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กองทุนเปิด แอล เอช สมารท์ เพื่อการออม (LHSMARTDSSF) 

ประเภทโครงการ : กองทุนรวมผสม 

นโยบายการลงทุน : กองทุนมนีโยบายทีจ่ะลงทุนในหลกัทรพัย์ทีจ่ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยไม่น้อยกว่า
รอ้ยละ 65 ของมูลค่าทรพัย์สนิสุทธขิองกองทุนโดยจะเลอืกพจิารณาลงทุนในหุน้ทีม่ปัีจจยัพื้นฐานด ีและ/
หรอื หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสงัหารมิทรพัย/์หน่วยทรสัตข์องทรสัตเ์พื่อการลงทุนในอสงัหารมิทรพัย/์
ตราสารอื่นใดทีใ่หส้ทิธใินการไดม้าหรอืทีม่ผีลตอบแทนอา้งองิกบัตราสารดงักล่าวขา้งตน้ หรอืกลุ่มของตรา
สาร/หน่วยลงทุนดงักล่าวขา้งต้น และ/หรอืหน่วยลงทุนของกองทุนรวมโครงสรา้งพืน้ฐาน/ตราสารอื่นใดที่
ใหส้ทิธใินการไดม้าหรอืทีม่ผีลตอบแทนอา้งองิกบัตราสารดงักล่าวขา้งตน้ 

กองทุนอาจพจิารณาลงทุนในสญัญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเพิม่ประสทิธภิาพการบรหิารการ
ลงทุน (Efficient portfolio management) และ/หรือ เพื่ อป้องกันความเสี่ยง (Hedging) จากอัตรา
แลกเปลี่ยน (Foreign Exchange Rate Risk) ตามดุลยพินิจของผู้จ ัดการกองทุน ซึ่งจะพิจารณาจาก
สภาวะของตลาดการเงนิในขณะนัน้ และปัจจยัอื่นทีเ่กีย่วขอ้ง เช่น ปัจจยัทางเศรษฐกจิ  การเมอืง การเงนิ
และการคลงั เป็นต้น เพื่อคาดการณ์ทศิทางแนวโน้มของค่าเงนิ ในกรณีที่คาดการณ์ว่าค่าเงนิดอลล่าร์
สหรฐั (USD) มีแนวโน้มอ่อนค่าลง ผู้จดัการกองทุนอาจพิจารณาลงทุนในสญัญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อ
ป้องกนัความเสี่ยงด้านอตัราแลกเปลี่ยนเงนิตราต่างประเทศในสดัส่วนที่ค่อนขา้งมาก แต่หากในกรณีที่
ค่าเงนิดอลล่ารส์หรฐั (USD) มแีนวโน้มแขง็ค่าขึน้ ผูจ้ดัการกองทุนอาจพจิารณาไม่ลงทุนในสญัญาซื้อขาย
ล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสีย่งด้านอตัราแลกเปลี่ยนเงนิตราต่างประเทศ หรอือาจลงทุนในสดัส่วนน้อย 
อย่างไรกต็ามหากผูจ้ดัการกองทุนพจิารณาว่าการป้องกนัความเสีย่งอตัราแลกเปลี่ยนอาจไม่เป็นไปเพื่อ
ประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุน หรอืท าใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนเสยีประโยชน์ทีอ่าจไดร้บั ผูจ้ดัการกองทุนอาจ
ไม่ป้องกนัความเสีย่งจากอตัราแลกเปลีย่นกไ็ด ้นอกจากน้ีการท าธุรกรรมป้องกนัความเสีย่งดงักล่าวอาจมี
ตน้ทุนซึง่ท าใหผ้ลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลงจากตน้ทุนทีเ่พิม่ขึน้ 

นอกจากนี้กองทุนอาจลงทุนหรอืมไีว้ซึ่งตราสารที่มลีกัษณะของสญัญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured 
Note) และ/หรอืตราสารหนี้ทีม่อีนัดบัความน่าเชื่อถอืต ่ากว่าทีส่ามารถลงทุนได ้(Non-investment grade) 
และตราสารหนี้ที่ไม่ได้รบัการจดัอนัดบัความน่าเชื่อถือ (Unrated) และหลกัทรพัย์ของบรษิัทที่ไม่ได้จด
ทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย์ (Unlisted Securities) รวมถึงอาจท าธุรกรรมการให้ยืมหลกัทรพัย์ หรือ
ธุรกรรมการซื้อโดยมสีญัญาขายคืน (Reverse Repo) และ/หรอื ธุรกรรมประเภทการให้ยืมหลกัทรพัย ์
(securities lending) และ/หรอื ทรพัย์สนิอื่นหรอืการหาดอกผลโดยวธิอีื่นตามที่ระบุไว้ในโครงการ และ/
หรอื ตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอื ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนดหรอืให้ความ
เหน็ชอบ 
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เรยีน ท่านผูถ้อืหน่วยลงทุน 

 กองทุนเปิด แอล เอช สมารท์ เพื่อการออม 

 

 บรษิัทหลกัทรพัย์จดัการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จ ากัด ขอน าส่ง “รายงานสรุปสถานะการลงทุน” เพื่อรายงาน      

ผลการด าเนินงานของกองทุนตัง้แต่วนัที ่16 เมษายน 2563 (วนัจดทะเบยีนจดัตัง้กองทุน) ถงึวนัที ่30 กนัยายน 2563 มาเพื่อ

โปรดทราบ 

 

สภาพตลาดในรอบบญัชีตัง้แต่วนัท่ี 16 เมษายน 2563 (วนัจดทะเบียนจดัตัง้กองทุน) ถึงวนัท่ี 30 กนัยายน 2563  

ตลาดหุน้ไทยในเดอืน เม.ย. 2563 ฟ้ืนตวัได้แขง็แกร่งกว่าที่เราประเมนิไว้ โดยเราพบว่าปัจจยับวกหลกั  ๆ ที่สนับสนุน
ตลาดหุน้โลกและตลาดหุน้ไทยไดแ้ก่ 1) สถานการณ์การตดิเชือ้ Covid-19 ในประเทศหลกั ๆ รวมทัง้ประเทศไทย ซึง่มจี านวนผูต้ดิ
เชือ้รายวนัลดลงอย่างต่อเนื่อง และสรา้งความมัน่ใจใหก้บันักลงทุนว่าการตดิเชือ้ไดผ้่านพน้จุดทีรุ่นแรงสุดไปแลว้ 2) มแีรงเกง็ก าไร
ขา่วเกี่ยวกบัวคัซนีและยารกัษา Covid-19 เขา้มาสนับสนุนตลาดหุน้เป็นระยะ ๆ และ 3) หลายประเทศทยอยผ่อนคลายมาตรการ
คุม้เขม้ และมาตรการเวน้ระยะทางสงัคม ส่งผลใหต้ลาดมองว่าตวัเลขเศรษฐกจิในช่วงปัจจุบนัอาจเป็นช่วงทีแ่ย่ทีสุ่ดแลว้ และภาวะ
เศรษฐกจิโลกรวมทัง้เศรษฐกจิไทยในช่วงครึง่หลงัของปีนี้น่าจะดขีึน้ไม่มากกน้็อย ทัง้นี้ปัจจยับวกต่าง ๆ ขา้งต้น ไดบ้ดบงัการร่วง
หนักของตลาดน ้ามนัโลก หลงัจากภาวะอุปทานส่วนเกนิและการที่คลงัเก็บน ้ามนัในสหรฐัฯ ใกล้เตม็ความจุได้กดดนัราคาน ้ามนั
อย่างหนักตลอดเดอืน เม.ย. ดชันีฯ SET ปิดเดอืน เม.ย. 1,301.66 จุด เพิม่ขึน้ 15.6% จากสิน้เดอืน เม.ย. ดว้ยมูลค่าการซื้อขาย
เฉลี่ยที่ 6.75 หมื่นล้านบาท เทียบกับ 7.13 หมื่นล้านบาทในเดือน มี.ค. ด้านนักลงทุนต่างชาติขายสุทธ ิ4.70 หมื่นล้านบาท        
นักลงทุนสถาบนัในประเทศซื้อสุทธ ิ2.37 หมื่นลา้นบาท พอร์ต บล.ซื้อสุทธ ิ4.5 พนัลา้นบาท และนักลงทุนรายบุคคลซื้อสุทธ ิ1.88 
หมื่นลา้นบาท  

ตลาดหุน้ไทยในเดอืน พ.ค. 2563 ซื้อขายในรปูแบบ sideways up หรอืแกว่งตวัขึน้แต่ไม่ไดป้รบัขึน้รุนแรง ซึ่งภาวะตลาด

หุน้ยงัถอืว่าแขง็แกร่งกว่าทีเ่ราไดป้ระเมนิว่าตลาดหุน้น่าจะมกีารปรบัฐานบา้ง โดยเราพบว่ามปัีจจยับวกและปัจจยัลบหลายประการ

เขา้สู่ตลาดหุน้แต่ปัจจยับวกยงัคงมนี ้าหนักมากกว่า โดยปัจจยับวกทีส่ าคญัไดแ้ก่ 1) ประเทศต่าง ๆ รวมทัง้ประเทศไทยทยอยเปิด

เมอืงและเปิดธุรกิจ 2) ตวัเลขการติดเชื้อ Covid-19 ในประเทศต่าง ๆ รวมทัง้ประเทศไทย ไม่ได้เร่งตวัขึ้นหลงัจากการเปิดเมอืง 

(ยกเวน้เพยีงบางประเทศในลาตนิอเมรกิา และรสัเซยี อนิเดยี ทีม่ผีูต้ดิเชื้อเร่งขึน้มาก) ส่งผลใหค้วามเสีย่งของการต้องกลบัมาปิด

เมอืงมน้ีอยลง 3) ราคาน ้ามนัดบิฟ้ืนตวัค่อนขา้งแรง หลงัจากผลบวกจากการทยอยลดปรมิาณการผลติของประเทศต่าง  ๆ เริม่ส่ง

ผลดตี่อตลาดน ้ามนัโลก ขณะเดยีวกนัตลาดหุน้ไทยกเ็ผชญิความผนัผวนและมแีรงขายสวนเขา้มาเป็นระยะ ๆ จากปัจจยัลบเช่น     

1) ผลประกอบการไตรมาส 1/2563 ที่รายงานออกมาต ่ากว่าที่ตลาดคาดการณ์เล็กน้อย 2) สถานการณ์ของการท่องเที่ยวในช่วง

ไตรมาส 2/2563 ถงึตน้ไตรมาส 3/2563 อาจจะแย่กว่าทีต่ลาดคาด หลงัทางการไทยยงัมคี าสัง่ปิดน่านฟ้าในเดอืน ม.ิย. (แต่ปัจจยั
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ดงักล่าวก็รบัรู้ได้ในราคาหุ้นที่เกี่ยวข้องค่อนข้างเร็ว) รวมทัง้ 3) valuations ของตลาดหุ้นไทยที่อยู่ในระดบัสูงมาก จาก EPS 

downgrade ที่เกดิขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทัง้นี้ดชันีฯ ปิดที่ 1,342.85 เพิม่ขึ้น 3.16% ด้วยมูลค่าการซื้อขายเฉลี่ย 6.41 หมื่นล้านบาท 

เทยีบกบั 6.75 หมื่นล้านบาทในเดอืน เม.ย. นักลงทุนต่างชาตขิายสุทธ ิ3.16 หมื่นล้านบาท นักลงทุนสถาบนัภายในประเทศซื้อ

สุทธ ิ1.78 หมื่นลา้นบาท พอรต์ บล. ซื้อสุทธ ิ308 ลา้นบาท และนักลงทุนรายบุคคลซื้อสุทธ ิ1.35 หมื่นลา้นบาท  

ตลาดหุน้ไทยในเดอืน ม.ิย. 2563 เทรดดว้ยความผนัผวนค่อนขา้งสูง และมจีติวทิยาทีแ่ตกต่างกนัอย่างมากระหว่างช่วง

ต้นเดอืนและช่วงปลายเดือน โดยในสปัดาห์แรกของเดือน มิ.ย. ดชันี SET Index แรลลี่อย่างโดดเด่น ผลกัดนัโดยสภาพคล่อง

ภายในประเทศ ผนวกกับแรงซื้อจากนักลงทุนต่างชาติที่กลบัเข้ามาในช่วงสัน้  ๆ ท่ามกลางความคาดหวงัต่อการฟ้ืนตัวของ

เศรษฐกจิโลกและการเปิดเมอืงเปิดเศรษฐกจิของประเทศหลกั ๆ ก่อนทีต่ลาดจะเริม่เผชญิแรงขายมากขึน้เป็นล าดบั ตามปัจจยัลบ

ทีก่ลบัเขา้มาโดยเฉพาะอย่างยิง่การตดิเชื้อ Covid-19 รอบใหม่ทีเ่กดิขึน้ในประเทศใหญ่ ๆ อย่างสหรฐัฯ และจนี รวมทัง้การปรบัลด

ประมาณการเศรษฐกจิโลกและเศรษฐกจิไทยอกีรอบหนึ่ง ดา้นปัจจยัในประเทศยงัคงเป็นบวกแต่ไม่ไดม้นีัยต่อทศิทางของตลาดหุน้

มากนัก โดยการควบคุม Covid-19 ที่ดขีองทางการไทย ส่งผลให้ไม่มรีายงานผู้ติดเชื้อภายในประเทศมากกว่า 30 วนัติดต่อกัน 

และส่งผลให้ทางการไทยสามารถทยอยคลายล็อก เปิดธุรกิจ เปิดเศรษฐกิจได้มากขึ้น ทัง้นี้ เมื่อวนัที่ 29 มิ.ย. ที่ประชุม ศบค.      

ได้อนุมตัิการคลายล็อกในเฟสที่ 5 โดยสรุปแล้ว ดชันีฯ SET ปิดเดอืนไปที่ 1,339.03 ลดลงเล็กน้อย 0.28% จากสิ้นเดอืน พ.ค. 

ดา้นนักลงทุนต่างชาตขิายสุทธ ิ2.27 หมื่นลา้นบาท นักลงทุนสถาบนัในประเทศซื้อสุทธ ิ6.58 พนัลา้นบาท พอรต์ บล.ซื้อสุทธ ิ3.06 

พนัลา้นบาท และนักลงทุนรายบุคคลซื้อสุทธ ิ1.31 หมื่นลา้นบาท  

ตลาดหุน้ไทยในเดอืน ก.ค. 2563 ปรบัตวัลง 10.5 จุด (-0.7%) mom มาปิดที ่1,328.5 จากปัจจยักดดนัและปัจจยัหนุน

ดงันี้ ความตึงเครยีดระหว่างสหรฐัฯและจนีที่เพิม่ขึ้น หลงัจากที่จนีได้ตอบโต้สหรฐัฯ  ในการสัง่ปิดสถานฑูตของจนีใน Houston   

ด้วยการสัง่ปิดสถานฑูตสหรฐัฯในเมอืงเฉินตู นอกจากนี้ SET ยงัถูกกดดนัจากความไม่แน่นอนทางการเมอืงที่เพิ่มขึ้นหลงัจาก    

การชุมนุมต่อต้านรฐับาลโดยกลุ่มนักเรยีนและนักศกึษาโดยมขีอ้เรยีกรอ้งในการเปลีย่นแปลงรฐับาลและกฎหมายในหลายประเดน็ 

แต่ในแงด่ ีAstraZeneca-Oxford ไดม้คีวามคบืหน้าในการพฒันาวคัซนี โดยมผีลการทดลองระยะที ่2 ในคนทีอ่อกมาเป็นทีน่่าพอใจ 

รวมถงึการทีส่มาชกิประเทศสหภาพยุโรปไดบ้รรลุขอ้ตกลงในมาตรการกระตุน้เศรษฐกจิมลูค่า 7.5 แสนลา้นยโูร 

ตลาดหุน้ไทยในเดอืน ส.ค. ยงัคงเทรดในรปูแบบไซดเ์วย์ และกรอบการเคลื่อนไหวของดชันีฯ ค่อนขา้งแคบเมื่อเทยีบกบั

ในช่วงเดอืนก่อนหน้า ทัง้นี้ปัจจยัจากต่างประเทศค่อนขา้งเป็นบวก แต่มปัีจจยัลบภายในประเทศเขา้มาหกัล้าง ส่งผลใหท้ศิทางของ 

SET Index เทรดอยู่ในกรอบทีจ่ ากดั โดยในส่วนของปัจจยับวกจากต่างประเทศประกอบดว้ย 1) พฒันาการดา้นการทดลองวคัซนี 

COVID-19 จากหลายประเทศ 2) ตวัเลขเศรษฐกจิของประเทศหลกัๆ ส่วนใหญ่ยงัคงอยู่ในเกณฑ์ดแีมว้่าจะมกีารระบาดรอบสอง

ของ COVID-19 และ 3) ความตงึเครยีดระหว่างสหรฐัฯ และจนีลดลงบา้งในช่วงปลายเดอืนหลงัจากทัง้สองฝ่ายท าการประชุมทาง

โทรศพัทเ์รื่องดลีการคา้เฟสที ่1 อย่างไรกด็ ีตลาดหุน้ไทยเผชญิกบัปัจจยัลบภายในประเทศส่งผลใหเ้มื่อสุทธกินัแล้วตลาดหุน้ไทย

ให้ผลตอบแทนที่ดอ้ยกว่าตลาดหุ้นในต่างประเทศค่อนขา้งมาก โดยประเดน็ลบที่เกดิขึน้ได้แก่ 1) แม้ว่าผลประกอบการไตรมาส 

2/63 จะออกมาดกีว่าทีต่ลาดคาดการณ์ แต่ยงัคงมกีารปรบัลดประมาณการก าไรปี 2563 เพิม่เตมิ และ 2) สถานการณ์การเมอืงมี

ความร้อนแรงมากขึ้น หลงัจากมีการชุมนุมต่อต้านรฐับาล รวมทัง้ความเคลื่อนไหวในพรรคร่วมรฐับาลและพรรคฝ่ายค้านเพื่อ

เรยีกรอ้งให้มกีารแก้ไขรฐัธรรมนูญ ซึ่งประเด็นต่าง ๆ ดงักล่าวได้สร้างความผนัผวนให้กบัตลาดหุ้นไทยในช่วงกลางเดอืน ส.ค. 
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กองทุนเปิด แอล เอช สมารท์ เพื่อการออม (LHSMARTDSSF) 

ทัง้นี้ดชันีฯ ปิดเดอืนที ่1,310.66 ลดลง 1.35% ดว้ยมลูค่าซื้อขายเฉลีย่ต่อวนัที ่5.43 หมื่นลา้นบาท เทยีบกบั 6.25 หมื่นลา้นบาทใน

เดอืน ก.ค. ดา้นนักลงทุนต่างชาตขิายสุทธ ิ2.77 หมื่นลา้นบาท นักลงทุนสถาบนัภายในประเทศซื้อสุทธ ิ1.16 หมื่นลา้นบาท พอร์ต 

บล. ขายสุทธ ิ1.04 พนัลา้นบาท และนักลงทุนรายบุคคลซื้อสุทธ ิ1.71 หมื่นลา้นบาท 

ตลาดหุน้ไทยในเดอืน ก.ย. ถอืว่าตลาดค่อนขา้งอ่อนแอและมทีศิทางหลกัเป็นขาลง เนื่องจากปัจจยัลบทัง้ภายนอกและ

ภายในประเทศ (ปัจจยัลบภายในประเทศมนี ้าหนักมากกว่า หากเปรยีบเทยีบกนั) โดยในส่วนของปัจจยัภายนอกนัน้ จติวทิยาการ

ลงทุนในสนิทรพัย์เสี่ยงเป็นลบมากขึ้น หลงัจากการระบาดของ COVID-19 กลบัมารุนแรงขึ้นอีกครัง้โดยเฉพาะในประเทศแถบ

ยุโรป ขณะที่ในฝัง่สหรฐัฯ นัน้พบว่านักการเมืองสหรฐัฯ ยงัไม่สามารถหาข้อสรุปเกี่ยวกับมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจสหรฐัฯ       

รอบที่ 2 ขณะทีฝั่ง่ภายในประเทศนัน้ มปัีจจยัลบเขา้มาหลายประการในเดอืน ก.ย. กล่าวคอื 1) นักลงทุนยงัเห็นความไม่แน่นอน

ของแนวโน้มเศรษฐกิจไทยปี 2564 ตามการระบาดของ COVID-19 ที่รุนแรงขึ้น และความยากในการคาดการณ์จ านวน

นักท่องเทีย่วทีจ่ะเขา้สู่ประเทศไทยในปี 2564 2) หุน้กลุ่มธนาคารพาณิชยเ์ผชญิแรงขายค่อนขา้งมาก ตามความกงัวลต่อการออก

ตราสารคล้ายทุนจากทาง BBL รวมทัง้การที่มีรายงานของ FinCen ที่ว่าธนาคารไทยบางแห่งได้ท าการโอนย้ายเงินอย่าง           

ผดิกฎหมายในช่วง 20 ปีทีผ่่านมา 3) สถานการณ์การชุมนุมต่อต้านรฐับาลทีเ่กดิขึน้ระหว่างเดอืน และ 4) แรงขายลดความเสีย่งใน

หุ้นตวัหลกั ก่อนหน้าที่ตลาดหลกัทรพัย์จะกลบัมาอนุญาตให้ท าการชอร์ตเซลที่ราคา bid และกลบัมาก าหนดราคา ceiling และ 

floor ที่ระดบั 30% ทัง้นี้ ดชันีฯ ปิดที่ 1,237.04 ลดลง 5.62% ด้วยมูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยที่ 4.59 หมื่นล้านบาท (เทยีบกบั 5.43 

หมื่นล้านบาท ในเดอืน ส.ค.) ดา้นนักลงทุนต่างชาตขิายสุทธ ิ2.32 หมื่นลา้นบาท นักลงทุนสถาบนัในประเทศขายสุทธ ิ1.29 หมื่น

ลา้นบาท พอรต์ บล. ซื้อสุทธ ิ2.3 พนัลา้นบาท และนักลงทุนรายบุคคลซื้อสุทธ ิ3.37 หมื่นลา้นบาท 

บรษิัทขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นอย่างสูง ที่ได้มอบความไว้วางใจให้บริษัทบริหารเงนิลงทุนของท่าน 

บรษิทัยงัคงยนืยนัในความตัง้ใจและทุ่มเทความสามารถเพื่อบรหิารเงนิของท่านอย่างมปีระสทิธภิาพสงูทีสุ่ดต่อไป และหากท่านมี

ขอ้สงสยัประการใด ท่านสามารถติดต่อมาได้ที่บรษิัทหลกัทรพัย์จดัการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จ ากดั หมายเลขโทร ศพัท ์    

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

 

    ขอแสดงความนับถอื 

                 บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน แลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จ ากดั 

 

 

 

 
 
 

รายชื่อผู้จดัการกองทุน 
 

mailto:lhfund@lhfund.co.th
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กองทุนเปิด แอล เอช สมารท์ เพื่อการออม (LHSMARTDSSF) 
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กองทุนเปิด แอล เอช สมารท์ เพื่อการออม (LHSMARTDSSF) 
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กองทุนเปิด แอล เอช สมารท์ เพื่อการออม (LHSMARTDSSF) 

ตารางเปรียบเทียบผลการด าเนินงาน 
กองทุนเปิด แอล เอช สมารท์ เพื่อการออม (ชนิดเพื่อการออมและจ่ายเงินปันผล) 

มูลค่า ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 

 
 

 
 

 
 
 
 

  ขอ้มลู ณ วนัที ่30 กนัยายน 2563 
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กองทุนเปิด แอล เอช สมารท์ เพื่อการออม (LHSMARTDSSF) 

ตารางเปรียบเทียบผลการด าเนินงาน 
กองทุนเปิด แอล เอช สมารท์ เพื่อการออม (ชนิดเพื่อการออมพิเศษและจา่ยเงินปันผล) 

มูลค่า ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 
 

 

 
 

 

  ขอ้มลู ณ วนัที ่30 กนัยายน 2563 
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กองทุนเปิด แอล เอช สมารท์ เพื่อการออม (LHSMARTDSSF) 

- เอกสารการวดัผลการด าเนินงานของกองทุนรวมฉบบันี้ไดจ้ดัท าขึน้ตามมาตรฐานการวดัผลการด าเนินงานของกองทุนรวมของ
สมาคมบรษิทัจดัการลงทุน 

- ผลการด าเนินงานในอดตี/ผลการเปรยีบเทยีบผลการด าเนินงานทีเ่กี่ยวขอ้งกบัผลติภณัฑ์ในตลาดทุน มไิดเ้ป็นสิง่ยนืยนัถงึผล

การด าเนินงานในอนาคต 

- ท าความเขา้ใจลกัษณะสนิคา้ เงือ่นไข ผลตอบแทน และความเสีย่ง ก่อนตดัสนิใจลงทุน 

 
 
 

รายงานสถานะการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผกูพนั 
มูลค่า ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายละเอียดการลงทนุ มลูค่าตามราคาตลาด %NAV

หลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิในประเทศ 38,188,810.95           95.38         

เงนิฝากธนาคาร 4,875,353.15            12.18         

หุน้สามญั 28,395,907.80           70.92         

หน่วยลงทุน 4,917,550.00            12.28         

ประเภทรายการค้างรบัค้างจ่ายหรอืหนี้สนิอืน่ ๆ 1,848,655.25            4.62           

มลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิ 40,037,466.20             100.00         
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กองทุนเปิด แอล เอช สมารท์ เพื่อการออม (LHSMARTDSSF) 

รายละเอียดการลงทุนในหลกัทรพัย ์
มูลค่า ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 

 

อตัราส่วน จ านวนเงินต้น มลูค่ายติุธรรม

(%) หรือ จ านวนหุ้น/ (บาท)

หน่วย

เงินฝากธนาคาร

ธนาคารทหารไทย จ ากดั(มหาชน) 12.18 4,874,945.69 4,875,353.15

          รวมเงินฝากธนาคาร 12.18 4,875,353.15

หุ้นสามญั

     หมวดธุรกจิการแพทย์

บรษิทั กรุงเทพดุสติเวชการ จ ากดั(มหาชน) 1.98 40,800.00 791,520.00

     หมวดธุรกจิเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร

บรษิทั ท.ีเอ.ซ.ี คอนซเูมอร์ จ ากดั (มหาชน) 0.72 43,300.00 290,110.00

     หมวดธุรกจิขนสง่และโลจสิตกิส์

บรษิทั ท่าอากาศยานไทย จ ากดั (มหาชน) 1.95 13,800.00 779,700.00

บรษิทั บทีเีอส กรุ๊ป โฮลดิ้ง จ ากดั (มหาชน) 0.95 40,100.00 380,950.00

บรษิทั พรมิา มารนี จ ากดั (มหาชน) 1.55 67,400.00 620,080.00

บรษิทัทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 0.99 46,300.00 395,865.00

     หมวดธุรกจิของใช้สว่นตวัและเวชภณัฑ์

บรษิทั ศรตีรงัโกลฟส ์(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 0.52 2,700.00 207,225.00

     หมวดธุรกจิเงนิทุนและหลกัทรพัย์

บรษิทั เจ เอม็ ท ีเน็ทเวอร์ค เซอร์วสิเซส็ จ ากดั (มหาชน) 2.49 31,100.00 995,200.00

บรษิทั บตัรกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 2.15 24,800.00 861,800.00

บรษิทั เมอืงไทย แคปปิตอล จ ากดั (มหาชน) 2.87 23,300.00 1,147,525.00

บรษิทั ศรสีวสัดิ ์พาวเวอร์ 1979 จ ากดั (มหาชน) 2.54 20,900.00 1,018,875.00

บรษิทับรหิารสนิทรพัย ์กรุงเทพพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) 0.45 9,200.00 182,160.00

     หมวดธุรกจิชิ้นสว่นอเิลคทรอนคิส์

บรษิทั เค ซ ีอ ีอเีลค็โทรนคิส ์จ ากดั (มหาชน) 1.53 20,300.00 614,075.00

บรษิทั เดลต้า อเีลคโทรนคิส ์(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 1.02 2,600.00 406,900.00

บรษิทั ฮานา ไมโครอเิลค็โทรนคิส จ ากดั (มหาชน) 1.58 14,500.00 630,750.00

     หมวดธุรกจิเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร

บรษิทั เจ มาร์ท จ ากดั (มหาชน) 1.40 39,700.00 559,770.00

บรษิทั ซนิเน็ค (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 1.00 30,200.00 401,660.00

บรษิทั แอดวานซ ์อนิโฟร์ เซอร์วสิ จ ากดั (มหาชน) 3.03 7,100.00 1,214,100.00

     หมวดธุรกจิธนาคาร

ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 0.96 4,000.00 384,000.00

บรษิทั ทสิโก้ไฟแนนเซยีลกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 0.96 6,000.00 382,500.00

     หมวดธุรกจิธุรกจิการเงนิ

บรษิทั ชโย กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 0.50 26,100.00 199,665.00

     หมวดธุรกจิบรรจุภณัฑ์

บรษิทั บจี ีคอนเทนเนอร์ กล๊าส จ ากดั (มหาชน) 0.49 15,800.00 197,500.00

บรษิทั สหมติรถงัแก๊ส จ ากดั (มหาชน) 0.98 32,000.00 390,400.00

บรษิทั เอสซจี ีแพคเกจจิ้ง จ ากดั (มหาชน)  0.03 352.00 12,320.00

รายละเอียด
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กองทุนเปิด แอล เอช สมารท์ เพื่อการออม (LHSMARTDSSF) 

รายละเอียดการลงทุนในหลกัทรพัย ์(ต่อ) 
มูลค่า ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 

 
 
 
 
 

อตัราส่วน จ านวนเงินต้น มลูค่ายติุธรรม

(%) หรือ จ านวนหุ้น/ (บาท)

หน่วย

     หมวดธุรกจิประกนัภยัและประกนัชวีติ

บรษิทั ทคีวิเอม็ คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 0.48 1,500.00 192,750.00

     หมวดธุรกจิปิโตรเคมแีละเคมภีณัฑ์

บรษิทั พทีที ีโกลบอล เคมคิอล จ ากดั (มหาชน) 1.01 10,300.00 404,275.00

     หมวดธุรกจิพลงังานและสาธารณูปโภค

บรษิทั กลัฟ์ เอน็เนอร์จ ีดเีวลลอปเมนท์ จ ากดั (มหาชน) 2.44 32,090.00 978,745.00

บรษิทั ซเีค พาวเวอร์ จ ากดั (มหาชน) 2.11 145,400.00 843,320.00

บรษิทั บา้นป ูจ ากดั (มหาชน) 1.42 98,000.00 568,400.00

บรษิทั ปตท. จ ากดั (มหาชน) 3.38 42,300.00 1,353,600.00

บรษิทั ปตท. ส ารวจและผลติปิโตรเลยีม จ ากดั (มหาชน) 1.01 5,100.00 402,900.00

บรษิทั พลงังานบรสิทุธิ ์จ ากดั (มหาชน) 0.96 9,800.00 384,650.00

บรษิทั พทีจี ีเอน็เนอย ีจ ากดั (มหาชน) 2.09 45,200.00 836,200.00

     หมวดธุรกจิพฒันาอสงัหารมิทรพัย์

บรษิทั อมตะ คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 1.00 31,703.00 399,457.80

บรษิทั เอพ ี(ไทยแลนด์) จก.(มหาชน) 1.04 72,200.00 415,150.00

บรษิทัเซน็ทรลัพฒันา จ ากดั (มหาชน) 1.44 13,600.00 578,000.00

     หมวดธุรกจิพาณิชย์

บรษิทั คอมเซเวน่ จ ากดั (มหาชน) 1.96 19,900.00 786,050.00

บรษิทั ซพี ีออลล ์จ ากดั (มหาชน) 2.92 19,400.00 1,168,850.00

บรษิทั เซน็ทรลั รเีทล คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 0.45 6,900.00 179,400.00

บรษิทั ดูโฮม จ ากดั (มหาชน) 1.12 29,800.00 447,000.00

บรษิทั สยามโกลบอลเฮา้ส ์จ ากดั (มหาชน) 1.55 30,700.00 620,140.00

บรษิทั อาร์เอส จ ากดั (มหาชน) 1.50 32,700.00 601,680.00

บรษิทั โฮม โปรดกัส ์เซน็เตอร์ จ ากดั (มหาชน) 1.52 42,300.00 609,120.00

     หมวดธุรกจิวสัดุก่อสรา้ง

บรษิทั ปนูซเิมนต์ไทย จ ากดั(มหาชน) 1.05 1,300.00 418,600.00

     หมวดธุรกจิอาหารและเครื่องดื่ม

บรษิทั คาราบาวกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 1.55 5,300.00 620,100.00

บรษิทั ไทยยเูนีย่น กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 1.53 43,700.00 611,800.00

บรษิทั น ้ามนัพชืไทย จ ากดั (มหาชน) 1.44 17,600.00 576,400.00

บรษิทั ไมเนอร์ อนิเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั (มหาชน) 0.96 19,200.00 384,000.00

บรษิทั ห้องเยน็เอเชีย่น ซฟู้ีด จ ากดั (มหาชน) 0.73 25,100.00 291,160.00

บรษิทั อาร์ แอนด์ บ ีฟู้ด ซพัพลาย ์จ ากดั (มหาชน) 0.69 28,300.00 274,510.00

บรษิทั โอสถสภา จ ากดั (มหาชน) 0.96 11,000.00 385,000.00

          รวมหุ้นสามญั 70.92 28,395,907.80

รายละเอียด
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กองทุนเปิด แอล เอช สมารท์ เพื่อการออม (LHSMARTDSSF) 

รายละเอียดการลงทุนในหลกัทรพัย ์(ต่อ) 
มูลค่า ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 

 
 
 

รายละเอียดตวัตราสารและอนัดบัความน่าเช่ือถือของตราสารแห่งหน้ี เงินฝาก หรือ ตราสารก่ึงหน้ีก่ึงทุน  
มูลค่า ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 

 

 
 

สถาบนัการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ TRIS Rating 

ค าอธิบายการจดัอนัดบัเครดิตตราสารหน้ีระยะกลางและยาวมอีายุตัง้แต่ 1 ปีขึ้นไป 

AAA อนัดบัเครดติสูงสุด มคีวามเสีย่งต ่าทีสุ่ด ผูอ้อกตราสารหนี้มคีวามสามารถในการช าระดอกเบี้ยและคนืเงนิต้นในเกณฑ์
สงูสุด และไดร้บัผลกระทบน้อยมากจากการเปลีย่นแปลงทางธุรกจิ เศรษฐกจิ และสิง่แวดลอ้มอื่น ๆ 

AA มคีวามเสีย่งต ่ามาก ผูอ้อกตราสารหนี้มคีวามสามารถในการช าระดอกเบีย้และคนืเงนิต้นในเกณฑ์สงูมาก แต่อาจไดร้บั
ผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงทางธุรกจิ เศรษฐกจิ และสิง่แวดลอ้มอื่น ๆ มากกว่าอนัดบัเครดติทีอ่ยู่ในระดบั AAA 

A มคีวามเสีย่งในระดบัต ่า ผูอ้อกตราสารหนี้มคีวามสามารถในการช าระดอกเบี้ยและคนืเงนิต้นในเกณฑ์สูง แต่อาจไดร้บั
ผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงทางธุรกจิ เศรษฐกจิ และสิง่แวดลอ้มอื่น ๆ มากกว่าอนัดบัเครดติทีอ่ยู่ในระดบัสงูกว่า 

BBB มคีวามเสีย่งในระดบัปานกลาง ผูอ้อกตราสารหนี้มคีวามสามารถในการช าระดอกเบีย้และคนืเงนิตน้ในเกณฑท์ีเ่พยีงพอ 
แต่มคีวามอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงทางธุรกจิ เศรษฐกจิ และสิง่แวดลอ้มอื่น ๆ มากกว่า และอาจมคีวามสามารถใน
การช าระหนี้อ่อนแอลงเมื่อเทยีบกบัอนัดบัเครดติทีอ่ยู่ในระดบัสงูกว่า 

BB มคีวามเสีย่งในระดบัสงู ผูอ้อกตราสารหนี้มคีวามสามารถในการช าระดอกเบีย้และคนืเงนิต้นในเกณฑต์ ่ากว่าระดบัปาน
กลาง และจะไดร้บัผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงทางธุรกจิ เศรษฐกจิ และสิง่แวดลอ้มอื่น ๆ ค่อนขา้งชดัเจน ซึง่อาจส่ง
ใหค้วามสามารถในการช าระหนี้อยู่ในเกณฑท์ีไ่ม่เพยีงพอ 

อตัราส่วน จ านวนเงินต้น มลูค่ายติุธรรม

(%) หรือ จ านวนหุ้น/ (บาท)

หน่วย

หน่วยลงทนุ

     หมวดธุรกจิกองทุนรวมอสงัหารมิทรพัยแ์ละกองทรสัต์เพือ่การลงทุนในอสงัหารมิทรพัย์

กองทุนรวมอสงัหารมิทรพัยแ์ละสทิธกิารเช่าเทสโก้ โลตสั รเีทล 3.65 87,500.00 1,461,250.00

ทรสัต์เพือ่การลงทุนในสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัย ์CPN รเีทล โกรท 3.38 55,500.00 1,354,200.00

ทรสัต์เพือ่การลงทุนในอสงัหารมิทรพัยแ์ละสทิธกิารเช่าดบับลวิเอชเอ พรเีมีย่ม โกรท 2.64 74,000.00 1,058,200.00

ทรสัต์เพือ่การลงทุนในอสงัหารมิทรพัยแ์ละสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัยเ์พือ่อุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พรอ็พเพอร์ตี้ 2.61 73,000.00 1,043,900.00

          รวมหน่วยลงทนุ 12.28 4,917,550.00

รวมเงินลงทนุ 95.38 38,188,810.95

รายการค้างจา่ยหรือหน้ีสินอ่ืน ๆ 4.62 1,848,655.25

มลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิ 100.00 40,037,466.20

รายละเอียด

      ประเภท ผูอ้อก อนัดบั มลูค่าตาม

ความน่าเช่ือถอื ราคาตลาด

เงนิฝากธนาคาร ธนาคารทหารไทย จ ากดั(มหาชน) AA-(FITCH) 4,875,353.15               



 

 

14 

 

กองทุนเปิด แอล เอช สมารท์ เพื่อการออม (LHSMARTDSSF) 

B มคีวามเสี่ยงในระดบัสูงมาก ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการช าระดอกเบี้ยและคนืเงนิต้นในเกณฑ์ต ่า และ
อาจจะหมดความสามารถหรอืความตัง้ใจในการช าระหนี้ไดต้ามการเปลีย่นแปลงของสถานการณ์ทางธุรกจิ เศรษฐกิจ 
และสิง่แวดลอ้มอื่น ๆ  

C มคีวามเสีย่งในการผดินัดช าระหนี้สูงทีสุ่ด ผูอ้อกตราสารหนี้ไม่มคีวามสามารถในการช าระดอกเบี้ยและคนืเงนิต้นตาม
ก าหนดอย่างชดัเจน โดยต้องอาศยัเงื่อนไขที่เอื้ออ านวยทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิง่แวดล้อมอื่น  ๆ อย่างมากจงึจะมี
ความสามารถในการช าระหนี้ได ้

D เป็นระดบัทีอ่ยู่ในสภาวะผดินัดช าระหนี้ โดยผูอ้อกตราสารหนี้ไม่สามารถช าระดอกเบี้ยและคนืเงนิตน้ไดต้ามก าหนด 
อนัดบัเครดติจาก AA ถงึ C อาจมเีครือ่งหมายบวก (+) หรอืลบ (-) ต่อทา้ยเพือ่จ าแนกความแตกต่างของคุณภาพของอนัดบั

เครดติภายในระดบัเดยีวกนั 

ค าอธิบายการจดัอนัดบัเครดิตตราสารหน้ีระยะสัน้มอีายุต า่กว่า 1 ปี 

T1 ผู้ออกตราสารหนี้มีสถานะทัง้ทางด้านการตลาดและการเงนิที่แขง็แกร่งในระดบัดีมาก และนักลงทุนจะได้รบัความ

คุม้ครองจากการผดินัดช าระหนี้ทีด่กีว่าอนัดบัเครดติในระดบัอื่น ผูอ้อกตราสารทีไ่ดร้บัอนัดบัเครดติในระดบัดงักล่าวซึ่ง

มเีครื่องหมาย “+” ดว้ยจะไดร้บัความคุม้ครองดา้นการผดินัดช าระหนี้ทีส่งูยิง่ขึน้ 

T2 ผูอ้อกตราสารหนี้มสีถานะทัง้ทางดา้นการตลาดและการเงนิทีแ่ขง็แกร่งในระดบัด ีและมคีวามสามารถในการช าระหนี้

ระยะสัน้ในระดบัทีน่่าพอใจ 

T3 ผูอ้อกตราสารหนี้มคีวามสามารถในการช าระหนี้ระยะสัน้ในระดบัทีย่อมรบัได้ 

T4 ผูอ้อกตราสารหนี้มคีวามสามารถในการช าระหนี้ระยะสัน้ทีค่่อนขา้งอ่อนแอ 

อนัดบัเครดติทุกประเภททีจ่ดัโดย TRIS Rating เป็นอนัดบัเครดติตราสารหนี้ในตระกูลเงนิบาท ซึง่สะทอ้นความสามารถใน

การช าระหนี้ของผู้ออกตราสารโดยไม่รวมความเสีย่งในการเปลีย่นแปลงการช าระหนี้จากสกุลเงินบาทเป็นสกุลเงินต รา

ต่างประเทศ 

นอกจากนี้ TRIS Rating ยังก าหนด “แนวโน้มอันดับเครดิต” (Rating Outlook) เพื่อสะท้อนความเป็นไปได้ของการ

เปลี่ยนแปลงอนัดบัเครดติของผู้ออกตราสารในระยะปานกลางหรอืระยะยาว โดย TRIS Rating จะพจิารณาถงึโอกาสที่จะเกิด

การเปลีย่นแปลงของภาวะอุตสาหกรรมและสภาพแวดล้อมทางธุรกจิในอนาคตของผูอ้อกตราสารทีอ่าจกระทบต่อความสามารถ

ในการช าระหนี้ ทัง้นี้ แนวโน้มอนัดบัเครดติที่ออกให้แก่หน่วยงานหนึ่ง  ๆ จะเทยีบเท่ากบัความสามารถในการช าระหนี้ของ

หน่วยงานนัน้ ๆ แนวโน้มอนัดบัเครดติแบ่งออกเป็น 4 ระดบั ไดแ้ก่ 

Positive  หมายถงึ อนัดบัเครดติอาจปรบัขึน้ 

Stable  หมายถงึ อนัดบัเครดติอาจไม่เปลีย่นแปลง 

Negative หมายถงึ อนัดบัเครดติอาจปรบัลดลง 

Developing หมายถงึ อนัดบัเครดติอาจปรบัขึน้ ปรบัลดลง หรอืไม่เปลีย่นแปลง 
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สถาบนัการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ Fitch Rating 
ค าอธิบายการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือระยะยาว ส าหรบัประเทศไทย 

AAA(tha) แสดงถึงระดบัความน่าเชื่อถือขัน้สูงสุดของอนัดบัความน่าเชื่อถือภายในประเทศไทย ซึ่งก าหนดโดย Fitch โดย
อนัดบัความน่าเชื่อถอืน้ีจะมอบใหก้บัอนัดบัความน่าเชื่อถอืทีม่คีวามเสีย่ง “น้อยทีสุ่ด” เมื่อเปรยีบเทยีบกบัผูอ้อกตรา
สารหรอืตราสารอื่นในประเทศไทย และโดยปกตแิล้วจะก าหนดใหแ้ก่ตราสารทางการเงนิทีอ่อกหรอืค ้าประกนัโดย
รฐับาล 

AA(tha) แสดงถึงระดบัความน่าเชื่อถือขัน้สูงมากเปรยีบเทยีบกบัผู้ออกตราสารหรอืตราสารอื่นในประเทศไทย โดยระดบั
ความน่าเชื่อถือของตราสารทางการเงนิขัน้นี้ต่างจากผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นที่ได้รบัการจดัอนัดบัความ
น่าเชื่อถอืขัน้สงูสุดของประเทศไทยเพยีงเลก็น้อย 

BBB (tha) แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขัน้ปานกลางเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย 
อย่างไรก็ดีมคีวามเป็นไปได้มากว่าการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์หรอืสภาพทางเศรษฐกิจจะมีผลกระทบต่อ
ความสามารถในการช าระหนี้ไดต้รงตามก าหนดเวลาของตราสารทางการเงนิเหล่านี้มากกว่าตราสารหนี้อื่นทีไ่ดร้บั
การจดัอนัดบัความน่าเชื่อถอืในประเภททีส่งูกว่า 

BB (tha) แสดงถงึระดบัความน่าเชื่อถอืค่อนขา้งต ่าเมื่อเปรยีบเทยีบกบัผูอ้อกตราสารหรอืตราสารอื่นในประเทศไทย การช าระ
หนี้ตามเงื่อนไขของตราสารเหล่านี้ภายในประเทศนัน้ ๆ มคีวามไม่แน่นอนในระดบัหนึ่งและความสามารถในการ
ช าระหนี้คนืตามก าหนดเวลาจะมคีวามไม่แน่นอนมากขึน้ตามการเปลีย่นแปลงของเศรษฐกจิในทางลบ 

B (tha) แสดงถงึระดบัความน่าเชื่อถอืขัน้ต ่าอย่างมนีัยส าคญัเมื่อเปรยีบเทยีบกบัผู้ออกตราสารหรอืตราสารอื่นในประเทศ
ไทย การปฏบิตัติามเงื่อนไขของตราสารหนี้และขอ้ผูกพนัทางการเงนิยงัคงเป็นไปไดใ้นปัจจุบนั แต่ความมัน่คงยงั
จ ากดัอยู่ในระดบัหนึ่งเท่านัน้ และความสามารถในการช าระหนี้คืนตามก าหนดเวลาอย่างต่อเนื่องนัน้ไม่แน่นอน 
ขึน้อยู่กบัสภาวะทีเ่อือ้ต่อการด าเนินธุรกจิและสภาพทางเศรษฐกจิ 

CCC(tha), CC(tha), C(tha)   แสดงถึงระดบัความน่าเชื่อถือขัน้ต ่ามากเมื่อเปรยีบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นใน
ประเทศไทย ความสามารถในการปฏิบตัติามขอ้ผูกพนัทางการเงนิขึน้อยู่กบัสภาวะทีเ่อื้อต่อการด าเนินธุรกิจและ
การพฒันาทางเศรษฐกจิเพยีงอย่างเดยีว 

D(tha) อนัดบัความน่าเชื่อถอืเหล่านี้ จะถูกก าหนดให้ส าหรบัองค์กรหรอืตราสารหนี้ซึ่งก าลงัอยู่ในภาวะผดินัดช าระหนี้ใน
ปัจจุบนั 

ค าอธิบายการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือระยะสัน้ ส าหรบัประเทศไทย 

F1 (tha) แสดงถงึระดบัความสามารถขัน้สูงสุดในการช าระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารตรงตามก าหนดเมื่อเปรยีบเทียบกบั    

ผู้ออกตราสารหรอืตราสารอื่น ๆ ในประเทศไทย ภายใต้อนัดบัความน่าเชื่อถือนี้จะมอบให้ส าหรบัอนัดบัความ

น่าเชื่อถอืที่มคีวามเสีย่ง “น้อยที่สุด” เมื่อเปรยีบเทยีบกบัผูอ้อกตราสารอื่นในประเทศเดยีวกนัและโดยปกตแิล้วจะ

ก าหนดใหก้บัตราสารทางการเงนิทีอ่อกหรอืค ้าประกนัโดยรฐับาล ในกรณีทีม่รีะดบัความน่าเชื่อถอืสงูเป็นพเิศษจะมี

สญัลกัษณ์ “+” แสดงไวเ้พิม่เตมิจากอนัดบัความน่าเชื่อถอืทีก่ าหนด 
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F2 (tha) แสดงถงึระดบัความสามารถในการช าระหนี้ตามเงือ่นไขทางการเงนิของตราสารตามก าหนดเวลาในระดบัทีน่่าพอใจ

เมื่อเปรยีบเทยีบกบัผูอ้อกตราสารหรอืตราสารอื่น ๆ ในประเทศไทย อย่างไรกด็ ีระดบัความน่าเชื่อถอืดงักล่าวยงัไม่

อาจเทยีบเท่ากบักรณีทีไ่ดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเชื่อถอืทีส่งูกว่า 

F3 (tha) แสดงถงึระดบัความสามารถในการช าระหนี้ตามเงื่อนไขทางการเงนิของตราสารตามก าหนดเวลาในระดบัปานกลาง

เมื่อเปรยีบเทยีบกบัผู้ออกตราสารหรอืตราสารอื่น ๆ ในประเทศไทย ความสามารถในการช าระหนี้ดงักล่าวจะมี

ความไม่แน่นอนมากขึน้ไปตามความเปลีย่นแปลงในทางลบในระยะสัน้มากกว่าตราสารทีไ่ดร้บัการจดัอนัดบัความ

น่าเชื่อถอืทีส่งูกว่า 

B (tha) แสดงถึงระดบัความสามารถในการช าระหนี้ตามเงือ่นไขทางการเงนิของตราสารตามก าหนดเวลาทีไ่ม่แน่นอนเมื่อ

เปรยีบเทยีบกบัผูอ้อกตราสารหรอืตราสารอื่น ๆ ในประเทศไทย ความสามารถในการช าระหนี้ดงักล่าวจะไม่แน่นอน

มากขึน้ตามการเปลีย่นแปลงทางเศรษฐกจิแลการเงนิในทางลบระยะสัน้ 

C (tha) แสดงถงึระดบัความสามารถในการช าระหนี้ตามเงือ่นไขทางการเงนิของตราสารตามก าหนดเวลาทีไ่ม่แน่นอนสงูเมื่อ

เปรยีบเทยีบกบัผู้ออกตราสารหรอืตราสารอื่น ๆ ในประเทศไทย ความสามารถในการปฏิบตัิตามขอ้ผูกพนัทาง

การเงนิขึน้อยู่กบัสภาวะทีเ่อือ้ต่อการด าเนินธุรกจิและสภาพการณ์ทางเศรษฐกจิเท่านัน้ 

D (tha) แสดงถงึการผดินัดช าระหนี้ทีไ่ดเ้กดิขึน้แลว้หรอืก าลงัจะเกดิขึน้ 

หมายเหตุประกอบการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือในระยะยาว ในระยะสัน้ ส าหรบัประเทศไทย 

เครื่องบ่งชีพ้เิศษส าหรบัประเทศไทย “tha” จะถูกระบุไวต้่อจากอนัดบัความน่าเชื่อถอืทุกระดบั เพื่อแยกความแตกต่างออก

จากการจดัอนัดบัความน่าเชื่อถอืระดบัสากล เครื่องหมาย “ + ” หรอื “ - ” อาจจะถูกระบุไวเ้พิม่เตมิต่อจากอนัดบัความน่าเชื่อถอื

ส าหรบัประเทศหนึ่ง ๆ เพื่อแสดงถงึสถานะย่อยโดยเปรยีบเทยีบกนัภายในอนัดบัความน่าเชื่อถอืขึน้หลกั ทัง้นี้ จะไม่มกีารระบุ

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

ส าหรบัอนัดบัความน่าเชื่อถือในระยะยาวและจะไม่มกีารระบุสญัลกัษณ์ต่อท้ายดงักล่าวส าหรบัอนัดบัความน่าเชื่อถือใน

ระยะสัน้ นอกเหนือจาก “F1 (tha)” 

สญัญาณการปรบัอนัดบัความน่าเชื่อถอื (Rating Watch) : สญัญาณการปรบัอนัดบัความน่าเชื่อถอืจะถูกใชเ้พื่อแจง้ใหน้ัก
ลงทุนทราบว่ามีความเป็นไปได้ที่จะมีการเปลี่ยนแปลงอนัดบัความน่าเชื่อถือและแจ้งแนวโน้มทิศทางของการเปลี่ยนแปลง
ดงักล่าว สญัญาณดงักล่าวอาจระบุเป็น “สญัญาณบวก” ซึง่บ่งชีแ้นวโน้มในการปรบัอนัดบัความน่าเชื่อถอืใหส้งูขึน้ “สญัญาณลบ” 
จะบ่งชีแ้นวโน้มในการปรบัอนัดบัความน่าเชื่อถอืใหต้ ่าลง หรอื “สญัญาณววิฒัน์” ในกรณีทีอ่นัดบัความน่าเชื่อถอือาจจะไดร้บัการ
ปรบัขึน้ ปรบัลง หรอืคงที ่โดยปกตสิญัญาณการปรบัอนัดบัความน่าเชื่อถอืมกัจะถูกระบุไวส้ าหรบัช่วงระยะเวลาสัน้ๆ 
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รายงานสรปุเงินลงทุนในตราสารแห่งหน้ี เงินฝาก หรือตราสารก่ึงหน้ีก่ึงทุน 
มูลค่า ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 

 

 

 
 

รายชื่อหุ้นท่ีลงทุน 10 อนัดบัแรก พร้อมสดัส่วนการลงทุน 
มูลค่า ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 

 
 

 
 
 
 
 

กลุม่ของตราสารการลงทนุ มลูค่าตามราคาตลาด %NAV

(ก) ตราสารภาครฐัไทย/ตราสารภาครฐัต่างประเทศ -                     -               

(ข) ตราสารทีธ่นาคารทีม่กีฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ ธนาคารพาณิชย์ 4,875,353.15         12.18            

หรอืบรษิทัเงนิทุนเป็นผูอ้อก/สัง่จ่าย/รบัอาวลั/ค า้ประกนั

(ค) ตราสารทีม่อีนัดบัความน่าเชื่อถอือยูใ่นอนัดบัทีส่ามารถ -                     -               

ลงทุนได้ (Investment grade)

(ง) ตราสารทีม่อีนัดบัความน่าเชื่อถอือยูใ่นอนัดบัต ่ากวา่อนัดบัที่ -                -

สามารถลงทุนได้ (Non-Investment grade) หรอืไม่ม ีRating

ล าดบั ช่ือย่อ ร้อยละของเงินลงทุน

1 TLGF 3.65

2 CPNREIT 3.38

3 PTT 3.38

4 ADVANC 3.03

5 CPALL 2.92

6 MTC 2.87

7 WHART 2.64

8 FTREIT 2.61

9 SAWAD 2.54

10 JMT 2.49บรษิทั เจ เอม็ ท ีเน็ทเวอร์ค เซอร์วสิเซส็ จ ากดั (มหาชน)

บรษิทั แอดวานซ์ อนิโฟร์ เซอร์วสิ จ ากดั (มหาชน)

บรษิทั ซ.ีพ.ีออลล์  จ ากดั (มหาชน)

บรษิทั เมอืงไทย แคปปิตอล จ ากดั (มหาชน)

ทรสัต์เพือ่การลงทนุในอสงัหารมิทรพัยแ์ละสทิธกิารเชา่ดบับลวิเอชเอ พรเีมีย่ม โกรท

ทรสัต์เพือ่การลงทนุในอสงัหารมิทรพัยแ์ละสทิธกิารเชา่อสงัหารมิทรพัยเ์พือ่อุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้

บรษิทั ศรสีวสัดิ ์คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน)

บรษิทั ปตท. จ ากดั (มหาชน)

ช่ือหลกัทรพัย์

กองทนุรวมอสงัหารมิทรพัยแ์ละสทิธกิารเชา่เทสโก ้โลตสั รเีทล โกรท

ทรสัต์เพือ่การลงทนุในสทิธกิารเชา่อสงัหารมิทรพัย ์CPN รเีทล โกรท

สดัส่วนเงนิลงทุนขัน้สงูตอ่มลูค่าทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุนส าหรบักลุ่มตราสารตาม (ง) เท่ากบั 15% NAV 
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รายงานการลงทุนท่ีไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน 
รอบ 6 เดือนระหวา่งวนัท่ี 16 เมษายน 2563 (วนัจดทะเบียนจดัตัง้กองทุน) ถึงวนัท่ี 30 กนัยายน 2563 

วนัที ่ รายละเอยีด การด าเนินการแกไ้ข 
  

 
 

 

 
การใช้สิทธิออกเสียงในท่ีประชุมผู้ถือหุ้น 

ผู้ลงทุนสามารถตรวจดูแนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงและการด าเนินการใช้สิทธิออกเสียงได้ที่ website ของ       
บรษิทัจดัการ www.lhfund.co.th 

 

 
รายงานรายชื่อของบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง ท่ีมีการท าธรุกรรมกบักองทุนรวม 

 กองทุนเปิด แอล เอช สมาร์ท เพื่อการออม มีการท าธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องในรอบระยะเวลาตัง้แต่ วันที ่           
16 เมษายน 2563 (วนัจดทะเบยีนจดัตัง้กองทุน) ถงึวนัที ่30 กนัยายน 2563 ตามรายชื่อ ดงันี้ 

- บรษิทัหลกัทรพัย ์แลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จ ากดั (มหาชน)  

หมายเหตุ : ผูล้งทุนสามารถตรวจสอบการท าธุรกรรมกบับุคคลที่เกี่ยวขอ้งกบักองทุนรวม ได้ที่บรษิัทจดัการโดยตรง หรอืที่ website ของบรษิัท   

หลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน แลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จ ากดั www.lhfund.co.th และส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. www.sec.or.th 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.lhfund.co.th/
http://www.sec.or.th/
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การรบัผลประโยชน์ตอบแทนเน่ืองจากการใช้บริการบุคคลอ่ืนๆ (Soft Commission) 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บริษัทท่ีให้ผลประโยชน์ บทวิเคราะหแ์ละ

ข้อมลูข่าวสาร

จดัเย่ียมชม

บริษัท

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 สมารท์ เพื่อการออม (LHSMARTDSSF) 

ค่านายหน้าซื้อขายหลกัทรพัย ์
ตัง้แต่วนัท่ี 16 เมษายน 2563 (วนัจดทะเบียนจดัตัง้กองทุน) ถึงวนัท่ี 30 กนัยายน 2563 

 

                               หมายเหตุ *รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม 

 
 
 

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

 

       
 
 
 
 
 
 
 

ล าดบั ช่ือบริษทันายหน้า ค่านายหน้า

(บาท)*

อตัราส่วน

(%)

1 บรษิทัหลกัทรพัย ์บวัหลวง จ ากดั 84,136.54 16.62

2 บรษิทัหลกัทรพัย ์โนมูระ พฒันสนิ จ ากดั (มหาชน) 2,337.52 0.46

3 บรษิทัหลกัทรพัย ์เครดติ สวสิ (ประเทศไทย) จ ากดั 16,381.92 3.24

4 บรษิทัหลกัทรพัย ์ดบีเีอส วคิเคอร์ส (ประเทศไทย) จ ากดั 7,901.26 1.56

5 บรษิทัหลกัทรพัย ์ฟินนัเซยี ไซรสั จ ากดั (มหาชน) 63,676.84 12.59

6 บรษิทั หลกัทรพัย ์เคจไีอ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 12,064.03 2.38

7 บรษิทัหลกัทรพัย ์เกยีรตินาคนิภทัร จ ากดั (มหาชน) 59,223.20 11.71

8 บรษิทัหลกัทรพัย ์กสกิรไทย จ ากดั (มหาชน)  89,104.98 17.61

9 บรษิทัหลกัทรพัย ์เคทบี ี(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 69,553.83 13.75

10 บรษิทัหลกัทรพัย ์แลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จ ากดั (มหาชน) 36,338.13 7.18

11 บรษิทัหลกัทรพัย ์ภทัร จ ากดั (มหาชน) 37,567.71 7.43

12 บรษิทัหลกัทรพัย ์ทสิโก ้จ ากดั  16,294.31 3.22

13 บรษิทั หลกัทรพัย ์ทรนีิตี้ จ ากดั 11,368.56 2.25

505,948.83 100.00                  รวม

ช่ือกองทนุ PTR

กองทุนเปิด แอล เอช สมาร์ท เพือ่การออม 4.1539
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กองทุนเปิด แอล เอช สมารท์ เพื่อการออม (LHSMARTDSSF) 

ค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเกบ็จากกองทุนรวม 
ส าหรบัรอบระยะเวลาตัง้แต่วนัท่ี 16 เมษายน 2563 (วนัจดทะเบียนจดัตัง้กองทุน) ถึงวนัท่ี 30 กนัยายน 2563

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค่าใช้จ่ายทีเ่รยีกเก็บจากกองทุน* จ านวนเงนิ

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

ค่าธรรมเนยีมการจดัการ (Management Fee) 172.32 0.614 ไม่เกนิรอ้ยละ 2.50

ค่าธรรมเนยีมผูดู้แลผลประโยชน์ (Trustee Fee) 2.62 0.009 ไม่เกนิรอ้ยละ 0.10

ค่าธรรมเนยีมนายทะเบยีน (Registrar Fee) 34.46 0.123 ไม่เกนิรอ้ยละ 1.00

ค่าสอบบญัช ี(Audit Fee) 14.39 0.051 ตามทีจ่่ายจรงิ

ค่าทีป่รกึษาการลงทุน (Advisory Fee) ไม่มี ไม่มี ไม่มี

ค่าจดัตัง้และจดทะเบยีนกองทุน (Setup and Registered Fund) 0.00 0.000 ตามทีจ่่ายจรงิ

ค่าใช้จ่ายอืน่ๆ ในการด าเนนิโครงการ  (Others Operating  Expense) 16.04 0.057 ตามทีจ่่ายจรงิ

รวมค่าใช้จ่ายทัง้หมด** 239.83 0.854

ค่าใช้จ่ายในการซือ้ขายหลกัทรพัย์ 505.95 1.803 ตามทีจ่่ายจรงิ

หมายเหตุ

* ค่าธรรมเนยีมและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ รวมภาษมีลูค่าเพิม่ ภาษธุีรกจิเฉพาะ หรอืภาษอีืน่ใดในท านองเดยีวกนั(ถ้าม)ี

**  ไม่รวมค่านายหน้าซือ้ขายหลกัทรพัย ์และค่าธรรมเนยีมต่างๆ ทีเ่กดิขึน้จากการซือ้ขายหลกัทรพัย์

รอ้ยละของมลูค่าทรพัยส์นิสทุธขิองกองทุน
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กองทุนเปิด แอล เอช สมารท์ เพื่อการออม (LHSMARTDSSF) 

กองทุนเปิด แอล เอช สมารท์ เพื่อการออม 
งบดลุ 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 

 
 

(หน่วย : บาท)
ยงัไม่ได้ตรวจสอบ

สนิทรพัย์
เงนิลงทุนตามมลูค่ายตุธิรรม  (ราคาทุน 34,335,523.29 บาท) 33,313,457.80      
เงนิฝากธนาคาร 4,874,945.69       
ลกูหนี้จากเงนิปันผลและดอกเบีย้ 22,169.46           
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า -                    
ค่าใช้จ่ายรอตดับญัช-ีสทุธิ -                    
ลกูหนี้จากการขายเงนิลงทุน 2,320,445.73       
รวมสนิทรพัย์ 40,531,018.68

หนี้สนิ
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 69,145.84           
เจ้าหนี้จากการซือ้เงนิลงทุน 421,597.97          
เจ้าหนี้จากการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน -                    
หนี้สนิอืน่ 2,808.67             
รวมหนี้สนิ 493,552.48          
สนิทรพัยส์ทุธิ 40,037,466.20

สนิทรพัยส์ทุธิ
ทุนทีไ่ด้รบัจากผูถ้อืหน่วยลงทุน 40,137,522.86
ก าไร(ขาดทุน) สะสม
บญัชปีรบัสมดุล 1,839,761.46
ก าไร(ขาดทุน) สะสมจากการด าเนนิงาน (1,939,818.12)
สนิทรพัยส์ทุธิ 40,037,466.20

ประเภทผูถ้อืหน่วยลงทุน
สนิทรพัยส์ทุธต่ิอหน่วยทีค่ านวณแยกตามประเภทผูถ้อืหน่วยลงทุน มดีงันี้
ชนดิเพือ่การออมและจ่ายเงนิปันผล 9.9484               
ชนดิเพือ่การออมพเิศษและจ่ายเงนิปันผล 9.9764               

ประเภทผูถ้อืหน่วยลงทุน
จ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายแลว้ทัง้หมด ณ วนัสิน้งวด (หน่วย) แยกตามประเภทผูถ้อืหน่วยลงทุน มดีงันี้
ชนดิเพือ่การออมและจ่ายเงนิปันผล 202,143.6949      
ชนดิเพือ่การออมพเิศษและจ่ายเงนิปันผล 3,811,608.5874    

4,013,752.2823    
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กองทุนเปิด แอล เอช สมารท์ เพื่อการออม (LHSMARTDSSF) 

กองทุนเปิด แอล เอช สมารท์ เพื่อการออม 
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 

 

ช่ือย่อ  จ านวนหน่วย /

 มลูค่าท่ีตราไว้

 มลูค่ายติุธรรม

 (บาท)

อตัราส่วนของ

มลูค่ายติุธรรม

(%)

อตัรา

ดอกเบีย้

วนัครบ

ก าหนด

    

    

บรษิทั ท.ีเอ.ซ.ี คอนซเูมอร์ จ ากดั (มหาชน) TACC      43,300.0000       290,110.00 0.87 -

บรษิทับรหิารสนิทรพัย ์กรุงเทพพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) BAM        9,200.0000       182,160.00 0.55 -

บรษิทั เจ เอม็ ท ีเน็ทเวอร์ค เซอร์วสิเซส็ จ ากดั (มหาชน) JMT      31,100.0000       995,200.00 2.99 -

บรษิทั บตัรกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) KTC      24,800.0000       861,800.00 2.59 -

บรษิทั เมอืงไทย แคปปิตอล จ ากดั (มหาชน) MTC      23,300.0000    1,147,525.00 3.44 -

บรษิทั ศรสีวสัดิ ์คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) SAWAD      20,900.0000    1,018,875.00 3.06 -

บรษิทั แอดวานซ ์อนิโฟร์ เซอร์วสิ จ ากดั (มหาชน) ADVANC        7,100.0000    1,214,100.00 3.64 -

บรษิทั เจ มาร์ท จ ากดั (มหาชน) JMART      39,700.0000       559,770.00 1.68 -

บรษิทั ซนิเน็ค (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) SYNEX      30,200.0000       401,660.00 1.21 -

ทรสัต์เพือ่การลงทุนในสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัย ์CPN รเีทล โกรท CPNREIT      55,500.0000    1,354,200.00 4.06 -

ทรสัต์เพือ่การลงทุนในอสงัหารมิทรพัยแ์ละสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัยเ์พือ่อุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พรอ็พเพอร์ตี้ FTREIT      73,000.0000    1,043,900.00 3.13 -
กองทุนรวมอสงัหารมิทรพัยแ์ละสทิธกิารเช่าเทสโก้ โลตสั รเีทล โกรท TLGF      87,500.0000    1,461,250.00 4.39 -

ทรสัต์เพือ่การลงทุนในอสงัหารมิทรพัยแ์ละสทิธกิารเช่าดบับลวิเอชเอ พรเีมีย่ม โกรท WHART      74,000.0000    1,058,200.00 3.18 -

บรษิทั กรุงเทพดุสติเวชการ จ ากดั (มหาชน) BDMS      40,800.0000       791,520.00 2.38 -

บรษิทั ท่าอากาศยานไทย จ ากดั (มหาชน) AOT      13,800.0000       779,700.00 2.34 -

บรษิทัทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) BEM      46,300.0000       395,865.00 1.19 -

บรษิทั บทีเีอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส ์จ ากดั (มหาชน) BTS      40,100.0000       380,950.00 1.14 -

บรษิทั พรมิา มารนี จ ากดั (มหาชน) PRM      67,400.0000       620,080.00 1.86 -

บรษิทั ศรตีรงัโกลฟส ์(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) STGT        2,700.0000       207,225.00 0.62 -

บรษิทั เดลต้า อเีลคโทรนคิส ์(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) DELTA        2,600.0000       406,900.00 1.22 -

บรษิทั ฮานา ไมโครอเิลค็โทรนคิส จ ากดั (มหาชน) HANA      14,500.0000       630,750.00 1.89 -

บรษิทั เคซอี ีอเีลคโทรนคิส ์จ ากดั (มหาชน) KCE      20,300.0000       614,075.00 1.84 -

ธนาคาร กรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) BBL        4,000.0000       384,000.00 1.15 -

บรษิทั ทสิโก้ไฟแนนเชยีลกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) TISCO        6,000.0000       382,500.00 1.15 -

บรษิทั ชโย กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) CHAYO      26,100.0000       199,665.00 0.60 -

บรษิทั บจี ีคอนเทนเนอร์ กล๊าส จ ากดั (มหาชน) BGC      15,800.0000       197,500.00 0.59 -

บรษิทั เอสซจี ีแพคเกจจิ้ง จ ากดั (มหาชน) SCGP          352.0000        12,320.00 0.04 -

บรษิทั สหมติรถงัแก๊ส จ ากดั (มหาชน) SMPC      32,000.0000       390,400.00 1.17 -

หลกัทรพัยจ์ดทะเบยีน

หุน้สามญั

เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร

เงนิทุนและหลกัทรพัย์

เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร

กองทุนรวมอสงัหารมิทรพัยแ์ละกองทรสัต์เพือ่การลงทุนในอสงัหารมิทรพัย์

การแพทย์

ขนสง่และโลจสิตกิส์

ของใช้สว่นตวัและเวชภณัฑ์

ชิ้นสว่นอเิลคทรอนคิส์

ธนาคาร

ธุรกจิการเงนิ

บรรจุภณัฑ์
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กองทุนเปิด แอล เอช สมารท์ เพื่อการออม (LHSMARTDSSF) 

กองทุนเปิด แอล เอช สมารท์ เพื่อการออม 
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ) 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 
 

 
 

 

ช่ือย่อ  จ านวนหน่วย / 

มลูค่าท่ีตราไว้

 มลูค่ายติุธรรม

 (บาท)

อตัราส่วนของ

มลูค่ายติุธรรม

(%)

อตัรา

ดอกเบีย้

วนัครบ

ก าหนด

บรษิทั ทคีวิเอม็ คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) TQM          1,500.0000       192,750.00 0.58 -

บรษิทั พทีที ีโกลบอล เคมคิอล จ ากดั (มหาชน) PTTGC        10,300.0000       404,275.00 1.21 -

บรษิทั บา้นป ูจ ากดั (มหาชน) BANPU        98,000.0000       568,400.00 1.71 -

บรษิทั ซเีค พาวเวอร์ จ ากดั (มหาชน) CKP       145,400.0000       843,320.00 2.53 -

บรษิทั พลงังานบรสิทุธิ ์จ ากดั (มหาชน) EA          9,800.0000       384,650.00 1.15 -

บรษิทั กลัฟ์ เอน็เนอร์จ ีดเีวลลอปเมนท์ จ ากดั (มหาชน) GULF        32,090.0000       978,745.00 2.94 -

บรษิทั พทีจี ีเอน็เนอย ีจ ากดั (มหาชน) PTG        45,200.0000       836,200.00 2.51 -

บรษิทั ปตท. จ ากดั (มหาชน) PTT        42,300.0000     1,353,600.00 4.06 -

บรษิทั ปตท. ส ารวจและผลติปิโตรเลยีม จ ากดั (มหาชน) PTTEP          5,100.0000       402,900.00 1.21 -

บรษิทั อมตะ คอร์ปอเรชนั จ ากดั (มหาชน) AMATA        31,703.0000       399,457.80 1.20 -

บรษิทั เอพ ี(ไทยแลนด์) จ ากดั (มหาชน) AP        72,200.0000       415,150.00 1.25 -

บรษิทั เซน็ทรลัพฒันา จ ากดั (มหาชน) CPN        13,600.0000       578,000.00 1.74 -

บรษิทั คอมเซเวน่ จ ากดั (มหาชน) COM7        19,900.0000       786,050.00 2.36 -

บรษิทั ซ.ีพ.ีออลล ์ จ ากดั (มหาชน) CPALL        19,400.0000     1,168,850.00 3.51 -

บรษิทั เซน็ทรลั รเีทล คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) CRC          6,900.0000       179,400.00 0.54 -

บรษิทั ดูโฮม จ ากดั (มหาชน) DOHOME        29,800.0000       447,000.00 1.34 -

บรษิทั สยามโกลบอลเฮา้ส ์จ ากดั (มหาชน) GLOBAL        30,700.0000       620,140.00 1.86 -

บรษิทั โฮม โปรดกัส ์เซน็เตอร์ จ ากดั (มหาชน) HMPRO        42,300.0000       609,120.00 1.83 -

บรษิทั อาร์เอส จ ากดั (มหาชน) RS        32,700.0000       601,680.00 1.81 -

บรษิทั ปนูซเิมนต์ไทย จ ากดั (มหาชน) SCC          1,300.0000       418,600.00 1.26 -

บรษิทั ห้องเยน็เอเชีย่น ซฟู้ีด จ ากดั (มหาชน) ASIAN        25,100.0000       291,160.00 0.87 -

บรษิทั คาราบาวกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) CBG          5,300.0000       620,100.00 1.86 -

บรษิทั ไมเนอร์ อนิเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั (มหาชน) MINT        19,200.0000       384,000.00 1.15 -

บรษิทั โอสถสภา จ ากดั (มหาชน) OSP        11,000.0000       385,000.00 1.16 -

บรษิทั อาร์ แอนด์ บ ีฟู้ด ซพัพลาย ์จ ากดั (มหาชน) RBF        28,300.0000       274,510.00 0.82 -

บรษิทั ไทยยเูนีย่น กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) TU        43,700.0000       611,800.00 1.84 -

บรษิทั น ้ามนัพชืไทย จ ากดั (มหาชน) TVO        17,600.0000       576,400.00 1.73 -

    33,313,457.80 100.00

     33,313,457.80 100.00รวมเงินลงทนุ - 100% (ราคาทนุ 34,335,523.29 บาท) 

ประกนัภยัและประกนัชวีติ

ปิโตรเคมแีละเคมภีณัฑ์

รวม หลกัทรพัยจ์ดทะเบยีน

พลงังานและสาธารณูปโภค

พฒันาอสงัหารมิทรพัย์

พาณิชย์

วสัดุก่อสรา้ง

อาหารและเครื่องดื่ม
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กองทุนเปิด แอล เอช สมารท์ เพื่อการออม (LHSMARTDSSF) 

กองทุนเปิด แอล เอช สมารท์ เพื่อการออม  
งบก าไรขาดทุน 

ส าหรบัรอบระยะเวลาตัง้แต่วนัท่ี 16 เมษายน 2563 (วนัจดทะเบียนจดัตัง้กองทุน) ถึงวนัท่ี 30 กนัยายน 2563 
 

 
  

(หน่วย : บาท)
ยงัไม่ได้ตรวจสอบ

รายได้จากการลงทุน
รายได้จากเงนิปันผล 294,415.18        
รายได้จากดอกเบีย้ 753.48              

รวมรายได้ 295,168.66        
ค่าใช้จ่าย

ค่าธรรมเนยีมการจดัการ                                                                               172,324.63        
ค่าธรรมเนยีมผูดู้แลผลประโยชน์                                                                       2,619.21           
ค่าธรรมเนยีมนายทะเบยีน                                                                              34,464.88          
ค่าสอบบญัชี 14,399.28          
ค่าใช้จ่ายอืน่ๆ ในการด าเนนิโครงการ 522,097.85        

รวมค่าใช้จ่าย 745,905.85        
รายได้จากการลงทุนสทุธิ (450,737.19)
รายการก าไร(ขาดทุน)สทุธจิากเงนิลงทุน

ก าไร(ขาดทุน)สทุธทิีเ่กดิขึน้ทัง้สิน้ (467,015.44)
ก าไร(ขาดทุน)สทุธทิีย่งัไม่เกดิขึน้ทัง้สิน้ (1,022,065.49)

รวมก าไร(ขาดทุน)จากเงนิลงทุนทีเ่กดิขึน้และยงัไม่เกดิขึน้ (1,489,080.93)
การเพิม่ขึน้(ลดลง) ในสนิทรพัยส์ทุธจิากการด าเนนิงาน (1,939,818.12)

การเพิม่ขึน้ในสนิทรพัยส์ทุธจิากการด าเนนิงานแยกตามประเภทผูถ้อืหน่วยลงทุน มดีงันี้
ชนดิเพือ่การออมและจ่ายเงนิปันผล (112,331.67)
ชนดิเพือ่การออมพเิศษและจ่ายเงนิปันผล (1,827,486.45)

(1,939,818.12)


