้ดอตัราดอกเบี้ย
นโยบาย 0.25% เป็น 1.5% ซึ่งเป็นการลดอตัราดอกเบี้ยเป็นครัง้แรกในรอบ 4 ปี และครม.อนุมตัมิาตรการกระตุ้นเศรษฐกจิ   
3 ดา้นมลูค่า 3.2 แสนลา้นบาท เน้นมาตรการเร่งด่วน อาท ิแก้ปัญหาภยัแล้ง และช่วยเหลอืค่าครองชพีซึง่คาดว่าจะสามารถ
กระตุน้เศรษฐกจิได ้

การซื้อขายของตลาดหุน้ไทยในเดอืนกนัยายนมคีวามผนัผวนค่อนขา้งสงู โดยจติวทิยาของตลาดหุน้ไทยดขีึน้ในช่วง
ครึ่งแรกของเดือน ตามปัจจยับวกจากต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นข่าวสารด้านสงครามการค้าที่ผ่อนคลายลง รวมทัง้การที่
ธนาคารกลางหลกัๆ ไดป้ระกาศมาตรการกระตุ้นทางการเงนิเพิม่เตมิ อย่างไรกด็หีลงัจากดชันีฯ ปรบัขนึทดสอบระดบั 1,680 
จุดหลายครัง้ (ซึ่งเป็นระดบัส าคญัทัง้เชิง technical และ PE band) และไม่สามารถผ่านไปได้ ส่งผลให้มีแรงขายท าก าไร
ออกมาค่อนขา้งมากในช่วงครึง่หลงัของเดอืนกนัยายน ผนวกกบัมแีรงขายจากฝัง่นักลงทุนสถาบนัในประเทศออกมาเพิม่เตมิ 
ซึ่งคาดว่าจะเป็นผลจากการส ารองเงินสดเพื่อจองซื้อหุ้น IPO และหุ้น PO ของบรษิัทขนาดใหญ่ต่างๆ ขณะที่ในสปัดาห์
สุดทา้ยของเดอืนนัน้ พบว่าแรงขายเริม่เบาบางลงจากทุกฝ่าย และตลาดหุน้ไทยเริม่สรา้งฐานไดอ้กีครัง้หนึ่ง ภาพรวมทัง้เดอืน
จงึพบว่าตลาดหุ้นไทยมีความผนัผวนค่อนข้างสูงและปิดปรบัลดลงเล็กน้อยจากเดือนก่อนหน้านัน้ ทัง้นี้ดชันีฯ ปิดเดือนที ่
1,637.22 ลดลง 1.07% ดว้ยมลูค่าการซื้อขายเฉลีย่ต่อวนัที ่5.67 หมื่นลา้นบาท 

ในเดอืน ต.ค. 2562 ดชันีตลาดหลกัทรพัย์ผนัผวนในทศิทางลงเนื่องจากนักลงทุนกงัวลต่อภาวะเศรษฐกจิชะลอตวั 
หลงัจากตวัเลขชี้น าเศรษฐกิจของไทยในหลายกิจกรรมยงัหดตวัลงอย่างต่อเนื่อง น าโดย ดชันีความเชื่อมัน่ผู้บรโิภคเดอืน 
ก.ย. ต ่าสุดในรอบ 3 ปี, ตวัเลขส่งออกเดอืน ก.ย. หดตวัต่อเนื่องอกี 1.4% ส่งผลใหย้อดรวม 9M19 ตดิลบ 2.1%, หน่วยงาน
ทางเศรษฐกจิทยอยลดเป้า GDP ของไทยในปีนี้ลง อาท ิWorld bank ลดคาดการณ์ GDP ไทยปีนี้เป็น 2.7% จากเดมิ 3.5% 
และ IMF ลดคาดการณ์ GDP ของไทยปีนี้เหลอืขยายตวั 2.9% จากเดมิคาดขยายตวั 3.5% ปัจจยัลบดงักล่าวกดดนัให้นัก
ลงทุนเทขายหุน้ในกลุ่มธนาคารเพราะเชื่อว่าเศรษฐกจิทีช่ะลอตวัจะท าใหอ้ตัราการเตบิโตของสนิเชื่อลดลงและยงัน ามาซึ่งหนี้ 
NPLs ที่สูงขึ้น อีกทัง้ยงัมีการขายหุ้นในกลุ่ม Real sector เพื่อลดความเสี่ยงก่อนที่บริษัทเหล่านี้จะประกาศงบ ไตรมาส 
3/2562 โดยคาดว่าผลประกอบการของบรษิทัจดทะเบยีนส่วนใหญ่จะออกมาไม่ด ีโดยเฉพาะกลุ่มธุรกจิโรงกลัน่และปิโตรเคม ี
โดยมลูค่าการซื้อขายเฉลีย่เดอืน ต.ค. 2562 49,577 ลา้นบาท ลดลง 12.6%mom นักลงทุนต่างชาตขิายสุทธ ิ2,325 ลา้นบาท  

ตลาดหุน้ไทยในเดอืน พ.ย. 2562 ซื้อขายดว้ยความผนัผวนค่อนขา้งสงู ตามปัจจยัทัง้ต่างประเทศและในประเทศทีม่ี
ทัง้บวกและลบคละกนั ก่อนทีด่ชันีฯ จะปิดไม่เปลีย่นแปลงมากนักจากสิน้เดอืน ต.ค. โดยดชันีตลาดหุน้ไทยปรบัขึน้ค่อนขา้งดี
ในสปัดาหแ์รกของเดอืน รบัขา่วบวกจากต่างประเทศเกี่ยวกบัโอกาสทีจ่ะเกดิดลีการคา้ระหว่างสหรฐัฯ และจนี และความเสีย่ง
ที่ลดลงต่อเศรษฐกิจสหรฐัฯ ถดถอย อย่างไรก็ดีตลาดหุ้นไทยเผชิญแรงขายค่อนข้างมากในช่วงกลางเดือน จากปัจจยัลบ
ประกอบด้วย 1) กระแสข่าวเกี่ยวกบัการเจรจาการค้าและดลีการค้าพลกิมาเป็นลบเป็นช่วงๆ 2) ผลประกอบการ บจ.ไทย   
ไตรมาส 3/2562 ต ่ากว่าที่นักวเิคราะห์คาดการณ์ และ 3) ตัวเลข GDP ไตรมาส 3/2562 ของไทยเติบโตต ่ากว่าที่ตลาด
คาดการณ์ไว ้ทัง้นี้ในช่วงสปัดาห์สุดทา้ยของเดอืน ดชันี SET ฟ้ืนตวัจากทีล่งไปทดสอบแถวๆ ระดบัต ่าสุดของรอบ ที ่1,580 
จุด ตามขา่วการเจรจาการคา้ทีก่ลบัมาเป็นบวกอกีครัง้ ผนวกกบัการทยอยประกาศมาตรการกระตุ้นเศรษฐกจิของรฐับาลไทย
ก่อนที่ตลาดหุ้นจะผนัผวนทางลงอีกครัง้ช่วงสิ้นเดอืน หลงัทรัมป์ลงนามในกฎหมายติดตามความเป็นอิสระของฮ่องกง ซึ่ง
ส่งผลใหท้างการจนีแถลงประณามสหรฐัฯ และสรา้งความกงัวลต่อการเจรจาการคา้ 
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กองทุนเปิด แอล เอช โกรท (LHGROWTH) 

บรษิทัขอขอบพระคุณท่านผูถ้อืหน่วยลงทุนเป็นอย่างสูง ทีไ่ดม้อบความไวว้างใจใหบ้รษิทับรหิารเงนิลงทุนของท่าน 
บรษิทัยงัคงยนืยนัในความตัง้ใจและทุ่มเทความสามารถเพื่อบรหิารเงนิของท่านอย่างมปีระสทิธภิาพสูงทีสุ่ดต่อไป  และหาก
ท่านมขีอ้สงสยัประการใด ท่านสามารถติดต่อมาไดท้ี่บรษิัทหลกัทรพัย์จดัการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮา้ส์  จ ากดั หมายเลข
โทรศพัท ์02-286-3484 หรอืทีอ่เีมล ์lhfund@lhfund.co.th 

 

ขอแสดงความนับถอื 

             บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน แลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จ ากดั 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:lhfund@lhfund.co.th
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กองทุนเปิด แอล เอช โกรท (LHGROWTH) 
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กองทุนเปิด แอล เอช โกรท (LHGROWTH) 

รายชื่อผู้จดัการกองทุน 
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กองทุนเปิด แอล เอช โกรท (LHGROWTH) 

ตารางเปรียบเทียบผลการด าเนินงาน 
กองทุนเปิด แอล เอช โกรท (ชนิดสะสมมูลค่า) 

ข้อมูล ณ วนัท่ี 29 พฤศจิกายน 2562 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

ขอ้มลู ณ วนัที ่29 พฤศจกิายน 2562 
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กองทุนเปิด แอล เอช โกรท (LHGROWTH) 

ตารางเปรียบเทียบผลการด าเนินงานของ 
กองทุนเปิด แอล เอช โกรท (ชนิดจ่ายเงินปันผล) 

ข้อมูล ณ วนัท่ี 29 พฤศจิกายน 2562 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

ขอ้มลู ณ วนัที ่29 พฤศจกิายน 2562 
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กองทุนเปิด แอล เอช โกรท (LHGROWTH) 

ตารางเปรียบเทียบผลการด าเนินงานของ 
กองทุนเปิด แอล เอช โกรท (ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอตัโนมติั) 

ข้อมูล ณ วนัท่ี 29 พฤศจิกายน 2562 
 

 
 

   
                   

 
 

 
 

 

ขอ้มลู ณ วนัที ่29 พฤศจกิายน 2562 
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กองทุนเปิด แอล เอช โกรท (LHGROWTH) 

 - เอกสารการวดัผลการด าเนินงานของกองทุนรวมฉบบันี้ไดจ้ดัท าขึน้ตามมาตรฐานการวดัผลการด าเนินงานของกองทุนรวม
ของสมาคมบรษิทัจดัการลงทุน 
- ผลการด าเนินงานในอดตีของกองทุนรวมไม่ไดเ้ป็นสิง่ยนืยนัถงึผลการด าเนินงานในอนาคต 
- การลงทุนมคีวามเสีย่ง ผูล้งทุนควรศกึษาขอ้มลูก่อนตดัสนิใจลงทุน 

 
 
 

รายงานสถานะการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผกูพนั 
มูลค่า ณ วนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2562 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายละเอียดการลงทนุ มลูค่าตามราคาตลาด %NAV

หลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิในประเทศ 170,922,444.75              95.63           

เงนิฝากธนาคาร 15,512,163.45                8.68             

หุน้สามญั 149,891,021.30              83.86           

หน่วยลงทุน 5,519,260.00                 3.09             

ประเภทรายการค้างรบัค้างจ่ายหรอืหนี้สนิอืน่ ๆ 7,820,643.84                 4.38             

มลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิ 178,743,088.59                 100.00            
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กองทุนเปิด แอล เอช โกรท (LHGROWTH) 

รายละเอียดการลงทุนในหลกัทรพัย ์
มูลค่า ณ วนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2562 

 

อตัราส่วน จ านวนเงินต้น มลูค่ายติุธรรม

(%) หรือ จ านวนหุ้น/ (บาท)

หน่วย

เงินฝากธนาคาร

ธนาคารกสกิรไทย จ ากดั (มหาชน) 8.68 15,483,207.65 15,512,163.45

          รวมเงินฝากธนาคาร 8.68 15,512,163.45

หุ้นสามญั

     หมวดธุรกจิการท่องเทีย่วและสนัทนาการ

บรษิทั ด ิเอราวณั กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 1.02 285,200.00 1,825,280.00

     หมวดธุรกจิการแพทย์

บรษิทั กรุงเทพดุสติเวชการ จ ากดั(มหาชน) 2.30 167,400.00 4,118,040.00

บรษิทั บางกอก เชน ฮอสปิทอล จ ากดั (มหาชน) 1.57 161,100.00 2,803,140.00

     หมวดธุรกจิขนสง่และโลจสิตกิส์

บรษิทั ท่าอากาศยานไทย จ ากดั (มหาชน) 5.37 127,100.00 9,596,050.00

บรษิทั บทีเีอส กรุ๊ป โฮลดิ้ง จ ากดั (มหาชน) 2.51 327,500.00 4,486,750.00

บรษิทั พรมิา มารนี จ ากดั (มหาชน) 0.99 238,200.00 1,774,590.00

บรษิทัทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 1.92 317,700.00 3,431,160.00

     หมวดธุรกจิเงนิทุนและหลกัทรพัย์

บรษิทั เจ เอม็ ท ีเน็ทเวอร์ค เซอร์วสิเซส็ จ ากดั (มหาชน) 1.62 129,000.00 2,889,600.00

บรษิทั เมอืงไทย แคปปิตอล จ ากดั (มหาชน) 1.50 44,400.00 2,675,100.00

บรษิทั ศรสีวสัดิ ์พาวเวอร์ 1979 จ ากดั (มหาชน) 2.01 57,230.00 3,591,182.50

     หมวดธุรกจิเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร

บรษิทั แอดวานซ ์อนิโฟร์ เซอร์วสิ จ ากดั (มหาชน) 3.30 27,800.00 5,893,600.00

     หมวดธุรกจิธนาคาร

ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 1.99 20,200.00 3,565,300.00

ธนาคารกสกิรไทย จ ากดั (มหาชน) 3.13 36,100.00 5,595,500.00

ธนาคารเกยีรตนิาคนิ จ ากดั (มหาชน) 2.12 55,300.00 3,788,050.00

ธนาคารทหารไทย จ ากดั(มหาชน) 1.06 1,183,000.00 1,892,800.00

ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) 3.07 45,300.00 5,481,300.00

บรษิทั ทสิโก้ไฟแนนเซยีลกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 0.98 18,000.00 1,755,000.00

บรษิทั ทุนธนชาต จ ากดั (มหาชน) 0.95 30,600.00 1,705,950.00

     หมวดธุรกจิบรรจุภณัฑ์

บรษิทั บจี ีคอนเทนเนอร์ กล๊าส จ ากดั (มหาชน) 0.99 132,900.00 1,767,570.00

     หมวดธุรกจิประกนัภยัและประกนัชวีติ

บรษิทั ทคีวิเอม็ คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 1.00 32,800.00 1,779,400.00

     หมวดธุรกจิปิโตรเคมแีละเคมภีณัฑ์

บรษิทั พทีที ีโกลบอล เคมคิอล จ ากดั (มหาชน) 1.52 50,400.00 2,709,000.00

บรษิทั อนิโดรามา เวนเจอร์ส จ ากดั (มหาชน) 1.60 82,200.00 2,856,450.00

บรษิทัวนีไิทย จ ากดั (มหาชน) 0.51 37,900.00 909,600.00

รายละเอียด
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กองทุนเปิด แอล เอช โกรท (LHGROWTH) 

รายละเอียดการลงทุนในหลกัทรพัย ์(ต่อ) 
มูลค่า ณ วนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2562 

 
 

อตัราส่วน จ านวนเงินต้น มลูค่ายติุธรรม

(%) หรือ จ านวนหุ้น/ (บาท)

หน่วย

     หมวดธุรกจิพลงังานและสาธารณูปโภค

บรษิทั กลัฟ์ เอน็เนอร์จ ีดเีวลลอปเมนท์ จ ากดั (มหาชน) 1.98 21,200.00 3,540,400.00

บรษิทั โกลบอล เพาเวอร์ ซนิเนอร์ยี ่จ ากดั (มหาชน) 0.99 21,702.00 1,768,713.00

บรษิทั ไทยออยล ์จ ากดั (มหาชน) 1.51 39,200.00 2,704,800.00

บรษิทั บ.ีกรมิ เพาเวอร์ จ ากดั (มหาชน) 2.01 67,800.00 3,593,400.00

บรษิทั ปตท. จ ากดั (มหาชน) 6.47 267,400.00 11,565,050.00

บรษิทั ปตท. ส ารวจและผลติปิโตรเลยีม จ ากดั (มหาชน) 2.52 37,500.00 4,500,000.00

บรษิทั ผลติไฟฟ้า จ ากดั (มหาชน) 1.02 5,300.00 1,828,500.00

บรษิทั พลงังานบรสิทุธิ ์จ ากดั (มหาชน) 0.96 40,200.00 1,718,550.00

บรษิทั สตาร์ ปิโตรเลยีม รไีฟน์นิง่ จ ากดั (มหาชน) 1.04 187,600.00 1,866,620.00

บรษิทั แอ๊บโซลทู คลนี เอน็เนอร์จี้ จ ากดั (มหาชน) 0.69 285,900.00 1,235,088.00

     หมวดธุรกจิพฒันาอสงัหารมิทรพัย์

บรษิทั ย ูซติี้ จ ากดั (มหาชน) 0.03 6,248,280.00 62,482.80

บรษิทัเซน็ทรลัพฒันา จ ากดั (มหาชน) 1.00 28,600.00 1,780,350.00

     หมวดธุรกจิพาณิชย์

บรษิทั ซพี ีออลล ์จ ากดั (มหาชน) 3.99 93,800.00 7,128,800.00

บรษิทั เบอร์ลี ่ยคุเกอร์ จ ากดั (มหาชน) 0.99 38,900.00 1,769,950.00

     หมวดธุรกจิวสัดุก่อสรา้ง

บรษิทั ทปิโก้แอสฟัลท์ จ ากดั (มหาชน) 1.55 123,900.00 2,762,970.00

บรษิทั ทโีอเอ เพน้ท์ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 0.99 39,900.00 1,775,550.00

บรษิทั ปนูซเิมนต์ไทย จ ากดั(มหาชน) 1.96 9,200.00 3,505,200.00

บรษิทั อสีเทริ์นโพลเีมอร์ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 0.99 241,500.00 1,775,025.00

     หมวดธุรกจิสือ่และสิง่พมิพ์

บรษิทั แพลน บ ีมเีดยี จ ากดั (มหาชน) 0.94 209,000.00 1,672,000.00

บรษิทั วจีไีอ จ ากดั (มหาชน) 1.53 275,800.00 2,730,420.00

     หมวดธุรกจิอาหารและเครื่องดื่ม

บรษิทั เจรญิโภคภณัฑอ์าหาร จ ากดั (มหาชน) 2.12 137,800.00 3,789,500.00

บรษิทั เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จ ากดั (มหาชน) 0.50 82,200.00 895,980.00

บรษิทั ไมเนอร์ อนิเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั (มหาชน) 1.02 47,200.00 1,817,200.00

บรษิทั อาร์ แอนด์ บ ีฟู้ด ซพัพลาย ์จ ากดั (มหาชน) 2.02 786,600.00 3,618,360.00

บรษิทั โอสถสภา จ ากดั (มหาชน) 2.01 87,700.00 3,595,700.00

          รวมหุ้นสามญั 83.86 149,891,021.30

รายละเอียด
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กองทุนเปิด แอล เอช โกรท (LHGROWTH) 

รายละเอียดการลงทุนในหลกัทรพัย ์(ต่อ) 
มูลค่า ณ วนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2562 

 
 

 

รายละเอียดตวัตราสารและอนัดบัความน่าเช่ือถือ 
ของตราสารแห่งหน้ี เงินฝาก หรือตราสารก่ึงหน้ีก่ึงทุน 

มูลค่า ณ วนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2562 

 
สถาบนัการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ TRIS Rating 

ค าอธิบายการจดัอนัดบัเครดิตตราสารหน้ีระยะกลางและยาวมอีายุตัง้แต่ 1 ปีขึ้นไป 

AAA อนัดบัเครดิตสูงสุด มคีวามเสี่ยงต ่าที่สุด ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการช าระดอกเบี้ยและคนืเงนิต้นใน
เกณฑส์งูสุด และไดร้บัผลกระทบน้อยมากจากการเปลีย่นแปลงทางธุรกจิ เศรษฐกจิ และสิง่แวดลอ้มอื่นๆ 

AA มคีวามเสีย่งต ่ามาก ผูอ้อกตราสารหนี้มคีวามสามารถในการช าระดอกเบี้ยและคนืเงนิต้นในเกณฑ์สูงมาก แต่อาจ
ไดร้บัผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงทางธุรกจิ เศรษฐกจิ และสิง่แวดล้อมอื่นๆ มากกว่าอนัดบัเครดติทีอ่ยู่ในระดบั 
AAA 

A มคีวามเสี่ยงในระดบัต ่า ผู้ออกตราสารหนี้มคีวามสามารถในการช าระดอกเบี้ยและคนืเงนิต้นในเกณฑ์สูง แต่อาจ
ได้รบัผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ มากกว่าอนัดบัเครดิตที่อยู่ใน
ระดบัสงูกว่า 

อตัราส่วน จ านวนเงินต้น มลูค่ายติุธรรม

(%) หรือ จ านวนหุ้น/ (บาท)

หน่วย

หน่วยลงทนุ

     หมวดธุรกจิกองทุนรวมอสงัหารมิทรพัยแ์ละกองทรสัต์เพือ่การลงทุนในอสงัหารมิทรพัย์

กองทุนรวมอสงัหารมิทรพัยแ์ละสทิธกิารเช่าเทสโก้ โลตสั รเีทล 1.03 77,700.00 1,841,490.00

ทรสัต์เพือ่การลงทุนในสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัย ์CPN รเีทล โกรท 1.02 53,800.00 1,815,750.00

ทรสัต์เพือ่การลงทุนในอสงัหารมิทรพัยแ์ละสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัยเ์พือ่อุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พรอ็พเพอร์ตี้ 1.04 118,600.00 1,862,020.00

เฟรเซอร์ส พรอ็พเพอร์ตี้

          รวมหน่วยลงทนุ 3.09 5,519,260.00

รวมเงินลงทนุ 95.62 170,922,444.75

รายการค้างจา่ยหรือหน้ีสินอ่ืน ๆ 4.38 7,820,643.84

มลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิ 100.00 178,743,088.59

รายละเอียด

ประเภท ผูอ้อก อนัดบั มลูค่าตาม

ความน่าเช่ือถอื ราคาตลาด

เงนิฝากธนาคาร ธนาคารกสกิรไทย จ ากดั (มหาชน) AA+(FITCH) 15,512,163.45                 
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BBB มคีวามเสี่ยงในระดบัปานกลาง ผู้ออกตราสารหนี้มคีวามสามารถในการช าระดอกเบี้ยและคนืเงนิต้นในเกณฑ์ที่
เพียงพอ แต่มีความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิง่แวดล้อมอื่นๆ มากกว่า และอาจมี
ความสามารถในการช าระหนี้อ่อนแอลงเมื่อเทยีบกบัอนัดบัเครดติทีอ่ยู่ในระดบัสงูกว่า 

BB มคีวามเสีย่งในระดบัสูง ผูอ้อกตราสารหนี้มคีวามสามารถในการช าระดอกเบี้ยและคนืเงนิต้นในเกณฑ์ต ่ากว่าระดบั
ปานกลาง และจะไดร้บัผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกจิ เศรษฐกจิ และสิง่แวดล้อมอื่นๆ ค่อนขา้งชดัเจน 
ซึง่อาจส่งใหค้วามสามารถในการช าระหนี้อยู่ในเกณฑท์ีไ่ม่เพยีงพอ 

B มคีวามเสีย่งในระดบัสูงมาก ผูอ้อกตราสารหนี้มคีวามสามารถในการช าระดอกเบี้ยและคนืเงนิต้นในเกณฑ์ต ่า และ
อาจจะหมดความสามารถหรือความตัง้ใจในการช าระหนี้ได้ตามการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ทางธุรกิจ 
เศรษฐกจิ และสิง่แวดลอ้มอื่นๆ  

C มคีวามเสี่ยงในการผดินัดช าระหนี้สูงทีสุ่ด ผู้ออกตราสารหนี้ไม่มคีวามสามารถในการช าระดอกเบี้ ยและคนืเงนิต้น
ตามก าหนดอย่างชดัเจน โดยตอ้งอาศยัเงื่อนไขทีเ่อื้ออ านวยทางธุรกจิ เศรษฐกจิ และสิง่แวดลอ้มอื่นๆ อย่างมากจงึ
จะมคีวามสามารถในการช าระหนี้ได ้

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

อนัดบัเครดติภายในระดบัเดยีวกนั 
 

ค าอธิบายการจดัอนัดบัเครดิตตราสารหน้ีระยะสัน้มอีายุต า่กว่า 1 ปี 

T1 ผูอ้อกตราสารหนี้มสีถานะทัง้ทางดา้นการตลาดและการเงนิที่แขง็แกร่งในระดบัดมีาก และนักลงทุนจะไดร้บัความ

คุม้ครองจากการผดินัดช าระหนี้ทีด่กีว่าอนัดบัเครดติในระดบัอื่น ผูอ้อกตราสารทีไ่ดร้บัอนัดบัเครดติในระดบัดงักล่าว

ซึง่มเีครื่องหมาย “+” ดว้ยจะไดร้บัความคุม้ครองดา้นการผดินัดช าระหนี้ทีส่งูยิง่ขึน้ 

T2 ผูอ้อกตราสารหนี้มสีถานะทัง้ทางดา้นการตลาดและการเงนิทีแ่ขง็แกร่งในระดบัด ีและมคีวามสามารถในการช าระ

หนี้ระยะสัน้ในระดบัทีน่่าพอใจ 

T3 ผูอ้อกตราสารหนี้มคีวามสามารถในการช าระหนี้ระยะสัน้ในระดบัทีย่อมรบัได้ 

T4 ผูอ้อกตราสารหนี้มคีวามสามารถในการช าระหนี้ระยะสัน้ทีค่่อนขา้งอ่อนแอ 

อันดับเครดิตทุกประเภททีจ่ ัดโดย TRIS Rating เป็นอันดับเครดิตตราสารหนี้ ในตระกูลเงินบาท ซึ ่งสะท้อน

ความสามารถในการช าระหนี้ของผูอ้อกตราสารโดยไม่รวมความเสีย่งในการเปลีย่นแปลงการช าระหนี้จากสกุลเงนิบาทเป็น

สกุลเงนิตราต่างประเทศ 

นอกจากกนี้ TRIS Rating ยงัก าหนด “แนวโน้มอนัดบัเครดติ” (Rating Outlook) เพื่อสะท้อนความเป็นไปไดข้องการ

เปลีย่นแปลงอนัดบัเครดติของผูอ้อกตราสารในระยะปานกลางหรอืระยะยาว โดย TRIS Rating จะพจิารณาถงึโอกาสทีจ่ะเกดิ

การเปลี่ยนแปลงของภาวะอุตสาหกรรมและสภาพแวดล้อมทางธุรกิจในอนาคตของผู้ออกตราส ารที่อาจกระทบต่อ

ความสามารถในการช าระหนี้ ทัง้นี้ แนวโน้มอนัดบัเครดติทีอ่อกใหแ้ก่หน่วยงานหนึ่งๆ จะเทยีบเท่ากบัความสามารถในการ

ช าระหนี้ของหน่วยงานนัน้ๆ แนวโน้มอนัดบัเครดติแบ่งออกเป็น 4 ระดบั ไดแ้ก่ 
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Positive  หมายถงึ อนัดบัเครดติอาจปรบัขึน้ 

Stable  หมายถงึ อนัดบัเครดติอาจไม่เปลีย่นแปลง 

Negative หมายถงึ อนัดบัเครดติอาจปรบัลดลง 

Developing หมายถงึ อนัดบัเครดติอาจปรบัขึน้ ปรบัลดลง หรอืไม่เปลีย่นแปลง 

สถาบนัการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ Fitch Rating 
ค าอธิบายการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือระยะยาว ส าหรบัประเทศไทย 

AAA(tha) แสดงถงึระดบัความน่าเชื่อถอืขัน้สงูสุดของอนัดบัความน่าเชื่อถอืภายในประเทศไทย ซึ่งก าหนดโดย Fitch โดย
อนัดบัความน่าเชื่อถอืนี้จะมอบใหก้บัอนัดบัความน่าเชื่อถอืทีม่คีวามเสีย่ง “น้อยทีสุ่ด” เมื่อเปรยีบเทยีบกบัผูอ้อก
ตราสารหรอืตราสารอื่นในประเทศไทย และโดยปกติแล้วจะก าหนดให้แก่ตราสารทางการเงินที่ออกหรอืค ้า
ประกนัโดยรฐับาล 

AA(tha) แสดงถงึระดบัความน่าเชื่อถอืขัน้สงูมากเปรยีบเทยีบกบัผูอ้อกตราสารหรอืตราสารอื่นในประเทศไทย โดยระดบั
ความน่าเชื่อถือของตราสารทางการเงนิขัน้นี้ต่างจากผูอ้อกตราสารหรอืตราสารอื่นที่ได้รบัการจดัอนัดบัความ
น่าเชื่อถอืขัน้สงูสุดของประเทศไทยเพยีงเลก็น้อย 

BBB (tha) แสดงถึงระดบัความน่าเชื่อถือขัน้ปานกลางเมื่อเปรยีบเทยีบกับผู้ออกตราสารหรอืตราสารอื่นในประเทศไทย 
อย่างไรกด็มีคีวามเป็นไปไดม้ากว่าการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์หรอืสภาพทางเศรษฐกจิจะมผีลกระทบต่อ
ความสามารถในการช าระหนี้ได้ตรงตามก าหนดเวลาของตราสารทางการเงนิเหล่านี้มากกว่าตราสารหนี้อื่นที่
ไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเชื่อถอืในประเภททีส่งูกว่า 

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

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

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

D(tha) อนัดบัความน่าเชื่อถอืเหล่านี้ จะถูกก าหนดใหส้ าหรบัองค์กรหรอืตราสารหนี้ซึง่ก าลงัอยู่ในภาวะผดินัดช าระหนี้
ในปัจจุบนั 
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ค าอธิบายการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือระยะสัน้ ส าหรบัประเทศไทย 

F1 (tha) แสดงถงึระดบัความสามารถขัน้สูงสุดในการช าระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารตรงตามก าหนดเมื่อเปรยีบเทยีบ

กบัผูอ้อกตราสารหรอืตราสารอื่นๆในประเทศไทย ภายใตอ้นัดบัความน่าเชื่อถอืน้ีจะมอบใหส้ าหรบัอนัดบัความ

น่าเชื่อถอืทีม่คีวามเสีย่ง “น้อยทีสุ่ด” เมื่อเปรยีบเทยีบกบัผูอ้อกตราสารอื่นในประเทศเดยีวกนัและโดยปกตแิล้ว

จะก าหนดให้กบัตราสารทางการเงนิที่ออกหรอืค ้าประกนัโดยรฐับาล ในกรณีที่มรีะดบัความน่าเชื่อถือสูงเป็น

พเิศษจะมสีญัลกัษณ์ “+” แสดงไวเ้พิม่เตมิจากอนัดบัความน่าเชื่อถอืทีก่ าหนด 

F2 (tha) แสดงถงึระดบัความสามารถในการช าระหนี้ตามเงื่อนไขทางการเงนิของตราสารตามก าหนดเวลาในระดบัทีน่่า

พอใจเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นๆในประเทศไทย อย่างไรก็ดี ระดบัความน่าเชื่อถือ

ดงักล่าวยงัไม่อาจเทยีบเท่ากบักรณีทีไ่ดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเชื่อถอืทีส่งูกว่า 

F3 (tha) แสดงถงึระดบัความสามารถในการช าระหนี้ตามเงื่อนไขทางการเงนิของตราสารตามก าหนดเวลาในระดบัปาน

กลางเมื่อเปรยีบเทยีบกบัผูอ้อกตราสารหรอืตราสารอื่นๆในประเทศไทย ความสามารถในการช าระหนี้ดงักล่าว

จะมคีวามไม่แน่นอนมากขึน้ไปตามความเปลีย่นแปลงในทางลบในระยะสัน้มากกว่าตราสารทีไ่ดร้บัการจดัอนัดบั

ความน่าเชื่อถอืทีส่งูกว่า 

B (tha) แสดงถึงระดบัความสามารถในการช าระหนี้ตามเงื่อนไขทางการเงนิของตราสารตามก าหนดเวลาทีไ่ม่แน่นอน

เมื่อเปรยีบเทยีบกบัผูอ้อกตราสารหรอืตราสารอื่นๆในประเทศไทย ความสามารถในการช าระหนี้ดงักล่าวจะไม่

แน่นอนมากขึน้ตามการเปลีย่นแปลงทางเศรษฐกจิแลการเงนิในทางลบระยะสัน้ 

C (tha) แสดงถงึระดบัความสามารถในการช าระหนี้ตามเงือ่นไขทางการเงนิของตราสารตามก าหนดเวลาทีไ่ม่แน่นอนสูง

เมื่อเปรยีบเทยีบกบัผู้ออกตราสารหรอืตราสารอื่นๆในประเทศไทย ความสามารถในการปฏิบตัิตามขอ้ผูกพนั

ทางการเงนิขึน้อยู่กบัสภาวะทีเ่อือ้ต่อการด าเนินธุรกจิและสภาพการณ์ทางเศรษฐกจิเท่านัน้ 

D (tha) แสดงถงึการผดินัดช าระหนี้ทีไ่ดเ้กดิขึน้แลว้หรอืก าลงัจะเกดิขึน้ 

หมายเหตุประกอบการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือในระยะยาว ในระยะสัน้ ส าหรบัประเทศไทย 

เครื่องบ่งชี้พเิศษส าหรบัประเทศไทย “tha” จะถูกระบุไวต้่อจากอนัดบัความน่าเชื่อถอืทุกระดบั 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)” 
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กองทุนเปิด แอล เอช โกรท (LHGROWTH) 

สญัญาณการปรบัอนัดบัความน่าเชื่อถอื (Rating Watch) : สญัญาณการปรบัอนัดบัความน่าเชื่อถอืจะถูกใชเ้พื่อแจง้ให้
นักลงทุนทราบว่ามคีวามเป็นไปไดท้ีจ่ะมกีารเปลีย่นแปลงอนัดบัความน่าเชื่อถอืและแจง้แนวโน้มทศิทางของการเปลีย่นแปลง
ดงักล่าว สญัญาณดงักล่าวอาจระบุเป็น “สญัญาณบวก” ซึง่บ่งชีแ้นวโน้มในการปรบัอนัดบัความน่าเชื่อถอืใหส้งูขึน้ “สญัญาณ
ลบ” จะบ่งชีแ้นวโน้มในการปรบัอนัดบัความน่าเชื่อถอืใหต้ ่าลง หรอื “สญัญาณววิฒัน์” ในกรณีทีอ่นัดบัความน่าเชื่อถอือาจจะ
ไดร้บัการปรบัขึ้น ปรบัลง หรอืคงที ่โดยปกติสญัญาณการปรบัอนัดบัความน่าเชื่อถือมกัจะถูกระบุไวส้ าหรบัช่วงระยะเวลา
สัน้ๆ 

 
 

รายงานสรปุเงินลงทุนในตราสารแห่งหน้ี เงินฝาก หรือตราสารก่ึงหน้ีก่ึงทุน  
มูลค่า ณ วนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2562 

 

 
 
 
 

 
รายช่ือหุ้นท่ีลงทุน 10 อนัดบัแรก พร้อมสดัส่วนการลงทุน 

มูลค่า ณ วนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2562 

 

กลุม่ของตราสารการลงทนุ มลูค่าตามราคาตลาด %NAV

(ก) ตราสารภาครฐัไทย/ตราสารภาครฐัต่างประเทศ -                              -           

(ข) ตราสารทีธ่นาคารทีม่กีฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ ธนาคารพาณิชย์ 15,512,163.45                8.68         

หรอืบรษิทัเงนิทุนเป็นผูอ้อก/สัง่จ่าย/รบัอาวลั/ค า้ประกนั

(ค) ตราสารทีม่อีนัดบัความน่าเชื่อถอือยูใ่นอนัดบัทีส่ามารถ -                              -           

ลงทุนได้ (Investment grade)

(ง) ตราสารทีม่อีนัดบัความน่าเชื่อถอือยูใ่นอนัดบัต ่ากวา่อนัดบัที่ -                              -           

สามารถลงทุนได้ (Investment grade) หรอืไม่ม ีRating

ล าดบั ช่ือย่อ ร้อยละของเงินลงทุน

1 PTT 6.47

2 AOT 5.37

3 CPALL 3.99

4 ADVANC 3.30

5 KBANK 3.13

6 SCB 3.07

7 PTTEP 2.52

8 BTS 2.51

9 BDMS 2.30

10 CPF 2.12

บรษิทั ปตท. จ ากดั (มหาชน)

บรษิทั ทา่อากาศยานไทย จ ากดั (มหาชน)

ช่ือหลกัทรพัย์

บรษิทั ซ.ีพ.ีออลล์  จ ากดั (มหาชน)

บรษิทั เจรญิโภคภณัฑ์อาหาร จ ากดั (มหาชน)

บรษิทั แอดวานซ์ อนิโฟร์ เซอร์วสิ จ ากดั (มหาชน)

ธนาคาร กสกิรไทย จ ากดั (มหาชน)

ธนาคาร ไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน)

บรษิทั ปตท. ส ารวจและผลติปิโตรเลยีม จ ากดั (มหาชน)

บรษิทั บทีเีอส กรุ๊ป โฮลดิง้ส ์จ ากดั (มหาชน)

บรษิทั กรุงเทพดุสติเวชการ จ ากดั (มหาชน)

สดัส่วนเงนิลงทุนขัน้สงูต่อมลูค่าทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุนส าหรบักลุ่มตราสารตาม (ง) เท่ากบั 0% NAV 
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กองทุนเปิด แอล เอช โกรท (LHGROWTH) 

รายงานการลงทุนท่ีไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน 
รอบ 6 เดือนระหว่างวนัท่ี 1 มิถนุายน 2562 ถึงวนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2562 

วนัที ่ รายละเอยีด การด าเนินการแกไ้ข 
  

 
 

 
 

การใช้สิทธิออกเสียงในท่ีประชุมผู้ถือหุ้น 

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

รายงานรายช่ือของบุคคลท่ีเก่ียวข้องท่ีมีการท าธรุกรรมกบักองทุนรวม 

 กองทุนเปิด แอล เอช โกรท มกีารท าธุรกรรมกบับุคคลทีเ่กีย่วขอ้งในรอบระยะเวลาตัง้แต่วนัที ่1 มถิุนายน 2562 ถงึ

วนัที ่30 พฤศจกิายน 2562 ตามรายชื่อ ดงันี้ 

- บรษิทัหลกัทรพัย ์แลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จ ากดั (มหาชน) 

หมายเหตุ : ผูล้งทุนสามารถตรวจสอบการท าธุรกรรมกบับุคคลที่เกี่ยวขอ้งกบักองทุนรวม ได้ที่บรษิทัจดัการโดยตรง หรอืที่ website ของบรษิทั

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

 

 

 

 

 

 

 

http://www.lhfund.co.th/
http://www.sec.or.th/
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กองทุนเปิด แอล เอช โกรท (LHGROWTH) 

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

บรษิทัหลกัทรพัยอ์าร์เอชบ ี(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) P เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

บรษิทัหลกัทรพัยพ์ฒันสนิ จ ากดั (มหาชน) P P P เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

บรษิทัหลกัทรพัยก์สกิรไทย จ ากดั (มหาชน) P P P เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

บรษิทัหลกัทรพัยธ์นชาต จ ากดั (มหาชน) P P P เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

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

บรษิทัหลกัทรพัย ์เคทบี ี(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) P P P เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
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กองทุนเปิด แอล เอช โกรท (LHGROWTH) 

ค่านายหน้าซ้ือขายหลกัทรพัย ์
ตัง้แต่วนัท่ี 1 มิถนุายน 2562 ถึงวนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2562 

 
             หมายเหตุ : รวมภาษมีูลค่าเพิม่ 

 

 
 

อตัราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน (Portfolio Turnover Ratio: PTR) 
มูลค่า ณ วนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2562 

 
 

 
 
 
 
 

ล าดบั ช่ือบริษทันายหน้า ค่านายหน้า

(บาท)

อตัราส่วน

(%)

1 บรษิทัหลกัทรพัย ์บวัหลวง จ ากดั (มหาชน) 193,623.48 15.67

2 บรษิทัหลกัทรพัย ์ซจีเีอส-ซไีอเอม็บ ี(ประเทศไทย) จ ากดั  71,940.32 5.82

3 บรษิทัหลกัทรพัย ์โนมูระ พฒันสนิ จ ากดั (มหาชน)  82,542.65 6.68

4 บรษิทัหลกัทรพัย ์เครดติ สวสิ (ประเทศไทย) จ ากดั 51,749.67 4.19

5 บรษิทัหลกัทรพัย ์ดบีเีอส วคิเคอร์ส (ประเทศไทย) จ ากดั  46,555.04 3.77

6 บรษิทัหลกัทรพัย ์ฟินนัเซยี ไซรสั จ ากดั (มหาชน)  115,456.46 9.35

7 บรษิทั หลกัทรพัย ์เคจไีอ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 75,465.01 6.11

8 บรษิทัหลกัทรพัย ์กสกิรไทย จ ากดั (มหาชน)  207,891.46 16.82

9 บรษิทัหลกัทรพัย ์กรุงศร ีจ ากดั (มหาชน) 28,353.14 2.30

10 บรษิทัหลกัทรพัย ์เคทบี ี(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 99,637.27 8.07

11 บรษิทัหลกัทรพัย ์เมยแ์บงก ์กมิเอง็ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน)  26,931.70 2.18

12 บรษิทัหลกัทรพัย ์ไทยพาณิชย ์จ ากดั 9,583.85 0.78

13 บรษิทัหลกัทรพัย ์ทสิโก ้จ ากดั  225,693.20 18.26

1,235,423.25 100.00รวม

ช่ือกองทนุ PTR

กองทุนเปิด แอล เอช โกรท 1.8886
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กองทุนเปิด แอล เอช โกรท (LHGROWTH) 

ค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเกบ็จากกองทุนรวม 
ส าหรบัรอบระยะเวลาตัง้แต่วนัท่ี 1 มิถนุายน 2562  ถึงวนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2562

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค่าใช้จ่ายทีเ่รยีกเก็บจากกองทุน* จ านวนเงนิ

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

ค่าธรรมเนยีมการจดัการ (Management Fee) 1,174.05 0.671 ไม่เกนิรอ้ยละ 2.68

ค่าธรรมเนยีมผูดู้แลผลประโยชน์ (Trustee Fee) 28.18 0.016 ไม่เกนิรอ้ยละ 0.11

ค่าธรรมเนยีมนายทะเบยีน (Registrar Fee)** 93.92 0.054 ไม่เกนิรอ้ยละ 0.94, 0.81

ค่าสอบบญัช ี(Audit Fee) 30.00 0.017 ตามทีจ่่ายจรงิ

ค่าทีป่รกึษาการลงทุน (Advisory Fee) ไม่มี ไม่มี ไม่มี

ค่าจดัตัง้และจดทะเบยีนกองทุน (Setup and Registered Fund) 0.00 0.000 ตามทีจ่่ายจรงิ

ค่าใช้จ่ายอืน่ๆ ในการด าเนนิโครงการ  (Others Operating  Expense) 12.17 0.007 ตามทีจ่่ายจรงิ

รวมค่าใช้จ่ายทัง้หมด*** 1,338.32 0.765

ค่าใช้จ่ายในการซือ้ขายหลกัทรพัย์ 1,235.42 0.706 ตามทีจ่่ายจรงิ

หมายเหตุ

* ค่าธรรมเนยีมและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ รวมภาษมีลูค่าเพิม่ ภาษธุีรกจิเฉพาะ หรอืภาษอีืน่ใดในท านองเดยีวกนั(ถ้าม)ี

**  ค่าธรรมเนยีมนายทะเบยีนหน่วยลงทุนชนดิขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตัแิละชนดิจ่ายเงนิปันผลไม่เกนิรอ้ยละ 0.94

    ชนดิสะสมมลูค่า ไม่เกนิรอ้ยละ 0.81

***  ไม่รวมค่านายหน้าซือ้ขายหลกัทรพัย ์และค่าธรรมเนยีมต่างๆ ทีเ่กดิขึน้จากการซือ้ขายหลกัทรพัย์

รอ้ยละของมลูค่าทรพัยส์นิสทุธิ



 

 

23 

 

กองทุนเปิด แอล เอช โกรท (LHGROWTH) 

กองทุนเปิด แอล เอช โกรท 
งบดลุ 

ณ วนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2562 

 

(หน่วย : บาท)
ยงัไม่ได้ตรวจสอบ

สนิทรพัย์
เงนิลงทุนตามมลูค่ายตุธิรรม  (ราคาทุน 148,534,531.82 บาท) 155,410,281.30   
เงนิฝากธนาคาร 15,483,207.65     
ลกูหนี้จากเงนิปันผลและดอกเบีย้ 180,531.65         
ลกูหนี้จากการขายเงนิลงทุน 10,275,664.72     
สนิทรพัยอ์ืน่ -                   
รวมสนิทรพัย์ 181,349,685.32

หนี้สนิ
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 248,694.31         
เจ้าหนี้จากการซือ้เงนิลงทุน 2,253,593.06      
เจ้าหนี้จากการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน 84,000.00          
หนี้สนิอืน่ 20,309.36          
รวมหนี้สนิ 2,606,596.73      
สนิทรพัยส์ทุธิ 178,743,088.59

สนิทรพัยส์ทุธิ
ทุนทีไ่ด้รบัจากผูถ้อืหน่วยลงทุน 139,826,539.72
ก าไร(ขาดทุน) สะสม
บญัชปีรบัสมดุล 19,821,812.79
ก าไร(ขาดทุน) สะสมจากการด าเนนิงาน 19,094,736.08
สนิทรพัยส์ทุธิ 178,743,088.59

ประเภทผูถ้อืหน่วยลงทุน
สนิทรพัยส์ทุธต่ิอหน่วยทีค่ านวณแยกตามประเภทผูถ้อืหน่วยลงทุน มดีงันี้
ชนดิสะสมมลูค่า 14.8890             
ชนดิขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตัิ 14.8296             
ชนดิจ่ายเงนิปันผล 9.8816              
ประเภทผูถ้อืหน่วยลงทุน
จ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายแลว้ทัง้หมด ณ วนัสิน้งวด (หน่วย) แยกตามประเภทผูถ้อืหน่วยลงทุน มดีงันี้
ชนดิสะสมมลูค่า 7,734,869.5420   
ชนดิขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตัิ 371,862.2117      
ชนดิจ่ายเงนิปันผล 5,875,922.1741   

13,982,653.9278  
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กองทุนเปิด แอล เอช โกรท (LHGROWTH) 

กองทุนเปิด แอล เอช โกรท 
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน 
ณ วนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2562 

 

 

ช่ือย่อ จ านวนหน่วย / 

มลูค่าท่ีตราไว้

 มลูค่ายติุธรรม 

(บาท)

อตัราส่วนของ

มลูค่ายติุธรรม

(%)

อตัรา

ดอกเบีย้

วนัครบก าหนด

บรษิทั เจ เอม็ ท ีเน็ทเวอร์ค เซอร์วสิเซส็ จ ากดั (มหาชน) JMT 129,000.0000    2,889,600.00     1.86 -

บรษิทั เมอืงไทย แคปปิตอล จ ากดั (มหาชน) MTC 44,400.0000     2,675,100.00     1.72 -

บรษิทั ศรสีวสัดิ ์คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) SAWAD 57,230.0000     3,591,182.50     2.31 -

บรษิทั แอดวานซ ์อนิโฟร์ เซอร์วสิ จ ากดั (มหาชน) ADVANC 27,800.0000     5,893,600.00     3.79 -

ทรสัต์เพือ่การลงทุนในสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัย ์CPN รเีทล โกรท CPNREIT 53,800.0000     1,815,750.00     1.17 -

ทรสัต์เพือ่การลงทุนในอสงัหารมิทรพัยแ์ละสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัยเ์พือ่อุตสาหกรรม FTREIT 118,600.0000    1,862,020.00     1.20 -

เฟรเซอร์ส พรอ็พเพอร์ตี้

กองทุนรวมอสงัหารมิทรพัยแ์ละสทิธกิารเช่าเทสโก้ โลตสั รเีทล โกรท TLGF 77,700.0000     1,841,490.00     1.18 -

บรษิทั บางกอก เชน ฮอสปิทอล จ ากดั (มหาชน) BCH 161,100.0000    2,803,140.00     1.80 -

บรษิทั กรุงเทพดุสติเวชการ จ ากดั (มหาชน) BDMS 167,400.0000    4,118,040.00     2.65 -

บรษิทั ด ิเอราวณั กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) ERW 285,200.0000    1,825,280.00     1.17 -

บรษิทั ท่าอากาศยานไทย จ ากดั (มหาชน) AOT 127,100.0000    9,596,050.00     6.17 -

บรษิทัทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) BEM 317,700.0000    3,431,160.00     2.21 -

บรษิทั บทีเีอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส ์จ ากดั (มหาชน) BTS 327,500.0000    4,486,750.00     2.89 -

บรษิทั พรมิา มารนี จ ากดั (มหาชน) PRM 238,200.0000    1,774,590.00     1.14 -

ธนาคาร กรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) BBL 20,200.0000     3,565,300.00     2.29 -

ธนาคาร กสกิรไทย จ ากดั (มหาชน) KBANK 36,100.0000     5,595,500.00     3.60 -

ธนาคารเกยีรตนิาคนิ จ ากดั (มหาชน) KKP 55,300.0000     3,788,050.00     2.44 -

ธนาคาร ไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) SCB 45,300.0000     5,481,300.00     3.53 -

บรษิทั ทุนธนชาต จ ากดั (มหาชน) TCAP 30,600.0000     1,705,950.00     1.10 -

บรษิทั ทสิโก้ไฟแนนเชยีลกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) TISCO 18,000.0000     1,755,000.00     1.13 -

ธนาคาร ทหารไทย จ ากดั(มหาชน) TMB 1,183,000.0000 1,892,800.00     1.22 -

บรษิทั บจี ีคอนเทนเนอร์ กล๊าส จ ากดั (มหาชน) BGC 132,900.0000    1,767,570.00     1.14 -

กองทุนรวมอสงัหารมิทรพัยแ์ละกองทรสัต์เพือ่การลงทุนในอสงัหารมิทรพัย์

การแพทย์

หลกัทรพัยจ์ดทะเบยีน

หุน้สามญั

เงนิทุนและหลกัทรพัย์

เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร

การท่องเทีย่วและสนัทนาการ

ขนสง่และโลจสิตกิส์

ธนาคาร

บรรจุภณัฑ์
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กองทุนเปิด แอล เอช โกรท (LHGROWTH) 

กองทุนเปิด แอล เอช โกรท 
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ) 

ณ วนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2562 

 

ช่ือย่อ จ านวนหน่วย / 

มลูค่าท่ีตราไว้

 มลูค่ายติุธรรม 

(บาท)

อตัราส่วนของ

มลูค่ายติุธรรม

(%)

อตัรา

ดอกเบีย้

วนัครบก าหนด

บรษิทั ทคีวิเอม็ คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) TQM 32,800.0000     1,779,400.00     1.14 -

บรษิทั อนิโดรามา เวนเจอร์ส จ ากดั (มหาชน) IVL 82,200.0000     2,856,450.00     1.84 -

บรษิทั พทีที ีโกลบอล เคมคิอล จ ากดั (มหาชน) PTTGC 50,400.0000     2,709,000.00     1.74 -

บรษิทัวนีไิทย จ ากดั (มหาชน) VNT 37,900.0000     909,600.00       0.58 -

บรษิทั แอ๊บโซลทู คลนี เอน็เนอร์จี้ จ ากดั (มหาชน) ACE 285,900.0000    1,235,088.00     0.79 -

บรษิทั บ.ีกรมิ เพาเวอร์ จ ากดั (มหาชน) BGRIM 67,800.0000     3,593,400.00     2.31 -

บรษิทั พลงังานบรสิทุธิ ์จ ากดั (มหาชน) EA 40,200.0000     1,718,550.00     1.11 -

บรษิทั ผลติไฟฟ้า จ ากดั (มหาชน) EGCO 5,300.0000       1,828,500.00     1.18 -

บรษิทั โกลบอล เพาเวอร์ ซนิเนอร์ยี ่จ ากดั (มหาชน) GPSC 21,702.0000     1,768,713.00     1.14 -

บรษิทั กลัฟ์ เอน็เนอร์จ ีดเีวลลอปเมนท์ จ ากดั (มหาชน) GULF 21,200.0000     3,540,400.00     2.28 -

บรษิทั ปตท. จ ากดั (มหาชน) PTT 267,400.0000    11,565,050.00   7.44 -

บรษิทั ปตท. ส ารวจและผลติปิโตรเลยีม จ ากดั (มหาชน) PTTEP 37,500.0000     4,500,000.00     2.90 -

บรษิทั สตาร์ ปิโตรเลยีม รไีฟน์นิง่ จ ากดั (มหาชน) SPRC 187,600.0000    1,866,620.00     1.20 -

บรษิทั ไทยออยล ์จ ากดั (มหาชน) TOP 39,200.0000     2,704,800.00     1.74 -

บรษิทั เซน็ทรลัพฒันา จ ากดั (มหาชน) CPN 28,600.0000     1,780,350.00     1.15 -

บรษิทั เบอร์ลี ่ยคุเกอร์ จ ากดั (มหาชน) BJC 38,900.0000     1,769,950.00     1.14 -

บรษิทั ซ.ีพ.ีออลล ์ จ ากดั (มหาชน) CPALL 93,800.0000     7,128,800.00     4.59 -

บรษิทั อสีเทริ์นโพลเีมอร์ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) EPG 241,500.0000    1,775,025.00     1.14 -

บรษิทั ปนูซเิมนต์ไทย จ ากดั (มหาชน) SCC 9,200.0000       3,505,200.00     2.25 -

บรษิทั ทปิโก้แอสฟัลท์ จ ากดั (มหาชน) TASCO 123,900.0000    2,762,970.00     1.78 -

บรษิทั ทโีอเอ เพน้ท์ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) TOA 39,900.0000     1,775,550.00     1.14 -

บรษิทั แพลน บ ีมเีดยี จ ากดั (มหาชน) PLANB 209,000.0000    1,672,000.00     1.08 -

บรษิทั ว ีจ ีไอ  จ ากดั (มหาชน) VGI 275,800.0000    2,730,420.00     1.76 -

บรษิทั เจรญิโภคภณัฑอ์าหาร จ ากดั (มหาชน) CPF 137,800.0000    3,789,500.00     2.44 -

บรษิทั ไมเนอร์ อนิเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั (มหาชน) MINT 47,200.0000     1,817,200.00     1.17 -

บรษิทั โอสถสภา จ ากดั (มหาชน) OSP 87,700.0000     3,595,700.00     2.31 -

บรษิทั อาร์ แอนด์ บ ีฟู้ด ซพัพลาย ์จ ากดั (มหาชน) RBF 786,600.0000    3,618,360.00     2.33 -

บรษิทั เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จ ากดั (มหาชน) TKN 82,200.0000     895,980.00       0.58 -

วสัดุก่อสรา้ง

สือ่และสิง่พมิพ์

อาหารและเครื่องดื่ม

ปิโตรเคมแีละเคมภีณัฑ์

พลงังานและสาธารณูปโภค

พฒันาอสงัหารมิทรพัย์

พาณิชย์

ประกนัภยัและประกนัชวีติ
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กองทุนเปิด แอล เอช โกรท (LHGROWTH) 

กองทุนเปิด แอล เอช โกรท 
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ) 

ณ วนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2562 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ช่ือย่อ จ านวนหน่วย / 

มลูค่าท่ีตราไว้

 มลูค่ายติุธรรม 

(บาท)

อตัราส่วนของ

มลูค่ายติุธรรม

(%)

อตัรา

ดอกเบีย้

วนัครบก าหนด

บรษิทั ย ูซติี้ จ ากดั (มหาชน) U-W4 6,248,280.0000 62,482.80         0.04 - 9 มนีาคม 2566

155,410,281.30  100.00
155,410,281.30  100.00รวมเงินลงทนุ - 100% (ราคาทนุ 148,534,531.82 บาท) 

ใบส าคญัแสดงสทิธิ

พฒันาอสงัหารมิทรพัย์

รวม หลกัทรพัยจ์ดทะเบยีน
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กองทุนเปิด แอล เอช โกรท (LHGROWTH) 

กองทุนเปิด แอล เอช โกรท 
งบก าไรขาดทุน 

ส าหรบัรอบระยะเวลาตัง้แต่วนัท่ี 1 มิถนุายน 2562  ถึงวนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2562 

 

(หน่วย : บาท)
ยงัไม่ได้ตรวจสอบ

รายได้จากการลงทุน
รายได้จากเงนิปันผล 1,542,378.55
รายได้จากดอกเบีย้ 51,502.71

รวมรายได้ 1,593,881.26
ค่าใช้จ่าย

ค่าธรรมเนยีมการจดัการ                                                                               1,174,053.10
ค่าธรรมเนยีมผูดู้แลผลประโยชน์                                                                       28,177.47
ค่าธรรมเนยีมนายทะเบยีน                                                                              93,924.16
ค่าสอบบญัชี 29,999.19
ค่าใช้จ่ายอืน่ๆ ในการด าเนนิโครงการ 16,517.78

รวมค่าใช้จ่าย 1,342,671.70
รายได้จากการลงทุนสทุธิ 251,209.56
รายการก าไร(ขาดทุน)สทุธจิากเงนิลงทุน

ก าไร(ขาดทุน)สทุธทิีเ่กดิขึน้ทัง้สิน้ 1,974,114.23
ก าไร(ขาดทุน)สทุธทิีย่งัไม่เกดิขึน้ทัง้สิน้ 3,248,048.82

รวมก าไร(ขาดทุน)จากเงนิลงทุนทีเ่กดิขึน้และยงัไม่เกดิขึน้ 5,222,163.05
การเพิม่ขึน้(ลดลง) ในสนิทรพัยส์ทุธจิากการด าเนนิงาน 5,473,372.61

การเพิม่ขึน้ในสนิทรพัยส์ทุธจิากการด าเนนิงานแยกตามประเภทผูถ้อืหน่วยลงทุน มดีงันี้

ชนดิสะสมมลูค่า 3,332,998.21
ชนดิขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตัิ 157,794.13
ชนดิจ่ายเงนิปันผล 1,982,580.27
รวม 5,473,372.61

ประเภทผูถ้อืหน่วยลงทุน


