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กองทุนเปิด แอล เอช สแทรทิจี อิควิต้ี หุ้นระยะยาว (LHSTGLTF) 

กองทุนเปิด แอล เอช สแทรทิจี อิควิต้ี หุ้นระยะยาว (LHSTGLTF) 

ประเภทโครงการ : กองทุนรวมหุน้ระยะยาว ประเภทรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน 

นโยบายการลงทุน : กองทุนมีนโยบายที่จะลงทุนในหุ้นสามญัของบรษิัทจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย 
และ/หรอืตลาดหลกัทรพัย์ เอม็ เอ ไอ (mai) โดยจะเน้นการลงทุนดว้ยการสรา้งกลุ่มหลกัทรพัย์ทีก่องทุน
ลงทุนใหม้คีวามผนัผวนต ่า เพื่อลดความผนัผวนของการลงทุนโดยรวมของกองทุนใหอ้ยู่ในระดบัต ่าทีสุ่ด  
โดยเฉลี่ยในรอบปีบญัชไีม่น้อยกว่ารอ้ยละ 80 ของมลูค่าทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุน ส าหรบัหลกัเกณฑ์ใน
การพิจารณาหุ้นที่มีความผนัผวนต ่าอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่บรษิัทจดัการก าหนด อาทิเช่น หุ้นที่มีความ
เคลื่อนไหวของราคาเมื่อเทียบกบัดชันีตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยค่อนขา้งต ่า (Low Beta) และ/
หรอืหุ้นที่มคีวามเสีย่งจากการลงทุนค่อนขา้งต ่า (Low VaR) และ/หรอืหุ้นที่มอีตัราการจ่ายเงนิปันผลสูง
และ/หรอืมอีตัราการเตบิโตของอตัราการจ่ายเงนิปันผลสงู เป็นตน้ 

 บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธทิี่จะเปลี่ยนแปลงหลกัเกณฑ์ในการพิจารณาเลอืกหลกัทรพัย์กลุ่มดงักล่าว    
โดยไม่ถือว่าเป็นการด าเนินการผิดไปจากหนังสือชี้ชวนส่วนโครงการ ถือว่าได้รบัความเห็นชอบจาก             
ผูถ้ือหน่วยลงทุนแล้ว เพื่อความเหมาะสมกบัสภาวการณ์นัน้ ๆ ทัง้นี้เพื่อบรรลุวตัถุประสงค์ของกองทุน   
คอืลดความผนัผวนของการลงทุนและเพื่อประโยชน์ของกองทุนโดยรวม 

 เงินลงทุนส่วนที่เหลือกองทุนอาจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสงัหาริมทรพัย์/หน่วยทรสัต์
ของทรสัตเ์พื่อการลงทุนในอสงัหารมิทรพัย์/หน่วยลงทุนของกองทุนรวมโครงสรา้งพืน้ฐาน/ตราสารอื่นใด
ทีใ่หส้ทิธใินการไดม้าหรอืทีม่ผีลตอบแทนอ้างองิกบัตราสารดงักล่าวขา้งต้น หรอืกลุ่มของตราสาร/หน่วย
ลงทุนดงักล่าวขา้งต้น/ตราสารแห่งหนี้/เงนิฝากธนาคาร/ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน/ใบส าคญัแสดงสิทธ ิรวมถงึ
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นตามที่ระบุไว้ในโครงการหรือตามที่
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอื ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด โดยการลงทุนนัน้จะตอ้งไม่
ส่งผลใหก้องทุน 

 มฐีานะการลงทุนสุทธ ิ(net exposure) ในตราสารทุนหรอืหุ้นของบริษัทจดทะเบียนทะเบียน โดยเฉลี่ย
รอบปีบญัชน้ีอยกว่า รอ้ยละ 65 ของมลูค่าทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุน 

 กองทุนอาจลงทุนหรอืมีไว้ซึ่งสญัญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อลดความเสี่ยง (Hedging) โดย
เป็นไปตามหลกัเกณฑห์รอืไดร้บัความเหน็ชอบจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และอาจลงทุนในหรอื
มไีว้ซึ่งตราสารหนี้ที่มอีนัดบัความน่าเชื่อถอืต ่ากว่าทีส่ามารถลงทุนได้ (non – investment grade) และ/
หรอืตราสารหนี้ทีไ่ม่ไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเชื่อถอื (Unrated) รวมทัง้ตราสารทุนทีไ่ม่ไดจ้ดทะเบยีน
ในตลาดหลักทรพัย์ (Unlisted Securities) กองทุนจะไม่ลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารที่มีลักษณะของ
สญัญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) 
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กองทุนเปิด แอล เอช สแทรทิจี อิควิต้ี หุ้นระยะยาว (LHSTGLTF) 

 

 

เรยีน ท่านผูถ้อืหน่วยลงทุน 

 กองทุนเปิด แอล เอช สแทรทจิ ีอคิวติี ้หุน้ระยะยาว  

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

ผลการด าเนินงานของกองทุนตัง้แต่วนัที ่1 พฤศจกิายน 2562 ถงึวนัที ่30 เมษายน 2563 มาเพื่อโปรดทราบ 

 

สภาพตลาดในรอบบญัชีตัง้แต่วนัท่ี 1 พฤศจิกายน 2562 ถึงวนัท่ี 30 เมษายน 2563 

ตลาดหุน้ไทยในเดอืน พ.ย. 2562 ซื้อขายดว้ยความผนัผวนค่อนขา้งสงู ตามปัจจยัทัง้ต่างประเทศและในประเทศทีม่ี
ทัง้บวกและลบคละกนั ก่อนทีด่ชันีฯ จะปิดไม่เปลี่ยนแปลงมากนักจากสิน้เดอืน ต.ค. โดยดชันีตลาดหุน้ไทยปรบัขึน้ค่อนขา้งดี
ในสปัดาห์แรกของเดือน รบัข่าวบวกจากต่างประเทศเกี่ยวกบัโอกาสที่จะเกิดดลีการค้าระหว่างสหรฐัอเมรกิา และจนี และ
ความเสี่ยงที่ลดลงต่อเศรษฐกิจสหรฐัอเมรกิาถดถอย อย่างไรก็ดตีลาดหุ้นไทยเผชญิแรงขายค่อนขา้งมากในช่วงกลางเดอืน 
จากปัจจยัลบประกอบดว้ย 1) กระแสขา่วเกีย่วกบัการเจรจาการคา้และดลีการคา้พลกิมาเป็นลบเป็นช่วง ๆ 2) ผลประกอบการ    
บจ.ไทย ไตรมาส 3/2562 ต ่ากว่าที่นักวเิคราะห์คาดการณ์ และ 3) ตวัเลข GDP ไตรมาส 3/2562 ของไทยเติบโตต ่ากว่าที่
ตลาดคาดการณ์ไว้ ทัง้นี้ในช่วงสปัดาห์สุดทา้ยของเดอืน ดชันี SET ฟ้ืนตวัจากที่ลงไปทดสอบแถวๆ ระดบัต ่าสุดของรอบ ที ่
1,580 จุด ตามข่าวการเจรจาการค้าที่กลบัมาเป็นบวกอีกครัง้ ผนวกกบัการทยอยประกาศมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของ
รฐับาลไทย ก่อนทีต่ลาดหุ้นจะผนัผวนทางลงอกีครัง้ช่วงสิน้เดอืน หลงัประธานาธบิดทีรมัป์ลงนามในกฎหมายตดิตามความ
เป็นอสิระของฮ่องกง ซึง่ส่งผลใหท้างการจนีแถลงประณามสหรฐัอเมรกิา และสรา้งความกงัวลต่อการเจรจาการคา้ 

ตลาดหุน้ไทยในเดอืน ธ.ค. ยงัคงซื้อขายดว้ยความผนัผวนทีส่งู โดย SET Index แกว่งตวัลงในช่วงครึง่แรกของเดอืน 
ไปท าจุดต ่าสุดของเดอืน ที ่1,543.22 เมื่อวนัที ่17 ธ.ค. 2562 ดว้ยแรงกดดนัจากแนวโน้มเศรษฐกจิไทยทีย่งัอยู่ในช่วงถูกปรบั
ลดประมาณการต่อเน่ือง ทัง้ส าหรบัปี 2562 และปี 2563 ผนวกกบัความกงัวลต่อปัจจยัการเมอืงทัง้ประเดน็ความเคลื่อนไหว
นอกสภา และคะแนนเสยีงของรฐับาลในสภาฯ ทีไ่ม่ไดแ้ขง็แกร่งมากนัก อย่างไรกด็ ีในช่วงครึง่หลงัของเดอืนนัน้ SET Index 
ฟ้ืนตวัไดบ้า้งแมป้รมิาณการซื้อขายจะค่อนขา้งเบาบางและยงัไม่มกีารยนืยนัการปรบัตวัขึน้ชดัเจนมากนัก โดยปัจจยัสนับสนุน
การรบีาวด์ไดแ้ก่ 1) ประเดน็การเจรจาการคา้ระหว่างสหรฐัอเมรกิาและจนี ซึ่งสามารถตกลงดลีการคา้ในเฟสแรกได ้และจะมี
การลงนามกนัหลงัช่วงหยุดปีใหม่ 2) การฟ้ืนตวัของราคาน ้ามนัดบิซึง่ไดส่้งผลดตี่อหุน้ตวัหลกัๆ ในกลุ่มพลงังานและกลุ่มปิโตร
เคม ี3) แรงซื้อกลบัในหุน้จ าพวกทีเ่รยีกว่า Global Cyclical Plays ทีร่าคาหุน้ไดป้รบัลดลงค่อนขา้งมากในช่วงก่อนหน้านี้ โดย
มปัีจจยักระตุ้นราคาหุ้นจากแนวโน้มภาคการผลติและแนวโน้มการค้าของโลกที่น่าจะดูดขีึ้นบ้างในปี 2563 ทัง้นี้ดชันีฯ ปิด
เดอืน ธ.ค. และปี 2562 ที ่1,579.84 จุด ลดลง 0.68% จากเดอืนก่อนหน้า ด้วยมูลค่าการซื้อขายเฉลี่ย 4.68 หมื่นล้านบาท 
(5.20 หมื่นล้านบาทในเดอืน พ.ย.) ดา้นนักลงทุนต่างชาตขิายสุทธ ิ2.45 หมื่นล้านบาท นักลงทุนสถาบนัในประเทศซื้อสุทธ ิ
2.48 หมื่นลา้นบาท พอรต์ บล. ขายสุทธ ิ1.9 พนัลา้นบาท และนักลงทุนรายบุคคลซื้อสุทธ ิ1.6 พนัลา้นบาท  

ตลาดหุน้ไทยในเดอืน ม.ค. 2563 ปรบัตวัลดลงค่อนขา้งแรง และซื้อขายดว้ยความผนัผวนสงู โดยในช่วงครึง่แรกของ
เดอืน SET Index ซื้อขายอยู่ในกรอบแคบ ๆ และมชี่วงปรบัขึน้ไดบ้้าง หลงัจากนักลงทุนมคีวามหวงัมากขึน้ต่อการฟ้ืนตวัของ
เศรษฐกจิโลกหลงัจากสหรฐัอเมรกิาและจนีบรรลุดลีการคา้เฟสที ่1 ได ้ณ วนัที ่15 ม.ค. 2563 อย่างไรกด็ใีนช่วงครึง่หลงัของ
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เดือน พบว่าภาวะการลงทุนในตลาดหุ้นไทยเป็นลบมากขึ้นอย่างชดัเจน หลงัจากประเทศจีนมีการระบาดอย่างหนักของ 
Coronavirus และพบการตดิเชือ้ในต่างประเทศเป็นครัง้แรกในวนัที ่20 ม.ค. 2562 ส่งผลใหท้างการจนีตดัสนิใจหา้ม package 
tour ในประเทศจนีท าการขายทวัร์ให้นักท่องเที่ยว กระทบแนวโน้มการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจไทยอย่างมนีัยส าคญั และ
น าไปสู่การปรบัลดประมาณการเศรษฐกจิเพิม่เติมในช่วงหลายวนัที่ผ่านมา นอกจากนี้ประเด็นเศรษฐกจิภายในประเทศก็มี
ความไม่แน่นอนมากขึน้ หลงัจากประเดน็การเสยีบบตัรแทนกนัของ ส.ส. บางราย ท าใหต้้องมกีารยื่นศาลฯ ตีความ พ.ร.บ. 
งบประมาณปี 2563 ทีผ่่านสภาฯ ไปแล้ว ดชันีฯ ปิดที ่1,514.14 ลดลง 4.16% ดว้ยมลูค่าการซื้อขายเฉลีย่ต่อวนัที ่6.25 หมื่น
ลา้นบาท (4.68 หมื่นลา้นบาทในเดอืน ธ.ค. 2562) ดา้นนักลงทุนต่างชาตขิายสุทธ ิ1.73 หมื่นลา้นบาท สถาบนัภายในประเทศ
ขายสุทธ ิ1.23 หมื่นลา้นบาท พอรต์ บล. ขายสุทธ ิ821 ลา้นบาท และนักลงทุนรายบุคคลซื้อสุทธ ิ3.05 หมื่นลา้นบาท  

ตลาดหุ้นไทยในเดอืน ก.พ. 2563 ปรบัตวัลดลงแรงมาก โดยปัจจยัลบที่ส าคญัได้แก่การระบาดของโคโรนาไวรสั 
Covid-19 ที่กระจายออกไปในหลายทวปี ไม่เพยีงแต่ในประเทศจนีเท่านัน้ ส่งผลให้ความเสีย่งของเศรษฐกจิโลกชะลอตวัได้
ยกระดบัขึ้นค่อนขา้งมาก ขณะทีก่ารบรหิารจดัการไวรสัดงักล่าวภายในประเทศไทย เผชญิความท้าทายมากขึน้ หลงัจากมี
ผูป่้วยทีป่กปิดขอ้มูลการเดนิทางส่งผลใหป้ระชาชนจ านวนหนึ่งมคีวามเสีย่งจะตดิไวรสั ซึ่งประเดน็ข่าวดงักล่าวไดก้ดดนั SET 
Index อย่างหนักในช่วงปลายเดอืน ก.พ. ทัง้นี้ในเดอืน ก.พ. ยงัเป็นช่วงรายงานผลประกอบการไตรมาส 4/2562 ซึ่งตวัเลข    
ผลประกอบการส่วนใหญ่ออกมาไม่สดใส เป็นปัจจยักดดนัราคาหุ้นอกีทางหนึ่ง เนื่องจากมโีอกาสค่อนขา้งสูงทีน่ักวเิคราะห์    
จะทยอยปรบัลดประมาณการ GDP และ EPS ของตลาดหุน้ไทยอกีรอบหนึ่งจากปัจจยัลบต่างๆ ขา้งต้น และเราพบว่าปัจจยั
ลบต่างๆ ดงักล่าวได้บดบงัพฒันาการเชงิบวกทางการเมอืงหลายประการในเดอืน ก.พ. ทัง้นี้ดชันีฯ ปิดที่ 1,340.52 ลดลง 
11.5% ดว้ยมูลค่าการซื้อขายเฉลีย่ต่อวนัที ่6.52 หมื่นล้านบาท (6.25 หมื่นล้านบาทในเดอืน ม.ค.) ดา้นนักลงทุนต่างประเทศ
ขายสุทธ ิ1.96 หมื่นล้านบาท นักลงทุนสถาบนัภายในประเทศขายสุทธ ิ3.9 พนัล้านบาท พอร์ต บบล. ซื้อสุทธ ิ39 ล้านบาท 
และนักลงทุนรายบุคคลซื้อสุทธ ิ2.35 หมื่นลา้นบาท 

ตลาดหุน้ไทยในเดอืน ม.ีค. ปรบัตวัลดลงรุนแรงมาก เน่ืองจากปัจจยัลบทีม่นีัยส าคญัต่อเศรษฐกจิโลก เศรษฐกจิไทย 
และแนวโน้มก าไร บจ. กล่าวคือไวรสั Covid-19 ระบาดไปทัว่โลก โดยเฉพาะในประเทศหลกัๆ อย่างสหรฐัอเมรกิา และ        
ยูโรโซน ส่งผลให้ทศิทาง GDP โลกปีนี้น่าจะเขา้สู่ภาวะถดถอย และน่าจะกระทบเศรษฐกิจไทยเช่นกนั ขณะที่ทางการไทย
ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินและสัง่ปิดหา้งรา้น สถานบนัเทงิต่างๆ ส่งผลใหก้จิกรรมทางเศรษฐกจิในเดอืน ม.ีค. น่าจะชะลอตวั
มากต่อเนื่องไปในเดอืน เม.ย. เช่นกนั ทัง้นี้แนวโน้ม GDP ของประเทศไทยปีนี้น่าจะตดิลบเช่นกนั ส่งผลใหก้ าไร บจ. มโีอกาส
ชะลอตวัมากกว่าทีป่ระเมนิ ณ ขณะนี้ ขณะทีหุ่น้กลุ่มพลงังานซึ่งมนี ้าหนักในการค านวณดชันีฯ ค่อนขา้งสูง กไ็ดร้บัผลกระทบ
ค่อนขา้งมากจากสงครามราคาน ้ามนัทีเ่กดิขึน้อย่างชดัเจนหลงัจากทีป่ระชุม OPEC+ เมื่อตน้เดอืน ม.ีค. ไม่สามารถหาขอ้สรุป
ใดๆ เกี่ยวกบัการลดปรมิาณการผลติได้ ส่งผลใหร้าคาน ้ามนัดบิร่วงรุนแรงในช่วงหลายสปัดาห์ทีผ่่านมา โดยในเดอืนที่แล้ว 
ดชันีฯ ปิดที ่1,125.86 ลดลง 16.0% ดว้ยมลูค่าการซื้อขายเฉลี่ย 7.13 หมื่นลา้นบาท (6.52 หมื่นลา้นบาทในเดอืน ก.พ.) ดา้น
นักลงทุนต่างชาตขิายสุทธ ิ7.84 หมื่นล้านบาท นักลงทุนสถาบนัในประเทศซื้อสุทธ ิ4.24 หมื่นล้านบาท พอรต์ บล. ขายสุทธ ิ
6.6 พนัลา้นบาท และนักลงทุนรายบุคคลซื้อสุทธ ิ4.26 หมื่นลา้นบาท  

ตลาดหุน้ไทยในเดอืน เม.ย. 2563 ฟ้ืนตวัไดแ้ขง็แกร่งกว่าทีเ่ราประเมนิไว ้โดยเราพบว่าปัจจยับวกหลกัๆ ทีส่นับสนุน
ตลาดหุน้โลกและตลาดหุน้ไทยไดแ้ก่ 1) สถานการณ์การตดิเชื้อ Covid-19 ในประเทศหลกัๆ รวมทัง้ประเทศไทย ซึง่มจี านวน
ผูต้ดิเชือ้รายวนัลดลงอย่างต่อเนื่อง และสรา้งความมัน่ใจใหก้บันักลงทนุว่าการตดิเชือ้ไดผ้่านพน้จดุทีรุ่นแรงสุดไปแลว้ 2) มแีรง
เก็งก าไรข่าวเกี่ยวกบัวคัซีนและยารกัษา Covid-19 เขา้มาสนับสนุนตลาดหุ้นเป็นระยะ ๆ และ 3) หลายประเทศทยอยผ่อน
คลายมาตรการคุม้เขม้ และมาตรการเวน้ระยะทางสงัคม ส่งผลใหต้ลาดมองว่าตวัเลขเศรษฐกจิในช่วงปัจจุบนัอาจเป็นช่วงทีแ่ย่
ทีสุ่ดแล้ว และภาวะเศรษฐกจิโลกรวมทัง้เศรษฐกิจไทยในช่วงครึง่หลงัของปีนี้น่าจะดีขึ้นไม่มากกน้็อย ทัง้นี้ปัจจยับวกต่าง ๆ 
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กองทุนเปิด แอล เอช สแทรทิจี อิควิต้ี หุ้นระยะยาว (LHSTGLTF) 

ขา้งตน้ ไดบ้ดบงัการร่วงหนักของตลาดน ้ามนัโลก หลงัจากภาวะอุปทานส่วนเกนิและการทีค่ลงัเกบ็น ้ามนัในสหรฐัอเมรกิา ใกล้
เตม็ความจุไดก้ดดนัราคาน ้ามนัอย่างหนักตลอดเดอืน เม.ย. ดชันีฯ SET ปิดเดอืน เม.ย. 1,301.66 จุด เพิม่ขึน้ 15.6% จากสิน้
เดือน เม.ย. ด้วยมูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยที่ 6.75 หมื่นล้านบาท เทียบกับ 7.13 หมื่นล้านบาทในเดือน มี.ค. ด้านนักลงทุน
ต่างชาตขิายสุทธ ิ4.70 หมื่นลา้นบาท นักลงทุนสถาบนัในประเทศซื้อสุทธ ิ2.37 หมื่นล้านบาท พอรต์บล.ซื้อสุทธ ิ4.5 พนัลา้น
บาท และนักลงทุนรายบุคคลซื้อสุทธ ิ1.88 หมื่นลา้นบาท  

 
 
บรษิัทขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นอย่างสูง ที่ได้มอบความไว้วางใจให้บรษิัทบรหิารเงนิลงทุนของท่าน 

บรษิทัยงัคงยนืยนัในความตัง้ใจและทุม่เทความสามารถเพื่อบรหิารเงนิของท่านอย่างมปีระสทิธภิาพสงูทีสุ่ดต่อไป และหากท่านมี

ขอ้สงสยัประการใด ท่านสามารถตดิต่อมาได้ที่บรษิทัหลกัทรพัย์จดัการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮา้ส ์จ ากดั หมายเลขโทรศพัท ์  

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

 

 

    ขอแสดงความนับถอื 

                  บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน แลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จ ากดั 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

mailto:lhfund@lhfund.co.th
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กองทุนเปิด แอล เอช สแทรทิจี อิควิต้ี หุ้นระยะยาว (LHSTGLTF) 

รายชื่อผู้จดัการกองทุน 
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กองทุนเปิด แอล เอช สแทรทิจี อิควิต้ี หุ้นระยะยาว (LHSTGLTF) 

 



 

 

8 

 

กองทุนเปิด แอล เอช สแทรทิจี อิควิต้ี หุ้นระยะยาว (LHSTGLTF) 

ตารางเปรียบเทียบผลการด าเนินงาน 
กองทุนเปิด แอล เอช สแทรทิจี อิควิต้ี หุ้นระยะยาว (ชนิดสะสมมูลค่า) 

ข้อมูล ณ วนัท่ี 30 เมษายน 2563 

 
 

              

 
 

 
 

 

ขอ้มลู ณ วนัที ่30 เมษายน 2563 
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กองทุนเปิด แอล เอช สแทรทิจี อิควิต้ี หุ้นระยะยาว (LHSTGLTF) 

ตารางเปรียบเทียบผลการด าเนินงาน 
กองทุนเปิด แอล เอช สแทรทิจี อิควิต้ี หุ้นระยะยาว (ชนิดจา่ยเงินปันผล) 

ข้อมูล ณ วนัท่ี 30 เมษายน 2563 

 
 

 
 
 

 

ขอ้มลู ณ วนัที ่30 เมษายน 2563 
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กองทุนเปิด แอล เอช สแทรทิจี อิควิต้ี หุ้นระยะยาว (LHSTGLTF) 

- เอกสารการวดัผลการด าเนินงานของกองทุนรวมฉบบันี้ไดจ้ดัท าขึน้ตามมาตรฐานการวดัผลการด าเนินงานของกองทุนรวม

ของสมาคมบรษิทัจดัการลงทุน 

- ผลการด าเนินงานในอดตี/ผลการเปรยีบเทยีบผลการด าเนินงานทีเ่กีย่วขอ้งกบัผลติภณัฑใ์นตลาดทุน มไิดเ้ป็นสิง่ยนืยนัถงึผล

การด าเนินงานในอนาคต 

- ท าความเขา้ใจลกัษณะสนิคา้ เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสีย่ง ก่อนตดัสนิใจลงทุน 

 

 

รายงานสถานะการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผกูพนั 
มูลค่า ณ วนัท่ี 30 เมษายน 2563 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายละเอียดการลงทนุ มลูค่าตามราคาตลาด %NAV

หลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิในประเทศ 149,361,781.96       100.08         

พนัธบตัรรฐับาล

     อายคุงเหลอืน้อยกวา่ 1 ปี 14,984,867.40         10.04           

เงนิฝากธนาคาร 8,414,347.56          5.64            

หุน้สามญั 125,962,567.00       84.40           

ประเภทรายการค้างรบัค้างจ่ายหรอืหนี้สนิอืน่ ๆ (109,032.61)            (0.07)           

มลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิ 149,252,749.35         100.00           
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กองทุนเปิด แอล เอช สแทรทิจี อิควิต้ี หุ้นระยะยาว (LHSTGLTF) 

รายละเอียดการลงทุนในหลกัทรพัย ์
  มูลค่า ณ วนัท่ี 30 เมษายน 2563 

 

อตัราส่วน จ านวนเงินต้น มลูค่ายติุธรรม

(%) หรือ จ านวนหุ้น/ (บาท)

หน่วย

เงินฝากธนาคาร

ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) 5.64 8,407,931.13 8,414,347.56

          รวมเงินฝากธนาคาร 5.64 8,414,347.56

พนัธบตัรรฐับาล

ธนาคารแห่งประเทศไทย 10.04 15,000.00 14,984,867.40

          รวมพนัธบตัรรฐับาล 10.04 14,984,867.40

หุ้นสามญั

     หมวดธุรกจิกระดาษและวสัดุการพมิพ์

บรษิทั ยไูนเต็ด เปเปอร์ จ ากดั (มหาชน) 1.02 159,000.00 1,526,400.00

     หมวดธุรกจิการแพทย์

บรษิทั กรุงเทพดุสติเวชการ จ ากดั(มหาชน) 1.51 108,000.00 2,246,400.00

บรษิทั บางกอก เชน ฮอสปิทอล จ ากดั (มหาชน) 2.07 225,100.00 3,083,870.00

บรษิทั โรงพยาบาลจุฬารตัน์ จ ากดั (มหาชน) 2.53 1,535,500.00 3,777,330.00

     หมวดธุรกจิขนสง่และโลจสิตกิส์

บรษิทั บทีเีอส กรุ๊ป โฮลดิ้ง จ ากดั (มหาชน) 2.04 265,200.00 3,049,800.00

บรษิทัทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 2.01 316,800.00 2,993,760.00

     หมวดธุรกจิเงนิทุนและหลกัทรพัย์

บรษิทับรหิารสนิทรพัย ์กรุงเทพพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) 1.03 64,000.00 1,536,000.00

     หมวดธุรกจิชิ้นสว่นอเิลคทรอนคิส์

บรษิทั เดลต้า อเีลคโทรนคิส ์(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 1.03 34,200.00 1,530,450.00

บรษิทั ฮานา ไมโครอเิลค็โทรนคิส จ ากดั (มหาชน) 1.04 53,700.00 1,557,300.00

     หมวดธุรกจิเทคโนโลยี

บรษิทั เน็ตเบย ์จ ากดั (มหาชน) 2.44 116,600.00 3,643,750.00

บรษิทั ฮวิแมนกิ้า จ ากดั (มหาชน) 1.00 225,100.00 1,485,660.00

     หมวดธุรกจิเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร

บรษิทั อนิทชั โฮลดิ้งส ์จ ากดั (มหาชน) 7.02 195,900.00 10,480,650.00

บรษิทั แอดวานซ ์อนิโฟร์ เซอร์วสิ จ ากดั (มหาชน) 5.48 41,300.00 8,177,400.00

     หมวดธุรกจิธนาคาร

ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 1.45 20,800.00 2,163,200.00

ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 0.48 65,000.00 715,000.00

ธนาคารเกยีรตนิาคนิ จ ากดั (มหาชน) 0.52 18,200.00 768,950.00

บรษิทั ทสิโก้ไฟแนนเซยีลกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 2.17 44,100.00 3,241,350.00

บรษิทั ทุนธนชาต จ ากดั (มหาชน) 1.05 42,700.00 1,569,225.00

รายละเอียด
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กองทุนเปิด แอล เอช สแทรทิจี อิควิต้ี หุ้นระยะยาว (LHSTGLTF) 

รายละเอียดการลงทุนในหลกัทรพัย ์(ต่อ) 
มูลค่า ณ วนัท่ี 30 เมษายน 2563 

 
 

 

อตัราส่วน จ านวนเงินต้น มลูค่ายติุธรรม

(%) หรือ จ านวนหุ้น/ (บาท)

หน่วย

     หมวดธุรกจิบรรจุภณัฑ์

บรษิทั บจี ีคอนเทนเนอร์ กล๊าส จ ากดั (มหาชน) 1.79 277,600.00 2,664,960.00

     หมวดธุรกจิประกนัภยัและประกนัชวีติ

บรษิทั ทคีวิเอม็ คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 1.01 19,200.00 1,512,000.00

     หมวดธุรกจิปิโตรเคมแีละเคมภีณัฑ์

บรษิทัวนีไิทย จ ากดั (มหาชน) 0.26 16,800.00 381,360.00

     หมวดธุรกจิพลงังานและสาธารณูปโภค

บรษิทั กลัฟ์ เอน็เนอร์จ ีดเีวลลอปเมนท์ จ ากดั (มหาชน) 1.43 55,100.00 2,135,125.00

บรษิทั จดัการและพฒันาทรพัยากรน ้าภาคตะวนัออก จ ากดั (มหาชน) 1.98 296,200.00 2,962,000.00

บรษิทั ททีดีบับลวิ จ ากดั (มหาชน) 5.95 663,000.00 8,884,200.00

บรษิทั ปตท. จ ากดั (มหาชน) 5.08 213,500.00 7,579,250.00

บรษิทั ผลติไฟฟ้า จ ากดั (มหาชน) 4.87 25,400.00 7,264,400.00

บรษิทั ราช กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 6.51 146,200.00 9,722,300.00

บรษิทั เอสพซีจี ีจ ากดั (มหาชน) 1.03 88,400.00 1,538,160.00

     หมวดธุรกจิพาณิชย์

บรษิทั ซพี ีออลล ์จ ากดั (มหาชน) 5.51 115,900.00 8,228,900.00

บรษิทั เบอร์ลี ่ยคุเกอร์ จ ากดั (มหาชน) 0.73 27,200.00 1,094,800.00

บรษิทั สยามแมค็โคร จ ากดั (มหาชน) 2.40 100,100.00 3,578,575.00

     หมวดธุรกจิวสัดุก่อสรา้ง

บรษิทั ทโีอเอ เพน้ท์ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 1.52 60,600.00 2,272,500.00

บรษิทั ปนูซเิมนต์ไทย จ ากดั(มหาชน) 2.04 8,800.00 3,044,800.00

บรษิทั อสีเทริ์นโพลเีมอร์ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 1.99 639,300.00 2,966,352.00

     หมวดธุรกจิอาหารและเครื่องดื่ม

บรษิทั เจรญิโภคภณัฑอ์าหาร จ ากดั (มหาชน) 2.47 136,700.00 3,690,900.00

บรษิทั ไทยยเูนีย่น กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 0.98 111,900.00 1,465,890.00

บรษิทั น ้ามนัพชืไทย จ ากดั (มหาชน) 0.46 28,200.00 690,900.00

บรษิทั โอสถสภา จ ากดั (มหาชน) 0.49 17,800.00 738,700.00

          รวมหุ้นสามญั 84.40 125,962,567.00

รวมเงินลงทนุ 100.07 149,361,781.96

รายการค้างจา่ยหรือหน้ีสินอ่ืน ๆ -0.07 -109,032.61

มลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิ 100.00 149,252,749.35

รายละเอียด
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กองทุนเปิด แอล เอช สแทรทิจี อิควิต้ี หุ้นระยะยาว (LHSTGLTF) 

รายละเอียดตวัตราสารและอนัดบัความน่าเช่ือถือของตราสารแห่งหน้ี เงินฝาก หรือ ตราสารก่ึงหน้ีก่ึงทุน  
มูลค่า ณ วนัท่ี 30 เมษายน 2563 

 

 
 

สถาบนัการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ TRIS Rating 

ค าอธิบายการจดัอนัดบัเครดิตตราสารหน้ีระยะกลางและยาวมอีายุตัง้แต่ 1 ปีขึ้นไป 

AAA อนัดบัเครดิตสูงสุด มคีวามเสี่ยงต ่าที่สุด ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการช าระดอกเบี้ยและคืนเงนิต้นใน
เกณฑส์งูสุด และไดร้บัผลกระทบน้อยมากจากการเปลีย่นแปลงทางธุรกจิ เศรษฐกจิ และสิง่แวดลอ้มอื่นๆ 

AA มคีวามเสีย่งต ่ามาก ผู้ออกตราสารหนี้มคีวามสามารถในการช าระดอกเบี้ยและคนืเงนิต้นในเกณฑ์สูงมาก แต่อาจ
ได้รบัผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกจิ เศรษฐกจิ และสิง่แวดล้อมอื่นๆ มากกว่าอนัดบัเครดติทีอ่ยู่ในระดบั 
AAA 

A มคีวามเสี่ยงในระดบัต ่า ผู้ออกตราสารหนี้มคีวามสามารถในการช าระดอกเบี้ยและคนืเงนิต้นในเกณฑ์สูง แต่อาจ
ไดร้บัผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงทางธุรกจิ เศรษฐกจิ และสิง่แวดลอ้มอื่นๆ มากกว่าอนัดบัเครดติทีอ่ยู่ในระดบัสูง
กว่า 

BBB มีความเสี่ยงในระดบัปานกลาง ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการช าระดอกเบี้ยและคืนเงนิต้นในเกณฑ์ที่
เพียงพอ แต่มีความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ มากกว่า และอาจมี
ความสามารถในการช าระหนี้อ่อนแอลงเมื่อเทยีบกบัอนัดบัเครดติทีอ่ยู่ในระดบัสงูกว่า 

BB มคีวามเสี่ยงในระดบัสูง ผูอ้อกตราสารหนี้มคีวามสามารถในการช าระดอกเบี้ยและคนืเงนิต้นในเกณฑ์ต ่ากว่าระดบั
ปานกลาง และจะไดร้บัผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงทางธุรกจิ เศรษฐกจิ และสิง่แวดลอ้มอื่นๆ ค่อนขา้งชดัเจน ซึ่ง
อาจส่งใหค้วามสามารถในการช าระหนี้อยู่ในเกณฑท์ีไ่ม่เพยีงพอ 

B มคีวามเสีย่งในระดบัสูงมาก ผูอ้อกตราสารหนี้มคีวามสามารถในการช าระดอกเบี้ยและคนืเงนิต้นในเกณฑ์ต ่า และ
อาจจะหมดความสามารถหรอืความตัง้ใจในการช าระหนี้ไดต้ามการเปลีย่นแปลงของสถานการณ์ทางธุรกจิ เศรษฐกจิ 
และสิง่แวดลอ้มอื่นๆ  

C มคีวามเสี่ยงในการผดินัดช าระหนี้สูงที่สุด ผู้ออกตราสารหนี้ไม่มคีวามสามารถในการช าระดอกเบี้ยและคนืเงนิต้น
ตามก าหนดอย่างชดัเจน โดยตอ้งอาศยัเงือ่นไขทีเ่อื้ออ านวยทางธุรกจิ เศรษฐกจิ และสิง่แวดล้อมอื่นๆ อย่างมากจงึ
จะมคีวามสามารถในการช าระหนี้ได ้

D เป็นระดบัทีอ่ยู่ในสภาวะผดินัดช าระหนี้ โดยผูอ้อกตราสารหนี้ไม่สามารถช าระดอกเบีย้และคนืเงนิตน้ไดต้ามก าหนด 
อนัดบัเครดติจาก AA ถึง C อาจมเีครือ่งหมายบวก (+) หรอืลบ (-) ต่อท้ายเพือ่จ าแนกความแตกต่างของคุณภาพของ

อนัดบัเครดติภายในระดบัเดยีวกนั 

 

       ประเภท                            ผูอ้อก อนัดบั มลูค่าตาม

ความน่าเช่ือถอื ราคาตลาด

พนัธบตัร ธนาคารแห่งประเทศไทย - 14,984,867.40                         

เงนิฝากธนาคาร ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) AA+(FITCH) 8,414,347.56                           
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กองทุนเปิด แอล เอช สแทรทิจี อิควิต้ี หุ้นระยะยาว (LHSTGLTF) 

ค าอธิบายการจดัอนัดบัเครดิตตราสารหน้ีระยะสัน้มอีายุต า่กว่า 1 ปี 

T1 ผูอ้อกตราสารหนี้มสีถานะทัง้ทางด้านการตลาดและการเงนิที่แขง็แกร่งในระดบัดมีาก และนักลงทุนจะได้รบัความ

คุม้ครองจากการผดินัดช าระหนี้ทีด่กีว่าอนัดบัเครดติในระดบัอื่น ผูอ้อกตราสารทีไ่ดร้บัอนัดบัเครดติในระดบัดงักล่าว

ซึง่มเีครื่องหมาย “+” ดว้ยจะไดร้บัความคุม้ครองดา้นการผดินัดช าระหนี้ทีส่งูยิง่ขึน้ 

T2 ผูอ้อกตราสารหนี้มสีถานะทัง้ทางดา้นการตลาดและการเงนิทีแ่ขง็แกร่งในระดบัด ีและมคีวามสามารถในการช าระหนี้

ระยะสัน้ในระดบัทีน่่าพอใจ 

T3 ผูอ้อกตราสารหนี้มคีวามสามารถในการช าระหนี้ระยะสัน้ในระดบัทีย่อมรบัได้ 

T4 ผูอ้อกตราสารหนี้มคีวามสามารถในการช าระหนี้ระยะสัน้ทีค่่อนขา้งอ่อนแอ 

อนัดบัเครดติทุกประเภททีจ่ดัโดย TRIS Rating เป็นอนัดบัเครดติตราสารหนี้ในตระกูลเงนิบาท ซึง่สะทอ้นความสามารถ

ในการช าระหนี้ของผู้ออกตราสารโดยไม่รวมความเสีย่งในการเปลีย่นแปลงการช าระหนี้จากสกุลเงนิบาทเป็นสกุลเงนิตรา

ต่างประเทศ 

นอกจากนี้ TRIS Rating ยงัก าหนด “แนวโน้มอนัดับเครดิต” (Rating Outlook) เพื่อสะท้อนความเป็นไปได้ของการ

เปลี่ยนแปลงอนัดบัเครดติของผูอ้อกตราสารในระยะปานกลางหรอืระยะยาว โดย TRIS Rating จะพจิารณาถงึโอกาสทีจ่ะเกดิ

การเปลี่ยนแปลงของภาวะอุตสาหกรรมและสภาพแวดล้อมทางธุรกิจในอนาคตของผู้ออกตราสารที่อาจกระทบต่อ

ความสามารถในการช าระหนี้ ทัง้นี้ แนวโน้มอนัดบัเครดติทีอ่อกใหแ้ก่หน่วยงานหนึ่งๆ จะเทยีบเท่ากบัความสามารถในการ

ช าระหนี้ของหน่วยงานนัน้ๆ แนวโน้มอนัดบัเครดติแบ่งออกเป็น 4 ระดบั ไดแ้ก่ 

Positive  หมายถงึ อนัดบัเครดติอาจปรบัขึน้ 

Stable  หมายถงึ อนัดบัเครดติอาจไม่เปลีย่นแปลง 

Negative หมายถงึ อนัดบัเครดติอาจปรบัลดลง 

Developing หมายถงึ อนัดบัเครดติอาจปรบัขึน้ ปรบัลดลง หรอืไม่เปลีย่นแปลง 

สถาบนัการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ Fitch Rating 
ค าอธิบายการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือระยะยาว ส าหรบัประเทศไทย 

AAA(tha) แสดงถงึระดบัความน่าเชื่อถอืขัน้สูงสุดของอนัดบัความน่าเชื่อถอืภายในประเทศไทย ซึ่งก าหนดโดย Fitch โดย
อนัดบัความน่าเชื่อถอืนี้จะมอบใหก้บัอนัดบัความน่าเชื่อถอืทีม่คีวามเสีย่ง “น้อยทีสุ่ด” เมื่อเปรยีบเทยีบกบัผูอ้อก
ตราสารหรอืตราสารอื่นในประเทศไทย และโดยปกตแิลว้จะก าหนดใหแ้ก่ตราสารทางการเงนิทีอ่อกหรอืค ้าประกนั
โดยรฐับาล 
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กองทุนเปิด แอล เอช สแทรทิจี อิควิต้ี หุ้นระยะยาว (LHSTGLTF) 

AA(tha) แสดงถงึระดบัความน่าเชื่อถอืขัน้สูงมากเปรยีบเทยีบกบัผูอ้อกตราสารหรอืตราสารอื่นในประเทศไทย โดยระดบั
ความน่าเชื่อถือของตราสารทางการเงนิขัน้นี้ต่างจากผู้ออกตราสารหรอืตราสารอื่นที่ได้รบัการจดัอนัดบั ความ
น่าเชื่อถอืขัน้สงูสุดของประเทศไทยเพยีงเลก็น้อย 

BBB (tha) แสดงถึงระดบัความน่าเชื่อถือขัน้ปานกลางเมื่อเปรยีบเทียบกับผู้ออกตราสารหรอืตราสารอื่นในประเทศไทย 
อย่างไรกด็มีคีวามเป็นไปได้มากว่าการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์หรอืสภาพทางเศรษฐกิจจะมผีลกระทบต่อ
ความสามารถในการช าระหนี้ได้ตรงตามก าหนดเวลาของตราสารทางการเงนิเหล่านี้มากกว่าตราสารหนี้อื่นที่
ไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเชื่อถอืในประเภททีส่งูกว่า 

BB (tha) แสดงถงึระดบัความน่าเชื่อถอืค่อนขา้งต ่าเมื่อเปรยีบเทยีบกบัผูอ้อกตราสารหรอืตราสารอื่นในประเทศไทย การ
ช าระหนี้ตามเงือ่นไขของตราสารเหล่านี้ภายในประเทศนัน้ๆ มคีวามไม่แน่นอนในระดบัหนึ่งและความสามารถใน
การช าระหนี้คนืตามก าหนดเวลาจะมคีวามไม่แน่นอนมากขึน้ตามการเปลีย่นแปลงของเศรษฐกจิในทางลบ 

B (tha) แสดงถงึระดบัความน่าเชื่อถอืขัน้ต ่าอย่างมนีัยส าคญัเมื่อเปรยีบเทยีบกบัผูอ้อกตราสารหรอืตราสารอื่นในประเทศ
ไทย การปฏบิตัติามเงือ่นไขของตราสารหนี้และขอ้ผกูพนัทางการเงนิยงัคงเป็นไปไดใ้นปัจจุบนั แต่ความมัน่คงยงั
จ ากดัอยู่ในระดบัหนึ่งเท่านัน้ และความสามารถในการช าระหนี้คนืตามก าหนดเวลาอย่างต่อเน่ืองนัน้ไม่แน่นอน 
ขึน้อยู่กบัสภาวะทีเ่อือ้ต่อการด าเนินธุรกจิและสภาพทางเศรษฐกจิ 

CCC(tha), CC(tha), C(tha)   แสดงถึงระดบัความน่าเชื่อถอืขัน้ต ่ามากเมื่อเปรยีบเทยีบกบัผูอ้อกตราสารหรอืตราสารอื่นใน
ประเทศไทย ความสามารถในการปฏบิตัติามขอ้ผูกพนัทางการเงนิขึน้อยู่กบัสภาวะทีเ่อื้อต่อการด าเนินธุรกจิและ
การพฒันาทางเศรษฐกจิเพยีงอย่างเดยีว 

D(tha) อนัดบัความน่าเชื่อถอืเหล่านี้ จะถูกก าหนดใหส้ าหรบัองคก์รหรอืตราสารหนี้ซึง่ก าลงัอยู่ในภาวะผดินัดช าระหนี้ใน
ปัจจุบนั 

ค าอธิบายการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือระยะสัน้ ส าหรบัประเทศไทย 

F1 (tha) แสดงถงึระดบัความสามารถขัน้สงูสุดในการช าระหนี้ตามเงือ่นไขของตราสารตรงตามก าหนดเมื่อเปรยีบเทยีบกบั

ผู้ออกตราสารหรอืตราสารอื่นๆในประเทศไทย ภายใต้อนัดบัความน่าเชื่อถือนี้จะมอบให้ส าหรบัอนัดบัความ

น่าเชื่อถอืทีม่คีวามเสีย่ง “น้อยทีสุ่ด” เมื่อเปรยีบเทยีบกบัผูอ้อกตราสารอื่นในประเทศเดยีวกนัและโดยปกตแิลว้จะ

ก าหนดใหก้บัตราสารทางการเงนิทีอ่อกหรอืค ้าประกนัโดยรฐับาล ในกรณีทีม่รีะดบัความน่าเชื่อถอืสูงเป็นพเิศษ

จะมสีญัลกัษณ์ “+” แสดงไวเ้พิม่เตมิจากอนัดบัความน่าเชื่อถอืทีก่ าหนด 

F2 (tha) แสดงถึงระดบัความสามารถในการช าระหนี้ตามเงื่อนไขทางการเงนิของตราสารตามก าหนดเวลาในระดบัที่น่า

พอใจเมื่อเปรยีบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นๆในประเทศไทย อย่างไรก็ดี ระดบัความน่าเชื่อถือ

ดงักล่าวยงัไม่อาจเทยีบเท่ากบักรณีทีไ่ดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเชื่อถอืทีส่งูกว่า 

F3 (tha) แสดงถึงระดบัความสามารถในการช าระหนี้ตามเงื่อนไขทางการเงนิของตราสารตามก าหนดเวลาในระดบัปาน

กลางเมื่อเปรยีบเทยีบกบัผูอ้อกตราสารหรอืตราสารอื่นๆในประเทศไทย ความสามารถในการช าระหนี้ดงักล่าวจะ
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กองทุนเปิด แอล เอช สแทรทิจี อิควิต้ี หุ้นระยะยาว (LHSTGLTF) 

มคีวามไม่แน่นอนมากขึ้นไปตามความเปลี่ยนแปลงในทางลบในระยะสัน้มากกว่าตราสารทีไ่ดร้บัการจดัอนัดบั

ความน่าเชื่อถอืทีส่งูกว่า 

B (tha) แสดงถงึระดบัความสามารถในการช าระหนี้ตามเงือ่นไขทางการเงนิของตราสารตามก าหนดเวลาทีไ่ม่แน่นอนเมื่อ

เปรยีบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นๆในประเทศไทย ความสามารถในการช าระหนี้ดังกล่าวจะไม่

แน่นอนมากขึน้ตามการเปลีย่นแปลงทางเศรษฐกจิแลการเงนิในทางลบระยะสัน้ 

C (tha) แสดงถงึระดบัความสามารถในการช าระหนี้ตามเงือ่นไขทางการเงนิของตราสารตามก าหนดเวลาทีไ่ม่แน่นอนสูง

เมื่อเปรยีบเทยีบกบัผูอ้อกตราสารหรอืตราสารอื่นๆในประเทศไทย ความสามารถในการปฏบิตัติามขอ้ผูกพนัทาง

การเงนิขึน้อยู่กบัสภาวะทีเ่อือ้ต่อการด าเนินธุรกจิและสภาพการณ์ทางเศรษฐกจิเท่านัน้ 

D (tha) แสดงถงึการผดินัดช าระหนี้ทีไ่ดเ้กดิขึน้แลว้หรอืก าลงัจะเกดิขึน้ 

หมายเหตุประกอบการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือในระยะยาว ในระยะสัน้ ส าหรบัประเทศไทย 

เครื่องบ่งชี้พเิศษส าหรบัประเทศไทย “tha” จะถูกระบุไวต้่อจากอนัดบัความน่าเชื่อถือทุกระดบั เพื่อแยกความแตกต่าง

ออกจากการจดัอนัดบัความน่าเชื่อถอืระดบัสากล เครื่องหมาย “ + ” หรอื “ - ” อาจจะถูกระบุไว้เพิม่เติมต่อจากอนัดบัความ

น่าเชื่อถอืส าหรบัประเทศหนึ่งๆ เพื่อแสดงถงึสถานะย่อยโดยเปรยีบเทยีบกนัภายในอันดบัความน่าเชื่อถอืขึน้หลกั ทัง้นี้ จะไม่

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

ส าหรบัอนัดบัความน่าเชื่อถอืในระยะยาวและจะไม่มกีารระบุสญัลกัษณ์ต่อทา้ยดงักล่าวส าหรบัอนัดบัความน่าเชื่อถือใน

ระยะสัน้ นอกเหนือจาก “F1 (tha)” 

สญัญาณการปรบัอนัดบัความน่าเชื่อถือ (Rating Watch) : สญัญาณการปรบัอนัดบัความน่าเชื่อถอืจะถูกใช้เพื่อแจ้งให้
นักลงทุนทราบว่ามคีวามเป็นไปไดท้ีจ่ะมกีารเปลีย่นแปลงอนัดบัความน่าเชื่อถอืและแจง้แนวโน้มทศิทางของการเปลีย่นแปลง
ดงักล่าว สญัญาณดงักล่าวอาจระบุเป็น “สญัญาณบวก” ซึ่งบ่งชี้แนวโน้มในการปรบัอนัดบัความน่าเชื่อถอืใหส้งูขึน้ “สญัญาณ
ลบ” จะบ่งชี้แนวโน้มในการปรบัอนัดบัความน่าเชื่อถอืใหต้ ่าลง หรอื “สญัญาณววิฒัน์” ในกรณีทีอ่นัดบัความน่าเชื่อถอือาจจะ
ไดร้บัการปรบัขึน้ ปรบัลง หรอืคงที ่โดยปกตสิญัญาณการปรบัอนัดบัความน่าเชื่อถอืมกัจะถูกระบุไวส้ าหรบัช่วงระยะเวลาสัน้ๆ 
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กองทุนเปิด แอล เอช สแทรทิจี อิควิต้ี หุ้นระยะยาว (LHSTGLTF) 

รายงานสรปุเงินลงทุนในตราสารแห่งหน้ี เงินฝาก หรือตราสารก่ึงหน้ีก่ึงทุน 
มูลค่า ณ วนัท่ี 30 เมษายน 2563 

 

 
 
 
 

 
 

รายชื่อหุ้นท่ีลงทุน 10 อนัดบัแรก พร้อมสดัส่วนการลงทุน 
มูลค่า ณ วนัท่ี 30 เมษายน 2563 

 

 
 
 
 

กลุม่ของตราสารการลงทนุ มลูค่าตามราคาตลาด %NAV

(ก) ตราสารภาครฐัไทย/ตราสารภาครฐัต่างประเทศ 14,984,867.40            10.04        

(ข) ตราสารทีธ่นาคารทีม่กีฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ ธนาคารพาณิชย์ 8,414,347.56             5.64          

หรอืบรษิทัเงนิทุนเป็นผูอ้อก/สัง่จ่าย/รบัอาวลั/ค า้ประกนั

(ค) ตราสารทีม่อีนัดบัความน่าเชื่อถอือยูใ่นอนัดบัทีส่ามารถ

ลงทุนได้ (Investment grade)

(ง) ตราสารทีม่อีนัดบัความน่าเชื่อถอือยูใ่นอนัดบัต ่ากวา่อนัดบัที่ - -

สามารถลงทุนได้ (Investment grade) หรอืไม่ม ีRating

ล าดบั ช่ือย่อ ร้อยละของเงินลงทนุ

1 INTUCH 7.02

2 RATCH 6.51

3 TTW 5.95

4 CPALL 5.51

5 ADVANC 5.48

6 PTT 5.08

7 EGCO 4.87

8 CHG 2.53

9 CPF 2.47

10 NETBAY 2.44บรษิทั เน็ตเบย ์จ ากดั (มหาชน)

บรษิทั ซ.ีพ.ีออลล ์ จ ากดั (มหาชน)

บรษิทั แอดวานซ ์อนิโฟร์ เซอร์วสิ จ ากดั (มหาชน)

บรษิทั ปตท. จ ากดั (มหาชน)

บรษิทั ผลติไฟฟ้า จ ากดั (มหาชน)

บรษิทั โรงพยาบาลจุฬารตัน์ จ ากดั (มหาชน)

บรษิทั เจรญิโภคภณัฑอ์าหาร จ ากดั (มหาชน)

บรษิทั ททีดีบับลวิ จ ากดั (มหาชน)

บรษิทั อนิทชั โฮลดิ้งส ์จ ากดั (มหาชน)

บรษิทั ราช กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน)

ช่ือหลกัทรพัย์

กลุ่มของตราสารการลงทุน มูลค่าตามราคาตลาด %NAV

(ก) ตราสารภาครฐัไทย/ตราสารภาครฐัต่างประเทศ -                               -        

(ข) ตราสารทีธ่นาคารทีม่กีฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ ธนาคารพาณชิย์ 4,471,535.13                  2.31       

หรอืบรษิทัเงนิทุนเป็นผูอ้อก/สัง่จ่าย/รบัอาวลั/ค า้ประกนั

(ค) ตราสารทีม่อีนัดบัความน่าเชื่อถอือยู่ในอนัดบัทีส่ามารถ -                               -        

ลงทุนได ้(Investment grade)

(ง) ตราสารทีม่อีนัดบัความน่าเชื่อถอือยู่ในอนัดบัต ่ากว่าอนัดบัที่ -                               -        

สามารถลงทุนได ้(Investment grade) หรอืไมม่ ีRating

สดัส่วนเงนิลงทุนขัน้สงูต่อมลูค่าทรพัย์สนิสุทธขิองกองทุนส าหรบักลุ่มตราสารตาม (ง) เท่ากบั 15% NAV
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กองทุนเปิด แอล เอช สแทรทิจี อิควิต้ี หุ้นระยะยาว (LHSTGLTF) 

รายงานการลงทุนท่ีไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน 
รอบ 6 เดือนระหวา่งวนัท่ี 1 พฤศจิกายน 2562 ถึงวนัท่ี 30 เมษายน 2563 

วนัที ่ รายละเอยีด การด าเนินการแกไ้ข 
  

 
 

 
 
 

การใช้สิทธิออกเสียงในท่ีประชุมผู้ถือหุ้น 
ผูล้งทุนสามารถตรวจดูแนวทางในการใชส้ทิธอิอกเสยีงและการด าเนินการใชส้ทิธอิอกเสยีงไดท้ี ่website ของบรษิทั

จดัการ www.lhfund.co.th 
 

 

 

รายงานรายชื่อของบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง ท่ีมีการท าธรุกรรมกบักองทุนรวม 

 กองทุนเปิด แอล เอช สแทรทจิ ีอิควติี้ หุ้นระยะยาว มกีารท าธุรกรรมกบับุคคลที่เกี่ยวขอ้งในรอบระยะเวลาตัง้แต่
วนัที ่1 พฤศจกิายน 2562 ถงึวนัที ่30 เมษายน 2563 ตามรายชื่อ ดงันี้ 

- บรษิทัหลกัทรพัย ์แลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จ ากดั (มหาชน) 

หมายเหตุ : ผูล้งทุนสามารถตรวจสอบการท าธุรกรรมกบับุคคลที่เกี่ยวขอ้งกบักองทุนรวม ได้ที่บรษิทัจดัการโดยตรง 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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กองทุนเปิด แอล เอช สแทรทิจี อิควิต้ี หุ้นระยะยาว (LHSTGLTF) 

การรบัผลประโยชน์ตอบแทนเน่ืองจากการใช้บริการบุคคลอ่ืนๆ (Soft Commission) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บริษัทท่ีให้ผลประโยชน์ บทวิเคราะหแ์ละ

ข้อมลูข่าวสาร

จดัเย่ียม

ชมบริษัท

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 สแทรทิจี อิควิต้ี หุ้นระยะยาว (LHSTGLTF) 

ค่านายหน้าซื้อขายหลกัทรพัย ์
มูลค่า ณ วนัท่ี 30 เมษายน 2563 

 
 
        หมายเหตุ : * รวมภาษมีลูค่าเพิม่ 

 
 
 

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

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ล าดบั ช่ือบริษทันายหน้า ค่านายหน้า

(บาท)*

อตัราส่วน

(%)

1 บรษิทัหลกัทรพัย ์บวัหลวง จ ากดั 112,464.11 16.33

2 บรษิทัหลกัทรพัย ์ซจีเีอส-ซไีอเอม็บ ี(ประเทศไทย) จ ากดั  40,951.36 5.95

3 บรษิทัหลกัทรพัย ์โนมูระ พฒันสนิ จ ากดั (มหาชน)  35,798.71 5.20

4 บรษิทัหลกัทรพัย ์เครดติ สวสิ (ประเทศไทย) จ ากดั 21,286.72 3.09

5 บรษิทัหลกัทรพัย ์ดบีเีอส วคิเคอร์ส (ประเทศไทย) จ ากดั 3,571.69 0.52

6 บรษิทัหลกัทรพัย ์ฟินนัเซยี ไซรสั จ ากดั (มหาชน) 72,723.94 10.56

7 บรษิทั หลกัทรพัย ์เคจไีอ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 27,241.66 3.96

8 บรษิทัหลกัทรพัย ์กสกิรไทย จ ากดั (มหาชน)  106,281.17 15.43

9 บรษิทั หลกัทรพัย ์กรุงศร ีจ ากดั (มหาชน) 12,908.58 1.87

10 บรษิทัหลกัทรพัย ์เคทบี ี(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน)  85,025.17 12.35

11 บรษิทัหลกัทรพัย ์แลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จ ากดั (มหาชน) 21,945.01 3.19

12 บรษิทัหลกัทรพัย ์ภทัร จ ากดั (มหาชน) 45,869.76 6.66

13 บรษิทัหลกัทรพัย ์ไทยพาณิชย ์จ ากดั 15,751.04 2.29

14 บรษิทัหลกัทรพัย ์ทสิโก ้จ ากดั  86,776.22 12.60

688,595.14 100.00                  รวม

ช่ือกองทนุ PTR

กองทุนเปิด แอล เอช สแทรทจิ ีอคิวติี้ หุน้ระยะยาว 1.2784
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กองทุนเปิด แอล เอช สแทรทิจี อิควิต้ี หุ้นระยะยาว (LHSTGLTF) 

ค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเกบ็จากกองทุนรวม 
ส าหรบัรอบระยะเวลาตัง้แต่วนัท่ี 1 พฤศจิกายน 2562 ถึงวนัท่ี 30 เมษายน 2563

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค่าใช้จ่ายทีเ่รยีกเก็บจากกองทุน* จ านวนเงนิ

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

ค่าธรรมเนยีมการจดัการ (Management Fee) 1,006.59 0.666 ไม่เกนิรอ้ยละ 3.00

ค่าธรรมเนยีมผูดู้แลผลประโยชน์ (Trustee Fee) 18.12 0.012 ไม่เกนิรอ้ยละ 0.10

ค่าธรรมเนยีมนายทะเบยีน (Registrar Fee) 201.32 0.133 ไม่เกนิรอ้ยละ 0.50

ค่าสอบบญัช ี(Audit Fee) 19.89 0.013 ตามทีจ่่ายจรงิ

ค่าทีป่รกึษาการลงทุน (Advisory Fee) ไม่มี ไม่มี ไม่มี

ค่าจดัตัง้และจดทะเบยีนกองทุน (Setup and Registered Fund) 17.77 0.012 ตามทีจ่่ายจรงิ

ค่าใช้จ่ายอืน่ๆ ในการด าเนนิโครงการ  (Others Operating  Expense) 68.96 0.046 ตามทีจ่่ายจรงิ

รวมค่าใช้จ่ายทัง้หมด** 1,332.65 0.882

ค่าใช้จ่ายในการซือ้ขายหลกัทรพัย์ 688.60 0.455 ตามทีจ่่ายจรงิ

หมายเหตุ

* ค่าธรรมเนยีมและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ รวมภาษมีลูค่าเพิม่ ภาษธุีรกจิเฉพาะ หรอืภาษอีืน่ใดในท านองเดยีวกนั(ถ้าม)ี

**  ไม่รวมค่านายหน้าซือ้ขายหลกัทรพัย ์และค่าธรรมเนยีมต่างๆ ทีเ่กดิขึน้จากการซือ้ขายหลกัทรพัย์

รอ้ยละของมลูค่าทรพัยส์นิสทุธขิองกองทุน
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กองทุนเปิด แอล เอช สแทรทิจี อิควิต้ี หุ้นระยะยาว (LHSTGLTF) 

กองทุนเปิด แอล เอช สแทรทิจี อิควิต้ี หุ้นระยะยาว  
งบดลุ 

ณ วนัท่ี 30 เมษายน 2563 

 
 
 

(หน่วย : บาท)
ยงัไม่ได้ตรวจสอบ

สนิทรพัย์
เงนิลงทุนตามมลูค่ายตุธิรรม  (ราคาทุน 142,778,552.10 บาท) 140,947,434.40    
เงนิฝากธนาคาร 8,407,931.13       
ลกูหนี้จากเงนิปันผลและดอกเบีย้ 752,170.43          
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า -                    
ค่าใช้จ่ายรอตดับญัช-ีสทุธิ 20,109.30           
ลกูหนี้จากการขายเงนิลงทุน 3,884,992.69       
รวมสนิทรพัย์ 154,012,637.95

หนี้สนิ
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 211,082.76          
เจ้าหนี้จากการซือ้เงนิลงทุน 4,543,101.27       
เจ้าหนี้จากการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน -                    
หนี้สนิอืน่ 5,704.57             
รวมหนี้สนิ 4,759,888.60       
สนิทรพัยส์ทุธิ 149,252,749.35

สนิทรพัยส์ทุธิ
ทุนทีไ่ด้รบัจากผูถ้อืหน่วยลงทุน 168,412,354.14
ก าไร(ขาดทุน) สะสม
บญัชปีรบัสมดุล 3,159,787.97
ก าไร(ขาดทุน) สะสมจากการด าเนนิงาน (22,319,392.76)
สนิทรพัยส์ทุธิ 149,252,749.35

ประเภทผูถ้อืหน่วยลงทุน
สนิทรพัยส์ทุธต่ิอหน่วยทีค่ านวณแยกตามประเภทผูถ้อืหน่วยลงทุน มดีงันี้
ชนดิสะสมมลูค่า 8.9138               
ชนดิจ่ายเงนิปันผล 8.8298               

ประเภทผูถ้อืหน่วยลงทุน
จ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายแลว้ทัง้หมด ณ วนัสิน้งวด (หน่วย) แยกตามประเภทผูถ้อืหน่วยลงทุน มดีงันี้
ชนดิสะสมมลูค่า 6,512,234.7538    
ชนดิจ่ายเงนิปันผล 10,329,000.6376  

16,841,235.3914  
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กองทุนเปิด แอล เอช สแทรทิจี อิควิต้ี หุ้นระยะยาว (LHSTGLTF) 

กองทุนเปิด แอล เอช สแทรทิจี อิควิต้ี หุ้นระยะยาว  
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน  

ณ วนัท่ี 30 เมษายน 2563 

 

ช่ือย่อ  จ านวนหน่วย / 

มลูค่าท่ีตราไว้

 มลูค่ายติุธรรม 

(บาท)

อตัราส่วนของ

มลูค่ายติุธรรม

(%)

อตัราดอกเบีย้ วนัครบก าหนด

    

พนัธบตัรธนาคารเเห่งประเทศไทยงวดที ่15/91/63 CB20716B    15,000,000.0000        14,984,867.40 10.63 - 16 กรกฎาคม 2563
         14,984,867.40 10.63

    

    

บรษิทับรหิารสนิทรพัย ์กรุงเทพพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) BAM          64,000.0000         1,536,000.00 1.09 -

บรษิทั ฮวิแมนกิ้า จ ากดั (มหาชน) HUMAN        225,100.0000         1,485,660.00 1.05 -

บรษิทั เน็ตเบย ์จ ากดั (มหาชน) NETBAY        116,600.0000         3,643,750.00 2.59 -

บรษิทั แอดวานซ ์อนิโฟร์ เซอร์วสิ จ ากดั (มหาชน) ADVANC          41,300.0000         8,177,400.00 5.80 -

บรษิทั อนิทชั โฮลดิ้งส ์จ ากดั (มหาชน) INTUCH        195,900.0000        10,480,650.00 7.44 -

บรษิทั ยไูนเต็ด เปเปอร์ จ ากดั (มหาชน) UTP        159,000.0000         1,526,400.00 1.08 -

บรษิทั บางกอก เชน ฮอสปิทอล จ ากดั (มหาชน) BCH        225,100.0000         3,083,870.00 2.19 -

บรษิทั กรุงเทพดุสติเวชการ จ ากดั (มหาชน) BDMS        108,000.0000         2,246,400.00 1.59 -

บรษิทั โรงพยาบาลจุฬารตัน์ จ ากดั (มหาชน) CHG      1,535,500.0000         3,777,330.00 2.68 -

บรษิทัทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) BEM        316,800.0000         2,993,760.00 2.12 -

บรษิทั บทีเีอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส ์จ ากดั (มหาชน) BTS        265,200.0000         3,049,800.00 2.16 -

บรษิทั เดลต้า อเีลคโทรนคิส ์(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) DELTA          34,200.0000         1,530,450.00 1.09 -

บรษิทั ฮานา ไมโครอเิลค็โทรนคิส จ ากดั (มหาชน) HANA          53,700.0000         1,557,300.00 1.11 -

ธนาคาร กรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) BBL          20,800.0000         2,163,200.00 1.53 -

ธนาคารเกยีรตนิาคนิ จ ากดั (มหาชน) KKP          18,200.0000            768,950.00 0.55 -

ธนาคาร กรุงไทย จ ากดั (มหาชน) KTB          65,000.0000            715,000.00 0.51 -

บรษิทั ทุนธนชาต จ ากดั (มหาชน) TCAP          42,700.0000         1,569,225.00 1.11 -

บรษิทั ทสิโก้ไฟแนนเชยีลกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) TISCO          44,100.0000         3,241,350.00 2.30 -

บรษิทั บจี ีคอนเทนเนอร์ กล๊าส จ ากดั (มหาชน) BGC        277,600.0000         2,664,960.00 1.89 -

บรษิทั ทคีวิเอม็ คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) TQM          19,200.0000         1,512,000.00 1.07 -

บรษิทัวนีไิทย จ ากดั (มหาชน) VNT          16,800.0000            381,360.00 0.27 -

พนัธบตัร

เทคโนโลยี

ขนสง่และโลจสิตกิส์

รวม พนัธบตัร

หลกัทรพัยจ์ดทะเบยีน

หุน้สามญั

เงนิทุนและหลกัทรพัย์

เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร

กระดาษและวสัดุการพมิพ์

การแพทย์

ชิ้นสว่นอเิลคทรอนคิส์

ธนาคาร

บรรจุภณัฑ์

ประกนัภยัและประกนัชวีติ

ปิโตรเคมแีละเคมภีณัฑ์
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กองทุนเปิด แอล เอช สแทรทิจี อิควิต้ี หุ้นระยะยาว (LHSTGLTF) 

กองทุนเปิด แอล เอช สแทรทิจี อิควิต้ี หุ้นระยะยาว  
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ) 

ณ วนัท่ี 30 เมษายน 2563 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ช่ือย่อ  จ านวนหน่วย / 

มลูค่าท่ีตราไว้

 มลูค่ายติุธรรม 

(บาท)

อตัราส่วนของ

มลูค่ายติุธรรม

(%)

อตัราดอกเบีย้ วนัครบก าหนด

บรษิทั จดัการและพฒันาทรพัยากรน ้าภาคตะวนัออก จ ากดั (มหาชน) EASTW        296,200.0000         2,962,000.00 2.10 -
บรษิทั ผลติไฟฟ้า จ ากดั (มหาชน) EGCO          25,400.0000         7,264,400.00 5.15 -

บรษิทั กลัฟ์ เอน็เนอร์จ ีดเีวลลอปเมนท์ จ ากดั (มหาชน) GULF          55,100.0000         2,135,125.00 1.52 -
บรษิทั ปตท. จ ากดั (มหาชน) PTT        213,500.0000         7,579,250.00 5.38 -

บรษิทั ราช กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) RATCH        146,200.0000         9,722,300.00 6.90 -

บรษิทั เอสพซีจี ีจ ากดั (มหาชน) SPCG          88,400.0000         1,538,160.00 1.09 -

บรษิทั ททีดีบับลวิ จ ากดั (มหาชน) TTW        663,000.0000         8,884,200.00 6.30 -

บรษิทั เบอร์ลี ่ยคุเกอร์ จ ากดั (มหาชน) BJC          27,200.0000         1,094,800.00 0.78 -

บรษิทั ซ.ีพ.ีออลล ์ จ ากดั (มหาชน) CPALL        115,900.0000         8,228,900.00 5.84 -

บรษิทั สยามแมค็โคร จ ากดั (มหาชน) MAKRO        100,100.0000         3,578,575.00 2.54 -

บรษิทั อสีเทริ์นโพลเีมอร์ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) EPG        639,300.0000         2,966,352.00 2.11 -

บรษิทั ปนูซเิมนต์ไทย จ ากดั (มหาชน) SCC           8,800.0000         3,044,800.00 2.16 -

บรษิทั ทโีอเอ เพน้ท์ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) TOA          60,600.0000         2,272,500.00 1.61 -

บรษิทั เจรญิโภคภณัฑอ์าหาร จ ากดั (มหาชน) CPF        136,700.0000         3,690,900.00 2.62 -

บรษิทั โอสถสภา จ ากดั (มหาชน) OSP          17,800.0000            738,700.00 0.52 -

บรษิทั ไทยยเูนีย่น กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) TU        111,900.0000         1,465,890.00 1.04 -

บรษิทั น ้ามนัพชืไทย จ ากดั (มหาชน) TVO          28,200.0000            690,900.00 0.49 -

       125,962,567.00 89.37
         140,947,434.40 100.00

พาณิชย์

อาหารและเครื่องดื่ม

รวม หลกัทรพัยจ์ดทะเบยีน
รวมเงินลงทนุ - 100% (ราคาทนุ 142,778,552.10 บาท) 

พลงังานและสาธารณูปโภค

วสัดุก่อสรา้ง
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กองทุนเปิด แอล เอช สแทรทิจี อิควิต้ี หุ้นระยะยาว (LHSTGLTF) 

กองทุนเปิด แอล เอช สแทรทิจี อิควิต้ี หุ้นระยะยาว  
งบก าไรขาดทุน 

ส าหรบัรอบระยะเวลาตัง้แต่วนัท่ี 1 พฤศจิกายน 2562 ถึงวนัท่ี 30 เมษายน 2563 

 
 
 

(หน่วย : บาท)
ยงัไม่ได้ตรวจสอบ

รายได้จากการลงทุน
รายได้จากเงนิปันผล 3,024,622.28      
รายได้จากดอกเบีย้ 76,643.52          

รวมรายได้ 3,101,265.80      
ค่าใช้จ่าย

ค่าธรรมเนยีมการจดัการ                                                                               1,006,594.66      
ค่าธรรมเนยีมผูดู้แลผลประโยชน์                                                                       18,118.67          
ค่าธรรมเนยีมนายทะเบยีน                                                                              201,318.90        
ค่าสอบบญัชี 19,890.78          
ค่าใช้จ่ายอืน่ๆ ในการด าเนนิโครงการ 628,286.93        

รวมค่าใช้จ่าย 1,874,209.94      
รายได้จากการลงทุนสทุธิ 1,227,055.86
รายการก าไร(ขาดทุน)สทุธจิากเงนิลงทุน

ก าไร(ขาดทุน)สทุธทิีเ่กดิขึน้ทัง้สิน้ (19,166,938.00)
ก าไร(ขาดทุน)สทุธทิีย่งัไม่เกดิขึน้ทัง้สิน้ (7,176,269.68)

รวมก าไร(ขาดทุน)จากเงนิลงทุนทีเ่กดิขึน้และยงัไม่เกดิขึน้ (26,343,207.68)
การเพิม่ขึน้(ลดลง) ในสนิทรพัยส์ทุธจิากการด าเนนิงาน (25,116,151.82)

การเพิม่ขึน้ในสนิทรพัยส์ทุธจิากการด าเนนิงานแยกตามประเภทผูถ้อืหน่วยลงทุน มดีงันี้
ชนดิบุคคลธรรมดาชนดิสะสมมลูค่า (9,669,875.17)
ชนดิผูล้งทุนสถาบนัชนดิจ่ายเงนิปันผล (15,446,276.65)

(25,116,151.82)


