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กองทุนเปิด แอล เอช หุ้นปันผล (LHEQD) 

กองทุนเปิด แอล เอช หุ้นปันผล (LHEQD) 

ประเภทโครงการ : กองทุนรวมตราสารแห่งทุน ประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน โดยแบ่งชนิดหน่วยลงทุนเป็น 4 ชนิด ดังน้ี 
• ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ (LHEQD-R) 
• ชนิดจ่ายเงินปันผล (LHEQD-D) 
• ชนิดสะสมมูลค่า (LHEQD-A) 
• ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ (LHEQD-E) 

นโยบายการลงทุน : กองทุนจะนำเงินลงทุนที่ระดมได้ไปลงทุนในตราสารทุนของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
โดยจะเน้นลงทุนในหุ้นท่ีมีประวัติการจ่ายเงินปันผล และมีแนวโน้มการจ่ายเงินปันผลที่ดี โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชี
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม โดยมีหลักเกณฑ์การคัดเลือกหลักทรัพย์ดังนี้ 

       1. ประวัติการจ่ายเงินปันผลในอดีต ประมาณ 1-5 ปีย้อนหลัง  
        2. ผลประกอบการในปัจจุบันและในอนาคต โดยพิจารณาจากแนวโน้มการเติบโตของยอดขาย หรือรายได้ หรือ

กำไร และ 
        3. แนวโน้มการจ่ายเงินปันผลในอนาคต  
       โดยจะมีการพิจารณาเลือกลงทุนให้สอดคล้องตามเกณฑ์ที่กำหนด และพิจารณาปรับหลักทรัพย์ที่ลงทุนให้สอดคล้อง

กับสภาวะเศรษฐกิจของประเทศ รวมทั้งวิเคราะห์ผลการดำเนินงานหรือฐานะทางการเงินของบริษัทที่ลงทุน อย่าง
น้อยปีละ 1 ครั้ง สำหรับเงินทุนส่วนที่เหลือจะนำไปลงทุนในเงินฝากธนาคาร ตราสารแห่งหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน 
ใบสำคัญแสดงสิทธิ รวมถึงหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นหรือการหาดอกผลโดยวิธีอ่ืนตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ
สำนักงานประกาศกำหนด      

       กองทุนจะไม่ลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์หรือตราสารที่เสนอขายในต่างประเทศ ตราสารทุนของบริษัทท่ีไม่ได้ 
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ (Unlisted securities) ตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง 
(Structured Notes) สัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) รวมถึงตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเช่ือถือต่ำกว่าที่
สามารถลงทุนได้ (Non - Investment grade) และตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเช่ือถือ (Unrated Securities) 
ทั้งนี้ กองทุนอาจมีไว้ซึ่งตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเช่ือถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non - Investment grade) 
เฉพาะกรณีที่ตราสารหนี้นั้นได้รับการจัดอันดับความน่าเช่ือถือท่ีสามารถลงทุนได้ (Investment grade) ขณะที่
กองทุนลงทุนเท่านั้น 
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กองทุนเปิด แอล เอช หุ้นปันผล (LHEQD) 

 

 

เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน 
 กองทุนเปิด แอล เอช หุ้นปันผล  

 
 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด ขอนำส่ง “รายงานสรุปสถานะการลงทุน” เพื่อรายงานผลการ
ดำเนินงานของกองทุนตั้งแต่วันท่ี 1 กันยายน 2563 ถึงวันท่ี 31 สิงหาคม 2564 มาเพื่อโปรดทราบ 

 
สภาพตลาดในรอบบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2563 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2564 

ตลาดหุ้นไทยปรับตัวเพิ่มขึ้นจากระดับ 1,305 จุด ณ วันท่ี 1 กันยายน 2563 สู่ระดับ 1,638 จุด ในวันที่ 31 สิงหาคม 2564 หรือ 
คิดเป็นการปรับตัวขึ้นประมาณ 25.5% จากฐานที่ค่อนข้างต่ำหลังจากตลาดคลายกังวลไปตามภาพพัฒนาการของวัคซีน และ สถานการณ์การ
แพร่ระบาดที่มีทิศทางที่ผ่อนคลายมากข้ึน โดยนักลงทุนยังคงให้น้ำหนักกับการผ่อนคลายมาตรการควบคุมต่าง ๆ ซึ่งคาดว่าจะส่งผลบวกต่อ
กิจกรรมทางเศรษฐกิจให้ฟื้นตัวได้ในระยะกลางถึงยาวมากกวา่การปรับตัวขึ้นของเงินเฟ้อและแนวโน้มการเพิ่มขึ้นของอัตราดอกเบี้ยสหรัฐฯ ใน
ระยะสั้นโดยมีแรงหนุนจากแรงซื้อของนักลงทุนต่างชาติที่พลิกกลับมาซื้อสุทธิเป็นเดือนที่สองติดต่อกันในช่วงที่ผ่านมา 

สำหรับมุมมองการลงทุน เรามองว่าแนวโน้มการเปิดประเทศรวมถึงการฉีดวัคซีนมีความคืบหน้าและชัดเจนมากขึ้นพอสมควรจึง
เห็นว่าหุ้นกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับการเปิดประเทศและการกลับมาใช้ชีวิตตามปรกติ หรือ Reopening Theme Stock นั้นยังคงมีแนวโน้มที่
คาดว่าจะให้ผลตอบแทนที่ดีกว่าตลาดได้ในระยะกลางถึงยาว โดยเรายังคงมุมมองเชิงบวกต่อการลงทุนในตลาดหุ้นไทยโดยภาพรวม 
โดยเฉพาะกลุ่มหุ้นขนาดใหญ่อย่างกลุ่มพลังงาน และกลุ่มธนาคาร ที่จะได้ประโยชน์จากการขาดแคลนอุปทานในสินค้าพลังงานในหลาย ๆ 
ประเทศ และ ภาวะดอกเบี้ยขาข้ึน โดยทาง บลจ. ยังคงประเมินว่าตลาดหุ้นไทยได้ผ่านจุดต่ำสุดไปแล้วตั้งแต่ ไตรมาส 2 ปีท่ีผ่านมา และ 
คาดว่ารัฐบาลจะมีการออกมาตรการดูแล และเยียวยาเศรษฐกิจจากวงเงินกู้ที่ยังคงเหลืออยู่เพื่อประคับประคองเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง 
โดยจำนวนวัคซีนที่จะทยอยเข้ามาในช่วงครึ่งหลังของปี และต้นปีหน้าจะมีส่วนสำคัญที่จะผลักดันทำให้สถานการณ์แพร่ระบาดปรับตัวดีขึ้น 
โดยในระยะสั้นทาง บลจ. ยังคงมองเห็นโอกาสในการลงทุนในบริษัทที่มีอัตราการเติบโตสูง ในบางกลุ่มธุรกิจที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบ
ต่อเนื่องจำกัด และจะยังคงรายงานผลประกอบการณอ์อกมาแข็งแกร่งจากลักษณะเฉพาะตัวของธุรกิจ เช่น กลุ่มที่ได้รับประโยชน์จากการ
อ่อนค่าของเงินบาท กลุ่มส่งออกที่ได้รับประโยชน์จากการฟื้นตัวของอุปสงค์โลกโดยองค์รวม  ในขณะที่ในระยะกลางทาง บลจ. ยังคงให้
น้ำหนักกับกลุ่มที่ท่ีได้รับประโยชน์ของการเปลี่ยนแปลงในเชิงของโครงสร้าง และกลุ่มที่จะฟื้นตัวได้ดีหลังจากสถานการณ์แพร่ระบาดผ่าน
พ้นไป  ถึงแม้ทางบลจ. จะยังคงมองเห็นความเสี่ยงจากปัจจัยภายนอกอย่างในเรื่องของผลกระทบของการลดขนาด QE การขึ้นดอกเบี้ย
ของ Fed ปัญหาเรื่องการผิดนัดชำระหนี้ของ China Evergrande Group และปัญหาภายในอย่างเรื่องน้ำท่วมและเสถียรภาพทางการเมือง 
แต่เรายังคงให้น้ำหนักกับการฟื้นตัวของภาพรวมของเศรษฐกิจ และมองว่าตลาดหุ้นของไทยจะยังคงเป็นเป้าหมายการลงทุนของนักลงทุน
ต่างชาติเมื่อสถานการณ์เริ่มกลับเข้าสู่สภาวะปกติอีกครั้ง โดยกองทุนยังคงเน้นการลงทุนแบบกระจายความเสี่ยงในตราสารทุนที่มีมีการ
จ่ายปันผลที่ดี และมีผลประกอบการณ์ที่แข็งแกร่ง เพื่อเป็นทางเลือกให้กับนักลงทุนท่ีคาดหวังผลตอบแทนท่ีดีกว่าสินทรัพย์ปลอดภัย โดย
ยังคงแนะนำให้ทยอยเข้าลงทุนเพื่อผลตอบแทนท่ีดีในระยะยาว 
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กองทุนเปิด แอล เอช หุ้นปันผล (LHEQD) 

 บริษัทขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นอย่างสูง ที่ได้มอบความไว้วางใจให้บริษัทบริหารเงินลงทุนของท่าน บริษัทยังคง
ยืนยันในความตั้งใจและทุ่มเทความสามารถเพื่อบริหารเงินของท่านอย่างมีประสิทธิภาพสูงที่สุดต่อไป และหากท่านมีข้อสงสัยประการใด 
ท่านสามารถติดต่อมาได้ที่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด หมายเลขโทรศัพท์ 02-286-3484 หรือที่อีเมล 
lhfund@lhfund.co.th 

 

    ขอแสดงความนับถือ 

                  บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด 
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กองทุนเปิด แอล เอช หุ้นปันผล (LHEQD) 
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กองทุนเปิด แอล เอช หุ้นปันผล (LHEQD) 

รายชื่อผู้จัดการกองทุน 
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กองทุนเปิด แอล เอช หุ้นปันผล (LHEQD) 

ตารางเปรียบเทียบผลการด าเนินงานของ 
ชนิดสะสมมลูค่า 

ข้อมูล ณ วนัท่ี 31 สิงหาคม 2564 

 
 

 
 

 
              ข้อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564 

 
- เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคม

บริษัทจัดการลงทุน 
- ผลการดำเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการ

ดำเนินงานในอนาคต 
- ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจ 
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กองทุนเปิด แอล เอช หุ้นปันผล (LHEQD) 

ตารางเปรียบเทียบผลการดำเนินงานของ 
ชนิดจ่ายเงินปนัผล 

ข้อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564 
 

 
 

 
 

 
   
               ข้อมูล ณ วันที ่31 สิงหาคม 2564 

 
- เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคม

บริษัทจัดการลงทุน 
- ผลการดำเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการ

ดำเนินงานในอนาคต 
- ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจ 
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กองทุนเปิด แอล เอช หุ้นปันผล (LHEQD) 

ตารางเปรียบเทียบผลการด าเนินงานของ 
ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอตัโนมติั 
ข้อมูล ณ วนัท่ี 31 สิงหาคม 2564 

 
 

 
 

 
  ข้อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564 
 

- เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคม
บริษัทจัดการลงทุน 

- ผลการดำเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการ
ดำเนินงานในอนาคต 

- ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจ 
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กองทุนเปิด แอล เอช หุ้นปันผล (LHEQD) 

ตารางเปรียบเทียบผลการด าเนินงานของ 
ชนิดช่องทางอิเลก็ทรอนิกส ์

ข้อมูล ณ วนัท่ี 31 สิงหาคม 2564 

 
 

 
 
 
 

 ข้อมูล ณ วันที ่31 สิงหาคม 2564 
 
- เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคม

บริษัทจัดการลงทุน 
- ผลการดำเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการ

ดำเนินงานในอนาคต 
- ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจ 
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กองทุนเปิด แอล เอช หุ้นปันผล (LHEQD) 

รายงานสถานะการลงทนุ การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน 
มูลค่า ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564 

 
  

 
 

รายละเอียดการลงทุนในหลักทรัพย์ 
มูลค่า ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564 

 
 

รายละเอียดการลงทุน มูลค่าตามราคาตลาด %NAV

หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ 229,552,935.36              103.16                    

เงินฝากธนาคาร 52,832,730.11                23.74                      

หุ้นสามัญ 176,720,205.25              79.42                      

ประเภทรายการค้างรับค้างจ่ายหรือหน้ีสินอ่ืน ๆ (7,049,177.38)                (3.17)                       

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 222,503,757.98         100.00               

อัตราส่วน จ านวนเงินต้น มูลค่ายุติธรรม

(%) หรือ จ านวนหุ้น/ (บาท)

หน่วย

เงินฝากธนาคาร

ธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) 23.74 52,818,073.77 52,832,730.11

          รวมเงินฝากธนาคาร 23.74 52,832,730.11

หุ้นสามัญ

     หมวดธุรกิจการแพทย์

บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จ ากัด(มหาชน) 2.00 190,000.00 4,446,000.00

บริษัท บางกอก เชน ฮอสปิทอล จ ากัด (มหาชน) 1.45 143,800.00 3,235,500.00

บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จ ากัด (มหาชน) 0.48 289,000.00 1,069,300.00

     หมวดธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จ ากัด (มหาชน) 1.96 68,500.00 4,366,875.00

บริษัท พรีเชียส ชิพป้ิง จ ากัด (มหาชน) 0.47 45,600.00 1,053,360.00

บริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จ ากัด (มหาชน) 0.48 81,000.00 1,061,100.00

บริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) 1.51 389,000.00 3,364,850.00

     หมวดธุรกิจเงินทุนและหลักทรัพย์

บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จ ากัด (มหาชน) 1.05 51,300.00 2,346,975.00

บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จ ากัด (มหาชน) 2.15 74,000.00 4,791,500.00

บริษัท ราชธานี ลิสซ่ิง จ ากัด (มหาชน) 0.91 458,200.00 2,034,408.00

บริษัท ศรีสวัสด์ิ พาวเวอร์ 1979 จ ากัด (มหาชน) 1.53 47,500.00 3,408,125.00

บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จ ากัด (มหาชน) 0.55 6,200.00 1,227,600.00

บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) 1.56 186,600.00 3,470,760.00

รายละเอียด
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กองทุนเปิด แอล เอช หุ้นปันผล (LHEQD) 

รายละเอียดการลงทุนในหลักทรัพย์ (ต่อ) 
มูลค่า ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564 

 
 

 

อัตราส่วน จ านวนเงินต้น มูลค่ายุติธรรม

(%) หรือ จ านวนหุ้น/ (บาท)

หน่วย

     หมวดธุรกิจช้ินส่วนอิเลคทรอนิคส์

บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส จ ากัด (มหาชน) 2.82 88,900.00 6,267,450.00

     หมวดธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร

บริษัท เจ มาร์ท จ ากัด (มหาชน) 0.01 2,844.00 20,619.00

บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 0.90 77,600.00 1,998,200.00

บริษัท โทเท่ิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคช่ัน จ ากัด (มหาชน) 0.48 29,000.00 1,073,000.00

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ ากัด (มหาชน) 2.88 34,100.00 6,410,800.00

     หมวดธุรกิจธนาคาร

ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) 2.87 56,000.00 6,384,000.00

ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) 1.62 321,500.00 3,600,800.00

ธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) 3.06 55,400.00 6,814,200.00

ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) 3.95 82,500.00 8,786,250.00

บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเซียลกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 2.02 47,700.00 4,483,800.00

บริษัท ธนาคารทหารไทยธนชาต จ ากัด (มหาชน) 1.89 3,930,300.00 4,205,421.00

     หมวดธุรกิจบรรจุภัณฑ์

บริษัท เอสซีจี แพคเกจจ้ิง จ ากัด (มหาชน)  0.00 46.00 3,220.00

     หมวดธุรกิจบริการรับเหมาก่อสร้าง

บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจิเนียร่ิงแอนด์คอนสตรัคช่ัน จ ากัด(มหาชน) 1.29 214,900.00 2,879,660.00

     หมวดธุรกิจประกันภัยและประกันชีวิต

บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จ ากัด (มหาชน) 1.86 150,800.00 4,147,000.00

     หมวดธุรกิจปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากัด (มหาชน) 3.47 120,600.00 7,718,400.00

บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จ ากัด (มหาชน) 1.01 51,400.00 2,248,750.00

     หมวดธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภค

บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จ ากัด (มหาชน) 2.64 140,870.00 5,881,322.50

บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ย่ี จ ากัด (มหาชน) 1.05 28,100.00 2,339,325.00

บริษัท ไทยออยล์ จ ากัด (มหาชน) 1.24 55,500.00 2,761,125.00

บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จ ากัด (มหาชน) 1.42 68,400.00 3,163,500.00

บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) 3.72 216,600.00 8,284,950.00

บริษัท ปตท. ส ารวจและผลิตปิโตรเลียม จ ากัด (มหาชน) 3.04 60,700.00 6,768,050.00

บริษัท ราช กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 1.18 55,700.00 2,631,825.00

บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์น่ิง จ ากัด (มหาชน) 1.01 255,200.00 2,245,760.00

รายละเอียด
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กองทุนเปิด แอล เอช หุ้นปันผล (LHEQD) 

รายละเอียดการลงทุนในหลักทรัพย์ (ต่อ) 
มูลค่า ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อัตราส่วน จ านวนเงินต้น มูลค่ายุติธรรม

(%) หรือ จ านวนหุ้น/ (บาท)

หน่วย

     หมวดธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

 บริษัท แอสเสท เวิรด์ คอร์ป จ ากัด (มหาชน) 0.56 287,400.00 1,247,316.00

บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด (มหาชน) 0.51 350,000.00 1,141,000.00

บริษัท แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จ ากัด (มหาชน) 2.50 683,200.00 5,568,080.00

บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จก.(มหาชน) 1.01 267,700.00 2,248,680.00

บริษัทเซ็นทรัลพัฒนา จ ากัด (มหาชน) 1.98 82,000.00 4,407,500.00

     หมวดธุรกิจพาณิชย์

บริษัท ซีพี ออลล์ จ ากัด (มหาชน) 2.07 70,900.00 4,608,500.00

บริษัท ดูโฮม จ ากัด (มหาชน) 1.41 124,475.00 3,142,993.75

บริษัท เมก้า ไลฟ์ไซแอ็นซ์ จ ากัด (มหาชน) 1.15 52,000.00 2,548,000.00

     หมวดธุรกิจวัสดุก่อสร้าง

บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จ ากัด(มหาชน) 0.97 5,000.00 2,150,000.00

     หมวดธุรกิจส่ือและส่ิงพิมพ์

บริษัท บีอีซี เวิลด์ จ ากัด (มหาชน) 0.57 96,600.00 1,275,120.00

     หมวดธุรกิจอาหารและเคร่ืองด่ืม

บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 1.99 31,600.00 4,424,000.00

บริษัท ไทยยูเน่ียน กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 2.15 240,900.00 4,793,910.00

บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนช่ันแนล จ ากัด (มหาชน) 0.98 66,300.00 2,171,325.00

          รวมหุ้นสามัญ 79.42 176,720,205.25

รวมเงินลงทุน 103.17 229,552,935.36

รายการค้างจ่ายหรือหน้ีสินอ่ืน ๆ -3.17 -7,049,177.38

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 100.00 222,503,757.98

รายละเอียด
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กองทุนเปิด แอล เอช หุ้นปันผล (LHEQD) 

รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือ 
ของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน  

มูลค่า ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564 

 
สถาบันการจัดอันดับความน่าเชือ่ถือ TRIS Rating 
คำอธิบายการจัดอันดับเครดิตตราสารหนี้ระยะกลางและยาวมีอายุต้ังแต่ 1 ปีขึ้นไป 
AAA อันดับเครดิตสูงสุด มีความเสี่ยงต่ำที่สุด ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงสุด 

และได้รับผลกระทบน้อยมากจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอ่ืน ๆ 
AA มีความเสี่ยงต่ำมาก ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงมาก แต่อาจได้รับ

ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอ่ืน ๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับ AAA 
A มีความเสี่ยงในระดับต่ำ ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูง แต่อาจได้รับ

ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอ่ืน ๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า 
BBB มีความเสี่ยงในระดับปานกลาง ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ที่เพียงพอ แต่มี

ความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่า และอาจมีความสามารถในการชำระหนี้
อ่อนแอลงเมื่อเทียบกับอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า 

BB มีความเสี่ยงในระดับสูง ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ต่ำกว่าระดับปานกลาง 
และจะได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น  ๆ ค่อนข้างชัดเจน ซึ่งอาจส่งให้
ความสามารถในการชำระหนี้อยู่ในเกณฑ์ที่ไม่เพียงพอ 

B มีความเสี่ยงในระดับสูงมาก ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ต่ำ และอาจจะหมด
ความสามารถหรือความตั้งใจในการชำระหนี้ได้ตามการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอ่ืน ๆ  

C มีความเสี่ยงในการผิดนัดชำระหนี้สูงที่สุด ผู้ออกตราสารหนี้ไม่มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นตามกำหนด
อย่างชัดเจน โดยต้องอาศัยเง่ือนไขที่เอื้ออำนวยทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ อย่างมากจึงจะมีความสามารถใน
การชำระหนี้ได้ 

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

ภายในระดับเดียวกัน 

คำอธิบายการจัดอันดับเครดิตตราสารหนี้ระยะสั้นมีอายุต่ำกว่า 1 ปี 

T1 ผู้ออกตราสารหนี้มีสถานะทั้งทางด้านการตลาดและการเงินท่ีแข็งแกร่งในระดับดีมาก และนักลงทุนจะได้รับความคุ้มครองจาก
การผิดนัดชำระหนี้ที่ดีกว่าอันดับเครดิตในระดับอื่น ผู้ออกตราสารที่ได้รับอันดับเครดิตในระดับดังกล่าวซึ่งมีเครื่องหมาย “+” 
ด้วยจะได้รับความคุ้มครองด้านการผิดนัดชำระหนี้ที่สูงยิ่งขึ้น 

T2 ผู้ออกตราสารหนี้มีสถานะทั้งทางด้านการตลาดและการเงินที่แข็งแกร่งในระดับดี และมีความสามารถในการชำระหนี้ระยะสั้น
ในระดับที่น่าพอใจ 

T3 ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระหนี้ระยะสั้นในระดับที่ยอมรับได้ 

      ประเภท ผู้ออก อันดับ มูลค่าตาม
ความน่าเช่ือถือ ราคาตลาด

เงินฝากธนาคาร ธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) AA+(FITCH) 52,832,730.11                
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T4 ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระหนี้ระยะสั้นท่ีค่อนข้างอ่อนแอ 

อันดับเครดิตทุกประเภทที่จัดโดย TRIS Rating เป็นอันดับเครดิตตราสารหนี้ในตระกูลเงินบาท ซึ่งสะท้อนความสามารถในการ
ชำระหนี้ของผู้ออกตราสารโดยไม่รวมความเสี่ยงในการเปลี่ยนแปลงการชำระหนี้จากสกุลเงินบาทเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ 

นอกจากนี้ TRIS Rating ยังกำหนด “แนวโน้มอันดับเครดิต” (Rating Outlook) เพื่อสะท้อนความเป็นไปได้ของการเปลี่ยนแปลง
อันดับเครดิตของผู้ออกตราสารในระยะปานกลางหรือระยะยาว โดย TRIS Rating จะพิจารณาถึงโอกาสที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงของ
ภาวะอุตสาหกรรมและสภาพแวดล้อมทางธุรกิจในอนาคตของผู้ออกตราสารที่อาจกระทบต่อความสามารถในการชำระหนี้ ทั้งนี้ แนวโน้ม
อันดับเครดิตที่ออกให้แก่หน่วยงานหนึ่ง ๆ จะเทียบเท่ากับความสามารถในการชำระหนี้ของหน่วยงานนั้น ๆ แนวโน้มอันดับเครดิตแบ่ง
ออกเป็น 4 ระดับ ได้แก่ 

Positive  หมายถึง อันดับเครดิตอาจปรับขึ้น 

Stable  หมายถึง อันดับเครดิตอาจไม่เปลี่ยนแปลง 

Negative หมายถึง อันดับเครดิตอาจปรับลดลง 

Developing หมายถึง อันดับเครดิตอาจปรับขึ้น ปรับลดลง หรือไม่เปลี่ยนแปลง 

สถาบันการจัดอันดับความน่าเชือ่ถือ Fitch Rating 
คำอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือระยะยาว สำหรับประเทศไทย 

AAA(tha) แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือข้ันสูงสุดของอันดับความน่าเชื่อถือภายในประเทศไทย ซึ่งกำหนดโดย Fitch โดยอันดับความ
น่าเช่ือถือนี้จะมอบให้กับอันดับความน่าเชื่อถือที่มีความเสี่ยง “น้อยที่สุด” เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสาร
อื่นในประเทศไทย และโดยปกติแล้วจะกำหนดให้แก่ตราสารทางการเงินท่ีออกหรือค้ำประกันโดยรัฐบาล 

AA(tha) แสดงถึงระดับความน่าเช่ือถือขั้นสูงมากเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย โดยระดับความ
น่าเช่ือถือของตราสารทางการเงินขั้นนี้ต่างจากผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเช่ือถือขั้นสูงสุด
ของประเทศไทยเพียงเล็กน้อย 

BBB (tha) แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นปานกลางเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย อย่างไรก็ดีมี
ความเป็นไปได้มากว่าการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์หรือสภาพทางเศรษฐกิจจะมีผลกระทบต่อความสามารถในการชำระ
หนี้ได้ตรงตามกำหนดเวลาของตราสารทางการเงินเหล่านี้มากกว่าตราสารหนี้อื่นที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเช่ือถือใน
ประเภทท่ีสูงกว่า 

BB (tha) แสดงถึงระดับความน่าเช่ือถือค่อนข้างต่ำเมื่อเปรียบเทียบกับผูอ้อกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย การชำระหนี้ตาม
เงื่อนไขของตราสารเหล่านี้ภายในประเทศนั้น ๆ มีความไม่แน่นอนในระดับหนึ่งและความสามารถในการชำระหนี้คืนตาม
กำหนดเวลาจะมีความไม่แน่นอนมากขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจในทางลบ 

B (tha) แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือข้ันต่ำอย่างมีนัยสำคัญเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย การ
ปฏิบัติตามเง่ือนไขของตราสารหนี้และข้อผูกพันทางการเงินยังคงเป็นไปได้ในปัจจุบัน แต่ความมั่นคงยังจำกัดอยู่ในระดับ
หนึ่งเท่านั้น และความสามารถในการชำระหนี้คืนตามกำหนดเวลาอย่างต่อเนื่องนั้นไม่แน่นอน ข้ึนอยู่กับสภาวะที่เอื้อต่อการ
ดำเนนิธุรกิจและสภาพทางเศรษฐกิจ 

CCC(tha), CC(tha), C(tha) แสดงถึงระดับความน่าเช่ือถือขั้นต่ำมากเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย 
ความสามารถในการปฏิบัติตามข้อผูกพันทางการเงินข้ึนอยู่กับสภาวะที่เอื้อต่อการดำเนินธุรกิจและการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
เพียงอย่างเดียว 
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D(tha) อันดับความน่าเช่ือถือเหล่านี้ จะถูกกำหนดให้สำหรับองค์กรหรือตราสารหนี้ซึ่งกำลังอยู่ในภาวะผิดนัดชำระหนี้ในปัจจุบัน 

คำอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือระยะสั้น สำหรับประเทศไทย 

F1 (tha) แสดงถึงระดับความสามารถขั้นสูงสุดในการชำระหนี้ตามเง่ือนไขของตราสารตรงตามกำหนดเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตรา
สารหรือตราสารอื่น ๆ ในประเทศไทย ภายใต้อันดับความน่าเชื่อถือน้ีจะมอบให้สำหรับอันดับความน่าเชื่อถือที่มีความเสี่ยง 
“น้อยท่ีสุด” เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นในประเทศเดียวกันและโดยปกติแล้วจะกำหนดให้กับตราสารทางการเงิน
ที่ออกหรือค้ำประกันโดยรัฐบาล ในกรณีที่มีระดับความน่าเช่ือถือสูงเป็นพิเศษจะมีสัญลักษณ์ “+”  แสดงไว้เพิ่มเติมจาก
อันดับความน่าเช่ือถือท่ีกำหนด 

F2 (tha) แสดงถึงระดับความสามารถในการชำระหนี้ตามเง่ือนไขทางการเงินของตราสารตามกำหนดเวลาในระดับที่น่าพอใจเมื่อ
เปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่น ๆ ในประเทศไทย อย่างไรก็ดี ระดับความน่าเช่ือถือดังกล่าวยังไม่อาจ
เทียบเท่ากับกรณีที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่สูงกว่า 

F3 (tha) แสดงถึงระดับความสามารถในการชำระหนี้ตามเง่ือนไขทางการเงินของตราสารตามกำหนดเวลาในระดับปานกลางเมื่อ
เปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่น ๆ ในประเทศไทย ความสามารถในการชำระหนี้ดังกล่าวจะมีความไม่แน่นอน
มากขึ้นไปตามความเปลี่ยนแปลงในทางลบในระยะสั้นมากกว่าตราสารที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่สูงกว่า 

B (tha) แสดงถึงระดับความสามารถในการชำระหนี้ตามเง่ือนไขทางการเงินของตราสารตามกำหนดเวลาที่ไม่แน่นอนเมื่อ
เปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่น ๆ ในประเทศไทย ความสามารถในการชำระหนี้ดังกล่าวจะไม่แน่นอนมากขึ้น
ตามการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจแลการเงินในทางลบระยะสั้น 

C (tha) แสดงถึงระดับความสามารถในการชำระหนี้ตามเง่ือนไขทางการเงินของตราสารตามกำหนดเวลาที่ไม่แน่นอนสูงเมื่อ
เปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่น ๆ ในประเทศไทย ความสามารถในการปฏิบัติตามข้อผูกพันทางการเงินข้ึนอยู่
กับสภาวะที่เอื้อต่อการดำเนินธุรกิจและสภาพการณ์ทางเศรษฐกิจเท่านั้น 

D (tha) แสดงถึงการผิดนัดชำระหนี้ที่ได้เกิดขึ้นแล้วหรือกำลังจะเกิดขึ้น 

หมายเหตุประกอบการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระยะยาว ในระยะสั้น สำหรับประเทศไทย 

เครื่องบ่งช้ีพิเศษสำหรับประเทศไทย “tha” จะถูกระบุไว้ต่อจากอันดับความน่าเช่ือถือทุกระดับ เพื่อแยกความแตกต่างออกจากการ
จัดอันดับความน่าเช่ือถือระดับสากล เครื่องหมาย “ + ” หรือ “ - ” อาจจะถูกระบุไว้เพิ่มเติมต่อจากอันดับความน่าเช่ือถือสำหรับ
ประเทศหนึ่งๆ เพื่อแสดงถึงสถานะย่อยโดยเปรียบเทียบกันภายในอันดับความน่าเช่ือถือขึ้นหลัก ทั้งนี้ จะไม่มีการระบุสัญลักษณ์ต่อท้าย
ดังกล่าว สำหรับอันดับความน่าเชื่อถือระดับ “AAA (tha)” หรืออันดับที่ต่ำกว่า “CCC (tha)” 

สำหรับอันดับความน่าเชื่อถือในระยะยาวและจะไม่มีการระบุสัญลักษณ์ต่อท้ายดังกล่าวสำหรับอันดับความน่าเช่ือถือในระยะสั้น 
นอกเหนือจาก “F1 (tha)” 

สัญญาณการปรับอันดับความน่าเชื่อถือ (Rating Watch) : สัญญาณการปรับอันดับความน่าเช่ือถือจะถูกใช้เพื่อแจ้งให้นักลงทุน
ทราบว่ามีความเป็นไปได้ที่จะมีการเปลี่ยนแปลงอันดับความน่าเช่ือถือและแจ้งแนวโน้มทิศทางของการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว สัญญาณ
ดังกล่าวอาจระบุเป็น “สัญญาณบวก” ซึ่งบ่งช้ีแนวโน้มในการปรับอันดับความน่าเช่ือถือให้สูงขึ้น “สัญญาณลบ” จะบ่งช้ีแนวโน้มในการ
ปรับอันดับความน่าเชื่อถือให้ต่ำลง หรือ “สัญญาณวิวัฒน์” ในกรณีที่อันดับความน่าเชื่อถืออาจจะได้รบัการปรบัขึ้น ปรับลง หรือคงที่ โดย
ปกติสัญญาณการปรับอันดับความน่าเชื่อถือมักจะถูกระบุไว้สำหรับช่วงระยะเวลาสั้น ๆ 
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รายงานสรุปเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน 
มูลค่า ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564 

 

 

 
รายชื่อหุ้นที่ลงทุน 10 อันดับแรก พร้อมสัดส่วนการลงทุน 

มูลค่า ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564 

 
 

รายงานการลงทุนที่ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน 
รอบปีบัญชีระหว่างวันที่ 1 กันยายน 2563 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2564 

วนัที ่ รายละเอยีด การด าเนินการแกไ้ข 
  

 
 

กลุ่มของตราสารการลงทุน มูลค่าตามราคาตลาด %NAV

(ก) ตราสารภาครัฐไทย/ตราสารภาครัฐต่างประเทศ                                       -

(ข) ตราสารท่ีธนาคารท่ีมีกฎหมายเฉพาะจัดต้ังข้ึน ธนาคารพาณิชย์ 52,832,730.11                  23.74            

หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก/ส่ังจ่าย/รับอาวัล/ค้ าประกัน

(ค) ตราสารท่ีมีอันดับความน่าเช่ือถืออยู่ในอันดับท่ีสามารถ -                                -               

ลงทุนได้ (Investment grade)

(ง) ตราสารท่ีมีอันดับความน่าเช่ือถืออยู่ในอันดับต่ ากว่าอันดับท่ี -                                -               

สามารถลงทุนได้ (Non-Investment grade) หรือไม่มี Rating

ล าดับ ช่ือย่อ ร้อยละของเงินลงทุน

1 SCB 3.95

2 PTT 3.72

3 PTTGC 3.47

4 KBANK 3.06

5 PTTEP 3.04

6 ADVANC 2.88

7 BBL 2.87

8 HANA 2.82

9 GULF 2.64

10 LH 2.50

บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส จ ากัด (มหาชน)

บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จ ากัด (มหาชน)

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากัด (มหาชน)

ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน)

บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน)

บริษัท แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จ ากัด (มหาชน)

ช่ือหลักทรัพย์

ธนาคาร กสิกรไทย จ ากัด (มหาชน)

บริษัท ปตท. ส ารวจและผลิตปิโตรเลียม จ ากัด (มหาชน)

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ ากัด (มหาชน)

ธนาคาร กรุงเทพ จ ากัด (มหาชน)

สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนสำหรับกลุ่มตราสารตาม (ง) เท่ากับ 0% NAV 
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กองทุนเปิด แอล เอช หุ้นปันผล (LHEQD) 

การใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น 
ผู้ลงทุนสามารถตรวจดูแนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงและการดำเนินการใช้สิทธิออกเสียงได้ที่ website ของบริษัทจัดการ 

www.lhfund.co.th 
 
 

รายงานรายชื่อของบุคคลที่เกี่ยวข้อง ที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนรวม 
 กองทุนเปิด แอล เอช หุ้นปันผล มีการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องในรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2563 ถึงวันที่ 
31 สิงหาคม 2564 ตามรายชื่อ ดังนี้ 

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

หมายเหตุ : ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวม ได้ที่บริษัทจัดการโดยตรง หรือท่ี website ของ
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด www.lhfund.co.th และสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. www.sec.or.th 

 
การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนือ่งจากการใช้บริการบุคคลอื่นๆ (Soft Commission) 

 

บริษัทท่ีให้ผลประโยชน์ บทวิเคราะห์และข้อมูล
ข่าวสาร

จัดเย่ียมชม
บริษัท

สัมมนา เหตุผลในการรับผลประโยชน์

บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จ ากัด (มหาชน) P P เพ่ือประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีต้ี จ ากัด P P เพ่ือประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

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

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

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

บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จ ากัด (มหาชน) P P P เพ่ือประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จ ากัด (มหาชน) P P P เพ่ือประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

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

บริษัทหลักทรัพย์ ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จ ากัด P P เพ่ือประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย เวลท์ จ ากัด P เพ่ือประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จ ากัด (มหาชน) P P P เพ่ือประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จ ากัด P P P เพ่ือประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จ ากัด (มหาชน) P เพ่ือประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จ ากัด (มหาชน) P P P เพ่ือประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

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

บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จ ากัด P P P เพ่ือประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
บริษัทหลักทรัพย์อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) P เพ่ือประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
บริษัทหลักทรัพย์พัฒนสิน จ ากัด (มหาชน) P P P เพ่ือประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
บริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) P P P เพ่ือประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
บริษัทหลักทรัพย์ธนชาต จ ากัด (มหาชน) P P P เพ่ือประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
บริษัทหลักทรัพย์ ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จ ากัด P เพ่ือประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) P P P เพ่ือประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

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

ค่านายหน้าซ้ือขายหลักทรัพย ์
มูลค่า ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564 

 
 

        หมายเหตุ *รวมภาษมีลูค่าเพิม่ 

 
 
 

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

 
 
 

 

 
 
 
 
 

ล าดับ ช่ือบริษัทนายหน้า ค่านายหน้า
(บาท)*

อัตราส่วน
(%)

1 บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จ ากัด 268,621.68 15.31

2 บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จ ากัด  31,010.08 1.77

3 บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จ ากัด (มหาชน)  15,888.00 0.91

4 บริษัทหลักทรัพย์เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จ ากัด 94,231.53 5.37

5 บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จ ากัด 52,607.82 3.00

6 บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จ ากัด (มหาชน) 197,349.04 11.25

7 บริษัท หลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 104,731.92 5.97

8 บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จ ากัด (มหาชน) 325,974.36 18.57

9 บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จ ากัด (มหาชน)  233,119.21 13.29

10 บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จ ากัด 182,675.13 10.41

11 บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จ ากัด (มหาชน) 87,306.06 4.98

12 บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จ ากัด 45,837.30 2.61

13 บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จ ากัด 115,033.43 6.56

1,754,385.56 100.00รวม

ช่ือกองทุน PTR
กองทุนเปิด แอล เอช หุ้นปันผล 2.1279
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กองทุนเปิด แอล เอช หุ้นปันผล (LHEQD) 

ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3  
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564 

จำนวนผู้ถือหน่วย (ราย) สัดส่วน (ร้อยละ) 
N/A 55.7647 

 
 
 
 

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม 
สำหรับรอบระยะเวลาต้ังแต่วันที่ 1 กันยายน 2563 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2564 

 
 
 

 

ค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเก็บจากกองทุน* จ านวนเงิน

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

ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee) 3,387.27 1.604 ไม่เกินร้อยละ 1.88

ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee) 67.75 0.032 ไม่เกินร้อยละ 0.11

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (Registrar Fee)** 1,694.62 0.802 ไม่เกินร้อยละ 0.94, 0.81

ค่าสอบบัญชี (Audit Fee) 60.00 0.028 ตามท่ีจ่ายจริง

ค่าท่ีปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee) ไม่มี ไม่มี ไม่มี

ค่าจัดต้ังและจดทะเบียนกองทุน (Setup and Registered Fund) 0.00 0.000 ตามท่ีจ่ายจริง

ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ในการด าเนินโครงการ  (Others Operating  Expense) 100.93 0.048 ตามท่ีจ่ายจริง

รวมค่าใช้จ่ายท้ังหมด*** 5,310.57 2.514

ค่าใช้จ่ายในการซ้ือขายหลักทรัพย์ 1,754.39 0.831 ตามท่ีจ่ายจริง

หมายเหตุ

* ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอ่ืนใดในท านองเดียวกัน (ถ้ามี)

**  ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติและชนิดจ่ายเงินปันผลไม่เกินร้อยละ 0.94

    ชนิดสะสมมูลค่า ไม่เกินร้อยละ 0.81

***  ไม่รวมค่านายหน้าซ้ือขายหลักทรัพย์ และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนจากการซ้ือขายหลักทรัพย์

ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ














































