
 

  

 รายงาน 6 เดือน 

กองทุนเป�ด แอล เอช สแทรทิจ ีอิควิต้ี หุนระยะยาว  
สําหรับรอบระยะเวลาต้ังแตวันท่ี 1 พฤศจิกายน 2561 ถึงวันท่ี 30 เมษายน 2562 
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กองทุนเปิด แอล เอช สแทรทิจี อิควิตี� ห ุ้นระยะยาว (LHSTGLTF) 

กองทุนเปิด แอล เอช สแทรทิจี อิควิตี� ห ุ้นระยะยาว (LHSTGLTF) 

ประเภทโครงการ : กองทุนรวมหุน้ระยะยาว ประเภทรบัซื�อคนืหน่วยลงทุน 

นโยบายการลงทุน : กองทุนมีนโยบายที�จะลงทุนในหุ้นสามญัของบรษิัทจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย 
และ/หรอืตลาดหลกัทรพัย ์เอม็ เอ ไอ (mai) โดยจะเน้นการลงทุนดว้ยการสรา้งกลุ่มหลกัทรพัยท์ี�กองทุน
ลงทุนใหม้คีวามผนัผวนตํ�า เพื�อลดความผนัผวนของการลงทุนโดยรวมของกองทุนใหอ้ยู่ในระดบัตํ�าที�สุด  
โดยเฉลี�ยในรอบปีบญัชไีม่น้อยกว่ารอ้ยละ 9: ของมลูค่าทรพัยส์นิสทุธขิองกองทุน สาํหรบัหลกัเกณฑใ์น
การพิจารณาหุ้นที�มีความผนัผวนตํ�าอยู่ภายใต้เงื�อนไขที�บรษิัทจดัการกําหนด อาทิเช่น หุ้นที�มีความ
เคลื�อนไหวของราคาเมื�อเทียบกบัดชันีตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยค่อนขา้งตํ�า (Low Beta) และ/
หรอืหุ้นที�มคีวามเสี�ยงจากการลงทุนค่อนขา้งตํ�า (Low VaR) และ/หรอืหุ้นที�มอีตัราการจ่ายเงนิปันผลสูง
และ/หรอืมอีตัราการเตบิโตของอตัราการจ่ายเงนิปันผลสงู เป็นตน้ 

 บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธทิี�จะเปลี�ยนแปลงหลกัเกณฑ์ในการพิจารณาเลอืกหลกัทรพัย์กลุ่มดงักล่าว    
โดยไม่ถือว่าเป็นการดําเนินการผิดไปจากหนังสอืชี�ชวนส่วนโครงการ ถือว่าได้รบัความเห็นชอบจาก             
ผูถ้ือหน่วยลงทุนแลว้ เพื�อความเหมาะสมกบัสภาวการณ์นั �น ๆ ทั �งนี�เพื�อบรรลุวตัถุประสงค์ของกองทุน   
คอืลดความผนัผวนของการลงทุนและเพื�อประโยชน์ของกองทุนโดยรวม 

 เงินลงทุนส่วนที�เหลือกองทุนอาจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสงัหาริมทรพัย์/หน่วยทรสัต์
ของทรสัตเ์พื�อการลงทุนในอสงัหารมิทรพัย/์หน่วยลงทุนของกองทุนรวมโครงสรา้งพื�นฐาน/ตราสารอื�นใด
ที�ใหส้ทิธใินการไดม้าหรอืที�มผีลตอบแทนอา้งองิกบัตราสารดงักล่าวขา้งต้น หรอืกลุ่มของตราสาร/หน่วย
ลงทุนดงักล่าวขา้งต้น/ตราสารแห่งหนี�/เงนิฝากธนาคาร/ตราสารกึ�งหนี�กึ�งทุน/ใบสาํคญัแสดงสทิธ ิรวมถงึ
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื�นหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื�นตามที�ระบุไว้ในโครงการหรือตามที�
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอื สาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาํหนด โดยการลงทุนนั �นจะตอ้งไม่
สง่ผลใหก้องทุน 

 มฐีานะการลงทุนสุทธ ิ(net exposure) ในตราสารทุนหรอืหุ้นของบรษิัทจดทะเบียนทะเบียน โดยเฉลี�ย
รอบปีบญัชน้ีอยกว่า รอ้ยละ RS ของมลูค่าทรพัยส์นิสทุธขิองกองทุน 

 กองทุนอาจลงทุนหรอืมีไว้ซึ�งสญัญาซื�อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื�อลดความเสี�ยง (Hedging) โดย
เป็นไปตามหลกัเกณฑห์รอืไดร้บัความเหน็ชอบจากสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และอาจลงทุนในหรอื
มไีว้ซึ�งตราสารหนี�ที�มอีนัดบัความน่าเชื�อถอืตํ�ากว่าที�สามารถลงทุนได้ (non – investment grade) และ/
หรอืตราสารหนี�ที�ไม่ไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเชื�อถอื (Unrated) รวมทั �งตราสารทุนที�ไม่ไดจ้ดทะเบยีน
ในตลาดหลักทรพัย์ (Unlisted Securities) กองทุนจะไม่ลงทุนในหรือมีไว้ซึ�งตราสารที�มีลักษณะของ
สญัญาซื�อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) 
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เรยีน ท่านผูถ้อืหน่วยลงทุน 

 กองทุนเปิด แอล เอช สแทรทจิ ีอคิวติี� หุน้ระยะยาว  

บรษิัทหลกัทรพัย์จดัการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จํากดั ขอนําส่ง “รายงานสรุปสถานะการลงทุน” เพื�อรายงาน     

ผลการดาํเนินงานของกองทุนตั �งแต่วนัที� c พฤศจกิายน eSRc ถงึวนัที� f: เมษายน eSRe มาเพื�อโปรดทราบ 

 

สภาพตลาดในรอบบญัชีต ั �งแต่วนัที- . พฤศจิกายน 123. ถึงวนัที- 67 เมษายน 1231 

ดชันีตลาดหลกัทรพัย ์เดอืนพฤศจกิายน eSRc ยงัอ่อนแรงเนื�องจากตลาดยงัไม่มปัีจจยับวกใหมเ่ขา้มาหนุน นกัลงทุน
ยงัวติกกงัวลกบัปัญหาสงครามการค้าและเลอืกชะลอการลงทุนเพื�อรอดูความชดัเจนในการประชุม G20 ในช่วงปลายเดอืน 
Fund Flow ต่างชาตยิงัไหลออกไม่หยุด กดดนัหุน้ Big Cap ปรบัตวัลง นําโดยกลุ่มพลงังาน และ กลุ่มสื�อสาร ส่วนหุน้ Mid - 
small cap ถูกเทขายหนกัโดยเฉพาะกลุ่มอเิลก็ทรอนิกส ์และ กลุ่มที�เกี�ยวขอ้งกบันกัท่องเที�ยวจนีหลงัจากจาํนวนนกัท่องเที�ยว
จนีลดลงทําสถิติตํ�าสุดในรอบ ec เดือน และ กระทรวงพาณิชย์รายงานอตัราเงนิเฟ้อเดอืนตุลาคม ลดลงเป็น c.ef% จาก 
c.ff% ในเดอืนกนัยายน ขณะที�เงนิเฟ้อพื�นฐานลดลงเป็น :.oS% จาก :.9% ในเดอืนกนัยายน อกีทั �งมกีารประกาศมาตรการ
กระตุ้นการท่องเที�ยวมาตามนัด ครม.อนุมตัิยกเลิกวีซ่า ณ ด่านตรวจคนเข้าเมือง ec ประเทศ เป็นเวลา R: วนั เริ�มมีผล      
สิ�นเดอืนพฤศจกิายน eSRc - มกราคม eSRe 

SET Index เดอืนตุลาคม eSRc เคลื�อนไหวผนัผวนในทศิทางลงจากหลายปัจจยัลบรุมกดดนั โดยเฉพาะปัจจยัจาก
ภายนอกซึ�งตลาดยงัวติกกงัวลกบัปัญหาสงครามการค้าระหว่างจนีและสหรฐัที�ยงัยดืเยื�อ ประกอบกบันักลงทุนเริ�มกงัวลต่อ
เศรษฐกจิจนีหลงัประกาศ GDP ไตรมาส f/eSRc ขยายตวัเพยีง R.S% ตํ�าสดุในรอบ t ปี และตวัเลขสง่ออกเดอืนกนัยายน ตดิ
ลบเป็นครั �งแรกในรอบ ct เดอืน และ จาํนวนนกัท่องเที�ยวจนีเดอืนกนัยายนหดตวัต่อเนื�องเป็นเดอืนที� f 

SET Index เดอืนกนัยายน eSRc กลบัมาฟื�นตวัแมใ้นช่วง c-e สปัดาหแ์รกดชันีจะปรบัตวัลงจากปัญหา Trade war 
ระหว่างสหรฐัและประเทศคู่ค้าที�ยงัยืดเยื�อกดดนั SET index ลดลงทําจุดตํ�าสุดของเดือนที�ระดบั c,RRR จุด (ce/t/eSRc) 
จากนั �นดชันีปรบัตวัขึ�นอย่างรวดเรว็เนื�องจากนักลงทุนตอบรบัต่อภาพการเมอืงในประเทศที�ชดัเจนขึ�น หลงัพระบาทสมเดจ็
พระเจ้าอยู่หวัทรงมพีระราชโองการโปรดเกล้าให้ประกาศใช้ พ.ร.บ.ประกอบรฐัธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ�ง ส.ว.และ ส.ส.      
ลงในราชกจิจานุเบกษา 

เดอืนสงิหาคม eSRc ตลาดหุน้พกัตวัจากที�เพิ�มขึ�นรอ้นแรงในเดอืนกรกฎาคม (+6.7%) ประกอบกบัภาพใหญ่ยงัถูก
กดดนัจากปัจจยัภายนอก โดยเฉพาะปัญหาสงครามการคา้ระหว่างจนีและสหรฐัที�ยงัยดืเยื�อ รวมถงึค่าเงนิกลุ่มประเทศตลาด
เกิดใหม่ อาทิ ตุรกี และ อาร์เจนติน่า อ่อนค่าลงอย่างรวดเร็ว สร้างความกังวลให้กับตลาดและเป็นปัจจยัลบใหม่กดดัน 
Sentiment การลงทุน และ Fund Flow ต่างชาตยิงัไหลออกจากตามปัจจยัลบขา้งต้นและเป็นผลจาก MSCI Rebalance ซึ�ง
ปรบัลดนํ�าหนกัหุน้ไทยจากการนําหุน้ A-Share ของจนีเขา้มาคาํนวณในดชันี ในขณะที�เศรษฐกจิในประเทศยงัแขง็แกร่ง GDP      
ไตรมาส e/eSRc ขยายตวั }.R% ดกีว่าที�ตลาดคาดไวท้ี� }.S% ประกอบกบัรฐับาลจดังาน Thailand focus e:c9 เรยีกความ
เชื�อมั �นหนุนหุน้ Big Cap ปรบัขึ�นประคองดชันี 



 

 

4 
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SET Index เดือนกรกฎาคม eSRc เกิด Technical rebound หลังจากที�ร่วงแรงกว่า c9S จุด หรือ c:% ในช่วง        
2 เดอืนก่อนหน้า โดยมแีรงซื�อหุน้คนืในทุก Sector นําโดยกลุ่ม สื�อสาร และ ธนาคาร ส่วนกลุ่มสื�อสารตอบรบั กสทช. เร่งเปิด
ประมูลคลื�น t:: MHz และ c9:: MHz รอบใหม่ พร้อมผ่อนคลายกฏเกณฑ์การประมูล ทําให้ราคาประมูลเริ�มต้นและการ
แข่งขนัลดลง และกลุ่มธนาคาร ได ้Sentiment บวกจากคณะกรรมการกํากบัดูแลการประกอบวชิาชพีบญัช ี(กกบ.) มมีติให้
เลื�อนการบงัคบัใช้มาตรฐานบญัชีใหม่ (IFRS9) ออกไป c ปี เป็นวนัที� c มกราคม eSRf จากกําหนดเดมิวนัที� c มกราคม 
2562 อกีทั �งยงัไดแ้รงหนุนจากรายงานกาํไรสทุธไิตรมาส e/eSRc ออกมาดกีว่าที�เราและตลาดคาดไว ้

ในเดอืนมถุินายน eSRc ตลาดหุน้เคลื�อนไหวผนัผวนในทศิทางลงตามตลาดหุน้ต่างประเทศเนื�องจากนกัลงทุนยงัวติก
กงัวลต่อปัญหาสงครามการคา้หลงัจากสหรฐัและจนีต่างออกมาตรการตอบโตท้างภาษซีึ�งกนัและกนั ในขณะที�นานาประเทศซึ�ง
ถูกสหรฐัเรยีกเกบ็ภาษเีริ�มทยอยออกมาตรการตอบโต ้อาท ิแคนนาดา เมก็ซโิก อยี ูและ อนิเดยี นอกจากนี�ยงัมปัีจจยัลบจาก 
FED ปรบัขึ�นอตัราดอกเบี�ยอกี :.eS% เป็น e% และส่งสญัญาณขึ�นอตัราดอกเบี�ยอกี e ครั �งในช่วงครึ�งปีหลงั ผลกัดนัให ้Fund 
Flow ต่างชาตไิหลออกเป็นลบต่อหุน้ในกลุ่ม Big Cap 

SET Index เดอืนพฤษภาคม eSRc เคลื�อนไหวผนัผวนในทศิทางลง เนื�องจากตลาดไม่มปัีจจยับวกใหม่ นกัลงทุนรอ
ความชดัเจนต่อประเด็นสงครามการค้าระหว่างสหรฐัและจนี รวมไปถึงการปรบัขึ�นอตัราดอกเบี�ยของเฟดหลงัจากที�อตัรา
ผลตอบแทนพนัธบตัรรฐับาลสหรฐัอายุ c: ปี พุ่งขึ�นทะลุระดบั f% ทาํสถติสิงูสดุในรอบ o ปี และในเดอืนพฤษภาคม eSRc ม ี
Fund flow ต่างชาติไหลออก ทยอยขายปรบัพอรต์ก่อนที�เฟดจะมกีารประชุมอกีครั �งในช่วงวนัที� ce-cf มถุินายน และปรบั
พอร์ตก่อนที� MSCI จะนําหุ้นจีนกว่า e:: หลักทรัพย์เข้าคํานวณใน MSCI Index ซึ�งจะเริ�มมีผลบังคับใช้ตั �งแต่วันที�             
fc พฤษภาคม eSRc 

 
 
บรษิัทขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นอย่างสูง ที�ได้มอบความไว้วางใจให้บรษิัทบรหิารเงนิลงทุนของท่าน 

บรษิทัยงัคงยนืยนัในความตั �งใจและทุม่เทความสามารถเพื�อบรหิารเงนิของท่านอย่างมปีระสทิธภิาพสงูที�สดุต่อไป และหากท่านมี

ขอ้สงสยัประการใด ท่านสามารถตดิต่อมาได้ที�บรษิทัหลกัทรพัย์จดัการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮา้ส ์จํากดั หมายเลขโทรศพัท ์  

:e-e9R-f}9} หรอืที�อเีมล ์lhfund@lhfund.co.th 

 

 

    ขอแสดงความนบัถอื 

                  บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน แลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จาํกดั 
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กองทุนเปิด แอล เอช สแทรทิจี อิควิตี� ห ุ้นระยะยาว (LHSTGLTF) 
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กองทุนเปิด แอล เอช สแทรทิจี อิควิตี� ห ุ้นระยะยาว (LHSTGLTF) 

รายชื-อผ ู้จดัการกองทุน 
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กองทุนเปิด แอล เอช สแทรทิจี อิควิตี� ห ุ้นระยะยาว (LHSTGLTF) 

ตารางเปรียบเทียบผลการดาํเนินงาน 
กองทุนเปิด แอล เอช สแทรทิจี อิควิตี� ห ุ้นระยะยาว (ชนิดสะสมมลูค่า) 

ข้อมลู ณ วนัที- 67 เมษายน 1231 
 

 
 

              

 
 

 
 
 

 

ขอ้มลู ณ วนัที� f: เมษายน eSRe 
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กองทุนเปิด แอล เอช สแทรทิจี อิควิตี� ห ุ้นระยะยาว (LHSTGLTF) 

ตารางเปรียบเทียบผลการดาํเนินงาน 
กองทุนเปิด แอล เอช สแทรทิจี อิควิตี� ห ุ้นระยะยาว (ชนิดจ่ายเงินปันผล) 

ข้อมลู ณ วนัที- 67 เมษายน 1231 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

ขอ้มลู ณ วนัที� f: เมษายน eSRe 



 

 

9 

 

กองทุนเปิด แอล เอช สแทรทิจี อิควิตี� ห ุ้นระยะยาว (LHSTGLTF) 

- เอกสารการวดัผลการดําเนินงานของกองทุนรวมฉบบันี�ไดจ้ดัทําขึ�นตามมาตรฐานการวดัผลการดําเนินงานของกองทุนรวม

ของสมาคมบรษิทัจดัการลงทุน 

- ผลการดาํเนินงานในอดตี/ผลการเปรยีบเทยีบผลการดาํเนินงานที�เกี�ยวขอ้งกบัผลติภณัฑใ์นตลาดทุน มไิดเ้ป็นสิ�งยนืยนัถงึผล

การดาํเนินงานในอนาคต 

- ทาํความเขา้ใจลกัษณะสนิคา้ เงื�อนไข ผลตอบแทน และความเสี�ยง ก่อนตดัสนิใจลงทุน 

 

 

รายงานสถานะการลงทุน การก ู้ยืมเงิน และการก่อภาระผกูพนั 
มลูค่า ณ วนัที- 67 เมษายน 1231 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายละเอียดการลงทุน มูลค ่าตามราคาตลาด % NAV

หลกัทรัพยห์รือทรัพยส์นิในประเทศ 85,363,856.98              100.12          

พนัธบตัรรัฐบาล

     อายุคงเหลอืน้อยกว่า 1 ปี 4,985,053.05                5.85              

เงนิฝากธนาคาร 3,635,354.93                4.26              

หุ้นสามญั 76,743,449.00              90.01            

ประเภทรายการค้างรับค้างจ่ายหรือหนี�สนิอื�น ๆ (102,295.27)                 (0.12)             

มูลค ่าทร ัพยสิ์นสุทธิ 85,261,561.71                 100.00             
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กองทุนเปิด แอล เอช สแทรทิจี อิควิตี� ห ุ้นระยะยาว (LHSTGLTF) 

รายละเอียดการลงทุนในหลกัทรพัย ์
  มลูค่า ณ วนัที- 67 เมษายน 1231 

 

อตัราส่วน จาํนวนเงินต้น มูลค ่ายุติธรรม

(%) หรือ จาํนวนหุ้น/ (บาท)

หน่วย

เงินฝากธนาคาร

ธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกัด (มหาชน) 4.26 3,630,134.38 3,635,354.93

          รวมเงินฝากธนาคาร 4.26 3,635,354.93

พันธบตัรร ัฐบาล

ธนาคารแห่งประเทศไทย 5.85 5,000.00 4,985,053.05

          รวมพันธบตัรร ัฐบาล 5.85 4,985,053.05

หุ้นสามญั

     หมวดธุรกิจการท่องเที�ยวและสนัทนาการ

บริษัท โรงแรมเซน็ทรัลพลาซา จาํกัด (มหาชน) 0.96 19,200.00 820,800.00

บริษัท วรีันดา รีสอร์ท จาํกัด (มหาชน) 0.13 11,200.00 112,000.00

     หมวดธุรกิจการแพทย์

บริษัท กรุงเทพดุสติเวชการ จาํกัด(มหาชน) 1.49 49,700.00 1,267,350.00

บริษัท บางกอก เชน ฮอสปิทอล จาํกัด (มหาชน) 1.02 47,700.00 868,140.00

บริษัท โรงพยาบาลบาํรุงราษฎร์ จาํกัด (มหาชน) 0.95 4,600.00 814,200.00

บริษัท โรงพยาบาลราชธานี จาํกัด (มหาชน) 2.00 71,000.00 1,704,000.00

     หมวดธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จาํกัด (มหาชน) 5.01 62,300.00 4,267,550.00

บริษัท บทีีเอส กรุ๊ป โฮลดิ�ง จาํกัด (มหาชน) 4.05 292,300.00 3,449,140.00

บริษัท พริมา มารีน จาํกัด (มหาชน) 1.60 179,400.00 1,363,440.00

บริษัท เอเชีย เอวเิอชั �น จาํกัด (มหาชน) 1.03 205,900.00 877,134.00

บริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จาํกัด (มหาชน) 3.06 239,700.00 2,612,730.00

     หมวดธุรกิจเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื�อสาร

บริษัท อนิทัช โฮลดิ�งส ์จาํกัด (มหาชน) 5.02 71,900.00 4,278,050.00

บริษัท แอดวานซ ์อนิโฟร์ เซอร์วสิ จาํกัด (มหาชน) 4.99 22,400.00 4,256,000.00

     หมวดธุรกิจธนาคาร

ธนาคารกรุงเทพ จาํกัด (มหาชน) 3.95 16,600.00 3,369,800.00

ธนาคารกรุงไทย จาํกัด (มหาชน) 1.43 64,400.00 1,217,160.00

ธนาคารเกียรตินาคิน จาํกัด (มหาชน) 2.79 36,000.00 2,376,000.00

บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเซยีลกรุ๊ป จาํกัด (มหาชน) 2.67 27,200.00 2,278,000.00

บริษัท ทุนธนชาต จาํกัด (มหาชน) 2.87 46,200.00 2,448,600.00

รายละเอียด
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กองทุนเปิด แอล เอช สแทรทิจี อิควิตี� ห ุ้นระยะยาว (LHSTGLTF) 

รายละเอียดการลงทุนในหลกัทรพัย ์(ต่อ) 
มลูค่า ณ วนัที- 67 เมษายน 1231 

 
 
 
 
 
 

อตัราส่วน จาํนวนเงินต้น มูลค ่ายุติธรรม

(%) หรือ จาํนวนหุ้น/ (บาท)

หน่วย

     หมวดธุรกิจพลงังานและสาธารณูปโภค

บริษัท ทีทีดับบลวิ จาํกัด (มหาชน) 6.88 472,900.00 5,863,960.00

บริษัท บางจากคอร์ปอเรชั �น จาํกัด (มหาชน) 1.97 51,600.00 1,677,000.00

บริษัท ปตท. จาํกัด (มหาชน) 4.90 85,700.00 4,177,875.00

บริษัท ผลติไฟฟ้า จาํกัด (มหาชน) 3.96 11,400.00 3,374,400.00

บริษัท ผลติไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ�ง จาํกัด (มหาชน) 4.95 67,800.00 4,220,550.00

บริษัท เอสพซีจีี จาํกัด (มหาชน) 1.41 66,800.00 1,202,400.00

     หมวดธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์

บริษัท เอม็ บ ีเค จาํกัด (มหาชน) 0.96 39,100.00 821,100.00

บริษัทเซน็ทรัลพฒันา จาํกัด (มหาชน) 1.96 22,100.00 1,668,550.00

     หมวดธุรกิจพาณิชย์

บริษัท ซพี ีออลล ์จาํกัด (มหาชน) 4.50 49,500.00 3,836,250.00

     หมวดธุรกิจวสัดุก่อสร้าง

บริษัท ปนูซเิมนต์ไทย จาํกัด(มหาชน) 1.90 3,500.00 1,617,000.00

บริษัท ปนูซเีมนต์นครหลวง จาํกัด (มหาชน) 2.01 7,900.00 1,714,300.00

     หมวดธุรกิจสื�อและสิ�งพมิพ์

บริษัท เมเจอร์ ซนีีเพลก็ซ ์กรุ้ป จาํกัด (มหาชน) 2.07 62,000.00 1,767,000.00

     หมวดธุรกิจอาหารและเครื�องดื�ม

บริษัท เจริญโภคภัณฑอ์าหาร จาํกัด (มหาชน) 3.13 97,800.00 2,665,050.00

บริษัท ไทยยเูนี�ยน กรุ๊ป จาํกัด (มหาชน) 2.45 110,300.00 2,084,670.00

บริษัท เอม็เคเรสโตรองต์กรุ๊ป จาํกัด (มหาชน) 1.96 23,000.00 1,673,250.00

          รวมหุ้นสามญั 90.01 76,743,449.00

รวมเงินลงทุน 100.12 85,363,856.98

รายการค ้างจ่ายหรือหนี�สินอื-น ๆ -0.12 -102,295.27

มูลค่าทร ัพยสิ์นสุทธิ 100.00 85,261,561.71

รายละเอียด
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กองทุนเปิด แอล เอช สแทรทิจี อิควิตี� ห ุ้นระยะยาว (LHSTGLTF) 

รายละเอียดตวัตราสารและอนัดบัความน่าเชื-อถือของตราสารแห่งหนี�  เงินฝาก หรือ ตราสารกึ-งหนี�กึ-งทุน  
มลูค่า ณ วนัที- 67 เมษายน 1231 

 

 
 

สถาบนัการจดัอนัดบัความน่าเชื-อถือ TRIS Rating 

คาํอธิบายการจดัอนัดบัเครดิตตราสารหนี�ระยะกลางและยาวมีอายุต ั �งแต่ . ปีขึ�นไป 

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

AA มคีวามเสี�ยงตํ�ามาก ผู้ออกตราสารหนี�มคีวามสามารถในการชําระดอกเบี�ยและคนืเงนิต้นในเกณฑ์สูงมาก แต่อาจ
ได้รบัผลกระทบจากการเปลี�ยนแปลงทางธุรกจิ เศรษฐกจิ และสิ�งแวดลอ้มอื�นๆ มากกว่าอนัดบัเครดติที�อยู่ในระดบั 
AAA 

A มคีวามเสี�ยงในระดบัตํ�า ผู้ออกตราสารหนี�มคีวามสามารถในการชําระดอกเบี�ยและคนืเงนิต้นในเกณฑ์สูง แต่อาจ
ไดร้บัผลกระทบจากการเปลี�ยนแปลงทางธุรกจิ เศรษฐกจิ และสิ�งแวดลอ้มอื�นๆ มากกว่าอนัดบัเครดติที�อยู่ในระดบัสงู
กว่า 

BBB มีความเสี�ยงในระดบัปานกลาง ผู้ออกตราสารหนี�มีความสามารถในการชําระดอกเบี�ยและคืนเงนิต้นในเกณฑ์ที�
เพียงพอ แต่มีความอ่อนไหวต่อการเปลี�ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ�งแวดล้อมอื�นๆ มากกว่า และอาจมี
ความสามารถในการชาํระหนี�อ่อนแอลงเมื�อเทยีบกบัอนัดบัเครดติที�อยู่ในระดบัสงูกว่า 

BB มคีวามเสี�ยงในระดบัสงู ผูอ้อกตราสารหนี�มคีวามสามารถในการชําระดอกเบี�ยและคนืเงนิต้นในเกณฑต์ํ�ากว่าระดบั
ปานกลาง และจะไดร้บัผลกระทบจากการเปลี�ยนแปลงทางธุรกจิ เศรษฐกจิ และสิ�งแวดลอ้มอื�นๆ ค่อนขา้งชดัเจน ซึ�ง
อาจสง่ใหค้วามสามารถในการชาํระหนี�อยู่ในเกณฑท์ี�ไม่เพยีงพอ 

B มคีวามเสี�ยงในระดบัสงูมาก ผูอ้อกตราสารหนี�มคีวามสามารถในการชําระดอกเบี�ยและคนืเงนิต้นในเกณฑ์ตํ�า และ
อาจจะหมดความสามารถหรอืความตั �งใจในการชาํระหนี�ไดต้ามการเปลี�ยนแปลงของสถานการณ์ทางธุรกจิ เศรษฐกจิ 
และสิ�งแวดลอ้มอื�นๆ  

C มคีวามเสี�ยงในการผดินัดชําระหนี�สูงที�สุด ผู้ออกตราสารหนี�ไม่มคีวามสามารถในการชําระดอกเบี�ยและคนืเงนิต้น
ตามกําหนดอย่างชดัเจน โดยตอ้งอาศยัเงื�อนไขที�เอื�ออํานวยทางธุรกจิ เศรษฐกจิ และสิ�งแวดลอ้มอื�นๆ อย่างมากจงึ
จะมคีวามสามารถในการชาํระหนี�ได ้

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

อันดับเครดิตภายในระดับเดียวกัน 

 

ประเภท ผู้ออก อนัดบั มูลค ่าตาม

ความน่าเชื-อถือ ราคาตลาด

พนัธบตัร ธนาคารแห่งประเทศไทย - 4,985,053.05                     

เงนิฝากธนาคาร ธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกัด (มหาชน) AA+(FITCH) 3,635,354.93                     
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กองทุนเปิด แอล เอช สแทรทิจี อิควิตี� ห ุ้นระยะยาว (LHSTGLTF) 

คาํอธิบายการจดัอนัดบัเครดิตตราสารหนี�ระยะส ั �นมีอายุต ํ-ากว่า . ปี 

T1 ผูอ้อกตราสารหนี�มสีถานะทั �งทางด้านการตลาดและการเงนิที�แขง็แกร่งในระดบัดมีาก และนักลงทุนจะได้รบัความ

คุม้ครองจากการผดินัดชําระหนี�ที�ดกีว่าอนัดบัเครดติในระดบัอื�น ผูอ้อกตราสารที�ไดร้บัอนัดบัเครดติในระดบัดงักล่าว

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

T2 ผูอ้อกตราสารหนี�มสีถานะทั �งทางดา้นการตลาดและการเงนิที�แขง็แกร่งในระดบัด ีและมคีวามสามารถในการชําระหนี�

ระยะสั �นในระดบัที�น่าพอใจ 

T3 ผูอ้อกตราสารหนี�มคีวามสามารถในการชาํระหนี�ระยะสั �นในระดบัที�ยอมรบัได ้

T4 ผูอ้อกตราสารหนี�มคีวามสามารถในการชาํระหนี�ระยะสั �นที�ค่อนขา้งอ่อนแอ 

อันดับเครดิตทุกประเภทที �จดัโดย TRIS Rating เป็นอันดับเครดิตตราสารหนี9ในตระกูลเงนิบาท ซึ �งสะท้อนความสามารถ

ในการชําระหนี9ของผู้ออกตราสารโดยไม่รวมความเสี �ยงในการเปลี�ยนแปลงการชําระหนี9จากสกุลเงนิบาทเป็นสกุลเงนิตรา

ต่างประเทศ 

นอกจากนี� TRIS Rating ยงักําหนด “แนวโน้มอนัดับเครดิต” (Rating Outlook) เพื�อสะท้อนความเป็นไปได้ของการ

เปลี�ยนแปลงอนัดบัเครดติของผูอ้อกตราสารในระยะปานกลางหรอืระยะยาว โดย TRIS Rating จะพจิารณาถงึโอกาสที�จะเกดิ

การเปลี�ยนแปลงของภาวะอุตสาหกรรมและสภาพแวดล้อมทางธุรกิจในอนาคตของผู้ออกตราสารที�อาจกระทบต่อ

ความสามารถในการชําระหนี� ทั �งนี� แนวโน้มอนัดบัเครดติที�ออกใหแ้ก่หน่วยงานหนึ�งๆ จะเทยีบเท่ากบัความสามารถในการ

ชาํระหนี�ของหน่วยงานนั �นๆ แนวโน้มอนัดบัเครดติแบ่งออกเป็น } ระดบั ไดแ้ก่ 

Positive  หมายถงึ อนัดบัเครดติอาจปรบัขึ�น 

Stable  หมายถงึ อนัดบัเครดติอาจไม่เปลี�ยนแปลง 

Negative หมายถงึ อนัดบัเครดติอาจปรบัลดลง 

Developing หมายถงึ อนัดบัเครดติอาจปรบัขึ�น ปรบัลดลง หรอืไม่เปลี�ยนแปลง 

สถาบนัการจดัอนัดบัความน่าเชื-อถือ Fitch Rating 
คาํอธิบายการจดัอนัดบัความน่าเชื-อถือระยะยาว สาํหรบัประเทศไทย 

AAA(tha) แสดงถงึระดบัความน่าเชื�อถอืขั �นสงูสุดของอนัดบัความน่าเชื�อถอืภายในประเทศไทย ซึ�งกําหนดโดย Fitch โดย
อนัดบัความน่าเชื�อถอืนี�จะมอบใหก้บัอนัดบัความน่าเชื�อถอืที�มคีวามเสี�ยง “น้อยที�สดุ” เมื�อเปรยีบเทยีบกบัผูอ้อก
ตราสารหรอืตราสารอื�นในประเทศไทย และโดยปกตแิลว้จะกาํหนดใหแ้ก่ตราสารทางการเงนิที�ออกหรอืคํ�าประกนั
โดยรฐับาล 
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กองทุนเปิด แอล เอช สแทรทิจี อิควิตี� ห ุ้นระยะยาว (LHSTGLTF) 

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

BBB (tha) แสดงถึงระดบัความน่าเชื�อถือขั �นปานกลางเมื�อเปรยีบเทียบกบัผู้ออกตราสารหรอืตราสารอื�นในประเทศไทย 
อย่างไรกด็มีคีวามเป็นไปได้มากว่าการเปลี�ยนแปลงของสถานการณ์หรอืสภาพทางเศรษฐกจิจะมผีลกระทบต่อ
ความสามารถในการชําระหนี�ได้ตรงตามกําหนดเวลาของตราสารทางการเงนิเหล่านี�มากกว่าตราสารหนี�อื�นที�
ไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเชื�อถอืในประเภทที�สงูกว่า 

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

B (tha) แสดงถงึระดบัความน่าเชื�อถอืขั �นตํ�าอย่างมนีัยสาํคญัเมื�อเปรยีบเทยีบกบัผูอ้อกตราสารหรอืตราสารอื�นในประเทศ
ไทย การปฏบิตัติามเงื�อนไขของตราสารหนี�และขอ้ผกูพนัทางการเงนิยงัคงเป็นไปไดใ้นปัจจุบนั แต่ความมั �นคงยงั
จาํกดัอยู่ในระดบัหนึ�งเท่านั �น และความสามารถในการชําระหนี�คนืตามกําหนดเวลาอย่างต่อเนื�องนั �นไม่แน่นอน 
ขึ�นอยู่กบัสภาวะที�เอื�อต่อการดาํเนินธุรกจิและสภาพทางเศรษฐกจิ 

CCC(tha), CC(tha), C(tha)   แสดงถึงระดบัความน่าเชื�อถอืขั �นตํ�ามากเมื�อเปรยีบเทยีบกบัผูอ้อกตราสารหรอืตราสารอื�นใน
ประเทศไทย ความสามารถในการปฏบิตัติามขอ้ผูกพนัทางการเงนิขึ�นอยู่กบัสภาวะที�เอื�อต่อการดาํเนินธุรกจิและ
การพฒันาทางเศรษฐกจิเพยีงอย่างเดยีว 

D(tha) อนัดบัความน่าเชื�อถอืเหล่านี� จะถูกกาํหนดใหส้าํหรบัองคก์รหรอืตราสารหนี�ซึ�งกาํลงัอยู่ในภาวะผดินดัชาํระหนี�ใน
ปัจจุบนั 

คาํอธิบายการจดัอนัดบัความน่าเชื-อถือระยะส ั �น สาํหรบัประเทศไทย 

F1 (tha) แสดงถงึระดบัความสามารถขั �นสงูสดุในการชาํระหนี�ตามเงื�อนไขของตราสารตรงตามกาํหนดเมื�อเปรยีบเทยีบกบั

ผู้ออกตราสารหรอืตราสารอื�นๆในประเทศไทย ภายใต้อนัดบัความน่าเชื�อถือนี�จะมอบให้สําหรบัอนัดบัความ

น่าเชื�อถอืที�มคีวามเสี�ยง “น้อยที�สดุ” เมื�อเปรยีบเทยีบกบัผูอ้อกตราสารอื�นในประเทศเดยีวกนัและโดยปกตแิลว้จะ

กาํหนดใหก้บัตราสารทางการเงนิที�ออกหรอืคํ�าประกนัโดยรฐับาล ในกรณีที�มรีะดบัความน่าเชื�อถอืสงูเป็นพเิศษ

จะมสีญัลกัษณ์ “+” แสดงไวเ้พิ�มเตมิจากอนัดบัความน่าเชื�อถอืที�กาํหนด 

F2 (tha) แสดงถึงระดบัความสามารถในการชําระหนี�ตามเงื�อนไขทางการเงนิของตราสารตามกําหนดเวลาในระดบัที�น่า

พอใจเมื�อเปรยีบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื�นๆในประเทศไทย อย่างไรก็ดี ระดบัความน่าเชื�อถือ

ดงักล่าวยงัไม่อาจเทยีบเท่ากบักรณีที�ไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเชื�อถอืที�สงูกว่า 

F3 (tha) แสดงถึงระดบัความสามารถในการชําระหนี�ตามเงื�อนไขทางการเงนิของตราสารตามกําหนดเวลาในระดบัปาน

กลางเมื�อเปรยีบเทยีบกบัผูอ้อกตราสารหรอืตราสารอื�นๆในประเทศไทย ความสามารถในการชาํระหนี�ดงักล่าวจะ
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มคีวามไม่แน่นอนมากขึ�นไปตามความเปลี�ยนแปลงในทางลบในระยะสั �นมากกว่าตราสารที�ไดร้บัการจดัอนัดบั

ความน่าเชื�อถอืที�สงูกว่า 

B (tha) แสดงถงึระดบัความสามารถในการชาํระหนี�ตามเงื�อนไขทางการเงนิของตราสารตามกาํหนดเวลาที�ไม่แน่นอนเมื�อ

เปรยีบเทียบกบัผู้ออกตราสารหรือตราสารอื�นๆในประเทศไทย ความสามารถในการชําระหนี�ดังกล่าวจะไม่

แน่นอนมากขึ�นตามการเปลี�ยนแปลงทางเศรษฐกจิแลการเงนิในทางลบระยะสั �น 

C (tha) แสดงถงึระดบัความสามารถในการชาํระหนี�ตามเงื�อนไขทางการเงนิของตราสารตามกําหนดเวลาที�ไม่แน่นอนสงู

เมื�อเปรยีบเทยีบกบัผูอ้อกตราสารหรอืตราสารอื�นๆในประเทศไทย ความสามารถในการปฏบิตัติามขอ้ผูกพนัทาง

การเงนิขึ�นอยู่กบัสภาวะที�เอื�อต่อการดาํเนินธุรกจิและสภาพการณ์ทางเศรษฐกจิเท่านั �น 

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

หมายเหตปุระกอบการจดัอนัดบัความน่าเชื-อถือในระยะยาว ในระยะส ั �น สาํหรบัประเทศไทย 

เครื�องบ่งชี�พเิศษสาํหรบัประเทศไทย “tha” จะถูกระบุไวต่้อจากอนัดบัความน่าเชื�อถือทุกระดบั เพื�อแยกความแตกต่าง

ออกจากการจดัอนัดบัความน่าเชื�อถอืระดบัสากล เครื�องหมาย “ + ” หรอื “ - ” อาจจะถูกระบุไว้เพิ�มเติมต่อจากอนัดบัความ

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�อถือ (Rating Watch) : สญัญาณการปรบัอนัดบัความน่าเชื�อถอืจะถูกใช้เพื�อแจ้งให้
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� โดยปกตสิญัญาณการปรบัอนัดบัความน่าเชื�อถอืมกัจะถูกระบุไวส้าํหรบัช่วงระยะเวลาสั �นๆ 
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กองทุนเปิด แอล เอช สแทรทิจี อิควิตี� ห ุ้นระยะยาว (LHSTGLTF) 

รายงานสรปุเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี�  เงินฝาก หรือตราสารกึ-งหนี�กึ-งทุน 
มลูค่า ณ วนัที- 67 เมษายน 1231 

 

 
 

 
 

 
รายชื-อหุ้นที-ลงทุน .7 อนัดบัแรก พร้อมสดัส่วนการลงทุน 

มลูค่า ณ วนัที- 67 เมษายน 1231 

 
 
 
 
 
 

กลุ่มของตราสารการลงทุน มูลค ่าตามราคาตลาด % NAV

(ก) ตราสารภาครัฐไทย/ตราสารภาครัฐต่างประเทศ 4,985,053.05         5.85           

(ข) ตราสารที�ธนาคารที�มกีฎหมายเฉพาะจัดตั �งขึ�น ธนาคารพาณิชย์ 3,635,354.93         4.26           

หรือบริษัทเงนิทุนเป็นผูอ้อก/สั �งจ่าย/รับอาวลั/คํ�าประกัน

(ค) ตราสารที�มอีนัดับความน่าเชื�อถืออยู่ในอนัดับที�สามารถ

ลงทุนได้ (Investment grade)

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

สามารถลงทุนได้ (Investment grade) หรือไม่ม ีRating

ลาํดบั ชื-อย่อ ร้อยละของเงินลงทุน

1 TTW 6.88

2 INTUCH 5.02

3 AOT 5.01

4 ADVANC 4.99

5 RATCH 4.95

6 PTT 4.90

7 CPALL 4.50

8 BTS 4.05

9 EGCO 3.96

10 BBL 3.95

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จาํกัด (มหาชน)

ธนาคาร กรุงเทพ จาํกัด (มหาชน)

บริษัท แอดวานซ ์อนิโฟร์ เซอร์วสิ จาํกัด (มหาชน)

บริษัท ราช กรุ๊ป จาํกัด (มหาชน)

บริษัท ปตท. จาํกัด (มหาชน)

บริษัท ซ.ีพ.ีออลล ์ จาํกัด (มหาชน)

บริษัท บทีีเอส กรุ๊ป โฮลดิ�งส ์จาํกัด (มหาชน)

บริษัท ผลติไฟฟ้า จาํกัด (มหาชน)

บริษัท ทีทีดับบลวิ จาํกัด (มหาชน)

บริษัท อนิทัช โฮลดิ�งส ์จาํกัด (มหาชน)

ชื-อหลกัทร ัพย ์

สัดส่วนเงนิลงทุนขั 9นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนสําหรับกลุ่มตราสารตาม (ง) เท่ากับ 15% NAV
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กองทุนเปิด แอล เอช สแทรทิจี อิควิตี� ห ุ้นระยะยาว (LHSTGLTF) 

รายงานการลงทุนที-ไม ่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน 
รอบ 3 เดือนระหว่างวนัที- . พฤศจิกายน 123. ถึงวนัที- 67 เมษายน 1231 

วนัที� รายละเอยีด การดาํเนินการแกไ้ข 
  

 
 

 
 

การใช้สิทธิออกเสียงในที-ประชุมผ ู้ถือหุ้น 
ผูล้งทุนสามารถตรวจดูแนวทางในการใชส้ทิธอิอกเสยีงและการดําเนินการใชส้ทิธอิอกเสยีงไดท้ี� website ของบรษิทั

จดัการ www.lhfund.co.th 
 

 

รายงานรายชื-อของบคุคลที-เกี-ยวข้อง ที-มีการทาํธรุกรรมกบักองทุนรวม 

 กองทุนเปิด แอล เอช สแทรทจิ ีอคิวติี� หุ้นระยะยาว มกีารทําธุรกรรมกบับุคคลที�เกี�ยวขอ้งในรอบระยะเวลาตั �งแต่
วนัที� c พฤศจกิายน eSRc ถงึวนัที� f: เมษายน eSRe ตามรายชื�อ ดงันี� 

- บรษิทัหลกัทรพัย ์แลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จาํกดั (มหาชน) 

- บรษิทั แลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จาํกดั (มหาชน) 

- บรษิทั ควอลติี�เฮา้ส ์จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหต ุ : ผูล้งทุนสามารถตรวจสอบการทําธุรกรรมกบับุคคลที�เกี�ยวขอ้งกบักองทุนรวม ไดท้ี�บรษิทัจดัการโดยตรง หรอืที� website ของบรษิัท
หลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน แลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จาํกดั www.lhfund.co.th และสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. www.sec.or.th 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

18 

 

กองทุนเปิด แอล เอช สแทรทิจี อิควิตี� ห ุ้นระยะยาว (LHSTGLTF) 

การรบัผลประโยชน์ตอบแทนเนื-องจากการใช้บริการบุคคลอื-นๆ  (Soft Commission) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บริษัทที-ให้ผลประโยชน์ บทวิเคราะหแ์ละข้อมูล

ข่าวสาร

จดัเยี-ยมชมบริษัท 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 � � � 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 � � � 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

บริษัทหลกัทรัพย ์เคทีบ ี(ประเทศไทย) จาํกัด (มหาชน) � � � เพื�อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
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กองทุนเปิด แอล เอช สแทรทิจี อิควิตี� ห ุ้นระยะยาว (LHSTGLTF) 

ค่านายหน้าซื�อขายหลกัทรพัย ์
มลูค่า ณ วนัที- 67 เมษายน พ.ศ. 1231

 
 
หมายเหต  ุ: * รวมภาษมีลูค่าเพิ�ม 

 
 

อตัราส่วนหมนุเวียนการลงทุนของกองทุน (Portfolio Turnover Ratio: PTR) 
มลูค่า ณ วนัที- 67 เมษายน 1231 

 

 
 
 
 
 

ลาํดบั ชื-อบริษัทนายหน้า ค่านายหน้า

(บาท)*

อตัราส ่วน

(%)

1 บริษัทหลกัทรัพย์ บวัหลวง จํากดั 13,222.22 7.69

2 บริษัทหลกัทรัพย์ ซจีเีอส-ซไีอเอม็บ ี(ประเทศไทย) จํากดั 2,958.50 1.72

3 บริษัทหลกัทรัพย์ ซ ีแอล เอส เอ (ประเทศไทย) จํากดั 3,110.72 1.81

4 บริษัทหลกัทรัพย์ โนมูระ พฒันสนิ จํากดั (มหาชน) 10,576.74 6.15

5 บริษัทหลกัทรัพย์ เครดติ สวสิ (ประเทศไทย) จํากดั 4,087.46 2.38

6 บริษัทหลกัทรัพย์ ฟินันเซยี ไซรัส จํากดั (มหาชน) 5,194.91 3.02

7 บริษัท หลกัทรัพย์ เคจไีอ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) 24,477.08 14.24

8 บริษัทหลกัทรัพย์ กสกิรไทย จํากดั (มหาชน) 28,633.50 16.66

9 บริษัท หลกัทรัพย์ กรุงศรี จํากดั (มหาชน) 29,763.71 17.31

10 บริษัทหลกัทรัพย์ เคทบี ี(ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) 29.52 0.03

11 บริษัทหลกัทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮา้ส์ จํากดั (มหาชน) 6,917.75 4.02

12 บริษัทหลกัทรัพย์ ภทัร จํากดั (มหาชน) 1,459.12 0.85

13 บริษัทหลกัทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จํากดั 13,567.32 7.89

14 บริษัทหลกัทรัพย์ ทสิโก ้จํากดั 11,830.61 6.88

15 บริษัทหลกัทรัพย์ธนชาต จํากดั (มหาชน) 11,557.87 6.72

16 บริษัทหลกัทรัพย์ ทรีนีตี� จํากดั 4,525.57 2.63

171,912.60 100.00                   รวม

ชื-อกองทุน PTR

กองทุนเปิด แอล เอช สแทรทิจี อคิวติี� หุ้นระยะยาว 0.635
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กองทุนเปิด แอล เอช สแทรทิจี อิควิตี� ห ุ้นระยะยาว (LHSTGLTF) 

ค่าใช้จ่ายที-เรียกเกบ็จากกองทุนรวม 
สาํหรบัรอบระยะเวลาต ั �งแต่วนัที- . พฤศจิกายน 123. ถึงวนัที- 67 เมษายน 1231 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค่าใช้จ่ายที�เรียกเก็บจากกองทุน* จาํนวนเงนิ

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

ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee) 404.71 0.530 ไม่เกินร้อยละ 3.00

ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ (Trustee Fee) 9.11 0.012 ไม่เกินร้อยละ 0.10

ค่าธรรมเนียมนายทะเบยีน (Registrar Fee) 101.18 0.133 ไม่เกินร้อยละ 0.50

ค่าสอบบญัชี (Audit Fee) 19.83 0.026 ตามที�จ่ายจริง

ค่าที�ปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee) ไม่มี ไม่มี ไม่ม ี

ค่าจัดตั �งและจดทะเบยีนกองทุน (Setup and Registered Fund) 18.31 0.024 ตามที�จ่ายจริง

ค่าใช้จ่ายอื�นๆ ในการดาํเนินโครงการ (Others Operating  Expense) 5.05 0.007 ตามที�จ่ายจริง

รวมค่าใช้จ่ายทั �งหมด** 558.19 0.732

ค่าใช้จ่ายในการซื�อขายหลกัทรัพย์ 171.91 0.225 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 สแทรทิจี อิควิตี� ห ุ้นระยะยาว (LHSTGLTF) 

กองทุนเปิด แอล เอช สแทรทิจี อิควิตี� ห ุ้นระยะยาว  
งบดลุ 

ณ วนัที- 67 เมษายน 1231 
 

 
 

 

(หน่วย : บาท)

ยงัไม่ไดต้รวจสอบ

สนิทรพัย์

เงนิลงทุนตามมูลค่ายุตธิรรม (ราคาทุน 79,012,606.57 บาท) 81,728,502.05

เงนิฝากธนาคาร 3,630,134.38

ลูกหนี�จากเงนิปันผลและดอกเบี�ย 684,600.75

ค่าใชจ่้ายรอตดับญัช ี- สุทธิ 55,841.88        

ลูกหนี�จากการขายเงนิลงทุน -                 

สนิทรพัยอ์ื�น -                 

รวมสนิทรพัย์ 86,099,079.06

หนี�สนิ

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 158,747.22      

เจา้หนี�จากการซื�อเงนิลงทุน 675,490.19      

เจา้หนี�จากการรบัซื�อคนืหน่วยลงทุน -                 

หนี�สนิอื�น 3,279.94          

รวมหนี�สนิ 837,517.35      

สนิทรพัยส์ุทธิ 85,261,561.71

สนิทรพัยส์ุทธิ

ทุนที�ไดร้บัจากผูถ้อืหน่วยลงทุน 82,875,693.28

กาํไร(ขาดทุน) สะสม

บญัชปีรบัสมดุล (95,037.85)

กาํไร(ขาดทุน) สะสมจากการดาํเนินงาน 2,480,906.28

สนิทรพัยส์ุทธิ 85,261,561.71

สนิทรพัยส์ุทธต่ิอหน่วย 10.2878

จาํนวนหน่วยลงทุนที�จาํหน่ายแล้วทั �งหมด ณ วนัส ิ�นงวด (หน่วย) 8,287,569.3165
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กองทุนเปิด แอล เอช สแทรทิจี อิควิตี� ห ุ้นระยะยาว (LHSTGLTF) 

กองทุนเปิด แอล เอช สแทรทิจี อิควิตี� ห ุ้นระยะยาว  
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน  

ณ วนัที- 67 เมษายน 1231 

 

ชื-อย่อ จาํนวนหน่วย / 

ม ูลค ่าที-ตราไว้

 ม ูลค ่ายุติธรรม

 (บาท)

อตัราส่วนของ

มูลค ่ายุติธรรม

(%)

อตัราดอกเบี�ย วนัครบกาํหนด

พนัธบตัรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที� 14/91/62 CB19704B 5,000,000.000 4,985,053.05    6.10 - 4 กรกฎาคม 2562

4,985,053.05    6.10

หุ้นสามญั

เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื�อสาร

บริษัท แอดวานซ ์อนิโฟร์ เซอร์วสิ จาํกัด (มหาชน) ADVANC 22,400.000 4,256,000.00    5.21 -

บริษัท อนิทัช โฮลดิ�งส ์จาํกัด (มหาชน) INTUCH 71,900.000 4,278,050.00    5.23 -

การแพทย์

บริษัท บางกอก เชน ฮอสปิทอล จาํกัด (มหาชน) BCH 47,700.000 868,140.00       1.06 -

บริษัท กรุงเทพดุสติเวชการ จาํกัด (มหาชน) BDMS 49,700.000 1,267,350.00    1.55 -

บริษัท โรงพยาบาลบาํรุงราษฎร์ จาํกัด (มหาชน) BH 4,600.000 814,200.00       1.00 -

บริษัท โรงพยาบาลราชธานี จาํกัด (มหาชน) RJH 71,000.000 1,704,000.00    2.08 -

การท่องเที�ยวและสนัทนาการ

บริษัท โรงแรมเซน็ทรัลพลาซา จาํกัด (มหาชน) CENTEL 19,200.000 820,800.00       1.00 -

บริษัท วรีันดา รีสอร์ท จาํกัด (มหาชน) VRANDA 11,200.000 112,000.00       0.14 -

ขนส่งและโลจิสติกส์

บริษัท เอเชีย เอวเิอชั �น จาํกัด (มหาชน) AAV 205,900.000 877,134.00       1.07 -

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จาํกัด (มหาชน) AOT 62,300.000 4,267,550.00    5.22 -

บริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จาํกัด (มหาชน) BEM 239,700.000 2,612,730.00    3.20 -

บริษัท บทีีเอส กรุ๊ป โฮลดิ�งส ์จาํกัด (มหาชน) BTS 292,300.000 3,449,140.00    4.22 -

บริษัท พริมา มารีน จาํกัด (มหาชน) PRM 179,400.000 1,363,440.00    1.67 -

ธนาคาร

ธนาคาร กรุงเทพ จาํกัด (มหาชน) BBL 16,600.000 3,369,800.00    4.12 -

ธนาคารเกียรตินาคิน จาํกัด (มหาชน) KKP 36,000.000 2,376,000.00    2.91 -

ธนาคาร กรุงไทย จาํกัด (มหาชน) KTB 64,400.000 1,217,160.00    1.49 -

บริษัท ทุนธนชาต จาํกัด (มหาชน) TCAP 46,200.000 2,448,600.00    3.00 -

บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จาํกัด (มหาชน) TISCO 27,200.000 2,278,000.00    2.79 -

พลงังานและสาธารณูปโภค

บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั �น จาํกัด (มหาชน) BCP 51,600.000 1,677,000.00    2.05 -

บริษัท ผลติไฟฟ้า จาํกัด (มหาชน) EGCO 11,400.000 3,374,400.00    4.13 -

บริษัท ปตท. จาํกัด (มหาชน) PTT 85,700.000 4,177,875.00    5.11 -

บริษัท ราช กรุ๊ป จาํกัด (มหาชน) RATCH 67,800.000 4,220,550.00    5.16 -

บริษัท เอสพซีจีี จาํกัด (มหาชน) SPCG 66,800.000 1,202,400.00    1.47 -

บริษัท ทีทีดับบลวิ จาํกัด (มหาชน) TTW 472,900.000 5,863,960.00    7.18 -

พนัธบตัร

หลกัทรัพยจ์ดทะเบยีน

รวม พนัธบตัร
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กองทุนเปิด แอล เอช สแทรทิจี อิควิตี� ห ุ้นระยะยาว (LHSTGLTF) 

กองทุนเปิด แอล เอช สแทรทิจี อิควิตี� ห ุ้นระยะยาว  
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ) 

ณ วนัที- 67 เมษายน 1231 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ชื-อย่อ จาํนวนหน่วย / 

มูลค่าที-ตราไว้

 มูลค่ายุติธรรม

 (บาท)

อตัราส่วนของ

มูลค ่ายุติธรรม

(%)

อตัราดอกเบี�ย วนัครบกาํหนด

พฒันาอสงัหาริมทรัพย์

บริษัท เซน็ทรัลพฒันา จาํกัด (มหาชน) CPN 22,100.000 1,668,550.00    2.04 -

บริษัท เอม็ บ ีเค จาํกัด (มหาชน) MBK 39,100.000 821,100.00       1.01 -

พาณิชย์

บริษัท ซ.ีพ.ีออลล ์ จาํกัด (มหาชน) CPALL 49,500.000 3,836,250.00    4.69 -

วสัดุก่อสร้าง

บริษัท ปนูซเิมนต์ไทย จาํกัด (มหาชน) SCC 3,500.000 1,617,000.00    1.98 -

บริษัท ปนูซเีมนต์นครหลวง จาํกัด (มหาชน) SCCC 7,900.000 1,714,300.00    2.10 -

สื�อและสิ�งพมิพ์

บริษัท เมเจอร์ ซนีีเพลก็ซ ์กรุ้ป จาํกัด (มหาชน) MAJOR 62,000.000 1,767,000.00    2.16 -

อาหารและเครื�องดื�ม

บริษัท เจริญโภคภัณฑอ์าหาร จาํกัด (มหาชน) CPF 97,800.000 2,665,050.00    3.26 -

บริษัท เอม็เคเรสโตรองต์กรุ๊ป จาํกัด (มหาชน) M 23,000.000 1,673,250.00    2.05 -

บริษัท ไทยยเูนี�ยน กรุ๊ป จาํกัด (มหาชน) TU 110,300.000 2,084,670.00    2.55 -

76,743,449.00   93.90

81,728,502.05   100.00รวมเงินลงทุน - 100% (ราคาทุน 79,012,606.57 บาท) 

รวม หลกัทรัพยจ์ดทะเบยีน
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กองทุนเปิด แอล เอช สแทรทิจี อิควิตี� ห ุ้นระยะยาว (LHSTGLTF) 

กองทุนเปิด แอล เอช สแทรทิจี อิควิตี� ห ุ้นระยะยาว  
งบกาํไรขาดทุน 

สาํหรบังวดหกเดือนสิ�นสดุวนัที-  67 เมษายน 1231 

 
 

(หน่วย : บาท)

ยงัไม่ไดต้รวจสอบ

รายไดจ้ากการลงทุน

รายไดจ้ากเงนิปันผล 1,372,861.20

รายไดจ้ากดอกเบี�ย 53,984.46

รวมรายได้ 1,426,845.66

ค่าใชจ่้าย

ค่าธรรมเนียมการจดัการ                                                                               404,708.06

ค่าธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน์                                                                       9,105.98

ค่าธรรมเนียมนายทะเบยีน                                                                              101,177.10

ค่าสอบบญัชี 19,835.79

ค่าใชจ่้ายอื�นๆ ในการดาํเนินโครงการ 23,367.95

รวมค่าใชจ่้าย 558,194.88

รายไดจ้ากการลงทุนสุทธิ 868,650.78

รายการกาํไร(ขาดทุน)สุทธจิากเงนิลงทุน

กาํไร(ขาดทุน)สุทธทิี�เกดิขึ�นทั �งส ิ�น (1,737,045.94)

กาํไร(ขาดทุน)สุทธทิี�ยงัไม่เกดิขึ�นทั �งส ิ�น 3,973,206.16

รวมกาํไร(ขาดทุน)จากเงนิลงทุนที�เกดิขึ�นและยงัไม่เกดิขึ�น 2,236,160.22

การเพิ�มขึ�น(ลดลง) ในสนิทรพัยส์ุทธจิากการดาํเนินงาน 3,104,811.00


