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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) 
• ชนิดช่องทางอเิลก็ทรอนิกส ์(LHGROWTH-E) 
 

นโยบายการลงทุน : กองทุนจะน าเงินลงทุนที่ระดมได้ไปลงทุนในตราสารแห่งทุนของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาด

หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย โดยเฉลีย่ในรอบปีบญัชไีมน้่อยกว่ารอ้ยละ 80 ของมลูค่าทรพัยส์นิสุทธิ

ของกองทุนรวมโดยกองทุนจะเน้นลงทุนในหุน้ทีม่อีตัราการเตบิโตสงู (Growth Stock) ในระยะปาน

กลางถงึระยะยาว 

  ส าหรบัเงนิทุนส่วนที่เหลอืจะน าไปลงทุนในเงนิฝากธนาคารตราสารแห่งหนี้ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

ใบส าคญัแสดงสทิธแิละ/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.  

  กองทุนจะไม่ลงทุนในหรอืมไีวซ้ึง่หลกัทรพัยห์รอืตราสารทีเ่สนอขายในต่างประเทศตราสารทุนของ

บริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรพัย์ฯ (Unlisted securities) ตราสารที่มีลักษณะของ

สญัญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Notes) รวมถึงตราสารหนี้ที่มีอนัดบัความน่าเชื่อถือต ่า

กว่าที่สามารถลงทุนได้ (non - investment grade) และตราสารหนี้ที่ไม่ได้รบัการจดัอนัดบัความ

น่าเชื่อถือ (Unrated Securities) ทัง้นี้กองทุนอาจมไีว้ซึ่งตราสารหนี้ที่มอีนัดบัความน่าเชื่อถือต ่า

กว่าทีส่ามารถลงทุนได ้(non - investment grade) เฉพาะกรณีทีต่ราสารหนี้นัน้ไดร้บัการจดัอนัดบั

ความน่าเชื่อถอืทีส่ามารถลงทุนได ้(Investment grade) ขณะทีก่องทุนลงทุนเท่านัน้ 
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กองทุนเปิด แอล เอช โกรท (LHGROWTH) 

 

 

เรยีน ท่านผูถ้อืหน่วยลงทุน 
 กองทุนเปิด แอล เอช โกรท  
 
 บรษิทัหลกัทรพัย์จดัการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮา้ส์ จ ากดั ขอน าส่ง “รายงานสรุปสถานะการลงทุน” เพื่อรายงาน  
ผลการด าเนินงานของกองทุนตัง้แต่วนัที ่1 มถิุนายน 2563 ถงึวนัที ่31 พฤษภาคม 2564 มาเพื่อโปรดทราบ 

 
สภาพตลาดในรอบบญัชีตัง้แต่วนัท่ี 1 มิถนุายน 2563 ถึงวนัท่ี 31 พฤษภาคม 2564 

ตลาดตราสารทุน 
ดัชนี SET Index นับตัง้แต่ 1 มิ.ย. 2563 ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากระดับ 1 ,352 จุด มาอยู่ที่ระดับ 1 ,593 จุด หรือ 

+17.8% ในวนัที่ 31 พ.ค. 2564 หลงัจากเศรษฐกิจโลกฟ้ืนตวัอย่างชดัเจน การส่งออกขยายตวั ประกอบกบัราคาน ้ามนัที่
ปรบัตวัสูงขึ้น จากทศิทางการผ่อนคลาย Lockdown ทัว่โลก จากการที่สามารถควบคุมการแพร่ระบาดได้ และจากการที่มี
ยอดการฉีดวคัซนีทีค่รอบคลุมประชากรในภูมภิาคต่าง ๆ มากขึน้ ดา้นมาตรการรฐั และนโยบายการเงนิของธนาคารกลาง
ของภูมภิาคต่าง ๆ รวมไปถงึประเทศไทย กไ็ดเ้ขา้มาช่วยเหลอืภาคเอกชนมากขึน้ 

ทัง้นี้ หลงัจากนัน้เป็นต้นมา SET Index ไดป้รบัตวัลงต่อเนื่องจากความกงัวลของการแพร่ระบาด COVID ที่ยงัไม่
สามารถควบคุมได ้อย่างไรกต็าม เชื่อว่าผลต่อเศรษฐกจิของการระบาดครัง้นี้จะสามารถควบคุมไดใ้นทา้ยทีสุ่ด หลงัจากทีม่ี
มาตรการรฐัที่จะจดัการอย่างเข้มข้นมากขึ้น โดยระดบัการลงทุนที่เรามองว่าน่าสนใจจะอยู่ ที่ 1,490 จุด ซึ่งเป็นระดบัที่
ค่อนข้างต ่า บนสมมติฐานที่ระดบั EPS และ BVPS ที่ค่าเฉลี่ยตลาด และ Multiples อย่าง PE, PBV, Earning yield gap, 
Equity risk premium, Relative regional PE ที่ +1 SD ในระยะเวลา 5 ปี อนัเป็นระดบัที่เหมาะสม เน่ืองจากเราไดผ้่านจุด
ต ่าสุดของสถานการณ์ COVID ไปแลว้ในไตรมาส 2 ปี 2563 

ส าหรบัการลงทุนในปัจจุบนั เรายงัคงลงทุนในกลุ่มที่มีปัจจยัพื้นฐานดีรองรบั และได้รบัประโยชน์จากการแพร่
ระบาด อกีทัง้เฝ้าระวงัความเสีย่งของ Downside risk ทีอ่าจเกดิขึน้ในอนาคต 

บรษิัทขอขอบพระคุณท่านผู้ถอืหน่วยลงทุนเป็นอย่างสูง ที่ไดม้อบความไว้วางใจใหบ้รษิัทบรหิารเงนิลงทุนของท่าน 

บรษิทัยงัคงยนืยนัในความตัง้ใจและทุ่มเทความสามารถเพื่อบรหิารเงนิของท่านอย่างมปีระสทิธภิาพสงูทีสุ่ดต่อไป และหากท่าน

มขีอ้สงสยัประการใด ท่านสามารถตดิต่อมาไดท้ีบ่รษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน แลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จ ากดั หมายเลขโทรศพัท ์

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

ขอแสดงความนับถอื 

             บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน แลนด ์แอนด์ 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 าเนินงานของ 
ชนิดสะสมมลูค่า 

มูลค่า ณ วนัท่ี 31 พฤษภาคม 2564 

 
 

 
 

 
 

 
 

ขอ้มลู ณ วนัที ่31 พฤษภาคม 2564 
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กองทุนเปิด แอล เอช โกรท (LHGROWTH) 

ตารางเปรียบเทียบผลการด าเนินงานของ 
ชนิดจ่ายเงินปันผล 

มูลค่า ณ วนัท่ี 31 พฤษภาคม 2564 

 
 

 

 
 

 
 

ขอ้มลู ณ วนัที ่31 พฤษภาคม 2564 
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กองทุนเปิด แอล เอช โกรท (LHGROWTH) 

ตารางเปรียบเทียบผลการด าเนินงานของ 
ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอตัโนมติั 
มูลค่า ณ วนัท่ี 31 พฤษภาคม 2564 

 
 

 

 
 

 
 

 

ขอ้มลู ณ วนัที ่31 พฤษภาคม 2564 
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กองทุนเปิด แอล เอช โกรท (LHGROWTH) 

ตารางเปรียบเทียบผลการด าเนินงานของ 
ชนิดช่องทางอิเลก็ทรอนิกส ์ 

มูลค่า ณ วนัท่ี 31 พฤษภาคม 2564 
 

 
 

 
 

 
 

ขอ้มลู ณ วนัที ่31 พฤษภาคม 2564 
 
- เอกสารการวดัผลการด าเนินงานของกองทุนรวมฉบบันี้ไดจ้ดัท าขึน้ตามมาตรฐานการวดัผลการด าเนินงานของ กองทุนรวม
ของสมาคมบรษิทัจดัการลงทุน 
- ผลการด าเนินงานในอดตีของกองทุนรวมไม่ไดเ้ป็นสิง่ยนืยนัถงึผลการด าเนินงานในอนาคต 
- การลงทุนมคีวามเสีย่ง ผูล้งทุนควรศกึษาขอ้มลูก่อนตดัสนิใจลงทุน 
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กองทุนเปิด แอล เอช โกรท (LHGROWTH) 

รายงานสถานะการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผกูพนั 
มูลค่า ณ วนัท่ี 31 พฤษภาคม 2564 

 

รายละเอียดการลงทุนในหลกัทรพัย ์
มูลค่า ณ วนัท่ี 31 พฤษภาคม 2564 

 
 

รายละเอียดการลงทนุ มลูค่าตามราคาตลาด %NAV

หลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิในประเทศ 262,011,349.04              100.18           

เงนิฝากธนาคาร 5,518,514.04                 2.11              

หุน้สามญั 256,492,835.00              98.07             

ประเภทรายการค้างรบัค้างจ่ายหรอืหนี้สนิอืน่ ๆ (479,259.29)                   (0.18)             

มลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิ 261,532,089.75                 100.00              

อตัราส่วน จ านวนเงินต้น มลูค่ายติุธรรม

(%) หรือ จ านวนหุ้น/ (บาท)

หน่วย

เงินฝากธนาคาร

ธนาคารกสกิรไทย จ ากดั (มหาชน) 2.11 5,507,391.79 5,518,514.04

          รวมเงินฝากธนาคาร 2.11 5,518,514.04

หุ้นสามญั

     หมวดธุรกจิกระดาษและวสัดุการพมิพ์

บรษิทั ยไูนเต็ด เปเปอร์ จ ากดั (มหาชน) 0.96 111,400.00 2,517,640.00

     หมวดธุรกจิขนสง่และโลจสิตกิส์

บรษิทั เจดบัเบิล้ยดู ีอนิโฟโลจสิตกิส ์จ ากดั (มหาชน) 3.02 560,900.00 7,908,690.00

บรษิทั ท่าอากาศยานไทย จ ากดั (มหาชน) 2.50 103,800.00 6,539,400.00

บรษิทั โทรเีซนไทย เอเยนต์ซสี ์จ ากดั (มหาชน) 3.97 593,400.00 10,384,500.00

บรษิทั พรเีชยีส ชพิป้ิง จ ากดั (มหาชน) 9.01 1,309,400.00 23,569,200.00

บรษิทั อาร์ ซ ีแอล จ ากดั (มหาชน) 2.23 107,600.00 5,837,300.00

     หมวดธุรกจิเงนิทุนและหลกัทรพัย์

บรษิทั เจ เอม็ ท ีเน็ทเวอร์ค เซอร์วสิเซส็ จ ากดั (มหาชน) 2.51 147,500.00 6,563,750.00

บรษิทั เมอืงไทย แคปปิตอล จ ากดั (มหาชน) 1.94 81,900.00 5,077,800.00

บรษิทั ศรสีวสัดิ ์พาวเวอร์ 1979 จ ากดั (มหาชน) 1.92 66,700.00 5,019,175.00

     หมวดธุรกจิชิ้นสว่นอเิลคทรอนคิส์

บรษิทั เค ซ ีอ ีอเีลค็โทรนคิส ์จ ากดั (มหาชน) 5.85 216,400.00 15,310,300.00

บรษิทั ฮานา ไมโครอเิลค็โทรนคิส จ ากดั (มหาชน) 5.42 235,300.00 14,176,825.00

     หมวดธุรกจิเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร

บรษิทั เจ มาร์ท จ ากดั (มหาชน) 1.95 128,100.00 5,091,975.00

บรษิทั เอสไอเอส ดสิทรบิวิชัน่ (ประเทศไทย)จ ากดั (มหาชน) 0.95 76,100.00 2,473,250.00

รายละเอียด
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กองทุนเปิด แอล เอช โกรท (LHGROWTH) 

รายละเอียดการลงทุนในหลกัทรพัย ์(ต่อ) 
มูลค่า ณ วนัท่ี 31 พฤษภาคม 2564 

 
 
 

อตัราส่วน จ านวนเงินต้น มลูค่ายติุธรรม

(%) หรือ จ านวนหุ้น/ (บาท)

หน่วย

     หมวดธุรกจิธนาคาร

ธนาคารกสกิรไทย จ ากดั (มหาชน) 1.73 38,100.00 4,533,900.00

ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) 0.97 24,800.00 2,542,000.00

     หมวดธุรกจิธุรกจิการเงนิ

บรษิทั ชโย กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 2.34 352,100.00 6,126,540.00

     หมวดธุรกจิประกนัภยัและประกนัชวีติ

บรษิทั กรุงเทพประกนัชวีติ จ ากดั (มหาชน) 1.92 159,400.00 5,021,100.00

     หมวดธุรกจิปิโตรเคมแีละเคมภีณัฑ์

บรษิทั พทีที ีโกลบอล เคมคิอล จ ากดั (มหาชน) 1.29 53,300.00 3,371,225.00

บรษิทั อนิโดรามา เวนเจอร์ส จ ากดั (มหาชน) 2.35 134,400.00 6,148,800.00

     หมวดธุรกจิพลงังานและสาธารณูปโภค

บรษิทั โกลบอล เพาเวอร์ ซนิเนอร์ยี ่จ ากดั (มหาชน) 2.63 94,300.00 6,883,900.00

บรษิทั ซเีค พาวเวอร์ จ ากดั (มหาชน) 1.90 903,200.00 4,967,600.00

บรษิทั ไทยออยล ์จ ากดั (มหาชน) 2.95 130,700.00 7,711,300.00

บรษิทั บา้นป ูเพาเวอร์ จ ากดั (มหาชน) 1.94 265,800.00 5,076,780.00

บรษิทั บ.ีกรมิ เพาเวอร์ จ ากดั (มหาชน) 7.32 432,500.00 19,138,125.00

บรษิทั สตาร์ ปิโตรเลยีม รไีฟน์นิง่ จ ากดั (มหาชน) 1.02 273,400.00 2,665,650.00

บรษิทั ไออาร์พซี ีจ ากดั (มหาชน) 1.90 1,229,500.00 4,967,180.00

     หมวดธุรกจิพฒันาอสงัหารมิทรพัย์

บรษิทัเซน็ทรลัพฒันา จ ากดั (มหาชน) 1.99 102,300.00 5,191,725.00

     หมวดธุรกจิพาณิชย์

บรษิทั ซพี ีออลล ์จ ากดั (มหาชน) 3.64 156,700.00 9,519,525.00

บรษิทั เมก้า ไลฟ์ไซแอน็ซ ์จ ากดั (มหาชน) 2.02 145,800.00 5,285,250.00

บรษิทั อาร์เอส จ ากดั (มหาชน) 0.00 39,920.00 0.00

     หมวดธุรกจิวสัดุก่อสรา้ง

บรษิทั ทโีอเอ เพน้ท์ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 1.99 138,800.00 5,205,000.00

บรษิทั ปนูซเิมนต์ไทย จ ากดั(มหาชน) 0.97 5,800.00 2,540,400.00

     หมวดธุรกจิสือ่และสิง่พมิพ์

บรษิทั บอีซี ีเวลิด์ จ ากดั (มหาชน) 4.10 857,700.00 10,721,250.00

บรษิทั เมเจอร์ ซนีเีพลก็ซ ์กรุ้ป จ ากดั (มหาชน) 1.98 253,200.00 5,165,280.00

     หมวดธุรกจิอาหารและเครื่องดื่ม

บรษิทั คาราบาวกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 8.89 175,400.00 23,240,500.00

          รวมหุ้นสามญั 98.07 256,492,835.00

รวมเงินลงทนุ 100.18 262,011,349.04

รายการค้างจา่ยหรือหน้ีสินอ่ืน ๆ -0.18 -479,259.29

มลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิ 100.00 261,532,089.75

รายละเอียด
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กองทุนเปิด แอล เอช โกรท (LHGROWTH) 

รายละเอียดตวัตราสารและอนัดบัความน่าเช่ือถือ ของตราสารแห่งหน้ี เงินฝาก หรือตราสารก่ึงหน้ีก่ึงทุน 
มูลค่า ณ วนัท่ี 31 พฤษภาคม 2564 

 
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 และสิง่แวดล้อมอื่น  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) 5,518,514.04                   
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กองทุนเปิด แอล เอช โกรท (LHGROWTH) 

ค าอธิบายการจดัอนัดบัเครดิตตราสารหน้ีระยะสัน้มอีายุต า่กว่า 1 ปี 

T1 ผูอ้อกตราสารหนี้มสีถานะทัง้ทางดา้นการตลาดและการเงนิที่แขง็แกร่งในระดบัดมีาก และนักลงทุนจะไดร้บัความ

คุม้ครองจากการผดินัดช าระหนี้ทีด่กีว่าอนัดบัเครดติในระดบัอื่น ผูอ้อกตราสารทีไ่ดร้บัอนัดบัเครดติในระดบัดงักล่าว

ซึง่มเีครื่องหมาย “+” ดว้ยจะไดร้บัความคุม้ครองด้านการผดินัดช 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 แนวโน้มอนัดบัเครดติทีอ่อกใหแ้ก่หน่วยงานหนึ่งๆ จะเทยีบเท่ากบัความสามารถในการ

ช าระหนี้ของหน่วยงานนัน้ๆ แนวโน้มอนัดบัเครดติแบ่งออกเป็น 4 ระดบั ไดแ้ก่ 

Positive  หมายถงึ อนัดบัเครดติอาจปรบัขึน้ 

Stable  หมายถงึ อนัดบัเครดติอาจไม่เปลีย่นแปลง 

Negative หมายถงึ อนัดบัเครดติอาจปรบัลดลง 

Developing หมายถงึ อนัดบัเครดติอาจปรบัขึน้ ปรบัลดลง หรอืไม่เปลีย่นแปลง 

สถาบนัการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ Fitch Rating 
ค าอธิบายการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือระยะยาว ส าหรบัประเทศไทย 

AAA(tha) แสดงถงึระดบัความน่าเชื่อถอืขัน้สงูสุดของอนัดบัความน่าเชื่อถอืภายในประเทศไทย ซึ่งก าหนดโดย Fitch โดย
อนัดบัความน่าเชื่อถอืนี้จะมอบใหก้บัอนัดบัความน่าเชื่อถอืทีม่คีวามเสีย่ง “น้อยทีสุ่ด” เมื่อเปรยีบเทยีบกบัผูอ้อก
ตราสารหรอืตราสารอื่นในประเทศไทย และโดยปกติแล้วจะก าหนดให้แก่ตราสารทางการเงินที่ออกหรอืค ้า
ประกนัโดยรฐับาล 
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AA(tha) แสดงถงึระดบัความน่าเชื่อถอืขัน้สงูมากเปรยีบเทยีบกบัผูอ้อกตราสารหรอืตราสารอื่นในประเทศไทย โดยระดบั
ความน่าเชื่อถือของตราสารทางการเงนิขัน้นี้ต่างจากผูอ้อกตราสารหรอืตราสารอื่นที่ได้รบัการจดัอนัดบัความ
น่าเชื่อถอืขัน้สงูสุดของประเทศไทยเพยีงเลก็น้อย 

BBB (tha) แสดงถึงระดบัความน่าเชื่อถือขัน้ปานกลางเมื่อเปรยีบเทยีบกับผู้ออกตราสารหรอืตราสารอื่นในประเทศไทย 
อย่างไรกด็มีคีวามเป็นไปไดม้ากว่าการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์หรอืสภาพทางเศรษฐกจิจะมผีลกระทบต่อ
ความสามารถในการช าระหนี้ได้ตรงตามก าหนดเวลาของตราสารทางการเงนิเหล่านี้มากกว่าตราสารหนี้อื่นที่
ไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเชื่อถอืในประเภททีส่งูกว่า 

BB (tha) แสดงถงึระดบัความน่าเชื่อถอืค่อนขา้งต ่าเมื่อเปรยีบเทยีบกบัผูอ้อกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย 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 ่ามากเมื่อเปรยีบเทยีบกบัผู้ออกตราสารหรอืตราสารอื่นใน
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
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กองทุนเปิด แอล เอช โกรท (LHGROWTH) 

จะมคีวามไม่แน่นอนมากขึน้ไปตามความเปลีย่นแปลงในทางลบในระยะสัน้มากกว่าตราสารทีไ่ดร้บัการจดัอนัดบั

ความน่าเชื่อถอืทีส่งูกว่า 

B (tha) แสดงถึงระดบัความสามารถในการช าระหนี้ตามเงื่อนไขทางการเงนิของตราสารตามก าหนดเวลาทีไ่ม่แน่นอน

เมื่อเปรยีบเทยีบกบัผูอ้อกตราสารหรอืตราสารอื่น ๆ ในประเทศไทย ความสามารถในการช าระหนี้ดงักล่าวจะไม่

แน่นอนมากขึน้ตามการเปลีย่นแปลงทางเศรษฐกจิแลการเงนิในทางลบระยะสัน้ 

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 เพื่อแสดงถงึสถานะย่อยโดยเปรยีบเทยีบกนัภายในอันดบัความน่าเชื่อถอืขึน้หลกั ทัง้นี้ จะ

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

ส าหรบัอนัดบัความน่าเชื่อถอืในระยะยาวและจะไม่มกีารระบุสญัลกัษณ์ต่อทา้ยดงักล่าวส าหรบัอนัดบัความน่าเชื่อถือใน

ระยะสัน้ นอกเหนือจาก “F1 (tha)” 

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

รายงานสรปุเงินลงทุนในตราสารแห่งหน้ี เงินฝาก หรือตราสารก่ึงหน้ีก่ึงทุน  
มูลค่า ณ วนัท่ี 31 พฤษภาคม 2564 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

รายชื่อหุ้นท่ีลงทุน 10 อนัดบัแรก พร้อมสดัส่วนการลงทุน 
มูลค่า ณ วนัท่ี 31 พฤษภาคม 2564 

  
 
 
 
 
 
 
 

ล าดบั ช่ือย่อ ร้อยละของเงินลงทุน

1 PSL 9.01

2 CBG 8.89

3 BGRIM 7.32

4 KCE 5.85

5 HANA 5.42

6 BEC 4.10

7 TTA 3.97

8 CPALL 3.64

9 JWD 3.02

10 TOP 2.95

บรษิทั บ.ีกรมิ เพาเวอร์ จ ากดั (มหาชน)

บรษิทั ไทยออยล์ จ ากดั (มหาชน)

บรษิทั เคซอี ีอเีลคโทรนิคส ์จ ากดั (มหาชน)

บรษิทั ฮานา ไมโครอเิลค็โทรนิคส จ ากดั (มหาชน)

บรษิทั บอีซี ีเวลิด ์จ ากดั (มหาชน)

บรษิทั โทรเีซนไทย เอเยนต์ซสี ์จ ากดั (มหาชน)

บรษิทั ซ.ีพ.ีออลล์  จ ากดั (มหาชน)

บรษิทั เจดบัเบิล้ยดู ีอนิโฟโลจสิติกส ์จ ากดั (มหาชน)

บรษิทั พรเีชยีส ชพิป้ิง จ ากดั (มหาชน)

บรษิทั คาราบาวกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน)

ช่ือหลกัทรพัย์

กลุม่ของตราสารการลงทนุ มลูค่าตามราคาตลาด %NAV

(ก) ตราสารภาครฐัไทย/ตราสารภาครฐัต่างประเทศ -                              -              

(ข) ตราสารทีธ่นาคารทีม่กีฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ ธนาคารพาณิชย์ 5,518,514.04                 2.11            

หรอืบรษิทัเงนิทุนเป็นผูอ้อก/สัง่จ่าย/รบัอาวลั/ค า้ประกนั

(ค) ตราสารทีม่อีนัดบัความน่าเชื่อถอือยูใ่นอนัดบัทีส่ามารถ -                              -              

ลงทุนได้ (Investment grade)

(ง) ตราสารทีม่อีนัดบัความน่าเชื่อถอือยูใ่นอนัดบัต ่ากวา่อนัดบัที่ -                              -              

สามารถลงทุนได้ (Non-Investment grade) หรอืไม่ม ีRating

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

รายงานการลงทุนท่ีไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน 
รอบปีบญัชีระหวา่งวนัท่ี 1 มิถนุายน 2563 ถึงวนัท่ี 31 พฤษภาคม 2564 

วนัที ่ รายละเอยีด การด าเนินการแกไ้ข 
  

 
 

 

 

การใช้สิทธิออกเสียงในท่ีประชุมผู้ถือหุ้น 

ผูล้งทุนสามารถตรวจดแูนวทางในการใชส้ทิธอิอกเสยีงและการด าเนินการใชส้ทิธอิอกเสยีงไดท้ี ่website ของบรษิทัจดัการ 
www.lhfund.co.th 
 
 
 
 

รายงานรายช่ือของบุคคลท่ีเก่ียวข้อง ท่ีมีการท าธรุกรรมกบักองทุนรวม 

 กองทุนเปิด แอล เอช โกรท มกีารท าธุรกรรมกบับุคคลที่เกี่ยวขอ้งในรอบระยะเวลาตัง้แต่วนัที่ 1 มถิุนายน 2563  

ถงึวนัที ่31 พฤษภาคม 2564 ตามรายชื่อ ดงันี้ 

- บรษิทัแลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จ ากดั (มหาชน)  

- บรษิทัหลกัทรพัย ์แลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จ ากดั (มหาชน) 

หมายเหตุ : ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบการท าธุรกรรมกบับุคคลทีเ่กี่ยวข้องกบักองทุนรวม ได้ทีบ่รษิัทจดัการโดยตรง หรอืที่ website 

ของบรษิัทหลกัทรพัย์จดัการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮา้ส์ จ ากดั www.lhfund.co.th และส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

www.sec.or.th 

 

 

 

 

 

 

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

การรบัผลประโยชน์ตอบแทนเน่ืองจากการใช้บริการบุคคลอ่ืนๆ (Soft Commission) 

 
 
                                        

บริษัทท่ีให้ผลประโยชน์ บทวิเคราะหแ์ละ

ข้อมลูข่าวสาร

จดัเย่ียมชมบริษัท สมัมนา เหตผุลในการรบัผลประโยชน์

บรษิทัหลกัทรพัย ์เอเซยี พลสั จ ากดั (มหาชน) P P เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
บรษิทัหลกัทรพัย ์ทรนีตีี้ จ ากดั P P เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
บรษิทัหลกัทรพัย ์ฟินนัเซยี ไซรสั จ ากดั (มหาชน) P P P เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
บรษิทัหลกัทรพัย ์ยโูอบ ีเคยเ์ฮยีน (ประเทศไทย) จ ากดั (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
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กองทุนเปิด แอล เอช โกรท (LHGROWTH) 

ค่านายหน้าซื้อขายหลกัทรพัย ์
ตัง้แต่วนัท่ี 1 มิถนุายน 2563 ถึงวนัท่ี 31 พฤษภาคม 2564 

 
 

                   หมายเหตุ : *รวมภาษมีลูค่าเพิม่ 
 
 
 
 

อตัราส่วนหมุนเวยีนการลงทนุของกองทุน (Portfolio Turnover Ratio: PTR) 
มูลค่า ณ วนัท่ี 31 พฤษภาคม 2564 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ล าดบั ช่ือบริษทันายหน้า ค่านายหน้า

(บาท)

อตัราส่วน

(%)

1 บรษิทัหลกัทรพัย ์บวัหลวง จ ากดั (มหาชน) 764,974.53 16.75

2 บรษิทัหลกัทรพัย ์ซจีเีอส-ซไีอเอม็บ ี(ประเทศไทย) จ ากดั  82,625.65 1.81

3 บรษิทัหลกัทรพัย ์โนมูระ พฒันสนิ จ ากดั (มหาชน)  48,305.65 1.06

4 บรษิทัหลกัทรพัย ์เครดติ สวสิ (ประเทศไทย) จ ากดั 260,921.66 5.71

5 บรษิทัหลกัทรพัย ์ดบีเีอส วคิเคอร์ส (ประเทศไทย) จ ากดั  124,315.19 2.72

6 บรษิทัหลกัทรพัย ์ฟินนัเซยี ไซรสั จ ากดั (มหาชน)  611,503.41 13.39

7 บรษิทั หลกัทรพัย ์เคจไีอ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 165,824.30 3.63

8 บรษิทัหลกัทรพัย ์เกยีรตินาคนิภทัร จ ากดั (มหาชน) 756,293.42 16.56

9 บรษิทัหลกัทรพัย ์กสกิรไทย จ ากดั (มหาชน)  754,666.44 16.52

10 บรษิทัหลกัทรพัย ์เคทบี ี(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน)  425,320.48 9.31

11 บรษิทัหลกัทรพัย ์แลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จ ากดั (มหาชน) 125,539.00 2.75

12 บรษิทัหลกัทรพัย ์ไทยพาณิชย ์จ ากดั 135,769.05 2.97

13 บรษิทัหลกัทรพัย ์ทสิโก ้จ ากดั  271,937.51 5.95

14 บรษิทัหลกัทรพัย ์ทรนีีตี้ จ ากดั 39,356.74 0.87

4,567,353.03 100.00รวม

ช่ือกองทนุ PTR

กองทุนเปิด แอล เอช โกรท 5.6369
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กองทุนเปิด แอล เอช โกรท (LHGROWTH) 

ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3  
ณ วนัท่ี 31 พฤษภาคม 2564 

ช่ือกองทุน ผู้ถือหน่วย สดัส่วน(ร้อยละ) 
กองทุนเปิด แอล เอช โกรท (LHGROWTH) กลุ่มบุคคลใดบุคคลหนึ่ง 39.0797 

 
 
 

ค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเกบ็จากกองทุนรวม 
ส าหรบัรอบระยะเวลาตัง้แต่วนัท่ี 1 มิถนุายน 2563 ถึงวนัท่ี 31 พฤษภาคม 2564 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ค่าใช้จ่ายทีเ่รยีกเก็บจากกองทุน* จ านวนเงนิ

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

ค่าธรรมเนยีมการจดัการ (Management Fee) 2,850.54 1.391 ไม่เกนิรอ้ยละ 2.68

ค่าธรรมเนยีมผูดู้แลผลประโยชน์ (Trustee Fee) 68.41 0.033 ไม่เกนิรอ้ยละ 0.11

ค่าธรรมเนยีมนายทะเบยีน (Registrar Fee)** 228.50 0.111 ไม่เกนิรอ้ยละ 0.94, 0.81

ค่าสอบบญัช ี(Audit Fee) 60.00 0.029 ตามทีจ่่ายจรงิ

ค่าทีป่รกึษาการลงทุน (Advisory Fee) ไม่มี ไม่มี ไม่มี

ค่าจดัตัง้และจดทะเบยีนกองทุน (Setup and Registered Fund) 0.00 0.000 ตามทีจ่่ายจรงิ

ค่าใช้จ่ายอืน่ๆ ในการด าเนนิโครงการ  (Others Operating  Expense) 80.04 0.039 ตามทีจ่่ายจรงิ

รวมค่าใช้จ่ายทัง้หมด*** 3,287.49 1.603

ค่าใช้จ่ายในการซือ้ขายหลกัทรพัย์ 4,567.35 2.228 ตามทีจ่่ายจรงิ

หมายเหตุ

* ค่าธรรมเนยีมและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ รวมภาษมีลูค่าเพิม่ ภาษธุีรกจิเฉพาะ หรอืภาษอีืน่ใดในท านองเดยีวกนั(ถ้าม)ี

**  ค่าธรรมเนยีมนายทะเบยีนหน่วยลงทุนชนดิขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตัแิละชนดิจ่ายเงนิปันผลไม่เกนิรอ้ยละ 0.94                                                                                                                                                                                                   

    ชนดิสะสมมลูค่า ไม่เกนิรอ้ยละ 0.81

***  ไม่รวมค่านายหน้าซือ้ขายหลกัทรพัย ์และค่าธรรมเนยีมต่างๆ ทีเ่กดิขึน้จากการซือ้ขายหลกัทรพัย์

รอ้ยละของมลูค่าทรพัยส์นิสทุธิ














































