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กองทุนเปิด แอล เอช หุ้นปันผล พลัส (LHEQDPLUS) 

กองทุนเปิด แอล เอช หุ้นปันผล พลัส (LHEQDPLUS) 

ประเภทโครงการ : กองทุนรวมตราสารแห่งทุน ประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน 
 
นโยบายการลงทุน : กองทุนจะนำเงินลงทุนที่ระดมได้ไปลงทุนในตราสารทุนของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย โดยจะเน้นลงทุนในหุ้นที่มีประวัติการจ่ายเงินปันผล และมีแนวโน้มการจ่ายเงินปันผลที่ดี โดย
เฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม โดยมีหลักเกณฑ์การ
คัดเลือกหลักทรัพย์ดังนี้ 
1. ประวัติการจ่ายเงินปันผลในอดีตย้อนหลังอย่างน้อย 1-3 ปี และ/หรือแนวโน้มการจ่ายเงินปันผลใน
อนาคต และ/หรือ 
2. ผลประกอบการในอดีต และ/หรือผลประกอบการปัจจุบัน และ/หรือแนวโน้มการเติบโตในอนาคต  

โดยจะมีการพิจารณาเลือกลงทุนให้สอดคล้องตามเกณฑ์ที่กำหนด และพิจารณาปรับหลักทรัพย์ที่ลงทุนให้
สอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจของประเทศ  

สำหรับเงินทุนส่วนที่เหลือจะนำไปลงทุนในเงินฝากธนาคาร ตราสารแห่งหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ใบสำคัญ
แสดงสิทธิ และ/หรือหน่วย private equity ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. รวมถึงหลักทรัพย์
หรือทรัพย์สินอ่ืนหรือการหาดอกผลโดยวิธีอ่ืนตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงานประกาศกำหนด 

นอกจากนี้ กองทุนอาจลงทุนหรือมีไว้ในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่มีอยู่
จากการลงทุน เช่น การทำสวอป และ/หรือสัญญาฟอร์เวิร์ดที่อ้างอิงกับราคาตราสาร อัตราดอกเบี้ย และ/
หรือสัญญาฟิวเจอร์ เป็นต้น ตามที่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาหนดหรือให้ความเห็นชอบ 
รวมทั้งอาจทำธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์หรือธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse Repo) และ/
หรือธุรกรรมประเภทการให้ยืมหลักทรัพย์ (securities lending) รวมถึงอาจลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารหนี้
ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (non – investment grade) และตราสารหนี้ท่ีไม่ได้รับ
การจัดอันดับความน่าเช่ือถือ (Unrated) รวมทั้งตราสารทุนที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 
(Unlisted Securities) รวมถึงทรัพย์สินอื่นใด และ/หรือการหาดอกผลอื่นใดอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลาย
อย่างโดยเป็นไปตามที่ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด
หรือให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ กองทุนจะไม่ลงทุนในตราสารที่มีสญัญาซื้อขายลว่งหน้าแฝง (Structured Note) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3 

 

กองทุนเปิด แอล เอช หุ้นปันผล พลัส (LHEQDPLUS) 

 

 

 
เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน 
 กองทุนเปิด แอล เอช หุ้นปันผล พลัส 
  

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด ขอนำส่ง “รายงานสรุปสถานะการลงทุน” เพื่อรายงานผล     
การดำเนินงานของกองทุนตั้งแต่วันท่ี 1 มกราคม 2564 ถึงวันท่ี 31 ธันวาคม 2564 มาเพื่อโปรดทราบ 

 
สภาพตลาดในรอบบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 

 ตลาดหุ้นไทยปรับตัวเพิ่มขึ้นจากระดับ 1,449 จุด ณ วันที่ 1 มกราคม 2564 สู่ระดับ 1,657 จุด ในวันที่ 31 ธันวาคม 2564 
หรือ คิดเป็นการปรับตัวขึ้นประมาณ 14.4% ตามภาพการเร่งตัวขึ้นของการกระจายตัวของวัคซีน สถานการณ์การแพร่ระบาดที่มี
ทิศทางที่ผ่อนคลายมากขึ้น และ อัตราดอกเบี้ยที่ยังอยู่ในระดับที่ค่อนข้างต่ำ โดยตลาดยังคงให้น้ำหนักกับการฟื้นตัวของกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจโดยองค์รวมมากกว่าทิศทางที่เข้มงวดขึ้นของนโยบายทางการเงินของธนาคารกลางสหรัฐอย่างไรก็ตามตลาดหุ้นไทยในเดือน 
ม.ค. 2565 ค่อนข้างผันผวนสูง โดย SET Index ปรับตัวขึ้นต่อในช่วงครึ่งแรกของเดือน ตามปัจจัยบวกจากสถานการณ์ Omicron ที่
หลายฝ่ายพบว่ามีความรุนแรงไม่มาก ผนวกกับ แรงซื้อของนักลงทุนต่างชาติที่เข้ามาค่อนข้างมากอย่างต่อเนื่องในช่วงดังกล่าว ซึ่ง
เป็นไปตามภาพความคาดหวังด้านการฟื้นตัวของภาพเศรษฐกิจโดยองค์รวม ท่ีเป็นทิศทางเดียวกันกับตลาดหุ้นเกิดใหม่ในเอเชียอื่นๆที่
ถูกมองว่ามีความน่าสนใจมากกว่าตลาดหุ้นในประเทศพัฒนาแล้วในช่วงที่ผ่านมา ทั้งนี้ผนวกกับฐานที่ค่อนข้างต่ำในปีที่แล้วยังคงเป็น
แรงหนุนของการเก็งกำไรในช่วงระยะสั้น อย่างไรก็ดี จิตวิทยาการลงทุนในช่วงครึ่งหลังของเดือนถูกกระทบค่อนข้างแรงจากการที่
แนวนโยบายการเงินของ ธนาคารกลางสหรัฐฯ ท่ีค่อนข้าง hawkish กว่าที่ตลาดคาดทั้งในแง่ของการส่งสัญญาณปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 
และการเตรียมลดขนาดงบดุลของเฟด ส่งผลให้อัตราผลตอบแทนพันธบัตรทั่วโลกปรับตัวขึ้น กดดัน valuation ของสินทรัพย์เสี่ยง
โดยเฉพาะหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีและกลุ่มที่มีอัตราการเติบโตสูงซึ่งราคาปรับตัวข้ึนมาค่อนข้างเยอะในช่วงปีก่อนหน้า อย่างไรก็ดีเราพบว่า
ตลาดหุ้นไทยยังคงให้ผลตอบแทนที่ดีกว่าตลาดหุ้นส่วนใหญ่ เนื่องจากตลาดหุ้นไทยมีสัดส่วนของหุ้นกลุ่มอุตสาหกรรมเก่า หรือหุ้น 
Value ค่อนข้างมาก ทั้งนี้ในเดือน ม.ค. SET Index ปิดที่ 1,648.81 จุด (-0.53%) ด้วยมูลค่าการซื้อขายเฉลี่ย 8.75 หมื่นล้านบาท 
เทียบกับ 7.14 หมื่นล้านบาทในเดือนก่อนหน้า นักลงทุนต่างชาติซื้อสุทธิ 1.44 หมื่นล้านบาท นักลงทุนสถาบันฯ ขายสุทธิ 2.52 หมื่น
ล้านบาท พอร์ต บล. ซื้อสุทธิ 3.50 พันล้านบาท และนักลงทุนรายบุคคลซื้อสุทธิ 7.32 พันล้านบาท 

สำหรับมุมมองการลงทุน เรามองว่าความผันผวนของตลาดหุ้นไทยน่าจะปรับตัวน้อยลงกว่าในเดือนมกราคม เพราะตลาด
การเงินทั่วโลกตอบรับท่าที hawkish ของ Fed และความเป็นไปได้ที่ FOMC อาจจะขึ้นดอกเบี้ยถึงห้าครั้งในปีนี้เพื่อสกัดเงินเฟ้อไป
มากแล้ว ทั้งนี้ เนื่องจากไม่มีกำหนดการประชุม FOMC ในเดือนนี้ ดังนั้น ภาวะตลาดที่เป็นลบจากประเด็น Fed น่าจะลดลง อย่างไรก็
ตาม เรามองว่า upside ของตลาดไทยในเดือนนี้ยังคงจำกัด โดยจะยังคงโดนกดดันจากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรทั่วโลกยังคงเพิ่มขึ้น
อย่างต่อเนื่องในระยะสั้น อย่างน้อยจนถึงการปรับขึ้นของดอกเบี้ยนโยบายซึ่งคาดว่าจะเกิดขึ้นจริงในช่วงปลายไตรมาสหนึ่ง โดยเรา
ประเมินว่าอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐ และไทยจะขยับขึ้นต่อในช่วงเดือนข้างหน้า ซึ่งจะกดดันต่อการประเมินมูลค่าหุ้นในตลาด 
ทั้งนี้ หากใช้สมมติฐานว่าอัตราผลอตอบแทนพันธบัตรไทยอายุ 10 ปีขยับเพิ่มขึ้นจาก 2.2% ในปัจจุบันเป็น 2.5% การวิเคราะห์ 
earnings yield gap (EYG) ช้ีว่าดัชนี SET อาจจะปรับลดลงไปที่ระดับ 1,600 จุด แต่เรามองว่าจะเป็นโอกาสให้นักลงทุนที่คาดหวัง
ผลตอบแทนจากการลงทุนระยะยาวเข้าลงทุน โดยปัจจุบันเราจึงยังคงชอบหุ้นขนาดใหญ่มากกว่าหุ้นขนาดกลางหรือเล็ก และยังคงให้
น้ำหนักกับหุ้น Value ที่มีอัตราปันผลค่อนข้างดี เช่น กลุ่มธนาคาร พลังงาน สื่อสาร ท่ีการประเมินมูลค่าในปัจจุบันยังอยู่ในระดับที่
สมเหตุสมผลและมีปัจจัยหนุนเฉพาะตัว  โดยกองทุนยังคงเน้นการลงทุนแบบกระจายความเสี่ยงในตราสารทุนที่มีความผันผวนต่ำ จ่าย
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กองทุนเปิด แอล เอช หุ้นปันผล พลัส (LHEQDPLUS) 

ปันผลดี และ มีผลประกอบการณ์ที่แข็งแกร่ง เพื่อเป็นทางเลือกให้กับนักลงทุนที่ต้องการโฟกัสการลงทุนในหุ้นเพื่อผลตอบแทนที่ดีใน
ระยะยาวและได้ผลประโยชน์ส่วนเสริมด้านประกันสุขภาพ เรายังคงแนะนำให้ทยอยลงทุน 

 

บริษัทขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นอย่างสูง ที่ได้มอบความไว้วางใจให้บริษัทบริหารเงินลงทุนของท่าน บริษัท
ยังคงยืนยันในความตั้งใจและทุ่มเทความสามารถเพื่อบริหารเงินของท่านอย่างมีประสิทธิภาพสูงที่สุดต่อไป และหากท่านมีข้อสงสัย
ประการใด ท่านสามารถติดต่อมาได้ที่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด หมายเลขโทรศัพท์ 02-286-3484 
หรือท่ีอีเมล lhfund@lhfund.co.th 

 

    ขอแสดงความนับถือ 
                  บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด 
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รายชื่อผู้จัดการกองทุน 
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กองทุนเปิด แอล เอช หุ้นปันผล พลัส (LHEQDPLUS) 

ตารางเปรียบเทียบผลการดำเนินงาน 
ชนิดสะสมมูลค่า 

 ข้อมูล ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564 
 

 

 
 

 
 

 
ข้อมูล ณ วันที ่30 ธันวาคม 2564 

 

- เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของ
สมาคมบริษัทจัดการลงทุน 

- ผลการดำเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการ
ดำเนินงานในอนาคต 

- ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน 
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กองทุนเปิด แอล เอช หุ้นปันผล พลัส (LHEQDPLUS) 

ตารางเปรียบเทียบผลการดำเนินงาน 
ชนิดจ่ายเงินปนัผล 

ข้อมูล ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564 

 

 
            

 
 

ข้อมูล ณ วันที ่30 ธันวาคม 2564 

 

- เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของ
สมาคมบริษัทจัดการลงทุน 

- ผลการดำเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการ
ดำเนินงานในอนาคต 

- ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน 
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กองทุนเปิด แอล เอช หุ้นปันผล พลัส (LHEQDPLUS) 

รายงานสถานะการลงทนุ การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน 
มูลค่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 

 
 

 
 
 
 
 

 
  

รายละเอียดการลงทุนในหลักทรัพย์ 
      มูลค่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 

 

อัตราส่วน จ านวนเงินต้น มูลค่ายุติธรรม
(%) หรือ จ านวนหุ้น/ (บาท)

หน่วย
เงินฝากธนาคาร

ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) 10.76 21,438,579.08 21,438,857.95
          รวมเงินฝากธนาคาร 10.76 21,438,857.95

หุ้นสามัญ
     หมวดธุรกิจการท่องเที่ยวและสันทนาการ

บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จ ากัด (มหาชน) 2.39 152,600.00 4,768,750.00
     หมวดธุรกิจการแพทย์

บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จ ากัด(มหาชน) 2.95 256,000.00 5,888,000.00
บริษัท โรงพยาบาลรามค าแหง จ ากัด (มหาชน) 1.00 50,200.00 1,995,450.00

     หมวดธุรกิจเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร
EXOTIC FOOD PUBLIC COMPANY LIMITED 0.98 98,200.00 1,954,180.00

     หมวดธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์
บริษัท เจดับเบ้ิลยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จ ากัด (มหาชน) 1.39 125,800.00 2,767,600.00
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จ ากัด (มหาชน) 0.92 30,200.00 1,842,200.00
บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลด้ิง จ ากัด (มหาชน) 0.95 202,400.00 1,892,440.00
บริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) 0.94 222,500.00 1,880,125.00

     หมวดธุรกิจเงินทุนและหลักทรัพย์
บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จ ากัด (มหาชน) 0.68 23,200.00 1,363,000.00
บริษัท เอเซียเสริมกิจลีสซ่ิง จ ากัด (มหาชน) 1.54 69,400.00 3,070,950.00
บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) 1.54 142,200.00 3,071,520.00

     หมวดธุรกิจชิน้ส่วนอิเลคทรอนคิส์
บริษัท เค ซี อี อีเล็คโทรนคิส์ จ ากัด (มหาชน) 0.47 10,700.00 941,600.00
บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนคิส จ ากัด (มหาชน) 0.92 20,700.00 1,831,950.00

     หมวดธุรกิจเทคโนโลยี
บริษัท อินฟราเซท จ ากัด (มหาชน) 0.95 311,800.00 1,886,390.00
บริษัท เอ็นฟอร์ซ ซีเคียว จ ากัด (มหาชน) 0.95 61,900.00 1,903,425.00
บริษัท ฮิวแมนก้ิา จ ากัด (มหาชน) 1.03 168,400.00 2,054,480.00

รายละเอียด

รายละเอียดการลงทุน มูลค่าตามราคาตลาด %NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ 201,911,605.05      101.30        

เงินฝากธนาคาร 21,438,857.95        10.76          
หุ้นสามัญ 180,472,747.10      90.54          

ประเภทรายการค้างรับค้างจ่ายหรือหนีสิ้นอ่ืน ๆ (2,587,283.76)        (1.30)          
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 199,324,321.29     100.00       
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กองทุนเปิด แอล เอช หุ้นปันผล พลัส (LHEQDPLUS) 

รายละเอียดการลงทุนในหลักทรัพย์ (ต่อ) 
มูลค่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 

 

อัตราส่วน จ านวนเงินต้น มูลค่ายุติธรรม
(%) หรือ จ านวนหุ้น/ (บาท)

หน่วย
     หมวดธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร

บริษัท เจ มาร์ท จ ากัด (มหาชน) 1.54 53,500.00 3,076,250.00
บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) 1.01 422,400.00 2,019,072.00
บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนเิคชั่น จ ากัด (มหาชน) 1.00 43,700.00 1,999,275.00
บริษัท อินทัช โฮลด้ิงส์ จ ากัด (มหาชน) 1.99 49,400.00 3,964,350.00
บริษัท เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย)จ ากัด (มหาชน) 1.51 68,300.00 3,005,200.00
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ ากัด (มหาชน) 5.49 47,600.00 10,948,000.00

     หมวดธุรกิจธนาคาร
ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) 0.99 16,200.00 1,968,300.00
ธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) 5.48 76,900.00 10,919,800.00
ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จ ากัด (มหาชน) 1.91 63,800.00 3,812,050.00
ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) 2.39 37,500.00 4,762,500.00
บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเซียลกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 2.49 51,600.00 4,953,600.00
บริษัท ธนาคารทหารไทยธนชาต จ ากัด (มหาชน) 3.04 4,127,400.00 6,067,278.00

     หมวดธุรกิจบรรจุภัณฑ์
บริษัท เอสซีจี แพคเกจจ้ิง จ ากัด (มหาชน)  1.56 44,800.00 3,102,400.00

     หมวดธุรกิจบริการ
บริษัท ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์ จ ากัด (มหาชน) 1.09 147,700.00 2,171,190.00

     หมวดธุรกิจบริการรับเหมาก่อสร้าง
บริษัท ช.การช่าง จ ากัด (มหาชน) 2.55 222,000.00 5,083,800.00
บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจิเนยีร่ิงแอนด์คอนสตรัคชั่น จ ากัด(มหาชน) 0.98 132,600.00 1,949,220.00

     หมวดธุรกิจประกันภัยและประกันชีวิต
บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จ ากัด (มหาชน) 2.57 137,600.00 5,125,600.00

     หมวดธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภค
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จ ากัด (มหาชน) 2.80 121,910.00 5,577,382.50
บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ย่ี จ ากัด (มหาชน) 1.10 24,800.00 2,201,000.00
บริษัท ไทยออยล์ จ ากัด (มหาชน) 0.98 39,600.00 1,960,200.00
บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) 3.46 181,700.00 6,904,600.00
บริษัท พลังงานบริสุทธ์ิ จ ากัด (มหาชน) 1.02 21,200.00 2,035,200.00
บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟนน์ิ่ง จ ากัด (มหาชน) 1.02 207,000.00 2,028,600.00

     หมวดธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) 1.46 829,500.00 2,919,840.00
บริษัท แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จ ากัด (มหาชน) 0.99 223,500.00 1,966,800.00
บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) 2.00 189,600.00 3,981,600.00
บริษัท ออริจ้ิน พร็อพเพอร์ต้ี จ ากัด (มหาชน) 1.48 261,200.00 2,951,560.00
บริษัทเซ็นทรัลพัฒนา จ ากัด (มหาชน) 2.49 87,800.00 4,960,700.00

     หมวดธุรกิจพาณิชย์
บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จ ากัด (มหาชน) 2.43 334,200.00 4,845,900.00

     หมวดธุรกิจวัสดุก่อสร้าง
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จ ากัด(มหาชน) 2.48 12,800.00 4,940,800.00

รายละเอียด
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กองทุนเปิด แอล เอช หุ้นปันผล พลัส (LHEQDPLUS) 

รายละเอียดการลงทุนในหลักทรัพย์ (ต่อ) 
มูลค่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 

 
 
 
 

รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือ 
ของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน 

มูลค่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 
 

 

สถาบันการจัดอันดับความน่าเชือ่ถือ TRIS Rating 
คำอธิบายการจัดอันดับเครดิตตราสารหนี้ระยะกลางและยาวมีอายุต้ังแต่ 1 ปีขึ้นไป 
AAA อันดับเครดิตสูงสุด มีความเสี่ยงต่ำที่สุด ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑส์ูงสุด 

และได้รับผลกระทบน้อยมากจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอ่ืน ๆ 
AA มีความเสี่ยงต่ำมาก ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงมาก แต่อาจได้รั บ

ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอ่ืน ๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับ AAA 
A มีความเสี่ยงในระดับต่ำ ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูง แต่อาจได้รับ

ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอ่ืน ๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า 

อัตราส่วน จ านวนเงินต้น มูลค่ายุติธรรม
(%) หรือ จ านวนหุ้น/ (บาท)

หน่วย
     หมวดธุรกิจส่ือและส่ิงพิมพ์

บริษัท เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ากัด (มหาชน) 0.53 97,100.00 1,048,680.00
บริษัท บีอีซี เวิลด์ จ ากัด (มหาชน) 0.52 74,100.00 1,044,810.00
บริษัท แพลน บี มีเดีย จ ากัด (มหาชน) 2.25 597,496.00 4,482,624.60
บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชัน่ จ ากัด (มหาชน) 1.48 130,100.00 2,940,260.00

     หมวดธุรกิจอาหารและเคร่ืองด่ืม
บริษัท ไทยยูเนีย่น กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 0.48 49,200.00 959,400.00
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากัด (มหาชน) 1.91 132,100.00 3,797,875.00
บริษัท เอ็นเอสแอล ฟู้ดส์ จ ากัด (มหาชน) 1.46 156,200.00 2,905,320.00
บริษัท โอสถสภา จ ากัด (มหาชน) 0.99 57,800.00 1,979,650.00
          รวมหุ้นสามัญ 90.54 180,472,747.10

รวมเงินลงทุน 101.30 201,911,605.05
รายการค้างจ่ายหรือหน้ีสินอ่ืน ๆ -1.30 -2,587,283.76

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 100.00 199,324,321.29

รายละเอียด

ประเภท ผู้ออก อันดับ มูลค่าตาม
ความน่าเช่ือถือ ราคาตลาด

เงินฝากธนาคาร ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) AA+(FITCH) 21,438,857.95          
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กองทุนเปิด แอล เอช หุ้นปันผล พลัส (LHEQDPLUS) 

BBB มีความเสี่ยงในระดับปานกลาง ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ที่เพียงพอ แต่
มีความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น  ๆ มากกว่า และอาจมีความสามารถในการ
ชำระหนี้อ่อนแอลงเมื่อเทียบกับอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า 

BB มีความเสี่ยงในระดับสูง ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ต่ำกว่าระดับปาน
กลาง และจะได้รับผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ ค่อนข้างชัดเจน ซึ่งอาจส่งให้
ความสามารถในการชำระหนี้อยู่ในเกณฑ์ที่ไม่เพียงพอ 

B มีความเสี่ยงในระดับสูงมาก ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ต่ำ และอาจจะ
หมดความสามารถหรือความตั้งใจในการชำระหนี้ได้ตามการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และ
สิ่งแวดล้อมอ่ืน ๆ  

C มีความเสี่ยงในการผิดนัดชำระหนี้สูงที่สุด ผู้ออกตราสารหนี้ไม่มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นตาม
กำหนดอย่างชัดเจน โดยต้องอาศัยเง่ือนไขที่เอื้ออำนวยทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น  ๆ อย่างมากจึงจะมี
ความสามารถในการชำระหนี้ได้ 

D เป็นระดับท่ีอยู่ในสภาวะผิดนัดชำระหนี้ โดยผู้ออกตราสารหนี้ไม่สามารถชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นได้ตามกำหนด 
อันดับเครดิตจาก AA ถึง C อาจมีเครื่องหมายบวก (+) หรือลบ (-) ต่อท้ายเพื่อจำแนกความแตกต่างของคุณภาพของอันดับ

เครดิตภายในระดับเดียวกัน 

คำอธิบายการจัดอันดับเครดิตตราสารหนี้ระยะสั้นมีอายุต่ำกว่า 1 ปี 

T1 ผู้ออกตราสารหนี้มีสถานะท้ังทางด้านการตลาดและการเงินท่ีแข็งแกร่งในระดับดีมาก และนักลงทุนจะได้รับความคุ้มครอง
จากการผิดนัดชำระหนี้ที่ดีกว่าอันดับเครดิตในระดับอื่น ผู้ออกตราสารที่ได้รับอันดับเครดิตในระดับดังกล่าวซึ่งมี
เครื่องหมาย “+” ด้วยจะได้รับความคุ้มครองด้านการผิดนัดชำระหนี้ที่สูงยิ่งขึ้น 

T2 ผู้ออกตราสารหนี้มีสถานะทั้งทางด้านการตลาดและการเงินท่ีแข็งแกร่งในระดับดี และมีความสามารถในการชำระหนี้ระยะ
สั้นในระดับที่น่าพอใจ 

T3 ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระหนี้ระยะสั้นในระดับที่ยอมรับได้ 

T4 ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระหนี้ระยะสั้นท่ีค่อนข้างอ่อนแอ 

อันดับเครดิตทุกประเภทที่จัดโดย TRIS Rating เป็นอันดับเครดิตตราสารหนี้ในตระกูลเงินบาท ซึ่งสะท้อนความสามารถใน
การชำระหนี้ของผู้ออกตราสารโดยไม่รวมความเสี่ยงในการเปลี่ยนแปลงการชำระหนี้จากสกุลเงินบาทเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ 

นอกจากนี้ TRIS Rating ยังกำหนด “แนวโน้มอันดับเครดิต” (Rating Outlook) เพื่อสะท้อนความเป็นไปได้ของการ
เปลี่ยนแปลงอันดับเครดิตของผู้ออกตราสารในระยะปานกลางหรือระยะยาว โดย TRIS Rating จะพิจารณาถึงโอกาสที่จะเกิดการ
เปลี่ยนแปลงของภาวะอุตสาหกรรมและสภาพแวดล้อมทางธุรกิจในอนาคตของผู้ออกตราสารที่อาจกระทบต่อความสามารถในการ
ชำระหนี้ ทั้งนี้ แนวโน้มอันดับเครดิตที่ออกให้แก่หน่วยงานหนึ่ง ๆ จะเทียบเท่ากับความสามารถในการชำระหนี้ของหน่วยงานนั้น ๆ 
แนวโน้มอันดับเครดิตแบ่งออกเป็น 4 ระดับ ได้แก่ 

Positive  หมายถึง อันดับเครดิตอาจปรับขึ้น 

Stable  หมายถึง อันดับเครดิตอาจไม่เปลี่ยนแปลง 

Negative หมายถึง อันดับเครดิตอาจปรับลดลง 

Developing หมายถึง อันดับเครดิตอาจปรับขึ้น ปรับลดลง หรือไม่เปลี่ยนแปลง 
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สถาบันการจัดอันดับความน่าเชือ่ถือ Fitch Rating 
คำอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือระยะยาว สำหรับประเทศไทย 

AAA(tha) แสดงถึงระดับความน่าเช่ือถือขั้นสูงสุดของอันดับความน่าเชื่อถือภายในประเทศไทย ซึ่งกำหนดโดย Fitch โดยอันดับ
ความน่าเชื่อถือนี้จะมอบให้กับอันดับความน่าเช่ือถือท่ีมีความเสี่ยง “น้อยท่ีสุด” เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือ
ตราสารอื่นในประเทศไทย และโดยปกติแล้วจะกำหนดให้แก่ตราสารทางการเงินท่ีออกหรือค้ำประกันโดยรัฐบาล 

AA(tha) แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงมากเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย โดยระดับความ
น่าเชื่อถือของตราสารทางการเงินขั้นนี้ต่างจากผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเช่ือถือขั้น
สูงสุดของประเทศไทยเพียงเล็กน้อย 

BBB (tha) แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นปานกลางเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย อย่างไรก็
ดีมีความเป็นไปได้มากว่าการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์หรือสภาพทางเศรษฐกิจจะมีผลกระทบต่อความสามารถใน
การชำระหนี้ได้ตรงตามกำหนดเวลาของตราสารทางการเงินเหล่านี้มากกว่าตราสารหนี้อื่นที่ได้รับการจัดอันดับความ
น่าเชื่อถือในประเภทท่ีสูงกว่า 

BB (tha) แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือค่อนข้างต่ำเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย การชำระ
หนี้ตามเง่ือนไขของตราสารเหล่านี้ภายในประเทศนั้น ๆ มีความไม่แน่นอนในระดับหนึ่งและความสามารถในการชำระ
หนี้คนืตามกำหนดเวลาจะมีความไม่แน่นอนมากขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจในทางลบ 

B (tha) แสดงถึงระดับความน่าเช่ือถือขั้นต่ำอย่างมีนัยสำคัญเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย 
การปฏิบัติตามเง่ือนไขของตราสารหนี้และข้อผูกพันทางการเงินยังคงเป็นไปได้ในปัจจุบัน แต่ความมั่นคงยังจำกัดอยู่ใน
ระดับหนึ่งเท่านั้น และความสามารถในการชำระหนี้คืนตามกำหนดเวลาอย่างต่อเนื่องนั้นไม่แน่นอน ข้ึนอยู่กับสภาวะที่
เอื้อต่อการดำเนินธุรกิจและสภาพทางเศรษฐกิจ 

CCC(tha), CC(tha), C(tha)   แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นต่ำมากเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศ
ไทย ความสามารถในการปฏิบัติตามข้อผูกพันทางการเงินข้ึนอยู่กับสภาวะที่เอื้อต่อการดำเนินธุรกิจและการพัฒนาทาง
เศรษฐกิจเพียงอย่างเดียว 

D(tha) อันดับความน่าเช่ือถือเหล่านี้ จะถูกกำหนดให้สำหรับองค์กรหรือตราสารหนี้ซึ่ งกำลังอยู่ในภาวะผิดนัดชำระหนี้ใน
ปัจจุบัน 

คำอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือระยะสั้น สำหรับประเทศไทย 

F1 (tha) แสดงถึงระดับความสามารถข้ันสูงสุดในการชำระหนี้ตามเง่ือนไขของตราสารตรงตามกำหนดเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออก
ตราสารหรือตราสารอื่น ๆ ในประเทศไทย ภายใต้อันดับความน่าเช่ือถือนี้จะมอบให้สำหรับอันดับความน่าเช่ือถือที่มี
ความเสี่ยง “น้อยท่ีสุด” เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นในประเทศเดียวกันและโดยปกติแล้วจะกำหนดให้กับตรา
สารทางการเงินที่ออกหรือค้ำประกันโดยรัฐบาล ในกรณีที่มีระดับความน่าเช่ือถือสูงเป็นพิเศษจะมีสัญลักษณ์ “+” 
แสดงไว้เพิ่มเติมจากอันดับความน่าเช่ือถือท่ีกำหนด 

F2 (tha) แสดงถึงระดับความสามารถในการชำระหนี้ตามเง่ือนไขทางการเงินของตราสารตามกำหนดเวลาในระดับที่น่าพอใจ
เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่น ๆ ในประเทศไทย อย่างไรก็ดี ระดับความน่าเชื่อถือดังกล่าวยังไม่
อาจเทียบเท่ากับกรณีที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่สูงกว่า 

F3 (tha) แสดงถึงระดับความสามารถในการชำระหนี้ตามเง่ือนไขทางการเงินของตราสารตามกำหนดเวลาในระดับปานกลางเมื่อ
เปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่น ๆ ในประเทศไทย ความสามารถในการชำระหนี้ดังกล่าวจะมีความไม่
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แน่นอนมากขึ้นไปตามความเปลี่ยนแปลงในทางลบในระยะสั้นมากกว่าตราสารที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่
สูงกว่า 

B (tha) แสดงถึงระดับความสามารถในการชำระหนี้ตามเง่ือนไขทางการเงินของตราสารตามกำหนดเวลาที่ไม่แน่นอนเมื่อ
เปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่น ๆ ในประเทศไทย ความสามารถในการชำระหนี้ดังกล่าวจะไม่แน่นอน
มากขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจแลการเงินในทางลบระยะสั้น 

C (tha) แสดงถึงระดับความสามารถในการชำระหนี้ตามเง่ือนไขทางการเงินของตราสารตามกำหนดเวลาที่ไม่แน่นอนสูงเมื่อ
เปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่น ๆ ในประเทศไทย ความสามารถในการปฏิบัติตามข้อผูกพันทางการเงิน
ขึ้นอยู่กับสภาวะที่เอื้อต่อการดำเนินธุรกิจและสภาพการณ์ทางเศรษฐกิจเท่านั้น 

D (tha) แสดงถึงการผิดนัดชำระหนี้ที่ได้เกิดขึ้นแล้วหรือกำลังจะเกิดขึ้น 

หมายเหตุประกอบการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระยะยาว ในระยะสั้น สำหรับประเทศไทย 

เครื่องบ่งช้ีพิเศษสำหรับประเทศไทย “tha” จะถูกระบุไว้ต่อจากอันดับความน่าเช่ือถือทุกระดับ เพื่อแยกความแตกต่างออก
จากการจัดอันดับความน่าเชื่อถือระดับสากล เครื่องหมาย “ + ” หรือ “ - ” อาจจะถูกระบุไว้เพิ่มเติมต่อจากอันดับความน่าเชื่อถือ
สำหรับประเทศหนึ่งๆ เพื่อแสดงถึงสถานะย่อยโดยเปรียบเทียบกันภายในอันดับความน่าเช่ือถือขึ้นหลัก ทั้งนี้ จะไม่มีการระบุ
สัญลักษณ์ต่อท้ายดังกล่าว สำหรับอันดับความน่าเชื่อถือระดับ “AAA (tha)” หรืออันดับที่ต่ำกว่า “CCC (tha)” 

สำหรับอันดับความน่าเชื่อถือในระยะยาวและจะไม่มีการระบุสัญลักษณ์ต่อท้ายดังกล่าวสำหรับอันดับความน่าเชื่อถือในระยะ
สั้น นอกเหนือจาก “F1 (tha)” 

สัญญาณการปรับอันดับความน่าเช่ือถือ (Rating Watch) : สัญญาณการปรับอันดับความน่าเช่ือถือจะถูกใช้เพื่อแจ้งให้นัก
ลงทุนทราบว่ามีความเป็นไปได้ที่จะมีการเปลี่ยนแปลงอันดับความน่าเช่ือถือและแจ้งแนวโน้มทิศทางของการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว 
สัญญาณดังกล่าวอาจระบุเป็น “สัญญาณบวก” ซึ่งบ่งช้ีแนวโน้มในการปรับอันดับความน่าเชื่อถือให้สูงขึ้น “สัญญาณลบ” จะบ่งช้ี
แนวโน้มในการปรับอันดับความน่าเชื่อถือให้ต่ำลง หรือ “สัญญาณวิวัฒน์” ในกรณีที่อันดับความน่าเชื่อถืออาจจะได้รับการปรับขึ้น 
ปรับลง หรือคงที่ โดยปกติสัญญาณการปรับอันดับความน่าเชื่อถือมักจะถูกระบุไว้สำหรับช่วงระยะเวลาสั้น ๆ 
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รายงานสรุปเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน 
มูลค่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 

 

 

 

 

รายชื่อหุ้นที่ลงทุน 10 อันดับแรก พร้อมสัดส่วนการลงทุน 
มูลค่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 

 
 
 
 

รายงานการลงทุนที่ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน 
รอบปีบัญชีระหว่างวันที่ 31 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565 

วันท่ี รายละเอียด การดำเนินการแก้ไข 
  

 
 

 
 

กลุ่มของตราสารการลงทุน มูลค่าตามราคาตลาด %NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทย/ตราสารภาครัฐต่างประเทศ                        -
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดต้ังข้ึน ธนาคารพาณิชย์ 21,438,857.95           10.76            

หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก/ส่ังจ่าย/รับอาวัล/ค้ าประกัน
(ค) ตราสารที่มีอันดับความนา่เชือ่ถืออยู่ในอันดับที่สามารถ -                          -               

ลงทุนได้ (Investment grade)
(ง) ตราสารที่มีอันดับความนา่เชือ่ถืออยู่ในอันดับต่ ากว่าอันดับที่ -                          -               

สามารถลงทุนได้ (Non Investment grade) หรือไม่มี Rating

ล าดับ ช่ือย่อ ร้อยละของเงินลงทุน
1 ADVANC 5.49
2 KBANK 5.48
3 PTT 3.46
4 TTB 3.04
5 BDMS 2.95
6 GULF 2.80
7 BLA 2.57
8 CK 2.55
9 CPN 2.49
10 TISCO 2.49บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน)

บริษัท ธนาคารทหารไทยธนชาต จ ากัด (มหาชน)
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จ ากัด (มหาชน)
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จ ากัด (มหาชน)
บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จ ากัด (มหาชน)
บริษัท ช.การช่าง จ ากัด (มหาชน)
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จ ากัด (มหาชน)

บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน)

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ ากัด (มหาชน)
ธนาคาร กสิกรไทย จ ากัด (มหาชน)

ช่ือหลักทรัพย์

สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนสำหรับกลุ่มตราสารตาม (ง) เท่ากับ 15% NAV 



 

 

16 

 

กองทุนเปิด แอล เอช หุ้นปันผล พลัส (LHEQDPLUS) 

การใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น 
ผู้ลงทุนสามารถตรวจดูแนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงและการดำเนินการใช้สิทธิออกเสียงได้ที่ website ของบริษัท

จัดการ www.lhfund.co.th 
 
 
 

รายงานรายชื่อของบุคคลที่เกี่ยวข้อง ที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนรวม 
 กองทุนเปิด แอล เอช หุ้นปันผล พลัส มีการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องในรอบระยะเวลาตั้งแต่วันท่ี 1 มกราคม 2564 
ถึงวันท่ี 31 ธันวาคม 2564 ตามรายชื่อ ดังนี้ 

- บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)  
- บริษัทหลักทรัพย ์แลนด์ แอนด์ เฮา้ส์ จำกัด (มหาชน) 

หมายเหตุ : ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวม ได้ที่บริษัทจัดการโดยตรง หรือที่ website ของบริษัท
หลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด www.lhfund.co.th และสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. www.sec.or.th 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.lhfund.co.th/
http://www.sec.or.th/
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กองทุนเปิด แอล เอช หุ้นปันผล พลัส (LHEQDPLUS) 

การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนือ่งจากการใช้บริการบุคคลอื่นๆ (Soft Commission) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บริษัทท่ีให้ผลประโยชน์ บทวิเคราะห์
และข้อมูล
ข่าวสาร

จัดเย่ียมชม
บริษัท

สัมมนา เหตุผลในการรับผลประโยชน์

บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จ ากัด (มหาชน) P P เพ่ือประโยชน์ในการลงทุนของกองทนุ

บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีต้ี จ ากัด P P เพ่ือประโยชน์ในการลงทุนของกองทนุ

บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จ ากัด (มหาชน) P P P เพ่ือประโยชน์ในการลงทุนของกองทนุ

บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) P เพ่ือประโยชน์ในการลงทุนของกองทนุ

บริษัท หลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) P P P เพ่ือประโยชน์ในการลงทุนของกองทนุ

บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จ ากัด (มหาชน) P P P เพ่ือประโยชน์ในการลงทุนของกองทนุ

บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จ ากัด (มหาชน) P P P เพ่ือประโยชน์ในการลงทุนของกองทนุ

บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) P เพ่ือประโยชน์ในการลงทุนของกองทนุ

บริษัทหลักทรัพย์ ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จ ากัด P P เพ่ือประโยชน์ในการลงทุนของกองทนุ

บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย เวลท์ จ ากัด P เพ่ือประโยชน์ในการลงทุนของกองทนุ

บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จ ากัด (มหาชน) P P P เพ่ือประโยชน์ในการลงทุนของกองทนุ

บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จ ากัด P P P เพ่ือประโยชน์ในการลงทุนของกองทนุ

บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จ ากัด (มหาชน) P เพ่ือประโยชน์ในการลงทุนของกองทนุ

บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จ ากัด (มหาชน) P P P เพ่ือประโยชน์ในการลงทุนของกองทนุ

บริษัทหลักทรัพย์ เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จ ากัด P P P เพ่ือประโยชน์ในการลงทุนของกองทนุ

บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จ ากัด P P P เพ่ือประโยชน์ในการลงทุนของกองทนุ
บริษัทหลักทรัพย์อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) P เพ่ือประโยชน์ในการลงทุนของกองทนุ
บริษัทหลักทรัพย์พัฒนสิน จ ากัด (มหาชน) P P P เพ่ือประโยชน์ในการลงทุนของกองทนุ
บริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) P P P เพ่ือประโยชน์ในการลงทุนของกองทนุ
บริษัทหลักทรัพย์ธนชาต จ ากัด (มหาชน) P P P เพ่ือประโยชน์ในการลงทุนของกองทนุ
บริษัทหลักทรัพย์ ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จ ากัด P เพ่ือประโยชน์ในการลงทุนของกองทนุ
บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) P P P เพ่ือประโยชน์ในการลงทุนของกองทนุ
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กองทุนเปิด แอล เอช หุ้นปันผล พลัส (LHEQDPLUS) 

ค่านายหน้าซ้ือขายหลักทรัพย ์
ต้ังแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 

 
 

         หมายเหตุ  *รวมภาษีมูลค่าเพิม่ 
 
 
 

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน (Portfolio Turnover Ratio: PTR) 
มูลค่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 

 
 
 
 

ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3  
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 

ผู้ถือหน่วย (ราย) สัดส่วน (ร้อยละ) 
N/A N/A 

 
 
 
 

ล าดับ ช่ือบริษัทนายหน้า ค่านายหน้า
(บาท)*

อัตราส่วน
(%)

1 บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จ ากัด 653,408.60 13.74

2 บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จ ากัด  133,418.06 2.81

3 บริษัทหลักทรัพย์โนมรูะ พัฒนสิน จ ากัด (มหาชน) 99,562.13 2.09

4 บริษัทหลักทรัพย์เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จ ากัด 235,716.11 4.96

5 บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จ ากัด 147,598.29 3.11

6 บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จ ากัด (มหาชน) 505,247.69 10.63

7 บริษัท หลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 197,614.37 4.16

8 บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จ ากัด (มหาชน) 666,119.77 14.02

9 บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จ ากัด (มหาชน)  803,165.89 16.90

10 บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จ ากัด (มหาชน) 9,461.71 0.20

11 บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน)  595,283.93 12.53

12 บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จ ากัด (มหาชน) 249,552.99 5.25

13 บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จ ากัด 149,195.81 3.14

14 บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จ ากัด  286,994.25 6.04

15 บริษัท หลักทรัพย์ ทรีนิต้ี จ ากัด 20,100.07 0.42

4,752,439.67 100.00รวม

ช่ือกองทุน PTR
กองทุนเปิด แอล เอช หุ้นปันผล พลัส 6.9952
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กองทุนเปิด แอล เอช หุ้นปันผล พลัส (LHEQDPLUS) 

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม 
สำหรับรอบระยะเวลาต้ังแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน* จ านวนเงิน

Fund's Direct Expenses (หน่วย : พันบาท) เรียกเก็บจริง ตามโครงการ*

ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee) 2,472.99 1.338 ไม่เกินร้อยละ 2.50

ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee) 39.57 0.021 ไม่เกินร้อยละ 0.10

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (Registrar Fee) 2,054.80 1.111 ไม่เกินร้อยละ 1.50

ค่าสอบบัญชี (Audit Fee) 45.00 0.024 ตามที่จ่ายจริง

ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee) ไม่มี ไม่มี ไม่มี

ค่าจัดต้ังและจดทะเบียนกองทุน (Setup and Registered Fund) 49.89 0.027 ตามที่จ่ายจริง

ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ในการด าเนินโครงการ  (Others Operating  Expense) 111.15 0.060 ตามที่จ่ายจริง

รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด** 4,773.40 2.581

ค่าใช้จ่ายในการซ้ือขายหลักทรัพย์ 1,961.67 1.061 ตามที่จ่ายจริง

หมายเหตุ

* ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอ่ืนใดในท านองเดียวกัน (ถ้ามี)

ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

**  ไม่รวมค่านายหน้าซ้ือขายหลักทรัพย์ และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่เกิดข้ึนจากการซ้ือขายหลักทรัพย์










































