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กองทุนเปิด แอล เอช โกรท (LHGROWTH) 

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 โดยกองทุนจะเน้นลงทุนในหุ้นที่มีอตัราการเติบโตสูง (Growth Stock) ในระยะ
ปานกลางถงึระยะยาว 

  ส าหรบัเงนิทุนส่วนทีเ่หลอืจะน าไปลงทุนในเงนิฝากธนาคาร ตราสารแห่งหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน 
ใบส าคญัแสดงสทิธ ิและ/หรอืหน่วย private equity ตามประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
รวมถงึหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิอื่นหรอืการหาดอกผลโดยวธิอีื่นตามทีค่ณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอื
ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด      

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

  กองทุนจะไม่ลงทุนในหรอืมไีวซ้ึง่หลกัทรพัยห์รอืตราสารทีเ่สนอขายในต่างประเทศ ตราสารทุนของ
บริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรพัย์ฯ (Unlisted securities) ตราสารที่มีลักษณะของ
สญัญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Notes) รวมถึงตราสารหนี้ที่มีอนัดบัความน่าเชื่อถือต ่า
กว่าที่สามารถลงทุนได้ (non – investment grade) และตราสารหนี้ทีไ่ม่ได้รบัการจดัอนัดบัความ
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 2563 ถงึวนัที ่30 พฤศจกิายน 2563 มาเพื่อโปรดทราบ 

สภาพตลาดในรอบบญัชีตัง้แต่ 1 มิถนุายน 2563 ถึงวนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2563 

ตลาดหุน้ไทยในเดอืน ม.ิย. 2563 เทรดดว้ยความผนัผวนค่อนขา้งสงู และมจีติวทิยาทีแ่ตกต่างกนัอย่างมากระหว่าง
ช่วงตน้เดอืนและช่วงปลายเดอืน โดยในสปัดาห์แรกของเดอืน ม.ิย. ดชันี SET Index แรลลี่อย่างโดดเด่น ผลกัดนัโดยสภาพ
คล่องภายในประเทศ ผนวกกบัแรงซื้อจากนักลงทุนต่างชาตทิีก่ลบัเขา้มาในช่วงสัน้ ๆ ท่ามกลางความคาดหวงัต่อการฟ้ืนตวั
ของเศรษฐกิจโลกและการเปิดเมอืงเปิดเศรษฐกิจของประเทศหลกั ๆ ก่อนที่ตลาดจะเริม่เผชิญแรงขายมากขึ้นเป็นล าดบั   
ตามปัจจยัลบทีก่ลบัเขา้มาโดยเฉพาะอย่างยิง่การตดิเชือ้ Covid-19 รอบใหม่ทีเ่กดิขึน้ในประเทศใหญ่ ๆ อย่างสหรฐัฯ และจนี 
รวมทัง้การปรบัลดประมาณการเศรษฐกจิโลกและเศรษฐกจิไทยอกีรอบหนึ่ง ดา้นปัจจยัในประเทศยงัคงเป็นบวกแต่ไม่ไดม้นีัย
ต่อทศิทางของตลาดหุน้มากนัก โดยการควบคุม Covid-19 ทีด่ขีองทางการไทย ส่งผลใหไ้ม่มรีายงานผูต้ดิเชื้อภายในประเทศ
มากกว่า 30 วนัติดต่อกนั และส่งผลให้ทางการไทยสามารถทยอยคลายล็อก เปิดธุรกิจ เปิดเศรษฐกิจไดม้ากขึ้น ทัง้นี้ เมื่อ
วนัที่ 29 ม.ิย. ที่ประชุม ศบค. ไดอ้นุมตัิการคลายลอ็กในเฟสที่ 5 โดยสรุปแล้ว ดชันีฯ SET ปิดเดอืนไปที่ 1,339.03 ลดลง
เลก็น้อย 0.28% จากสิน้เดอืน พ.ค. ดา้นนักลงทุนต่างชาตขิายสุทธ ิ2.27 หมื่นล้านบาท นักลงทุนสถาบนัในประเทศซื้อสุทธ ิ
6.58 พนัลา้นบาท พอรต์ บล.ซื้อสุทธ ิ3.06 พนัลา้นบาท และนักลงทุนรายบุคคลซื้อสุทธ ิ1.31 หมื่นลา้นบาท  

ตลาดหุน้ไทยในเดอืน ก.ค. 2563 ปรบัตวัลง 10.5 จุด (-0.7%) mom มาปิดที ่1,328.5 จากปัจจยักดดนัและปัจจยั
หนุนดงันี้ ความตึงเครยีดระหว่างสหรฐัฯและจนีที่เพิ่มขึ้น หลงัจากที่จนีได้ตอบโต้สหรฐัฯในการสัง่ปิดสถานฑูตของจนีใน 
Houston ด้วยการสัง่ปิดสถานฑูตสหรฐัฯในเมืองเฉินตู นอกจากนี้ SET ยงัถูกกดดนัจากความไม่แน่นอนทางการเมืองที่
เพิม่ขึ้นหลงัจาก การชุมนุมต่อต้านรฐับาลโดยกลุ่มนักเรยีนและนักศกึษาโดยมขีอ้เรยีกร้องในการเปลี่ยนแปลงรฐับาลและ
กฎหมายในหลายประเดน็ แต่ในแง่ด ีAstraZeneca-Oxford ไดม้คีวามคบืหน้าในการพฒันาวคัซนี โดยมผีลการทดลองระยะ  
ที ่2 ในคนที่ออกมาเป็นทีน่่าพอใจ รวมถงึการทีส่มาชกิประเทศสหภาพยุโรปไดบ้รรลุขอ้ตกลงในมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ
มลูค่า 7.5 แสนลา้นยโูร 

ตลาดหุน้ไทยในเดอืน ส.ค. ยงัคงเทรดในรปูแบบไซด์เวย ์และกรอบการเคลื่อนไหวของดชันีฯ ค่อนขา้งแคบเมื่อเทยีบ
กบัในช่วงเดอืนก่อนหน้า ทัง้นี้ปัจจยัจากต่างประเทศค่อนขา้งเป็นบวก แต่มีปัจจยัลบภายในประเทศเขา้มาหกัล้าง ส่งผลให้
ทศิทางของ SET Index เทรดอยู่ในกรอบทีจ่ ากดั โดยในส่วนของปัจจยับวกจากต่างประเทศประกอบดว้ย 1) พฒันาการดา้น
การทดลองวคัซนี COVID-19 จากหลายประเทศ 2) ตวัเลขเศรษฐกจิของประเทศหลกั ๆ ส่วนใหญ่ยงัคงอยู่ในเกณฑ์ดแีมว้่าจะมี
การระบาดรอบสองของ COVID-19 และ 3) ความตงึเครยีดระหว่างสหรฐัฯ และจนีลดลงบ้างในช่วงปลายเดอืนหลงัจากทัง้สอง
ฝ่ายท าการประชุมทางโทรศพัท์เรื่องดลีการคา้เฟสที่ 1 อย่างไรกด็ ีตลาดหุน้ไทยเผชญิกบัปัจจยัลบภายในประเทศส่งผลใหเ้มื่อ
สุทธิกันแล้วตลาดหุ้นไทยให้ผลตอบแทนที่ด้อยกว่าตลาดหุ้นในต่างประเทศค่อนข้างมาก โดยประเด็นลบที่เกิดขึ้นได้แก่          
1) แม้ว่าผลประกอบการไตรมาส 2/63 จะออกมาดีกว่าที่ตลาดคาดการณ์ แต่ยงัคงมีการปรบัลดประมาณการก าไรปี 2563 
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เพิม่เตมิ และ 2) สถานการณ์การเมอืงมคีวามรอ้นแรงมากขึน้ หลงัจากมกีารชุมนุมต่อต้านรฐับาล รวมทัง้ความเคลื่อนไหวใน
พรรคร่วมรฐับาลและพรรคฝ่ายค้านเพื่อเรยีกรอ้งให้มกีารแก้ไขรฐัธรรมนูญ ซึ่งประเด็นต่าง ๆ ดงักล่าวได้สรา้งความผนัผวน
ใหก้บัตลาดหุน้ไทยในช่วงกลางเดอืน ส.ค. ทัง้นี้ดชันีฯ ปิดเดอืนที ่1,310.66 ลดลง 1.35% ดว้ยมูลค่าซื้อขายเฉลีย่ต่อวนัที ่5.43 
หมื่นล้านบาท เทยีบกบั 6.25 หมื่นล้านบาทในเดอืน ก.ค. ดา้นนักลงทุนต่างชาตขิายสุทธ ิ2.77 หมื่นล้านบาท นักลงทุนสถาบนั
ภายในประเทศซื้อสุทธ ิ1.16 หมื่นลา้นบาท พอรต์ บล. ขายสุทธ ิ1.04 พนัล้านบาท และนักลงทุนรายบุคคลซื้อสุทธ ิ1.71 หมื่น
ลา้นบาท 

ตลาดหุน้ไทยในเดอืน ก.ย. ถอืว่าตลาดค่อนขา้งอ่อนแอและมทีศิทางหลกัเป็นขาลง เน่ืองจากปัจจยัลบทัง้ภายนอก
และภายในประเทศ (ปัจจยัลบภายในประเทศมนี ้าหนักมากกว่า หากเปรยีบเทียบกัน) โดยในส่วนของปัจจยัภายนอกนัน้ 
จติวทิยาการลงทุนในสนิทรพัยเ์สีย่งเป็นลบมากขึน้ หลงัจากการระบาดของ COVID-19 กลบัมารุนแรงขึน้อกีครัง้โดยเฉพาะใน
ประเทศแถบยุโรป ขณะที่ในฝัง่สหรฐัฯ นัน้พบว่านักการเมืองสหรฐัฯ ยงัไม่สามารถหาข้อสรุปเกี่ยวกับมาตรการกระตุ้น
เศรษฐกจิสหรฐัฯ รอบที ่2 ขณะทีฝั่ง่ภายในประเทศนัน้ มปัีจจยัลบเขา้มาหลายประการในเดอืน ก.ย. กล่าวคอื 1) นักลงทุนยงั
เห็นความไม่แน่นอนของแนวโน้มเศรษฐกิจไทยปี 2564 ตามการระบาดของ COVID-19 ที่รุนแรงขึน้ และความยากในการ
คาดการณ์จ านวนนักท่องเทีย่วทีจ่ะเขา้สู่ประเทศไทยในปี 2564 2) หุน้กลุ่มธนาคารพาณิชยเ์ผชญิแรงขายค่อนขา้งมาก ตาม
ความกงัวลต่อการออกตราสารคลา้ยทุนจากทาง BBL รวมทัง้การทีม่รีายงานของ FinCen ทีว่่าธนาคารไทยบางแห่งไดท้ าการ
โอนย้ายเงนิอย่างผิดกฎหมายในช่วง 20 ปีที่ผ่านมา 3) สถานการณ์การชุมนุมต่อต้านรฐับาลที่เกิดขึ้นระหว่างเดอืน และ       
4) แรงขายลดความเสี่ยงในหุ้นตวัหลกั ก่อนหน้าที่ตลาดหลกัทรัพย์จะกลบัมาอนุญาตให้ท าการชอร์ตเซลที่ราคา bid และ
กลบัมาก าหนดราคา ceiling และ floor ทีร่ะดบั 30% ทัง้นี้ดชันีฯ ปิดที ่1,237.04 ลดลง 5.62% ดว้ยมูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยที ่
4.59 หมื่นล้านบาท (เทียบกับ 5.43 หมื่นล้านบาท ในเดือน ส.ค.) ด้านนักลงทุนต่างชาติขายสุทธิ 2.32 หมื่นล้านบาท        
นักลงทุนสถาบนัในประเทศขายสุทธ ิ1.29 หมื่นล้านบาท พอร์ต บล. ซื้อสุทธ ิ2.3 พนัล้านบาท และนักลงทุนรายบุคคลซื้อ
สุทธ ิ3.37 หมื่นลา้นบาท 

SET Index ปิดสิน้เดอืนตุลาคมทีร่ะดบั 1,195 จุด โดยตลาดหุน้ไทยถูกกดดนัจากการประทว้งทางการเมอืง ซึ่งท า
ให้เกิดเงินทุนต่างชาติไหลออกมากขึ้น รวมในช่วงกลางเดือน ต.ค. การที่ทรมัป์ติดโควิดในช่วงกลางเดือน และความ          
ไม่แน่นอนของมาตรการกระตุ้นเศรษฐกจิสหรฐัฯ ไดก้ดดนัตลาดหุน้ทัว่โลก แมว้่าตวัเลขทางเศรษฐกจิของประเทศพฒันาแล้ว
จะสะท้อนว่ากิจกรรมทางเศรษฐกิจก าลงัฟ้ืนตวั และในประเด็นสุดท้ายการปิดเมอืงในยุโรปล่าสุดอาจท าให้การฟ้ืนตวัรอบ
ล่าสุดแย่ลงไป แต่ยงัคงมปัีจจยับวกไม่ว่าจะเป็นการทีศ่บศ. อนุมตัมิาตรการ “ชอ้ปดมีคีนื”: กระตุน้การบรโิภคในประเทศ โดย
สามารถน าค่าใชจ้่ายมาหกัลดหย่อนภาษีเงนิไดฯ้ รวมกนัไม่เกนิ 30,000 บาท เริม่ ใช ้23 ต.ค. - 31 ธ.ค. 63 และ IMF ปรบั
คาดการณ์ GDP ไทยปีนี้เป็น -7.1% จากเดมิ -7.7% รวมถงึงบไตรมาสที ่3 ของกลุ่มธนาคารทีเ่ริม่เหน็ก าไรฟ้ืนตวัเมื่อเทยีบ
กบัไตรมาสก่อนหน้า โดยนักลงทุนต่างชาตยิงัคงขายสุทธ ิBt21,876m ในเดอืนทีผ่่านมา 

ดชันี SET ปรบัตวัเพิม่ขึ้น 213 จุด (+18%mom) ในพ.ย. มาปิดที ่1,408 จุดดว้ยปรมิาณการซื้อขายเฉลี่ยต่อวนัที ่
88,466 ลบ. (+71.4% mom, +69.4% yoy) นักลงทุนต่างชาตซิื้อสุทธ ิ32,644ลบ. ในเดอืนที่ผ่านมา ดชันีปรบัตวัเพิม่ขึน้ใน
เดือนที่ผ่านมาและปิดที่ 1,408 จุด โดยตลาดได้รบัแรงหนุนจากข่าวความคบืหน้าของวคัซีน หลงัจากบรษิัท Pfizer และ 
BioNTech ได้รายงานผลการทดลองในระยะที ่3 ที่ดแีละคาดว่าจะยื่นขออนุมตัิในการใช้วคัซีนฉุกเฉินจาก FDA นอกจากนี้
ตลาดยงัได้รบัแรงหนุนจากเงนิทุนต่างชาติไหลเขา้ตลาดหุ้น 32,644ลบ. ในขณะที่ดชันีการผลิต Manufacturing PMI ใน
ประเทศพฒันาแล้วสะท้อนว่าภาคการผลติก าลงัขยาย โดยบรษิัทจดทะเบยีนประกาศผลก าไร ไตรมาส 3/2020 (92% ของ 
Market Cap รวม) มกี าไรสุทธ ิ1.49 แสนลา้นบาท เพิม่ขึน้ 22.7%qoq แต่ยงัหดตวั 32.3%yoy ซึง่ท าใหเ้หน็สญัญาณการฟ้ืน
ตวัของผลประกอบการ 
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กองทุนเปิด แอล เอช โกรท (LHGROWTH) 

บรษิทัขอขอบพระคุณท่านผูถ้อืหน่วยลงทุนเป็นอย่างสูง ทีไ่ดม้อบความไวว้างใจใหบ้รษิทับรหิารเงนิลงทุนของท่าน 
บรษิทัยงัคงยนืยนัในความตัง้ใจและทุ่มเทความสามารถเพื่อบรหิารเงนิของท่านอย่างมปีระสทิธภิาพสูงทีสุ่ดต่อไป  และหาก
ท่านมขีอ้สงสยัประการใด ท่านสามารถติดต่อมาได้ที่บรษิัทหลกัทรพัย์จดัการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮา้ส ์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) 

รายชื่อผู้จดัการกองทุน 
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กองทุนเปิด แอล เอช โกรท (LHGROWTH) 
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กองทุนเปิด แอล เอช โกรท (LHGROWTH) 

ตารางเปรียบเทียบผลการด าเนินงาน 
กองทุนเปิด แอล เอช โกรท (ชนิดสะสมมลูค่า) 

ขอ้มูล ณ วนัท่ี 30 พฤศจิกยน 2563 

ขอ้มลู ณ วนัที ่30 พฤศจกิายน 2563 
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กองทุนเปิด แอล เอช โกรท (LHGROWTH) 

ตารางเปรียบเทียบผลการด าเนินงานของ 
กองทุนเปิด แอล เอช โกรท (ชนิดจ่ายเงินปันผล) 

ข้อมูล ณ วนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2563 

 
 

 
 

 
 

   ขอ้มลู ณ วนัที ่30 พฤศจกิายน 2563 
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กองทุนเปิด แอล เอช โกรท (LHGROWTH) 

ตารางเปรียบเทียบผลการด าเนินงานของ 
กองทุนเปิด แอล เอช โกรท (ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอตัโนมติั) 

ข้อมูล ณ วนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2563 

 
 

 
 
 
 

 
ขอ้มลู ณ วนัที ่30 พฤศจกิายน 2563 
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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 2563 

 

 

รายละเอียดการลงทุนในหลกัทรพัย ์
มูลค่า ณ วนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2563 

 

 

รายละเอียดการลงทนุ มลูค่าตามราคาตลาด %NAV

หลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิในประเทศ 208,516,000.16              99.72             

เงนิฝากธนาคาร 6,730,911.36                 3.22              

หุน้สามญั 198,190,728.80              94.78             

หน่วยลงทุน 3,594,360.00                 1.72              

ประเภทรายการค้างรบัค้างจ่ายหรอืหนี้สนิอืน่ ๆ 580,244.39                    0.28              

มลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิ 209,096,244.55                  100.00              

อตัราส่วน จ านวนเงินต้น มลูค่ายติุธรรม

(%) หรือ จ านวนหุ้น/ (บาท)

หน่วย

เงินฝากธนาคาร

ธนาคารกสกิรไทย จ ากดั (มหาชน) 3.22 6,718,367.78 6,730,911.36

          รวมเงินฝากธนาคาร 3.22 6,730,911.36

หุ้นสามญั

     หมวดธุรกจิการท่องเทีย่วและสนัทนาการ

บรษิทั ด ิเอราวณั กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 0.49 304,900.00 1,030,562.00

บรษิทั โรงแรมเซน็ทรลัพลาซา จ ากดั (มหาชน) 1.05 90,400.00 2,196,720.00

     หมวดธุรกจิการแพทย์

บรษิทั กรุงเทพดุสติเวชการ จ ากดั(มหาชน) 2.42 235,300.00 5,058,950.00

บรษิทั โรงพยาบาลพระรามเก้า จ ากดั (มหาชน) 1.65 358,000.00 3,454,700.00

     หมวดธุรกจิขนสง่และโลจสิตกิส์

บรษิทั เจดบัเบิล้ยดู ีอนิโฟโลจสิตกิส ์จ ากดั (มหาชน) 1.04 253,900.00 2,170,845.00

บรษิทั ท่าอากาศยานไทย จ ากดั (มหาชน) 6.05 197,500.00 12,640,000.00

บรษิทั บทีเีอส กรุ๊ป โฮลดิ้ง จ ากดั (มหาชน) 0.98 200,500.00 2,045,100.00

บรษิทั เอเชยี เอวเิอชัน่ จ ากดั (มหาชน) 1.05 1,071,300.00 2,185,452.00

บรษิทัทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 0.96 219,800.00 2,011,170.00

รายละเอียด
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กองทุนเปิด แอล เอช โกรท (LHGROWTH) 

รายละเอียดการลงทุนในหลกัทรพัย ์(ต่อ) 
มูลค่า ณ วนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2563 

 
 

อตัราส่วน จ านวนเงินต้น มลูค่ายติุธรรม

(%) หรือ จ านวนหุ้น/ (บาท)

หน่วย

     หมวดธุรกจิเงนิทุนและหลกัทรพัย์

บรษิทั เจ เอม็ ท ีเน็ทเวอร์ค เซอร์วสิเซส็ จ ากดั (มหาชน) 1.01 74,500.00 2,117,200.00

บรษิทั บตัรกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 1.71 70,200.00 3,580,200.00

บรษิทั เมอืงไทย แคปปิตอล จ ากดั (มหาชน) 0.99 38,400.00 2,073,600.00

บรษิทั ศรสีวสัดิ ์พาวเวอร์ 1979 จ ากดั (มหาชน) 2.13 76,500.00 4,456,125.00

บรษิทับรหิารสนิทรพัย ์กรุงเทพพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) 1.92 191,400.00 4,019,400.00

     หมวดธุรกจิเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร

 บรษิทั เจ.อาร์.ดบัเบิล้ย.ู ยทูลิติี้ จ ากดั (มหาชน) 1.52 434,800.00 3,174,040.00

บรษิทั แอดวานซ ์อนิโฟร์ เซอร์วสิ จ ากดั (มหาชน) 3.45 41,100.00 7,213,050.00

     หมวดธุรกจิธนาคาร

ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 1.96 34,800.00 4,106,400.00

ธนาคารกสกิรไทย จ ากดั (มหาชน) 2.47 47,000.00 5,170,000.00

ธนาคารเกยีรตนิาคนิ จ ากดั (มหาชน) 1.21 51,200.00 2,534,400.00

ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) 2.45 59,900.00 5,121,450.00

บรษิทั ทสิโก้ไฟแนนเซยีลกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 0.98 26,200.00 2,056,700.00

บรษิทั ทุนธนชาต จ ากดั (มหาชน) 0.98 60,200.00 2,046,800.00

     หมวดธุรกจิบรรจุภณัฑ์

บรษิทั เอสซจี ีแพคเกจจิ้ง จ ากดั (มหาชน)  1.54 76,300.00 3,223,675.00

     หมวดธุรกจิปิโตรเคมแีละเคมภีณัฑ์

บรษิทั พทีที ีโกลบอล เคมคิอล จ ากดั (มหาชน) 2.37 86,600.00 4,957,850.00

บรษิทั อนิโดรามา เวนเจอร์ส จ ากดั (มหาชน) 1.63 106,800.00 3,417,600.00

     หมวดธุรกจิพลงังานและสาธารณูปโภค

บรษิทั กลัฟ์ เอน็เนอร์จ ีดเีวลลอปเมนท์ จ ากดั (มหาชน) 3.09 184,590.00 6,460,650.00

บรษิทั โกลบอล เพาเวอร์ ซนิเนอร์ยี ่จ ากดั (มหาชน) 2.15 64,100.00 4,503,025.00

บรษิทั ไทยออยล ์จ ากดั (มหาชน) 2.39 105,300.00 5,001,750.00

บรษิทั บ.ีกรมิ เพาเวอร์ จ ากดั (มหาชน) 1.98 84,500.00 4,140,500.00

บรษิทั ปตท. จ ากดั (มหาชน) 6.62 346,100.00 13,844,000.00

บรษิทั ปตท. ส ารวจและผลติปิโตรเลยีม จ ากดั (มหาชน) 2.96 63,900.00 6,182,325.00

บรษิทั ผลติไฟฟ้า จ ากดั (มหาชน) 1.60 15,500.00 3,348,000.00

บรษิทั พลงังานบรสิทุธิ ์จ ากดั (มหาชน) 0.95 44,300.00 1,982,425.00

บรษิทั สตาร์ ปิโตรเลยีม รไีฟน์นิง่ จ ากดั (มหาชน) 1.04 287,500.00 2,185,000.00

บรษิทั เอสโซ่ (ประเทศไทย) จ ากดั 0.49 140,000.00 1,015,000.00

     หมวดธุรกจิพฒันาอสงัหารมิทรพัย์

 บรษิทั แอสเสท เวริด์ คอร์ป จ ากดั (มหาชน) 2.16 944,200.00 4,513,276.00

บรษิทั ดบับลวิเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 2.09 1,391,400.00 4,368,996.00

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

บรษิทั แลนด์แอนด์เฮา้ส ์จ ากดั (มหาชน) 0.50 132,600.00 1,040,910.00

บรษิทั อมตะ คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 1.22 151,900.00 2,551,920.00

บรษิทัเซน็ทรลัพฒันา จ ากดั (มหาชน) 1.86 76,800.00 3,897,600.00

รายละเอียด
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กองทุนเปิด แอล เอช โกรท (LHGROWTH) 

รายละเอียดการลงทุนในหลกัทรพัย ์(ต่อ) 
มูลค่า ณ วนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2563 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

อตัราส่วน จ านวนเงินต้น มลูค่ายติุธรรม

(%) หรือ จ านวนหุ้น/ (บาท)

หน่วย

     หมวดธุรกจิพาณิชย์

บรษิทั คอมเซเวน่ จ ากดั (มหาชน) 0.99 50,700.00 2,078,700.00

บรษิทั ซพี ีออลล ์จ ากดั (มหาชน) 3.86 133,300.00 8,064,650.00

บรษิทั เซน็ทรลั รเีทล คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 1.75 112,800.00 3,666,000.00

บรษิทั เบอร์ลี ่ยคุเกอร์ จ ากดั (มหาชน) 1.02 57,000.00 2,137,500.00

บรษิทั โฮม โปรดกัส ์เซน็เตอร์ จ ากดั (มหาชน) 1.27 180,600.00 2,654,820.00

     หมวดธุรกจิวสัดุก่อสรา้ง

บรษิทั ทโีอเอ เพน้ท์ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 1.06 59,800.00 2,212,600.00

บรษิทั ปนูซเิมนต์ไทย จ ากดั(มหาชน) 2.00 11,200.00 4,188,800.00

     หมวดธุรกจิอาหารและเครื่องดื่ม

บรษิทั คาราบาวกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 1.53 26,600.00 3,205,300.00

บรษิทั เจรญิโภคภณัฑอ์าหาร จ ากดั (มหาชน) 1.48 107,800.00 3,099,250.00

บรษิทั ไมเนอร์ อนิเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั (มหาชน) 3.15 265,200.00 6,576,960.00

บรษิทั โอสถสภา จ ากดั (มหาชน) 1.50 86,200.00 3,146,300.00

          รวมหุ้นสามญั 94.78 198,190,728.80

หน่วยลงทนุ

     หมวดธุรกจิเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร

กองทุนรวมโครงสรา้งพืน้ฐานโทรคมนาคม ดจิทิลั 1.72 272,300.00 3,594,360.00

          รวมหน่วยลงทนุ 1.72 3,594,360.00

รวมเงินลงทนุ 99.72 208,516,000.16

รายการค้างจา่ยหรือหน้ีสินอ่ืน ๆ 0.28 580,244.39

มลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิ 100.00 209,096,244.55

รายละเอียด
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กองทุนเปิด แอล เอช โกรท (LHGROWTH) 

รายละเอียดตวัตราสารและอนัดบัความน่าเช่ือถือ 
ของตราสารแห่งหน้ี เงินฝาก หรือตราสารก่ึงหน้ีก่ึงทุน 

มูลค่า ณ วนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2563 

 
สถาบนัการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ TRIS Rating 

ค าอธิบายการจดัอนัดบัเครดิตตราสารหน้ีระยะกลางและยาวมอีายุตัง้แต่ 1 ปีขึ้นไป 

AAA อนัดบัเครดิตสูงสุด มคีวามเสี่ยงต ่าที่สุด ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการช าระดอกเบี้ยและคนืเงนิต้นใน
เกณฑส์งูสุด และไดร้บัผลกระทบน้อยมากจากการเปลีย่นแปลงทางธุรกจิ เศรษฐกจิ และสิง่แวดลอ้มอื่น ๆ 

AA มคีวามเสีย่งต ่ามาก ผูอ้อกตราสารหนี้มคีวามสามารถในการช าระดอกเบี้ยและคนืเงนิต้นในเกณฑ์สูงมาก แต่อาจ
ไดร้บัผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกจิ เศรษฐกจิ และสิง่แวดลอ้มอื่น ๆ มากกว่าอนัดบัเครดติทีอ่ยู่ในระดบั 
AAA 

A มคีวามเสี่ยงในระดบัต ่า ผู้ออกตราสารหนี้มคีวามสามารถในการช าระดอกเบี้ยและคนืเงนิต้นในเกณฑ์สูง แต่อาจ
ได้รบัผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น  ๆ มากกว่าอนัดบัเครดิตที่อยู่ใน
ระดบัสงูกว่า 

BBB มคีวามเสี่ยงในระดบัปานกลาง ผู้ออกตราสารหนี้มคีวามสามารถในการช าระดอกเบี้ยและคนืเงนิต้นในเกณฑ์ที่
เพยีงพอ แต่มคีวามอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิง่แวดล้อมอื่น  ๆ มากกว่า และอาจมี
ความสามารถในการช าระหนี้อ่อนแอลงเมื่อเทยีบกบัอนัดบัเครดติทีอ่ยู่ในระดบัสงูกว่า 

BB มคีวามเสีย่งในระดบัสูง ผูอ้อกตราสารหนี้มคีวามสามารถในการช าระดอกเบี้ยและคนืเงนิต้นในเกณฑ์ต ่ากว่าระดบั
ปานกลาง และจะไดร้บัผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกจิ เศรษฐกจิ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ ค่อนขา้งชดัเจน 
ซึง่อาจส่งใหค้วามสามารถในการช าระหนี้อยู่ในเกณฑท์ีไ่ม่เพยีงพอ 

B มคีวามเสีย่งในระดบัสูงมาก ผูอ้อกตราสารหนี้มคีวามสามารถในการช าระดอกเบี้ยและคนืเงนิต้นในเกณฑ์ต ่า และ
อาจจะหมดความสามารถหรือความตัง้ใจในการช าระหนี้ได้ตามการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ทางธุรกิจ 
เศรษฐกจิ และสิง่แวดลอ้มอื่น ๆ  

C มคีวามเสี่ยงในการผดินัดช าระหนี้สูงทีสุ่ด ผู้ออกตราสารหนี้ไม่มคีวามสามารถในการช าระดอกเบี้ยและคนืเงนิต้น
ตามก าหนดอย่างชดัเจน โดยตอ้งอาศยัเงือ่นไขทีเ่อือ้อ านวยทางธุรกจิ เศรษฐกจิ และสิง่แวดลอ้มอื่น ๆ อย่างมากจงึ
จะมคีวามสามารถในการช าระหนี้ได ้

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

อนัดบัเครดติภายในระดบัเดยีวกนั 
 

 

 

 

       ประเภท ผูอ้อก อนัดบั มลูค่าตาม

ความน่าเช่ือถอื ราคาตลาด

เงนิฝากธนาคาร ธนาคารกสกิรไทย จ ากดั (มหาชน) AA+(FITCH) 6,730,911.36               
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กองทุนเปิด แอล เอช โกรท (LHGROWTH) 

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

การเปลี่ยนแปลงของภาวะอุตสาหกรรมและสภาพแวดล้อมทางธุรกิจในอนาคตของผู้ออกตราสารที่อาจกระทบต่อ

ความสามารถในการช าระหนี้ ทัง้นี้ แนวโน้มอนัดบัเครดติทีอ่อกใหแ้ก่หน่วยงานหนึ่ง ๆ จะเทยีบเท่ากบัความสามารถในการ

ช าระหนี้ของหน่วยงานนัน้ ๆ แนวโน้มอนัดบัเครดติแบ่งออกเป็น 4 ระดบั ไดแ้ก่ 

Positive  หมายถงึ อนัดบัเครดติอาจปรบัขึน้ 

Stable  หมายถงึ อนัดบัเครดติอาจไม่เปลีย่นแปลง 

Negative หมายถงึ อนัดบัเครดติอาจปรบัลดลง 

Developing หมายถงึ อนัดบัเครดติอาจปรบัขึน้ ปรบัลดลง หรอืไม่เปลีย่นแปลง 

สถาบนัการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ Fitch Rating 
ค าอธิบายการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือระยะยาว ส าหรบัประเทศไทย 

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

AA(tha) แสดงถงึระดบัความน่าเชื่อถอืขัน้สงูมากเปรยีบเทยีบกบัผูอ้อกตราสารหรอืตราสารอื่นในประเทศไทย โดยระดบั
ความน่าเชื่อถือของตราสารทางการเงนิขัน้นี้ต่างจากผูอ้อกตราสารหรอืตราสารอื่นที่ได้รบัการจดัอนัดบัความ
น่าเชื่อถอืขัน้สงูสุดของประเทศไทยเพยีงเลก็น้อย 

BBB (tha) แสดงถึงระดบัความน่าเชื่อถือขัน้ปานกลางเมื่อเปรยีบเทยีบกับผู้ออกตราสารหรอืตราสารอื่นในประเทศไทย 
อย่างไรกด็มีคีวามเป็นไปไดม้ากว่าการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์หรอืสภาพทางเศรษฐกจิจะมผีลกระทบต่อ



 

 

16 
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ความสามารถในการช าระหนี้ได้ตรงตามก าหนดเวลาของตราสารทางการเงนิเหล่านี้มากกว่าตราสารหนี้อื่นที่
ไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเชื่อถอืในประเภททีส่งูกว่า 

BB (tha) แสดงถงึระดบัความน่าเชื่อถอืค่อนขา้งต ่าเมื่อเปรยีบเทยีบกบัผูอ้อกตราสารหรอืตราสารอื่นในประเทศไทย การ
ช าระหนี้ตามเงือ่นไขของตราสารเหล่านี้ภายในประเทศนัน้ ๆ 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 

ค าอธิบายการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือระยะสัน้ ส าหรบัประเทศไทย 

F1 (tha) แสดงถงึระดบัความสามารถขัน้สูงสุดในการช าระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารตรงตามก าหนดเมื่อเปรยีบเทยีบ

กบัผู้ออกตราสารหรอืตราสารอื่น ๆ ในประเทศไทย ภายใต้อนัดบัความน่าเชื่อถือนี้จะมอบให้ส าหรบัอนัดบั

ความน่าเชื่อถอืทีม่คีวามเสีย่ง “น้อยทีสุ่ด” เมื่อเปรยีบเทยีบกบัผูอ้อกตราสารอื่นในประเทศเดยีวกนัและโดยปกติ

แลว้จะก าหนดใหก้บัตราสารทางการเงนิทีอ่อกหรอืค ้าประกนัโดยรฐับาล ในกรณีทีม่รีะดบัความน่าเชื่อถอืสงูเป็น

พเิศษจะมสีญัลกัษณ์ “+” แสดงไวเ้พิม่เตมิจากอนัดบัความน่าเชื่อถอืทีก่ าหนด 

F2 (tha) แสดงถงึระดบัความสามารถในการช าระหนี้ตามเงื่อนไขทางการเงนิของตราสารตามก าหนดเวลาในระดบัทีน่่า

พอใจเมื่อเปรยีบเทียบกบัผู้ออกตราสารหรอืตราสารอื่น ๆ ในประเทศไทย อย่างไรก็ด ีระดบัความน่าเชื่อถือ

ดงักล่าวยงัไม่อาจเทยีบเท่ากบักรณีทีไ่ดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเชื่อถอืทีส่งูกว่า 

F3 (tha) แสดงถงึระดบัความสามารถในการช าระหนี้ตามเงื่อนไขทางการเงนิของตราสารตามก าหนดเวลาในระดบัปาน

กลางเมื่อเปรยีบเทยีบกบัผูอ้อกตราสารหรอืตราสารอื่น ๆ ในประเทศไทย ความสามารถในการช าระหนี้ดงักล่าว

จะมคีวามไม่แน่นอนมากขึน้ไปตามความเปลีย่นแปลงในทางลบในระยะสัน้มากกว่าตราสารทีไ่ดร้บัการจดัอนัดบั

ความน่าเชื่อถอืทีส่งูกว่า 

B (tha) แสดงถึงระดบัความสามารถในการช าระหนี้ตามเงื่อนไขทางการเงนิของตราสารตามก าหนดเวลาทีไ่ม่แน่นอน

เมื่อเปรยีบเทยีบกบัผูอ้อกตราสารหรอืตราสารอื่น ๆ ในประเทศไทย ความสามารถในการช าระหนี้ดงักล่าวจะไม่

แน่นอนมากขึน้ตามการเปลีย่นแปลงทางเศรษฐกจิแลการเงนิในทางลบระยะสัน้ 
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กองทุนเปิด แอล เอช โกรท (LHGROWTH) 

C (tha) แสดงถงึระดบัความสามารถในการช าระหนี้ตามเงือ่นไขทางการเงนิของตราสารตามก าหนดเวลาทีไ่ม่แน่นอนสูง

เมื่อเปรยีบเทยีบกบัผูอ้อกตราสารหรอืตราสารอื่น ๆ ในประเทศไทย ความสามารถในการปฏบิตัติามขอ้ผูกพนั

ทางการเงนิขึน้อยู่กบัสภาวะทีเ่อือ้ต่อการด าเนินธุรกจิและสภาพการณ์ทางเศรษฐกจิเท่านัน้ 

D (tha) แสดงถงึการผดินัดช าระหนี้ทีไ่ดเ้กดิขึน้แลว้หรอืก าลงัจะเกดิขึน้ 

หมายเหตุประกอบการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือในระยะยาว ในระยะสัน้ ส าหรบัประเทศไทย 

เครื่องบ่งชี้พเิศษส าหรบัประเทศไทย “tha” จะถูกระบุไวต้่อจากอนัดบัความน่าเชื่อถอืทุกระดบั เพื่อแยกความแตกต่าง

ออกจากการจดัอนัดบัความน่าเชื่อถอืระดบัสากล เครื่องหมาย “ + ” หรอื “ - ” อาจจะถูกระบุไวเ้พิม่เตมิต่อจากอนัดบัความ

น่าเชื่อถอืส าหรบัประเทศหนึ่ง ๆ เพื่อแสดงถงึสถานะย่อยโดยเปรยีบเทยีบกนัภายในอนัดบัความน่าเชื่อถอืขึน้หลกั ทัง้นี้ จะ

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

ส าหรบัอนัดบัความน่าเชื่อถอืในระยะยาวและจะไม่มกีารระบุสญัลกัษณ์ต่อทา้ยดงักล่าวส าหรบัอนัดบัความน่าเชื่อถอืใน

ระยะสัน้ นอกเหนือจาก “F1 (tha)” 

สญัญาณการปรบัอนัดบัความน่าเชื่อถอื (Rating Watch) : สญัญาณการปรบัอนัดบัความน่าเชื่อถอืจะถูกใช้เพื่อแจง้ใหน้ัก
ลงทุนทราบว่ามีความเป็นไปได้ที่จะมีการเปลี่ยนแปลงอนัดบัความน่าเชื่อถือและแจ้งแนวโน้มทิศทางของการเปลี่ยนแปลง
ดงักล่าว สญัญาณดงักล่าวอาจระบุเป็น “สญัญาณบวก” ซึง่บ่งชี้แนวโน้มในการปรบัอนัดบัความน่าเชื่อถอืใหสู้งขึน้ “สญัญาณลบ” 
จะบ่งชี้แนวโน้มในการปรบัอนัดบัความน่าเชื่อถอืใหต้ ่าลง หรอื “สญัญาณววิฒัน์” ในกรณีทีอ่นัดบัความน่าเชื่อถอือาจจะไดร้บัการ
ปรบัขึน้ ปรบัลง หรอืคงที ่โดยปกตสิญัญาณการปรบัอนัดบัความน่าเชื่อถอืมกัจะถูกระบุไวส้ าหรบัช่วงระยะเวลาสัน้ ๆ 
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กองทุนเปิด แอล เอช โกรท (LHGROWTH) 

รายงานสรปุเงินลงทุนในตราสารแห่งหน้ี เงินฝาก หรือตราสารก่ึงหน้ีก่ึงทุน  
มูลค่า ณ วนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2563 

 

 
 
 
 

 
รายชื่อหุ้นท่ีลงทุน 10 อนัดบัแรก พร้อมสดัส่วนการลงทุน 

มูลค่า ณ วนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2563 

 
 
 
 
 
 
 
 

กลุม่ของตราสารการลงทนุ มลูค่าตามราคาตลาด %NAV

(ก) ตราสารภาครฐัไทย/ตราสารภาครฐัต่างประเทศ -                              -              

(ข) ตราสารทีธ่นาคารทีม่กีฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ ธนาคารพาณิชย์ 6,730,911.36                  3.22             

หรอืบรษิทัเงนิทุนเป็นผูอ้อก/สัง่จ่าย/รบัอาวลั/ค า้ประกนั

(ค) ตราสารทีม่อีนัดบัความน่าเชื่อถอือยูใ่นอนัดบัทีส่ามารถ -                              -              

ลงทุนได้ (Investment grade)

(ง) ตราสารทีม่อีนัดบัความน่าเชื่อถอือยูใ่นอนัดบัต ่ากวา่อนัดบัที่ -                              -              

สามารถลงทุนได้ (Non-Investment grade) หรอืไม่ม ีRating

ล าดบั ช่ือย่อ ร้อยละของเงินลงทุน

1 PTT 6.62

2 AOT 6.05

3 CPALL 3.86

4 ADVANC 3.45

5 MINT 3.15

6 GULF 3.09

7 PTTEP 2.96

8 KBANK 2.47

9 SCB 2.45

10 BDMS 2.42

บรษิทั ปตท. จ ากดั (มหาชน)

บรษิทั ทา่อากาศยานไทย จ ากดั (มหาชน)

ช่ือหลกัทรพัย์

บรษิทั ซ.ีพ.ีออลล์  จ ากดั (มหาชน)

บรษิทั กรุงเทพดุสติเวชการ จ ากดั (มหาชน)

บรษิทั แอดวานซ์ อนิโฟร์ เซอร์วสิ จ ากดั (มหาชน)

บรษิทั ไมเนอร์ อนิเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั (มหาชน)

บรษิทั กลัฟ์ เอน็เนอร์จ ีดเีวลลอปเมนท ์จ ากดั (มหาชน)

บรษิทั ปตท. ส ารวจและผลติปิโตรเลยีม จ ากดั (มหาชน)

ธนาคาร กสกิรไทย จ ากดั (มหาชน)

ธนาคาร ไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน)

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

รายงานการลงทุนท่ีไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน 
รอบ 6 เดือนระหวา่งวนัท่ี 1 มิถนุายน 2563 ถึงวนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2563 

วนัท่ี รายละเอียด การด าเนินการแก้ไข 
  

 
 

 
 

การใช้สิทธิออกเสียงในท่ีประชุมผู้ถือหุ้น 

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

รายงานรายชื่อของบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งท่ีมีการท าธรุกรรมกบักองทุนรวม 

 กองทุนเปิด แอล เอช โกรท มกีารท าธุรกรรมกบับุคคลทีเ่กีย่วขอ้งในรอบระยะเวลาตัง้แต่วนัที ่1 มถิุนายน 2563 ถงึ

วนัที ่30 พฤศจกิายน 2563 ตามรายชื่อ ดงันี้ 

- บรษิทั แลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จ ากดั (มหาชน) 

- 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
บทวเิคราะห์และข้อมูล

ข่าวสาร

จัดเยีย่มชมบริษัท สัมมนา เหตุผลในการรับผลประโยชน์

บรษิทัหลกัทรพัย ์เอเซยี พลสั จ ากดั (มหาชน) P P เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
บรษิทัหลกัทรพัย ์ทรนีตีี้ จ ากดั P P เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
บรษิทัหลกัทรพัย ์ฟินนัเซยี ไซรสั จ ากดั (มหาชน) P P P เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
บรษิทัหลกัทรพัย ์ยโูอบ ีเคยเ์ฮยีน (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) P เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
บรษิทั หลกัทรพัย ์เคจไีอ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) P P P เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
บรษิทัหลกัทรพัย ์ทสิโก้ จ ากดั (มหาชน) P P P เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
บรษิทัหลกัทรพัย ์ภทัร จ ากดั (มหาชน) P P P เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
บรษิทัหลกัทรพัย ์เมยแ์บงก์ กมิเอง็ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) P เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
บรษิทัหลกัทรพัย ์ซไีอเอม็บ ี(ประเทศไทย) จ ากดั P P เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
บรษิทัหลกัทรพัย ์เอเชยี เวลท์ จ ากดั P เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
บรษิทัหลกัทรพัย ์บวัหลวง จ ากดั (มหาชน) P P P เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
บรษิทัหลกัทรพัย ์ไทยพาณิชย ์จ ากดั P P P เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
บรษิทัหลกัทรพัย ์แลนด์ แอนด์ เฮา้ส ์จ ากดั (มหาชน) P เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
บรษิทัหลกัทรพัย ์กรุงศร ีจ ากดั (มหาชน) P P P เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
บรษิทัหลกัทรพัย ์เครดติ สวสิ (ประเทศไทย) จ ากดั P P P เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
บรษิทัหลกัทรพัย ์ดบีเีอส วคิเคอร์ส (ประเทศไทย) จ ากดั P P P เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
บรษิทัหลกัทรพัยอ์าร์เอชบ ี(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) P เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

บรษิทัหลกัทรพัยพ์ฒันสนิ จ ากดั (มหาชน) P P P เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

บรษิทัหลกัทรพัยก์สกิรไทย จ ากดั (มหาชน) P P P เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

บรษิทัหลกัทรพัยธ์นชาต จ ากดั (มหาชน) P P P เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

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

บรษิทัหลกัทรพัย ์เคทบี ี(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) P P P เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน



 

 

21 

 

กองทุนเปิด แอล เอช โกรท (LHGROWTH) 

ค่านายหน้าซื้อขายหลกัทรพัย ์
ตัง้แต่วนัท่ี 1 มิถนุายน 2563 ถึงวนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2563 

ลำดับ ชื่อบริษัทนายหนา้ ค่านายหน้า 
(บาท) 

อัตราส่วน 
(%) 

1 บริษัทหลักทรัพย ์บัวหลวง จำกัด (มหาชน) 301,280.87 14.76 

2 บริษัทหลักทรัพย ์ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด  14,794.73 0.72 

3 บริษัทหลักทรัพย ์โนมูระ พัฒนสิน จำกดั (มหาชน)  9,060.88 0.44 

4 บริษัทหลักทรัพย ์เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จํากัด 110,233.55 5.40 

5 บริษัทหลักทรัพย ์ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด  65,191.46 3.19 

6 บริษัทหลักทรัพย ์ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)  288,330.04 14.12 

7 บริษัท หลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 91,695.59 4.49 

8 บริษัทหลักทรัพย ์เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) 402,230.07 19.7 

9 บริษัทหลักทรัพย ์กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)  304,297.92 14.91 

10 บริษัทหลักทรัพย ์เคทีบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 290,198.36 14.22 

11 บริษัทหลักทรัพย ์แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) 29,299.81 1.45 

12 บริษัทหลักทรัพย ์ทิสโก ้จำกัด  95,316.85 4.67 

13 บริษัทหลักทรัพย ์ทรีนีต้ี จำกัด 39,356.74 1.93 

รวม 2,041,286.87 100.00 

     หมายเหตุ : รวมภาษมีลูค่าเพิม่ 

 

 
 

อตัราส่วนหมุนเวยีนการลงทนุของกองทุน (Portfolio Turnover Ratio: PTR) 
มูลค่า ณ วนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2563 

 
 

 
 
 
 
 
 

ช่ือกองทนุ PTR

กองทุนเปิด แอล เอช โกรท 2.8250
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กองทุนเปิด แอล เอช โกรท (LHGROWTH) 

ค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเกบ็จากกองทุนรวม 
ส าหรบัรอบระยะเวลาตัง้แต่วนัท่ี 1 มิถนุายน 2563 ถึงวนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2563 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค่าใช้จ่ายทีเ่รยีกเก็บจากกองทุน* จ านวนเงนิ

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

ค่าธรรมเนยีมการจดัการ (Management Fee) 1,261.68 0.669 ไม่เกนิรอ้ยละ 2.68

ค่าธรรมเนยีมผูดู้แลผลประโยชน์ (Trustee Fee) 30.28 0.016 ไม่เกนิรอ้ยละ 0.11

ค่าธรรมเนยีมนายทะเบยีน (Registrar Fee) 100.93 0.054 ไม่เกนิรอ้ยละ 0.94 ,0.81

ค่าสอบบญัช ี(Audit Fee) 30.08 0.016 ตามทีจ่่ายจรงิ

ค่าทีป่รกึษาการลงทุน (Advisory Fee) ไม่มี ไม่มี ไม่มี

ค่าจดัตัง้และจดทะเบยีนกองทุน (Setup and Registered Fund) 0.00 0.000 ตามทีจ่่ายจรงิ

ค่าใช้จ่ายอืน่ๆ ในการด าเนนิโครงการ  (Others Operating  Expense) 20.72 0.011 ตามทีจ่่ายจรงิ

รวมค่าใช้จ่ายทัง้หมด** 1,443.69 0.766

ค่าใช้จ่ายในการซือ้ขายหลกัทรพัย์ 2,041.29 1.082 ตามทีจ่่ายจรงิ

หมายเหตุ

* ค่าธรรมเนยีมและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ รวมภาษมีลูค่าเพิม่ ภาษธุีรกจิเฉพาะ หรอืภาษอีืน่ใดในท านองเดยีวกนั(ถ้าม)ี

**  ค่าธรรมเนยีมนายทะเบยีนหน่วยลงทุนชนดิขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตัแิละชนดิจ่ายเงนิปันผลไม่เกนิรอ้ยละ 0.94

    ชนดิสะสมมลูค่า ไม่เกนิรอ้ยละ 0.81

***  ไม่รวมค่านายหน้าซือ้ขายหลกัทรพัย ์และค่าธรรมเนยีมต่าง ๆ ทีเ่กดิขึน้จากการซือ้ขายหลกัทรพัย์

รอ้ยละของมลูค่าทรพัยส์นิสทุธขิองกองทุน
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กองทุนเปิด แอล เอช โกรท (LHGROWTH) 

กองทุนเปิด แอล เอช โกรท 
งบแสดงฐานะการเงิน 

ณ วนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2563 
 

 
 
 

(หน่วย : บาท)
ยงัไม่ได้ตรวจสอบ

สนิทรพัย์
เงนิลงทุนตามมลูค่ายตุธิรรม  (ราคาทุน 185,276,135.28 บาท) 201,785,088.80
เงนิฝากธนาคาร 6,718,367.78
ลกูหนี้จากเงนิปันผลและดอกเบีย้ 153,368.26
ลกูหนี้จากการขายเงนิลงทุน 3,817,363.29       
สนิทรพัยอ์ืน่ -                    
รวมสนิทรพัย์ 212,474,188.13

หนี้สนิ
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 281,176.00          
เจ้าหนี้จากการซือ้เงนิลงทุน 3,066,325.17
เจ้าหนี้จากการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน 11,333.20
หนี้สนิอืน่ 19,109.21           
รวมหนี้สนิ 3,377,943.58       
สนิทรพัยส์ทุธิ 209,096,244.55

สนิทรพัยส์ทุธิ
ทุนทีไ่ด้รบัจากผูถ้อืหน่วยลงทุน 170,010,913.96
ก าไร(ขาดทุน) สะสม
บญัชปีรบัสมดุล 38,160,626.61
ก าไร(ขาดทุน) สะสมจากการด าเนนิงาน 924,703.98
สนิทรพัยส์ทุธิ 209,096,244.55

ประเภทผูถ้อืหน่วยลงทุน
สนิทรพัยส์ทุธต่ิอหน่วยทีค่ านวณแยกตามประเภทผูถ้อืหน่วยลงทุน มดีงันี้
ชนดิสะสมมลูค่า 13.7208
ชนดิจ่ายเงนิปันผล 8.4776
ชนดิขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตัิ 13.6602

ประเภทผูถ้อืหน่วยลงทุน
จ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายแลว้ทัง้หมด ณ วนัสิน้งวด (หน่วย) แยกตามประเภทผูถ้อืหน่วยลงทุน มดีงันี้
ชนดิสะสมมลูค่า 12,052,209.54
ชนดิจ่ายเงนิปันผล 4,606,491.2880
ชนดิขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตัิ 342,390.5251

17,001,091.3483
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กองทุนเปิด แอล เอช โกรท (LHGROWTH) 

กองทุนเปิด แอล เอช โกรท 
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน 
ณ วนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2563 

 
 

 

ช่ือย่อ  จ านวนหน่วย / 

มลูค่าท่ีตราไว้

 มลูค่ายติุธรรม 

(บาท)

 อตัราส่วนของ

มลูค่ายติุธรรม

(%)

อตัราดอกเบีย้ วนัครบก าหนด

บรษิทับรหิารสนิทรพัย ์กรุงเทพพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) BAM 191,400.0000     4,019,400.00      1.99                 -

บรษิทั เจ เอม็ ท ีเน็ทเวอร์ค เซอร์วสิเซส็ จ ากดั (มหาชน) JMT 63,200.0000       2,117,200.00      1.05                 -

บรษิทั บตัรกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) KTC 70,200.0000       3,580,200.00      1.77                 -

บรษิทั เมอืงไทย แคปปิตอล จ ากดั (มหาชน) MTC 38,400.0000       2,073,600.00      1.03                 -

บรษิทั ศรสีวสัดิ ์คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) SAWAD 76,500.0000       4,456,125.00      2.21                 -

บรษิทั แอดวานซ ์อนิโฟร์ เซอร์วสิ จ ากดั (มหาชน) ADVANC 41,100.0000       7,213,050.00      3.57                 -

กองทุนรวมโครงสรา้งพืน้ฐานโทรคมนาคม ดจิทิลั DIF 272,300.0000     3,594,360.00      1.78                 -

บรษิทั เจ.อาร์.ดบัเบิล้ย.ู ยทูลิติี้ จ ากดั (มหาชน) JR 434,800.0000     3,174,040.00      1.57                 -

บรษิทั กรุงเทพดุสติเวชการ จ ากดั (มหาชน) BDMS 235,300.0000     5,058,950.00      2.51                 -

บรษิทั โรงพยาบาลพระรามเก้า จ ากดั (มหาชน) PR9 358,000.0000     3,454,700.00      1.71                 -

บรษิทั โรงแรมเซน็ทรลัพลาซา จ ากดั (มหาชน) CENTEL 90,400.0000       2,196,720.00      1.09                 -

บรษิทั ด ิเอราวณั กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) ERW 304,900.0000     1,030,562.00      0.51                 -

บรษิทั เอเชยี เอวเิอชัน่ จ ากดั (มหาชน) AAV 1,071,300.0000   2,185,452.00      1.08                 -

บรษิทั ท่าอากาศยานไทย จ ากดั (มหาชน) AOT 197,500.0000     12,640,000.00    6.26                 -

บรษิทัทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) BEM 219,800.0000     2,011,170.00      1.00                 -

บรษิทั บทีเีอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส ์จ ากดั (มหาชน) BTS 200,500.0000     2,045,100.00      1.01                 -

บรษิทั เจดบัเบิล้ยดู ีอนิโฟโลจสิตกิส ์จ ากดั (มหาชน) JWD 253,900.0000     2,170,845.00      1.08                 -

ธนาคาร กรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) BBL 34,800.0000       4,106,400.00      2.03                 -

ธนาคาร กสกิรไทย จ ากดั (มหาชน) KBANK 47,000.0000       5,170,000.00      2.56                 -

ธนาคารเกยีรตนิาคนิ จ ากดั (มหาชน) KKP 51,200.0000       2,534,400.00      1.26                 -

ธนาคาร ไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) SCB 59,900.0000       5,121,450.00      2.54                 -

บรษิทั ทุนธนชาต จ ากดั (มหาชน) TCAP 60,200.0000       2,046,800.00      1.01                 -

บรษิทั ทสิโก้ไฟแนนเชยีลกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) TISCO 26,200.0000       2,056,700.00      1.02                 -

บรษิทั เอสซจี ีแพคเกจจิ้ง จ ากดั (มหาชน) SCGP 76,300.0000       3,223,675.00      1.60                 -

บรษิทั อนิโดรามา เวนเจอร์ส จ ากดั (มหาชน) IVL 106,800.0000     3,417,600.00      1.69                 -

บรษิทั พทีที ีโกลบอล เคมคิอล จ ากดั (มหาชน) PTTGC 86,600.0000       4,957,850.00      2.46                 -

หลกัทรพัยจ์ดทะเบยีน

หุน้สามญั

เงนิทุนและหลกัทรพัย์

เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร

การแพทย์

การท่องเทีย่วและสนัทนาการ

ขนสง่และโลจสิตกิส์

ธนาคาร

บรรจุภณัฑ์

ปิโตรเคมแีละเคมภีณัฑ์
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กองทุนเปิด แอล เอช โกรท (LHGROWTH) 

กองทุนเปิด แอล เอช โกรท 
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ) 

ณ วนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2563 

 
 

ช่ือย่อ  จ านวนหน่วย / 

มลูค่าท่ีตราไว้

 มลูค่ายติุธรรม 

(บาท)

 อตัราส่วนของ

มลูค่ายติุธรรม

(%)

อตัราดอกเบีย้ วนัครบก าหนด

บรษิทั บ.ีกรมิ เพาเวอร์ จ ากดั (มหาชน) BGRIM 84,500.0000       4,140,500.00      2.05                 -

บรษิทั พลงังานบรสิทุธิ ์จ ากดั (มหาชน) EA 44,300.0000       1,982,425.00      0.98                 -

บรษิทั ผลติไฟฟ้า จ ากดั (มหาชน) EGCO 15,500.0000       3,348,000.00      1.66                 -

บรษิทั เอสโซ่ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) ESSO 140,000.0000     1,015,000.00      0.50                 -

บรษิทั โกลบอล เพาเวอร์ ซนิเนอร์ยี ่จ ากดั (มหาชน) GPSC 64,100.0000       4,503,025.00      2.23                 -

บรษิทั กลัฟ์ เอน็เนอร์จ ีดเีวลลอปเมนท์ จ ากดั (มหาชน) GULF 184,590.0000     6,460,650.00      3.20                 -

บรษิทั ปตท. จ ากดั (มหาชน) PTT 346,100.0000     13,844,000.00    6.86                 -

บรษิทั ปตท. ส ารวจและผลติปิโตรเลยีม จ ากดั (มหาชน) PTTEP 63,900.0000       6,182,325.00      3.06                 -

บรษิทั สตาร์ ปิโตรเลยีม รไีฟน์นิง่ จ ากดั (มหาชน) SPRC 287,500.0000     2,185,000.00      1.08                 -

บรษิทั ไทยออยล ์จ ากดั (มหาชน) TOP 105,300.0000     5,001,750.00      2.48                 -

บรษิทั อมตะ คอร์ปอเรชนั จ ากดั (มหาชน) AMATA 151,900.0000     2,551,920.00      1.26                 -

บรษิทั แอสเสท เวริด์ คอร์ป จ ากดั (มหาชน) AWC 944,200.0000     4,513,276.00      2.24                 -

บรษิทั เซน็ทรลัพฒันา จ ากดั (มหาชน) CPN 76,800.0000       3,897,600.00      1.93                 -

บรษิทั แลนด์แอนด์เฮา้ส ์จ ากดั (มหาชน) LH 132,600.0000     1,040,910.00      0.52                 -

บรษิทั ดบับลวิเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) WHA 1,391,400.0000   4,368,996.00      2.17                 -

บรษิทั เบอร์ลี ่ยคุเกอร์ จ ากดั (มหาชน) BJC 57,000.0000       2,137,500.00      1.06                 -

บรษิทั คอมเซเวน่ จ ากดั (มหาชน) COM7 50,700.0000       2,078,700.00      1.03                 -

บรษิทั ซ.ีพ.ีออลล ์ จ ากดั (มหาชน) CPALL 133,300.0000     8,064,650.00      4.00                 -

บรษิทั เซน็ทรลั รเีทล คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) CRC 112,800.0000     3,666,000.00      1.82                 -

บรษิทั โฮม โปรดกัส ์เซน็เตอร์ จ ากดั (มหาชน) HMPRO 180,600.0000     2,654,820.00      1.32                 -

บรษิทั ปนูซเิมนต์ไทย จ ากดั (มหาชน) SCC 11,200.0000       4,188,800.00      2.08                 -

บรษิทั ทโีอเอ เพน้ท์ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) TOA 59,800.0000       2,212,600.00      1.10                 -

บรษิทั คาราบาวกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) CBG 26,600.0000       3,205,300.00      1.59                 -

บรษิทั เจรญิโภคภณัฑอ์าหาร จ ากดั (มหาชน) CPF 107,800.0000     3,099,250.00      1.54                 -

บรษิทั ไมเนอร์ อนิเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั (มหาชน) MINT 265,200.0000     6,576,960.00      3.26                 -

บรษิทั โอสถสภา จ ากดั (มหาชน) OSP 86,200.0000       3,146,300.00      1.56                 -

บรษิทั เจ เอม็ ท ีเน็ทเวอรคื เซอร์วสิเซส็ จ ากดั (มหาชน) JMT-W3 11,300.0000       -                   -                  - 4 เมษายน 2565

บรษิทั ย ูซติี้ จ ากดั (มหาชน) U-W4 6,248,280.0000   62,482.80          0.03                 - 9 มนีาคม 2566

201,785,088.80   100.00              

201,785,088.80   100.00                 

พฒันาอสงัหารมิทรพัย์

รวม หลกัทรพัยจ์ดทะเบยีน

รวมเงินลงทนุ - 100% (ราคาทนุ 185,276,135.28 บาท) 

ใบส าคญัแสดงสทิธิ

เงนิทุนและหลกัทรพัย์

พลงังานและสาธารณูปโภค

พฒันาอสงัหารมิทรพัย์

พาณิชย์

วสัดุก่อสรา้ง

อาหารและเครื่องดื่ม
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กองทุนเปิด แอล เอช โกรท (LHGROWTH) 

กองทุนเปิด แอล เอช โกรท 
งบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็ 

ส าหรบัรอบระยะเวลาตัง้แต่วนัท่ี 1 มิถนุายน 2563 ถึงวนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2563 

 

(หน่วย : บาท)
ยงัไม่ได้ตรวจสอบ

รายได้จากการลงทุน
รายได้จากเงนิปันผล 1,078,355.68
รายได้จากดอกเบีย้ 13,395.35

รวมรายได้ 1,091,751.03
ค่าใช้จ่าย

ค่าธรรมเนยีมการจดัการ                                                                               1,261,679.72
ค่าธรรมเนยีมผูดู้แลผลประโยชน์                                                                       30,280.33
ค่าธรรมเนยีมนายทะเบยีน                                                                              100,934.44
ค่าสอบบญัชี 30,081.54
ค่าใช้จ่ายอืน่ๆ ในการด าเนนิโครงการ 2,064,014.31

รวมค่าใช้จ่าย 3,486,990.34
รายได้จากการลงทุนสทุธิ (2,395,239.31)
รายการก าไร(ขาดทุน)สทุธจิากเงนิลงทุน

ก าไร(ขาดทุน)สทุธทิีเ่กดิขึน้ทัง้สิน้ 10,621,952.36
ก าไร(ขาดทุน)สทุธทิีย่งัไม่เกดิขึน้ทัง้สิน้ 11,231,898.03

รวมก าไร(ขาดทุน)จากเงนิลงทุนทีเ่กดิขึน้และยงัไม่เกดิขึน้ 21,853,850.39
การเพิม่ขึน้(ลดลง) ในสนิทรพัยส์ทุธจิากการด าเนนิงาน 19,458,611.08

การเพิม่ขึน้ในสนิทรพัยส์ทุธจิากการด าเนนิงานแยกตามประเภทผูถ้อืหน่วยลงทุน มดีงันี้
ชนดิสะสมมลูค่า 14,186,981.30     
ชนดิจ่ายเงนิปันผล 4,759,523.70       
ชนดิขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตัิ 512,106.08         

19,458,611.08     


