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ประเภทโครงการ

: กองทุนรวมผสม แบบไม่กำหนดสัดส่วนกำรลงทุนในตรำสำรทุน

นโยบายการลงทุน : กองทุนมีนโยบำยทีจ่ ะลงทุนในหรือมีไว้ซง่ึ หลักทรัพย์ และ/หรือตรำสำรดังต่อไปนี้ โดยจะพิจำรณำปรับ
สัดส่วนกำรลงทุนของหลักทรัพย์ และ/หรือตรำสำรดังกล่ำวได้ตงั ้ แต่รอ้ ยละ 0-100 ของมูลค่ำทรัพย์สนิ
สุทธิของกองทุน ซึง่ สัดส่วนกำรลงทุนขึน้ อยู่กบั ดุลยพินิจของผูจ้ ดั กำรกองทุนและตำมควำมเหมำะสมกับ
สภำวกำรณ์ในแต่ละขณะ
- หน่ วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหำริมทรัพย์/หน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อกำรลงทุนในอสังหำริมทรัพย์/
ตรำสำรอื่นใดทีใ่ ห้สทิ ธิในกำรได้มำหรือทีม่ ผี ลตอบแทนอ้ำงอิงกับตรำสำรดังกล่ำวข้ำงต้น หรือกลุ่มของ
ตรำสำร/หน่วยลงทุนดังกล่ำวข้ำงต้น
- หน่ วยลงทุนของกองทุนรวมโครงสร้ำงพืน้ ฐำน/ตรำสำรอื่นใดทีใ่ ห้สทิ ธิในกำรได้มำหรือทีม่ ผี ลตอบแทน
อ้ำงอิงกับตรำสำรดังกล่ำวข้ำงต้น
- ตรำสำรแห่งทุนทีม่ ปี ั จจัยพืน้ ฐำนดี และ/หรือมีแนวโน้มจ่ำยเงินปั นผลสูง
- ตรำสำรแห่งหนี้ เงินฝำกธนำคำร ตรำสำรกึ่งหนี้ก่ึงทุน ใบสำคัญแสดงสิทธิ รวมถึงหลักทรัพย์หรือ
ทรัพย์สนิ อื่นหรือกำรหำดอกผลโดยวิธอี ่นื ตำมทีร่ ะบุไว้ในโครงกำรหรือตำมทีค่ ณะกรรมกำร ก.ล.ต. หรือ
สำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ประกำศกำหนด
- กองทุนอำจจะพิจำรณำลงทุนในหน่วย private equity ตำมประกำศสำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต.ไม่
เกินร้อยละ 20 ของมูลค่ำทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุน
ทัง้ นี้ กองทุนอำจลงทุนหรือมีไว้ซ่ึงตรำสำรที่มีสญ
ั ญำซื้อขำยล่วงหน้ ำแฝง (Structured Note) โดยจะ
พิจำรณำลงทุนเฉพำะที่มีลกั ษณะเป็ นตรำสำรหนี้ท่ีผู้ออกมีสิทธิในกำรบังคับไถ่ถอนคืนก่อนกำหนด
(callable) หรือตรำสำรหนี้ ท่ีผู้ถือมีสิทธิเรียกให้ผู้ออกช ำระหนี้ คืนก่ อนกำหนด (puttable) โดยมีกำร
กำหนดผลตอบแทนไว้อย่ำงแน่ นอนหรือเป็ นอัตรำที่ผนั แปรตำมอัตรำดอกเบี้ยของสถำบันกำรเงินหรือ
อัตรำดอกเบี้ยอื่น และไม่มกี ำรกำหนดเงื่อนไขกำรจ่ำยผลตอบแทนทีอ่ ้ำงอิงกับปั จจัยอ้ำงอิงอื่นเพิม่ เติม
และกองทุนอำจลงทุนหรือมีไว้ซง่ึ สัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำ (derivatives) เพื่อป้ องกันควำมเสีย่ ง (hedging)
และจะลงทุนในสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำ (derivatives) ทีแ่ ฝงอยู่ในธุรกรรม structure note ทีเ่ ป็ น puttable
/ callable bond เท่ำนัน้
กองทุนอำจจะพิจำรณำลงทุนในหรือมีไว้ซง่ึ สัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำ (Derivatives) โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อ
ป้ องกันควำมเสี่ยง (Hedging) โดยจะไม่ลงทุนในหรือมีไว้ซ่งึ ตรำสำรหนี้ท่ไี ม่ได้รบั กำรจัดอันดับควำม
น่ ำเชื่อถือ (Unrated Securities) ตรำสำรทุนของบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนซื้อขำยในตลำด (ไม่รวมถึง
หลักทรัพย์ท่คี ณะกรรมกำรตลำดหลักทรัพย์สั ่งรับเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย ซึ่งผู้ออกหลักทรัพย์ดงั กล่ำวอยู่ระหว่ำงกำรดำเนินกำรกระจำยกำรถือหุ้นรำยย่อยตำม
ข้อบังคับตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย) และตรำสำรหนี้ทม่ี อี นั ดับควำมน่ำเชื่อถือของตรำสำรหรือผู้
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ออก (Issue/Issuer) ต่ำกว่ำทีส่ ำมำรถลงทุนได้ (Non-investment grade) อย่ำงไรก็ตำม กองทุนอำจมีไว้
ซึ่งตรำสำรแห่งหนี้ทม่ี อี นั ดับควำมน่ ำเชื่อถือทีต่ วั ตรำสำรหรือทีผ่ อู้ อกตรำสำรต่ำกว่ำทีส่ ำมำรถลงทุนได้
(Non-investment grade) หรือตรำสำรทุนของบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ (Unlisted
Securities) เฉพำะในกรณีท่ตี รำสำรหนี้นัน้ ได้รบั กำรจัดอันดับควำมน่ ำเชื่อถือที่ตวั ตรำสำรหรือทีผ่ อู้ อก
ตรำสำรในอัน ดับ ที่สำมำรถลงทุ น ได้ (Investment Grade) หรือ ตรำสำรทุ น ที่จ ดทะเบี ย นในตลำด
หลักทรัพย์ (Listed Securities) แล้วแต่กรณี ในขณะทีก่ องทุนลงทุนเท่ำนัน้
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เรียน

ท่ำนผูถ้ อื หน่วยลงทุน
กองทุนเปิ ด แอล เอช ยั ่งยืน

บริษัทหลักทรัพย์จดั กำรกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้ำส์ จำกัด ขอนำส่ง “รำยงำนสรุปสถำนะกำรลงทุน ” เพื่อรำยงำน
ผลกำรดำเนินงำนของกองทุนตัง้ แต่วนั ที่ 1 พฤษภำคม 2563 ถึงวันที่ 31 ตุลำคม 2563 มำเพื่อโปรดทรำบ
สภาพตลาดในรอบบัญชีตงั ้ แต่วนั ที่ 1 พฤษภาคม 2563 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2563
ตราสารหนี้
ภำพรวมตลำดตรำสำรหนี้ของไทยในช่วงวันที่ 1 พฤษภำคม 2563 ถึง 31 ตุลำคม 2563 อัตรำผลตอบแทนพันธบัตร
รัฐบำลในช่วงอำยุ 0-10 ปี นัน้ มีควำมชันที่สูงขึ้น โดยตรำสำรอำยุ0 -5ปรับตัวลดลง 5-15 bps และตรำสำรอำยุมำกกว่ำ 5 ปี
ปรับตัวสูง 5-10 bps ตำมภำพกำรเติบโตทำงเศรษฐกิจในระยะสัน้ ที่น่ำจะเติบโตได้อย่ำงช้ำ ๆ โดยในช่วงที่ผ่ำนมำภำพรวม
เศรษฐกิจไทยยังคงมีแนวโน้มชะลอตัว ส่งผลให้ภำคกำรใช้จ่ำย รวมทัง้ ภำคกำรผลิต และกำรส่งออก มีกำรหดตัวอย่ำงต่อเนื่อง
ถึงแม้ว่ำจะมีกำรเร่งกำรใช้จ่ำยภำครัฐ และ กำรผ่อนคลำยกำรล็อกดำวน์ในประเทศรวมทัง้ ในต่ำงประเทศ อย่ำงไรก็ตำมตลำด
คำดว่ ำจะยังคงไม่ เห็นภำพกำรเติบโตภำยในปี น้ี เนื่ องจำกกิจกรรมทำงเศรษฐกิจต่ ำง ๆ ยังท ำได้อย่ ำงจ ำกัด โดย เฉพำะ
นักท่องเทีย่ วต่ำงประเทศทีย่ งั คงไม่กลับมำภำยในปี น้ี ทำงด้ำนอัตรำเงินเฟ้ อไทยอยู่ในระดับติดลบอย่ำงต่อเนื่อง โดยปั จจัยหลัก
ยังคงมำจำกรำคำพลังงำนที่ลดลงอย่ำงต่อเนื่อง และ อัตรำเงินเฟ้ อพืน้ ฐำนยังคงเป็ นบวกเพียงเล็กน้อย โดยกำรประชุม กนง.ใน
รอบล่ำสุดมำคณะกรรมกำรมีมติเป็ นเอกฉันท์ ให้คงอัตรำดอกเบี้ยไว้ทร่ี อ้ ยละ 0.50 ต่อปี ซึ่งมีกำรประเมินว่ำเศรษฐกิจไทยจะมี
กำรเติบโตทีเ่ พิม่ ขึน้ เล็กน้องแต่ยงั คงติดลบอยู่ท่ี -7.8% แต่จะเติบโตได้อย่ำงช้ำ ๆ ในปี หน้ำเนื่องจำกจำนวนนักท่องเทีย่ วจะยังไม่
กลับ มำเป็ นปกติ และเงิน เฟ้ อจะมีแนวโน้ ม ที่ป รับ ตัวสู งขึ้นเล็ก น้ อยจำกรำคำพลังงำนที่ ป รับ เพิ่ม ขึ้น โดยในระยะต่ อ ไป
คณะกรรมกำรฯ คำดว่ำจะใช้เวลำไม่ต่ำกว่ำสองปี ก่อนที่กิจกรรมทำงเศรษฐกิจโดยรวมจะกลับสู่ระดับก่อน กำรแพร่ระบำดของ
ไวรัส โควิด-19 ซึง่ ตลำดคำดว่ำจะไม่มกี ำรขึน้ อัตรำดอกเบีย้ นโยบำยจนถึง ปี หน้ำ
อสังหาริมทรัพย์ในประเทศ
ภำพรวมตลำดตรำสำรหนี้ของไทยในช่วงวันที่ 1 พฤษภำคม 2563 ถึง 31 ตุลำคม 2563 อัตรำผลตอบแทนพันธบัตร
รัฐบำลในช่วงอำยุ 0-10 ปี นัน้ มีควำมชันที่สูงขึ้น โดยตรำสำรอำยุ 0-5 ปรับตัวลดลง 5-15 bps และตรำสำรอำยุมำกกว่ำ 5 ปี
ปรับตัวสูง 5-10 bps ตำมภำพกำรเติบโตทำงเศรษฐกิจในระยะสัน้ ที่น่ำจะเติบโตได้อย่ำงช้ำ ๆ โดยในช่วงที่ผ่ำนมำภำพรวม
เศรษฐกิจไทยยังคงมีแนวโน้มชะลอตัว ส่งผลให้ภำคกำรใช้จ่ำย รวมทัง้ ภำคกำรผลิต และกำรส่งออก มีกำรหดตัวอย่ำงต่อเนื่อง
ถึงแม้ว่ำจะมีกำรเร่งกำรใช้จ่ำยภำครัฐ และกำรผ่อนคลำยกำรล็อกดำวน์ในประเทศรวมทัง้ ในต่ำงประเทศ อย่ำงไรก็ตำมตลำดคำด
ว่ำจะยังคงไม่เห็นภำพกำรเติบโตภำยในปี น้ีเนื่องจำกกิจกรรมทำงเศรษฐกิจต่ำง ๆ ยังทำได้อย่ำงจำกัด โดยเฉพำะนักท่องเที่ยว
ต่ำงประเทศที่ยงั คงไม่กลับมำภำยในปี น้ี ทำงด้ำนอัตรำเงินเฟ้ อไทยอยู่ในระดับติดลบอย่ำงต่อเนื่อง โดยปั จจัยหลักยังคงมำจำก
รำคำพลังงำนที่ลดลงอย่ำงต่อเนื่อง และ อัตรำเงินเฟ้ อพืน้ ฐำนยังคงเป็ นบวกเพียงเล็กน้อย โดยกำรประชุม กนง.ในรอบล่ำสุดมำ
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คณะกรรมกำรมีมติเป็ นเอกฉันท์ ให้คงอัตรำดอกเบี้ยไว้ท่รี อ้ ยละ 0.50 ต่อปี ซึ่งมีกำรประเมินว่ำเศรษฐกิจไทยจะมีกำรเติบโตที่
เพิม่ ขึน้ เล็กน้องแต่ยงั คงติดลบอยู่ท่ี -7.8% แต่จะเติบโตได้อย่ำงช้ำ ๆ ในปี หน้ำเนื่องจำกจำนวนนักท่องเทีย่ วจะยังไม่กลับมำเป็ น
ปกติ และ เงินเฟ้ อจะมีแนวโน้มทีป่ รับตัวสูงขึน้ เล็กน้อยจำกรำคำพลังงำนทีป่ รับเพิม่ ขึน้ โดยในระยะต่อไป คณะกรรมกำรฯ คำด
ว่ำจะใช้เวลำไม่ต่ำกว่ำสองปี ก่อนทีก่ จิ กรรมทำงเศรษฐกิจโดยรวมจะกลับสู่ระดับก่อน กำรแพร่ระบำดของไวรัส โควิด-19 ซึ่งตลำด
คำดว่ำจะไม่มกี ำรขึน้ อัตรำดอกเบีย้ นโยบำยจนถึงปี หน้ำ
ตราสารทุน
ตลำดหุน้ ไทยในเดือน พ.ค. 2563 ซื้อขำยในรูปแบบ sideways up หรือแกว่งตัวขึน้ แต่ไม่ได้ปรับขึน้ รุนแรง ซึ่งภำวะ
ตลำดหุ้นยังถือว่ำแข็งแกร่งกว่ำที่เรำได้ประเมินว่ำตลำดหุ้นน่ ำจะมีกำรปรับฐำนบ้ำง โดยเรำพบว่ำมีปัจจัยบวกและปั จจัยลบ
หลำยประกำรเข้ำสู่ตลำดหุ้นแต่ปัจจัยบวกยังคงมีน้ ำหนักมำกกว่ำ โดยปั จจัยบวกที่สำคัญ ได้แก่ 2) ประเทศต่ำง ๆ รวมทัง้
ประเทศไทยทยอยเปิ ดเมืองและเปิ ดธุรกิจ 2) ตัวเลขกำรติดเชื้อ Covid-19 ในประเทศต่ำง ๆ รวมทัง้ ประเทศไทย ไม่ได้เร่งตัว
ขึน้ หลังจำกกำรเปิ ดเมือง (ยกเว้นเพียงบำงประเทศในลำตินอเมริกำ และรัสเซีย อินเดีย ทีม่ ผี ตู้ ดิ เชือ้ เร่งขึน้ มำก) ส่งผลให้ควำม
เสีย่ งของกำรต้องกลับมำปิ ดเมืองมีน้อยลง 3) รำคำน้ ำมันดิบฟื้ นตัวค่อนข้ำงแรง หลังจำกผลบวกจำกกำรทยอยลดปริมำณกำร
ผลิตของประเทศต่ำง ๆ เริม่ ส่งผลดีต่อตลำดน้ ำมันโลก ขณะเดียวกันตลำดหุน้ ไทยก็เผชิญควำมผันผวนและมีแรงขำยสวนเข้ำ
มำเป็ น ระยะ ๆ จำกปั จจัยลบเช่น 1) ผลประกอบกำรไตรมำส 1/2563 ที่รำยงำนออกมำต่ ำกว่ำที่ตลำดคำดกำรณ์ เล็กน้ อย
2) สถำนกำรณ์ของกำรท่องเทีย่ วในช่วงไตรมำส 2/2563 ถึงต้นไตรมำส 3/2563 อำจจะแย่กว่ำทีต่ ลำดคำด หลังทำงกำรไทยยัง
มีคำสั ่งปิ ดน่ำนฟ้ ำในเดือน มิ.ย. (แต่ปัจจัยดังกล่ำวก็รบั รูไ้ ด้ในรำคำหุน้ ทีเ่ กีย่ วข้องค่อนข้ำงเร็ว) รวมทัง้ 3) valuations ของตลำด
หุน้ ไทยที่อยู่ในระดับสูงมำก จำก EPS downgrade ทีเ่ กิดขึน้ อย่ำงต่อเนื่อง ทัง้ นี้ ดัชนีฯ ปิ ดที่ 1,342.85 เพิม่ ขึน้ 3.16% ด้วย
มูลค่ำกำรซื้อขำยเฉลี่ย 6.41 หมื่นล้ำนบำท เทียบกับ 6.75 หมื่นล้ำนบำทในเดือน เม.ย. นักลงทุนต่ำงชำติข ำยสุทธิ 3.16 หมื่น
ล้ำนบำท นั ก ลงทุ น สถำบัน ภำยในประเทศซื้อสุท ธิ 1.78 หมื่น ล้ำนบำท พอร์ต บล. ซื้อ สุท ธิ 308 ล้ำนบำท และนั กลงทุ น
รำยบุคคลซื้อสุทธิ 1.35 หมื่นล้ำนบำท
ตลำดหุน้ ไทยในเดือน มิ.ย. 2563 เทรดด้วยควำมผันผวนค่อนข้ำงสูง และมีจติ วิทยำที่แตกต่ำงกันอย่ำงมำกระห ว่ำง
ช่วงต้นเดือนและช่วงปลำยเดือน โดยในสัปดำห์แรกของเดือน มิ.ย. ดัชนี SET Index แรลลี่อย่ำงโดดเด่น ผลักดันโดยสภำพ
คล่องภำยในประเทศ ผนวกกับแรงซื้อจำกนักลงทุนต่ำงชำติทก่ี ลับเข้ำมำในช่วงสัน้ ๆ ท่ำมกลำงควำมคำดหวังต่อกำรฟื้ นตัว
ของเศรษฐกิจโลกและกำรเปิ ดเมืองเปิ ดเศรษฐกิจของประเทศหลัก ๆ ก่อนทีต่ ลำดจะเริม่ เผชิญแรงขำยมำกขึน้ เป็ นลำดับ ตำม
ปั จจัยลบที่กลับเข้ำมำโดยเฉพำะอย่ำงยิ่งกำรติด เชื้อ Covid-19 รอบใหม่ท่ีเกิดขึ้นในประเทศใหญ่ ๆ อย่ำงสหรัฐฯ และจีน
รวมทัง้ กำรปรับลดประมำณกำรเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจไทยอีกรอบหนึ่ง ด้ำนปั จจัยในประเทศยังคงเป็ นบวกแต่ไม่ได้มนี ัย
ต่อทิศทำงของตลำดหุน้ มำกนัก โดยกำรควบคุม Covid-19 ทีด่ ขี องทำงกำรไทย ส่งผลให้ไม่มรี ำยงำนผูต้ ดิ เชื้อภำยในประเทศ
มำกกว่ำ 30 วันติดต่อกัน และส่งผลให้ทำงกำรไทยสำมำรถทยอยคลำยล็อก เปิ ดธุรกิจ เปิ ดเศรษฐกิจได้มำกขึน้ ทัง้ นี้ เมื่อวันที่
29 มิ.ย. ทีป่ ระชุม ศบค. ได้อนุ มตั กิ ำรคลำยล็อกในเฟสที่ 5 โดยสรุปแล้ว ดัชนีฯ SET ปิ ดเดือนไปที่ 1,339.03 ลดลงเล็กน้อย
0.28% จำกสิ้น เดือน พ.ค. ด้ำนนัก ลงทุน ต่ำงชำติขำยสุทธิ 2.27 หมื่นล้ำนบำท นั กลงทุ นสถำบันในประเทศซื้อสุทธิ 6.58
พันล้ำนบำท พอร์ต บล.ซื้อสุทธิ 3.06 พันล้ำนบำท และนักลงทุนรำยบุคคลซื้อสุทธิ 1.31 หมื่นล้ำนบำท
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ตลำดหุน้ ไทยในเดือน ก.ค. 2563 ปรับตัวลง 10.5 จุด (-0.7%) mom มำปิ ดที่ 1,328.5 จำกปั จจัยกดดันและปั จจัยหนุน
ดังนี้ ควำมตึงเครียดระหว่ำงสหรัฐฯและจีนที่เพิม่ ขึน้ หลังจำกทีจ่ นี ได้ตอบโต้สหรัฐฯในกำรสั ่งปิ ดสถำนฑูตของจีนใน Houston
ด้วยกำรสั ่งปิ ดสถำนฑูตสหรัฐฯในเมืองเฉินตู นอกจำกนี้ SET ยังถูกกดดันจำกควำมไม่แน่ นอนทำงกำรเมืองทีเ่ พิม่ ขึน้ หลังจำก
กำรชุมนุ มต่อต้ำนรัฐบำลโดยกลุ่มนักเรียนและนักศึกษำโดยมีขอ้ เรียกร้องในกำรเปลี่ยนแปลงรัฐบำลและกฎหมำยในหลำย
ประเด็น แต่ในแง่ดี AstraZeneca-Oxford ได้มคี วำมคืบหน้ำในกำรพัฒนำวัคซีน โดยมีผลกำรทดลองระยะที่ 2 ในคนทีอ่ อกมำ
เป็ นทีน่ ่ำพอใจ รวมถึงกำรทีส่ มำชิกประเทศสหภำพยุโรปได้บรรลุขอ้ ตกลงในมำตรกำรกระตุน้ เศรษฐกิจมูลค่ำ 7.5 แสนล้ำนยูโร
ตลำดหุน้ ไทยในเดือน ส.ค. ยังคงเทรดในรูปแบบไซด์เวย์ และกรอบกำรเคลื่อนไหวของดัชนีฯ ค่อนข้ำงแคบเมื่อเทียบกับ
ในช่วงเดือนก่อนหน้ำ ทัง้ นี้ปัจจัยจำกต่ำงประเทศค่อนข้ำงเป็ นบวก แต่มปี ั จจัยลบภำยในประเทศเข้ำมำหักล้ำง ส่งผลให้ทศิ ทำงของ
SET Index เทรดอยู่ในกรอบทีจ่ ำกัด โดยในส่วนของปั จจัยบวกจำกต่ำงประเทศประกอบด้วย 1) พัฒนำกำรด้ำนกำรทดลองวัคซีน
COVID-19 จำกหลำยประเทศ 2) ตัวเลขเศรษฐกิจของประเทศหลัก ๆ ส่วนใหญ่ยงั คงอยู่ในเกณฑ์ดแี ม้ว่ำจะมีกำรระบำดรอบสอง
ของ COVID-19 และ 3) ควำมตึงเครียดระหว่ำงสหรัฐฯ และจีนลดลงบ้ำงในช่วงปลำยเดือนหลังจำกทัง้ สองฝ่ ำยทำกำรประชุมทำง
โทรศัพท์เรื่องดีลกำรค้ำเฟสที่ 1 อย่ำงไรก็ดี ตลำดหุน้ ไทยเผชิญกับปั จจัยลบภำยในประเทศส่งผลให้เมื่อสุทธิกนั แล้วตลำดหุน้ ไทย
ให้ผลตอบแทนที่ด้อยกว่ำตลำดหุ้นในต่ำงประเทศค่อนข้ำงมำก โดยประเด็นลบที่เกิดขึ้นได้แก่ 1) แม้ว่ำผลประกอบกำรไตรมำส
2/63 จะออกมำดีกว่ำทีต่ ลำดคำดกำรณ์ แต่ยงั คงมีกำรปรับลดประมำณกำรกำไรปี 2563 เพิม่ เติม และ 2) สถำนกำรณ์กำรเมืองมี
ควำมร้อนแรงมำกขึ้น หลังจำกมีกำรชุ มนุ มต่อต้ำนรัฐบำล รวมทัง้ ควำมเคลื่อนไหวในพรรคร่วมรัฐบำลและพรรคฝ่ ำยค้ำนเพื่อ
เรียกร้องให้มกี ำรแก้ไขรัฐธรรมนูญ ซึง่ ประเด็นต่ำง ๆ ดังกล่ำวได้สร้ำงควำมผันผวนให้กบั ตลำดหุน้ ไทยในช่วงกลำงเดือน ส.ค. ทัง้ นี้
ดัชนีฯ ปิ ดเดือนที่ 1,310.66 ลดลง 1.35% ด้วยมูลค่ำซื้อขำยเฉลี่ยต่อวันที่ 5.43 หมื่นล้ำนบำท เทียบกับ 6.25 หมื่นล้ำนบำทใน
เดือน ก.ค. ด้ำนนักลงทุนต่ำงชำติขำยสุทธิ 2.77 หมื่นล้ำนบำท นักลงทุนสถำบันภำยในประเทศซื้อสุทธิ 1.16 หมื่นล้ำนบำท พอร์ต
บล. ขำยสุทธิ 1.04 พันล้ำนบำท และนักลงทุนรำยบุคคลซื้อสุทธิ 1.71 หมื่นล้ำนบำท
ตลำดหุน้ ไทยในเดือน ก.ย. ถือว่ำตลำดค่อนข้ำงอ่อนแอและมีทศิ ทำงหลักเป็ นขำลง เนื่องจำกปั จจัยลบทัง้ ภำยนอกและ
ภำยในประเทศ (ปั จจัยลบภำยในประเทศมีน้ ำหนักมำกกว่ำ หำกเปรียบเทียบกัน) โดยในส่วนของปั จจัยภำยนอกนัน้ จิตวิทยำ
กำรลงทุนในสินทรัพย์เสีย่ งเป็ นลบมำกขึน้ หลังจำกกำรระบำดของ COVID-19 กลับมำรุนแรงขึน้ อีกครัง้ โดยเฉพำะในประเทศ
แถบยุโรป ขณะทีใ่ นฝั ง่ สหรัฐฯ นัน้ พบว่ำนักกำรเมืองสหรัฐฯ ยังไม่สำมำรถหำข้อสรุปเกี่ยวกับมำตรกำรกระตุน้ เศรษฐกิจสหรัฐฯ
รอบที่ 2 ขณะที่ฝัง่ ภำยในประเทศนัน้ มีปัจจัยลบเข้ำมำหลำยประกำรในเดือน ก.ย. กล่ำวคือ 1) นักลงทุนยังเห็นควำมไม่
แน่นอนของแนวโน้มเศรษฐกิจไทยปี 2564 ตำมกำรระบำดของ COVID-19 ทีร่ ุนแรงขึน้ และควำมยำกในกำรคำดกำรณ์จำนวน
นักท่องเทีย่ วทีจ่ ะเข้ำสู่ประเทศไทยในปี 2564 2) หุน้ กลุ่มธนำคำรพำณิชย์เผชิญแรงขำยค่อนข้ำงมำก ตำมควำมกังวลต่อกำร
ออกตรำสำรคล้ำยทุนจำกทำง BBL รวมทัง้ กำรทีม่ รี ำยงำนของ FinCen ที่ว่ำธนำคำรไทยบำงแห่งได้ทำกำรโอนย้ำยเงินอย่ำง
ผิดกฎหมำยในช่วง 20 ปี ทผ่ี ่ำนมำ 3) สถำนกำรณ์กำรชุมนุ มต่อต้ำนรัฐบำลที่เกิดขึน้ ระหว่ำงเดือน และ 4) แรงขำยลดควำม
เสี่ยงในหุ้นตัวหลัก ก่อนหน้ ำที่ตลำดหลักทรัพย์จะกลับมำอนุ ญ ำตให้ ทำกำรชอร์ตเซลที่รำคำ bid และกลับมำกำหนดรำคำ
ceiling และ floor ที่ระดับ 30% ทัง้ นี้ดชั นีฯ ปิ ดที่ 1,237.04 ลดลง 5.62% ด้วยมูลค่ำกำรซื้อขำยเฉลี่ยที่ 4.59 หมื่นล้ำนบำท
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(เทียบกับ 5.43 หมื่นล้ำนบำท ในเดือน ส.ค.) ด้ำนนักลงทุนต่ำงชำติขำยสุทธิ 2.32 หมื่นล้ำนบำท นัก ลงทุนสถำบันในประเทศ
ขำยสุทธิ 1.29 หมื่นล้ำนบำท พอร์ต บล. ซื้อสุทธิ 2.3 พันล้ำนบำท และนักลงทุนรำยบุคคลซื้อสุทธิ 3.37 หมื่นล้ำนบำท
SET Index ปิ ดสิน้ เดือนตุลำคมทีร่ ะดับ 1,195 จุด โดยตลำดหุน้ ไทยถูกกดดันจำกกำรประท้วงทำงกำรเมือง ซึ่งทำให้
เกิดเงินทุนต่ำงชำติไหลออกมำกขึน้ รวมในช่วงกลำงเดือน ต.ค. กำรที่ทรัมป์ ติดโควิดในช่วงกลำงเดือน และควำมไม่แน่ นอน
ของมำตรกำรกระตุน้ เศรษฐกิจสหรัฐฯ ได้กดดันตลำดหุน้ ทัวโลก
่
แม้ว่ำตัวเลขทำงเศรษฐกิจของประเทศพัฒนำแล้วจะสะท้อนว่ำ
กิจกรรมทำงเศรษฐกิจกำลังฟื้ นตัว และในประเด็นสุดท้ำยกำรปิ ดเมืองในยุ โรปล่ำสุดอำจทำให้กำรฟื้ นตัวรอบล่ำสุดแย่ลงไป แต่
ยังคงมีปัจจัยบวกไม่ว่ำจะเป็ นกำรทีศ่ บศ. อนุมตั มิ ำตรกำร “ช้อปดีมคี นื ”: กระตุน้ กำรบริโภคในประเทศ โดยสำมำรถนำค่ำใช้จ่ำย
มำหักลดหย่อนภำษีเงินได้ฯ รวมกันไม่เกิน 30,000 บำท เริม่ ใช้ 23 ต.ค. -31 ธ.ค. 63 และ IMF ปรับคำดกำรณ์ GDP ไทยปี น้ี
เป็ น -7.1% จำกเดิม -7.7% รวมถึงงบไตรมำสที่ 3 ของกลุ่มธนำคำรทีเ่ ริม่ เห็นกำไรฟื้ นตัวเมื่อเทียบกับไตรมำสก่อนหน้ำ โดย
นักลงทุนต่ำงชำติยงั คงขำยสุทธิ Bt21,876m ในเดือนทีผ่ ่ำนมำ
บริษัทขอขอบพระคุณท่ำนผูถ้ อื หน่ วยลงทุนเป็ นอย่ำงสูง ทีไ่ ด้มอบควำมไว้ วำงใจให้บริษทั บริหำรเงินลงทุนของท่ำน
บริษทั ยังคงยืนยันในควำมตัง้ ใจและทุ่มเทควำมสำมำรถเพื่อบริหำรเงินของท่ำนอย่ำงมีประสิทธิภำพสูงทีส่ ุดต่อไป และหำกท่ำน
มีขอ้ สงสัยประกำรใด ท่ำนสำมำรถติดต่อมำได้ทบ่ี ริษทั หลักทรัพย์จดั กำรกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้ำส์ จำกัด หมำยเลขโทรศัพท์
02-286-3484 หรือทีอ่ เี มล lhfund@lhfund.co.th

ขอแสดงควำมนับถือ
บริษทั หลักทรัพย์จดั กำรกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้ำส์ จำกัด
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กองทุนเปิ ด แอล เอช ยังยื
่ น (LHSMART)
รายชื่อผู้จดั การกองทุน

8

กองทุนเปิ ด แอล เอช ยังยื
่ น (LHSMART)

9

กองทุนเปิ ด แอล เอช ยังยื
่ น (LHSMART)

ตารางเปรียบเทียบผลการดาเนิ นงาน
ข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลำคม 2563
10

กองทุนเปิ ด แอล เอช ยังยื
่ น (LHSMART)
- เอกสำรกำรวัดผลกำรดำเนินงำนของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จดั ทำขึน้ ตำมมำตรฐำนกำรวัดผลกำรดำเนินงำนของกองทุนรวม
ของสมำคมบริษทั จัดกำรลงทุน
- ผลกำรดำเนินงำนในอดีต/ผลกำรเปรียบเทียบผลกำรดำเนินงำนทีเ่ กี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลำดทุน มิได้เป็ นสิง่ ยืนยันถึง
ผลกำรดำเนินงำนในอนำคต
- ทำควำมเข้ำใจลักษณะสินค้ำ เงือ่ นไข ผลตอบแทน และควำมเสีย่ ง ก่อนตัดสินใจลงทุน

รายงานสถานะการลงทุน การกู้ยืมเงิ น และการก่อภาระผูกพัน
มูลค่า ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563
รายละเอียดการลงทุน
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ ในประเทศ
พันธบัตรรัฐบาล
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี
อายุคงเหลือมากกว่า 1 ปี
เงินฝากธนาคาร
หุน้ กู้
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี
อายุคงเหลือมากกว่า 1 ปี
หุน้ สามัญ
หน่วยลงทุน
ประเภทรายการค้างรับค้างจ่ายหรือหนี้สนิ อืน่ ๆ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
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มูลค่าตามราคาตลาด
334,509,176.70

%NAV
98.25

71,944,655.25
12,407,350.62
1,895,683.24

21.13
3.64
0.56

25,446,869.95
30,292,323.94
105,673,835.00
86,848,458.70
5,927,189.68
340,436,366.38

7.47
8.90
31.04
25.51
1.74
100.00

กองทุนเปิ ด แอล เอช ยังยื
่ น (LHSMART)

รายละเอียดการลงทุนในหลักทรัพย์
มูลค่า ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563
รายละเอียด

อัตราส่วน

จานวนเงิ นต้น

มูลค่ายุติธรรม

(%)

หรือ จานวนหุ้น/

(บาท)

หน่ วย
เงิ นฝากธนาคาร
ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จากัด (มหาชน)

0.00

0.00

0.00

ธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน)

0.56

1,892,548.50

1,895,683.24

รวมเงิ นฝากธนาคาร

0.56

1,895,683.24

พันธบัตรรัฐบาล
กระทรวงการคลัง
ธนาคารแห่งประเทศไทย
รวมพันธบัตรรัฐบาล

3.64

12,000.00

12,407,350.62

21.13

72,000.00

71,944,655.25

24.78

84,352,005.87

หุ้นกู้
บริษทั เงินติดล้อ จากัด

2.98

10,000.00

10,139,718.10

บริษทั แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ต้ี ดีเวลลอปเม้นท์ จากัด (มหาชน)

1.48

5,000.00

5,044,386.89

บริษทั เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ต้ี (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)

7.47

25,000.00

25,446,869.95

บริษทั อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จากัด (มหาชน)

2.94

10,000.00

10,007,510.50

บริษทั เซ็นทรัลพัฒนา จากัด (มหาชน)

1.50

5,000.00

5,100,708.45

รวมหุ้นกู้

16.37

55,739,193.89

หุ้นสามัญ
หมวดธุรกิจเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร
บริษทั ที.เอ.ซี. คอนซูเมอร์ จากัด (มหาชน)

0.47

244,800.00

1,615,680.00

0.50

18,700.00

1,711,050.00

บริษทั บัตรกรุงไทย จากัด (มหาชน)

1.09

94,000.00

3,713,000.00

บริษทั เมืองไทย แคปปิ ตอล จากัด (มหาชน)

1.13

70,100.00

3,837,975.00

บริษทั ศรีสวัสดิ ์ พาวเวอร์ 1979 จากัด (มหาชน)

1.27

87,600.00

4,336,200.00

บริษทั เค ซี อี อีเล็คโทรนิคส์ จากัด (มหาชน)

2.09

182,700.00

7,125,300.00

บริษทั ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส จากัด (มหาชน)

1.29

97,300.00

4,378,500.00

ธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน)

0.53

18,800.00

1,818,900.00

ธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน)

0.54

24,300.00

1,852,875.00

บริษทั ทิสโก้ไฟแนนเซียลกรุ๊ป จากัด (มหาชน)

1.62

77,900.00

5,511,425.00

1.02

29,400.00

3,469,200.00

หมวดธุรกิจของใช้สว่ นตัวและเวชภัณฑ์
บริษทั ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
หมวดธุรกิจเงินทุนและหลักทรัพย์

หมวดธุรกิจชิ้นส่วนอิเลคทรอนิคส์

หมวดธุรกิจธนาคาร

หมวดธุรกิจประกันภัยและประกันชีวติ
บริษทั ทีควิ เอ็ม คอร์ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน)
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กองทุนเปิ ด แอล เอช ยังยื
่ น (LHSMART)
รายละเอียดการลงทุนในหลักทรัพย์ (ต่อ)
มูลค่า ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563
รายละเอียด

อัตราส่วน

จานวนเงิ นต้น

มูลค่ายุติธรรม

(%)

หรือ จานวนหุ้น/

(บาท)

หน่ วย
หมวดธุรกิจปิ โตรเคมีและเคมีภณ
ั ฑ์
บริษทั พีทที ี โกลบอล เคมิคอล จากัด (มหาชน)

1.15

97,800.00

3,912,000.00

บริษทั อินโดรามา เวนเจอร์ส จากัด (มหาชน)

0.49

75,300.00

1,664,130.00

บริษทั กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จากัด (มหาชน)

1.26

150,100.00

4,277,850.00

บริษทั บ้านปู จากัด (มหาชน)

2.16

1,123,600.00

7,359,580.00

บริษทั ปตท. จากัด (มหาชน)

2.05

225,300.00

6,984,300.00

บริษทั ปตท. สารวจและผลิตปิ โตรเลียม จากัด (มหาชน)

0.99

43,000.00

3,386,250.00

บริษทั พลังงานบริสทุ ธิ ์ จากัด (มหาชน)

0.97

87,300.00

3,317,400.00

บริษทั พีทจี ี เอ็นเนอยี จากัด (มหาชน)

0.59

106,400.00

2,021,600.00

บริษทั อมตะ คอร์ปอเรชั ่น จากัด (มหาชน)

0.47

138,100.00

1,615,770.00

บริษทั เอพี (ไทยแลนด์) จก.(มหาชน)

1.34

731,600.00

4,572,500.00

หมวดธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภค

หมวดธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

หมวดธุรกิจพาณิชย์
บริษทั คอมเซเว่น จากัด (มหาชน)

1.03

85,600.00

3,509,600.00

บริษทั ดูโฮม จากัด (มหาชน)

1.48

351,900.00

5,032,170.00

บริษทั อาร์เอส จากัด (มหาชน)

1.11

204,700.00

3,766,480.00

บริษทั โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จากัด (มหาชน)

1.17

284,300.00

3,980,200.00

0.99

252,300.00

3,355,590.00

บริษทั คาราบาวกรุ๊ป จากัด (มหาชน)

0.88

27,300.00

2,989,350.00

บริษทั ห้องเย็นเอเชีย่ น ซีฟ้ ดู จากัด (มหาชน)

0.28

71,600.00

945,120.00

บริษทั อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย์ จากัด (มหาชน)

1.06

363,200.00

3,613,840.00

หมวดธุรกิจยานยนต์
บริษทั สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จากัด (มหาชน)
หมวดธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม

รวมหุ้นสามัญ

31.04

105,673,835.00

หน่ วยลงทุน
หมวดธุรกิจกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพือ่ การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าเทสโก้ โลตัส รีเทล

3.77

861,800.00

12,840,820.00

ทรัสต์เพือ่ การลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท
ทรัสต์เพือ่ การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ พรีเมีย่ ม โกรท

4.18

781,300.00

14,219,660.00

5.25

1,406,371.00

17,860,911.70

ทรัสต์เพือ่ การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าไทยแลนด์ ไพร์ม พร็อพเพอร์ต้ี

3.27

1,051,800.00

11,149,080.00

ทรัสต์เพือ่ การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เอไอเอ็ม อินดัสเทรียล โกรท

1.10

306,337.00

3,737,311.40

ทรัสต์เพือ่ การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพือ่ อุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ต้ี

0.60

160,158.00

2,034,006.60

5.31

1,924,400.00

18,089,360.00

2.03
25.51
98.26
1.74
100.00

544,670.00

6,917,309.00
86,848,458.70
334,509,176.70
5,927,189.68
340,436,366.38

หมวดธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์
กองทุนรวมโครงสร้างพืน้ ฐานเพือ่ อนาคตประเทศไทย
หมวดธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร
กองทุนรวมโครงสร้างพืน้ ฐานโทรคมนาคม ดิจทิ ลั
รวมหน่ วยลงทุน
รวมเงิ นลงทุน
รายการค้างจ่ายหรือหนี้ สินอืน
่ ๆ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
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กองทุนเปิ ด แอล เอช ยังยื
่ น (LHSMART)
รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่ าเชื่อถือของ
ตราสารแห่งหนี้ เงิ นฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้ กึ่งทุน
มูลค่า ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563
ประเภท
พันธบัตร
พันธบัตร
เงินฝาก
หุน้ กู้
หุน้ กู้
หุน้ กู้
หุน้ กู้
หุน้ กู้

ผูอ้ อก

อันดับ
ความน่ าเชื่อถือ

ธนาคารแห่งประเทศไทย
กระทรวงการคลัง
ธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน)
บริษทั เงินติดล้อ จากัด
บริษทั แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ต้ี ดีเวลลอปเม้นท์ จากัด (มหาชน)
บริษทั เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ต้ี (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
บริษทั อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จากัด (มหาชน)
บริษทั เซ็นทรัลพัฒนา จากัด (มหาชน)

AA+(FITCH)
A-(TRIS)
A-(TRIS)
A(TRIS)
A-(TRIS)
AA(TRIS)

มูลค่าตาม
ราคาตลาด
71,944,655.25
12,407,350.62
1,895,683.24
10,139,718.10
5,044,386.89
25,446,869.95
10,007,510.50
5,100,708.45

สถาบันการจัดอันดับความน่ าเชื่อถือ TRIS Rating
คาอธิ บายการจัดอันดับเครดิ ตตราสารหนี้ ระยะกลางและยาวมีอายุตงั ้ แต่ 1 ปี ขึ้นไป
AAA อันดับเครดิตสูงสุด มีควำมเสี่ยงต่ ำที่สุด ผู้ออกตรำสำรหนี้มีควำมสำมำรถในกำรชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นใน
เกณฑ์สงู สุด และได้รบั ผลกระทบน้อยมำกจำกกำรเปลีย่ นแปลงทำงธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิง่ แวดล้อมอื่น ๆ
AA
มีควำมเสีย่ งต่ำมำก ผูอ้ อกตรำสำรหนี้มคี วำมสำมำรถในกำรชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงมำก แต่อำจได้รบั
ผลกระทบจำกกำรเปลีย่ นแปลงทำงธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิง่ แวดล้อมอื่น ๆ มำกกว่ำอันดับเครดิตทีอ่ ยู่ในระดับ AAA
A
มีควำมเสี่ยงในระดับต่ ำ ผู้ออกตรำสำรหนี้มคี วำมสำมำรถในกำรชำระดอกเบี้ย และคืนเงินต้นในเกณฑ์สูง แต่อำจ
ได้รบั ผลกระทบจำกกำรเปลี่ยนแปลงทำงธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มำกกว่ำอันดับเครดิตที่อยู่ใน
ระดับสูงกว่ำ
BBB มีควำมเสี่ยงในระดับปำนกลำง ผู้ออกตรำสำรหนี้มคี วำมสำมำรถในกำรชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ท่ี
เพียงพอ แต่มคี วำมอ่อนไหวต่อกำรเปลี่ยนแปลงทำงธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิง่ แวดล้อมอื่น ๆ มำกกว่ำ และอำจมี
ควำมสำมำรถในกำรชำระหนี้อ่อนแอลงเมื่อเทียบกับอันดับเครดิตทีอ่ ยู่ในระดับสูงกว่ำ
BB
มีควำมเสีย่ งในระดับสูง ผูอ้ อกตรำสำรหนี้มคี วำมสำมำรถในกำรชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ต่ำกว่ ำระดับ
ปำนกลำง และจะได้รบั ผลกระทบจำกกำรเปลี่ยนแปลงทำงธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิง่ แวดล้อมอื่น ๆ ค่อนข้ำงชัดเจน
ซึง่ อำจส่งให้ควำมสำมำรถในกำรชำระหนี้อยู่ในเกณฑ์ทไ่ี ม่เพียงพอ
B
มีควำมเสีย่ งในระดับสูงมำก ผูอ้ อกตรำสำรหนี้มคี วำมสำมำรถในกำรชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ต่ำ และ
อำจจะหมดควำมสำมำรถหรือ ควำมตัง้ ใจในกำรช ำระหนี้ ได้ต ำมกำรเปลี่ย นแปลงของสถำนกำรณ์ ท ำงธุ รกิจ
เศรษฐกิจ และสิง่ แวดล้อมอื่น ๆ
C
มีควำมเสี่ยงในกำรผิดนัดชำระหนี้สูงทีส่ ุด ผู้ออกตรำสำรหนี้ไม่มคี วำมสำมำรถในกำรชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้น
ตำมกำหนดอย่ำงชัดเจน โดยต้องอำศัยเงือ่ นไขทีเ่ อือ้ อำนวยทำงธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิง่ แวดล้อมอื่น ๆ อย่ำงมำกจึง
จะมีควำมสำมำรถในกำรชำระหนี้ได้
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D

เป็ นระดับทีอ่ ยู่ในสภำวะผิดนัดชำระหนี้ โดยผูอ้ อกตรำสำรหนี้ไม่สำมำรถชำระดอกเบีย้ และคืนเงินต้นได้ตำมกำหนด
อันดับเครดิตจาก AA ถึง C อาจมีเครือ่ งหมายบวก (+) หรือลบ (-) ต่อท้ายเพือ่ จาแนกความแตกต่างของคุณภาพของ
อันดับเครดิตภายในระดับเดียวกัน
คาอธิ บายการจัดอันดับเครดิ ตตราสารหนี้ ระยะสัน้ มีอายุตา่ กว่า 1 ปี
T1

ผูอ้ อกตรำสำรหนี้มสี ถำนะทัง้ ทำงด้ำนกำรตลำดและกำรเงินที่แข็งแกร่งในระดับดีมำก และนักลงทุนจะได้รบั ควำม
คุม้ ครองจำกกำรผิดนัดชำระหนี้ทด่ี กี ว่ำอันดับเครดิตในระดับอื่น ผูอ้ อกตรำสำรทีไ่ ด้รบั อันดับเครดิตในระดับดังกล่ำว
ซึง่ มีเครื่องหมำย “+” ด้วยจะได้รบั ควำมคุม้ ครองด้ำนกำรผิดนัดชำระหนี้ทส่ี งู ยิง่ ขึน้

T2

ผูอ้ อกตรำสำรหนี้มสี ถำนะทัง้ ทำงด้ำนกำรตลำดและกำรเงินทีแ่ ข็งแกร่งในระดับดี และมีควำมสำมำรถในกำรชำระ
หนี้ระยะสัน้ ในระดับทีน่ ่ำพอใจ

T3

ผูอ้ อกตรำสำรหนี้มคี วำมสำมำรถในกำรชำระหนี้ระยะสัน้ ในระดับทีย่ อมรับได้

T4

ผูอ้ อกตรำสำรหนี้มคี วำมสำมำรถในกำรชำระหนี้ระยะสัน้ ทีค่ ่อนข้ำงอ่อนแอ

อัน ดั บ เครดิ ต ทุ ก ประเภทที จ่ ัด โดย TRIS Rating เป็ น อัน ดับ เครดิ ต ตราสารหนี้ ใ นตระกู ล เงิน บาท ซึ ่ง สะท้ อ น
ความสามารถในการชาระหนี้ของผูอ้ อกตราสารโดยไม่รวมความเสีย่ งในการเปลีย่ นแปลงการชาระหนี้จากสกุลเงินบาทเป็ น
สกุลเงินตราต่างประเทศ
นอกจำกกนี้ TRIS Rating ยังกำหนด “แนวโน้มอันดับเครดิต” (Rating Outlook) เพื่อสะท้อนควำมเป็ นไปได้ของกำร
เปลีย่ นแปลงอันดับเครดิตของผูอ้ อกตรำสำรในระยะปำนกลำงหรือระยะยำว โดย TRIS Rating จะพิจำรณำถึงโอกำสทีจ่ ะเกิด
กำรเปลี่ย นแปลงของภำวะอุ ต สำหกรรมและสภำพแวดล้ อ มทำงธุ ร กิจ ในอนำคตของผู้อ อกตรำสำรที่อ ำจกระทบต่ อ
ควำมสำมำรถในกำรชำระหนี้ ทัง้ นี้ แนวโน้มอันดับเครดิตทีอ่ อกให้แก่หน่ วยงำนหนึ่ง ๆ จะเทียบเท่ำกับควำมสำมำรถในกำร
ชำระหนี้ของหน่วยงำนนัน้ ๆ แนวโน้มอันดับเครดิตแบ่งออกเป็ น 4 ระดับ ได้แก่
Positive

หมำยถึง อันดับเครดิตอำจปรับขึน้

Stable

หมำยถึง อันดับเครดิตอำจไม่เปลีย่ นแปลง

Negative

หมำยถึง อันดับเครดิตอำจปรับลดลง

Developing

หมำยถึง อันดับเครดิตอำจปรับขึน้ ปรับลดลง หรือไม่เปลีย่ นแปลง
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สถาบันการจัดอันดับความน่ าเชื่อถือ Fitch Rating
คาอธิ บายการจัดอันดับความน่ าเชื่อถือระยะยาว สาหรับประเทศไทย
AAA(tha) แสดงถึงระดับควำมน่ ำเชื่อถือขัน้ สูงสุดของอันดับควำมน่ ำเชื่อถือภำยในประเทศไทย ซึ่งกำหนดโดย Fitch โดย
อันดับควำมน่ ำเชื่อถือนี้จะมอบให้กบั อันดับควำมน่ำเชื่อถือทีม่ คี วำมเสีย่ ง “น้อยทีส่ ุด” เมื่อ เปรียบเทียบกับผูอ้ อก
ตรำสำรหรือตรำสำรอื่นในประเทศไทย และโดยปกติแล้วจะกำหนดให้แก่ตรำสำรทำงกำรเงินที่ออกหรือค้ำ
ประกันโดยรัฐบำล
AA(tha)

แสดงถึงระดับควำมน่ำเชื่อถือขัน้ สูงมำกเปรียบเทียบกับผูอ้ อกตรำสำรหรือตรำสำรอื่นในประเทศไทย โดยระดับ
ควำมน่ ำเชื่อถือของตรำสำรทำงกำรเงินขัน้ นี้ต่ำงจำกผูอ้ อกตรำสำรหรือตรำสำรอื่นที่ได้รบั กำรจัดอันดับควำม
น่ำเชื่อถือขัน้ สูงสุดของประเทศไทยเพียงเล็กน้อย

BBB (tha) แสดงถึงระดับควำมน่ ำเชื่อถือขัน้ ปำนกลำงเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตรำสำรหรือตรำสำรอื่นในประเทศไทย
อย่ำงไรก็ดมี คี วำมเป็ นไปได้มำกว่ำกำรเปลี่ยนแปลงของสถำนกำรณ์หรือสภำพทำงเศรษฐกิจจะมีผลกระทบต่อ
ควำมสำมำรถในกำรชำระหนี้ได้ตรงตำมกำหนดเวลำของตรำสำรทำงกำรเงินเหล่ำนี้มำกกว่ำตรำสำรหนี้อ่นื ที่
ได้รบั กำรจัดอันดับควำมน่ำเชื่อถือในประเภททีส่ งู กว่ำ
BB (tha)

แสดงถึงระดับควำมน่ ำเชื่อถือค่อนข้ำงต่ำเมื่อเปรียบเทียบกับผูอ้ อกตรำสำรหรือตรำสำรอื่นในประเทศไทย กำร
ชำระหนี้ตำมเงือ่ นไขของตรำสำรเหล่ำนี้ภำยในประเทศนัน้ ๆ มีควำมไม่แน่นอนในระดับหนึ่งและควำมสำมำรถ
ในกำรชำระหนี้คนื ตำมกำหนดเวลำจะมีควำมไม่แน่นอนมำกขึน้ ตำมกำรเปลีย่ นแปลงของเศรษฐกิจในทำงลบ

B (tha)

แสดงถึงระดับ ควำมน่ ำเชื่อ ถือขัน้ ต่ ำอย่ ำงมีนั ย สำคัญ เมื่อเปรีย บเทียบกับ ผู้ออกตรำสำรหรือ ตรำสำรอื่น ใน
ประเทศไทย กำรปฏิบตั ิตำมเงื่อนไขของตรำสำรหนี้และข้อผูกพันทำงกำรเงินยังคงเป็ นไปได้ในปั จจุบนั แต่
ควำมมั ่นคงยังจำกัดอยู่ในระดับหนึ่งเท่ำนัน้ และควำมสำมำรถในกำรชำระหนี้คนื ตำมกำหนดเวลำอย่ำงต่อเนื่อง
นัน้ ไม่แน่นอน ขึน้ อยู่กบั สภำวะทีเ่ อือ้ ต่อกำรดำเนินธุรกิจและสภำพทำงเศรษฐกิจ

CCC(tha), CC(tha), C(tha) แสดงถึงระดับควำมน่ ำเชื่อถือขัน้ ต่ำมำกเมื่อเปรียบเทียบกับผูอ้ อกตรำสำรหรือตรำสำรอื่นใน
ประเทศไทย ควำมสำมำรถในกำรปฏิบตั ิตำมข้อผูกพันทำงกำรเงินขึ้นอยู่กบั สภำวะที่เอื้อต่อกำรดำเนินธุรกิจ
และกำรพัฒนำทำงเศรษฐกิจเพียงอย่ำงเดียว
D(tha)

อันดับควำมน่ ำเชื่อถือเหล่ำนี้ จะถูกกำหนดให้สำหรับองค์กรหรือตรำสำรหนี้ซง่ึ กำลังอยู่ในภำวะผิดนัดชำระหนี้
ในปั จจุบนั

คาอธิ บายการจัดอันดับความน่ าเชื่อถือระยะสัน้ สาหรับประเทศไทย
F1 (tha)

แสดงถึงระดับควำมสำมำรถขัน้ สูงสุดในกำรชำระหนี้ตำมเงื่อนไขของตรำสำรตรงตำมกำหนดเมื่อเปรียบเทียบ
กับผู้ออกตรำสำรหรือตรำสำรอื่น ๆ ในประเทศไทย ภำยใต้อนั ดับควำมน่ ำเชื่อถือนี้จะมอบให้สำหรับอันดับ
ควำมน่ำเชื่อถือทีม่ คี วำมเสีย่ ง “น้อยทีส่ ุด” เมื่อเปรียบเทียบกับผูอ้ อกตรำสำรอื่นในประเทศเดียวกันและโดยปกติ
แล้วจะกำหนดให้กบั ตรำสำรทำงกำรเงินทีอ่ อกหรือค้ำประกันโดยรัฐบำล ในกรณีทม่ี รี ะดับควำมน่ำเชื่อถือสูงเป็ น
พิเศษจะมีสญ
ั ลักษณ์ “+” แสดงไว้เพิม่ เติมจำกอันดับควำมน่ำเชื่อถือทีก่ ำหนด
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F2 (tha)

แสดงถึงระดับควำมสำมำรถในกำรชำระหนี้ตำมเงื่อนไขทำงกำรเงินของตรำสำรตำมกำหนดเวลำในระดับทีน่ ่ ำ
พอใจเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตรำสำรหรือตรำสำรอื่น ๆ ในประเทศไทย อย่ำงไรก็ดี ระดับควำมน่ ำเชื่อถือ
ดังกล่ำวยังไม่อำจเทียบเท่ำกับกรณีทไ่ี ด้รบั กำรจัดอันดับควำมน่ำเชื่อถือทีส่ งู กว่ำ

F3 (tha)

แสดงถึงระดับควำมสำมำรถในกำรชำระหนี้ตำมเงื่อนไขทำงกำรเงินของตรำสำรตำมกำหนดเวลำในระดับปำน
กลำงเมื่อเปรียบเทียบกับผูอ้ อกตรำสำรหรือตรำสำรอื่น ๆ ในประเทศไทย ควำมสำมำรถในกำรชำระหนี้ดงั กล่ำว
จะมีควำมไม่แน่นอนมำกขึน้ ไปตำมควำมเปลีย่ นแปลงในทำงลบในระยะสัน้ มำกกว่ำตรำสำรทีไ่ ด้รบั กำรจัดอันดับ
ควำมน่ำเชื่อถือทีส่ งู กว่ำ

B (tha)

แสดงถึงระดับควำมสำมำรถในกำรชำระหนี้ตำมเงื่อนไขทำงกำรเงินของตรำสำรตำมกำหนดเวลำทีไ่ ม่แน่ นอน
เมื่อเปรียบเทียบกับผูอ้ อกตรำสำรหรือตรำสำรอื่น ๆ ในประเทศไทย ควำมสำมำรถในกำรชำระหนี้ดงั กล่ำวจะไม่
แน่นอนมำกขึน้ ตำมกำรเปลีย่ นแปลงทำงเศรษฐกิจแลกำรเงินในทำงลบระยะสัน้

C (tha)

แสดงถึงระดับควำมสำมำรถในกำรชำระหนี้ตำมเงือ่ นไขทำงกำรเงินของตรำสำรตำมกำหนดเวลำทีไ่ ม่แน่นอนสูง
เมื่อเปรียบเทียบกับผูอ้ อกตรำสำรหรือตรำสำรอื่น ๆ ในประเทศไทย ควำมสำมำรถในกำรปฏิบตั ติ ำมข้อผูกพัน
ทำงกำรเงินขึน้ อยู่กบั สภำวะทีเ่ อือ้ ต่อกำรดำเนินธุรกิจและสภำพกำรณ์ทำงเศรษฐกิจเท่ำนัน้

D (tha)

แสดงถึงกำรผิดนัดชำระหนี้ทไ่ี ด้เกิดขึน้ แล้วหรือกำลังจะเกิดขึน้

หมายเหตุประกอบการจัดอันดับความน่ าเชื่อถือในระยะยาว ในระยะสัน้ สาหรับประเทศไทย
เครื่องบ่งชี้พเิ ศษสำหรับประเทศไทย “tha” จะถูกระบุไว้ต่อจำกอันดับควำมน่ ำเชื่อถือทุกระดับ เพื่อแยกควำมแตกต่ำง
ออกจำกกำรจัดอันดับควำมน่ ำเชื่อถือระดับสำกล เครื่องหมำย “ + ” หรือ “ - ” อำจจะถูกระบุไว้เพิม่ เติมต่อจำกอันดับควำม
น่ำเชื่อถือสำหรับประเทศหนึ่ง ๆ เพื่อแสดงถึงสถำนะย่อยโดยเปรียบเทียบกันภำยในอันดับควำมน่ ำเชื่อถือขึน้ หลัก ทัง้ นี้ จะ
ไม่มกี ำรระบุสญ
ั ลักษณ์ต่อท้ำยดังกล่ำว สำหรับอันดับควำมน่ำเชื่อถือระดับ “AAA (tha)” หรืออันดับทีต่ ่ำกว่ำ “CCC (tha)”
สำหรับอันดับควำมน่ำเชื่อถือในระยะยำวและจะไม่มกี ำรระบุสญ
ั ลักษณ์ต่อท้ำยดังกล่ำวสำหรับอันดับควำมน่ำเชื่อถือใน
ระยะสัน้ นอกเหนือจำก “F1 (tha)”
สัญญำณกำรปรับอันดับควำมน่ ำเชื่อถือ (Rating Watch) : สัญญำณกำรปรับอันดับควำมน่ ำเชื่อถือจะถูกใช้เพื่อแจ้งให้นัก
ลงทุนทรำบว่ำมีควำมเป็ นไปได้ท่ีจะมีกำรเปลี่ยนแปลงอันดับควำมน่ ำเชื่อถือและแจ้งแนวโน้ มทิศทำงของกำรเปลี่ยนแปลง
ดังกล่ำว สัญญำณดังกล่ำวอำจระบุเป็ น “สัญญำณบวก” ซึง่ บ่งชี้แนวโน้มในกำรปรับอันดับควำมน่ ำเชื่อถือให้สูงขึน้ “สัญญำณลบ”
จะบ่งชี้แนวโน้มในกำรปรับอันดับควำมน่ำเชื่อถือให้ต่ำลง หรือ “สัญญำณวิวฒ
ั น์” ในกรณีทอ่ี นั ดับควำมน่ำเชื่อถืออำจจะได้รบั กำร
ปรับขึน้ ปรับลง หรือคงที่ โดยปกติสญ
ั ญำณกำรปรับอันดับควำมน่ำเชื่อถือมักจะถูกระบุไว้สำหรับช่วงระยะเวลำสัน้ ๆ
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กองทุนเปิ ด แอล เอช ยังยื
่ น (LHSMART)
รายงานสรุปเงิ นลงทุน
มูลค่า ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563
กลุม่ ของตราสารการลงทุน
(ก)
ตราสารภาครัฐไทย/ตราสารภาครัฐต่างประเทศ
(ข)
ตราสารทีธ่ นาคารทีม่ กี ฎหมายเฉพาะจัดตัง้ ขึน้ ธนาคารพาณิชย์
หรือบริษทั เงินทุนเป็ นผูอ้ อก/สั ่งจ่าย/รับอาวัล/คา้ ประกัน
(ค)
ตราสารทีม่ อี นั ดับความน่าเชื่อถืออยูใ่ นอันดับทีส่ ามารถ
ลงทุนได้ (Investment grade)
(ง)
ตราสารทีม่ อี นั ดับความน่าเชื่อถืออยูใ่ นอันดับต่ากว่าอันดับที่
สามารถลงทุนได้ (Non-Investment grade) หรือไม่ม ี Rating

มูลค่าตามราคาตลาด
84,352,005.87
1,895,683.24

%NAV
24.78
0.56

55,739,193.89

16.37

-

-

สัดส่วนเงินลงทุนขัน้ สูงต่อมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนสาหรับกลุ่มตราสารตาม (ง) เท่ากับ 0% NAV

รายชื่อหุ้นที่ลงทุน 10 อันดับแรก พร้อมสัดส่วนการลงทุน
มูลค่า ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563
ลาดับ

ชื่อหลักทรัพย์

ชื่อย่อ

ร้อยละของเงิ นลงทุน

1

กองทุนรวมโครงสร้างพืน้ ฐานเพือ่ อนาคตประเทศไทย

TFFIF

5.31

2

ทรัสต์เพือ่ การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ พรีเมีย่ ม โกรท

WHART

5.25

3

ทรัสต์เพือ่ การลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท

CPNREIT

4.18

4

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าเทสโก้ โลตัส รีเทล โกรท

TLGF

3.77

5

ทรัสต์เพือ่ การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าไทยแลนด์ ไพร์ม พร็อพเพอร์ต้ี

TPRIME

3.27

6

บริษทั บ้านปู จากัด (มหาชน)

BANPU

2.16

7

บริษทั เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จากัด (มหาชน)

KCE

2.09

8

บริษทั ปตท. จากัด (มหาชน)

PTT

2.05

9

กองทุนรวมโครงสร้างพืน้ ฐานโทรคมนาคม ดิจทิ ลั

DIF

2.03

10

บริษทั ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จากัด (มหาชน)

TISCO

1.62
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กองทุนเปิ ด แอล เอช ยังยื
่ น (LHSMART)

รายงานการลงทุนที่ไม่เป็ นไปตามนโยบายการลงทุน
รอบ 6 เดือนระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม 2563 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2563
วันที่

รายละเอียด

การดาเนิ นการแก้ไข

การใช้สิทธิ ออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ผูล้ งทุนสำมำรถตรวจดูแนวทำงในกำรใช้สทิ ธิออกเสียงและกำรดำเนินกำรใช้สทิ ธิออกเสียงได้ท่ี website ของบริษทั
จัดกำร www.lhfund.co.th

รายงานรายชื่อของบุคคลที่เกี่ยวข้อง ที่มีการทาธุรกรรมกับกองทุนรวม
กองทุนเปิ ด แอล เอช ยั ่งยืน มีกำรทำธุรกรรมกับบุคคลทีเ่ กี่ยวข้องในรอบระยะเวลำตัง้ แต่วนั ที่ 1 พฤษภำคม 2563
ถึงวันที่ 31 ตุลำคม 2563 ตำมรำยชื่อ ดังนี้
-

บริษทั หลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้ำส์ จำกัด (มหำชน)

หมายเหตุ : ผูล้ งทุนสำมำรถตรวจสอบกำรทำธุรกรรมกับบุคคลทีเ่ กีย่ วข้องกับกองทุนรวม ได้ทบ่ี ริษทั จัดกำรโดยตรง หรือที่ website ของบริษทั
หลักทรัพย์จดั กำรกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้ำส์ จำกัด www.lhfund.co.th และสำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. www.sec.or.th
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กองทุนเปิ ด แอล เอช ยังยื
่ น (LHSMART)
การรับผลประโยชน์ ตอบแทนเนื่ องจากการใช้บริการบุคคลอื่นๆ (Soft Commission)
บริ ษัทที่ให้ผลประโยชน์
บริษทั หลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จากัด (มหาชน)
บริษทั หลักทรัพย์ ทรีนตี ้ี จากัด
บริษทั หลักทรัพย์ ฟิ นนั เซีย ไซรัส จากัด (มหาชน)
บริษทั หลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
บริษทั หลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
บริษทั หลักทรัพย์ ทิสโก้ จากัด (มหาชน)
บริษทั หลักทรัพย์ ภัทร จากัด (มหาชน)
บริษทั หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
บริษทั หลักทรัพย์ ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จากัด
บริษทั หลักทรัพย์ เอเชีย เวลท์ จากัด
บริษทั หลักทรัพย์ บัวหลวง จากัด (มหาชน)
บริษทั หลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จากัด
บริษทั หลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จากัด (มหาชน)
บริษทั หลักทรัพย์ กรุงศรี จากัด (มหาชน)
บริษทั หลักทรัพย์ เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จากัด
บริษทั หลักทรัพย์ ดีบเี อส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จากัด
บริษทั หลักทรัพย์อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
บริษทั หลักทรัพย์พฒั นสิน จากัด (มหาชน)
บริษทั หลักทรัพย์กสิกรไทย จากัด (มหาชน)
บริษทั หลักทรัพย์ธนชาต จากัด (มหาชน)
บริษทั หลักทรัพย์ ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จากัด
บริษทั หลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)

บทวิเคราะห์และ
ข้อมูลข่าวสาร
P
P
P
P
P
P
P

จัดเยี่ยมชมบริ ษัท

สัมมนา

เหตุผลในการรับผลประโยชน์

P

P
P
P

P
P
P

P
P
P

เพือ่ ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
เพือ่ ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
เพือ่ ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
เพือ่ ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
เพือ่ ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
เพือ่ ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
เพือ่ ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
เพือ่ ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
เพือ่ ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
เพือ่ ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
เพือ่ ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
เพือ่ ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
เพือ่ ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
เพือ่ ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
เพือ่ ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
เพือ่ ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
เพือ่ ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
เพือ่ ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
เพือ่ ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
เพือ่ ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
เพือ่ ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
เพือ่ ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

P
P
P
P
P
P
P
P

P
P

P
P

P
P

P
P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P
P
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กองทุนเปิ ด แอล เอช ยังยื
่ น (LHSMART)
ค่านายหน้ าซื้อขายหลักทรัพย์
ตัง้ แต่วนั ที่ 1 พฤษภาคม 2563 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2563
ลาดับ

ชื่อบริษทั นายหน้ า

1

บริษทั หลักทรัพย์ บัวหลวง จากัด

2

ค่านายหน้ า
(บาท)*

อัตราส่วน
(%)

529,212.98

14.46

บริษทั หลักทรัพย์ ซีจเี อส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จากัด

23,853.14

0.65

3

บริษทั หลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จากัด (มหาชน)

52,283.36

1.43

4

บริษทั หลักทรัพย์ เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จากัด

307,128.73

8.39

5

บริษทั หลักทรัพย์ ดีบเี อส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จากัด

42,018.64

1.15

6

บริษทั หลักทรัพย์ ฟิ นนั เซีย ไซรัส จากัด (มหาชน)

519,519.38

14.19

7

บริษทั หลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)

54,970.83

1.50

8

บริษทั หลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จากัด (มหาชน)

545,004.24

14.89

9

บริษทั หลักทรัพย์ กสิกรไทย จากัด (มหาชน)

699,993.04

19.12

10

บริษทั หลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)

511,303.38

13.97

11

บริษทั หลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จากัด (มหาชน)

133,927.03

3.66

12

บริษทั หลักทรัพย์ ทิสโก้ จากัด

164,849.10

4.50

13

บริษทั หลักทรัพย์ ทรีนิต้ี จากัด

76,613.19

2.09

3,660,677.04

100.00

รวม
หมายเหตุ : * รวมภำษีมลู ค่ำเพิม่

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน (Portfolio Turnover Ratio: PTR)
มูลค่า ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563
ชื่อกองทุน
PTR
กองทุนเปิด แอล เอช ยั ่งยืน
2.1702
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กองทุนเปิ ด แอล เอช ยังยื
่ น (LHSMART)
ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม
สาหรับรอบระยะเวลาตัง้ แต่วนั ที่ 1 พฤษภาคม 2563 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2563
ค่าใช้จ่ายทีเ่ รียกเก็บจากกองทุน*
Fund's Direct Expenses
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee)
ค่าธรรมเนียมผูด้ ูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee)
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (Registrar Fee)
ค่าสอบบัญชี (Audit Fee)
ค่าทีป่ รึกษาการลงทุน (Advisory Fee)
ค่าจัดตัง้ และจดทะเบียนกองทุน (Setup and Registered Fund)
ค่าใช้จ่ายอืน่ ๆ ในการดาเนินโครงการ (Others Operating Expense)
รวมค่าใช้จ่ายทัง้ หมด**

จานวนเงิน
(หน่วย : พันบาท)
3,595.72
57.53
719.14
22.69
ไม่ม ี
0.00
3691.49
8,086.57

ค่าใช้จ่ายในการซือ้ ขายหลักทรัพย์

3,660.68

ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุน
เรียกเก็บจริง
ตามโครงการ*
0.672
ไม่เกินร้อยละ 2.68
0.011
ไม่เกินร้อยละ 0.11
0.134
ไม่เกินร้อยละ 0.27
0.004
ตามทีจ่ ่ายจริง
ไม่ม ี
ไม่ม ี
0.000
ตามทีจ่ ่ายจริง
0.690
ตามทีจ่ ่ายจริง
1.511
0.685

หมายเหตุ
* ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ รวมภาษีมลู ค่าเพิม่ ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอน่ื ใดในทานองเดียวกัน (ถ้ามี)
** ไม่รวมค่านายหน้าซือ้ ขายหลักทรัพย์ และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ทีเ่ กิดขึน้ จากการซือ้ ขายหลักทรัพย์
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ตามทีจ่ ่ายจริง

กองทุนเปิ ด แอล เอช ยังยื
่ น (LHSMART)
กองทุนเปิ ด แอล เอช ยังยื
่ น
งบดุล
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563
(หน่วย : บาท)
ยังไม่ได้ตรวจสอบ
สินทรัพย์
เงินลงทุนตามมูลค่ายุตธิ รรม (ราคาทุน 341,693,277.94 บาท)
เงินฝากธนาคาร
ลูกหนี้จากเงินปั นผลและดอกเบีย้
ลูกหนี้จากการขายเงินลงทุน
สินทรัพย์อน่ื
รวมสินทรัพย์
หนี้สนิ
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
เจ้าหนี้จากการซือ้ เงินลงทุน
เจ้าหนี้จากการรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน
หนี้สนิ อืน่
รวมหนี้สนิ
สินทรัพย์สทุ ธิ
สินทรัพย์สทุ ธิ
ทุนทีไ่ ด้รบั จากผูถ้ อื หน่วยลงทุน
กาไร(ขาดทุน) สะสม
บัญชีปรับสมดุล
กาไร(ขาดทุน) สะสมจากการดาเนินงาน
สินทรัพย์สทุ ธิ

117,415,139.80
(227,718,743.82)
340,436,366.38

สินทรัพย์สทุ ธิต่อหน่วย
จานวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายแล้วทัง้ หมด ณ วันสิน้ งวด (หน่วย)

7.5528
45,073,997.0045

331,916,343.21
1,892,548.50
926,754.91
6,278,429.17
18,345.21
341,032,421.00
509,986.72
0.00
20,538.76
65,529.14
596,054.62
340,436,366.38
450,739,970.40
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กองทุนเปิ ด แอล เอช ยังยื
่ น (LHSMART)
กองทุนเปิ ด แอล เอช ยังยื
่ น
งบประกอบรายละเอียดเงิ นลงทุน
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563
ชื่อย่อ

พันธบัตร
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 22/182/63
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 19/182/63
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 20/182/63
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 42/91/63
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 2/364/63
พันธบัตรรัฐบาลเพือ่ การบริหารหนี้เงินกูโ้ ครงการ ในปี งบประมาณ พ.ศ. 2559 ครัง้ ที่ 1
พันธบัตรรัฐบาลเพือ่ การปรับโครงสร้างหนี้ (พ.ร.ก.ช่วยเหลือกองทุนฟื้ นฟูฯระยะทีส่ อง)ในปี งบประมาณ พ.ศ. 60
พันธบัตรรัฐบาลเพือ่ การปรับโครงสร้างหนี้ (พ.ร.ก.ช่วยเหลือกองทุนเพือ่ การฟื้ นฟูฯระยะทีส่ อง) ในปี งบ 62
รวม พันธบัตร
หุน้ กู้
บริษทั อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จากัด (มหาชน)
บริษทั เซ็นทรัลพัฒนา จากัด (มหาชน)
บริษทั เฟรเซอร์ส (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
บริษทั โกลว์ พลังงาน จากัด (มหาชน)
บริษทั เงินติดล้อ จากัด
รวม หุน้ กู้
หลักทรัพย์จดทะเบียน
หุน้ สามัญ
เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร
บริษทั ที.เอ.ซี. คอนซูเมอร์ จากัด (มหาชน)
เงินทุนและหลักทรัพย์
บริษทั บัตรกรุงไทย จากัด (มหาชน)
บริษทั เมืองไทย แคปปิ ตอล จากัด (มหาชน)
บริษทั ศรีสวัสดิ ์ คอร์ปอเรชั ่น จากัด (มหาชน)
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร
กองทุนรวมโครงสร้างพืน้ ฐานโทรคมนาคม ดิจทิ ลั
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพือ่ การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
ทรัสต์เพือ่ การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เอไอเอ็ม อินดัสเทรียล โกรท
ทรัสต์เพือ่ การลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท
ทรัสต์เพือ่ การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพือ่ อุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ต้ี
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าเทสโก้ โลตัส รีเทล โกรท
ทรัสต์เพือ่ การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าไทยแลนด์ ไพร์ม พร็อพเพอร์ต้ี
ทรัสต์เพือ่ การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ พรีเมีย่ ม โกรท
ขนส่งและโลจิสติกส์
กองทุนรวมโครงสร้างพืน้ ฐานเพือ่ อนาคตประเทศไทย
ของใช้สว่ นตัวและเวชภัณฑ์
บริษทั ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
ชิ้นส่วนอิเลคทรอนิคส์
บริษทั ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส จากัด (มหาชน)
บริษทั เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จากัด (มหาชน)
ธนาคาร
ธนาคาร กรุงเทพ จากัด (มหาชน)
ธนาคาร กสิกรไทย จากัด (มหาชน)
บริษทั ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จากัด (มหาชน)

มูลค่ายุติธรรม
(บาท)

อัตราส่วนของ
มูลค่ายุติธรรม
(%)

อัตรา
ดอกเบีย้

วันครบกาหนด

CB20D03B
CB20N12A
CB20N19A
CB21121B
CB21204A
LB226A
LB22DA
LB24DB

2,000,000.0000
17,000,000.0000
8,000,000.0000
39,000,000.0000
6,000,000.0000
3,500,000.0000
7,000,000.0000
1,500,000.0000

1,999,174.04
16,997,694.80
7,998,067.28
38,957,205.69
5,992,513.44
3,574,582.94
7,206,883.95
1,540,540.22
84,266,662.36

0.60
5.12
2.41
11.74
1.80
1.08
2.17
0.46
25.38

3 ธันวาคม 2563
- 12 พฤศจิกายน 2563
- 19 พฤศจิกายน 2563
21 มกราคม 2564
4 กุมภาพันธ์ 2564
1.88
17 มิถุนายน 2565
2.00
17 ธันวาคม 2565
1.45
17 ธันวาคม 2567

AEON22NA
CPN227A
FPT215A
GOLD22NA
NTL221A

10,000,000.0000
5,000,000.0000
25,000,000.0000
5,000,000.0000
10,000,000.0000

9,901,784.50
5,068,763.25
25,109,335.75
4,984,497.85
10,063,005.80
55,127,387.15

2.98
1.53
7.56
1.50
3.03
16.60

2.27 15 พฤศจิกายน 2565
2.20 18 กรกฎาคม 2565
2.80 9 พฤษภาคม 2564
2.47 8 พฤศจิกายน 2565
2.80
24 มกราคม 2565

244,800.0000

1,615,680.00

0.49

-

94,000.0000
70,100.0000
87,600.0000

3,713,000.00
3,837,975.00
4,336,200.00

1.12
1.16
1.31

-

544,670.0000

6,917,309.00

2.08

-

AIMIRT
CPNREIT
FTREIT
TLGF
TPRIME
WHART

306,337.0000
781,300.0000
160,158.0000
861,800.0000
1,051,800.0000
1,406,371.0000

3,737,311.40
14,219,660.00
2,034,006.60
12,840,820.00
11,149,080.00
17,860,911.70

1.13
4.28
0.61
3.87
3.36
5.38

-

TFFIF

1,924,400.0000

18,089,360.00

5.45

-

STGT

18,700.0000

1,711,050.00

0.52

-

HANA
KCE

97,300.0000
182,700.0000

4,378,500.00
7,125,300.00

1.32
2.15

-

BBL
KBANK
TISCO

18,800.0000
24,300.0000
77,900.0000

1,818,900.00
1,852,875.00
5,511,425.00

0.55
0.56
1.66

-

TACC
KTC
MTC
SAWAD
DIF
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จานวนหน่ วย /
มูลค่าที่ตราไว้

กองทุนเปิ ด แอล เอช ยังยื
่ น (LHSMART)
กองทุนเปิ ด แอล เอช ยังยื
่ น
งบประกอบรายละเอียดเงิ นลงทุน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563
ชื่อย่อ

ประกันภัยและประกันชีวติ
บริษทั ทีควิ เอ็ม คอร์ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน)
ปิ โตรเคมีและเคมีภณ
ั ฑ์
บริษทั อินโดรามา เวนเจอร์ส จากัด (มหาชน)
บริษทั พีทที ี โกลบอล เคมิคอล จากัด (มหาชน)
พลังงานและสาธารณูปโภค
บริษทั บ้านปู จากัด (มหาชน)
บริษทั พลังงานบริสทุ ธิ ์ จากัด (มหาชน)
บริษทั กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จากัด (มหาชน)
บริษทั พีทจี ี เอ็นเนอยี จากัด (มหาชน)
บริษทั ปตท. จากัด (มหาชน)
บริษทั ปตท. สารวจและผลิตปิ โตรเลียม จากัด (มหาชน)
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
บริษทั อมตะ คอร์ปอเรชัน จากัด (มหาชน)
บริษทั เอพี (ไทยแลนด์) จากัด (มหาชน)
พาณิชย์
บริษทั คอมเซเว่น จากัด (มหาชน)
บริษทั ดูโฮม จากัด (มหาชน)
บริษทั โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จากัด (มหาชน)
บริษทั อาร์เอส จากัด (มหาชน)
ยานยนต์
บริษทั สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จากัด (มหาชน)
อาหารและเครื่องดื่ม
บริษทั ห้องเย็นเอเชีย่ น ซีฟ้ดู จากัด (มหาชน)
บริษทั คาราบาวกรุ๊ป จากัด (มหาชน)
บริษทั อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย์ จากัด (มหาชน)
รวม หลักทรัพย์จดทะเบียน
รวมเงิ นลงทุน - 100% (ราคาทุน 341,693,277.94 บาท)
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จานวนหน่ วย /
มูลค่าที่ตราไว้

มูลค่ายุติธรรม อัตราส่วนของ
(บาท)
มูลค่ายุติธรรม
(%)

อัตรา
ดอกเบีย้

วันครบกาหนด

TQM

29,400.0000

3,469,200.00

1.04

-

IVL
PTTGC

75,300.0000
97,800.0000

1,664,130.00
3,912,000.00

0.50
1.18

-

BANPU
EA
GULF
PTG
PTT
PTTEP

1,123,600.0000
87,300.0000
150,100.0000
106,400.0000
225,300.0000
43,000.0000

7,359,580.00
3,317,400.00
4,277,850.00
2,021,600.00
6,984,300.00
3,386,250.00

2.22
1.00
1.29
0.61
2.10
1.02

-

AMATA
AP

138,100.0000
731,600.0000

1,615,770.00
4,572,500.00

0.49
1.38

-

COM7
DOHOME
HMPRO
RS

85,600.0000
351,900.0000
284,300.0000
204,700.0000

3,509,600.00
5,032,170.00
3,980,200.00
3,766,480.00

1.06
1.52
1.20
1.13

-

SAT

252,300.0000

3,355,590.00

1.01

-

ASIAN
CBG
RBF

71,600.0000
27,300.0000
363,200.0000

945,120.00
2,989,350.00
3,613,840.00
192,522,293.70
331,916,343.21

0.28
0.90
1.09
58.02
100.00

-

กองทุนเปิ ด แอล เอช ยังยื
่ น (LHSMART)
กองทุนเปิ ด แอล เอช ยังยื
่ น
งบกาไรขาดทุน
สาหรับรอบระยะเวลาตัง้ แต่วนั ที่ 1 พฤษภาคม 2563 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2563
(หน่วย : บาท)
ยังไม่ได้ตรวจสอบ
รายได้จากการลงทุน
รายได้จากเงินปันผล
รายได้จากดอกเบีย้
รวมรายได้
ค่าใช้จ่าย
ค่าธรรมเนียมการจัดการ
ค่าธรรมเนียมผูด้ ูแลผลประโยชน์
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน
ค่าสอบบัญชี
ค่าใช้จ่ายอืน่ ๆ ในการดาเนินโครงการ
รวมค่าใช้จ่าย
รายได้จากการลงทุนสุทธิ
รายการกาไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน
กาไร(ขาดทุน)สุทธิทเ่ี กิดขึน้ ทัง้ สิน้
กาไร(ขาดทุน)สุทธิทย่ี งั ไม่เกิดขึน้ ทัง้ สิน้
รวมกาไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนทีเ่ กิดขึน้ และยังไม่เกิดขึน้
การเพิม่ ขึน้ (ลดลง) ในสินทรัพย์สทุ ธิจากการดาเนินงาน

5,989,062.31
462,523.24
6,451,585.55
3,595,716.21
57,531.53
719,143.26
22,685.36
3,719,351.02
8,114,427.38
(1,662,841.83)
(30,703,856.84)
(40,230,291.78)
(70,934,148.62)
(72,596,990.45)
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