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กองทุนเปิด แอล เอช สแทรทิจี อิควิต้ี  (LHSTRATEGY) 

กองทุนเปิด แอล เอช สแทรทิจี อิควิต้ี  (LHSTRATEGY) 

ประเภทโครงการ : กองทุนรวมตราสารแห่งทุน ประเภทรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน 

นโยบายการลงทุน : กองทุนมนีโยบายทีจ่ะลงทุนในหุน้สามญัของบรษิัทจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศ
ไทย และ/หรือตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) โดยจะเน้นการลงทุนด้วยการสร้างกลุ่ม
หลกัทรพัย์ทีก่องทุนลงทุนให้มคีวามผนัผวนต ่า เพื่อลดความผนัผวนของการลงทุนโดยรวมของ
กองทุนให้อยู่ในระดบัต ่าที่สุด ทัง้นี้ การลงทุนในหุ้นดงักล่าวจะส่งผลให้กองทุนม ีnet exposure 
ในตราสารทุนโดยเฉลี่ยในรอบปีบญัชไีม่น้อยกว่ารอ้ยละ 80 ของมูลค่าทรพัย์สนิสุทธขิองกองทุน 
ส าหรบัหลักเกณฑ์ในการพิจารณาหุ้นที่มีความผันผวนต ่าอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่บริษัทจัดการ
ก าหนด อาทเิช่น หุน้ทีม่คีวามเคลื่อนไหวของราคาเมื่อเทยีบกบัดชันีตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศ
ไทยค่อนข้างต ่า (Low Beta) และ/หรอืหุ้นที่มีความเสี่ยงจากการลงทุนค่อนข้างต ่า (Low VaR) 
และ/หรอืหุน้ทีม่อีตัราการจ่ายเงนิปันผลสูงและ/หรอืมอีตัราการเตบิโตของอตัราการจ่ายเงนิปันผลสูง 
เป็นตน้   

   บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงหลกัเกณฑ์ในการพิจารณาเลือกหลกัทรพัย์กลุ่ม
ดงักล่าวโดยไม่ถือว่าด าเนินการผิดไปจากหนังสือชี้ชวนส่วนโครงการ และถือว่า ได้รบัความ
เหน็ชอบจากผูถ้อืหน่วยลงทุนแลว้ ทัง้นี้เพื่อบรรลุวตัถุประสงค์ของกองทุนคอืลดความผนัผวนของ
การลงทุนและเพื่อประโยชน์ของกองทุนโดยรวม  

   เงินลงทุนส่วนที่เหลือกองทุนอาจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์/
หน่วยทรสัต์ของทรสัต์เพื่อการลงทุนในอสงัหารมิทรพัย์/หน่วยลงทุนของกองทุนรวมโครงสร้าง
พืน้ฐาน/ตราสารอื่นใดทีใ่หส้ทิธใินการไดม้าหรอืทีม่ผีลตอบแทนอ้างองิกบัตราสารดงักล่าวขา้งต้น 
หรอืกลุ่มของตราสาร/หน่วยลงทุนดงักล่าวขา้งตน้/ตราสารแห่งหนี้/เงนิฝากธนาคาร/ตราสารกึง่หนี้
กึ่งทุน/ใบส าคญัแสดงสทิธ ิและ/หรอืหน่วย private equity ตามประกาศส านักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต.รวมถึงหลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สนิอื่นหรอืการหาดอกผลโดยวธิอีื่นตามที่ระบุไว้ในโครงการ
หรอืตามทีค่ณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอื ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด โดยการ
ลงทุนในหลกัทรพัย ์และ/หรอืตราสารดงักล่าวจะตอ้งไม่ส่งผลใหก้องทุนมฐีานะการลงทุนสุทธ ิ(net 
exposure) ในหุน้หรอืตราสารทุนน้อยกว่ารอ้ยละ 80 ของมลูค่าทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุน 

   กองทุนอาจลงทุนหรอืมไีวซ้ึ่งสญัญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อลดความเสีย่ง (Hedging) 
โดยเป็นไปตามหลกัเกณฑ์หรอืไดร้บัความเหน็ชอบจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และอาจ
ลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต ่ากว่าที่สามารถลงทุนได้  (non - 
investment grade) และ/หรือตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ  (Unrated 
Securities) รวมทัง้ตราสารทุนที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted Securities) 
กองทุนจะไม่ลงทุนในหรอืมไีวซ้ึ่งตราสารทีม่ลีกัษณะของสญัญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured 
Note)  
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   กรณีเกิดสภาวการณ์ไม่ปกติหรือมีความจ าเป็น เช่น มีการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจหรือ
การเมืองอย่างมีนัยส าคัญหรือเกิดวิกฤตทางเศรษฐกิจที่มีนัยส าคัญต่อการลงทุนในตลาด
หลักทรพัย์แห่งประเทศไทย ราคาตลาดลดลงอย่างรุนแรงในรอบปีบัญชี ภาวะภัยพิบัติจาก
ธรรมชาติ ภาวะการเกิดจลาจล ภาวะสงคราม มีการขายคืนหน่วยลงทุนจ านวนมาก เป็นต้น  
บรษิทัจดัการ ขอสงวนสทิธใินการปรบักลยุทธ์ของการลงทุนแตกต่างไปจากทีร่ะบุไวใ้นวรรคหนึ่ง
เพื่อความเหมาะสมกบัสภาวการณ์นัน้ ๆ ทัง้นี้เพื่อประโยชน์ของกองทุนโดยรวม 
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กองทุนเปิด แอล เอช สแทรทิจี อิควิต้ี  (LHSTRATEGY) 

 

 

เรยีน ท่านผูถ้อืหน่วยลงทุน 
 กองทุนเปิด แอล เอช สแทรทจิ ีอคิวติี ้

 
บรษิัทหลกัทรพัย์จดัการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮา้ส ์จ ากดั ขอน าส่ง “รายงานสรุปสถานะการลงทุน” เพื่อรายงาน   

ผลการด าเนินงานของกองทุนตัง้แต่วนัที ่1 มนีาคม 2563 ถงึวนัที ่31 สงิหาคม 2563 มาเพื่อโปรดทราบ 

 

สภาพตลาดในรอบบญัชีตัง้แต่ 1 มีนาคม 2563 ถึงวนัท่ี 31 สิงหาคม 2563 

 ตลาดหุ้นไทยในเดอืน ม.ีค. ปรบัตวัลดลงรุนแรงมาก เนื่องจากปัจจยัลบที่มนีัยส าคญัต่อเศรษฐกิจโลก เศรษฐกิจ
ไทย และแนวโน้มก าไร บจ. กล่าวคือไวรสั Covid-19 ระบาดไปทัว่โลก โดยเฉพาะในประเทศหลกัๆ อย่างสหรฐัฯ และ          
ยูโรโซน ส่งผลใหท้ศิทาง GDP โลกปีนี้น่าจะเขา้สู่ภาวะถดถอย และน่าจะกระทบเศรษฐกจิไทยเช่นกนั ขณะทีท่างการไทย
ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินและสัง่ปิดหา้งรา้น สถานบนัเทงิต่าง ๆ ส่งผลใหก้จิกรรมทางเศรษฐกจิในเดอืน ม.ีค. น่าจะชะลอ
ตวัมากต่อเนื่องไปในเดอืน เม.ย. เช่นกนั ทัง้นี้แนวโน้ม GDP ของประเทศไทยปีนี้น่าจะติดลบเช่นกัน ส่งผลให้ก าไร บจ.       
มโีอกาสชะลอตวัมากกว่าทีป่ระเมนิ ณ ขณะนี้ ขณะทีหุ่น้กลุ่มพลงังานซึ่งมนี ้าหนักในการค านวณดชันีฯ ค่อนขา้งสูง กไ็ดร้บั
ผลกระทบค่อนข้างมากจากสงครามราคาน ้ามนัที่เกิดขึ้นอย่างชดัเจนหลงัจากที่ประชุม OPEC+ เมื่อต้นเดือน มี.ค. ไม่
สามารถหาขอ้สรุปใด ๆ เกีย่วกบัการลดปรมิาณการผลติได ้ส่งผลใหร้าคาน ้ามนัดบิร่วงรุนแรงในช่วงหลายสปัดาหท์ีผ่่านมา 
โดยในเดอืนทีแ่ลว้ ดชันีฯ ปิดที ่1,125.86 ลดลง 16.0% ดว้ยมลูค่าการซื้อขายเฉลีย่ 7.13 หมื่นลา้นบาท (6.52 หมื่นลา้นบาท
ในเดอืน ก.พ.) ดา้นนักลงทุนต่างชาตขิายสุทธ ิ7.84 หมื่นล้านบาท นักลงทุนสถาบนัในประเทศซื้อสุทธ ิ4.24 หมื่นล้านบาท 
พอรต์ บล. ขายสุทธ ิ6.6 พนัลา้นบาท และนักลงทุนรายบุคคลซื้อสุทธ ิ4.26 หมื่นลา้นบาท  

ตลาดหุ้นไทยในเดือน เม.ย. 2563 ฟ้ืนตัวได้แข็งแกร่งกว่าที่เราประเมินไว้ โดยเราพบว่าปัจจยับวกหลกั  ๆ ที่
สนับสนุนตลาดหุน้โลกและตลาดหุน้ไทยไดแ้ก่ 1) สถานการณ์การตดิเชื้อ Covid-19 ในประเทศหลกั ๆ รวมทัง้ประเทศไทย 
ซึง่มจี านวนผูต้ดิเชือ้รายวนัลดลงอย่างต่อเนื่อง และสรา้งความมัน่ใจใหก้บันักลงทุนว่าการตดิเชือ้ไดผ้่านพน้จุดทีรุ่นแรงสุดไป
แลว้ 2) มแีรงเกง็ก าไรขา่วเกีย่วกบัวคัซนีและยารกัษา Covid-19 เขา้มาสนับสนุนตลาดหุน้เป็นระยะๆ และ 3) หลายประเทศ
ทยอยผ่อนคลายมาตรการคุม้เขม้ และมาตรการเวน้ระยะทางสงัคม ส่งผลใหต้ลาดมองว่าตวัเลขเศรษฐกจิในช่วงปัจจุบนัอาจ
เป็นช่วงทีแ่ย่ทีสุ่ดแลว้ และภาวะเศรษฐกจิโลกรวมทัง้เศรษฐกจิไทยในช่วงครึง่หลงัของปีนี้น่าจะดขีึน้ไม่มากกน้็อย ทัง้นี้ปัจจยั
บวกต่าง ๆ ขา้งต้น ได้บดบงัการร่วงหนักของตลาดน ้ามนัโลก หลงัจากภาวะอุปทานส่วนเกินและการที่คลงัเก็บน ้ามนัใน
สหรฐัฯ ใกล้เตม็ความจุไดก้ดดนัราคาน ้ามนัอย่างหนักตลอดเดอืน เม.ย. ดชันีฯ SET ปิดเดอืน เม.ย. 1,301.66 จุด เพิม่ขึ้น 
15.6% จากสิ้นเดอืน เม.ย. ด้วยมูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยที่ 6.75 หมื่นล้านบาท เทยีบกบั 7.13 หมื่นล้านบาทในเดอืน ม.ีค. 
ดา้นนักลงทุนต่างชาตขิายสุทธ ิ4.70 หมื่นล้านบาท นักลงทุนสถาบนัในประเทศซื้อสุทธ ิ2.37 หมื่นล้านบาท พอร์ตบล.ซื้อ
สุทธ ิ4.5 พนัลา้นบาท และนักลงทุนรายบุคคลซื้อสุทธ ิ1.88 หมื่นลา้นบาท 

 ตลาดหุ้นไทยในเดือน พ.ค. 2563 ซื้อขายในรูปแบบ sideways up หรอืแกว่งตวัขึ้นแต่ไม่ได้ปรบัขึ้นรุนแรง ซึ่ง
ภาวะตลาดหุน้ยงัถอืว่าแขง็แกร่งกว่าทีเ่ราไดป้ระเมนิว่าตลาดหุน้น่าจะมกีารปรบัฐานบา้ง โดยเราพบว่ามปัีจจยับวกและปัจจยั
ลบหลายประการเขา้สู่ตลาดหุน้แต่ปัจจยับวกยงัคงมนี ้าหนักมากกว่า โดยปัจจยับวกทีส่ าคญัไดแ้ก่ 1) ประเทศต่าง ๆ รวมทัง้
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ประเทศไทยทยอยเปิดเมอืงและเปิดธุรกจิ 2) ตวัเลขการตดิเชือ้ Covid-19 ในประเทศต่าง ๆ รวมทัง้ประเทศไทย ไม่ไดเ้ร่งตวั
ขึน้หลงัจากการเปิดเมอืง (ยกเว้นเพยีงบางประเทศในลาตินอเมรกิา และรสัเซีย อนิเดยี ที่มผีู้ติดเชื้อเร่งขึ้นมาก) ส่งผลให้
ความเสี่ยงของการต้องกลบัมาปิดเมืองมีน้อยลง 3) ราคาน ้ามนัดบิฟ้ืนตวัค่อนข้างแรง หลงัจากผลบวกจากการทยอยลด
ปรมิาณการผลติของประเทศต่างๆ เริม่ส่งผลดตี่อตลาดน ้ามนัโลก ขณะเดยีวกนัตลาดหุน้ไทยก็เผชญิความผนัผวนและมแีรง
ขายสวนเขา้มาเป็นระยะ ๆ จากปัจจยัลบเช่น 1) ผลประกอบการไตรมาส 1/2563 ทีร่ายงานออกมาต ่ากว่าทีต่ลาดคาดการณ์
เล็กน้อย 2) สถานการณ์ของการท่องเที่ยวในช่วงไตรมาส 2/2563 ถึงต้นไตรมาส 3/2563 อาจจะแย่กว่าที่ตลาดคาด หลงั
ทางการไทยยงัมีค าสัง่ปิดน่านฟ้าในเดือน มิ.ย. (แต่ปัจจยัดงักล่าวก็รบัรู้ได้ในราคาหุ้นที่เกี่ยวข้องค่อนข้างเร็ว) รวมทัง้         
3) valuations ของตลาดหุ้นไทยที่อยู่ในระดับสูงมาก จาก EPS downgrade ที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทัง้นี้ดัชนีฯ ปิดที ่
1,342.85 เพิ่มขึ้น 3.16% ด้วยมูลค่าการซื้อขายเฉลี่ย 6.41 หมื่นล้านบาท เทียบกับ 6.75 หมื่นล้านบาทในเดือน เม.ย.       
นักลงทุนต่างชาตขิายสุทธ ิ3.16 หมื่นล้านบาท นักลงทุนสถาบนัภายในประเทศซื้อสุทธ ิ1.78 หมื่นล้านบาท พอร์ต บล. ซื้อ
สุทธ ิ308 ลา้นบาท และนักลงทุนรายบุคคลซื้อสุทธ ิ1.35 หมื่นลา้นบาท  

ตลาดหุน้ไทยในเดอืน ม.ิย. 2563 เทรดดว้ยความผนัผวนค่อนขา้งสงู และมจีติวทิยาทีแ่ตกต่างกนัอย่างมากระหว่าง
ช่วงตน้เดอืนและช่วงปลายเดอืน โดยในสปัดาห์แรกของเดอืน ม.ิย. ดชันี SET Index แรลลี่อย่างโดดเด่น ผลกัดนัโดยสภาพ
คล่องภายในประเทศ ผนวกกบัแรงซื้อจากนักลงทุนต่างชาตทิีก่ลบัเขา้มาในช่วงสัน้ ๆ ท่ามกลางความคาดหวงัต่อการฟ้ืนตวั
ของเศรษฐกจิโลกและการเปิดเมอืงเปิดเศรษฐกจิของประเทศหลกั ๆ ก่อนทีต่ลาดจะเริม่เผชญิแรงขายมากขึน้เป็นล าดบั ตาม
ปัจจยัลบที่กลบัเขา้มาโดยเฉพาะอย่างยิง่การติดเชื้อ Covid-19 รอบใหม่ที่เกิดขึ้นในประเทศใหญ่ ๆ อย่างสหรฐัฯ และจนี 
รวมทัง้การปรบัลดประมาณการเศรษฐกจิโลกและเศรษฐกจิไทยอกีรอบหนึ่ง ดา้นปัจจยัในประเทศยงัคงเป็นบวกแต่ไม่ไดม้นีัย
ต่อทศิทางของตลาดหุน้มากนัก โดยการควบคุม Covid-19 ทีด่ขีองทางการไทย ส่งผลใหไ้ม่มรีายงานผูต้ดิเชือ้ภายในประเทศ
มากกว่า 30 วนัตดิต่อกนั และส่งผลให้ทางการไทยสามารถทยอยคลายลอ็ก เปิดธุรกจิ เปิดเศรษฐกิจได้มากขึ้น ทัง้นี้ เมื่อ
วนัที่ 29 ม.ิย. ทีป่ระชุม ศบค. ได้อนุมตักิารคลายลอ็กในเฟสที ่5 โดยสรุปแล้ว ดชันีฯ SET ปิดเดอืนไปที ่1,339.03 ลดลง
เลก็น้อย 0.28% จากสิน้เดอืน พ.ค. ดา้นนักลงทุนต่างชาตขิายสุทธ ิ2.27 หมื่นลา้นบาท นักลงทุนสถาบนัในประเทศซื้อสุทธ ิ
6.58 พนัลา้นบาท พอรต์ บล.ซื้อสุทธ ิ3.06 พนัลา้นบาท และนักลงทุนรายบุคคลซื้อสุทธ ิ1.31 หมื่นลา้นบาท  

ตลาดหุน้ไทยในเดอืน ก.ค. 2563 ปรบัตวัลง 10.5 จุด (-0.7%) mom มาปิดที ่1,328.5 จากปัจจยักดดนัและปัจจยั
หนุนดงันี้ ความตึงเครยีดระหว่างสหรฐัฯและจนีที่เพิ่มขึ้น หลงัจากที่จนีได้ตอบโต้สหรฐัฯในการสัง่ปิดสถานฑูตของจนีใน 
Houston ด้วยการสัง่ปิดสถานฑูตสหรฐัฯ ในเมอืงเฉินตู นอกจากนี้ SET ยงัถูกกดดนัจากความไม่แน่นอนทางการเมอืงที่
เพิ่มขึ้นหลงัจาก การชุมนุมต่อต้านรฐับาลโดยกลุ่มนักเรยีนและนักศกึษาโดยมขีอ้เรยีกร้องในการเปลี่ยนแปลงรฐับาลและ
กฎหมายในหลายประเดน็ แต่ในแงด่ ีAstraZeneca-Oxford ไดม้คีวามคบืหน้าในการพฒันาวคัซนี โดยมผีลการทดลองระยะ
ที ่2 ในคนทีอ่อกมาเป็นทีน่่าพอใจ รวมถงึการทีส่มาชกิประเทศสหภาพยุโรปไดบ้รรลุขอ้ตกลงในมาตรการกระตุ้นเศรษฐกจิ
มลูค่า 7.5 แสนลา้นยโูร 

ตลาดหุ้นไทยในเดอืน ส.ค. ยงัคงเทรดในรูปแบบไซด์เวย์ และกรอบการเคลื่อนไหวของดชันีฯ ค่อนขา้งแคบเมื่อ
เทยีบกับในช่วงเดอืนก่อนหน้า ทัง้นี้ปัจจยัจากต่างประเทศค่อนขา้งเป็นบวก แต่มีปัจจยัลบภายในประเทศเขา้มาหกัล้าง 
ส่งผลให้ทิศทางของ SET Index เทรดอยู่ในกรอบที่จ ากัด โดยในส่วนของปัจจัยบวกจากต่างประเทศประกอบด้วย             
1) พฒันาการดา้นการทดลองวคัซนี COVID-19 จากหลายประเทศ 2) ตวัเลขเศรษฐกจิของประเทศหลกั ๆ ส่วนใหญ่ยงัคงอยู่
ในเกณฑ์ดีแม้ว่าจะมีการระบาดรอบสองของ COVID-19 และ 1) ความตึงเครยีดระหว่างสหรฐัฯ และจนีลดลงบ้างในช่วง
ปลายเดอืนหลงัจากทัง้สองฝ่ายท าการประชุมทางโทรศพัท์เรื่องดลีการคา้เฟสที ่1 อย่างไรกด็ ีตลาดหุน้ไทยเผชญิกบัปัจจยั
ลบภายในประเทศส่งผลใหเ้มื่อสุทธกินัแลว้ตลาดหุน้ไทยใหผ้ลตอบแทนทีด่อ้ยกว่าตลาดหุน้ในต่างประเทศค่อนขา้งมาก โดย
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กองทุนเปิด แอล เอช สแทรทิจี อิควิต้ี  (LHSTRATEGY) 

ประเด็นลบที่เกิดขึน้ได้แก่ 2) แมว้่าผลประกอบการไตรมาส 2/63 จะออกมาดกีว่าที่ตลาดคาดการณ์ แต่ยงัคงมกีารปรบัลด
ประมาณการก าไรปี 2563 เพิม่เตมิ และ 3) สถานการณ์การเมอืงมคีวามรอ้นแรงมากขึน้ หลงัจากมกีารชุมนุมต่อตา้นรฐับาล 
รวมทัง้ความเคลื่อนไหวในพรรคร่วมรฐับาลและพรรคฝ่ายค้านเพื่อเรยีกร้องให้มีการแก้ไขรฐัธรรมนูญ ซึ่งประเด็นต่างๆ 
ดงักล่าวไดส้รา้งความผนัผวนใหก้บัตลาดหุน้ไทยในช่วงกลางเดอืน ส.ค. ทัง้นี้ดชันีฯ ปิดเดอืนที ่1,310.66 ลดลง 1.35% ดว้ย
มูลค่าซื้อขายเฉลี่ยต่อวนัที ่5.43 หมื่นล้านบาท เทยีบกบั 6.25 หมื่นล้านบาทในเดอืน ก.ค. ดา้นนักลงทุนต่างชาตขิายสุทธ ิ
2.77 หมื่นล้านบาท นักลงทุนสถาบนัภายในประเทศซื้อสุทธ ิ1.16 หมื่นล้านบาท พอร์ต บล. ขายสุทธ ิ1.04 พันล้านบาท 
และนักลงทุนรายบุคคลซื้อสุทธ ิ1.71 หมื่นลา้นบาท 
 

บรษิัทขอขอบพระคุณท่านผูถ้อืหน่วยลงทุนเป็นอย่างสูง ทีไ่ดม้อบความไว้วางใจใหบ้รษิทับรหิารเงนิลงทุนของท่าน 

บรษิทัยงัคงยนืยนัในความตัง้ใจและทุ่มเทความสามารถเพื่อบรหิารเงนิของท่านอย่างมปีระสทิธภิาพสงูทีสุ่ดต่อไป และหากท่าน

มขีอ้สงสยัประการใด ท่านสามารถตดิต่อมาไดท้ีบ่รษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน 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
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รายชื่อผู้จดัการกองทุน 
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กองทุนเปิด แอล เอช สแทรทิจี อิควิต้ี  (LHSTRATEGY) 

กองทุนเปิด แอล เอช สแทรทิจี อิควิต้ี (ชนิดสะสมมูลค่า) 
ตารางเปรียบเทียบผลการด าเนินงาน 
ข้อมูล ณ วนัท่ี 31 สิงหาคม 2563 

 

 
 

 
 

 

ขอ้มลู ณ วนัที ่31 สงิหาคม 2563 
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กองทุนเปิด แอล เอช สแทรทิจี อิควิต้ี  (LHSTRATEGY) 

กองทุนเปิด แอล เอช สแทรทิจี อิควิต้ี (ชนิดจ่ายเงินปันผล) 
ตารางเปรียบเทียบผลการด าเนินงาน 
ข้อมูล ณ วนัท่ี 31 สิงหาคม 2563 

 
 

 
 
 

 

ขอ้มลู ณ วนัที ่31 สงิหาคม 2563 
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กองทุนเปิด แอล เอช สแทรทิจี อิควิต้ี  (LHSTRATEGY) 

กองทุนเปิด แอล เอช สแทรทิจี อิควิต้ี (ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอตัโนมติั) 
ตารางเปรียบเทียบผลการด าเนินงาน 
ข้อมูล ณ วนัท่ี 31 สิงหาคม 2563 

 
 

 
 

 
 
 

ขอ้มลู ณ วนัที ่31 สงิหาคม 2563 
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กองทุนเปิด แอล เอช สแทรทิจี อิควิต้ี  (LHSTRATEGY) 

- เอกสารการวดัผลการด าเนินงานของกองทุนรวมฉบบันี้ไดจ้ดัท าขึน้ตามมาตรฐานการวดัผลการด าเนินงานของกองทุนรวม
ของสมาคมบรษิทัจดัการลงทุน 

- ผลการด าเนินงานในอดตี/ผลการเปรยีบเทยีบผลการด าเนินงานทีเ่กี่ยวขอ้งกบัผลติภณัฑ์ในตลาดทุน มไิดเ้ป็นสิง่ยนืยนัถงึ
ผลการด าเนินงานในอนาคต 

- ท าความเขา้ใจลกัษณะสนิคา้ เงือ่นไข ผลตอบแทน และความเสีย่ง ก่อนตดัสนิใจ 
 
 
 

รายงานสถานะการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผกูพนั 
มูลค่า ณ วนัท่ี 31 สิงหาคม 2563 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายละเอียดการลงทนุ มลูค่าตามราคาตลาด %NAV

หลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิในประเทศ 198,312,356.21                 96.31             

พนัธบตัรรฐับาล

     อายคุงเหลอืน้อยกวา่ 1 ปี 4,999,439.10                    2.43              

เงนิฝากธนาคาร 15,714,302.11                   7.63              

หุน้สามญั 177,598,615.00                 86.25             

ประเภทรายการค้างรบัค้างจ่ายหรอืหนี้สนิอืน่ ๆ 7,608,238.16                    3.69              

มลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิ 205,920,594.37                     100.00              
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กองทุนเปิด แอล เอช สแทรทิจี อิควิต้ี  (LHSTRATEGY) 

รายละเอียดการลงทุนในหลกัทรพัย ์

มูลค่า ณ วนัท่ี 31 สิงหาคม 2563 

 
 

อตัราส่วน จ านวนเงินต้น มลูค่ายติุธรรม

(%) หรือ จ านวนหุ้น/ (บาท)

หน่วย

เงินฝากธนาคาร

ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) 7.63 15,711,455.49 15,714,302.11

          รวมเงินฝากธนาคาร 7.63 15,714,302.11

พนัธบตัรรฐับาล

ธนาคารแห่งประเทศไทย 2.43 5,000.00 4,999,439.10

          รวมพนัธบตัรรฐับาล 2.43 4,999,439.10

หุ้นสามญั

     หมวดธุรกจิการแพทย์

บรษิทั กรุงเทพดุสติเวชการ จ ากดั(มหาชน) 2.58 255,000.00 5,304,000.00

บรษิทั บางกอก เชน ฮอสปิทอล จ ากดั (มหาชน) 2.04 268,900.00 4,194,840.00

บรษิทั โรงพยาบาลจุฬารตัน์ จ ากดั (มหาชน) 2.01 1,592,500.00 4,140,500.00

บรษิทั โรงพยาบาลบ ารุงราษฎร์ จ ากดั (มหาชน) 1.50 28,000.00 3,094,000.00

     หมวดธุรกจิขนสง่และโลจสิตกิส์

บรษิทั ท่าอากาศยานไทย จ ากดั (มหาชน) 2.97 109,300.00 6,120,800.00

บรษิทั บทีเีอส กรุ๊ป โฮลดิ้ง จ ากดั (มหาชน) 2.44 483,700.00 5,030,480.00

บรษิทั พรมิา มารนี จ ากดั (มหาชน) 1.01 233,900.00 2,081,710.00

บรษิทัทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 2.47 562,600.00 5,091,530.00

     หมวดธุรกจิชิ้นสว่นอเิลคทรอนคิส์

บรษิทั เดลต้า อเีลคโทรนคิส ์(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 0.50 8,900.00 1,027,950.00

บรษิทั ฮานา ไมโครอเิลค็โทรนคิส จ ากดั (มหาชน) 1.94 100,400.00 3,990,900.00

     หมวดธุรกจิเทคโนโลยี

บรษิทั เน็ตเบย ์จ ากดั (มหาชน) 1.53 106,200.00 3,159,450.00

บรษิทั ฮวิแมนกิ้า จ ากดั (มหาชน) 2.51 642,900.00 5,175,345.00

     หมวดธุรกจิเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร

บรษิทั อนิทชั โฮลดิ้งส ์จ ากดั (มหาชน) 5.95 224,800.00 12,251,600.00

บรษิทั แอดวานซ ์อนิโฟร์ เซอร์วสิ จ ากดั (มหาชน) 3.99 44,900.00 8,216,700.00

     หมวดธุรกจิธนาคาร

ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 2.04 39,400.00 4,196,100.00

ธนาคารกสกิรไทย จ ากดั (มหาชน) 0.47 11,400.00 960,450.00

ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) 1.02 29,000.00 2,102,500.00

บรษิทั ทสิโก้ไฟแนนเซยีลกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 1.51 46,200.00 3,106,950.00

     หมวดธุรกจิธุรกจิการเกษตร

บรษิทั จเีอฟพที ีจ ากดั (มหาชน) 2.48 395,100.00 5,096,790.00

     หมวดธุรกจิบรรจุภณัฑ์

บรษิทั บจี ีคอนเทนเนอร์ กล๊าส จ ากดั (มหาชน) 1.00 178,900.00 2,057,350.00

     หมวดธุรกจิประกนัภยัและประกนัชวีติ

บรษิทั ทคีวิเอม็ คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 1.57 25,700.00 3,238,200.00

รายละเอียด



 

 

14 
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รายละเอียดการลงทุนในหลกัทรพัย ์(ต่อ) 
มูลค่า ณ วนัท่ี 31 สิงหาคม 2563 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

อตัราส่วน จ านวนเงินต้น มลูค่ายติุธรรม

(%) หรือ จ านวนหุ้น/ (บาท)

หน่วย

     หมวดธุรกจิพลงังานและสาธารณูปโภค

บรษิทั ททีดีบับลวิ จ ากดั (มหาชน) 4.05 622,600.00 8,342,840.00

บรษิทั บ.ีกรมิ เพาเวอร์ จ ากดั (มหาชน) 0.98 43,800.00 2,025,750.00

บรษิทั บซีพีจี ีจ ากดั (มหาชน) 1.38 222,000.00 2,841,600.00

บรษิทั ปตท. จ ากดั (มหาชน) 6.80 389,000.00 14,004,000.00

บรษิทั ผลติไฟฟ้า จ ากดั (มหาชน) 2.01 18,600.00 4,129,200.00

บรษิทั ราช กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 6.06 222,800.00 12,476,800.00

บรษิทั เอสพซีจี ีจ ากดั (มหาชน) 2.95 339,400.00 6,075,260.00

     หมวดธุรกจิพฒันาอสงัหารมิทรพัย์

บรษิทั เอพ ี(ไทยแลนด์) จก.(มหาชน) 1.00 326,000.00 2,053,800.00

     หมวดธุรกจิพาณิชย์

บรษิทั ซพี ีออลล ์จ ากดั (มหาชน) 4.51 146,100.00 9,277,350.00

บรษิทั สยามแมค็โคร จ ากดั (มหาชน) 2.06 95,200.00 4,236,400.00

บรษิทั อาร์เอส จ ากดั (มหาชน) 1.45 159,300.00 2,994,840.00

     หมวดธุรกจิวสัดุก่อสรา้ง

บรษิทั ทปิโก้แอสฟัลท์ จ ากดั (มหาชน) 1.99 165,600.00 4,106,880.00

บรษิทั ทโีอเอ เพน้ท์ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 0.50 26,200.00 1,034,900.00

บรษิทั ปนูซเิมนต์ไทย จ ากดั(มหาชน) 2.53 14,700.00 5,203,800.00

     หมวดธุรกจิอาหารและเครื่องดื่ม

บรษิทั เจรญิโภคภณัฑอ์าหาร จ ากดั (มหาชน) 2.00 127,800.00 4,121,550.00

บรษิทั น ้ามนัพชืไทย จ ากดั (มหาชน) 2.45 186,500.00 5,035,500.00

          รวมหุ้นสามญั 86.25 177,598,615.00

รวมเงินลงทนุ 96.31 198,312,356.21

รายการค้างจา่ยหรือหน้ีสินอ่ืน ๆ 3.69 7,608,238.16

มลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิ 100.00 205,920,594.37

รายละเอียด
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กองทุนเปิด แอล เอช สแทรทิจี อิควิต้ี  (LHSTRATEGY) 

รายละเอียดตวัตราสารและอนัดบัความน่าเช่ือถือของตราสารแห่งหน้ี เงินฝาก หรือตราสารก่ึงหน้ีก่ึงทุน 
มูลค่า ณ วนัท่ี 31 สิงหาคม 2563 

 
 

สถาบนัการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ TRIS Rating 

ค าอธิบายการจดัอนัดบัเครดิตตราสารหน้ีระยะกลางและยาวมอีายุตัง้แต่ 1 ปีขึ้นไป 

AAA อนัดบัเครดิตสูงสุด มคีวามเสี่ยงต ่าที่สุด ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการช าระดอกเบี้ยและคนืเงนิต้นใน
เกณฑส์งูสุด และไดร้บัผลกระทบน้อยมากจากการเปลีย่นแปลงทางธุรกจิ เศรษฐกจิ และสิง่แวดลอ้มอื่นๆ 

AA มคีวามเสีย่งต ่ามาก ผูอ้อกตราสารหนี้มคีวามสามารถในการช าระดอกเบี้ยและคนืเงนิต้นในเกณฑ์สูงมาก แต่อาจ
ไดร้บัผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงทางธุรกจิ เศรษฐกจิ และสิง่แวดล้อมอื่นๆ มากกว่าอนัดบัเครดติทีอ่ยู่ในระดบั 
AAA 

A มคีวามเสี่ยงในระดบัต ่า ผู้ออกตราสารหนี้มคีวามสามารถในการช าระดอกเบี้ยและคนืเงนิต้นในเกณฑ์สูง แต่อาจ
ได้รบัผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ มากกว่าอนัดบัเครดิตที่อยู่ใน
ระดบัสงูกว่า 

BBB มคีวามเสี่ยงในระดบัปานกลาง ผู้ออกตราสารหนี้มคีวามสามารถในการช าระดอกเบี้ยและคนืเงนิต้นในเกณฑ์ที่
เพียงพอ แต่มีความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิง่แวดล้อมอื่นๆ มากกว่า และอาจมี
ความสามารถในการช าระหนี้อ่อนแอลงเมื่อเทยีบกบัอนัดบัเครดติทีอ่ยู่ในระดบัสงูกว่า 

BB มคีวามเสีย่งในระดบัสูง ผูอ้อกตราสารหนี้มคีวามสามารถในการช าระดอกเบี้ยและคนืเงนิต้นในเกณฑ์ต ่ากว่าระดบั
ปานกลาง และจะไดร้บัผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกจิ เศรษฐกจิ และสิง่แวดล้อมอื่นๆ ค่อนขา้งชดัเจน 
ซึง่อาจส่งใหค้วามสามารถในการช าระหนี้อยู่ในเกณฑท์ีไ่ม่เพยีงพอ 

B มคีวามเสีย่งในระดบัสูงมาก ผูอ้อกตราสารหนี้มคีวามสามารถในการช าระดอกเบี้ยและคนืเงนิต้นในเกณฑ์ต ่า และ
อาจจะหมดความสามารถหรือความตัง้ใจในการช าระหนี้ได้ตามการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ทางธุรกิจ 
เศรษฐกจิ และสิง่แวดลอ้มอื่นๆ  

C มคีวามเสี่ยงในการผดินัดช าระหนี้สูงทีสุ่ด ผู้ออกตราสารหนี้ไม่มคีวามสามารถในการช าระดอกเบี้ยและคนืเงนิต้น
ตามก าหนดอย่างชดัเจน โดยตอ้งอาศยัเงื่อนไขทีเ่อื้ออ านวยทางธุรกจิ เศรษฐกจิ และสิง่แวดลอ้มอื่นๆ อย่างมากจงึ
จะมคีวามสามารถในการช าระหนี้ได ้

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

อนัดบัเครดติภายในระดบัเดยีวกนั 

 

 

    ประเภท                          ผูอ้อก อนัดบั มลูค่าตาม

ความน่าเช่ือถอื ราคาตลาด

พนัธบตัร ธนาคารแห่งประเทศไทย 4,999,439.10                           

เงนิฝากธนาคาร ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) AA+(FITCH) 15,714,302.11                          
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กองทุนเปิด แอล เอช สแทรทิจี อิควิต้ี  (LHSTRATEGY) 

ค าอธิบายการจดัอนัดบัเครดิตตราสารหน้ีระยะสัน้มอีายุต า่กว่า 1 ปี 

T1 ผูอ้อกตราสารหนี้มสีถานะทัง้ทางดา้นการตลาดและการเงนิที่แขง็แกร่งในระดบัดมีาก และนักลงทุนจะไดร้บัความ

คุม้ครองจากการผดินัดช าระหนี้ทีด่กีว่าอนัดบัเครดติในระดบัอื่น ผูอ้อกตราสารทีไ่ดร้บัอนัดบัเครดติในระดบัดงักล่าว

ซึง่มเีครื่องหมาย “+” ดว้ยจะไดร้บัความคุม้ครองด้านการผดินัดช าระหนี้ทีส่งูยิง่ขึน้ 

T2 ผูอ้อกตราสารหนี้มสีถานะทัง้ทางดา้นการตลาดและการเงนิทีแ่ขง็แกร่งในระดบัด ีและมคีวามสามารถในการช าระ

หนี้ระยะสัน้ในระดบัทีน่่าพอใจ 

T3 ผูอ้อกตราสารหนี้มคีวามสามารถในการช าระหนี้ระยะสัน้ในระดบัทีย่อมรบัได้ 

T4 ผูอ้อกตราสารหนี้มคีวามสามารถในการช าระหนี้ระยะสัน้ทีค่่อนขา้งอ่อนแอ 

อันดับเครดิตทุกประเภททีจ่ ัดโดย TRIS Rating เป็นอันดับเครดิตตราสารหนี้ ในตระกูลเงินบาท ซึ ่งสะท้อน

ความสามารถในการช าระหนี้ของผูอ้อกตราสารโดยไม่รวมความเสีย่งในการเปลีย่นแปลงการช าระหนี้จากสกุลเงนิบาทเป็น

สกุลเงนิตราต่างประเทศ 

นอกจากกนี้ TRIS Rating ยงัก าหนด “แนวโน้มอนัดบัเครดติ” (Rating Outlook) เพื่อสะท้อนความเป็นไปไดข้องการ
เปลีย่นแปลงอนัดบัเครดติของผูอ้อกตราสารในระยะปานกลางหรอืระยะยาว 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) แสดงถงึระดบัความน่าเชื่อถอืขัน้สงูสุดของอนัดบัความน่าเชื่อถอืภายในประเทศไทย ซึ่งก าหนดโดย Fitch โดย
อนัดบัความน่าเชื่อถอืนี้จะมอบใหก้บัอนัดบัความน่าเชื่อถอืทีม่คีวามเสีย่ง “น้อยทีสุ่ด” เมื่อเปรยีบเทยีบกบัผูอ้อก
ตราสารหรอืตราสารอื่นในประเทศไทย และโดยปกติแล้วจะก าหนดให้แก่ตราสารทางการเงินที่ออกหรอืค ้า
ประกนัโดยรฐับาล 
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AA(tha) แสดงถงึระดบัความน่าเชื่อถอืขัน้สงูมากเปรยีบเทยีบกบัผูอ้อกตราสารหรอืตราสารอื่นในประเทศไทย โดยระดบั
ความน่าเชื่อถือของตราสารทางการเงนิขัน้นี้ต่างจากผูอ้อกตราสารหรอืตราสารอื่นที่ได้รบัการจดัอนัดบัความ
น่าเชื่อถอืขัน้สงูสุดของประเทศไทยเพยีงเลก็น้อย 

BBB (tha) แสดงถึงระดบัความน่าเชื่อถือขัน้ปานกลางเมื่อเปรยีบเทยีบกับผู้ออกตราสารหรอืตราสารอื่นในประเทศไทย 
อย่างไรกด็มีคีวามเป็นไปไดม้ากว่าการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์หรอืสภาพทางเศรษฐกจิจะมผีลกระทบต่อ
ความสามารถในการช าระหนี้ได้ตรงตามก าหนดเวลาของตราสารทางการเงนิเหล่านี้มากกว่าตราสารหนี้อื่นที่
ไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเชื่อถอืในประเภททีส่งูกว่า 

BB (tha) แสดงถงึระดบัความน่าเชื่อถอืค่อนขา้งต ่าเมื่อเปรยีบเทยีบกบัผูอ้อกตราสารหรอืตราสารอื่นในประเทศไทย การ
ช าระหนี้ตามเงือ่นไขของตราสารเหล่านี้ภายในประเทศนัน้ๆ มคีวามไม่แน่นอนในระดบัหนึ่งและความสามารถ
ในการช าระหนี้คนืตามก าหนดเวลาจะมคีวามไม่แน่นอนมากขึน้ตามการเปลีย่นแปลงของเศรษฐกจิในทางลบ 

B (tha) แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขัน้ต ่าอย่างมีนัยส าคัญเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรอืตราสารอื่นใน
ประเทศไทย การปฏิบตัิตามเงื่อนไขของตราสารหนี้และขอ้ผูกพนัทางการเงนิยงัคงเป็นไปได้ในปัจจุบนั แต่
ความมัน่คงยงัจ ากดัอยู่ในระดบัหนึ่งเท่านัน้ และความสามารถในการช าระหนี้คนืตามก าหนดเวลาอย่างต่อเนื่อง
นัน้ไม่แน่นอน ขึน้อยู่กบัสภาวะทีเ่อือ้ต่อการด าเนินธุรกจิและสภาพทางเศรษฐกจิ 

CCC(tha), CC(tha), C(tha)   แสดงถงึระดบัความน่าเชื่อถอืขัน้ต ่ามากเมื่อเปรยีบเทยีบกบัผูอ้อกตราสารหรอืตราสารอื่นใน
ประเทศไทย ความสามารถในการปฏิบตัิตามข้อผูกพนัทางการเงนิขึ้นอยู่กบัสภาวะที่เอื้อต่อการด าเนินธุรกิจ
และการพฒันาทางเศรษฐกจิเพยีงอย่างเดยีว 

D(tha) อนัดบัความน่าเชื่อถอืเหล่านี้ จะถูกก าหนดใหส้ าหรบัองค์กรหรอืตราสารหนี้ซึง่ก าลงัอยู่ในภาวะผดินัดช าระหนี้
ในปัจจุบนั 

ค าอธิบายการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือระยะสัน้ ส าหรบัประเทศไทย 

F1 (tha) แสดงถงึระดบัความสามารถขัน้สูงสุดในการช าระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารตรงตามก าหนดเมื่อเปรยีบเทยีบ

กบัผูอ้อกตราสารหรอืตราสารอื่นๆในประเทศไทย ภายใตอ้นัดบัความน่าเชื่อถอืน้ีจะมอบใหส้ าหรบัอนัดบัความ

น่าเชื่อถอืทีม่คีวามเสีย่ง “น้อยทีสุ่ด” เมื่อเปรยีบเทยีบกบัผูอ้อกตราสารอื่นในประเทศเดยีวกนัและโดยปกตแิล้ว

จะก าหนดให้กบัตราสารทางการเงนิที่ออกหรอืค ้าประกนัโดยรฐับาล ในกรณีที่มรีะดบัความน่าเชื่อถือสูงเป็น

พเิศษจะมสีญัลกัษณ์ “+” แสดงไวเ้พิม่เตมิจากอนัดบัความน่าเชื่อถอืทีก่ าหนด 

F2 (tha) แสดงถงึระดบัความสามารถในการช าระหนี้ตามเงื่อนไขทางการเงนิของตราสารตามก าหนดเวลาในระดบัทีน่่า

พอใจเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นๆในประเทศไทย อย่างไรก็ดี ระดบัความน่าเชื่อถือ

ดงักล่าวยงัไม่อาจเทยีบเท่ากบักรณีทีไ่ดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเชื่อถอืทีส่งูกว่า 

F3 (tha) แสดงถงึระดบัความสามารถในการช าระหนี้ตามเงื่อนไขทางการเงนิของตราสารตามก าหนดเวลาในระดบัปาน

กลางเมื่อเปรยีบเทยีบกบัผูอ้อกตราสารหรอืตราสารอื่นๆในประเทศไทย ความสามารถในการช าระหนี้ดงักล่าว
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กองทุนเปิด แอล เอช สแทรทิจี อิควิต้ี  (LHSTRATEGY) 

จะมคีวามไม่แน่นอนมากขึน้ไปตามความเปลีย่นแปลงในทางลบในระยะสัน้มากกว่าตราสารทีไ่ดร้บัการจดัอนัดบั

ความน่าเชื่อถอืทีส่งูกว่า 

B (tha) แสดงถึงระดบัความสามารถในการช าระหนี้ตามเงื่อนไขทางการเงนิของตราสารตามก าหนดเวลาทีไ่ม่แน่นอน

เมื่อเปรยีบเทยีบกบัผูอ้อกตราสารหรอืตราสารอื่นๆในประเทศไทย ความสามารถในการช าระหนี้ดงักล่าวจะไม่

แน่นอนมากขึน้ตามการเปลีย่นแปลงทางเศรษฐกจิแลการเงนิในทางลบระยะสัน้ 

C (tha) แสดงถงึระดบัความสามารถในการช าระหนี้ตามเงือ่นไขทางการเงนิของตราสารตามก าหนดเวลาทีไ่ม่แน่นอนสูง

เมื่อเปรยีบเทยีบกบัผู้ออกตราสารหรอืตราสารอื่นๆในประเทศไทย ความสามารถในการปฏิบตัิตามขอ้ผูกพนั

ทางการเงนิขึน้อยู่กบัสภาวะทีเ่อือ้ต่อการด าเนินธุรกจิและสภาพการณ์ทางเศรษฐกจิเท่านัน้ 

D (tha) แสดงถงึการผดินัดช าระหนี้ทีไ่ดเ้กดิขึน้แลว้หรอืก าลงัจะเกดิขึน้ 

หมายเหตุประกอบการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือในระยะยาว ในระยะสัน้ ส าหรบัประเทศไทย 

เครื่องบ่งชี้พเิศษส าหรบัประเทศไทย “tha” จะถูกระบุไวต้่อจากอนัดบัความน่าเชื่อถอืทุกระดบั เพื่อแยกความแตกต่าง

ออกจากการจดัอนัดบัความน่าเชื่อถอืระดบัสากล เครื่องหมาย “ + ” หรอื “ - ” อาจจะถูกระบุไวเ้พิม่เตมิต่อจากอนัดบัความ

น่าเชื่อถอืส าหรบัประเทศหนึ่งๆ เพื่อแสดงถงึสถานะย่อยโดยเปรยีบเทยีบกนัภายในอนัดบัความน่าเชื่อถอืขึน้หลกั ทัง้นี้ จะไม่

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

ส าหรบัอนัดบัความน่าเชื่อถอืในระยะยาวและจะไม่มกีารระบุสญัลกัษณ์ต่อทา้ยดงักล่าวส าหรบัอนัดบัความน่าเชื่อถอืใน

ระยะสัน้ นอกเหนือจาก “F1 (tha)” 

สญัญาณการปรบัอนัดบัความน่าเชื่อถอื (Rating Watch) : สญัญาณการปรบัอนัดบัความน่าเชื่อถอืจะถูกใชเ้พื่อแจง้ให้
นักลงทุนทราบว่ามคีวามเป็นไปไดท้ีจ่ะมกีารเปลีย่นแปลงอนัดบัความน่าเชื่อถอืและแจ้งแนวโน้มทศิทางของการเปลีย่นแปลง
ดงักล่าว สญัญาณดงักล่าวอาจระบุเป็น “สญัญาณบวก” ซึง่บ่งชีแ้นวโน้มในการปรบัอนัดบัความน่าเชื่อถอืใหส้งูขึน้ “สญัญาณ
ลบ” จะบ่งชีแ้นวโน้มในการปรบัอนัดบัความน่าเชื่อถอืใหต้ ่าลง หรอื “สญัญาณววิฒัน์” ในกรณีทีอ่นัดบัความน่าเชื่อถอือาจจะ
ไดร้บัการปรบัขึ้น ปรบัลง หรอืคงที ่โดยปกติสญัญาณการปรบัอนัดบัความน่าเชื่อถือมกัจะถูกระบุไวส้ าหรบัช่วงระยะเวลา
สัน้ๆ 
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รายงานสรปุเงินลงทุน 
มูลค่า ณ วนัท่ี 31 สิงหาคม 2563 

 

 
 
 

 
 

รายชื่อหุ้นท่ีลงทุน 10 อนัดบัแรก พร้อมสดัส่วนการลงทุน 
มูลค่า ณ วนัท่ี 31 สิงหาคม 2563 

 
 
 

 

 

 

กลุม่ของตราสารการลงทนุ มลูค่าตามราคาตลาด %NAV

(ก) ตราสารภาครฐัไทย/ตราสารภาครฐัต่างประเทศ 4,999,439.10                   2.43         

(ข) ตราสารทีธ่นาคารทีม่กีฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ ธนาคารพาณิชย์ 15,714,302.11 7.63

หรอืบรษิทัเงนิทุนเป็นผูอ้อก/สัง่จ่าย/รบัอาวลั/ค า้ประกนั

(ค) ตราสารทีม่อีนัดบัความน่าเชื่อถอือยูใ่นอนัดบัทีส่ามารถ -                                -          

ลงทุนได้ (Investment grade)

(ง) ตราสารทีม่อีนัดบัความน่าเชื่อถอือยูใ่นอนัดบัต ่ากวา่อนัดบัที่ -                                -          

สามารถลงทุนได้ (Non-Investment grade) หรอืไม่ม ีRating

ล าดบั ช่ือย่อ ร้อยละของเงินลงทุน

1 PTT 6.80

2 RATCH 6.06

3 INTUCH 5.95

4 CPALL 4.51

5 TTW 4.05

6 ADVANC 3.99

7 AOT 2.97

8 SPCG 2.95

9 BDMS 2.58

10 SCC 2.53บรษิทั ปนูซเิมนต์ไทย จ ากดั (มหาชน)

บรษิทั ซ.ีพ.ีออลล์  จ ากดั (มหาชน)

บรษิทั ททีดีบับลวิ จ ากดั (มหาชน)

บรษิทั แอดวานซ์ อนิโฟร์ เซอร์วสิ จ ากดั (มหาชน)

บรษิทั ทา่อากาศยานไทย จ ากดั (มหาชน)

บรษิทั เอสพซีจี ีจ ากดั (มหาชน)

บรษิทั กรุงเทพดุสติเวชการ จ ากดั (มหาชน)

บรษิทั อนิทชั โฮลดิง้ส ์จ ากดั (มหาชน)

บรษิทั ปตท. จ ากดั (มหาชน)

บรษิทั ราช กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน)

ช่ือหลกัทรพัย์

สดัส่วนเงนิลงทุนขัน้สงูต่อมลูค่าทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุนส าหรบักลุ่มตราสารตาม (ง) เท่ากบั 15% NAV 
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รายงานการลงทุนท่ีไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน 
รอบ 6 เดือนระหวา่งวนัท่ี 1 มนีาคม 2563 ถึงวนัท่ี 31 สิงหาคม 2563 

วนัที ่ รายละเอยีด การด าเนินการแกไ้ข 
  

 
 

 

 

การใช้สิทธิออกเสียงในท่ีประชุมผู้ถือหุ้น 

ผูล้งทุนสามารถตรวจดแูนวทางในการใชส้ทิธอิอกเสยีงและการด าเนินการใชส้ทิธอิอกเสยีงไดท้ี ่website ของบรษิทั
จดัการ www.lhfund.co.th 

 

 
รายงานรายชื่อของบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง ท่ีมีการท าธรุกรรมกบักองทุนรวม 

 กองทุนเปิด แอล เอช สแทรทจิ ีอคิวติี้ มกีารท าธุรกรรมกบับุคคลทีเ่กี่ยวขอ้งในรอบระยะเวลาตัง้แต่วนัที่ 1 มนีาคม 

2563 ถงึวนัที ่31 สงิหาคม 2563 ตามรายชื่อ ดงันี้ 

- บรษิทัหลกัทรพัย ์แลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จ ากดั (มหาชน)    
 

หมายเหตุ : ผูล้งทุนสามารถตรวจสอบการท าธุรกรรมกบับุคคลที่เกี่ยวขอ้งกบักองทุนรวม ได้ที่บรษิทัจดัการโดยตรง หรอืที่ website ของบรษิทั

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.lhfund.co.th/
http://www.sec.or.th/
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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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ค่านายหน้าซื้อขายหลกัทรพัย ์
ตัง้แต่วนัท่ี 1 มีนาคม 2563 ถึงวนัท่ี 31 สิงหาคม 2563 

 
    หมายเหตุ : * รวมภาษมีลูค่าเพิม่ 

 
 
 

อตัราส่วนหมุนเวยีนการลงทนุของกองทุน (Portfolio Turnover Ratio: PTR) 
มูลค่า ณ วนัท่ี 31 สิงหาคม 2563 

 
 

 

 

ล าดบั ช่ือบริษทันายหน้า ค่านายหน้า

(บาท)*

อตัราส่วน

(%)

1 บรษิทัหลกัทรพัย ์บวัหลวง จ ากดั 262,129.13 14.05

2 บรษิทัหลกัทรพัย ์ซจีเีอส-ซไีอเอม็บ ี(ประเทศไทย) จ ากดั  14,738.64 0.79

3 บรษิทัหลกัทรพัย ์โนมูระ พฒันสนิ จ ากดั (มหาชน)  56,574.16 3.03

4 บรษิทัหลกัทรพัยเ์ครดติ สวสิ (ประเทศไทย) จ ากดั 62,611.73 3.35

5 บรษิทัหลกัทรพัย ์ดบีเีอส วคิเคอร์ส (ประเทศไทย) จ ากดั 48,798.52 2.61

6 บรษิทัหลกัทรพัย ์ฟินนัเซยี ไซรสั จ ากดั (มหาชน) 279,854.06 15.00

7 บรษิทั หลกัทรพัย ์เคจไีอ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 66,359.20 3.56

8 บรษิทัหลกัทรพัย ์เกยีรตินาคนิภทัร จ ากดั (มหาชน) 302,244.48 16.20

9 บรษิทัหลกัทรพัย ์กสกิรไทย จ ากดั (มหาชน)  289,817.89 15.53

10 บรษิทัหลกัทรพัย ์กรุงศร ีจ ากดั (มหาชน) 9,960.32 0.53

11 บรษิทัหลกัทรพัย ์เคทบี ี(ประเทศไทย) จ ากดั 210,411.78 11.27

12 บรษิทัหลกัทรพัย ์แลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จ ากดั (มหาชน) 81,957.55 4.39

13 บรษิทัหลกัทรพัย ์ไทยพาณิชย ์จ ากดั 18,121.60 0.97

14 บรษิทัหลกัทรพัย ์ทสิโก ้จ ากดั  137,528.80 7.37

15 บรษิทั หลกัทรพัย ์ทรนีิตี้ จ ากดั 25,140.81 1.35

1,866,248.67 100.00รวม

ช่ือกองทนุ PTR

กองทุนเปิด แอล เอช สแทรทจิ ีอคิวติี้ 1.7439
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กองทุนเปิด แอล เอช สแทรทิจี อิควิต้ี  (LHSTRATEGY) 

ค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเกบ็จากกองทุนรวม 
ส าหรบัรอบระยะเวลาตัง้แต่วนัท่ี 1 มีนาคม 2563 ถึงวนัท่ี 31 สิงหาคม 2563 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค่าใช้จ่ายทีเ่รยีกเก็บจากกองทุน* จ านวนเงนิ

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

ค่าธรรมเนยีมการจดัการ (Management Fee) 2,302.90 0.807 ไม่เกนิรอ้ยละ 3.21

ค่าธรรมเนยีมผูดู้แลผลประโยชน์ (Trustee Fee) 34.54 0.012 ไม่เกนิรอ้ยละ 0.11

ค่าธรรมเนยีมนายทะเบยีน (Registrar Fee) ** 383.82 0.134 ไม่เกนิรอ้ยละ 0.94, 0.81

ค่าสอบบญัช ี(Audit Fee) 30.24 0.011 ตามทีจ่่ายจรงิ

ค่าทีป่รกึษาการลงทุน (Advisory Fee) ไม่มี ไม่มี ไม่มี

ค่าจดัตัง้และจดทะเบยีนกองทุน (Setup and Registered Fund) 0.00 0.000 ตามทีจ่่ายจรงิ

ค่าใช้จ่ายอืน่ๆ ในการด าเนนิโครงการ  (Others Operating  Expense) 16.41 0.006 ตามทีจ่่ายจรงิ

รวมค่าใช้จ่ายทัง้หมด*** 2,767.91 0.970

ค่าใช้จ่ายในการซือ้ขายหลกัทรพัย์ 1,866.25 0.654 ตามทีจ่่ายจรงิ

หมายเหตุ

* ค่าธรรมเนยีมและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ รวมภาษมีลูค่าเพิม่ ภาษธุีรกจิเฉพาะ หรอืภาษอีืน่ใดในท านองเดยีวกนั (ถ้าม)ี

**  ค่าธรรมเนยีมนายทะเบยีนหน่วยลงทุนชนดิขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั,ิ ชนดิเพือ่การออมและสะสมมลูค่า, ชนดิเพือ่การออมและจ่ายเงนิปันผล

    และชนดิจ่ายเงนิปันผลไม่เกนิรอ้ยละ 0.94 ส าหรบัชนดิสะสมมลูค่า ไม่เกนิรอ้ยละ 0.81

***  ไม่รวมค่านายหน้าซือ้ขายหลกัทรพัย ์และค่าธรรมเนยีมต่าง ๆ ทีเ่กดิขึน้จากการซือ้ขายหลกัทรพัย์

รอ้ยละของมลูค่าทรพัยส์นิสทุธขิองกองทุน
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กองทุนเปิด แอล เอช สแทรทิจี อิควิต้ี  (LHSTRATEGY) 

กองทุนเปิด แอล เอช สแทรทิจี อิควิต้ี 
งบดลุ 

ณ วนัท่ี 31 สิงหาคม 2563 

 

(หน่วย : บาท)
ยงัไม่ได้ตรวจสอบ

สนิทรพัย์
เงนิลงทุนตามมลูค่ายตุธิรรม  (ราคาทุน 188,378,915.18 บาท) 182,598,054.10    
เงนิฝากธนาคาร 15,711,455.49      
ลกูหนี้จากเงนิปันผลและดอกเบีย้ 1,246,974.62       
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า -                    
ค่าใช้จ่ายรอตดับญัช-ีสทุธิ -                    
ลกูหนี้จากการขายเงนิลงทุน 7,908,337.45       
รวมสนิทรพัย์ 207,464,821.66

หนี้สนิ
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 400,324.99          
เจ้าหนี้จากการซือ้เงนิลงทุน 1,001,970.94       
เจ้าหนี้จากการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน -                    
หนี้สนิอืน่ 141,931.36          
รวมหนี้สนิ 1,544,227.29       
สนิทรพัยส์ทุธิ 205,920,594.37

สนิทรพัยส์ทุธิ
ทุนทีไ่ด้รบัจากผูถ้อืหน่วยลงทุน 224,112,766.46
ก าไร(ขาดทุน) สะสม
บญัชปีรบัสมดุล (27,986,790.41)
ก าไร(ขาดทุน) สะสมจากการด าเนนิงาน 9,794,618.32
สนิทรพัยส์ทุธิ 205,920,594.37

ประเภทผูถ้อืหน่วยลงทุน
สนิทรพัยส์ทุธต่ิอหน่วยทีค่ านวณแยกตามประเภทผูถ้อืหน่วยลงทุน มดีงันี้
ชนดิสะสมมลูค่า 10.7602              
ชนดิจ่ายเงนิปันผล 8.6499               
ชนดิขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตัิ 10.7584              
ชนดิเพือ่การออมและสะสมมลูค่า 9.2984               
ชนดิเพือ่การออมและจ่ายเงนิปันผล 9.1974               

ประเภทผูถ้อืหน่วยลงทุน
จ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายแลว้ทัง้หมด ณ วนัสิน้งวด (หน่วย) แยกตามประเภทผูถ้อืหน่วยลงทุน มดีงันี้
ชนดิสะสมมลูค่า 4,675,754.0154    
ชนดิจ่ายเงนิปันผล 16,692,653.4136  
ชนดิขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตัิ 1,041,588.2999    
ชนดิเพือ่การออมและสะสมมลูค่า 1,049.4390          
ชนดิเพือ่การออมและจ่ายเงนิปันผล 231.4532            

22,411,276.6211  
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กองทุนเปิด แอล เอช สแทรทิจี อิควิต้ี  (LHSTRATEGY) 

กองทุนเปิด แอล เอช สแทรทิจี อิควิต้ี 
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน 

ณ วนัท่ี 31 สิงหาคม 2563 

 

ช่ือย่อ  จ านวนหน่วย / 

มลูค่าท่ีตราไว้

 มลูค่ายติุธรรม 

(บาท)

อตัราส่วนของ

มลูค่ายติุธรรม

(%)

อตัรา

ดอกเบีย้

วนัครบก าหนด

พนัธบตัรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที ่10/182/63 CB20910A 5,000,000.0000   4,999,439.10      2.74 - 10 กนัยายน 2563

4,999,439.10      2.74

บรษิทั ฮวิแมนกิ้า จ ากดั (มหาชน) HUMAN 642,900.0000     5,175,345.00      2.83 -

บรษิทั เน็ตเบย ์จ ากดั (มหาชน) NETBAY 106,200.0000     3,159,450.00      1.73 -

บรษิทั แอดวานซ ์อนิโฟร์ เซอร์วสิ จ ากดั (มหาชน) ADVANC 44,900.0000       8,216,700.00      4.50 -

บรษิทั อนิทชั โฮลดิ้งส ์จ ากดั (มหาชน) INTUCH 224,800.0000     12,251,600.00     6.71 -

บรษิทั บางกอก เชน ฮอสปิทอล จ ากดั (มหาชน) BCH 268,900.0000     4,194,840.00      2.30 -

บรษิทั กรุงเทพดุสติเวชการ จ ากดั (มหาชน) BDMS 255,000.0000     5,304,000.00      2.90 -

บรษิทั โรงพยาบาลบ ารุงราษฎร์ จ ากดั (มหาชน) BH 28,000.0000       3,094,000.00      1.69 -

บรษิทั โรงพยาบาลจุฬารตัน์ จ ากดั (มหาชน) CHG 1,592,500.0000   4,140,500.00      2.27 -

บรษิทั ท่าอากาศยานไทย จ ากดั (มหาชน) AOT 109,300.0000     6,120,800.00      3.35 -

บรษิทัทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) BEM 562,600.0000     5,091,530.00      2.79 -

บรษิทั บทีเีอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส ์จ ากดั (มหาชน) BTS 483,700.0000     5,030,480.00      2.75 -

บรษิทั พรมิา มารนี จ ากดั (มหาชน) PRM 233,900.0000     2,081,710.00      1.14 -

บรษิทั เดลต้า อเีลคโทรนคิส ์(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) DELTA 8,900.0000        1,027,950.00      0.56 -

บรษิทั ฮานา ไมโครอเิลค็โทรนคิส จ ากดั (มหาชน) HANA 100,400.0000     3,990,900.00      2.19 -

ธนาคาร กรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) BBL 39,400.0000       4,196,100.00      2.30 -

ธนาคาร กสกิรไทย จ ากดั (มหาชน) KBANK 11,400.0000       960,450.00         0.53 -

ธนาคาร ไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) SCB 29,000.0000       2,102,500.00      1.15 -

บรษิทั ทสิโก้ไฟแนนเชยีลกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) TISCO 46,200.0000       3,106,950.00      1.70 -

บรษิทั จเีอฟพที ีจ ากดั (มหาชน) GFPT 395,100.0000     5,096,790.00      2.79 -

บรษิทั บจี ีคอนเทนเนอร์ กล๊าส จ ากดั (มหาชน) BGC 178,900.0000     2,057,350.00      1.13 -

บรษิทั ทคีวิเอม็ คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) TQM 25,700.0000       3,238,200.00      1.77 -

บรษิทั บซีพีจี ีจ ากดั (มหาชน) BCPG 222,000.0000     2,841,600.00      1.56 -

บรษิทั บ.ีกรมิ เพาเวอร์ จ ากดั (มหาชน) BGRIM 43,800.0000       2,025,750.00      1.11 -

บรษิทั ผลติไฟฟ้า จ ากดั (มหาชน) EGCO 18,600.0000       4,129,200.00      2.26 -

บรษิทั ปตท. จ ากดั (มหาชน) PTT 389,000.0000     14,004,000.00     7.67 -

บรษิทั ราช กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) RATCH 222,800.0000     12,476,800.00     6.83 -

บรษิทั เอสพซีจี ีจ ากดั (มหาชน) SPCG 339,400.0000     6,075,260.00      3.33 -

บรษิทั ททีดีบับลวิ จ ากดั (มหาชน) TTW 622,600.0000     8,342,840.00      4.57 -

เทคโนโลยี

รวม พนัธบตัร

หลกัทรพัยจ์ดทะเบยีน

หุน้สามญั

ขนสง่และโลจสิตกิส์

ชิ้นสว่นอเิลคทรอนคิส์

เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร

การแพทย์

ธุรกจิการเกษตร

บรรจุภณัฑ์

ประกนัภยัและประกนัชวีติ

พลงังานและสาธารณูปโภค

ธนาคาร

พนัธบตัร
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กองทุนเปิด แอล เอช สแทรทิจี อิควิต้ี  (LHSTRATEGY) 

กองทุนเปิด แอล เอช สแทรทิจี อิควิต้ี 
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ) 

ณ วนัท่ี 31 สิงหาคม 2563 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ช่ือย่อ  จ านวนหน่วย / 

มลูค่าท่ีตราไว้

 มลูค่ายติุธรรม 

(บาท)

อตัราส่วนของ

มลูค่ายติุธรรม

(%)

อตัรา

ดอกเบีย้

วนัครบก าหนด

บรษิทั เอพ ี(ไทยแลนด์) จ ากดั (มหาชน) AP 326,000.0000     2,053,800.00      1.12 -

บรษิทั ซ.ีพ.ีออลล ์ จ ากดั (มหาชน) CPALL 146,100.0000     9,277,350.00      5.08 -

บรษิทั สยามแมค็โคร จ ากดั (มหาชน) MAKRO 95,200.0000       4,236,400.00      2.32 -

บรษิทั อาร์เอส จ ากดั (มหาชน) RS 159,300.0000     2,994,840.00      1.64 -

บรษิทั ปนูซเิมนต์ไทย จ ากดั (มหาชน) SCC 14,700.0000       5,203,800.00      2.85 -

บรษิทั ทปิโก้แอสฟัลท์ จ ากดั (มหาชน) TASCO 165,600.0000     4,106,880.00      2.25 -

บรษิทั ทโีอเอ เพน้ท์ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) TOA 26,200.0000       1,034,900.00      0.57 -

บรษิทั เจรญิโภคภณัฑอ์าหาร จ ากดั (มหาชน) CPF 127,800.0000     4,121,550.00      2.26 -

บรษิทั น ้ามนัพชืไทย จ ากดั (มหาชน) TVO 186,500.0000     5,035,500.00      2.76 -

177,598,615.00   97.26

182,598,054.10    100.00

พฒันาอสงัหารมิทรพัย์

รวม หลกัทรพัยจ์ดทะเบยีน

รวมเงินลงทนุ - 100% (ราคาทนุ 188,378,915.18 บาท) 

พาณิชย์

วสัดุก่อสรา้ง

อาหารและเครื่องดื่ม
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กองทุนเปิด แอล เอช สแทรทิจี อิควิต้ี  (LHSTRATEGY) 

กองทุนเปิด แอล เอช สแทรทิจี อิควิต้ี 
งบก าไรขาดทุน 

ส าหรบัรอบระยะเวลาตัง้แต่วนัท่ี 1 มีนาคม 2563 ถึงวนัท่ี 31 สิงหาคม 2563 

 
 
 

 

(หน่วย : บาท)
ยงัไม่ได้ตรวจสอบ

รายได้จากการลงทุน
รายได้จากเงนิปันผล 6,107,831.19      
รายได้จากดอกเบีย้ 81,073.59          

รวมรายได้ 6,188,904.78      
ค่าใช้จ่าย

ค่าธรรมเนยีมการจดัการ                                                                               2,302,896.51      
ค่าธรรมเนยีมผูดู้แลผลประโยชน์                                                                       34,543.42          
ค่าธรรมเนยีมนายทะเบยีน                                                                              383,816.04        
ค่าสอบบญัชี 30,245.92          
ค่าใช้จ่ายอืน่ๆ ในการด าเนนิโครงการ 1,884,062.15      

รวมค่าใช้จ่าย 4,635,564.04      
รายได้จากการลงทุนสทุธิ 1,553,340.74
รายการก าไร(ขาดทุน)สทุธจิากเงนิลงทุน

ก าไร(ขาดทุน)สทุธทิีเ่กดิขึน้ทัง้สิน้ (14,282,852.28)
ก าไร(ขาดทุน)สทุธทิีย่งัไม่เกดิขึน้ทัง้สิน้ 21,122,634.11

รวมก าไร(ขาดทุน)จากเงนิลงทุนทีเ่กดิขึน้และยงัไม่เกดิขึน้ 6,839,781.83
การเพิม่ขึน้(ลดลง) ในสนิทรพัยส์ทุธจิากการด าเนนิงาน 8,393,122.57

การเพิม่ขึน้ในสนิทรพัยส์ทุธจิากการด าเนนิงานแยกตามประเภทผูถ้อืหน่วยลงทุน มดีงันี้
ชนดิบุคคลธรรมดาชนดิสะสมมลูค่า 2,679,055.62
ชนดิผูล้งทุนสถาบนัชนดิจ่ายเงนิปันผล 5,537,135.49

ชนดิขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตัิ 177,197.48

ชนดิเพือ่การออมและสะสมมลูค่า (241.80)
ชนดิเพือ่การออมและจ่ายเงนิปันผล (24.22)

8,393,122.57


