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กองทุนเปิด แอล เอช สแทรทิจี อิควิต้ี หุ้นระยะยาว (LHSTGLTF) 

กองทุนเปิด แอล เอช สแทรทิจี อิควิต้ี หุ้นระยะยาว (LHSTGLTF) 

ประเภทโครงการ :  กองทุนรวมหุน้ระยะยาว ประเภทรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน 

นโยบายการลงทุน :  กองทุนมีนโยบายลงทุนในตราสารทุน และ/หรอื กองทุนรวมอีทีเอฟ และ/หรอื กองทุนรวมดชันีที่
อ้างอิงกบัผลตอบแทนหุ้นหรอืกลุ่มหุน้ของบรษิัทจดทะเบยีน หรอืหุน้สามญัของบรษิัทจดทะเบยีนใน
ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และ/หรอืตลาดหลกัทรพัย ์เอม็ เอ ไอ (mai) โดยจะเน้นการลงทุนใน
หลกัทรพัย์ด้วยการสรา้งกลุ่มหลกัทรพัย์ที่ลงทุนให้มคีวามผนัผวนต ่า เพื่อลดความผนัผวนของการ
ลงทุนโดยรวมของกองทุนให้อยู่ในระดบัต ่าที่สุด โดยเฉลี่ยในรอบปีบญัชไีม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ
มลูค่าทรพัย์สนิสุทธขิองกองทุน ทัง้นี้ หลกัเกณฑ์ในการพจิารณาหุน้หรอืหลกัทรพัย์ทีม่คีวามผนัผวน
ต ่าอยู่ภายใต้เงื่อนไขทีบ่รษิทัจดัการก าหนด อาทเิช่น หุ้นทีม่คีวามเคลื่อนไหวของราคาเมื่อเทยีบกบั
ดชันีตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยค่อนขา้งต ่า (Low Beta) และ/หรอืหุ้นที่มีความเสี่ยงจากการ
ลงทุนค่อนขา้งต ่า (Low VaR) และ/หรอืหุน้ทีม่อีตัราการจ่ายเงนิปันผลสูง และ/หรอืมอีตัราการเตบิโต
ของอตัราการจ่ายเงนิปันผลสงู เป็นต้น  

บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิี่จะเปลี่ยนแปลงหลกัเกณฑ์ในการพจิารณาเลอืกหลกัทรพัย์กลุ่มดงักล่าว
โดยไม่ถอืว่าเป็นการด าเนินการผดิไปจากหนังสอืชีช้วนส่วนโครงการ ถอืว่าไดร้บัความเหน็ชอบจากผู้
ถอืหน่วยลงทุนแลว้ เพื่อความเหมาะสมกบัสภาวการณ์นัน้ ๆ ทัง้นี้ เพื่อบรรลุวตัถุประสงคข์องกองทุน
คอืลดความผนัผวนของการลงทุนและเพื่อประโยชน์ของกองทุนโดยรวม 

เงนิลงทุนส่วนที่เหลอื กองทุนอาจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสงัหารมิทรพัย์/หน่วยทรสัต์
ของทรสัตเ์พื่อการลงทุนในอสงัหารมิทรพัย/์หน่วยลงทุนของกองทุนรวมโครงสรา้งพืน้ฐาน/ตราสารอื่น
ใดที่ใหส้ทิธใินการไดม้าหรอืทีม่ผีลตอบแทนอ้างองิกบัตราสารดงักล่าวขา้งต้น หรอืกลุ่มของตราสาร/
หน่วยลงทุนดงักล่าวขา้งตน้/ตราสารแห่งหนี้/เงนิฝากธนาคาร/ตราสารกึง่หนี้กึ่งทุน/ใบส าคญัแสดงสทิธ ิ
หรือหน่วย private equity ตามประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. รวมถึงหลักทรัพย์หรือ
ทรพัย์สนิอื่นหรอืการหาดอกผลโดยวธิอีื่นตามที่ระบุไว้ในโครงการหรอืตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. 
หรอื ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด โดยการลงทุนนัน้ตอ้งไม่ส่งผลใหก้องทุนมฐีานะ
การลงทุนสุทธ ิ(net exposure) ในตราสารทุน หรอืหุ้นสามญัของบรษิัทจดทะเบยีน โดยเฉลี่ยรอบปี
บญัชน้ีอยกว่ารอ้ยละ 65  ของมลูค่าทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุน 

กองทุนอาจลงทุนหรอืมไีวซ้ึ่งสญัญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อลดความเสีย่ง (Hedging) โดย
เป็นไปตามหลกัเกณฑ์หรอืไดร้บัความเหน็ชอบจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และอาจลงทุนใน
หรอืมไีวซ้ึง่ตราสารหนี้ทีม่อีนัดบัความน่าเชื่อถอืต ่ากว่าทีส่ามารถลงทุนได ้(non - investment grade) 
และ/หรอืตราสารหนี้ที่ไม่ได้รบัการจดัอนัดบัความน่าเชื่อถอื (Unrated) รวมทัง้ตราสารทุนทีไ่ม่ไดจ้ด
ทะเบียนในตลาดหลักทรพัย์ (Unlisted Securities) กองทุนจะไม่ลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารที่มี
ลกัษณะของสญัญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) 
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เรยีน ท่านผูถ้อืหน่วยลงทุน 

 กองทุนเปิด แอล เอช สแทรทจิ ีอคิวติี ้หุน้ระยะยาว  

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

ผลการด าเนินงานของกองทุนตัง้แต่วนัที ่1 พฤศจกิายน 2563 ถงึวนัที ่30 เมษายน 2564 มาเพื่อโปรดทราบ 

 

สภาพตลาดในรอบบญัชีตัง้แต่วนัท่ี 1 พฤศจิกายน 2563 ถึงวนัท่ี 30 เมษายน 2564 

ดชันี SET ปรบัตวัเพิม่ขึน้ 213 จุด (+18%mom) ในเดอืน พ.ย. มาปิดที ่1,408 จุดดว้ยปรมิาณการซื้อขายเฉลี่ยต่อ
วนัที ่88,466 ลบ. (+71.4% mom, +69.4% yoy) นักลงทุนต่างชาตซิื้อสุทธ ิ32,644 ลบ. ในเดอืนทีผ่่านมา ดชันีปรบัตวัเพิม่ขึน้
ในเดอืนที่ผ่านมาและปิดที่ 1,408 จุด โดยตลาดได้รบัแรงหนุนจากข่าวความคบืหน้าของวคัซีน หลงัจากบรษิัท Pfizer และ 
BioNTech ไดร้ายงานผลการทดลองในระยะที่ 3 ที่ดแีละคาดว่าจะยื่นขออนุมตัิในการใช้วคัซีนฉุกเฉินจาก FDA นอกจากนี้
ตลาดยงัได้รบัแรงหนุนจากเงนิทุนต่างชาติไหลเขา้ตลาดหุ้น 32,644 ลบ. ในขณะที่ดชันีการผลติ Manufacturing PMI ใน
ประเทศพฒันาแลว้สะทอ้นว่าภาคการผลติก าลงัขยาย โดยบรษิทัจดทะเบยีนประกาศผลก าไร 3Q20 (92% ของ Market Cap รวม) 
มีก าไรสุทธิ 1.49 แสนล้านบาท เพิ่มขึ้น 22.7%qoq แต่ยังหดตัว 32.3%yoy ซึ่งท าให้เห็นสัญญาณการฟ้ืนตัวของผล
ประกอบการ 

ดชันี SET ปรบัตวัเพิม่ขึ้น 41 จุด (+3%mom) ในเดอืน ธ.ค. มาปิดที่ 1,449 ด้วยมูลค่าซื้อขายเฉลี่ย 98,506 ลบ.  
(+11.3% mom, +111% yoy) นักลงทุนต่างชาตซิื้อสุทธ ิ2,521ลบ. ในเดอืนทีผ่่านมา ดชันีปิดที ่1,449 จุดไดร้บัแรงหนุนจาก
วคัซีนของ Moderna และ Pfizer-BioNTech ได้รบัการอนุมัติให้ใช้เป็นการฉุกเฉิน และในปลายเดือน EU และ UK บรรลุ
ขอ้ตกลงการคา้หลงั Brexit trade ในขณะทีส่ภาคองเกรสของสหรฐัฯไดอ้นุมตัมิาตรการกระตุ้นทางการคลงั แต่ยงัต้องรอการ
เซน็รบัรองจากทรมัป์ อย่างไรกต็ามการระบาดระลอกใหม่และการกลายพนัธข์อง Covid-19 ไดส้รา้งแรงกดดนัต่อตลาด 

ดชันีปรบัตวัขึน้ 17 จุด (+1.2%mom) ในเดอืน ม.ค.2564 มาปิดทีร่ะดบั 1,467 จุดพรอ้มมลูค่าซื้อขายเฉลีย่ที ่98,584.2 ลบ. 
(+0.1% mom, +61% yoy) นักลงทุนต่างชาตขิายสุทธ ิ10,903 ลบ. จากความคาดหวงัว่าไบเดนจะออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกจิ
มูลค่า US$1.9 ล้านล้าน เพื่อหนุนภาคครวัเรอืนและธุรกิจท่ามกลางวกิฤต Covid-19 แต่ในปลายเดอืน เหตุการณ์ short-selling 
ของหุ้น GameStop ในอเมริกากดดันตลาดหุ้นทัว่โลก จากความกังวลว่า hedge funds ที่มีสถานะ short ในหุ้น GameStop  
จะขายหุน้อื่นเพื่อชดเชยผลขาดทุนทีเ่กดิขึน้จากเหตุการณ์นี้ ครม.เหน็ชอบ 5 มาตรการเยยีวยา Covid-19 รอบใหม่ ประกอบดว้ย 
1) ลดค่าไฟฟ้า 2 เดอืน, 2) ลดค่าน ้าประปา 10% 2 เดือน, 3) ช่วยค่าอินเตอร์เน็ตโหลดแอฟหมอชนะไม่คดิค่าดาต้า 3 เดอืน,  
4) แจกเงนิใหก้บัเกษตรกร แรงงาน และผูป้ระกอบอาชพีอสิระทีไ่ดร้บัผลกระทบจากไวรสั Covid-19 รอบใหม่จ านวน 3,500 บาท
เป็นเวลา 2 เดือน และ 5) เพิ่มสทิธ ิมาตรการคนละครึ่งอีก 1 ล้านสิทธ์, ครม.อนุมตัิเงนิเยยีวยา Covid-19 รอบใหม่ “เราชนะ”:  
ใหเ้งนิช่วยเหลอืประชาชนจ านวน 3,500 บาทต่อคนเป็นเวลา 2 เดอืน หรอื 7,000 บาทต่อคน ครอบคลุมประชากร 31.1 ล้านคน 
วงเงนิรวม 2.17 แสนล้านบาท, ตลท. เสนอปรบัเกณฑ์ค านวณดชันี SET SET50/100 โดยใช ้Market Cap ถ่วงน ้าหนักดว้ย 
Free float ของหุน้นัน้ ๆ โดยมเีป้าหมายเพื่อควบคุมหุ้น Free float ต ่า และท าให้ดชันีมกีารเคลื่อนไหวที่ Smooth มากขึน้, 
กระทรวง.พาณิชย์รายงานยอดส่งออกเดอืน ธ.ค. 2563 ที่สามารถพลกิมาเป็นขยายตวั 4.71%  yoy ดีขึ้นจากเดอืน พ.ย.  
ทีห่ดตวั 3.65%yoy และดกีว่าทีต่ลาดคาดไวว้่าจะหดตวั 1.3-2.4%yoy แต่ทัง้ปีของปี 2563 ยงัหดตวั 6.01% ส่วนยอดน าเขา้
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ขยายตวั 3.6% yoy พลกิจากหดตวั -1.0%yoy ในเดอืนก่อนหน้าและเป็นการขยายตวัครัง้แรกตัง้แต่เดอืน เม.ษ. 2563 แต่
ภาพรวมทัง้ปียงัคงหดตวั -6.0%yoy 

ดชันีตลาดหลกัทรพัย์ในเดอืนกุมภาพนัธ์ 2564 ปรบัตวัขึน้มาปิดเดอืนที่ 1,497 จุด โดยตลาดไดร้บัแรงหนุนจากความ
คาดหวงัว่าวุฒสิภาสหรฐัฯจะอนุมตัริ่างกฏหมายกระตุ้นเศรษฐกจิ US$1.9 ล้านล้านn หลงัจากสภาผูแ้ทนราษฏรไดอ้นุมตัไิปแล้ว 
แต่ในปลายกุมภาพนัธ์ ข้อมูลเศรษฐกิจที่ดีท าให้มคีวามกังวลต่อเงนิเฟ้อที่เพิ่มขึ้นเร็วกว่าคาด และท าให้เกิดแรงขายในตลาด
พนัธบตัรสหรฐัฯ ส่งผลใหเ้กดิการปรบัฐานของตลาดหุน้ทัว่โลก โดยในเดอืนนี้ ครม. อนุมตัมิาตรการภาษี ช่วยเยยีวยาผลกระทบ
จากโควดิ: ประกอบด้วย 1)ลดภาษีที่ดนิ 90% เหลอื 10%, 2) ลดภาษีการโอนให้บ้านทีม่รีาคาต ่ากว่า 3 ล้านบาทจาก 2% เหลอื 
0.01% และ 3) ขยายเวลายื่นภาษีเงนิได้บุคคลธรรมดาออกไปอีก 3 เดือนจนถึงเดอืน ม.ิย. 2564 และ IMF ปรบัลดคาดการณ์ 
GDP ของไทยป้ีนี้เป็นขยายตวั 2.7% จากเดมิ 4% แต่ประเมนิว่าปี 2565 เศรษฐกจิไทยจะขยายตวัเพิม่ขึน้เป็น 4.6% 

ดชันีปรบัตัวมาปิดเดือนมีนาคม 2564 ที่ 1,587 จุด ตลาดได้รบัแรงหนุนหลงัจากปธน. ไบเดน เซ็นผ่านร่างกระตุ้น
เศรษฐกิจ รวมถงึ Fed ไดย้นืยนัว่าจะใชน้โยบายการเงนิแบบผ่อนคลายจนกว่าเศรษฐกจิจะฟ้ืนตวัได้ถงึเป้าหมาย อย่างไรกต็าม
ตลาดพนัธบตัรได้สะท้อนความกงัวลเงนิเฟ้อ โดยผลตอบแทน UST10Y ปรบัเพิ่มสู่ระดบัสูงสุดในรอบ 10 เดอืนที่ระดบั 1.75% 
ส่วนในประเทศไทย รฐับาลเตรยีมมาตรการในการเปิดประเทศ ซึ่งรวมถึงการใช้วคัซีนพาสปอร์ต และการลดระยะเวลากักตัว
ส ารองผูเ้ดนิทางเขา้ประเทศทีไ่ด้รบัวคัซีนครบโดสแล้ว โดยในเดอืนมนีาคมมปัีจจยัดงันี้ วคัซีนป้องกนัไวรสั Covid-19 ของซโินแว
คจ านวน 2 แสนโดส ส่งมอบให้กบัประเทศไทยลอ็ตแรกจ านวน 2 แสนโดสเริม่กระจายและฉีดให้กบัประชาชนในวนัที่ 28 ก.พ. 
2564 ส่วนลอ็ตที ่2 จ านวน 8 แสนโดสจะเขา้มาในเดอืน ม.ีค. 2564 คณะกรรมการควบคุมโรคตดิต่อแห่งชาตเิตรยีมพจิารณาเปิด
ประเทศในช่วงเดอืน เม.ย. โดยมหีลกัเกณฑ์การตรวจคนเขา้ออกคอื 1) ต่างชาตทิีย่งัไม่มใีบรบัรองวคัซนีแต่มใีบรบัรองการ
ปลอดโควดิจะตอ้งกกัตวั 10 วนั, 2) มใีบรบัรองวคัซนีไม่น้อยกว่า 14 วนั และไม่เกนิ 30 วนัก่อนเดนิทางลดการกกัตวัเหลอื 7 วนั  
ส่วนศาลรฐัธรรมนูญมมีติตัดสนิให้รฐัสภาสามารถแก้ไขรฐัธรรมนูญได้แต่ต้องผ่านการจดัท าประชามติ และศบค.ชุดใหญ่
เห็นชอบตามที่ ศบค.ชุดเล็กเสนอประกอบด้วย 1) ลดเวลากักตัวของชาวต่างชาติจาก 14 เป็น 10 วนั เริ่ม 1 เม.ย. 64,  
2) ขยาย พ.ร.ก. ฉุกเฉินทัว่ประเทศอกี 2 เดอืนจนถงึ 31 พ.ค. 64 และ 3) อนุญาตใิหจ้ดังานสงกรานต์ตามประเพณีได ้(สรงน ้าพระ 
ลดน ้าด าหวั) แต่ห้ามสาดน ้า จดัคอนเสริ์ต และปาร์ตี้โฟม รวมถึงรฐับาลเตรยีมพรอ้มเปิดประเทศและการเดนิทางระหว่าง
ประเทศโดยจะใหก้ระทรวงต่างประเทศร่วมมอืกบักระทรวงสาธารสุขออกวคัซนีพาสปอรต์เพื่อเป็นใบเบกิทาง เบื้องต้นรฐับาล
จะมกีารหารอืกบัประเดน็ดงักล่าวในวนัที ่8 ม.ีค. 64 

เดอืนเมษายน 2564 ดชันีปรบัตวัลงเลก็น้อยมาปิดเดอืนที่ระดบั 1,583 จุด จากปัจจยัทัง้บวกและลบ ไดแ้ก่ ดชันี PMI 
ภาคการผลติที่เพิม่ขึ้นท าสถิติสูงสุดในรอบ 37 ปี และตวัเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรทีเ่พิม่ขึ้นท าสถิติสูงสุดในรอบ 9 เดอืน 
ขณะทีปั่จจยัในประเทศถูกการตดิเชือ้ระลอก 3 กดดนั เนื่องจากจ านวนผูต้ดิเชื้อ Covid-19 ทีร่ะบาดขึน้ระลอก 3 มจี านวนเพิม่ขึน้
อย่างต่อเนื่อง สร้างความกงัวลใจให้กบันักลงทุนถึงการชะลอตวัของเศรษฐกิจ และการใช้มาตรการเพื่อควบคุมการแพร่ระบาด  
ที่ยงัไม่สามารถควบคุมสถานการณ์ได้ดมีากนัก ถึงแม้การประกาศงบไตรมาส 1 ของกลุ่มธนาคารพาณิชย์จะออกมาดีกว่าการ
คาดการณ์ของตลาด แต่นักลงทุนกลบัมากงัวลต่อคุณภาพสนิทรพัยท์ีอ่าจจะแย่ลงหลงัไวรสั Covid-19 กลบัมาระบาดรอบ 3 ซึ่งจะ
กดดนัให ้NPLs เพิม่ขึน้ขณะทีก่ารตัง้ Provision อาจจะไม่ไดล้ดลงอย่างทีม่กีารคาดการณ์ไวใ้นช่วงก่อนหน้า 
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กองทุนเปิด แอล เอช สแทรทิจี อิควิต้ี หุ้นระยะยาว (LHSTGLTF) 

บรษิัทขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นอย่างสูง ที่ได้มอบความไว้วางใจให้บรษิัทบรหิารเงนิลงทุนของท่าน 

บรษิทัยงัคงยนืยนัในความตัง้ใจและทุม่เทความสามารถเพื่อบรหิารเงนิของท่านอย่างมปีระสทิธภิาพสงูทีสุ่ดต่อไป และหากท่านมี

ขอ้สงสยัประการใด ท่านสามารถตดิต่อมาได้ที่บรษิทัหลกัทรพัย์จดัการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮา้ส ์จ ากดั หมายเลขโทรศพัท ์  

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

 

ขอแสดงความนับถอื 

บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน แลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จ ากดั 

 

mailto:lhfund@lhfund.co.th


 

 

6 

 

กองทุนเปิด แอล เอช สแทรทิจี อิควิต้ี หุ้นระยะยาว (LHSTGLTF) 

รายช่ือผู้จดัการกองทุน 
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กองทุนเปิด แอล เอช สแทรทิจี อิควิต้ี หุ้นระยะยาว (LHSTGLTF) 
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กองทุนเปิด แอล เอช สแทรทิจี อิควิต้ี หุ้นระยะยาว (LHSTGLTF) 

ตารางเปรียบเทียบผลการด าเนินงาน 
 ชนิดสะสมมูลค่า 

ข้อมูล ณ วนัท่ี 30 เมษายน 2564 

 
 

 
               
 

 

ขอ้มลู ณ วนัที ่30 เมษายน 2564 
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กองทุนเปิด แอล เอช สแทรทิจี อิควิต้ี หุ้นระยะยาว (LHSTGLTF) 

ตารางเปรียบเทียบผลการด าเนินงาน 
ชนิดจ่ายเงินปันผล 

ข้อมูล ณ วนัท่ี 30 เมษายน 2564 

 
 

 
 

 
 

 

ขอ้มลู ณ วนัที ่30 เมษายน 2564 
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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 2564 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายละเอียดการลงทนุ มลูค่าตามราคาตลาด %NAV

หลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิในประเทศ 171,192,547.97         99.70            

เงนิฝากธนาคาร 18,472,957.97           10.76            

หุน้สามญั 152,719,590.00         88.94            

ประเภทรายการค้างรบัค้างจ่ายหรอืหนี้สนิอืน่ ๆ 514,154.26               0.30              

มลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิ 171,706,702.23           100.00             
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กองทุนเปิด แอล เอช สแทรทิจี อิควิต้ี หุ้นระยะยาว (LHSTGLTF) 

รายละเอียดการลงทุนในหลกัทรพัย ์
  มูลค่า ณ วนัท่ี 30 เมษายน 2564 

 

อตัราส่วน จ านวนเงินต้น มลูค่ายติุธรรม

(%) หรือ จ านวนหุ้น/ (บาท)

หน่วย

เงินฝากธนาคาร

ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) 10.76 18,470,754.15 18,472,957.97

          รวมเงินฝากธนาคาร 10.76 18,472,957.97

หุ้นสามญั

     หมวดธุรกจิการแพทย์

บรษิทั กรุงเทพดุสติเวชการ จ ากดั(มหาชน) 1.97 155,800.00 3,380,860.00

บรษิทั บางกอก เชน ฮอสปิทอล จ ากดั (มหาชน) 2.43 230,900.00 4,179,290.00

บรษิทั โรงพยาบาลพระรามเก้า จ ากดั (มหาชน) 3.53 582,300.00 6,055,920.00

     หมวดธุรกจิขนสง่และโลจสิตกิส์

บรษิทั เจดบัเบิล้ยดู ีอนิโฟโลจสิตกิส ์จ ากดั (มหาชน) 2.06 301,700.00 3,529,890.00

     หมวดธุรกจิเงนิทุนและหลกัทรพัย์

บรษิทั เงนิตดิลอ้ จ ากดั (มหาชน) 0.79 37,300.00 1,361,450.00

บรษิทั เจ เอม็ ท ีเน็ทเวอร์ค เซอร์วสิเซส็ จ ากดั (มหาชน) 2.48 94,800.00 4,266,000.00

บรษิทั ศรสีวสัดิ ์พาวเวอร์ 1979 จ ากดั (มหาชน) 1.42 29,200.00 2,430,900.00

     หมวดธุรกจิชิ้นสว่นอเิลคทรอนคิส์

บรษิทั เค ซ ีอ ีอเีลค็โทรนคิส ์จ ากดั (มหาชน) 2.99 88,200.00 5,137,650.00

     หมวดธุรกจิเทคโนโลยี

บรษิทั ฮวิแมนกิ้า จ ากดั (มหาชน) 2.97 477,200.00 5,106,040.00

     หมวดธุรกจิเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร

บรษิทั เจ มาร์ท จ ากดั (มหาชน) 2.95 124,200.00 5,061,150.00

บรษิทั ซนิเน็ค (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 2.00 119,600.00 3,438,500.00

บรษิทั อนิทชั โฮลดิ้งส ์จ ากดั (มหาชน) 1.99 53,700.00 3,423,375.00

บรษิทั แอดวานซ ์อนิโฟร์ เซอร์วสิ จ ากดั (มหาชน) 2.49 25,000.00 4,275,000.00

     หมวดธุรกจิธนาคาร

ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 2.98 42,100.00 5,115,150.00

ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) 2.50 40,900.00 4,294,500.00

บรษิทั ทสิโก้ไฟแนนเซยีลกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 1.84 34,200.00 3,163,500.00

     หมวดธุรกจิธุรกจิการเกษตร

บรษิทั ศรตีรงัแอโกรอนิดสัทร ีจ ากดั (มหาชน) 1.46 53,000.00 2,504,250.00

     หมวดธุรกจิบรรจุภณัฑ์

บรษิทั เอสซจี ีแพคเกจจิ้ง จ ากดั (มหาชน)  3.09 95,300.00 5,312,975.00

     หมวดธุรกจิบรกิาร

บรษิทั เอสไอเอสบ ีจ ากดั (มหาชน) 1.47 254,400.00 2,518,560.00

     หมวดธุรกจิประกนัภยัและประกนัชวีติ

บรษิทั กรุงเทพประกนัชวีติ จ ากดั (มหาชน) 1.97 135,300.00 3,382,500.00

บรษิทั ทคีวิเอม็ คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 2.01 28,600.00 3,446,300.00

รายละเอียด
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กองทุนเปิด แอล เอช สแทรทิจี อิควิต้ี หุ้นระยะยาว (LHSTGLTF) 

รายละเอียดการลงทุนในหลกัทรพัย ์(ต่อ) 
มูลค่า ณ วนัท่ี 30 เมษายน 2564 

 
 

 

 

 
 
 

อตัราส่วน จ านวนเงินต้น มลูค่ายติุธรรม

(%) หรือ จ านวนหุ้น/ (บาท)

หน่วย

     หมวดธุรกจิปิโตรเคมแีละเคมภีณัฑ์

บรษิทัวนีไิทย จ ากดั (มหาชน) 3.04 134,900.00 5,227,375.00

     หมวดธุรกจิพลงังานและสาธารณูปโภค

บรษิทั กนักุลเอน็จเินยีริง่ จ ากดั (มหาชน) 1.02 418,700.00 1,758,540.00

บรษิทั กลัฟ์ เอน็เนอร์จ ีดเีวลลอปเมนท์ จ ากดั (มหาชน) 1.97 98,100.00 3,384,450.00

บรษิทั โกลบอล เพาเวอร์ ซนิเนอร์ยี ่จ ากดั (มหาชน) 1.48 34,900.00 2,538,975.00

บรษิทั บา้นป ูเพาเวอร์ จ ากดั (มหาชน) 1.92 182,300.00 3,299,630.00

บรษิทั บซีพีจี ีจ ากดั (มหาชน) 1.94 234,300.00 3,327,060.00

บรษิทั ปตท. จ ากดั (มหาชน) 4.94 212,100.00 8,484,000.00

บรษิทั ราช กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 2.95 100,300.00 5,065,150.00

บรษิทั เอสพซีจี ีจ ากดั (มหาชน) 3.95 355,400.00 6,788,140.00

     หมวดธุรกจิพฒันาอสงัหารมิทรพัย์

บรษิทั ศุภาลยั จ ากดั(มหาชน) 1.41 118,300.00 2,425,150.00

บรษิทั เอพ ี(ไทยแลนด์) จก.(มหาชน) 1.98 394,900.00 3,396,140.00

     หมวดธุรกจิพาณิชย์

บรษิทั ซงิเกอร์ประเทศไทย จ ากดั (มหาชน) 1.97 80,400.00 3,376,800.00

บรษิทั โฮม โปรดกัส ์เซน็เตอร์ จ ากดั (มหาชน) 1.99 242,000.00 3,412,200.00

     หมวดธุรกจิวสัดุก่อสรา้ง

บรษิทั ปนูซเิมนต์ไทย จ ากดั(มหาชน) 2.07 7,700.00 3,557,400.00

     หมวดธุรกจิอาหารและเครื่องดื่ม

บรษิทั เจรญิโภคภณัฑอ์าหาร จ ากดั (มหาชน) 1.48 87,800.00 2,546,200.00

บรษิทั น ้ามนัพชืไทย จ ากดั (มหาชน) 4.97 240,600.00 8,541,300.00

บรษิทั อาร์ แอนด์ บ ีฟู้ด ซพัพลาย ์จ ากดั (มหาชน) 2.45 226,200.00 4,207,320.00

          รวมหุ้นสามญั 88.94 152,719,590.00

รวมเงินลงทนุ 99.70 171,192,547.97

รายการค้างจา่ยหรือหน้ีสินอ่ืน ๆ 0.30 514,154.26

มลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิ 100.00 171,706,702.23

รายละเอียด
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กองทุนเปิด แอล เอช สแทรทิจี อิควิต้ี หุ้นระยะยาว (LHSTGLTF) 

รายละเอียดตวัตราสารและอนัดบัความน่าเช่ือถือของตราสารแห่งหน้ี เงินฝาก หรือ ตราสารก่ึงหน้ีก่ึงทุน  
มูลค่า ณ วนัท่ี 30 เมษายน 2564 

 

 
 

สถาบนัการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ TRIS Rating 

ค าอธิบายการจดัอนัดบัเครดิตตราสารหน้ีระยะกลางและยาวมอีายุตัง้แต่ 1 ปีขึ้นไป 

AAA อนัดบัเครดิตสูงสุด มคีวามเสี่ยงต ่าที่สุด ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการช าระดอกเบี้ยและคืนเงนิต้นใน
เกณฑส์งูสุด และไดร้บัผลกระทบน้อยมากจากการเปลีย่นแปลงทางธุรกจิ เศรษฐกจิ และสิง่แวดลอ้มอื่น ๆ 

AA มคีวามเสีย่งต ่ามาก ผู้ออกตราสารหนี้มคีวามสามารถในการช าระดอกเบี้ยและคนืเงนิต้นในเกณฑ์สูงมาก แต่อาจ
ไดร้บัผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกจิ เศรษฐกจิ และสิง่แวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าอนัดบัเครดติทีอ่ยู่ในระดบั 
AAA 

A มคีวามเสี่ยงในระดบัต ่า ผู้ออกตราสารหนี้มคีวามสามารถในการช าระดอกเบี้ยและคนืเงนิต้นในเกณฑ์สูง แต่อาจ
ได้รบัผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าอนัดบัเครดิตที่อยู่ใน
ระดบัสงูกว่า 

BBB มีความเสี่ยงในระดบัปานกลาง ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการช าระดอกเบี้ยและคืนเงนิต้นในเกณฑ์ที่
เพียงพอ แต่มีความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิง่แวดล้อมอื่น  ๆ มากกว่า และอาจมี
ความสามารถในการช าระหนี้อ่อนแอลงเมื่อเทยีบกบัอนัดบัเครดติทีอ่ยู่ในระดบัสงูกว่า 

BB มคีวามเสี่ยงในระดบัสูง ผูอ้อกตราสารหนี้มคีวามสามารถในการช าระดอกเบี้ยและคนืเงนิต้นในเกณฑ์ต ่ากว่าระดบั
ปานกลาง และจะไดร้บัผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงทางธุรกจิ เศรษฐกจิ และสิง่แวดลอ้มอื่น ๆ ค่อนขา้งชดัเจน ซึง่
อาจส่งใหค้วามสามารถในการช าระหนี้อยู่ในเกณฑท์ีไ่ม่เพยีงพอ 

B มคีวามเสีย่งในระดบัสูงมาก ผูอ้อกตราสารหนี้มคีวามสามารถในการช าระดอกเบี้ยและคนืเงนิต้นในเกณฑ์ต ่า และ
อาจจะหมดความสามารถหรอืความตัง้ใจในการช าระหนี้ไดต้ามการเปลีย่นแปลงของสถานการณ์ทางธุรกจิ เศรษฐกจิ 
และสิง่แวดลอ้มอื่นๆ  

C มคีวามเสี่ยงในการผดินัดช าระหนี้สูงที่สุด ผู้ออกตราสารหนี้ ไม่มคีวามสามารถในการช าระดอกเบี้ยและคนืเงนิต้น
ตามก าหนดอย่างชดัเจน โดยตอ้งอาศยัเงื่อนไขทีเ่อื้ออ านวยทางธุรกจิ เศรษฐกจิ และสิง่แวดลอ้มอื่น ๆ อย่างมากจงึ
จะมคีวามสามารถในการช าระหนี้ได ้

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

อนัดบัเครดติภายในระดบัเดยีวกนั 

 

 

        ประเภท                         ผูอ้อก                         อนัดบั มลูค่าตาม

               ความน่าเช่ือถอื ราคาตลาด

เงนิฝากธนาคาร รวม การลงทุนในตราสารแห่งหนี้ 18,472,957.97             10.76                                  
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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 าระหนี้ระยะสัน้ในระดบัทีย่อมรบัได ้

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 แนวโน้มอนัดบัเครดติทีอ่อกใหแ้ก่หน่วยงานหนึ่ง  ๆ จะเทยีบเท่ากบัความสามารถในการ

ช าระหนี้ของหน่วยงานนัน้ ๆ 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 าระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารเหล่านี้ภายในประเทศนัน้ ๆ มคีวามไม่แน่นอนในระดบัหนึ่งและความสามารถ
ในการช 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 าระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารตรงตามก าหนดเมื่อเปรยีบเทยีบกบั

ผูอ้อกตราสารหรอืตราสารอื่น ๆ ในประเทศไทย ภายใต้อนัดบัความน่าเชื่อถือนี้จะมอบให้ส าหรบัอนัดบัความ

น่าเชื่อถอืทีม่คีวามเสีย่ง “น้อยทีสุ่ด” เมื่อเปรยีบเทยีบกบัผูอ้อกตราสารอื่นในประเทศเดยีวกนัและโดยปกตแิลว้จะ

ก าหนดใหก้บัตราสารทางการเงนิทีอ่อกหรอืค ้าประกนัโดยรฐับาล ในกรณีทีม่รีะดบัความน่าเชื่อถอืสูงเป็นพเิศษ

จะมสีญัลกัษณ์ “+” แสดงไวเ้พิม่เตมิจากอนัดบัความน่าเชื่อถอืทีก่ าหนด 

F2 (tha) แสดงถึงระดบัความสามารถในการช าระหนี้ตามเงื่อนไขทางการเงนิของตราสารตามก าหนดเวลาในระดบัที่น่า

พอใจเมื่อเปรยีบเทียบกบัผู้ออกตราสารหรอืตราสารอื่น ๆ ในประเทศไทย อย่างไรก็ดี ระดบัความน่าเชื่อถือ

ดงักล่าวยงัไม่อาจเทยีบเท่ากบักรณีทีไ่ดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเชื่อถอืทีส่งูกว่า 

F3 (tha) แสดงถึงระดบัความสามารถในการช าระหนี้ตามเงื่อนไขทางการเงนิของตราสารตามก าหนดเวลาในระดบัปาน

กลางเมื่อเปรยีบเทยีบกบัผูอ้อกตราสารหรอืตราสารอื่น ๆ ในประเทศไทย ความสามารถในการช าระหนี้ดงักล่าว

จะมคีวามไม่แน่นอนมากขึน้ไปตามความเปลีย่นแปลงในทางลบในระยะสัน้มากกว่าตราสารทีไ่ดร้บัการจดัอนัดบั

ความน่าเชื่อถอืทีส่งูกว่า 
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กองทุนเปิด แอล เอช สแทรทิจี อิควิต้ี หุ้นระยะยาว (LHSTGLTF) 

B (tha) แสดงถงึระดบัความสามารถในการช าระหนี้ตามเงือ่นไขทางการเงนิของตราสารตามก าหนดเวลาทีไ่ม่แน่นอนเมื่อ

เปรยีบเทยีบกับผู้ออกตราสารหรอืตราสารอื่น ๆ ในประเทศไทย ความสามารถในการช าระหนี้ดงักล่าวจะไม่

แน่นอนมากขึน้ตามการเปลีย่นแปลงทางเศรษฐกจิแลการเงนิในทางลบระยะสัน้ 

C (tha) แสดงถงึระดบัความสามารถในการช าระหนี้ตามเงือ่นไขทางการเงนิของตราสารตามก าหนดเวลาทีไ่ม่แน่นอนสูง

เมื่อเปรยีบเทยีบกบัผู้ออกตราสารหรอืตราสารอื่น ๆ ในประเทศไทย ความสามารถในการปฏบิตัติามขอ้ผูกพนั

ทางการเงนิขึน้อยู่กบัสภาวะทีเ่อือ้ต่อการด าเนินธุรกจิและสภาพการณ์ทางเศรษฐกจิเท่านัน้ 

D (tha) แสดงถงึการผดินัดช าระหนี้ทีไ่ดเ้กดิขึน้แลว้หรอืก าลงัจะเกดิขึน้ 

หมายเหตุประกอบการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือในระยะยาว ในระยะสัน้ ส าหรบัประเทศไทย 

เครื่องบ่งชี้พเิศษส าหรบัประเทศไทย “tha” จะถูกระบุไวต้่อจากอนัดบัความน่าเชื่อถือทุกระดบั เพื่อแยกความแตกต่าง

ออกจากการจดัอนัดบัความน่าเชื่อถอืระดบัสากล เครื่องหมาย “ + ” หรอื “ - ” อาจจะถูกระบุไว้เพิม่เติมต่อจากอนัดบัความ

น่าเชื่อถอืส าหรบัประเทศหนึ่ง ๆ เพื่อแสดงถงึสถานะย่อยโดยเปรยีบเทยีบกนัภายในอนัดบัความน่าเชื่อถอืขึน้หลกั ทัง้นี้ จะไม่

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

ส าหรบัอนัดบัความน่าเชื่อถอืในระยะยาวและจะไม่มกีารระบุสญัลกัษณ์ต่อทา้ยดงักล่าวส าหรบัอนัดบัความน่าเชื่อถอืใน

ระยะสัน้ นอกเหนือจาก “F1 (tha)” 

สญัญาณการปรบัอนัดบัความน่าเชื่อถือ (Rating Watch) : สญัญาณการปรบัอนัดบัความน่าเชื่อถอืจะถูกใช้เพื่อแจ้งให้
นักลงทุนทราบว่ามคีวามเป็นไปไดท้ีจ่ะมกีารเปลีย่นแปลงอนัดบัความน่าเชื่อถอืและแจง้แนวโน้มทศิทางของการเปลีย่นแปลง
ดงักล่าว สญัญาณดงักล่าวอาจระบุเป็น “สญัญาณบวก” ซึ่งบ่งชี้แนวโน้มในการปรบัอนัดบัความน่าเชื่อถอืใหส้งูขึน้ “สญัญาณ
ลบ” จะบ่งชี้แนวโน้มในการปรบัอนัดบัความน่าเชื่อถือใหต้ ่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 2564 

 

 
 

 
 
 

รายชื่อหุ้นท่ีลงทุน 10 อนัดบัแรก พร้อมสดัส่วนการลงทุน 
มูลค่า ณ วนัท่ี 30 เมษายน 2564 

 
 

 

 
 
 
 

กลุม่ของตราสารการลงทนุ มลูค่าตามราคาตลาด %NAV

(ก) ตราสารภาครฐัไทย/ตราสารภาครฐัต่างประเทศ - -

(ข) ตราสารทีธ่นาคารทีม่กีฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ ธนาคารพาณิชย์ 18,472,957.97       10.76         

หรอืบรษิทัเงนิทุนเป็นผูอ้อก/สัง่จ่าย/รบัอาวลั/ค า้ประกนั

(ค) ตราสารทีม่อีนัดบัความน่าเชื่อถอือยูใ่นอนัดบัทีส่ามารถ

ลงทุนได้ (Investment grade)

(ง) ตราสารทีม่อีนัดบัความน่าเชื่อถอือยูใ่นอนัดบัต ่ากวา่อนัดบัที่ - -

สามารถลงทุนได้ (Non-Investment grade) หรอืไม่ม ีRating

ล าดบั ช่ือย่อ ร้อยละของเงินลงทนุ

1 TVO 4.97

2 PTT 4.94

3 SPCG 3.95

4 PR9 3.53

5 SCGP 3.09

6 VNT 3.04

7 KCE 2.99

8 BBL 2.98

9 HUMAN 2.97

10 RATCH 2.95บรษิทั ราช กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน)

บรษิทั โรงพยาบาลพระรามเก้า จ ากดั (มหาชน)

บรษิทั เอสซจี ีแพคเกจจิ้ง จ ากดั (มหาชน) 

บรษิทัวนีไิทย จ ากดั (มหาชน)

บรษิทั เคซอี ีอเีลคโทรนคิส ์จ ากดั (มหาชน)

ธนาคาร กรุงเทพ จ ากดั (มหาชน)

บรษิทั ฮวิแมนกิ้า จ ากดั (มหาชน)

บรษิทั เอสพซีจี ีจ ากดั (มหาชน)

บรษิทั น ้ามนัพชืไทย จ ากดั (มหาชน)

บรษิทั ปตท. 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 2563 ถึงวนัท่ี 30 เมษายน 2564 

วนัที ่ รายละเอยีด การด าเนินการแกไ้ข 
  

 
 

 
 
 

การใช้สิทธิออกเสียงในท่ีประชุมผู้ถือหุ้น 
ผูล้งทุนสามารถตรวจดแูนวทางในการใชส้ทิธอิอกเสยีงและการด าเนินการใชส้ทิธอิอกเสยีงไดท้ี ่website ของบรษิทัจดัการ 

www.lhfund.co.th 
 

 

 

รายงานรายชื่อของบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง ท่ีมีการท าธรุกรรมกบักองทุนรวม 

 กองทุนเปิด แอล เอช สแทรทจิ ีอิควติี้ หุ้นระยะยาว มกีารท าธุรกรรมกบับุคคลที่เกี่ยวขอ้งในรอบระยะเวลาตัง้แต่
วนัที ่1 พฤศจกิายน 2563 ถงึวนัที ่30 เมษายน 2564 ตามรายชื่อ ดงันี้ 

- บรษิทัหลกัทรพัย ์แลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จ ากดั (มหาชน) 

- บรษิทัแลนด ์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

จดัเย่ียมชม

บริษัท

สมัมนา เหตผุลในการรบัผลประโยชน์

บรษิทัหลกัทรพัย ์เอเซยี พลสั จ ากดั (มหาชน) P P เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

บรษิทัหลกัทรพัย ์ทรนีตีี้ จ ากดั P P เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

บรษิทัหลกัทรพัย ์ฟินนัเซยี ไซรสั จ ากดั (มหาชน) P P P เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

บรษิทัหลกัทรพัย ์ยโูอบ ีเคยเ์ฮยีน (ประเทศไทย) จ ากดั 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 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 2564 

 
 
        หมายเหตุ : * รวมภาษมีลูค่าเพิม่ 

 
 
 

อตัราส่วนหมุนเวยีนการลงทนุของกองทุน (Portfolio Turnover Ratio: PTR) 
มูลค่า ณ วนัท่ี 30 เมษายน 2564 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ล าดบั ช่ือบริษทันายหน้า ค่านายหน้า

(บาท)*

อตัราส่วน

(%)

1 บรษิทัหลกัทรพัย ์บวัหลวง จ ากดั 158,459.80 18.36

2 บรษิทัหลกัทรพัย ์ซจีเีอส-ซไีอเอม็บ ี(ประเทศไทย) จ ากดั  11,158.67 1.29

3 บรษิทัหลกัทรพัย ์โนมูระ พฒันสนิ จ ากดั (มหาชน)  22,222.95 2.57

4 บรษิทัหลกัทรพัย ์เครดติ สวสิ (ประเทศไทย) จ ากดั 49,884.04 5.78

5 บรษิทัหลกัทรพัย ์ดบีเีอส วคิเคอร์ส (ประเทศไทย) จ ากดั 22,863.54 2.65

6 บรษิทัหลกัทรพัย ์ฟินนัเซยี ไซรสั จ ากดั (มหาชน) 135,252.80 15.67

7 บรษิทั หลกัทรพัย ์เคจไีอ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 6,329.07 0.75

8 บรษิทัหลกัทรพัย ์เกยีรตินาคนิภทัร จ ากดั (มหาชน) 184,512.58 21.38

9 บรษิทัหลกัทรพัย ์กสกิรไทย จ ากดั (มหาชน)  98,646.42 11.43

10 บรษิทัหลกัทรพัย ์เคทบี ี(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน)  58,902.57 6.82

11 บรษิทัหลกัทรพัย ์แลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จ ากดั (มหาชน) 30,123.26 3.49

12 บรษิทัหลกัทรพัย ์ไทยพาณิชย ์จ ากดั 11,670.23 1.35

13 บรษิทัหลกัทรพัย ์ทสิโก ้จ ากดั  73,057.09 8.46

863,083.02 100.00                    รวม

ช่ือกองทนุ PTR

กองทุนเปิด แอล เอช สแทรทจิ ีอคิวติี้ หุน้ระยะยาว 1.4181
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กองทุนเปิด แอล เอช สแทรทิจี อิควิต้ี หุ้นระยะยาว (LHSTGLTF) 

ค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเกบ็จากกองทุนรวม 
ส าหรบัรอบระยะเวลาตัง้แต่วนัท่ี 1 พฤศจิกายน 2563 ถึงวนัท่ี 30 เมษายน 2564 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค่าใช้จ่ายทีเ่รยีกเก็บจากกองทุน* จ านวนเงนิ

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

ค่าธรรมเนยีมการจดัการ (Management Fee) 1,068.93 0.663 ไม่เกนิรอ้ยละ 3.00

ค่าธรรมเนยีมผูดู้แลผลประโยชน์ (Trustee Fee) 19.24 0.012 ไม่เกนิรอ้ยละ 0.10

ค่าธรรมเนยีมนายทะเบยีน (Registrar Fee) 213.93 0.133 ไม่เกนิรอ้ยละ 0.50

ค่าสอบบญัช ี(Audit Fee) 19.84 0.012 ตามทีจ่่ายจรงิ

ค่าทีป่รกึษาการลงทุน (Advisory Fee) ไม่มี ไม่มี ไม่มี

ค่าจดัตัง้และจดทะเบยีนกองทุน (Setup and Registered Fund) 2.15 0.001 ตามทีจ่่ายจรงิ

ค่าใช้จ่ายอืน่ๆ ในการด าเนนิโครงการ  (Others Operating  Expense) 27.77 0.017 ตามทีจ่่ายจรงิ

รวมค่าใช้จ่ายทัง้หมด** 1,351.86 0.838

ค่าใช้จ่ายในการซือ้ขายหลกัทรพัย์ 863.08 0.535 ตามทีจ่่ายจรงิ

หมายเหตุ

* ค่าธรรมเนยีมและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ รวมภาษมีลูค่าเพิม่ ภาษธุีรกจิเฉพาะ หรอืภาษอีืน่ใดในท านองเดยีวกนั (ถ้าม)ี

**  ไม่รวมค่านายหน้าซือ้ขายหลกัทรพัย ์และค่าธรรมเนยีมต่าง ๆ ทีเ่กดิขึน้จากการซือ้ขายหลกัทรพัย์

รอ้ยละของมลูค่าทรพัยส์นิสทุธขิองกองทุน
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กองทุนเปิด แอล เอช สแทรทิจี อิควิต้ี หุ้นระยะยาว (LHSTGLTF) 

กองทุนเปิด แอล เอช สแทรทิจี อิควิต้ี หุ้นระยะยาว  
งบแสดงฐานะการเงิน 

ณ วนัท่ี 30 เมษายน 2564 
 

 
 

(หน่วย : บาท)
ยงัไม่ได้ตรวจสอบ

สนิทรพัย์
เงนิลงทุนตามมลูค่ายตุธิรรม  (ราคาทุน 142,934,349.15 บาท) 152,719,590.00    
เงนิฝากธนาคาร 18,470,754.15      
ลกูหนี้จากเงนิปันผลและดอกเบีย้ 1,300,295.32       
ค่าใช้จ่ายรอตดับญัช-ีสทุธิ -                    
ลกูหนี้จากการขายเงนิลงทุน 4,570,175.63       
สนิทรพัยอ์ืน่ -                    
รวมสนิทรพัย์ 177,060,815.10    

หนี้สนิ
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 272,698.14          
เจ้าหนี้จากการซือ้เงนิลงทุน 4,903,732.34       
เจ้าหนี้จากการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน 165,694.51          
หนี้สนิอืน่ 11,987.88           
รวมหนี้สนิ 5,354,112.87       
สนิทรพัยส์ทุธิ 171,706,702.23    

สนิทรพัยส์ทุธิ
ทุนทีไ่ด้รบัจากผูถ้อืหน่วยลงทุน 165,011,280.31    
ก าไร(ขาดทุน) สะสม
บญัชปีรบัสมดุล 3,254,853.16
ก าไร(ขาดทุน) สะสมจากการด าเนนิงาน 3,440,568.76
สนิทรพัยส์ทุธิ 171,706,702.23

ประเภทผูถ้อืหน่วยลงทุน
สนิทรพัยส์ทุธต่ิอหน่วยทีค่ านวณแยกตามประเภทผูถ้อืหน่วยลงทุน มดีงันี้
ชนดิสะสมมลูค่า 10.4659              
ชนดิจ่ายเงนิปันผล 10.3673              

ประเภทผูถ้อืหน่วยลงทุน
จ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายแลว้ทัง้หมด ณ วนัสิน้งวด (หน่วย) แยกตามประเภทผูถ้อืหน่วยลงทุน มดีงันี้
ชนดิสะสมมลูค่า 6,434,901.1450    
ชนดิจ่ายเงนิปันผล 10,066,226.8703  

16,501,128.0153  
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กองทุนเปิด แอล เอช สแทรทิจี อิควิต้ี หุ้นระยะยาว (LHSTGLTF) 

กองทุนเปิด แอล เอช สแทรทิจี อิควิต้ี หุ้นระยะยาว  
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน  

ณ วนัท่ี 30 เมษายน 2564 
 

 
 

ช่ือย่อ  จ านวนหน่วย / 

มลูค่าท่ีตราไว้

 มลูค่ายติุธรรม 

(บาท)

อตัราส่วนของ

มลูค่ายติุธรรม

(%)

อตัราดอกเบีย้ วนัครบก าหนด

บรษิทั เจ เอม็ ท ีเน็ทเวอร์ค เซอร์วสิเซส็ จ ากดั (มหาชน) JMT 94,800.0000       4,266,000.00       2.79 -

บรษิทั ศรสีวสัดิ ์คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) SAWAD 29,200.0000       2,430,900.00       1.59 -

บรษิทั เงนิตดิลอ้ จ ากดั (มหาชน) TIDLOR 37,300.0000       1,361,450.00       0.89 -

บรษิทั ฮวิแมนกิ้า จ ากดั (มหาชน) HUMAN 477,200.0000      5,106,040.00       3.34 -

บรษิทั แอดวานซ ์อนิโฟร์ เซอร์วสิ จ ากดั (มหาชน) ADVANC 25,000.0000       4,275,000.00       2.80 -

บรษิทั อนิทชั โฮลดิ้งส ์จ ากดั (มหาชน) INTUCH 53,700.0000       3,423,375.00       2.24 -

บรษิทั เจ มาร์ท จ ากดั (มหาชน) JMART 124,200.0000      5,061,150.00       3.31 -

บรษิทั ซนิเน็ค (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) SYNEX 119,600.0000      3,438,500.00       2.25 -

บรษิทั บางกอก เชน ฮอสปิทอล จ ากดั (มหาชน) BCH 230,900.0000      4,179,290.00       2.74 -

บรษิทั กรุงเทพดุสติเวชการ จ ากดั (มหาชน) BDMS 155,800.0000      3,380,860.00       2.21 -

บรษิทั โรงพยาบาลพระรามเก้า จ ากดั (มหาชน) PR9 582,300.0000      6,055,920.00       3.97 -

บรษิทั เจดบัเบิล้ยดู ีอนิโฟโลจสิตกิส ์จ ากดั (มหาชน) JWD 301,700.0000      3,529,890.00       2.31 -

บรษิทั เคซอี ีอเีลคโทรนคิส ์จ ากดั (มหาชน) KCE 88,200.0000       5,137,650.00       3.36 -

ธนาคาร กรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) BBL 42,100.0000       5,115,150.00       3.35 -

ธนาคาร ไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) SCB 40,900.0000       4,294,500.00       2.81 -

บรษิทั ทสิโก้ไฟแนนเชยีลกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) TISCO 34,200.0000       3,163,500.00       2.07 -

บรษิทั ศรตีรงัแอโกรอนิดสัทร ีจ ากดั (มหาชน) STA 53,000.0000       2,504,250.00       1.64 -

บรษิทั เอสซจี ีแพคเกจจิ้ง จ ากดั (มหาชน) SCGP 95,300.0000       5,312,975.00       3.48 -

บรษิทั เอสไอเอสบ ีจ ากดั (มหาชน) SISB 254,400.0000      2,518,560.00       1.65 -

บรษิทั กรุงเทพประกนัชวีติ จ ากดั (มหาชน) BLA 135,300.0000      3,382,500.00       2.22 -

บรษิทั ทคีวิเอม็ คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) TQM 28,600.0000       3,446,300.00       2.26 -

บรษิทัวนีไิทย จ ากดั (มหาชน) VNT 134,900.0000      5,227,375.00       3.42 -

หลกัทรพัยจ์ดทะเบยีน

หุน้สามญั

เงนิทุนและหลกัทรพัย์

การแพทย์

ชิ้นสว่นอเิลคทรอนคิส์

เทคโนโลยี

เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร

ขนสง่และโลจสิตกิส์

ธนาคาร

ธุรกจิการเกษตร

บรรจุภณัฑ์

บรกิาร

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 2564 

 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

ช่ือย่อ  จ านวนหน่วย / 

มลูค่าท่ีตราไว้

 มลูค่ายติุธรรม 

(บาท)

อตัราส่วนของ

มลูค่ายติุธรรม

(%)

อตัราดอกเบีย้ วนัครบก าหนด

บรษิทั บซีพีจี ีจ ากดั (มหาชน) BCPG 234,300.0000      3,327,060.00       2.18 -

บรษิทั บา้นป ูเพาเวอร์ จ ากดั (มหาชน) BPP 182,300.0000      3,299,630.00       2.16 -

บรษิทั โกลบอล เพาเวอร์ ซนิเนอร์ยี ่จ ากดั (มหาชน) GPSC 34,900.0000       2,538,975.00       1.66 -

บรษิทั กลัฟ์ เอน็เนอร์จ ีดเีวลลอปเมนท์ จ ากดั (มหาชน) GULF 98,100.0000       3,384,450.00       2.22 -

บรษิทั กนักุลเอน็จเินยีริง่ จ ากดั (มหาชน) GUNKUL 418,700.0000      1,758,540.00       1.15 -

บรษิทั ปตท. จ ากดั (มหาชน) PTT 212,100.0000      8,484,000.00       5.56 -

บรษิทั ราช กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) RATCH 100,300.0000      5,065,150.00       3.32 -

บรษิทั เอสพซีจี ีจ ากดั (มหาชน) SPCG 355,400.0000      6,788,140.00       4.45 -

บรษิทั เอพ ี(ไทยแลนด์) จ ากดั (มหาชน) AP 394,900.0000      3,396,140.00       2.22 -

บรษิทั ศุภาลยั จ ากดั(มหาชน) SPALI 118,300.0000      2,425,150.00       1.59 -

บรษิทั โฮม โปรดกัส ์เซน็เตอร์ จ ากดั (มหาชน) HMPRO 242,000.0000      3,412,200.00       2.23 -

บรษิทั ซงิเกอร์ประเทศไทย จ ากดั (มหาชน) SINGER 80,400.0000       3,376,800.00       2.21 -

บรษิทั ปนูซเิมนต์ไทย จ ากดั (มหาชน) SCC 7,700.0000         3,557,400.00       2.33 -

บรษิทั เจรญิโภคภณัฑอ์าหาร จ ากดั (มหาชน) CPF 87,800.0000       2,546,200.00       1.67 -

บรษิทั อาร์ แอนด์ บ ีฟู้ด ซพัพลาย ์จ ากดั (มหาชน) RBF 226,200.0000      4,207,320.00       2.76 -

บรษิทั น ้ามนัพชืไทย จ ากดั (มหาชน) TVO 240,600.0000      8,541,300.00       5.59 -

152,719,590.00    100.00

152,719,590.00     100.00

วสัดุก่อสรา้ง

อาหารและเครื่องดื่ม

รวม หลกัทรพัยจ์ดทะเบยีน

รวมเงินลงทนุ - 100% (ราคาทนุ 142,934,349.15 บาท) 

พฒันาอสงัหารมิทรพัย์

พาณิชย์

พลงังานและสาธารณูปโภค
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กองทุนเปิด แอล เอช สแทรทิจี อิควิต้ี หุ้นระยะยาว (LHSTGLTF) 

กองทุนเปิด แอล เอช สแทรทิจี อิควิต้ี หุ้นระยะยาว  
งบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็ 

ส าหรบัรอบระยะเวลาตัง้แต่วนัท่ี 1 พฤศจิกายน 2563 ถึงวนัท่ี 30 เมษายน 2564 
 

 
 
 
 
 

(หน่วย : บาท)

ยงัไม่ไดต้รวจสอบ

รายไดจ้ากการลงทุน

รายไดจ้ากเงนิปันผล 2,392,833.90

รายไดจ้ากดอกเบี้ย 5,162.93

รวมรายได้ 2,397,996.83

คา่ใชจ่้าย

คา่ธรรมเนียมการจดัการ                                                                               1,068,926.93

คา่ธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน์                                                                       19,240.70

คา่ธรรมเนียมนายทะเบยีน                                                                              213,934.04

คา่สอบบญัชี 19,835.79

คา่ใชจ่้ายอื่นๆ ในการด าเนินโครงการ 893,436.76

รวมคา่ใชจ่้าย 2,215,374.22

รายไดจ้ากการลงทุนสุทธิ 182,622.61

รายการก าไร(ขาดทุน)สุทธจิากเงนิลงทุน

ก าไร(ขาดทุน)สุทธทิีเ่กดิขึน้ทัง้สิ้น 12,676,932.98

ก าไร(ขาดทุน)สุทธทิีย่งัไม่เกดิขึน้ทัง้สิ้น 19,686,860.51

รวมก าไร(ขาดทุน)จากเงนิลงทุนทีเ่กดิขึน้และยงัไม่เกดิขึน้ 32,363,793.49

การเพิม่ขึน้(ลดลง) ในสนิทรพัยส์ุทธจิากการด าเนินงาน 32,546,416.10

การเพิม่ขึน้ในสนิทรพัยส์ุทธจิากการด าเนินงานแยกตามประเภทผูถ้อืหน่วยลงทุน มดีงันี้

ชนิดสะสมมูลคา่ 12,823,527.77       

ชนิดจ่ายเงนิปันผล 19,722,888.33       

32,546,416.10       


