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กองทุนเปิด แอล เอช ย ั �งยืน (LHSMART) 

กองทุนเปิด แอล เอช ย ั �งยืน (LHSMART) 

ประเภทโครงการ : กองทุนรวมผสม การลงทุนของนโยบายการลงทุนแบบผสม :  

- ตราสารทุน : ไม่กาํหนดสดัสว่นการลงทุนในตราสารทุน 

- ตราสารหนี� : ไม่กาํหนดสดัสว่นการลงทุนในตราสารหนี� 

- หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสงัหารมิทรพัย/์REITs : ไม่กาํหนดสดัสว่นการลงทุนในหน่วยลงทุน

ของกองทุนรวมอสงัหารมิทรพัย/์REITs 

- กองทุนรวมโครงการสรา้งพื�นฐาน : ไม่กาํหนดสดัสว่นการลงทุนในกองทุนรวมโครงการสรา้งพื�นฐาน 

นโยบายการลงทุน : กองทุนมนีโยบายที-จะลงทุนในหรอืมไีวซ้ึ-งหลกัทรพัย ์และ/หรอืตราสารดงัต่อไปนี� โดยจะพจิารณาปรบั
สดัสว่นการลงทุนของหลกัทรพัย ์และ/หรอืตราสารดงักล่าวไดต้ั �งแต่รอ้ยละ 4 - 644 ของมลูค่าทรพัยส์นิ
สทุธขิองกองทุน ซึ-งสดัสว่นการลงทุนขึ�นอยู่กบัดุลยพนิิจของผูจ้ดัการกองทุนและตามความเหมาะสมกบั
สภาวการณ์ในแต่ละขณะ   
- หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสงัหารมิทรพัย/์หน่วยทรสัต์ของทรสัต์เพื-อการลงทุนในอสงัหารมิทรพัย/์
ตราสารอื-นใดที-ใหส้ทิธใินการไดม้าหรอืที-มผีลตอบแทนอา้งองิกบัตราสารดงักล่าวขา้งต้น หรอืกลุ่มของ
ตราสาร/หน่วยลงทุนดงักล่าวขา้งตน้  
- หน่วยลงทุนของกองทุนรวมโครงสรา้งพื�นฐาน/ตราสารอื-นใดที-ใหส้ทิธใินการไดม้าหรอืที-มผีลตอบแทน
อา้งองิกบัตราสารดงักล่าวขา้งตน้ 
- ตราสารแห่งทุนที-มปัีจจยัพื�นฐานด ีและ/หรอืมแีนวโน้มจ่ายเงนิปันผลสงู   
- ตราสารแห่งหนี� เงนิฝากธนาคาร ตราสารกึ-งหนี�กึ-งทุน ใบสําคญัแสดงสทิธ ิรวมถึงหลกัทรพัย์หรือ
ทรพัยส์นิอื-นหรอืการหาดอกผลโดยวธิอีื-นตามที-ระบุไวใ้นโครงการหรอืตามที-คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอื 
สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาํหนด 

ทั �งนี� กองทุนอาจจะพจิารณาลงทุนในหรอืมไีวซ้ึ-งสญัญาซื�อขายล่วงหน้า (Derivatives) โดยมตีถุประสงค ์
เพื-อป้องกนัความเสี-ยง (Hedging) โดยจะไม่ลงทุนในหรอืมไีว้ซึ-งตราสารที-มลีกัษณะของสญัญาซื�อขาย
ล่วงหน้าแฝง (Structured Note) ตราสารหนี�ที- ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื-อถือ (Unrated 
Securities) ตราสารทุนของบริษัทที-ไม่ได้จดทะเบียนซื�อขายในตลาด (ไม่รวมถึงหลักทรัพย์ที-
คณะกรรมการตลาดหลกัทรพัยส์ั -งรบัเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ซึ-ง
ผู้ออกหลกัทรพัย์ดังกล่าวอยู่ระหว่างการดําเนินการกระจายการถือหุ้นรายย่อยตามข้อบังคับตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย) และตราสารหนี�ที-มีอันดับความน่าเชื-อถือของตราสารหรือผู้ออก 
(Issue/Issuer) ตํ-ากว่าที-สามารถลงทุนได้ (Non-investment grade) อย่างไรกต็าม กองทุนอาจมไีว้ซึ-ง
ตราสารแห่งหนี�ที-มีอนัดบัความน่าเชื-อถือที-ตวัตราสารหรอืที-ผู้ออกตราสารตํ-ากว่าที-สามารถลงทุนได ้
(Non-investment grade) หรอืตราสารทุนของบรษิัทที-ไม่ได้จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์ (Unlisted 
Securities) เฉพาะในกรณีที-ตราสารหนี�นั �นไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเชื-อถอืที-ตวัตราสารหรอืที-ผูอ้อก
ตราสารในอันดับที-สามารถลงทุนได้ (Investment Grade) หรือตราสารทุนที-จดทะเบียนในตลาด
หลกัทรพัย ์(Listed Securities) แลว้แต่กรณี ในขณะที-กองทุนลงทุนเท่านั �น 
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กองทุนเปิด แอล เอช ย ั �งยืน (LHSMART) 

 

 

 

เรยีน ท่านผูถ้อืหน่วยลงทุน 
 กองทุนเปิด แอล เอช ยั -งยนื 

 
บรษิัทหลกัทรพัย์จดัการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮา้ส ์จํากดั ขอนําส่ง “รายงานสรุปสถานะการลงทุน” เพื-อรายงาน 

ผลการดาํเนินงานของกองทุนตั �งแต่วนัที- 6 พฤษภาคม `ab6 ถงึวนัที- c6 ตุลาคม `ab6 มาเพื-อโปรดทราบ 

 

สภาพตลาดในรอบบญัชีต ั *งแต่วนัที� - พฤษภาคม 123- ถึงวนัที� 6- ตลุาคม 123- 

อสงัหารมิทรพัยใ์นประเทศ 

ดชันีกองทุนรวมอสงัหารมิทรพัยแ์ละกองทรสัต์เพื-อการลงทุนในอสงัหารมิทรพัย ์ปรบัตวัเพิ-มขึ�นอย่างต่อเนื-องจาก
ระดบั 6da.b6 จุด ณ วนัที- c4 เมษายน `ab6 สูร่ะดบั `4a.ed ณ วนัที- c6 ตุลาคม `ab6 คดิเป็นการปรบัเพิ-มขึ�น a.6% โดยมี
ปัจจยัสนับสนุนจากการลงทุนในตราสารทุนมคีวามผนัผวนมาก ประกอบกบัอตัราดอกเบี�ยที-อยู่ในระดบัตํ-า โดยพนัธบตัร
รฐับาลอายุ 64 ปีของไทย อยู่ที- `.g% ณ วนัที- c6 ตุลาคม `ab6 ในขณะที-อตัราผลตอบแทนจากเงนิปันผลอยู่ในระดบั a.h% 
สง่ผลใหก้ระแสเงนิทุนไหลเขา้กองทุนรวมอสงัหารมิทรพัยแ์ละ REIT  

ทั �งนี�คาดว่าการปรบัตวัเพิ-มขึ�นของพนัธบตัรรฐับาลของไทยในปี `ab6 จะเป็นไปอย่างค่อยเป็นค่อยไป เนื-องจาก                                                  
เศรษฐกิจอยู่ในขั �นของการฟื� นตัวและเศรษฐกิจโลกที-ชะลอตัว ในขณะที-สภาพคล่องในระบบยงัมีอยู่มาก ส่งผลให้อตัรา
ดอกเบี�ยยงัอยู่ในระดบัตํ-า โดยคาดการณ์อตัราผลตอบแทนพนัธบตัรรฐับาล 64 ปีของไทยในปี `ab6 ตํ-ากว่า c% ในขณะที-
ผลตอบแทนจากเงนิปันผลอยู่ในระดบัสงูถงึ a%-b% ถอืว่าอยู่ในระดบัที-น่าสนใจลงทุน 

ตราสารทุน 

ดชันีตลาดหลกัทรพัย์ ปรบัตัวลดลงจากระดบั 6,hg4.66 จุด ณ วนัที- c4 เมษายน `ab6 สู่ระดบั 6,bbd.4d จุด      
ณ วนัที- c6 ตุลาคม `ab6 คิดเป็นการปรบัตวัลง b.c% โดยมีปัจจยัลบที-ส่งผลต่อภาวะการลงทุน ได้แก่ สงครามการค้า
ระหว่าง สหรฐั-จนี, การปรบัขึ�นอตัราดอกเบี�ยของธนาคารกลางสหรฐั ทั �งยงัส่งสญัญาณการปรบัขึ�นอย่างต่อเนื-อง, ค่าเงนิ   
ดอลล่าสหรฐัที-แขง็ค่าขึ�น, การเพิ-มขึ�นของอตัราผลตอบแทนพนัธบตัรสหรฐัอายุ 64 ปี (จาก `.g% เป็น c.`%), การปรบัตวั
ลดลงของราคานํ�ามนัโลก, การชะลอตวัของจาํนวนนักท่องเที-ยวต่างชาต,ิ มาตรการควบคุมสนิเชื-อภาคอสงัหารมิทรพัยข์อง
ธนาคารแห่งประเทศไทย, และการขายสทุธขิองนกัลงทุนต่างชาต ิ

ทั �งนี�คาดว่าการปรบัตวัของดชันีตลาดหลกัทรพัยจ์ะมอีย่างจํากดั เนื-องจากปัจจยัพื�นฐานทางเศรษฐกจิของประเทศ
ไทยยงัคงแขง็แกร่ง เช่น การบรโิภคในประเทศที-กําลงัฟื�นตวั, ดุลบญัชเีดนิสะพดัที-เกนิดุลอย่างต่อเนื-อง, การสนับสนุนและ
การลงทุนภาครฐัในโครงสรา้งพื�นฐานต่างๆ ยงัคงกระตุน้การเตบิโตของเศรษฐกจิไดใ้นระยะยาว, ปัจจยัพื�นฐานของบรษิทัจด
ทะเบยีนในประเทศยงัคงแขง็แกร่ง, และการเลอืกตั �งที-จะมใีนปีหน้าจะเป็นปัจจยับวกต่อการลงทุนดว้ยเช่นกนั  
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กองทุนเปิด แอล เอช ย ั �งยืน (LHSMART) 

ตราสารหนี� 

ดชันี Government Bond Index ลดลงจาก `ha.cb จุด ณ วนัที- c4 เมษายน `ab6 เป็น `h`.gc จุด ณ c6 ตุลาคม 
`ab6 หรอืคดิเป็นการลดลง 4.d% โดยอตัราผลตอบแทนพนัธบตัรรฐับาลปรบัตวัเพิ-มขึ�นในทุกชว่งอาย ุโดยอตัราผลตอบแทน
พนัธบตัรรฐับาลอายุ a ปี เพิ-มขึ�นจาก 6.da% เป็น `.e`%, อตัราผลตอบแทนพนัธบตัรรฐับาลอายุ 64 ปี เพิ-มขึ�นจาก `.b`% 
เป็น `.gc%, อตัราผลตอบแทนพนัธบตัรรฐับาลอายุ `4 ปี เพิ-มขึ�นจาก c.6h% เป็น c.ca% และอตัราผลตอบแทนพนัธบตัร
รฐับาลอายุ c4 ปี เพิ-มขึ�นจาก c.cg% เป็น c.ea% มาตรการลดสภาพคล่องและการขึ�นอตัราดอกเบี�ยนโยบายของธนาคาร
กลางต่างๆทั -วโลก นําโดยธนาคารกลางสหรฐัที-ไดข้ึ�นอตัราดอกเบี�ยนโยบายพรอ้มทั �งส่งสญัญาณที-จะขึ�นดอกเบี�ยนโยบาย
ต่อเนื-อง 

ทั �งนี�คาดว่าการแรงกดดนัต่ออตัราผลตอบแทนของตราสารหนี�จากการปรบัตวัขึ�นของอตัราดอกเบี�ยยงัคงมีอยู่
ต่อเนื-องตามการขึ�นดอกเบี�ยนโยบายของธนาคารกลางสหรฐั อย่างไรกต็ามคาดว่าการขึ�นอตัราดอกเบี�ยอยู่ในระดบัจํากดั 
เนื-องจากเริ-มมสีญัญาณการชะลอตวัของเศรษฐกจิโลก และอตัราเงนิเฟ้อยงัอยู่ในระดบัตํ-า 

 

บรษิัทขอขอบพระคุณท่านผูถ้อืหน่วยลงทุนเป็นอย่างสูง ที-ไดม้อบความไว้วางใจใหบ้รษิทับรหิารเงนิลงทุนของท่าน 

บรษิทัยงัคงยนืยนัในความตั �งใจและทุ่มเทความสามารถเพื-อบรหิารเงนิของท่านอย่างมปีระสทิธภิาพสงูที-สดุต่อไป และหากท่าน

มขีอ้สงสยัประการใด ท่านสามารถตดิต่อมาไดท้ี-บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน แลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จาํกดั หมายเลขโทรศพัท ์

4`-`gb-cege หรอืที-อเีมล ์lhfund@lhfund.co.th 

 

ขอแสดงความนบัถอื 

                         บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน แลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จาํกดั 
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กองทุนเปิด แอล เอช ย ั �งยืน (LHSMART) 

ตารางเปรียบเทียบผลการดาํเนินงาน 
ข้อมลู ณ  วนัที� 6- ตลุาคม 123- 

 

 
 

 
 

 
 

มลูค่าทรพัยส์นิสุทธ ิ(บาท) 864,430,880.58  
มลูค่าหน่วยลงทุน (บาท/หน่วย) 10.4369 
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- เอกสารการวดัผลการดาํเนินงานของกองทุนรวมฉบบันี�ไดจ้ดัทําขึ�นตามมาตรฐานการวดัผลการดําเนินงานของกองทุนรวม
ของสมาคมบรษิทัจดัการลงทุน 

- ผลการดําเนินงานในอดตี/ผลการเปรยีบเทยีบผลการดาํเนินงานที-เกี-ยวขอ้งกบัผลติภณัฑใ์นตลาดทุน มไิดเ้ป็นสิ-งยนืยนัถงึ
ผลการดาํเนินงานในอนาคต 

- ทาํความเขา้ใจลกัษณะสนิคา้ เงื-อนไข ผลตอบแทน และความเสี-ยง ก่อนตดัสนิใจลงทุน 

 

รายงานสถานะการลงทุน การก ู้ยืมเงิน และการก่อภาระผกูพนั 
มลูค่า ณ วนัที� 6- ตลุาคม 123- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายละเอียดการลงทุน มูลค ่าตามราคาตลาด %NAV

หลกัทรัพยห์รือทรัพยส์นิในประเทศ 865,251,531.89             100.09            

พนัธบตัรรัฐบาล

     อายุคงเหลอืน้อยกว่า 1 ปี 195,727,452.68             22.64             

เงนิฝากธนาคาร 56,325,867.71              6.52               

หุ้นกู้

     อายุคงเหลอืน้อยกว่า 1 ปี 20,201,768.30              2.34               

     อายุคงเหลอืมากกว่า 1 ปี 121,062,299.80             14.00             

หุ้นสามญั 247,165,651.60             28.59             

หน่วยลงทุน 224,768,491.80             26.00             

ประเภทรายการค้างรับค้างจ่ายหรือหนี�สนิอื-น ๆ (820,651.31)                 (0.09)              

มูลค ่าทร ัพยสิ์นสุทธิ 864,430,880.58                100.00               
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กองทุนเปิด แอล เอช ย ั �งยืน (LHSMART) 

รายละเอียดการลงทุนในหลกัทรพัย ์
มลูค่า ณ วนัที� 6- ตลุาคม 123- 

 

อตัราส่วน จาํนวนเงินต้น มูลค่ายุติธรรม

(%) หรือ จาํนวนหุ้น/หน่วย (บาท)

เงินฝากธนาคาร

ธนาคาร ซไีอเอม็บ ีไทย จาํกัด (มหาชน) 6.52 56,300,042.33 56,325,867.71

          รวมเงินฝากธนาคาร 6.52 56,325,867.71

พันธบตัรร ัฐบาล

ธนาคารแห่งประเทศไทย 22.64 196,000.00 195,727,452.68

          รวมพันธบตัรร ัฐบาล 22.64 195,727,452.68

หุ้นก ู้

ธนาคาร ทิสโก้ จาํกัด (มหาชน) 1.16 10,000.00 10,052,222.10

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จาํกัด (มหาชน) 2.32 20,000.00 20,045,145.80

ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮา้ส ์จาํกัด (มหาชน) 2.30 20,000.00 19,873,653.60

บริษัท บตัรกรุงไทย จาํกัด (มหาชน) 2.34 20,000.00 20,269,311.00

บริษัท บางกอก เชน ฮอสปิทอล จาํกัด (มหาชน) 1.17 10,000.00 10,143,655.20

บริษัท บทีีเอส กรุ๊ป โฮลดิ�ง จาํกัด (มหาชน) 1.16 10,000.00 10,032,668.80

บริษัท ไมเนอร์ อนิเตอร์เนชั -นแนล จาํกัด (มหาชน) 1.17 10,000.00 10,149,546.20

บริษัท ราชธานี ลสิซิ-ง จาํกัด (มหาชน) 2.32 20,000.00 20,069,703.60

บริษัท อซีี- บาย จาํกัด 1.19 10,000.00 10,290,524.00

บริษัท เอสพซีจีี จาํกัด (มหาชน) 1.20 10,000.00 10,337,637.80

          รวมหุ้นก ู้ 16.34 141,264,068.10

หุ้นสามญั

     หมวดธุรกิจการท่องเที-ยวและสนัทนาการ

บริษัท โรงแรมเซน็ทรัลพลาซา จาํกัด (มหาชน) 0.50 107,200.00 4,314,800.00

     หมวดธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จาํกัด (มหาชน) 0.50 68,000.00 4,352,000.00

บริษัท นามยง เทอร์มนัิล จาํกัด (มหาชน) 0.99 1,665,700.00 8,578,355.00

บริษัท บทีีเอส กรุ๊ป โฮลดิ�ง จาํกัด (มหาชน) 0.98 930,100.00 8,510,415.00

บริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จาํกัด (มหาชน) 0.75 764,000.00 6,494,000.00

     หมวดธุรกิจเงนิทุนและหลกัทรัพย์

บริษัท ราชธานี ลสิซิ-ง จาํกัด (มหาชน) 0.48 470,500.00 4,163,925.00

บริษัท ศรีสวสัดิ { พาวเวอร์ 1979 จาํกัด (มหาชน) 0.24 46,600.00 2,073,700.00

บริษัท เอเซยีเสริมกิจลสีซิ-ง จาํกัด (มหาชน) 0.30 109,300.00 2,557,620.00

     หมวดธุรกิจเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื-อสาร

บริษัท อนิทัช โฮลดิ�งส ์จาํกัด (มหาชน) 1.46 238,800.00 12,656,400.00

บริษัท แอดวานซ ์อนิโฟร์ เซอร์วสิ จาํกัด (มหาชน) 1.46 64,300.00 12,602,800.00

รายละเอียด
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กองทุนเปิด แอล เอช ย ั �งยืน (LHSMART) 

รายละเอียดการลงทุนในหลกัทรพัย ์(ต่อ) 
มลูค่า ณ วนัที� 6- ตลุาคม 123- 

 

อตัราส่วน จาํนวนเงินต้น มูลค ่ายุติธรรม

(%) หรือ จาํนวนหุ้น/หน่วย (บาท)

     หมวดธุรกิจธนาคาร

ธนาคารกรุงเทพ จาํกัด (มหาชน) 1.43 59,600.00 12,337,200.00

ธนาคารกรุงไทย จาํกัด (มหาชน) 0.98 423,600.00 8,514,360.00

ธนาคารกสกิรไทย จาํกัด (มหาชน) 0.93 40,300.00 8,039,850.00

ธนาคารเกียรตินาคิน จาํกัด (มหาชน) 1.44 174,300.00 12,418,875.00

ธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกัด (มหาชน) 0.43 27,200.00 3,740,000.00

บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเซยีลกรุ๊ป จาํกัด (มหาชน) 0.26 28,900.00 2,275,875.00

บริษัท ทุนธนชาต จาํกัด (มหาชน) 0.50 82,100.00 4,330,775.00

     หมวดธุรกิจปิโตรเคมแีละเคมภีัณฑ์

บริษัท พทีีที โกลบอล เคมคิอล จาํกัด (มหาชน) 0.96 107,000.00 8,265,750.00

     หมวดธุรกิจพลงังานและสาธารณูปโภค

บริษัท ทีทีดับบลวิ จาํกัด (มหาชน) 1.47 1,036,300.00 12,746,490.00

บริษัท ไทยออยล ์จาํกัด (มหาชน) 1.05 107,400.00 9,102,150.00

บริษัท ปตท. จาํกัด (มหาชน) 1.97 333,800.00 17,023,800.00

บริษัท ปตท. สาํรวจและผลติปิโตรเลยีม จาํกัด (มหาชน) 0.52 32,100.00 4,477,950.00

บริษัท ผลติไฟฟ้า จาํกัด (มหาชน) 0.90 33,500.00 7,738,500.00

บริษัท สตาร์ ปิโตรเลยีม รีไฟน์นิ-ง จาํกัด (มหาชน) 1.47 902,700.00 12,728,070.00

บริษัท สยามแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมคีัลส ์จาํกัด (มหาชน) 0.49 402,000.00 4,261,200.00

บริษัท ไออาร์พซี ีจาํกัด (มหาชน) 0.98 1,387,200.00 8,461,920.00

     หมวดธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์

บริษัท ควอลติี�เฮา้ส ์จาํกัด (มหาชน) 0.49 1,341,900.00 4,213,566.00

บริษัท ย ูซติี� จาํกัด (มหาชน) 0.07 17,435,340.00 600,550.60

บริษัท แลนด์แอนด์เฮา้ส ์จาํกัด (มหาชน) 0.94 792,300.00 8,160,690.00

บริษัท ศุภาลยั จาํกัด(มหาชน) 1.03 405,400.00 8,878,260.00

บริษัท ออริจิ�น พร็อพเพอร์ตี� จาํกัด (มหาชน) 0.11 101,450.00 933,340.00

บริษัท เอพ ี(ไทยแลนด์) จก.(มหาชน) 0.48 504,500.00 4,136,900.00

บริษัท เอสซ ีแอสเสท คอร์ปอเรชั -น จาํกัด (มหาชน) 0.47 1,207,300.00 4,104,820.00

     หมวดธุรกิจพาณิชย์

บริษัท โฮม โปรดักส ์เซน็เตอร์ จาํกัด (มหาชน) 0.45 259,300.00 3,863,570.00

     หมวดธุรกิจยานยนต์

บริษัท สมบรูณ์ แอ๊ดวานซ ์เทคโนโลย ีจาํกัด (มหาชน) 0.49 207,500.00 4,212,250.00

     หมวดธุรกิจอาหารและเครื-องดื-ม

บริษัท เจริญโภคภัณฑอ์าหาร จาํกัด (มหาชน) 0.61 209,700.00 5,294,925.00

          รวมหุ้นสามญั 28.59 247,165,651.60

รายละเอียด
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กองทุนเปิด แอล เอช ย ั �งยืน (LHSMART) 

รายละเอียดการลงทุนในหลกัทรพัย ์(ต่อ) 
มลูค่า ณ วนัที� 6- ตลุาคม 123- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อตัราส่วน จาํนวนเงินต้น มูลค่ายุติธรรม

(%) หรือ จาํนวนหุ้น/หน่วย (บาท)

หน่วยลงทุน

     หมวดธุรกิจกองทุนรวมอสงัหาริมทรัพยแ์ละกองทรัสต์เพื-อการลงทุนในอสงัหาริมทรัพย์

กองทุนรวมสทิธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย ์ซ.ีพ.ีทาวเวอร์ โกรท 2.27 1,462,800.00 19,601,520.00

กองทุนรวมสทิธิการเช่าอสงัหาริมทรัพยฟิ์วเจอร์พาร์ค 0.51 194,900.00 4,385,250.00

กองทุนรวมอสงัหาริมทรัพยแ์ละสทิธิการเช่าเทสโก้ โลตัส รีเทล 2.99 1,354,600.00 25,872,860.00

ทรัสต์เพื-อการลงทุนในสทิธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย ์CPN รีเทล โกรท 5.48 1,803,800.00 47,349,750.00

ทรัสต์เพื-อการลงทุนในสทิธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย ์แกรนด์ คาแนล แลนด์ 2.15 1,429,200.00 18,579,600.00

ทรัสต์เพื-อการลงทุนในสทิธิการเช่าอสงัหาริมทรัพยโ์กลเด้นเวนเจอร์ 1.39 816,850.00 12,007,695.00

ทรัสต์เพื-อการลงทุนในสทิธิการเช่าอสงัหาริมทรัพยภ์ิรัชออฟฟิศ 0.38 248,700.00 3,282,840.00

ทรัสต์เพื-อการลงทุนในอสงัหาริมทรัพยแ์ละสทิธิการเช่าดับบลวิเอชเอ พรีเมี-ยม โกรท 2.87 2,217,900.00 24,840,480.00

ทรัสต์เพื-อการลงทุนในอสงัหาริมทรัพยแ์ละสทิธิการเช่าไทยแลนด์ ไพร์ม พร็อพเพอร์ตี� 3.57 2,487,200.00 30,841,280.00

ทรัสต์เพื-อการลงทุนในอสงัหาริมทรัพยแ์ละสทิธิการเช่าอสงัหาริมทรัพยไ์ทคอน 0.66 487,300.00 5,701,410.00

     หมวดธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์

กองทุนรวมโครงสร้างพื�นฐานเพื-ออนาคตประเทศไทย 2.02 1,694,900.00 17,457,470.00

     หมวดธุรกิจเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื-อสาร

กองทุนรวมโครงสร้างพื�นฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล 1.72 1,003,266.00 14,848,336.80

          รวมหน่วยลงทุน 26.00 224,768,491.80

รวมเงินลงทุน 100.09 865,251,531.89

รายการค ้างจ่ายหรือหนี*สินอื�น ๆ -0.09 -820,651.31

มูลค ่าทร ัพยส์ินสุทธิ 100.00 864,430,880.58

รายละเอียด
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กองทุนเปิด แอล เอช ย ั �งยืน (LHSMART) 

รายละเอียดตวัตราสารและอนัดบัความน่าเชื�อถือของ 
ตราสารแห่งหนี*  เงินฝาก หรือตราสารกึ�งหนี*กึ�งทุน 

มลูค่า ณ วนัที� 6- ตลุาคม 123- 
 

 
 

สถาบนัการจดัอนัดบัความน่าเชื�อถือ TRIS Rating 

คาํอธิบายการจดัอนัดบัเครดิตตราสารหนี*ระยะกลางและยาวมีอายุต ั *งแต่ - ปีขึ*นไป 

AAA อนัดบัเครดิตสูงสุด มคีวามเสี-ยงตํ-าที-สุด ผู้ออกตราสารหนี�มีความสามารถในการชําระดอกเบี�ยและคนืเงนิต้นใน
เกณฑส์งูสดุ และไดร้บัผลกระทบน้อยมากจากการเปลี-ยนแปลงทางธุรกจิ เศรษฐกจิ และสิ-งแวดลอ้มอื-นๆ 

AA มคีวามเสี-ยงตํ-ามาก ผูอ้อกตราสารหนี�มคีวามสามารถในการชําระดอกเบี�ยและคนืเงนิต้นในเกณฑส์ูงมาก แต่อาจ
ไดร้บัผลกระทบจากการเปลี-ยนแปลงทางธุรกจิ เศรษฐกจิ และสิ-งแวดลอ้มอื-นๆ มากกว่าอนัดบัเครดติที-อยู่ในระดบั 
AAA 

A มคีวามเสี-ยงในระดบัตํ-า ผู้ออกตราสารหนี�มคีวามสามารถในการชําระดอกเบี�ยและคนืเงนิต้นในเกณฑ์สงู แต่อาจ
ได้รบัผลกระทบจากการเปลี-ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ-งแวดล้อมอื-นๆ มากกว่าอนัดบัเครดิตที-อยู่ใน
ระดบัสงูกว่า 

BBB มคีวามเสี-ยงในระดบัปานกลาง ผู้ออกตราสารหนี�มคีวามสามารถในการชําระดอกเบี�ยและคนืเงนิต้นในเกณฑ์ที-
เพียงพอ แต่มีความอ่อนไหวต่อการเปลี-ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกจิ และสิ-งแวดล้อมอื-นๆ มากกว่า และอาจมี
ความสามารถในการชาํระหนี�อ่อนแอลงเมื-อเทยีบกบัอนัดบัเครดติที-อยู่ในระดบัสงูกว่า 

BB มคีวามเสี-ยงในระดบัสงู ผูอ้อกตราสารหนี�มคีวามสามารถในการชาํระดอกเบี�ยและคนืเงนิต้นในเกณฑต์ํ-ากว่าระดบั
ปานกลาง และจะไดร้บัผลกระทบจากการเปลี-ยนแปลงทางธุรกจิ เศรษฐกจิ และสิ-งแวดลอ้มอื-นๆ ค่อนขา้งชดัเจน 
ซึ-งอาจสง่ใหค้วามสามารถในการชาํระหนี�อยู่ในเกณฑท์ี-ไม่เพยีงพอ 

ประเภท ผู้ออก อนัดบั มูลค ่าตาม

ความน่าเชื�อถือ ราคาตลาด

พนัธบตัร ธนาคารแห่งประเทศไทย AAA 195,727,452.68            

เงนิฝากธนาคาร ธนาคาร ซไีอเอม็บ ีไทย จาํกัด (มหาชน) AA 56,325,867.71              

เงนิฝากธนาคาร ธนาคาร ทิสโก้ จาํกัด (มหาชน) A 10,052,222.10              

เงนิฝากธนาคาร ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จาํกัด (มหาชน) AAA 20,045,145.80              

เงนิฝากธนาคาร ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮา้ส ์จาํกัด (มหาชน) A- 19,873,653.60              

หุ้นกู้ บริษัท บตัรกรุงไทย จาํกัด (มหาชน) A+ 20,269,311.00              

หุ้นกู้ บริษัท บางกอก เชน ฮอสปิทอล จาํกัด (มหาชน) A- 10,143,655.20              

หุ้นกู้ บริษัท บทีีเอส กรุ๊ป โฮลดิ�ง จาํกัด (มหาชน) A 10,032,668.80              

หุ้นกู้ บริษัท ไมเนอร์ อนิเตอร์เนชั -นแนล จาํกัด (มหาชน) A+ 10,149,546.20              

หุ้นกู้ บริษัท ราชธานี ลสิซิ-ง จาํกัด (มหาชน) A- 20,069,703.60              

หุ้นกู้ บริษัท อซีี- บาย จาํกัด AA 10,290,524.00              

หุ้นกู้ บริษัท เอสพซีจีี จาํกัด (มหาชน) A- 10,337,637.80              
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B มคีวามเสี-ยงในระดบัสงูมาก ผูอ้อกตราสารหนี�มคีวามสามารถในการชําระดอกเบี�ยและคนืเงนิต้นในเกณฑต์ํ-า และ
อาจจะหมดความสามารถหรือความตั �งใจในการชําระหนี�ได้ตามการเปลี-ยนแปลงของสถานการณ์ทางธุรกิจ 
เศรษฐกจิ และสิ-งแวดลอ้มอื-นๆ  

C มคีวามเสี-ยงในการผดินัดชําระหนี�สงูที-สุด ผู้ออกตราสารหนี�ไม่มคีวามสามารถในการชําระดอกเบี�ยและคนืเงนิต้น
ตามกําหนดอย่างชดัเจน โดยตอ้งอาศยัเงื-อนไขที-เอื�ออาํนวยทางธุรกจิ เศรษฐกจิ และสิ-งแวดลอ้มอื-นๆ อย่างมากจงึ
จะมคีวามสามารถในการชาํระหนี�ได ้

D เป็นระดบัที-อยู่ในสภาวะผดินดัชาํระหนี� โดยผูอ้อกตราสารหนี�ไม่สามารถชาํระดอกเบี�ยและคนืเงนิตน้ไดต้ามกาํหนด 
อันดับเครดิตจาก AA ถึง C อาจมีเครื �องหมายบวก (+) หรือลบ (-) ต่อท้ายเพื �อจําแนกความแตกต่างของคุณภาพของ

อันดับเครดิตภายในระดับเดียวกัน 

คาํอธิบายการจดัอนัดบัเครดิตตราสารหนี*ระยะส ั *นมีอายุต ํ�ากว่า - ปี 

T1 ผูอ้อกตราสารหนี�มสีถานะทั �งทางดา้นการตลาดและการเงนิที-แขง็แกร่งในระดบัดมีาก และนักลงทุนจะไดร้บัความ

คุม้ครองจากการผดินดัชาํระหนี�ที-ดกีว่าอนัดบัเครดติในระดบัอื-น ผูอ้อกตราสารที-ไดร้บัอนัดบัเครดติในระดบัดงักล่าว

ซึ-งมเีครื-องหมาย “+” ดว้ยจะไดร้บัความคุม้ครองดา้นการผดินดัชาํระหนี�ที-สงูยิ-งขึ�น 

T2 ผูอ้อกตราสารหนี�มสีถานะทั �งทางดา้นการตลาดและการเงนิที-แขง็แกร่งในระดบัด ีและมคีวามสามารถในการชําระ

หนี�ระยะสั �นในระดบัที-น่าพอใจ 

T3 ผูอ้อกตราสารหนี�มคีวามสามารถในการชาํระหนี�ระยะสั �นในระดบัที-ยอมรบัได ้

T4 ผูอ้อกตราสารหนี�มคีวามสามารถในการชาํระหนี�ระยะสั �นที-ค่อนขา้งอ่อนแอ 

อันดับเครดิตทุกประเภทที �จัดโดย TRIS Rating เป็นอันดับเครดิตตราสารหนี9 ในตระกูลเงินบาท ซึ �งสะท้อน

ความสามารถในการชําระหนี9ของผู้ออกตราสารโดยไม่รวมความเสี �ยงในการเปลี�ยนแปลงการชําระหนี9จากสกุลเงนิบาทเป็น

สกุลเงนิตราต่างประเทศ 

นอกจากกนี� TRIS Rating ยงักําหนด “แนวโน้มอนัดบัเครดติ” (Rating Outlook) เพื-อสะท้อนความเป็นไปไดข้องการ

เปลี-ยนแปลงอนัดบัเครดติของผูอ้อกตราสารในระยะปานกลางหรอืระยะยาว โดย TRIS Rating จะพจิารณาถงึโอกาสที-จะเกดิ

การเปลี-ยนแปลงของภาวะอุตสาหกรรมและสภาพแวดล้อมทางธุรกิจในอนาคตของผู้ออกตราสารที-อาจกระทบต่อ

ความสามารถในการชาํระหนี� ทั �งนี� แนวโน้มอนัดบัเครดติที-ออกใหแ้ก่หน่วยงานหนึ-งๆ จะเทยีบเท่ากบัความสามารถในการ

ชาํระหนี�ของหน่วยงานนั �นๆ แนวโน้มอนัดบัเครดติแบ่งออกเป็น e ระดบั ไดแ้ก่ 

Positive  หมายถงึ อนัดบัเครดติอาจปรบัขึ�น 

Stable  หมายถงึ อนัดบัเครดติอาจไม่เปลี-ยนแปลง 

Negative หมายถงึ อนัดบัเครดติอาจปรบัลดลง 

Developing หมายถงึ อนัดบัเครดติอาจปรบัขึ�น ปรบัลดลง หรอืไม่เปลี-ยนแปลง 
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สถาบนัการจดัอนัดบัความน่าเชื�อถือ Fitch Rating 
คาํอธิบายการจดัอนัดบัความน่าเชื�อถือระยะยาว สาํหรบัประเทศไทย 

AAA(tha) แสดงถงึระดบัความน่าเชื-อถอืขั �นสงูสดุของอนัดบัความน่าเชื-อถอืภายในประเทศไทย ซึ-งกาํหนดโดย Fitch โดย
อนัดบัความน่าเชื-อถอืนี�จะมอบใหก้บัอนัดบัความน่าเชื-อถอืที-มคีวามเสี-ยง “น้อยที-สดุ” เมื-อเปรยีบเทยีบกบัผูอ้อก
ตราสารหรอืตราสารอื-นในประเทศไทย และโดยปกติแล้วจะกําหนดให้แก่ตราสารทางการเงินที-ออกหรอืคํ�า
ประกนัโดยรฐับาล 

AA(tha) แสดงถงึระดบัความน่าเชื-อถอืขั �นสงูมากเปรยีบเทยีบกบัผูอ้อกตราสารหรอืตราสารอื-นในประเทศไทย โดยระดบั
ความน่าเชื-อถือของตราสารทางการเงนิขั �นนี�ต่างจากผูอ้อกตราสารหรอืตราสารอื-นที-ได้รบัการจดัอนัดบัความ
น่าเชื-อถอืขั �นสงูสดุของประเทศไทยเพยีงเลก็น้อย 

BBB (tha) แสดงถึงระดบัความน่าเชื-อถือขั �นปานกลางเมื-อเปรยีบเทยีบกบัผู้ออกตราสารหรอืตราสารอื-นในประเทศไทย 
อย่างไรกด็มีคีวามเป็นไปไดม้ากว่าการเปลี-ยนแปลงของสถานการณ์หรอืสภาพทางเศรษฐกจิจะมผีลกระทบต่อ
ความสามารถในการชําระหนี�ได้ตรงตามกําหนดเวลาของตราสารทางการเงนิเหล่านี�มากกว่าตราสารหนี�อื-นที-
ไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเชื-อถอืในประเภทที-สงูกว่า 

BB (tha) แสดงถงึระดบัความน่าเชื-อถอืค่อนขา้งตํ-าเมื-อเปรยีบเทยีบกบัผูอ้อกตราสารหรอืตราสารอื-นในประเทศไทย การ
ชาํระหนี�ตามเงื-อนไขของตราสารเหล่านี�ภายในประเทศนั �นๆ มคีวามไม่แน่นอนในระดบัหนึ-งและความสามารถ
ในการชาํระหนี�คนืตามกาํหนดเวลาจะมคีวามไม่แน่นอนมากขึ�นตามการเปลี-ยนแปลงของเศรษฐกจิในทางลบ 

B (tha) แสดงถึงระดับความน่าเชื-อถือขั �นตํ-าอย่างมีนัยสําคัญเมื-อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรอืตราสารอื-นใน
ประเทศไทย การปฏิบตัิตามเงื-อนไขของตราสารหนี�และขอ้ผูกพนัทางการเงนิยงัคงเป็นไปได้ในปัจจุบนั แต่
ความมั -นคงยงัจาํกดัอยู่ในระดบัหนึ-งเท่านั �น และความสามารถในการชาํระหนี�คนืตามกําหนดเวลาอย่างต่อเนื-อง
นั �นไม่แน่นอน ขึ�นอยู่กบัสภาวะที-เอื�อต่อการดาํเนินธุรกจิและสภาพทางเศรษฐกจิ 

CCC(tha), CC(tha), C(tha)   แสดงถงึระดบัความน่าเชื-อถอืขั �นตํ-ามากเมื-อเปรยีบเทยีบกบัผูอ้อกตราสารหรอืตราสารอื-นใน
ประเทศไทย ความสามารถในการปฏบิตัิตามขอ้ผูกพนัทางการเงนิขึ�นอยู่กบัสภาวะที-เอื�อต่อการดําเนินธุรกจิ
และการพฒันาทางเศรษฐกจิเพยีงอย่างเดยีว 

D(tha) อนัดบัความน่าเชื-อถอืเหล่านี� จะถูกกําหนดใหส้าํหรบัองคก์รหรอืตราสารหนี�ซึ-งกําลงัอยู่ในภาวะผดินัดชําระหนี�
ในปัจจุบนั 

คาํอธิบายการจดัอนัดบัความน่าเชื�อถือระยะส ั *น สาํหรบัประเทศไทย 

F1 (tha) แสดงถงึระดบัความสามารถขั �นสงูสุดในการชําระหนี�ตามเงื-อนไขของตราสารตรงตามกําหนดเมื-อเปรยีบเทยีบ

กบัผูอ้อกตราสารหรอืตราสารอื-นๆในประเทศไทย ภายใตอ้นัดบัความน่าเชื-อถอืนี�จะมอบใหส้าํหรบัอนัดบัความ

น่าเชื-อถอืที-มคีวามเสี-ยง “น้อยที-สดุ” เมื-อเปรยีบเทยีบกบัผูอ้อกตราสารอื-นในประเทศเดยีวกนัและโดยปกตแิลว้

จะกําหนดให้กบัตราสารทางการเงนิที-ออกหรอืคํ�าประกนัโดยรฐับาล ในกรณีที-มรีะดบัความน่าเชื-อถือสูงเป็น

พเิศษจะมสีญัลกัษณ์ “+” แสดงไวเ้พิ-มเตมิจากอนัดบัความน่าเชื-อถอืที-กาํหนด 



 

 

14 

 

กองทุนเปิด แอล เอช ย ั �งยืน (LHSMART) 

F2 (tha) แสดงถงึระดบัความสามารถในการชําระหนี�ตามเงื-อนไขทางการเงนิของตราสารตามกําหนดเวลาในระดบัที-น่า

พอใจเมื-อเปรียบเทียบกบัผู้ออกตราสารหรือตราสารอื-นๆในประเทศไทย อย่างไรก็ดี ระดบัความน่าเชื-อถือ

ดงักล่าวยงัไม่อาจเทยีบเท่ากบักรณีที-ไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเชื-อถอืที-สงูกว่า 

F3 (tha) แสดงถงึระดบัความสามารถในการชําระหนี�ตามเงื-อนไขทางการเงนิของตราสารตามกําหนดเวลาในระดบัปาน

กลางเมื-อเปรยีบเทยีบกบัผูอ้อกตราสารหรอืตราสารอื-นๆในประเทศไทย ความสามารถในการชาํระหนี�ดงักล่าว

จะมคีวามไม่แน่นอนมากขึ�นไปตามความเปลี-ยนแปลงในทางลบในระยะสั �นมากกว่าตราสารที-ไดร้บัการจดัอนัดบั

ความน่าเชื-อถอืที-สงูกว่า 

B (tha) แสดงถึงระดบัความสามารถในการชําระหนี�ตามเงื-อนไขทางการเงนิของตราสารตามกําหนดเวลาที-ไม่แน่นอน

เมื-อเปรยีบเทยีบกบัผูอ้อกตราสารหรอืตราสารอื-นๆในประเทศไทย ความสามารถในการชาํระหนี�ดงักล่าวจะไม่

แน่นอนมากขึ�นตามการเปลี-ยนแปลงทางเศรษฐกจิแลการเงนิในทางลบระยะสั �น 

C (tha) แสดงถงึระดบัความสามารถในการชาํระหนี�ตามเงื-อนไขทางการเงนิของตราสารตามกาํหนดเวลาที-ไม่แน่นอนสงู

เมื-อเปรยีบเทยีบกบัผู้ออกตราสารหรอืตราสารอื-นๆในประเทศไทย ความสามารถในการปฏบิตัิตามขอ้ผูกพนั

ทางการเงนิขึ�นอยู่กบัสภาวะที-เอื�อต่อการดาํเนินธุรกจิและสภาพการณ์ทางเศรษฐกจิเท่านั �น 

D (tha) แสดงถงึการผดินดัชาํระหนี�ที-ไดเ้กดิขึ�นแลว้หรอืกาํลงัจะเกดิขึ�น 

หมายเหตปุระกอบการจดัอนัดบัความน่าเชื�อถือในระยะยาว ในระยะส ั *น สาํหรบัประเทศไทย 

เครื-องบ่งชี�พเิศษสาํหรบัประเทศไทย “tha” จะถูกระบุไวต่้อจากอนัดบัความน่าเชื-อถอืทุกระดบั เพื-อแยกความแตกต่าง

ออกจากการจดัอนัดบัความน่าเชื-อถอืระดบัสากล เครื-องหมาย “ + ” หรอื “ - ” อาจจะถูกระบุไวเ้พิ-มเตมิต่อจากอนัดบัความ

น่าเชื-อถอืสาํหรบัประเทศหนึ-งๆ เพื-อแสดงถงึสถานะย่อยโดยเปรยีบเทยีบกนัภายในอนัดบัความน่าเชื-อถอืขึ�นหลกั ทั �งนี� จะไม่

มกีารระบุสญัลกัษณ์ต่อทา้ยดงักล่าว สาํหรบัอนัดบัความน่าเชื-อถอืระดบั “AAA (tha)” หรอือนัดบัที-ตํ-ากว่า “CCC (tha)” 

สาํหรบัอนัดบัความน่าเชื-อถอืในระยะยาวและจะไม่มกีารระบุสญัลกัษณ์ต่อทา้ยดงักล่าวสาํหรบัอนัดบัความน่าเชื-อถอืใน
ระยะสั �น นอกเหนือจาก “F1 (tha)” 

สญัญาณการปรบัอนัดบัความน่าเชื-อถอื (Rating Watch) : สญัญาณการปรบัอนัดบัความน่าเชื-อถอืจะถูกใชเ้พื-อแจง้ให้

นกัลงทุนทราบว่ามคีวามเป็นไปไดท้ี-จะมกีารเปลี-ยนแปลงอนัดบัความน่าเชื-อถอืและแจง้แนวโน้มทศิทางของการเปลี-ยนแปลง

ดงักล่าว สญัญาณดงักล่าวอาจระบุเป็น “สญัญาณบวก” ซึ-งบ่งชี�แนวโน้มในการปรบัอนัดบัความน่าเชื-อถอืใหส้งูขึ�น “สญัญาณ

ลบ” จะบ่งชี�แนวโน้มในการปรบัอนัดบัความน่าเชื-อถอืใหต้ํ-าลง หรอื “สญัญาณววิฒัน์” ในกรณีที-อนัดบัความน่าเชื-อถอือาจจะ

ไดร้บัการปรบัขึ�น ปรบัลง หรอืคงที- โดยปกติสญัญาณการปรบัอนัดบัความน่าเชื-อถือมกัจะถูกระบุไวส้าํหรบัช่วงระยะเวลา

สั �นๆ 
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กองทุนเปิด แอล เอช ย ั �งยืน (LHSMART) 

รายงานสรปุเงินลงทุน 
มลูค่า ณ วนัที� 6- ตลุาคม 123- 

 

 
 

 

 

รายชื�อหุ้นที�ลงทุน -_ อนัดบัแรก พร้อมสดัส่วนการลงทุน 

มลูค่า ณ วนัที� 6- ตลุาคม 123- 

 
 

 

 

 

 

 

กลุ่มของตราสารการลงทุน มูลค ่าตามราคาตลาด %NAV

(ก) ตราสารภาครัฐไทย/ตราสารภาครัฐต่างประเทศ 195,727,452.68        22.64        

(ข) ตราสารที-ธนาคารที-มกีฎหมายเฉพาะจัดตั �งขึ�น ธนาคารพาณิชย์ 106,296,889.21        12.30        

หรือบริษัทเงนิทุนเป็นผูอ้อก/สั -งจ่าย/รับอาวลั/คํ�าประกัน

(ค) ตราสารที-มอีนัดับความน่าเชื-อถืออยู่ในอนัดับที-สามารถ 91,293,046.60         10.56        

ลงทุนได้ (Investment grade)

(ง) ตราสารที-มอีนัดับความน่าเชื-อถืออยู่ในอนัดับตํ-ากว่าอนัดับที- - -

สามารถลงทุนได้ (Investment grade) หรือไม่ม ีRating

ลาํดบั ชื�อย่อ ร้อยละของเงินลงทุน

1 CPNREIT 5.48

2 TPRIME 3.57

3 TLGF 2.99

4 WHART 2.87

5 CPTGF 2.27

6 GLANDRT 2.15

7 TFFIF 2.02

8 PTT 1.97

9 DIF 1.72

10 TTW 1.47

กองทุนรวมโครงสรา้งพื�นฐานเพื-ออนาคตประเทศไทย

บรษิัท ปตท. จาํกดั (มหาชน)

กองทุนรวมโครงสรา้งพื�นฐานโทรคมนาคม ดจิทิลั

กองทุนรวมอสงัหารมิทรพัยแ์ละสทิธกิารเช่าเทสโก ้โลตสั รเีทล โกรท

ทรสัตเ์พื-อการลงทุนในสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัย ์CPN รเีทล โกรท

ทรสัตเ์พื-อการลงทุนในอสงัหารมิทรพัยแ์ละสทิธกิารเช่าไทยแลนด ์ไพรม์ พรอ็พเพอรต์ี�

บรษิัท ททีดีบับลิว จาํกดั (มหาชน)

ชื�อหลกัทรพัย ์

ทรสัตเ์พื-อการลงทุนในอสงัหารมิทรพัยแ์ละสทิธกิารเช่าดบับลิวเอชเอ พรเีมี-ยม โกรท

กองทุนรวมสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัย ์ซี.พ.ีทาวเวอร ์โกรท

ทรสัตเ์พื-อการลงทุนในสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัย ์อาคารสาํนักงาน จแีลนด์

สดัส่วนเงนิลงทุนขั 9นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนสําหรับกลุ่มตราสารตาม (ง) เท่ากับ 15% NAV 
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กองทุนเปิด แอล เอช ย ั �งยืน (LHSMART) 

รายงานการลงทุนที�ไม ่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน 

รอบ 3 เดือนระหว่างวนัที� - พฤษภาคม 123- ถึงวนัที� 6- ตลุาคม 123- 

วนัที- รายละเอยีด การดาํเนินการแกไ้ข 
  

 
 

 

 
การใช้สิทธิออกเสียงในที�ประชุมผ ู้ถือหุ้น 

ผูล้งทุนสามารถตรวจดแูนวทางในการใชส้ทิธอิอกเสยีงและการดาํเนินการใชส้ทิธอิอกเสยีงไดท้ี- website ของบรษิทั
จดัการ www.lhfund.co.th 

 
 

รายงานรายชื�อของบคุคลที�เกี�ยวข้อง ที�มีการทาํธรุกรรมกบักองทุนรวม 

 กองทุนเปิด แอล เอช ยั -งยนื มกีารทําธุรกรรมกบับุคคลที-เกี-ยวขอ้งในรอบระยะเวลาตั �งแต่วนัที- 6 พฤษภาคม `ab6 

ถงึวนัที- c6 ตุลาคม `ab6 ตามรายชื-อ ดงันี� 

- บรษิทัหลกัทรพัย ์แลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จาํกดั (มหาชน) 
- บรษิทั แลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จาํกดั (มหาชน) 
- บรษิทั ควอลติี� เฮา้สจ์าํกดั (มหาชน) 

หมายเหต  ุ: ผูล้งทุนสามารถตรวจสอบการทาํธุรกรรมกบับุคคลที-เกี-ยวขอ้งกบักองทุนรวม ไดท้ี-บรษิทัจดัการโดยตรง หรอืที- website ของบรษิทั
หลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน แลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จาํกดั www.lhfund.co.th และสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. www.sec.or.th 
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กองทุนเปิด แอล เอช ย ั �งยืน (LHSMART) 

การรบัผลประโยชน์ตอบแทนเนื�องจากการใช้บริการบุคคลอื�นๆ  (Soft Commission) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บริษัทที�ให้ผลประโยชน์ บทวิเคราะหแ์ละ

ข้อมูลข่าวสาร

จดัเยี�ยมชม

บริษัท

สมัมนา เหตุผลในการร ับผลประโยชน์

บริษัทหลกัทรัพย ์เอเซยี พลสั จาํกัด (มหาชน) � � � เพื-อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

บริษัทหลกัทรัพย ์ทรีนีตี� จาํกัด � � � เพื-อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

บริษัทหลกัทรัพย ์ฟินันเซยี ไซรัส จาํกัด (มหาชน) � � � เพื-อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

บริษัทหลกัทรัพย ์ยโูอบ ีเคยเ์ฮยีน (ประเทศไทย) จาํกัด (มหาชน) � � � เพื-อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

บริษัท หลกัทรัพย ์เคจีไอ (ประเทศไทย) จาํกัด (มหาชน) � � � เพื-อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

บริษัทหลกัทรัพย ์ทิสโก้ จาํกัด (มหาชน) � � � เพื-อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

บริษัทหลกัทรัพย ์ภัทร จาํกัด (มหาชน) � � � เพื-อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

บริษัทหลกัทรัพย ์เมยแ์บงก์ กิมเอง็ (ประเทศไทย) จาํกัด (มหาชน) � � � เพื-อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

บริษัทหลกัทรัพย ์ซไีอเอม็บ ี(ประเทศไทย) จาํกัด � � � เพื-อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

บริษัทหลกัทรัพย ์เอเชีย เวลท์ จาํกัด � � � เพื-อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

บริษัทหลกัทรัพย ์บวัหลวง จาํกัด (มหาชน) � � � เพื-อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

บริษัทหลกัทรัพย ์ไทยพาณิชย ์จาํกัด � � � เพื-อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

บริษัทหลกัทรัพย ์แลนด์ แอนด์ เฮา้ส ์จาํกัด (มหาชน) � � � เพื-อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

บริษัทหลกัทรัพย ์กรุงศรี จาํกัด (มหาชน) � � � เพื-อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

บริษัทหลกัทรัพย ์เครดิต สวสิ (ประเทศไทย) จํากัด � � � เพื-อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

บริษัทหลกัทรัพย ์ดีบเีอส วคิเคอร์ส (ประเทศไทย) จํากัด � � � เพื-อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

บริษัทหลกัทรัพยอ์าร์เอชบ ี(ประเทศไทย) จาํกัด (มหาชน) � � � เพื-อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

บริษัทหลกัทรัพยพ์ฒันสนิ จาํกัด (มหาชน) � � � เพื-อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

บริษัทหลกัทรัพยก์สกิรไทย จาํกัด (มหาชน) � � � เพื-อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

บริษัทหลกัทรัพยธ์นชาต จาํกัด (มหาชน) � � � เพื-อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

บริษัทหลกัทรัพย ์ซ ีแอล เอส เอ (ประเทศไทย) จาํกัด � � � เพื-อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
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กองทุนเปิด แอล เอช ย ั �งยืน (LHSMART) 

ค่านายหน้าซื*อขายหลกัทรพัย ์
ต ั *งแต่วนัที� - พฤษภาคม 123- ถึงวนัที� 6- ตลุาคม 123- 

 
 

   หมายเหต ุ: * รวมภาษมีลูค่าเพิ-ม 

 
 

อตัราส่วนหมนุเวียนการลงทุนของกองทุน (Portfolio Turnover Ratio: PTR) 
มลูค่า ณ วนัที� 6- ตลุาคม 123- 

 
 
 
 
 
 

ลาํดบั ชื�อบริษัทนายหน้า ค่านายหน้า

(บาท)*

อตัราส่วน

(%)

1 บริษัทหลกัทรัพย์ บวัหลวง จํากดั 170,441.34 15.28

2 บริษัทหลกัทรัพย์ ซจีเีอส-ซไีอเอม็บ ี(ประเทศไทย) จํากดั 51,352.71 4.60

3 บริษัทหลกัทรัพย์ ซ ีแอล เอส เอ (ประเทศไทย) จํากดั 21,055.99 1.89

4 บริษัทหลกัทรัพย์ โนมูระ พฒันสนิ จํากดั (มหาชน) 4,049.44 0.37

5 บริษัทหลกัทรัพย์ เครดติ สวสิ (ประเทศไทย) จํากดั 64,188.08 5.76

6 บริษัทหลกัทรัพย์ ดบีเีอส วคิเคอร์ส (ประเทศไทย) จํากดั 67,678.81 6.07

7 บริษัทหลกัทรัพย์ ฟินันเซยี ไซรัส จํากดั (มหาชน) 102,745.98 9.21

8 บริษัท หลกัทรัพย์ เคจไีอ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) 55,480.34 4.97

9 บริษัทหลกัทรัพย์ กสกิรไทย จํากดั (มหาชน) 78,799.56 7.07

10 บริษัท หลกัทรัพย์ กรุงศรี จํากดั (มหาชน) 99,832.61 8.95

11 บริษัทหลกัทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮา้ส์ จํากดั (มหาชน) 56,851.40 5.10

12 บริษัทหลกัทรัพย์ เมย์แบงก์ กมิเอง็ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) 21,409.45 1.92

13 บริษัทหลกัทรัพย์ ภทัร จํากดั (มหาชน) 9,360.19 0.84

14 บริษัทหลกัทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จํากดั 124,060.72 11.12

15 บริษัทหลกัทรัพย์ ทสิโก ้จํากดั 165,410.91 14.83

16 บริษัทหลกัทรัพย์ธนชาต จํากดั (มหาชน) 9,318.29 0.84

17 บริษัท หลกัทรัพย์ ทรีนิตี�  จํากดั 13,164.10 1.18

1,115,199.92 100.00                รวม

ชื�อกองทุน PTR

กองทุนเปิด แอล เอช ยั -งยนื 0.7337
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กองทุนเปิด แอล เอช ย ั �งยืน (LHSMART) 

ค่าใช้จ่ายที�เรียกเกบ็จากกองทุนรวม  
สาํหรบัรอบระยะเวลาต ั *งแต่วนัที� - พฤษภาคม 123- ถึงวนัที� 6- ตลุาคม 123- 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค่าใช้จ่ายที-เรียกเก็บจากกองทุน* จาํนวนเงนิ

Fund's Direct Expenses (หน่วย : พนับาท) เรียกเก็บจริง ตามโครงการ

ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee) 4,374.33 0.674 ไม่เกินร้อยละ 2.680

ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ (Trustee Fee) 69.99 0.011 ไม่เกินร้อยละ 0.110

ค่าธรรมเนียมนายทะเบยีน (Registrar Fee) 874.87 0.135 ไม่เกินร้อยละ 0.270

ค่าสอบบญัชี (Audit Fee) 22.68 0.003 ตามที-จ่ายจริง

ค่าที-ปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee) ไม่มี ไม่ม ี ไม่ม ี

ค่าจัดตั �งและจดทะเบยีนกองทุน (Setup and Registered Fund) 0.00 0.000 ตามที-จ่ายจริง

ค่าใช้จ่ายอื-นๆ ในการดาํเนินโครงการ  (Others Operating  Expense) 44.95 0.007 ตามที-จ่ายจริง

รวมค่าใช้จ่ายทั �งหมด** 5,386.82 0.830

ค่าใช้จ่ายในการซื�อขายหลกัทรัพย์ 1,115.20 0.172 ตามที-จ่ายจริง

หมายเหตุ

* ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ รวมภาษีมลูค่าเพิ-ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื-นใดในทาํนองเดียวกัน(ถ้าม)ี

** ไม่รวมค่านายหน้าซื�อขายหลกัทรัพย ์และค่าธรรมเนียมต่างๆ ที-เกิดขึ�นจากการซื�อขายหลกัทรัพย์

ร้อยละของมลูค่าทรัพยส์นิสุทธิ
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กองทุนเปิด แอล เอช ย ั �งยืน (LHSMART) 

กองทุนเปิด แอล เอช ย ั �งยืน  
งบดลุ 

ณ วนัที� 6- ตลุาคม 123- 

 
 

 

 
 

(หน่วย : บาท)
ยงัไม่ได้ตรวจสอบ

สนิทรัพย์
เงนิลงทุนตามมลูค่ายุติธรรม (ราคาทุน 786,601,896.62 บาท) 808,187,598.28
เงนิฝากธนาคาร 56,300,042.33
ลกูหนี�จากเงนิปันผลและดอกเบี�ย 1,068,405.36
ค่าใช้จ่ายรอตัดบญัชี - สุทธิ -                    
ลกูหนี�จากการขายเงนิลงทุน 409,193.96          
สนิทรัพยอ์ ื-น -                    
รวมสนิทรัพย์ 865,965,239.93

หนี�สนิ
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 1,157,257.58       
เจ้าหนี�จากการซื�อเงนิลงทุน 0.00
เจ้าหนี�จากการรับซื�อคืนหน่วยลงทุน 0.00
หนี�สนิอื-น 377,101.77          
รวมหนี�สนิ 1,534,359.35       
สนิทรัพยสุ์ทธิ 864,430,880.58

สนิทรัพยสุ์ทธิ
ทุนที-ได้รับจากผูถ้ือหน่วยลงทุน 828,238,851.08
กาํไร(ขาดทุน) สะสม
บญัชีปรับสมดุล 20,154,015.31
กาํไร(ขาดทุน) สะสมจากการดาํเนินงาน 16,038,014.19
สนิทรัพยสุ์ทธิ 864,430,880.58

สนิทรัพยสุ์ทธิต่อหน่วย 10.4369
จาํนวนหน่วยลงทุนที-จาํหน่ายแลว้ทั �งหมด ณ วนัสิ�นงวด (หน่วย) 82,823,885.0820
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กองทุนเปิด แอล เอช ย ั �งยืน (LHSMART) 

กองทุนเปิด แอล เอช ย ั �งยืน  
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน 

ณ วนัที� 6- ตลุาคม 123- 

 

ชื�อย่อ จาํนวนหน่วย / 

มูลค ่าที�ตราไว้

 มูลค ่ายุติธรรม 

(บาท)

 อตัราส่วนของ

มูลค ่ายุติธรรม

(%)

อตัรา

ดอกเบี*ย

วนัครบกาํหนด

    

พนัธบตัรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที- 4/364/60 CB18D06A 15,000,000.000        14,981,324.70                 1.85 - 6 ธันวาคม 2561

พนัธบตัรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที- 26/182/61 CB18D27A 5,000,000.000          4,989,436.05                 0.62 - 27 ธันวาคม 2561

พนัธบตัรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที- 39/91/61 CB18D27B 91,000,000.000        90,800,862.88               11.23 - 27 ธันวาคม 2561

พนัธบตัรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที- 18/91/61 CB18N01B 70,000,000.000        70,000,000.00                 8.66 - 1 พฤศจิกายน 

2561

พนัธบตัรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที- 28/182/61 CB19110A 15,000,000.000        14,955,829.05                 1.85 - 10 มกราคม 2562

      195,727,452.68               24.21 

    

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จาํกัด (มหาชน) BAY203A 20,000,000.000        20,004,460.80                 2.47 2.25 29 มนีาคม 2563

บริษัท บางกอก เชน ฮอสปิทอล จาํกัด (มหาชน) BCH211A 10,000,000.000        10,067,384.00                 1.24 2.87 27 มกราคม 2564

บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จาํกัด (มหาชน) BTSG209A 10,000,000.000          9,993,792.10                 1.24 2.58 7 กันยายน 2563

บริษัท อซีี- บาย จาํกัด (มหาชน) EB203A 10,000,000.000        10,234,359.60                 1.27 4.10 12 มนีาคม 2563

บริษัท บตัรกรุงไทย จาํกัด (มหาชน) KTC20OA 20,000,000.000        20,215,974.00                 2.50 3.14 1 ตุลาคม 2563

ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮา้ส ์จาํกัด (มหาชน) LHBANK203

A

20,000,000.000        19,842,968.60                 2.45 1.75 30 มนีาคม 2563

บริษัท ไมเนอร์ อนิเตอร์เนชั -นแนล จาํกัด (มหาชน) MINT193A 10,000,000.000        10,090,894.10                 1.25 4.46 14 มนีาคม 2562

บริษัท เอสพซีจีี จาํกัด (มหาชน) SPCG21DA 10,000,000.000        10,200,772.00                 1.26 3.62 16 ธันวาคม 2564

บริษัท การบนิไทย จาํกัด (มหาชน) THANI20DC 20,000,000.000        19,875,380.40                 2.46 2.48 11 ธันวาคม 2563

ธนาคารทิสโก้ จาํกัด (มหาชน) TISCO191A 10,000,000.000        10,000,016.60                 1.24 1.85 21 มกราคม 2562

      140,526,002.20               17.38 

    

หุ้นสามญั     

เงนิทุนและหลกัทรัพย์

บริษัท เอเซยีเสริมกิจลสีซิ-ง จาํกัด (มหาชน) ASK 109,300.000          2,557,620.00                 0.32 -

บริษัท ศรีสวสัดิ { คอร์ปอเรชั -น จาํกัด (มหาชน) SAWAD 46,600.000          2,073,700.00                 0.26 -

บริษัท ราชธานี ลสิซิ-ง จาํกัด (มหาชน) THANI 470,500.000          4,163,925.00                 0.51 -

เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื-อสาร

บริษัท แอดวานซ ์อนิโฟร์ เซอร์วสิ จาํกัด (มหาชน) ADVANC 64,300.000        12,602,800.00                 1.56 -

กองทุนรวมโครงสร้างพื�นฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล DIF 1,003,266.000        14,848,336.80                 1.84 -

บริษัท อนิทัช โฮลดิ�งส ์จาํกัด (มหาชน) INTUCH 238,800.000        12,656,400.00                 1.57 -

พนัธบตัร

รวม พนัธบตัร

หุ้นกู้

รวม หุ้นกู้

หลกัทรัพยจ์ด
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กองทุนเปิด แอล เอช ย ั �งยืน (LHSMART) 

กองทุนเปิด แอล เอช ย ั �งยืน  
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ) 

ณ วนัที� 6- ตลุาคม 123- 

 

ชื�อย่อ จาํนวนหน่วย / 

มูลค ่าที�ตราไว้

 มูลค ่ายุติธรรม 

(บาท)

 อตัราส่วนของ

มูลค ่ายุติธรรม

(%)

อตัรา

ดอกเบี*ย

กองทุนรวมอสงัหาริมทรัพยแ์ละกองทรัสต์เพื-อการลงทุนในอสงัหาริมทรัพย์

ทรัสต์เพื-อการลงทุนในสทิธิการเช่าอสงัหาริมทรัพยภ์ิรัชออฟฟิศ BOFFICE 248,700.000          3,282,840.00                 0.41 -

ทรัสต์เพื-อการลงทุนในสทิธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย ์CPN รีเทล โกรท CPNREIT 1,803,800.000        47,349,750.00                 5.86 -

กองทุนรวมสทิธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย ์ซ.ีพ.ีทาวเวอร์ โกรท CPTGF 1,462,800.000        19,601,520.00                 2.42 -

กองทุนรวมสทิธิการเช่าอสงัหาริมทรัพยฟิ์วเจอร์พาร์ค FUTUREPF 194,900.000          4,385,250.00                 0.54 -

ทรัสต์เพื-อการลงทุนในสทิธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย ์อาคารสาํนักงาน จีแลนด์ GLANDRT 1,429,200.000        18,579,600.00                 2.30 -

ทรัสต์เพื-อการลงทุนในสทิธิการเช่าอสงัหาริมทรัพยโ์กลเด้นเวนเจอร์ GVREIT 816,850.000        12,007,695.00                 1.49 -

กองทุนรวมอสงัหาริมทรัพยแ์ละสทิธิการเช่าเทสโก้ โลตัส รีเทล โกรท TLGF 1,354,600.000        25,872,860.00                 3.20 -

ทรัสต์เพื-อการลงทุนในอสงัหาริมทรัพยแ์ละสทิธิการเช่าไทยแลนด์ ไพร์ม พร็อพเพอร์ตี� TPRIME 2,487,200.000        30,841,280.00                 3.82 -

ทรัสต์เพื-อการลงทุนในอสงัหาริมทรัพยแ์ละสทิธิการเช่าอสงัหาริมทรัพยไ์ทคอน TREIT 487,300.000          5,701,410.00                 0.71 -

ทรัสต์เพื-อการลงทุนในอสงัหาริมทรัพยแ์ละสทิธิการเช่าดับบลวิเอชเอ พรีเมี-ยม โกรท WHART 2,217,900.000        24,840,480.00                 3.07 -

การท่องเที-ยวและสนัทนาการ

บริษัท โรงแรมเซน็ทรัลพลาซา จาํกัด (มหาชน) CENTEL 107,200.000          4,314,800.00                 0.53 -

ขนส่งและโลจิสติกส์

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จาํกัด (มหาชน) AOT 68,000.000          4,352,000.00                 0.54 -

บริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จาํกัด (มหาชน) BEM 764,000.000          6,494,000.00                 0.80 -

บริษัท บทีีเอส กรุ๊ป โฮลดิ�งส ์จาํกัด (มหาชน) BTS 930,100.000          8,510,415.00                 1.05 -

บริษัท นามยง เทอร์มนัิล จาํกัด (มหาชน) NYT 1,665,700.000          8,578,355.00                 1.06 -

กองทุนรวมโครงสร้างพื�นฐานเพื-ออนาคตประเทศไทย TFFIF 1,694,900.000        17,457,470.00                 2.16 -

ธนาคาร

ธนาคาร กรุงเทพ จาํกัด (มหาชน) BBL 59,600.000        12,337,200.00                 1.53 -

ธนาคาร กสกิรไทย จาํกัด (มหาชน) KBANK 40,300.000          8,039,850.00                 0.99 -

ธนาคารเกียรตินาคิน จาํกัด (มหาชน) KKP 174,300.000        12,418,875.00                 1.54 -

ธนาคาร กรุงไทย จาํกัด (มหาชน) KTB 423,600.000          8,514,360.00                 1.05 -

ธนาคาร ไทยพาณิชย ์จาํกัด (มหาชน) SCB 27,200.000          3,740,000.00                 0.46 -

บริษัท ทุนธนชาต จาํกัด (มหาชน) TCAP 82,100.000          4,330,775.00                 0.54 -

บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จาํกัด (มหาชน) TISCO 28,900.000          2,275,875.00                 0.28 -

ปิโตรเคมแีละเคมภีัณฑ์

บริษัท พทีีที โกลบอล เคมคิอล จาํกัด (มหาชน) PTTGC 107,000.000          8,265,750.00                 1.02 -

พลงังานและสาธารณูปโภค

บริษัท ผลติไฟฟ้า จาํกัด (มหาชน) EGCO 33,500.000          7,738,500.00                 0.96 -

บริษัท ไออาร์พซี ีจาํกัด (มหาชน) IRPC 1,387,200.000          8,461,920.00                 1.05 -

บริษัท ปตท. จาํกัด (มหาชน) PTT 333,800.000        17,023,800.00                 2.11 -

บริษัท ปตท. สาํรวจและผลติปิโตรเลยีม จาํกัด (มหาชน) PTTEP 32,100.000          4,477,950.00                 0.55 -
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กองทุนเปิด แอล เอช ย ั �งยืน (LHSMART) 

กองทุนเปิด แอล เอช ย ั �งยืน  
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ) 

ณ วนัที� 6- ตลุาคม 123- 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ชื�อย่อ จาํนวนหน่วย / 

มูลค ่าที�ตราไว้

 มูลค ่ายุติธรรม 

(บาท)

 อตัราส่วนของ

มูลค ่ายุติธรรม

(%)

อตัรา

ดอกเบี*ย

วนัครบกาํหนด

บริษัท สยามแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมคีัลส ์จาํกัด (มหาชน) SGP 402,000.000          4,261,200.00                 0.53 -

บริษัท สตาร์ ปิโตรเลยีม รีไฟน์นิ-ง จาํกัด (มหาชน) SPRC 902,700.000        12,728,070.00                 1.57 -

บริษัท ไทยออยล ์จาํกัด (มหาชน) TOP 107,400.000          9,102,150.00                 1.13 -

บริษัท ทีทีดับบลวิ จาํกัด (มหาชน) TTW 1,036,300.000        12,746,490.00                 1.58 -

พฒันาอสงัหาริมทรัพย์

บริษัท เอพ ี(ไทยแลนด์) จาํกัด (มหาชน) AP 504,500.000          4,136,900.00                 0.51 -

บริษัท แลนด์แอนด์เฮา้ส ์จาํกัด (มหาชน) LH 792,300.000          8,160,690.00                 1.01 -

บริษัท ออริจิ�น พร็อพเพอร์ตี� จาํกัด (มหาชน) ORI 101,450.000            933,340.00                 0.12 -

บริษัท ควอลติี�เฮา้ส ์จาํกัด (มหาชน) QH 1,341,900.000          4,213,566.00                 0.52 -

บริษัท เอสซ ีแอสเสท คอร์ปอเรชั -น จาํกัด (มหาชน) SC 1,207,300.000          4,104,820.00                 0.51 -

บริษัท ศุภาลยั จาํกัด(มหาชน) SPALI 405,400.000          8,878,260.00                 1.10 -

บริษัท ย ูซติี� จาํกัด (มหาชน) U 9,686,300.000            290,589.00                 0.04 -

พาณิชย์

บริษัท โฮม โปรดักส ์เซน็เตอร์ จาํกัด (มหาชน) HMPRO 259,300.000          3,863,570.00                 0.48 -

ยานยนต์

บริษัท สมบรูณ์ แอ๊ดวานซ ์เทคโนโลย ีจาํกัด (มหาชน) SAT 207,500.000          4,212,250.00                 0.52 -

อาหารและเครื-องดื-ม

บริษัท เจริญโภคภัณฑอ์าหาร จาํกัด (มหาชน) CPF 209,700.000          5,294,925.00                 0.65 -

หุ้นบุริมสทิธิ     

พฒันาอสงัหาริมทรัพย์

บริษัท ย ูซติี� จาํกัด (มหาชน) U-P 7,749,040.000            309,961.60                 0.04 -

      471,934,143.40               58.41 

        808,187,598.28                 100.00 รวมเงินลงทุน - 100% (ราคาทุน 786,601,896.62 บาท) 

รวม หลกัทรัพยจ์ดทะเบยีน
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กองทุนเปิด แอล เอช ย ั �งยืน (LHSMART) 

กองทุนเปิด แอล เอช ย ั �งยืน  
งบกาํไรขาดทุน 

สาํหรบัรอบระยะเวลาต ั *งแต่วนัที� - พฤษภาคม 123- ถึงวนัที� 6- ตลุาคม 123- 

 
 
 
 
 
 
 

(หน่วย : บาท)

ยงัไม่ไดต้รวจสอบ

รายไดจ้ากการลงทุน

รายไดจ้ากเงนิปันผล 8,984,461.49

รายไดจ้ากดอกเบี�ย 2,069,477.71

รวมรายได้ 11,053,939.20

ค่าใชจ่้าย

ค่าธรรมเนียมการจดัการ                                                                               4,374,327.86

ค่าธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน์                                                                       69,989.23

ค่าธรรมเนียมนายทะเบยีน                                                                              874,865.59

ค่าสอบบญัชี 22,685.10

ค่าใชจ่้ายอื-นๆ ในการดาํเนินโครงการ 44,953.81

รวมค่าใชจ่้าย 5,386,821.59

รายไดจ้ากการลงทุนสุทธิ 5,667,117.61

รายการกาํไร(ขาดทุน)สุทธจิากเงนิลงทุน

กาํไร(ขาดทุน)สุทธทิี-เกดิขึ�นทั �งส ิ�น 3,339,541.23

กาํไร(ขาดทุน)สุทธทิี-ยงัไม่เกดิขึ�นทั �งส ิ�น (5,374,574.84)

รวมกาํไร(ขาดทุน)จากเงนิลงทุนที-เกดิขึ�นและยงัไม่เกดิขึ�น (2,035,033.61)

การเพิ-มขึ�น(ลดลง) ในสนิทรพัยส์ุทธจิากการดาํเนินงาน 3,632,084.00        


