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กองทุนเปิด แอล เอช สมารท์ หุ้นระยะยาว (LHSMART-LTF) 

กองทุนเปิด แอล เอช สมารท์ หุ้นระยะยาว (LHSMART-LTF) 

ประเภทโครงการ : กองทุนรวมหุน้ระยะยาว   

นโยบายการลงทุน : กองทุนมนีโยบายทีจ่ะลงทุนในหุน้สามญัของบรษิทัจดทะเบยีน ตราสารทุน หรอืสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าที่
อา้งองิกบัผลตอบแทนของหุน้หรอืกลุ่มหุน้ของบรษิทัจดทะเบยีน โดยเฉลีย่ในรอบปีบญัชไีม่น้อยกว่ารอ้ย
ละ 65 ของมูลค่าทรพัยส์นิสทุธขิองกองทุน โดยจะเลอืกพจิารณาลงทุนในหุน้ทีม่ปัีจจยัพืน้ฐานด ีและ/หรอื
มแีนวโน้มจ่ายเงนิปันผลสงูเป็นอนัดบัแรก 

นอกจากนี้กองทุนอาจลงทุนในหลกัทรพัย ์และ/หรอืตราสารดงัต่อไปนี้ 
- หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสงัหารมิทรพัย/์หน่วยทรสัต์ของทรสัต์เพื่อการลงทุนในอสงัหารมิทรพัย์/
ตราสารอื่นใดที่ให้สทิธใินการได้มาหรอืที่มผีลตอบแทนอ้างองิกบัตราสารดงักล่าวขา้งต้น หรอืกลุ่มของ   
ตราสาร/หน่วยลงทุนดงักล่าวขา้งตน้  
- หน่วยลงทุนของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน/ตราสารอื่นใดที่ให้สทิธใินการได้มาหรอืที่มผีลตอบแทน
อา้งองิกบัตราสารดงักล่าวขา้งตน้ 
- ตราสารแห่งหนี้ เงินฝากธนาคาร ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ใบส าคัญแสดงสทิธิ รวมถึงหลักทรพัย์หรือ
ทรพัย์สนิอื่นหรอืการหาดอกผลโดยวธิอีื่นตามที่ระบุไวใ้นโครงการหรอืตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอื 
ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด 

กองทุนอาจลงทุนหรอืมไีวซ้ึง่สญัญาซือ้ขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อลดความเสีย่ง (Hedging) และจะไม่
ลงทุนในหรอืมไีวซ้ึง่ตราสารทีม่ลีกัษณะของสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) 

ทัง้นี้ ประเภทกองทุนอาจเปลีย่นเป็นกองทุนรวมตราสารทุนทัว่ไปและขอสงวนสทิธทิีจ่ะเปลีย่นชื่อกองทุน
ให้สอดคล้องกนั ซึ่งเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธกีารที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนประกาศก าหนดในอนาคต โดยกองทุนจะน าเงนิที่
ไดจ้ากการระดมทุนไปลงทุนในหรอืมไีวซ้ึง่หลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิอื่นหรอืการหาดอกผลโดยวธิอีื่นตามที่
ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนดหรอืใหค้วามเหน็ชอบใหก้องทุนลงทุนไดแ้ละตามทีค่ณะกรรมการ 
ก.ล.ต. หรอืส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืหน่วยงานอื่นใดทีเ่กีย่วขอ้ง ประกาศเพิม่เตมิในภายหลงั  

การเปลี่ยนประเภทกองทุนเป็นกองทุนรวมตราสารทุนทัว่ไปและการเปลี่ยนแปลงชื่อกองทุนดงักล่าว
ขา้งต้นใหถ้อืว่าไดร้บัความเหน็ชอบจากผูถ้อืหน่วยลงทุนแลว้ และบรษิทัจดัการจะแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุน
ทุกรายทราบล่วงหน้า โดยจะปิดประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจดัการ พร้อมทัง้ปรบัปรุงข้อมูล
โครงการจดัการกองทุนรวม กบัส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เพื่อใหข้อ้มูลในส่วนต่าง ๆ ของโครงการ
สอดคลอ้งกบัการเปลี่ยนแปลงดงักล่าว โดยกองทุนจะปฎิบตัิตามหลกัเกณฑ์ที่เกี่ยวขอ้งกบักองทุนรวม 
ตราสารทุนทัว่ไปดว้ย 

อาจมีบางขณะที่บริษัทจัดการอาจไม่สามารถลงทุนให้เป็นไปตามสดัส่วนการลงทุนที่ก าหนดไว้ได้          
อนัเนื่องมาจากเกิดสภาวการณ์ที่ไม่ปกติหรือมีเหตุจ าเป็น เช่น มีการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจหรือ
การเมอืงอย่างมนีัยส าคญัหรอืเกดิวกิฤตทางเศรษฐกจิทีม่นีัยส าคญัต่อการลงทุนในตลาดหลกัทรพัย์แห่ง
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กองทุนเปิด แอล เอช สมารท์ หุ้นระยะยาว (LHSMART-LTF) 

ประเทศไทย ราคาตลาดลดลงอย่างรุนแรงในรอบปีบญัช ีภาวะภยัพบิตัจิากธรรมชาต ิภาวะการเกดิจราจล 
ภาวะสงคราม เป็นต้น บรษิัทจดัการจะรายงานการไม่สามารถลงทุนให้เป็นไปตามสดัส่วนการลงทุ นที่
ก าหนดไว้ในโครงการตามที่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด โดยไม่ถือว่าผิดเงื่อนไข
โครงการและถอืว่าไดร้บัความเหน็ชอบจากผูถ้อืหน่วยลงทุนแลว้ 
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กองทุนเปิด แอล เอช สมารท์ หุ้นระยะยาว (LHSMART-LTF) 

 

 

เรยีน ท่านผูถ้อืหน่วยลงทุน 
 กองทุนเปิด แอล เอช สมารท์ หุน้ระยะยาว  
  

บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน แลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จ ากดั ขอน าส่ง “รายงานสรุปสถานะการลงทุน” เพื่อรายงานผลการ

ด าเนินงานของกองทุนตัง้แต่วนัที ่1 กนัยายน 2561 ถงึวนัที ่31 สงิหาคม 2562 มาเพื่อโปรดทราบ 

 

สภาพตลาดในรอบบญัชีตัง้แต่วนัท่ี 1 กนัยายน 2561 ถึงวนัท่ี 31 สิงหาคม 2562 

ดชันีตลาดหลกัทรพัยใ์นเดอืนกนัยายน 2561 กลบัมาฟ้ืนตวัแม้ในช่วง 1-2 สปัดาหแ์รกดชันีจะปรบัตวัลงจากปัญหา 
Trade war ระหว่างสหรฐัอเมรกิาและประเทศคู่คา้ทีย่งัยดืเยือ้ กดดนั SET Index ลดลงท าจุดต ่าสดุของเดอืนทีร่ะดบั 1,666 จุด 
จากนัน้ดชันีปรบัตวัขึน้อย่างรวดเรว็เนื่องจากนกัลงทุนตอบรบัต่อภาพการเมอืงในประเทศทีช่ดัเจนขึน้ หลงัพระบาทสมเดจ็พระ
เจา้อยู่หวัทรงมพีระราชโองการโปรดเกล้าใหป้ระกาศใช้ พ.ร.บ. ประกอบรฐัธรรมนูญว่าดว้ยการไดม้าซึง่ ส.ว.และ ส.ส. ลงใน
ราชกจิจานุเบกษา โดยหุน้ทีไ่ดผ้ลบวกจากการเมอืงปรบัตวัขึน้โดดเด่นน าโดย กลุ่มไฟแนนซ์, รบัเหมาก่อสรา้ง, นิคมฯ และ คา้
ปลกี ส่วนหุน้กลุ่มพลงังานเป็นอกีกลุ่มทีป่รบัตวัขึน้เด่นและเป็นกลุ่มน าตลาด หลงัราคาน ้ามนัดบิเพิม่ขึน้สงูสุดในรอบ 4 ปีจาก
ความกงัวลทีค่าดว่าซพัพลายจะลดลงจากมาตรการคว ่าบาตรอหิร่านรอบใหม่ของสหรฐั 

ตลาดหลกัทรพัยเ์คลื่อนไหวผนัผวนในทศิทางลงตลอดทัง้เดอืนตุลาคม - ธนัวาคม 2561 จากหลายปัจจยัลบรุมกดดนั 
โดยเฉพาะปัจจยัจากภายนอกซึง่ตลาดยงัวติกกงัวลกบัปัญหาสงครามการค้าระหว่างจนีและสหรฐัอเมรกิาที่ยงัยดืเยือ้ รวมถึง
ความกงัวลเรื่องสงครามทางการคา้ระหว่างสหรฐัอเมรกิากบัจนีซึง่ไดส้ง่ผลต่อเศรษฐกจิจนีหลงัประกาศ GDP ไตรมาส 3/2561 
ขยายตวัเพยีง 6.5% ต ่าสดุในรอบ 9 ปี ประกอบกบัการส่งออกเดอืนกนัยายน 2561 ทีห่ดตวัเป็นครัง้แรกในรอบ 19 เดอืน และ 
จ านวนนกัท่องเทีย่วจนีเดอืนกนัยายนหดตวัต่อเนื่องเป็นเดอืนที ่3 

โดยคณะกรรมการนโยบายการเงนิ ธนาคารแห่งประเทศไทยไดม้มีต ิ5:2 ใหข้ึน้อตัราดอกเบีย้ 0.25% เป็น 1.75% ใน
การประชุมเดอืนตุลาคม 2561 นับเป็นการขึน้อตัราดอกเบี้ยครัง้แรกในรอบ 7 ปี แต่ลดคาดการณ์ GDP ปีนี้และปีหน้าเป็น 
4.2% และ 4.1% จากเดมิ 4.4% และ 4.2% ตามล าดบั  

SET Index เดอืนมกราคม 2562 ฟ้ืนตวัแรงตอบรบัปัจจยับวกจากในและต่างประเทศ โดยเฉพาะการเจรจาเพื่อยุต ิ     
ขอ้พพิาทการคา้ระหว่างจนีและสหรฐัทีเ่ป็นไปอย่างราบรื่น รวมไปถงึการประชุมของคณะกรรมการนโยบายการเงนิของสหรฐัที่
มมีตใิหค้งอตัราดอกเบีย้ทีร่ะดบั 2.5% และส่งสญัญาณชะลอขึน้อตัราดอกเบีย้ในปีนี้หลงัจากทีข่ ึน้อตัราดอกเบีย้ไปแลว้ 4 ครัง้
ในปีทีผ่่านมา ส่งผลให ้Fund Flow ไหลกลบัเขา้ตลาดเกดิใหม่รวมถงึตลาดหุน้ไทย ดา้นปัจจยัในประเทศนกัลงทุนตอบรบัข่าว 
กกต.ประกาศวนัเลอืกตัง้อย่างเป็นทางการ โดยก าหนดใหว้นัที ่24 มนีาคม 2562 เป็นวนัเลอืกตัง้ทัว่ไป ช่วยสรา้งความชดัเจน
ใหก้บัตลาดและเรยีกความเชื่อมัน่ของนกัลงทุนกลบัคนื โดยเฉพาะกลุ่มนกัลงทุนต่างชาตซิึง่เดอืนมกราคมนกัลงทุนต่างชาตเิขา้
ซือ้สทุธ ิ   ในตลาดหุน้ไทยเป็นครัง้แรกในรอบ 1 ปี โดยมยีอดซือ้สทุธ ิ6,722 ลา้นบาท 

ในเดือนกุมภาพันธ์ 2562 SET Index ปรับเพิ่มขึ้นต่อเนื่องจากเดือนมกราคม หลังจากที่มีข่าว โดนัลด์ ทรมัป์ 
ประกาศเลื่อนการขึน้ภาษนี าเขา้สนิคา้จากจนีออกไปจากวนัที ่1 มนีาคม 2562 
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SET Index เดอืนมนีาคม 2562 เคลื่อนไหวผนัผวนในทศิทางลงเน่ืองจากนักลงทุนกลบัมากงัวลต่อการชะลอตวัของ
เศรษฐกจิโลกหลงัจากบรรดาธนาคารกลางของประเทศต่างๆ ทยอยปรบัลดคาดการณ์ GDP ในปีนี้และปีหน้า ขณะเดยีวกนั
ตลาดพนัธบตัรของสหรฐัเกดิภาวะ Invert yield curve หรอื เกดิสญัญาณเตอืนถงึภาวะเศรษฐกจิถดถอย นอกจากน้ีนกัลงทุนยงั
วติกกงัวลต่อปัญหาการเมอืงในประเทศหลงัจากผลการเลอืกตัง้ ส.ส. เมื่อวนัที ่24 มนีาคม 2562 ไม่มพีรรคใดไดเ้สยีงขา้งมาก
หรอืเกนิกึง่หนึ่งของจ านวน ส.ส. (250 คน) ท าให้การจดัตัง้รฐับาลเป็นไปอย่างล่าช้า และมโีอกาสที่รฐับาลใหม่จะเป็นรฐับาล
ผสมบ่งชีถ้งึความไม่มเีสถยีรภาพในการบรหิารประเทศของรฐับาลในระยะยาว  

SET Index เดอืนเมษายน 2562 ปรบัตวัขึน้ในทศิทางเดยีวกบัตลาดหุน้อื่นๆ ทัว่โลก เนื่องจากนักลงทุนคาดหวงัจนี
และสหรฐัจะบรรลุขอ้ตกลงเพื่อยุตปัิญหาสงครามการค้า, การคลายกงัวลปัญหา Brexit หลงั EU เลื่อนเสน้ตายให้องักฤษไป
จนถงึเดอืนตุลาคม 2561 และการคลายกงัวลสภาพคล่องในตลาดตึงตวั หลงั Fed ส่งสญัญาณคงอตัราดอกเบี้ยและจะยุตกิาร
ลดขนาดงบดุล (Balance sheet)  

นอกจากนี้ตลาดหุน้ยงัมปัีจจยับวกเฉพาะตวัจาก MSCI ประกาศอนุมตัใิหร้วมการลงทุนใน NVDR ไวใ้นการค านวณ
ดชันีรอบใหม่ เริม่มผีล 29 พฤษภาคม 2562 และนักลงทุนยงัเขา้ซือ้เกง็ก าไรผลประกอบการงวดไตรมาส 1 ปี 2562 อย่างไร      
กต็ามดชันีเพิม่ขึน้ไดใ้นกรอบจ ากดัเท่านัน้เนื่องจากตลาดยงัมปัีจจยัเสีย่งจากปัญหาการเมอืงในประเทศคอยกดดนั 

ในเดอืนพฤษภาคม 2562 ตลาดปรบัตวัลงในทศิทางเดยีวกบัตลาดหุน้อื่นๆทัว่โลก เน่ืองจากนกัลงทุนกลบัมากงัวลกบั
ปัญหาสงครามการคา้หลงัจากสหรฐัประกาศปรบัขึน้ภาษนี าเขา้สนิคา้จากจนีรอบใหม่วงเงนิ 2 แสนลา้นดอลลาร ์เป็น 25% จาก
เดมิ 10% และพรอ้มทีจ่ะเรยีกเกบ็ภาษีสนิคา้น าเขา้จากจนีเพิม่อกี 3.25 แสนลา้นเหรยีญในอตัรา 25% ขณะที่จนีตอบโต้ดว้ย
การปรบัขึน้ภาษีน าเขา้สนิคา้จากสหรฐัอเมรกิามูลค่ารวมประมาณ 60,000 ลา้นเหรยีญ คลอบคลุมสนิคา้กว่า 5,000 รายการ 
โดยจะจดัเกบ็ภาษีในหลายอตัราตัง้แต่ 5%-25% ขณะเดยีวกนัสหรฐัอเมรกิายงัประกาศแบนกลุ่มธุรกจิสนิคา้เทคโนโลยใีนจนี 
อาท ิหวัเว่ย แมสุ้ดทา้ยสหรฐัจะประกาศเลื่อนค าสัง่แบนดงักล่าวออกไปอกี 90 วนั แต่กไ็ม่ช่วยให้ตลาดคลายกงัวลกบัปัญหา
ดงักล่าว นอกจากนี้ตลาดหุน้บา้นเรายงัมปัีจจยักดดนัจากภายใน อาท ิตวัเลข GDP ประจ าไตรมาส 1 ปี 2562 ขยายตวั 2.8% 
ต ่าสดุในรอบ 4 ปี ความเสีย่งทางการเมอืงเพิม่ขึน้หลงัการจดัตัง้รฐับาลเป็นไปอย่างล่าชา้ โดยนักลงทุนต่างชาตขิายสุทธติัง้แต่
ตน้ปี 2562 ที ่6,037 ลา้นบาท 

SET Index เดอืนมถุินายน 2562 ปรบัตวัขึน้อย่างรอ้นแรง โดยมปัีจจยัหนุนหลกัมาจากการไหลเขา้ของ Fund flow 
ต่างชาต ิตอบรบั Fed และธนาคารกลางต่างๆ ส่งสญัญาณลดอตัราดอกเบีย้และคาดว่าจะมกีารน าโครงการ QE กลบัมาใชก้นั
อกีครัง้ ประเดน็นี้กดดนัให้ค่าเงนิดอลลารส์หรฐัอ่อนค่า อตัราผลตอบแทนพนัธบตัรของสหรฐัลดลงและต ่ากว่าเมื่อเทยีบกบั
พนัธบตัรของกลุ่มประเทศเกดิใหม่ กระตุน้ใหเ้กดิการเคลื่อนยา้ยของเงนิลงทุนจากประเทศพฒันาแลว้เขา้สูต่ลาดเกดิใหม่มาก
ขึน้ นอกจากนี้ตลาดหุ้นบ้านเรายงัมปัีจจยับวกเฉพาะตวัจากการจดัตัง้รฐับาลใหม่จงึหนุนให ้Set Index ปรบัขึน้รอ้นแรง โดย 
SET Index เดอืนมถุินายน เพิม่ขึน้ 110 จุด (+6.8%) ปิดทีร่ะดบั 1,730 จุด มูลค่าการซือ้ขายเฉลีย่ 59,640 ลา้นบาท ทรงตวั 
2.6%mom นักลงทุนต่างชาตซิื้อสุทธต่ิอเนื่องเป็นเดอืนที่ 2 อกี 46,686 ล้านบาท ส่งผลให้ 2019YTD พลกิเป็นบวก 40,649 
ลา้นบาท 

SET Index เดอืนกรกฎคม 2562 ตลาดหุน้พกัตวัหลงัจากทีป่รบัตวัขึน้อย่างรอ้นแรงกว่า 110 จุด (+6.8%) ในเดอืน 
มถุินายนที่ผ่านมา โดยในเดอืนนี้ตลาดยงัคงคาดหวัง Fed จะปรบัลดอตัราดอกเบี้ย รฐับาลกลบัสู่ระบอบประชาธปิไตยเต็ม
รูปแบบ ส่งผลให้สถาบันจดัอนัดับความน่าเชื่อถือของต่างประเทศ อาทิ Fitch rating และ Moody ปรบัเพิ่ม Outlook ของ
ประเทศขึน้จาก Stable เป็น Positive ส่งผลให ้Fund flow ต่างชาติยงัไหลเขา้ตลาดหุ้นไทยอย่างต่อเนื่อง อย่างไรกต็ามดว้ย
ดชันีที่ปรบัขึน้รอ้นแรงไปแล้วในเดอืนที่ผ่านมาท าให้ Valuation ของ SET เริม่ตึงตวั ตวัเลขเศรษฐกจิยงัอ่อนแอ โดยเฉพาะ
ตวัเลขการสง่ออกเดอืนมถุินายน (ไม่รวมทองค าและน ้ามนั) หดตวัมากถงึ 8%yoy หดตวัมากสดุในรอบ 3 ปีครึง่ ปัญหาภยัแลง้
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กองทุนเปิด แอล เอช สมารท์ หุ้นระยะยาว (LHSMART-LTF) 

รุนแรงและขยายตวัเป็นวงกวา้งไปในหลายพื้นที่ อกีทัง้ผลประกอบการของบรษิทัจดทะเบยีนใน ไตรมาส 2/2562 มสีญัญาณ
ชะลอตวั กลุ่มธนาคารแม้งบการเงนิจะออกมาตามตลาดคาดแต่เริม่เหน็สญัญาณ NPL สูงขึน้ในหลายภาคธุรกจิ อกีทัง้ยงัมี
ปัจจยัลบจากการออกมาตรการสกดัการเกง็ก าไรค่าเงนิบาทของแบงกช์าต ิปัจจยัเหล่านี้กดดนัใหน้กัลงทุนสถาบนัเดนิหน้าขาย
ปรบัพอรต์กดดนั SET Index ตลอดทัง้เดอืน 

โดยในช่วงเดอืนสงิหาคม 2562 SET Index ปรบัตัวลงในทิศทางเดยีวกบัตลาดหุ้นต่างประเทศเนื่องจากนักลงทุน
กลบัมากงัวลต่อปัญหาสงครามการคา้ทีรุ่นแรงมากขึน้หลงัจากจนีและสหรฐัอเมรกิาต่างประกาศเพิม่ภาษีน าเขา้สนิคา้ระหว่าง
กนัเพิม่ขึน้ นอกจากนี้นักลงทุนยงัเทขายสนิทรพัย์เสีย่งเนื่องจากกงัวลกบัภาวะเศรษฐกจิถดถอยหลงัจากอตัราผลตอบแทน
พันธบัตรรฐับาลสหรฐัเกิดภาวะ Invert yield curve นอกจากนี้ภายในประเทศก็มีปัจจยักดดนัเช่นกนั อาทิ GDP ไตรมาส 
2/2562 ขยายตวั 2.3% ต ่าสุดในรอบ 19 ไตรมาส เกดิเหตุระเบดิ 9 จุด ในพืน้ที่ของกรุงเทพฯ และ ผูต้รวจการแผ่นดนิยื่นให้
ศาลรฐัธรรมนูญวนิิจฉัยปมถวายสตัยข์องนายกฯ กดดนัให ้Set Index ณ สิน้เดอืนสงิหาคม ลดลง 57 จุด (-3.3%) ปิดทีร่ะดบั 
1,655 จุด แต่อย่างไรกต็ามยงัคงมปัีจจยับวกที่คาดว่าจะส่งผลดต่ีอตลาดหุ้นได้แก่ กนง.  มมีติ 5:2 เสยีงให้ลดอตัราดอกเบี้ย
นโยบาย 0.25% เป็น 1.5% ซึง่เป็นการลดอตัราดอกเบีย้เป็นครัง้แรกในรอบ 4 ปี และครม.อนุมัตมิาตรการกระตุน้เศรษฐกจิ 3 
ด้านมูลค่า 3.2 แสนล้านบาท เน้นมาตรการเร่งด่วน อาท ิแก้ปัญหาภัยแล้ง และช่วยเหลือค่าครองชีพซึ่งคาดว่าจะสามารถ
กระตุน้เศรษฐกจิได ้

 
 
 
บรษิัทขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นอย่างสูง ที่ได้มอบความไว้วางใจให้บรษิัทบรหิารเงนิลงทุนของท่าน 

บรษิทัยงัคงยนืยนัในความตัง้ใจและทุ่มเทความสามารถเพื่อบรหิารเงนิของท่านอย่างมปีระสทิธภิาพสงูทีสุ่ดต่อไป และหากท่านมี

ขอ้สงสยัประการใด ท่านสามารถติดต่อมาได้ที่บรษิัทหลกัทรพัย์จดัการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์  จ ากดั หมายเลขโทรศพัท ์    

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

 

 

    ขอแสดงความนบัถอื 

                  บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน แลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จ ากดั 

 

 

 

 
 
 
 

mailto:lhfund@lhfund.co.th
mailto:lhfund@lhfund.co.th
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กองทุนเปิด แอล เอช สมารท์ หุ้นระยะยาว (LHSMART-LTF) 
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กองทุนเปิด แอล เอช สมารท์ หุ้นระยะยาว (LHSMART-LTF) 

การแก้ไขเปล่ียนแปลงรายละเอียดโครงการในรอบปีบญัชี 
ส าหรบัระยะเวลาตัง้แต่วนัท่ี 1 กนัยายน 2561 ถึงวนัท่ี 31 สิงหาคม 2562 

เรือ่ง 
รายละเอียด 

วนัท่ีมีผล 
เดิม การแก้ไข 

ค าจ ากดัความ 
 

- เพิม่เตมิความหมายของบุคคลทีม่ี
ความสมัพนัธห์รอืเชื่อมโยงกบั
บรษิทัจดัการ 

11 กนัยายน 2561 

อตัราส่วนการลงทุนท่ีค านวณตาม
ผูอ้อกทรพัยสิ์นหรอืคู่สญัญา 
(Single Entity Limit) 
• กรณี ตราสารทีม่ลีกัษณะ

ครบถว้น 
• กรณี ทรพัยส์นิเป็นตราสารหนี้

ทีม่ ีCredit rating อยู่ในระดบั 
Investment grade และตรา
สารทุนจดทะเบยีนในตลาด
หลกัทรพัย ์

 
 

• ไม่เกนิอตัรา 20% ของ NAV 

• ไม่เกนิอตัรา 15% ของ NAV 
 
 
 

 
 

• ไม่เกนิอตัรา 10% ของ NAV 

• ไม่เกนิอตัรา 10% ของ NAV 
 

11 กนัยายน 2561 

อตัราส่วนการลงทุนท่ีค านวณตาม
ความมีส่วนได้เสียในกิจการท่ี
ลงทุน (Concentration Limit) 
• ลงทุนในหน่วยลงทุน CIS 
 
 
 
• ลงทุนในหน่วยลงทุน Infra 
 

• ลงทุนในหน่วยลงทุน Property 
 

 
 

• ไม่เกนิอตัรา 25% ของ
จ านวนหน่วย CIS ทัง้หมด
ของ MF หรอืกองทุน CIS 
ต่างประเทศ ทีอ่อกหน่วยนัน้ 
NAV 
 

• ไม่เกนิ 25% ของจ านวน
หน่วย Infra ทัง้หมดของ
กองทุน Infra ทีอ่อกหน่วย
นัน้ 

• ไม่เกนิ 25% ของจ านวน
หน่วย Property ทัง้หมดของ
กองทุน Property ทีอ่อก
หน่วยนัน้ 

 
 

• ไม่เกนิ 1 ใน 3 ของจ านวน
หน่วย CIS ทัง้หมดของ MF 
หรอื กองทุน CIS 
ต่างประเทศ ทีอ่อกหน่วยนัน้ 
 

• ไม่เกนิ 1 ใน 3 ของจ านวน
หน่วย infra ทัง้หมดของ
กองทุน infra ทีอ่อกหน่วย
นัน้ 

• ไม่เกนิ 1 ใน 3 ของจ านวน
หน่วย Property ทัง้หมดของ 
Property ทีอ่อกหน่วยนัน้   

11 กนัยายน 2561 

การด าเนินการเมื่อทรพัยสิ์นท่ี
ลงทุนขาดคณุสมบติัหรอืการ
ลงทุนไม่เป็นไปตามอตัราส่วน
การลงทุน 
• ในกรณีทีท่รพัยส์นิในขณะที่

กองทุนมกีารลงทุนเป็นไปตาม
อตัราสว่นการลงทุนทีก่ าหนด 
เป็นเวลา 5 วนัท าการตดิต่อกนั 
โดยมไิดเ้กดิจากการลงทุนเพิม่ 

 

 
 
 

• จดัท ารายงานโดยระบุ
รายละเอยีด ภายในวนัท าการ
ถดัจากวนัท าการสดุทา้ยของ
ระยะเวลา 5 วนัท าการ
ดงักล่าว 
 

 
 
 

• จดัท ารายงานโดยระบุ
รายละเอยีด ภายใน 3 วนัท า
การนบัแต่วนัครบระยะเวลา
ดงักล่าว  

 
 

11 กนัยายน 2561 
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กองทุนเปิด แอล เอช สมารท์ หุ้นระยะยาว (LHSMART-LTF) 

เรือ่ง 
รายละเอียด 

วนัท่ีมีผล 
เดิม การแก้ไข 

• ในกรณีกองทุนรวมฟีดเดอรท์ี่
ไดร้บัอนุมตัใิหจ้ดัตัง้ก่อนวนัที ่
16 มกราคม พ.ศ. 2559 หาก
ปรากฏว่ามกีารลงทุนในหน่วย
ลงทุนของกองทุนรวมหรอื
หน่วยของกองทุนต่างประเทศ
ไม่เป็นไปตามอตัราสว่นการ
ลงทุนทีค่ านวณตามความมี
สว่นไดเ้สยีในกจิการทีล่งทุน 
(concentration limit) เป็นเวลา 
5 วนัท าการตดิต่อกนั 

• ใหบ้รษิทัจดัการกองทุนรวม
ด าเนินการดงัต่อไปนี้ 

1. จดัท ารายงานโดยระบุ
รายละเอยีดจดัสง่รายงานต่อ
ส านกังานและผูด้แูล
ผลประโยชน์ ภายในวนัท า
การถดัไป 

2. แกไ้ขใหเ้ป็นไปตามอตัราสว่น
การลงทุนดงักล่าวภายใน
โอกาสแรก แต่ตอ้งไม่เกนิ
ระยะเวลา 90 วนันบัแต่วนั
ครบระยะเวลาดงักล่าว   
 
 
 

 

• ใหบ้รษิทัจดัการกองทุนรวม
ด าเนินการดงัต่อไปนี้ 

1. จดัท ารายงานโดยระบุ
รายละเอยีดจดัสง่รายงานต่อ
ส านกังานและผูด้แูล
ผลประโยชน์ ภายใน 3 วนัท า
การ  

2. หา้มมใิหแ้กไ้ขเพิม่เตมิ
โครงการเพื่อขยายวงเงนิ
ส าหรบัการเสนอขายหน่วย
ลงทุนของกองทุนรวมฟีดเดอร ์
จนกว่าการลงทุนจะเป็นไป
ตามอตัราสว่นการลงทุนที่
ก าหนด 

3. แกไ้ขใหเ้ป็นไปตามอตัราสว่น
การลงทุนดงักล่าวภายใน
โอกาสแรก แต่ตอ้งไม่เกนิ
ระยะเวลา 180 วนันบัแต่วนั
ครบระยะเวลาดงักล่าว   

รายละเอียดวิธีการรบัซ้ือคืน
หน่วยลงทุนเพ่ิมเติม 
• กรณีกองทุนรวมมนีโยบายลงทนุ

ในทรพัยส์นิต่างประเทศ 
 
 
 

 
 

- 

 
 
• กรณีช าระเงนิค่าขายคนืหน่วย

ลงทุนมใิหน้บัรวมวนัหยุดท า
การในต่างประเทศของผู้
ประกอบธุรกจิการจดัการ
กองทุนต่างประเทศทีม่ลีกัษณะ
ในท านองเดยีวกบัธุรกจิการ
จดัการกองทุนรวม  

11 กนัยายน 2561 

การสบัเปล่ียนหน่วยลงทุน 
(ส าหรบักองทุนประเภท RMF 
และ LTF) 

- • ในกรณีทีม่เีหตุใหต้อ้งเลกิ
กองทุน บรษิทัจดัการขอสงวน
สทิธทิีจ่ะจดัใหม้กีารสบัเปลีย่น
หน่วยลงทุน หรอืโอนยา้ย
หน่วยลงทุนกองทุนรวมนี้ไปยงั
กองทุนรวมอื่นภายใตดุ้ลยพนิิจ
ของบรษิทัจดัการ  ทัง้นี้เป็นไป
ตามหลกัเกณฑท์ีส่ านกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด 

11 กนัยายน 2561 

บริษทัจดัการอาจไมข่าย ไม่รบัซ้ือ
คืน หรอืไม่รบัสบัเปล่ียนหน่วย
ลงทุนตามค าสัง่ซ้ือ ค าสัง่ขายคืน 
หรอืค าสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนท่ี
ได้รบัไว้แล้ว หรอือาจหยุดรบัค า

- • กรณี อยู่ในระหวา่งด าเนินการ
เปลีย่นใหบ้รษิทัจดัการกองทุน
รวมรายอื่นเขา้บรหิารจดัการ
กองทุนรวมภายใตก้ารจดัการ
ของตน ตามประกาศ

11 กนัยายน 2561 
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กองทุนเปิด แอล เอช สมารท์ หุ้นระยะยาว (LHSMART-LTF) 

เรือ่ง 
รายละเอียด 

วนัท่ีมีผล 
เดิม การแก้ไข 

สัง่ซ้ือ ค าสัง่ขายคืน หรอืค าสัง่
สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนได้ 

คณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์
และตลาดหลกัทรพัย ์
ว่าดว้ยการด ารงเงนิกองทุน 
ของผูป้ระกอบธุรกจิการจดัการ
กองทุนรวม 

การเปล่ียนแปลงค่าธรรมเนียม
หรอืค่าใช้จ่าย 
• ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการได้

ด าเนินการลด และ/หรอืเพิม่
ค่าธรรมเนียมหรอืค่าใชจ้่าย
ตามทีไ่ดร้ะบุไวใ้นโครงการ 
 

 
 

- 

 
 
• บรษิทัจดัการจะเปิดเผยขอ้มลู

เรื่องดงักล่าว ภายใน 3 วนัท า
การ 

11 กนัยายน 2561 

ข้อก าหนดอ่ีน ๆ 
• เงนิกองทุนส ารองเลีย้งชพี 

(PVD) ไปยงักองทุนรวมเพื่อ
การเลีย้งชพี (RMF for PVD) 

 
- 

 
• ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถโอน

เงนิจากกองทุนส ารองเลีย้งชพี 
ไปยงักองทุนรวมเพื่อการเลีย้ง
ชพี (RMF for PVD) ไดต้าม
หลกัเกณฑ ์เงื่อนไข ตาม
ส านกังานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ก าหนด  

11 กนัยายน 2561 

การด าเนินการกรณีบริษทัจดัการ
ไม่สามารถด ารงเงินกองทุนได้
ตามท่ีประกาศก าหนด 

-       ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการไม่   
สามารถด ารงเงนิกองทุนได้
ตามทีป่ระกาศก าหนด บรษิทั
จดัการจะด าเนินการเปลีย่นให้
บรษิทัจดัการรายอื่นเขา้จดัการ
กองทุนรวมแทนดว้ยวธิกีาร
ขอรบัความเหน็ชอบจาก
ส านกังาน 

11 กนัยายน 2561 

 
 

รายช่ือผูจ้ดัการกองทุน 
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กองทุนเปิด แอล เอช สมารท์ หุ้นระยะยาว (LHSMART-LTF) 

ตารางเปรียบเทียบผลการด าเนินงาน 
กองทุนเปิด แอล เอช สมารท์ หุ้นระยะยาว 

ข้อมูล ณ วนัท่ี 30 สิงหาคม 2562 
 

 

 
 ขอ้มลู ณ วนัที ่30 สงิหาคม 2562 
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กองทุนเปิด แอล เอช สมารท์ หุ้นระยะยาว (LHSMART-LTF) 

- เอกสารการวดัผลการด าเนินงานของกองทุนรวมฉบบันี้ได้จดัท าขึน้ตามมาตรฐานการวดัผลการด าเนินงานของกองทุนรวม

ของสมาคมบรษิทัจดัการลงทุน 

- ผลการด าเนินงานในอดตี/ผลการเปรยีบเทยีบผลการด าเนินงานทีเ่กีย่วขอ้งกบัผลติภณัฑใ์นตลาดทุน มไิดเ้ป็นสิง่ยนืยนัถงึผล

การด าเนินงานในอนาคต 

- ท าความเขา้ใจลกัษณะสนิคา้ เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสีย่ง ก่อนตดัสนิใจลงทุน 

 
 

รายงานสถานะการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผกูพนั 
มูลค่า ณ วนัท่ี 31 สิงหาคม 2562 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายละเอียดการลงทนุ มลูค่าตามราคาตลาด % NAV

หลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิในประเทศ 236,165,181.19            104.60          

เงนิฝากธนาคาร 17,038,482.19             7.55             

หุน้สามญั 170,825,209.00            75.66            

หน่วยลงทุน 48,301,490.00             21.39            

ประเภทรายการค้างรบัค้างจ่ายหรอืหนี้สนิอืน่ ๆ (10,387,688.10)            (4.60)            

มลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิ 225,777,493.09              100.00             
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กองทุนเปิด แอล เอช สมารท์ หุ้นระยะยาว (LHSMART-LTF) 

                                                                     รายละเอียดการลงทุนในหลกัทรพัย ์
                                                                                มูลค่า ณ วนัท่ี 31 สิงหาคม 2562 

 

อตัราส่วน จ านวนเงินต้น มลูค่ายติุธรรม

(%) หรือ จ านวนหุ้น/ (บาท)

หน่วย

เงินฝากธนาคาร

ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) 7.55 17,029,215.88 17,038,482.19

          รวมเงินฝากธนาคาร 7.55 17,038,482.19

หุ้นสามญั

     หมวดธุรกจิการแพทย์

บรษิทั บางกอก เชน ฮอสปิทอล จ ากดั (มหาชน) 0.99 139,200.00 2,227,200.00

     หมวดธุรกจิขนสง่และโลจสิตกิส์

บรษิทั ท่าอากาศยานไทย จ ากดั (มหาชน) 4.91 154,000.00 11,088,000.00

บรษิทั บทีเีอส กรุ๊ป โฮลดิ้ง จ ากดั (มหาชน) 0.50 82,900.00 1,119,150.00

บรษิทั พรมิา มารนี จ ากดั (มหาชน) 2.12 516,300.00 4,775,775.00

บรษิทัทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 2.39 482,600.00 5,405,120.00

     หมวดธุรกจิเงนิทุนและหลกัทรพัย์

บรษิทั บตัรกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 1.01 49,800.00 2,278,350.00

บรษิทั เมอืงไทย แคปปิตอล จ ากดั (มหาชน) 3.01 123,400.00 6,787,000.00

บรษิทั ศรสีวสัดิ ์พาวเวอร์ 1979 จ ากดั (มหาชน) 1.97 79,660.00 4,441,045.00

     หมวดธุรกจิเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร

บรษิทั โทเทิล่ แอค็เซส็ คอมมนูเิคชัน่ จ ากดั (มหาชน) 2.04 75,000.00 4,612,500.00

บรษิทั อนิทชั โฮลดิ้งส ์จ ากดั (มหาชน) 2.10 74,100.00 4,742,400.00

บรษิทั แอดวานซ ์อนิโฟร์ เซอร์วสิ จ ากดั (มหาชน) 3.20 31,100.00 7,215,200.00

     หมวดธุรกจิธนาคาร

ธนาคารเกยีรตนิาคนิ จ ากดั (มหาชน) 2.08 64,700.00 4,690,750.00

ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) 1.78 32,500.00 4,013,750.00

บรษิทั ทสิโก้ไฟแนนเซยีลกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 0.97 21,400.00 2,182,800.00

บรษิทั ทุนธนชาต จ ากดั (มหาชน) 1.49 59,700.00 3,373,050.00

     หมวดธุรกจิธุรกจิการเกษตร

บรษิทั จเีอฟพที ีจ ากดั (มหาชน) 0.96 119,800.00 2,156,400.00

     หมวดธุรกจิบรรจุภณัฑ์

บรษิทั บจี ีคอนเทนเนอร์ กล๊าส จ ากดั (มหาชน) 1.15 162,100.00 2,593,600.00

     หมวดธุรกจิบรกิารรบัเหมาก่อสรา้ง

บรษิทั ช.การช่าง จ ากดั (มหาชน) 2.01 195,100.00 4,545,830.00

     หมวดธุรกจิพลงังานและสาธารณูปโภค

บรษิทั กนักุลเอน็จเินยีริง่ จ ากดั (มหาชน) 0.46 328,200.00 1,043,676.00

บรษิทั กลัฟ์ เอน็เนอร์จ ีดเีวลลอปเมนท์ จ ากดั (มหาชน) 0.52 8,100.00 1,174,500.00

บรษิทั บ.ีกรมิ เพาเวอร์ จ ากดั (มหาชน) 3.01 173,300.00 6,802,025.00

บรษิทั ปตท. จ ากดั (มหาชน) 2.01 102,500.00 4,535,625.00

บรษิทั ปตท. ส ารวจและผลติปิโตรเลยีม จ ากดั (มหาชน) 4.24 76,900.00 9,574,050.00

บรษิทั พลงังานบรสิทุธิ ์จ ากดั (มหาชน) 2.00 95,700.00 4,521,825.00

บรษิทั ไออาร์พซี ีจ ากดั (มหาชน) 1.02 580,400.00 2,298,384.00

รายละเอียด
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กองทุนเปิด แอล เอช สมารท์ หุ้นระยะยาว (LHSMART-LTF) 

รายละเอียดการลงทุนในหลกัทรพัย ์(ต่อ) 
มูลค่า ณ วนัท่ี 31 สิงหาคม 2562 

 
 

อตัราส่วน จ านวนเงินต้น มลูค่ายติุธรรม

(%) หรือ จ านวนหุ้น/ (บาท)

หน่วย

     หมวดธุรกจิพฒันาอสงัหารมิทรพัย์

บรษิทั ดบับลวิเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 1.53 700,800.00 3,447,936.00

บรษิทั ศุภาลยั จ ากดั(มหาชน) 1.37 156,900.00 3,090,930.00

บรษิทั สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จ ากดั (มหาชน) 0.49 160,300.00 1,114,085.00

บรษิทั เอม็ บ ีเค จ ากดั (มหาชน) 1.48 143,000.00 3,331,900.00

     หมวดธุรกจิพาณิชย์

บรษิทั คอมเซเวน่ จ ากดั (มหาชน) 1.59 138,200.00 3,593,200.00

บรษิทั ซพี ีออลล ์จ ากดั (มหาชน) 3.83 103,000.00 8,652,000.00

บรษิทั เบอร์ลี ่ยคุเกอร์ จ ากดั (มหาชน) 2.15 89,500.00 4,855,375.00

บรษิทั โฮม โปรดกัส ์เซน็เตอร์ จ ากดั (มหาชน) 1.00 125,400.00 2,257,200.00

     หมวดธุรกจิวสัดุก่อสรา้ง

บรษิทั ทปิโก้แอสฟัลท์ จ ากดั (มหาชน) 1.04 114,200.00 2,341,100.00

บรษิทั ทโีอเอ เพน้ท์ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 1.53 84,900.00 3,459,675.00

     หมวดธุรกจิสือ่และสิง่พมิพ์

บรษิทั แพลน บ ีมเีดยี จ ากดั (มหาชน) 0.96 242,000.00 2,178,000.00

บรษิทั วจีไีอ จ ากดั (มหาชน) 1.47 340,900.00 3,323,775.00

บรษิทั เวริ์คพอยท์ เอน็เทอร์เทนเมน้ท์ จ ากดั (มหาชน) 0.49 47,500.00 1,097,250.00

บรษิทั อาร์.เอส. โปรโมชัน่ จ ากดั (มหาชน) 1.48 196,300.00 3,337,100.00

     หมวดธุรกจิอาหารและเครื่องดื่ม

บรษิทั เจรญิโภคภณัฑอ์าหาร จ ากดั (มหาชน) 1.48 113,100.00 3,336,450.00

บรษิทั ไทยฟู้ดส ์กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 0.93 427,200.00 2,110,368.00

บรษิทั ไทยยเูนีย่น กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 0.53 68,400.00 1,190,160.00

บรษิทั ไมเนอร์ อนิเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั (มหาชน) 0.99 58,700.00 2,230,600.00

บรษิทั เอม็เคเรสโตรองต์กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 1.39 42,200.00 3,143,900.00

บรษิทั โอสถสภา จ ากดั (มหาชน) 2.01 122,600.00 4,536,200.00

          รวมหุ้นสามญั 75.66 170,825,209.00

หน่วยลงทนุ

     หมวดธุรกจิกองทุนรวมอสงัหารมิทรพัยแ์ละกองทรสัต์เพือ่การลงทุนในอสงัหารมิทรพัย์

กองทุนรวมอสงัหารมิทรพัยแ์ละสทิธกิารเช่าเทสโก้ โลตสั รเีทล 4.21 416,900.00 9,505,320.00

ทรสัต์เพือ่การลงทุนในสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัย ์CPN รเีทล โกรท 5.63 368,200.00 12,702,900.00

ทรสัต์เพือ่การลงทุนในสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัย ์เอส ไพรม ์โกรท 1.11 179,500.00 2,495,050.00

ทรสัต์เพือ่การลงทุนในสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัยเ์หมราช 0.49 122,100.00 1,117,215.00

รายละเอียด
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กองทุนเปิด แอล เอช สมารท์ หุ้นระยะยาว (LHSMART-LTF) 

รายละเอียดการลงทุนในหลกัทรพัย ์(ต่อ) 
มูลค่า ณ วนัท่ี 31 สิงหาคม 2562 

 
 
 
 

รายละเอียดตวัตราสารและอนัดบัความน่าเช่ือถือ 
ของตราสารแห่งหน้ี เงินฝาก หรอื ตราสารก่ึงหน้ีก่ึงทุน 

มูลค่า ณ วนัท่ี 31 สิงหาคม 2562 
 

 
 

สถาบนัการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ TRIS Rating 
ค าอธิบายการจดัอนัดบัเครดิตตราสารหน้ีระยะกลางและยาวมีอายุตัง้แต่ 1 ปีขึน้ไป 
AAA อนัดบัเครดติสงูสุด มคีวามเสีย่งต ่าทีส่ดุ ผูอ้อกตราสารหนี้มคีวามสามารถในการช าระดอกเบีย้และคนืเงนิตน้ในเกณฑ์

สงูสดุ และไดร้บัผลกระทบน้อยมากจากการเปลีย่นแปลงทางธุรกจิ เศรษฐกจิ และสิง่แวดลอ้มอื่นๆ 
AA มคีวามเสีย่งต ่ามาก ผูอ้อกตราสารหนี้มคีวามสามารถในการช าระดอกเบีย้และคนืเงนิตน้ในเกณฑส์งูมาก แต่อาจไดร้บั

ผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงทางธุรกจิ เศรษฐกจิ และสิง่แวดลอ้มอื่นๆ มากกว่าอนัดบัเครดติทีอ่ยู่ในระดบั AAA 
A มคีวามเสีย่งในระดบัต ่า ผูอ้อกตราสารหนี้มคีวามสามารถในการช าระดอกเบีย้และคนืเงนิตน้ในเกณฑส์งู แต่อาจไดร้บั

ผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงทางธุรกจิ เศรษฐกจิ และสิง่แวดลอ้มอื่นๆ มากกว่าอนัดบัเครดติทีอ่ยู่ในระดบัสงูกว่า 
BBB มีความเสี่ยงในระดับปานกลาง ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการช าระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ที่

เพียงพอ แต่มีความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิง่แวดล้อมอื่นๆ มากกว่า และอาจมี
ความสามารถในการช าระหนี้อ่อนแอลงเมื่อเทยีบกบัอนัดบัเครดติทีอ่ยู่ในระดบัสงูกว่า 

อตัราส่วน จ านวนเงินต้น มลูค่ายติุธรรม

(%) หรือ จ านวนหุ้น/ (บาท)

หน่วย

ทรสัต์เพือ่การลงทุนในอสงัหารมิทรพัยแ์ละสทิธกิารเช่าดบับลวิเอชเอ พรเีมีย่ม โกรท 3.06 373,400.00 6,907,900.00

ทรสัต์เพือ่การลงทุนในอสงัหารมิทรพัยแ์ละสทิธกิารเช่าอมตะซมัมทิโกรท 1.05 190,500.00 2,362,200.00

ทรสัต์เพือ่การลงทุนในอสงัหารมิทรพัยแ์ละสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัย ์เอไอเอม็ คอมเมอร์เชยีล โกรท 0.76 169,800.00 1,714,980.00

ทรสัต์เพือ่การลงทุนในอสงัหารมิทรพัยแ์ละสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัยเ์พือ่อุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พรอ็พเพอร์ตี้ 2.06 275,500.00 4,655,950.00

ทรสัต์เพือ่การลงทุนในอสงัหารมิทรพัยอ์มิแพค็โกรท 3.03 255,700.00 6,839,975.00

          รวมหน่วยลงทนุ 21.39 48,301,490.00

รวมเงินลงทนุ 104.60 236,165,181.19

รายการค้างจา่ยหรือหน้ีสินอ่ืน ๆ -4.60 -10,387,688.10

มลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิ 100.00 225,777,493.09

รายละเอียด

ประเภท                           ผูอ้อก อนัดบั มลูค่าตาม

ความน่าเช่ือถอื ราคาตลาด

เงนิฝากธนาคร ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) AA+(FITCH) 17,038,482.19                 
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BB มคีวามเสีย่งในระดบัสูง ผู้ออกตราสารหนี้มคีวามสามารถในการช าระดอกเบี้ยและคนืเงนิต้นในเกณฑ์ต ่ากว่าระดบั
ปานกลาง และจะไดร้บัผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงทางธุรกจิ เศรษฐกจิ และสิง่แวดลอ้มอื่นๆ ค่อนขา้งชดัเจน ซึง่
อาจสง่ใหค้วามสามารถในการช าระหนี้อยู่ในเกณฑท์ีไ่ม่เพยีงพอ 

B มคีวามเสีย่งในระดบัสูงมาก ผู้ออกตราสารหนี้มคีวามสามารถในการช าระดอกเบี้ยและคนืเงนิต้นในเกณฑ์ต ่า และ
อาจจะหมดความสามารถหรอืความตัง้ใจในการช าระหนี้ไดต้ามการเปลีย่นแปลงของสถานการณ์ทางธุรกจิ เศรษฐกจิ 
และสิง่แวดลอ้มอื่นๆ  

C มคีวามเสีย่งในการผดินดัช าระหนี้สงูทีสุ่ด ผูอ้อกตราสารหนี้ไม่มคีวามสามารถในการช าระดอกเบีย้และคนืเงนิตน้ตาม
ก าหนดอย่างชดัเจน โดยต้องอาศยัเงื่อนไขที่เอือ้อ านวยทางธุรกจิ เศรษฐกจิ และสิง่แวดลอ้มอื่นๆ อย่างมากจงึจะมี
ความสามารถในการช าระหนี้ได ้

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

อนัดบัเครดติภายในระดบัเดยีวกนั 

ค าอธิบายการจดัอนัดบัเครดิตตราสารหน้ีระยะสัน้มีอายุต า่กว่า 1 ปี 

T1 ผู้ออกตราสารหนี้มสีถานะทัง้ทางด้านการตลาดและการเงนิที่แขง็แกร่งในระดบัดมีาก และนักลงทุนจะได้รบัความ
คุม้ครองจากการผดินัดช าระหนี้ทีด่กีว่าอนัดบัเครดติในระดบัอื่น ผูอ้อกตราสารทีไ่ดร้บัอนัดบัเครดติในระดบัดงักล่าว
ซึง่มเีครื่องหมาย “+” ดว้ยจะไดร้บัความคุม้ครองดา้นการผดินดัช าระหนี้ทีส่งูยิง่ขึน้ 

T2 ผูอ้อกตราสารหนี้มสีถานะทัง้ทางดา้นการตลาดและการเงนิทีแ่ขง็แกร่งในระดบัด ีและมคีวามสามารถในการช าระหนี้
ระยะสัน้ในระดบัทีน่่าพอใจ 

T3 ผูอ้อกตราสารหนี้มคีวามสามารถในการช าระหนี้ระยะสัน้ในระดบัทีย่อมรบัได ้

T4 ผูอ้อกตราสารหนี้มคีวามสามารถในการช าระหนี้ระยะสัน้ทีค่่อนขา้งอ่อนแอ 

อนัดบัเครดติทุกประเภททีจ่ดัโดย TRIS Rating เป็นอนัดบัเครดติตราสารหนี้ในตระกูลเงนิบาท ซึง่สะทอ้นความสามารถ
ในการช าระหนี้ของผู้ออกตราสารโดยไม่รวมความเสีย่งในการเปลีย่นแปลงการช าระหนี้จากสกุลเงนิบาทเป็นสกุลเงินตรา
ต่างประเทศ 

นอกจากนี้ TRIS Rating ยังก าหนด “แนวโน้มอันดับเครดิต” (Rating Outlook) เพื่อสะท้อนความเป็นไปได้ของการ
เปลีย่นแปลงอนัดบัเครดติของผูอ้อกตราสารในระยะปานกลางหรอืระยะยาว โดย TRIS Rating จะพจิารณาถงึโอกาสที่จะเกดิ
การเปลีย่นแปลงของภาวะอุตสาหกรรมและสภาพแวดลอ้มทางธุรกจิในอนาคตของผูอ้อกตราสารทีอ่าจกระทบต่อความสามารถ
ในการช าระหนี้ ทัง้นี้ แนวโน้มอนัดบัเครดติที่ออกให้แก่หน่วยงานหนึ่งๆ จะเทียบเท่ากบัความสามารถในการช าระหนี้ของ
หน่วยงานนัน้ๆ แนวโน้มอนัดบัเครดติแบ่งออกเป็น 4 ระดบั ไดแ้ก่ 

Positive  หมายถงึ อนัดบัเครดติอาจปรบัขึน้ 
Stable  หมายถงึ อนัดบัเครดติอาจไม่เปลีย่นแปลง 
Negative หมายถงึ อนัดบัเครดติอาจปรบัลดลง 
Developing หมายถงึ อนัดบัเครดติอาจปรบัขึน้ ปรบัลดลง หรอืไม่เปลีย่นแปลง 
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สถาบนัการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ Fitch Rating 
ค าอธิบายการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือระยะยาว ส าหรบัประเทศไทย 

AAA(tha) แสดงถึงระดบัความน่าเชื่อถือขัน้สงูสุดของอนัดบัความน่าเชื่อถอืภายในประเทศไทย ซึ่งก าหนดโดย Fitch โดย
อนัดบัความน่าเชื่อถอืนี้จะมอบใหก้บัอนัดบัความน่าเชื่อถอืที่มคีวามเสีย่ง “น้อยที่สุด” เมื่อเปรยีบเทยีบกบัผูอ้อก
ตราสารหรอืตราสารอื่นในประเทศไทย และโดยปกตแิลว้จะก าหนดใหแ้ก่ตราสารทางการเงนิทีอ่อกหรอืค ้าประกนั
โดยรฐับาล 

AA(tha) แสดงถงึระดบัความน่าเชื่อถอืขัน้สงูมากเปรยีบเทยีบกบัผูอ้อกตราสารหรอืตราสารอื่นในประเทศไทย โดยระดบั
ความน่าเชื่อถือของตราสารทางการเงนิขัน้นี้ต่างจากผู้ออกตราสารหรอืตราสารอื่นที่ได้รบัการจดัอนัดบัความ
น่าเชื่อถอืขัน้สงูสดุของประเทศไทยเพยีงเลก็น้อย 

BBB (tha) แสดงถึงระดบัความน่าเชื่อถือขัน้ปานกลางเมื่อเปรยีบเทียบกบัผู้ออกตราสารหรอืตราสารอื่นในประเทศไทย 
อย่างไรกด็มีคีวามเป็นไปไดม้ากว่าการเปลีย่นแปลงของสถานการณ์หรอืสภาพทางเศรษฐกจิจะมผีลกระทบต่อ
ความสามารถในการช าระหนี้ไดต้รงตามก าหนดเวลาของตราสารทางการเงนิเหล่านี้มากกว่าตราสารหนี้อื่นทีไ่ดร้บั
การจดัอนัดบัความน่าเชื่อถอืในประเภททีส่งูกว่า 

BB (tha) แสดงถึงระดบัความน่าเชื่อถือค่อนข้างต ่าเมื่อเปรยีบเทยีบกบัผู้ออกตราสารหรอืตราสารอื่นในประเทศไทย การ
ช าระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารเหล่านี้ภายในประเทศนัน้ๆ มคีวามไม่แน่นอนในระดบัหนึ่งและความสามารถใน
การช าระหนี้คนืตามก าหนดเวลาจะมคีวามไม่แน่นอนมากขึน้ตามการเปลีย่นแปลงของเศรษฐกจิในทางลบ 

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

CCC(tha), CC(tha), C(tha)   แสดงถึงระดบัความน่าเชื่อถือขัน้ต ่ามากเมื่อเปรยีบเทียบกบัผู้ออกตราสารหรอืตราสารอื่นใน
ประเทศไทย ความสามารถในการปฏบิตัติามขอ้ผูกพนัทางการเงนิขึน้อยู่กบัสภาวะทีเ่อือ้ต่อการด าเนินธุรกจิและ
การพฒันาทางเศรษฐกจิเพยีงอย่างเดยีว 

D(tha) อนัดบัความน่าเชื่อถอืเหล่านี้ จะถูกก าหนดใหส้ าหรบัองคก์รหรอืตราสารหนี้ซึง่ก าลงัอยู่ในภาวะผดินัดช าระหนี้ใน
ปัจจุบนั 

ค าอธิบายการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือระยะสัน้ ส าหรบัประเทศไทย 

F1 (tha) แสดงถงึระดบัความสามารถขัน้สงูสดุในการช าระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารตรงตามก าหนดเมื่อเปรยีบเทยีบกบัผู้
ออกตราสารหรือตราสารอื่นๆในประเทศไทย ภายใต้อันดับความน่าเชื่อถือนี้จะมอบให้ส าหรบัอันดับความ
น่าเชื่อถอืทีม่คีวามเสีย่ง “น้อยทีสุ่ด” เมื่อเปรยีบเทยีบกบัผูอ้อกตราสารอื่นในประเทศเดยีวกนัและโดยปกตแิลว้จะ
ก าหนดใหก้บัตราสารทางการเงนิทีอ่อกหรอืค ้าประกนัโดยรฐับาล ในกรณีทีม่รีะดบัความน่าเชื่อถอืสงูเป็นพเิศษจะ
มสีญัลกัษณ์ “+” แสดงไวเ้พิม่เตมิจากอนัดบัความน่าเชื่อถอืทีก่ าหนด 
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F2 (tha) แสดงถึงระดบัความสามารถในการช าระหนี้ตามเงื่อนไขทางการเงนิของตราสารตามก าหนดเวลาในระดบัที่น่า
พอใจเมื่อเปรยีบเทยีบกบัผูอ้อกตราสารหรอืตราสารอื่นๆในประเทศไทย อย่างไรกด็ ีระดบัความน่าเชื่อถอืดงักล่าว
ยงัไม่อาจเทยีบเท่ากบักรณีทีไ่ดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเชื่อถอืทีส่งูกว่า 

F3 (tha) แสดงถึงระดบัความสามารถในการช าระหนี้ตามเงื่อนไขทางการเงนิของตราสารตามก าหนดเวลาในระดบัปาน
กลางเมื่อเปรยีบเทยีบกบัผูอ้อกตราสารหรอืตราสารอื่นๆในประเทศไทย ความสามารถในการช าระหนี้ดงักล่าวจะมี
ความไม่แน่นอนมากขึน้ไปตามความเปลีย่นแปลงในทางลบในระยะสัน้มากกว่าตราสารทีไ่ดร้บัการจดัอนัดบัความ
น่าเชื่อถอืทีส่งูกว่า 

B (tha) แสดงถงึระดบัความสามารถในการช าระหนี้ตามเงื่อนไขทางการเงนิของตราสารตามก าหนดเวลาทีไ่ม่แน่นอนเมื่อ
เปรยีบเทยีบกบัผูอ้อกตราสารหรอืตราสารอื่นๆในประเทศไทย ความสามารถในการช าระหนี้ดงักล่าวจะไม่แน่นอน
มากขึน้ตามการเปลีย่นแปลงทางเศรษฐกจิแลการเงนิในทางลบระยะสัน้ 

C (tha) แสดงถงึระดบัความสามารถในการช าระหนี้ตามเงื่อนไขทางการเงนิของตราสารตามก าหนดเวลาทีไ่ม่แน่นอนสูง
เมื่อเปรยีบเทยีบกบัผูอ้อกตราสารหรอืตราสารอื่นๆในประเทศไทย ความสามารถในการปฏบิตัติามขอ้ผูกพนัทาง
การเงนิขึน้อยู่กบัสภาวะทีเ่อือ้ต่อการด าเนินธุรกจิและสภาพการณ์ทางเศรษฐกจิเท่านัน้ 

D (tha) แสดงถงึการผดินดัช าระหนี้ทีไ่ดเ้กดิขึน้แลว้หรอืก าลงัจะเกดิขึน้ 

หมายเหตปุระกอบการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือในระยะยาว ในระยะสัน้ ส าหรบัประเทศไทย 

เครื่องบ่งชีพ้เิศษส าหรบัประเทศไทย “tha” จะถูกระบุไวต่้อจากอนัดบัความน่าเชือ่ถอืทุกระดบั เพื่อแยกความแตกต่างออก
จากการจัดอันดับความน่าเชื่อถือระดับสากล เครื่องหมาย “ + ” หรือ “ - ” อาจจะถูกระบุไว้เพิ่มเติมต่อจากอนัดับความ
น่าเชื่อถอืส าหรบัประเทศหนึ่งๆ เพื่อแสดงถงึสถานะย่อยโดยเปรยีบเทยีบกนัภายในอนัดบัความน่าเชื่อถอืขึน้หลกั ทัง้นี้ จะไม่มี
การระบุสญัลกัษณ์ต่อทา้ยดงักล่าว ส าหรบัอนัดบัความน่าเชื่อถอืระดบั “AAA (tha)” หรอือนัดบัทีต่ ่ากว่า “CCC (tha)” 

ส าหรบัอนัดบัความน่าเชื่อถอืในระยะยาวและจะไม่มกีารระบุสญัลกัษณ์ต่อท้ายดงักล่าวส าหรบัอนัดบัความน่าเชื่อถอื ใน
ระยะสัน้ นอกเหนือจาก “F1 (tha)” 

สญัญาณการปรบัอนัดบัความน่าเชื่อถอื (Rating Watch) : สญัญาณการปรบัอนัดบัความน่าเชื่อถอืจะถูกใชเ้พื่อแจง้ใหน้ัก
ลงทุนทราบว่ามคีวามเป็นไปได้ที่จะมกีารเปลี่ยนแปลงอนัดบัความน่าเชื่อถือและแจ้งแนวโน้มทศิทางของการเปลี่ยนแปลง
ดงักล่าว สญัญาณดงักล่าวอาจระบุเป็น “สญัญาณบวก” ซึง่บ่งชี้แนวโน้มในการปรบัอนัดบัความน่าเชื่อถอืใหส้งูขึน้ “สญัญาณ
ลบ” จะบ่งชี้แนวโน้มในการปรบัอนัดบัความน่าเชื่อถือให้ต ่าลง หรอื “สญัญาณววิฒัน์” ในกรณีที่อนัดบัความน่าเชื่อถืออาจจะ
ไดร้บัการปรบัขึน้ ปรบัลง หรอืคงที ่โดยปกตสิญัญาณการปรบัอนัดบัความน่าเชื่อถอืมกัจะถูกระบุไวส้ าหรบัช่วงระยะเวลาสัน้ๆ 
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กองทุนเปิด แอล เอช สมารท์ หุ้นระยะยาว (LHSMART-LTF) 

รายงานสรปุเงินลงทุนในตราสารแห่งหน้ี เงินฝาก หรอืตราสารก่ึงหน้ีก่ึงทุน 
มูลค่า ณ วนัท่ี 31 สิงหาคม 2562 

 

 
 
 

 
รายช่ือหุ้นท่ีลงทุน 10 อนัดบัแรก พรอ้มสดัส่วนการลงทุน 

มูลค่า ณ วนัท่ี 31 สิงหาคม 2562 

 
 
 
 
 
 
 

กลุม่ของตราสารการลงทนุ มลูค่าตามราคาตลาด % NAV

(ก) ตราสารภาครฐัไทย/ตราสารภาครฐัต่างประเทศ - -

(ข) ตราสารทีธ่นาคารทีม่กีฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ ธนาคารพาณิชย์ 17,038,482.19        7.55         

หรอืบรษิทัเงนิทุนเป็นผูอ้อก/สัง่จ่าย/รบัอาวลั/ค า้ประกนั

(ค) ตราสารทีม่อีนัดบัความน่าเชื่อถอือยูใ่นอนัดบัทีส่ามารถ -                      -           

ลงทุนได้ (Investment grade)

(ง) ตราสารทีม่อีนัดบัความน่าเชื่อถอือยูใ่นอนัดบัต ่ากวา่อนัดบัที่ - -           

สามารถลงทุนได้ (Investment grade) หรอืไม่ม ีRating

ล าดบั ช่ือย่อ ร้อยละของเงินลงทนุ

1 CPNREIT 5.63

2 AOT 4.91

3 PTTEP 4.24

4 TLGF 4.21

5 CPALL 3.83

6 ADVANC 3.20

7 WHART 3.06

8 IMPACT 3.03

9 BGRIM 3.01

10 MTC 3.01

ทรสัต์เพือ่การลงทุนในสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัย ์CPN รเีทล โกรท

บรษิทั ท่าอากาศยานไทย จ ากดั (มหาชน)

ช่ือหลกัทรพัย์

บรษิทั ปตท. ส ารวจและผลติปิโตรเลยีม จ ากดั (มหาชน)

บรษิทั เมอืงไทย แคปปิตอล จ ากดั (มหาชน)

กองทุนรวมอสงัหารมิทรพัยแ์ละสทิธกิารเช่าเทสโก้ โลตสั รเีทล โกรท

บรษิทั ซ.ีพ.ีออลล ์ จ ากดั (มหาชน)

บรษิทั แอดวานซ ์อนิโฟร์ เซอร์วสิ จ ากดั (มหาชน)

ทรสัต์เพือ่การลงทุนในอสงัหารมิทรพัยแ์ละสทิธกิารเช่าดบับลวิเอชเอ พรเีมีย่ม โกรท

ทรสัต์เพือ่การลงทุนในอสงัหารมิทรพัยอ์มิแพค็โกรท

บรษิทั บ.ีกรมิ เพาเวอร์ จ ากดั (มหาชน)

สดัส่วนเงนิลงทุนขัน้สงูต่อมลูค่าทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุนส าหรบักลุ่มตราสารตาม (ง) เท่ากบั 15% NAV 



 

 

20 

 

กองทุนเปิด แอล เอช สมารท์ หุ้นระยะยาว (LHSMART-LTF) 

รายงานการลงทุนท่ีไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน 
รอบปีบญัชีระหวา่งวนัท่ี 1 กนัยายน 2561 ถึงวนัท่ี 31 สิงหาคม 2562 

วนัที ่ รายละเอยีด การด าเนินการแกไ้ข 
  

 
 

 

 

 

การใช้สิทธิออกเสียงในท่ีประชุมผูถื้อหุ้น 
ผูล้งทุนสามารถตรวจดูแนวทางในการใชส้ทิธอิอกเสยีงและการด าเนินการใช้สทิธอิอกเสยีงไดท้ี ่website ของบรษิัท

จดัการ www.lhfund.co.th 
 

 

 

รายงานรายช่ือของบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง ท่ีมีการท าธรุกรรมกบักองทุนรวม 

 กองทุนเปิด แอล เอช สมาร์ท หุ้นระยะยาว มีการท าธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องในรอบระยะเวลาตัง้แต่วันที ่          
1 กนัยายน 2561 ถงึวนัที ่31 สงิหาคม 2562 ตามรายชื่อ ดงันี้ 

- บรษิทัหลกัทรพัย ์แลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จ ากดั (มหาชน)  

- บรษิทั ควอลติี ้เฮา้ส ์จ ากดั (มหาชน) 

หมายเหตุ : ผูล้งทุนสามารถตรวจสอบการท าธุรกรรมกบับุคคลทีเ่กี่ยวขอ้งกบักองทุนรวม ได้ทีบ่รษิัทจดัการโดยตรง หรอืที ่
website ของบรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ แลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จ ากดั www.lhfund.co.th และส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
www.sec.or.th 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.lhfund.co.th/
http://www.lhfund.co.th/
http://www.sec.or.th/
http://www.sec.or.th/
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กองทุนเปิด แอล เอช สมารท์ หุ้นระยะยาว (LHSMART-LTF) 

การรบัผลประโยชน์ตอบแทนเน่ืองจากการใช้บริการบุคคลอ่ืนๆ (Soft Commission) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บริษัทท่ีให้ผลประโยชน์ บทวิเคราะหแ์ละ

ข้อมลูข่าวสาร

จดัเย่ียม

ชมบริษัท

สมัมนา เหตผุลในการรบัผลประโยชน์

บรษิทัหลกัทรพัย ์เอเซยี พลสั จ ากดั (มหาชน) P P P เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

บรษิทัหลกัทรพัย ์ทรนีตีี้ จ ากดั P P P เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

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

บรษิทัหลกัทรพัย ์ยโูอบ ีเคยเ์ฮยีน (ประเทศไทย) จ ากดั P P 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 P P เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

บรษิทัหลกัทรพัย ์ซไีอเอม็บ ี(ประเทศไทย) จ ากดั P P P เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

บรษิทัหลกัทรพัย ์เอเชยี เวลท์ จ ากดั P P 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 P 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 P 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 P P เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

บรษิทัหลกัทรพัย ์เคทบี ี(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) P P P เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
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กองทุนเปิด แอล เอช สมารท์ หุ้นระยะยาว (LHSMART-LTF) 

ค่านายหน้าซ้ือขายหลกัทรพัย ์
ตัง้แต่วนัท่ี 1 กนัยายน 2561 ถึงวนัท่ี 31 สิงหาคม 2562 

 
        
หมายเหต ุ*รวมภาษมีลูค่าเพิม่ 

 
 

อตัราส่วนหมุนเวียนการลงทนุของกองทุน (Portfolio Turnover Ratio: PTR) 
มูลค่า ณ วนัท่ี 31 สิงหาคม 2562 

 
 
 

ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3  
ณ วนัท่ี 31 สิงหาคม 2562 

ช่ือกองทุน ผูถื้อหน่วย สดัส่วน(รอ้ยละ) 
กองทุนเปิด แอล เอช สมารท์ หุน้ระยะยาว

(LHSMART-LTF) 
- - 

ล าดบั ช่ือบริษัทนายหน้า ค่านายหน้า

(บาท)*

อตัราส่วน

(%)

1 บรษิทัหลกัทรพัย ์บวัหลวง จ ากดั               447,040.49                 14.31 

2 บรษิทัหลกัทรพัย ์ซจีเีอส-ซไีอเอม็บ ี(ประเทศไทย) จ ากดั                  92,244.78                   2.95 

3 บรษิทัหลกัทรพัย ์ซ ีแอล เอส เอ (ประเทศไทย) จ ากดั                  70,613.00                   2.26 

4 บรษิทัหลกัทรพัย ์โนมรูะ พฒันสนิ จ ากดั (มหาชน)               155,279.22                   4.97 

5 บรษิทัหลกัทรพัย ์เครดติ สวสิ (ประเทศไทย) จ ากดั                 79,828.53                   2.56 

6 บรษิทัหลกัทรพัย ์ดบีเีอส วคิเคอร์ส (ประเทศไทย) จ ากดั                 45,505.47                   1.46 

7 บรษิทัหลกัทรพัย ์ฟินนัเซยี ไซรสั จ ากดั (มหาชน)               287,395.49                   9.20 

8 บรษิทั หลกัทรพัย ์เคจไีอ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน)               205,562.20                   6.58 

9 บรษิทัหลกัทรพัย ์กสกิรไทย จ ากดั (มหาชน)                427,452.94                 13.69 

10 บรษิทั หลกัทรพัย ์กรุงศร ีจ ากดั (มหาชน)               268,335.57                   8.59 

11 บรษิทัหลกัทรพัย ์เคทบี ี(ประเทศไทย) จ ากดั               120,558.62                   3.86 

12 บรษิทัหลกัทรพัย ์แลนด์ แอนด์ เฮา้ส ์จ ากดั (มหาชน)                 92,506.19                   2.96 

13 บรษิทัหลกัทรพัย ์ภทัร จ ากดั (มหาชน)                 52,481.05                   1.68 

14 บรษิทัหลกัทรพัย ์ไทยพาณิชย ์จ ากดั               183,696.73                   5.88 

15 บรษิทัหลกัทรพัย ์ทสิโก้ จ ากดั                447,463.43                 14.33 

16 บรษิทัหลกัทรพัย ์ธนชาต จ ากดั (มหาชน)               128,655.20                   4.12 

17 บรษิทั หลกัทรพัย ์ทรนีติี้ จ ากดั                 18,714.98                   0.60 

3,123,333.89 100.00                  รวม

ช่ือกองทนุ PTR

กองทุนเปิด แอล เอช สมาร์ท หุน้ระยะยาว 4.5341
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กองทุนเปิด แอล เอช สมารท์ หุ้นระยะยาว (LHSMART-LTF) 

ค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเกบ็จากกองทุนรวม 
ส าหรบัรอบระยะเวลาตัง้แต่วนัท่ี 1 กนัยายน 2561 ถึงวนัท่ี 31 สิงหาคม 2562 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค่าใช้จ่ายทีเ่รยีกเก็บจากกองทุน* จ านวนเงนิ

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

ค่าธรรมเนยีมการจดัการ (Management Fee) 2,584.63 1.337 ไม่เกนิรอ้ยละ 3.21

ค่าธรรมเนยีมผูดู้แลผลประโยชน์ (Trustee Fee) 46.52 0.024 ไม่เกนิรอ้ยละ 0.11

ค่าธรรมเนยีมนายทะเบยีน (Registrar Fee) 516.93 0.267 ไม่เกนิรอ้ยละ 0.54

ค่าสอบบญัช ี(Audit Fee) 42.50 0.022 ตามทีจ่่ายจรงิ

ค่าทีป่รกึษาการลงทุน (Advisory Fee) ไม่มี ไม่มี ไม่มี

ค่าจดัตัง้และจดทะเบยีนกองทุน (Setup and Registered Fund) 0.00 0.000 ตามทีจ่่ายจรงิ

ค่าใช้จ่ายอืน่ๆ ในการด าเนนิโครงการ  (Others Operating  Expense) 98.98 0.051 ตามทีจ่่ายจรงิ

รวมค่าใช้จ่ายทัง้หมด** 3,289.56 1.701

ค่าใช้จ่ายในการซือ้ขายหลกัทรพัย์ 3,123.33 1.616 ตามทีจ่่ายจรงิ

หมายเหตุ

* ค่าธรรมเนยีมและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ รวมภาษมีลูค่าเพิม่ ภาษธุีรกจิเฉพาะ หรอืภาษอีืน่ใดในท านองเดยีวกนั(ถ้าม)ี

**  ไม่รวมค่านายหน้าซือ้ขายหลกัทรพัย ์และค่าธรรมเนยีมต่างๆ ทีเ่กดิขึน้จากการซือ้ขายหลกัทรพัย์

รอ้ยละของมลูค่าทรพัยส์นิสทุธิ
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กองทุนเปิด แอล เอช สมารท์ หุ้นระยะยาว (LHSMART-LTF) 

 
 

 
รายงานของผูส้อบบญัชีรบัอนุญาต  
 

เสนอต่อ ผูถื้อหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด แอล เอช สมารท์ หุ้นระยะยาว 
 
 
ความเหน็  

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของกองทุนเปิด แอล เอช สมาร์ท หุ้นระยะยาว ซึ่งประกอบด้วยงบดุลและงบประกอบ
รายละเอยีดเงนิลงทุน ณ วนัที่ 31 สงิหาคม 2562 งบก าไรขาดทุน งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสนิทรพัยส์ุทธ ิงบกระแสเงนิสด 
และขอ้มูลทางการเงนิทีส่ าคญัส าหรบัปีสิน้สุดวนัเดยีวกนัและหมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมถงึหมายเหตุสรุปนโยบายการ
บญัชทีีส่ าคญั  

ขา้พเจา้เหน็ว่า งบการเงนิขา้งตน้น้ีแสดงฐานะการเงนิและรายละเอยีดเงนิลงทุนของกองทุนเปิด แอล เอช สมารท์ หุน้ระยะยาว 
ณ วนัที่ 31 สงิหาคม 2562 ผลการด าเนินงาน การเปลี่ยนแปลงสนิทรพัย์สุทธ ิกระแสเงนิสด และขอ้มูลทางการเงินที่ส าคญั
ส าหรบัปีสิน้สดุวนัเดยีวกนั โดยถูกตอ้งตามทีค่วรในสาระส าคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ  
 
เกณฑใ์นการแสดงความเหน็  

ขา้พเจา้ไดป้ฏบิตังิานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัช ีความรบัผดิชอบของขา้พเจา้ไดก้ล่าวไวใ้นวรรคความรบัผดิชอบ
ของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากกองทุนตามข้อก าหนด
จรรยาบรรณของผู้ประกอบวชิาชพีบญัชทีี่ก าหนดโดยสภาวชิาชพีบญัชใีนส่วนที่เกี่ยวขอ้งกบัการตรวจสอบงบการเงนิ และ
ขา้พเจา้ไดป้ฏบิตัติามความรบัผดิชอบดา้นจรรยาบรรณอื่นๆ ซึง่เป็นไปตามขอ้ก าหนดเหล่านี้ ขา้พเจา้เชื่อว่าหลกัฐานการสอบ
บญัชทีีข่า้พเจา้ไดร้บัเพยีงพอและเหมาะสมเพื่อใชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเหน็ของขา้พเจา้  
 
ข้อมูลอ่ืน  

ผูบ้รหิารกองทุนฯ เป็นผูร้บัผดิชอบต่อขอ้มูลอื่น ขอ้มูลอื่นประกอบดว้ย ขอ้มลูซึง่รวมอยู่ในรายงานประจ าปีของกองทุนฯ แต่ไม่
รวมถึงงบการเงนิและรายงานของผู้สอบบญัชีที่อยู่ในรายงานประจ าปีนัน้ ข้าพเจ้าคาดว่าข้าพเจ้าจะได้รบัรายงานประจ าปี
ภายหลงัวนัทีใ่นรายงานของผูส้อบบญัชนีี้ 

ความเหน็ของขา้พเจา้ต่องบการเงนิไม่ครอบคลุมถงึขอ้มลูอื่นและขา้พเจา้ไม่ไดใ้หค้วามเชื่อมัน่ต่อขอ้มลูอื่น 

ความรบัผดิชอบของขา้พเจ้าทีเ่กีย่วเน่ืองกบัการตรวจสอบงบการเงนิคอื การอ่านและพจิารณาว่าขอ้มูลอื่นมคีวามขดัแยง้ที่มี
สาระส าคญักบังบการเงนิหรอืกบัความรูท้ีไ่ดร้บัจากการตรวจสอบของขา้พเจา้ หรอืปรากฏว่าขอ้มลูอื่นมกีารแสดงขอ้มลูทีข่ดัต่อ
ขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระส าคญัหรอืไม่ 
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กองทุนเปิด แอล เอช สมารท์ หุ้นระยะยาว (LHSMART-LTF) 

เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจ าปีของกองทุนฯ และหากข้าพเจ้าสรุปได้ว่ามีการแสดงข้อมูลที่ขดัต่อข้อเท็จจรงิอนัเป็น
สาระส าคญั ขา้พเจา้จะสื่อสารเรื่องดงักล่าวกบัผูบ้รหิารกองทุนฯ เพื่อใหผู้บ้รหิารกองทุนฯ ด าเนินการแกไ้ขขอ้มูลทีแ่สดงขดัต่อ
ขอ้เทจ็จรงิ 
 
ความรบัผิดชอบของผูบ้ริหารกองทุนฯ ต่องบการเงิน 

ผูบ้รหิารกองทุนฯ มหีน้าทีร่บัผดิชอบในการจดัท าและน าเสนองบการเงนิเหล่านี้โดยถูกตอ้งตามทีค่วรตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงนิ และรบัผดิชอบเกีย่วกบัการควบคุมภายในทีผู่บ้รหิารกองทุนฯ พจิารณาว่าจ าเป็นเพื่อใหส้ามารถจดัท างบการเงนิที่
ปราศจากการแสดงขอ้มลูทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระส าคญัไม่ว่าจะเกดิจากการทุจรติหรอืขอ้ผดิพลาด  

ในการจดัท างบการเงนิ ผู้บรหิารกองทุนฯ รบัผิดชอบในการประเมินความสามารถของกองทุนในการด าเนินงานต่อเนื่อง 
เปิดเผยเรื่องทีเ่กีย่วกบัการด าเนินงานต่อเนื่อง (ตามความเหมาะสม) และการใชเ้กณฑก์ารบญัชสี าหรบัการด าเนินงานต่อเนื่อง
เวน้แต่ผูบ้รหิารกองทุนฯ มคีวามตัง้ใจทีจ่ะเลกิกองทุนหรอืหยุดด าเนินงานหรอืไม่สามารถด าเนินงานต่อเนื่องต่อไปได ้ 

ผูบ้รหิารกองทุนฯ มหีน้าทีใ่นการสอดสอ่งดแูลกระบวนการในการจดัท ารายงานทางการเงนิของกองทุน  
 
ความรบัผิดชอบของผูส้อบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน  

การตรวจสอบของขา้พเจ้ามวีตัถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมัน่อย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงนิโดยรวมปราศจากการแสดง
ขอ้มูลที่ขดัต่อขอ้เท็จจรงิอนัเป็นสาระส าคญัหรอืไม่ ไม่ว่าจะเกดิจากการทุจรติหรอืขอ้ผดิพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบ
บัญชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมัน่อย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมัน่ในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการ
รบัประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขดัต่อข้อเท็จจริงอันเป็น
สาระส าคญัที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขดัต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจรติหรือข้อผิดพลาดและถือว่ ามีสาระส าคญัเมื่อ
คาดการณ์อย่างสมเหตุสมผลว่ารายการที่ขดัต่อขอ้เทจ็จรงิแต่ละรายการหรอืทุกรายการรวมกนัจะมผีลต่อการตดัสนิใจทาง
เศรษฐกจิของผูใ้ชง้บการเงนิจากการใชง้บการเงนิเหล่านี้  

ในการตรวจสอบของขา้พเจา้ตามมาตรฐานการสอบบญัช ีขา้พเจา้ใชดุ้ลยพนิิจและการสงัเกตและสงสยัเยีย่งผูป้ระกอบวชิาชพี
ตลอดการตรวจสอบ การปฏบิตังิานของขา้พเจา้รวมถงึ  
• ระบุและประเมนิความเสีย่งจากการแสดงขอ้มูลที่ขดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระส าคญัในงบการเงนิไม่ว่าจะเกดิจากการ

ทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านัน้ และได้
หลกัฐานการสอบบญัชทีีเ่พยีงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑใ์นการแสดงความเหน็ของขา้พเจา้ ความเสีย่งทีไ่ม่พบขอ้มลู
ทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระส าคญัซึง่เป็นผลมาจากการทุจรติจะสงูกว่าความเสีย่งทีเ่กดิจากขอ้ผดิพลาด เน่ืองจากการ
ทุจรติอาจเกีย่วกบัการสมรูร้่วมคดิ การปลอมแปลงเอกสารหลกัฐาน การตัง้ใจละเวน้การแสดงขอ้มูล การแสดงขอ้มลูทีไ่ม่
ตรงตามขอ้เทจ็จรงิหรอืการแทรกแซงการควบคุมภายใน  

• ท าความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกบัการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวธิกีารตรวจสอบที่เหมาะสมกบั
สถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวตัถุประสงคใ์นการแสดงความเหน็ต่อความมปีระสทิธผิลของการควบคุมภายในของกองทุน  

• ประเมนิความเหมาะสมของนโยบายการบญัชทีี่ผูบ้รหิารกองทุนฯ ใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบญัชี
และการเปิดเผยขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งซึง่จดัท าขึน้โดยผูบ้รหิารของกองทุนฯ  

• สรุปเกี่ยวกบัความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบญัชสี าหรบัการด าเนินงานต่อเนื่องของผู้บรหิารกองทุ นฯ และจาก
หลกัฐานการสอบบญัชทีีไ่ดร้บั สรุปว่ามคีวามไม่แน่นอนทีม่สีาระส าคญัทีเ่กีย่วกบัเหตุการณ์หรอืสถานการณ์ทีอ่าจเป็นเหตุ
ใหเ้กดิขอ้สงสยัอย่างมนีัยส าคญัต่อความสามารถของกองทุนในการด าเนินงานต่อเน่ืองหรอืไม่ ถ้าขา้พเจา้ไดข้อ้สรุปว่ามี
ความไม่แน่นอนที่มีสาระส าคัญ ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของผู้สอบบญัชีของข้าพเจ้าโดยให้ข้อสงัเกตถึงการ
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เปิดเผยข้อมูลในงบการเงินที่เกี่ยวข้อง หรือถ้าการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้าจะ
เปลี่ยนแปลงไป ขอ้สรุปของขา้พเจ้าขึน้อยู่กบัหลกัฐานการสอบบญัชทีี่ได้รบัจนถึงวนัที่ในรายงานของผู้สอบบญัชขีอง
ขา้พเจา้ อย่างไรกต็าม เหตุการณ์หรอืสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุใหก้องทุนตอ้งหยุดการด าเนินงานต่อเนื่อง  

• ประเมนิการน าเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงนิโดยรวม รวมถงึการเปิดเผยขอ้มูลว่างบการเงนิแสดงรายการ
และเหตุการณ์ในรปูแบบทีท่ าใหม้กีารน าเสนอขอ้มลูโดยถูกตอ้งตามทีค่วรหรอืไม่  

ขา้พเจ้าได้สื่อสารกบัผู้บรหิารกองทุนฯ ในเรื่องต่างๆ ที่ส าคญั ซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้
วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยส าคญัที่พบจากการตรวจสอบ รวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยส าคญัในระบบการควบคุมภายในหาก
ขา้พเจา้ไดพ้บในระหว่างการตรวจสอบของขา้พเจา้  

ขา้พเจา้ไดใ้หค้ ารบัรองแก่ผูบ้รหิารกองทุนฯ ว่าขา้พเจา้ไดป้ฏบิัตติามขอ้ก าหนดจรรยาบรรณทีเ่กีย่วขอ้งกบัความเป็นอสิระและ
ไดส้ือ่สารกบัผูบ้รหิารกองทุนฯ เกีย่วกบัความสมัพนัธท์ัง้หมดตลอดจนเรื่องอื่นซึง่ขา้พเจา้เชื่อว่ามีเหตุผลทีบุ่คคลภายนอกอาจ
พจิารณาว่ากระทบต่อความเป็นอสิระของขา้พเจา้และมาตรการทีข่า้พเจา้ใชเ้พื่อป้องกนัไม่ให้ขา้พเจา้ขาดความเป็นอสิระ  

จากเรื่องทีส่ ือ่สารกบัผูบ้รหิารกองทุนฯ ขา้พเจา้ไดพ้จิารณาเรื่องต่างๆ ทีม่นียัส าคญัมากทีสุ่ดในการตรวจสอบงบการเงนิในงวด
ปัจจุบนัและก าหนดเป็นเรื่องส าคญัในการตรวจสอบ ขา้พเจา้ไดอ้ธบิายเรื่องเหล่านี้ในรายงานของผูส้อบบญัชเีวน้แต่กฎหมาย
หรอืขอ้บงัคบัไม่ใหเ้ปิดเผยต่อสาธารณะเกีย่วกบัเรื่องดงักล่าว หรอืในสถานการณ์ทีย่ากทีจ่ะเกดิขึน้ ขา้พเจา้พจิารณาว่าไม่ควร
สื่อสารเรื่องดงักล่าวในรายงานของขา้พเจ้าเพราะการกระท าดงักล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุผลว่าจะมผีลกระทบ
ในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อสว่นไดเ้สยีสาธารณะจากการสือ่สารดงักล่าว 
 
ผูส้อบบญัชทีีร่บัผดิชอบงานสอบบญัชแีละการน าเสนอรายงานฉบบันี้คอื นายอนุสรณ์  เกยีรตกิงัวาฬไกล 
 

 

 
 
นายอนุสรณ์  เกยีรตกิงัวาฬไกล 
ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต เลขที ่2109 
บรษิทั เอเอสว ีแอนด ์แอสโซซเิอทส ์จ ากดั 

กรุงเทพมหานคร 
25 พฤศจกิายน 2562 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

27 

 

กองทุนเปิด แอล เอช สมารท์ หุ้นระยะยาว (LHSMART-LTF) 

กองทุนเปิด แอล เอช สมารท์ หุ้นระยะยาว 
งบดลุ 

ณ วนัท่ี 31 สิงหาคม 2562 

 

หน่วย : บาท

หมายเหตุ 2562 2561

สินทรพัย์

เงนิลงทุนตามมลูค่ายตุธิรรม 219,126,699.00 150,095,081.49

(ราคาทุนปี 2562 : 209,830,627.45 บาท)

(ราคาทุนปี 2561 : 141,904,460.90 บาท)

เงนิฝากธนาคาร 6 17,029,215.88           248,680.45               

ดอกเบีย้และเงนิปันผลค้างรบั 1,070,410.08            507,348.76               

ลกูหนี้จากการขายเงนิลงทุน 7 3,285,420.99            5,961,162.60            

รวมสินทรพัย์ 240,511,745.95           156,812,273.30           

หน้ีสิน

เจ้าหนี้จากการซือ้เงนิลงทุน 8 14,070,520.55           6,058,952.42            

เจ้าหนี้จากการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน -                         127,040.66               

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 345,680.88               244,470.31               

หนี้สนิอืน่ 318,051.43               10,689.71                

รวมหน้ีสิน 14,734,252.86             6,441,153.10               

สินทรพัยส์ทุธิ 225,777,493.09           150,371,120.20           

สินทรพัยส์ทุธิ :

ทุนทีไ่ด้รบัจากผูถ้อืหน่วยลงทุน 200,775,379.68         127,127,502.20         

ก าไรสะสม

บญัชปีรบัสมดุล 14,666,043.16           7,633,191.52            

ก าไรสะสมจากการด าเนนิงาน 5 10,336,070.25           15,610,426.48           

สินทรพัยส์ทุธิ 225,777,493.09           150,371,120.20           

สนิทรพัยส์ทุธต่ิอหน่วย 11.2452                   11.8283                   

จ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายแลว้ทัง้หมด ณ วนัสิน้รอบระยะเวลาบญัช ี(หน่วย) 20,077,537.9193       12,712,750.1824       

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นสว่นหนึง่ของงบการเงนินี้
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กองทุนเปิด แอล เอช สมารท์ หุ้นระยะยาว (LHSMART-LTF) 

กองทุนเปิด แอล เอช สมารท์ หุ้นระยะยาว 
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน 

                                                                         ณ วนัท่ี 31 สิงหาคม 2562 

 

หน่วย : บาท

การแสดงรายละเอยีดเงนิลงทุนใช้การจดักลุ่มตามประเภทของเงนิลงทุน

(%)

ชื่อหลกัทรพัย์ ชื่อยอ่หลกัทรพัย์ อตัราดอกเบีย้ วนัครบก ำหนด

หลกัทรพัยจ์ดทะเบียน

เงินทนุและหลกัทรพัย์

บรษิทั บตัรกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) KTC -                49,800.0000      2,278,350.00       1.04               

บรษิทั เมอืงไทย แคปปิตอล จ ากดั (มหาชน) MTC -                123,400.0000     6,787,000.00       3.10               

บรษิทั ศรสีวสัดิ ์คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) SAWAD -                79,660.0000      4,441,045.00       2.03               

เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร

บรษิทั แอดวานซ ์อนิโฟร์ เซอร์วสิ จ ากดั (มหาชน) ADVANC -                31,100.0000      7,215,200.00       3.29               

บรษิทั โทเทิล่ แอค็เซส็ คอมมนูเิคชัน่ จ ากดั (มหาชน) DTAC -                75,000.0000      4,612,500.00       2.11               

บรษิทั อนิทชั โฮลดิ้งส ์จ ากดั (มหาชน) INTUCH -                74,100.0000      4,742,400.00       2.16               

การแพทย์

บรษิทั บางกอก เชน ฮอสปิทอล จ ากดั (มหาชน) BCH -                139,200.0000     2,227,200.00       1.02               

ขนส่งและโลจิสติกส์

บรษิทั ท่าอากาศยานไทย จ ากดั (มหาชน) AOT -                154,000.0000     11,088,000.00     5.06               

บรษิทั ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) BEM -                482,600.0000     5,405,120.00       2.47               

บรษิทั บทีเีอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส ์จ ากดั (มหาชน) BTS -                82,900.0000      1,119,150.00       0.51               

บรษิทั พรมิา มารนี จ ากดั (มหาชน) PRM -                516,300.0000     4,775,775.00       2.18               

ธนาคาร

ธนาคารเกยีรตนิาคนิ จ ากดั (มหาชน) KKP -                64,700.0000      4,690,750.00       2.14               

ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) SCB -                32,500.0000      4,013,750.00       1.83               

บรษิทั ทุนธนชาต จ ากดั (มหาชน) TCAP -                59,700.0000      3,373,050.00       1.54               

บรษิทั ทสิโก้ไฟแนนเชยีลกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) TISCO -                21,400.0000      2,182,800.00       1.00               

ธรุกิจการเกษตร

บรษิทั จเีอฟพที ีจ ากดั (มหาชน) GFPT -                119,800.0000     2,156,400.00       0.98               

บรรจภุณัฑ์

บรษิทั บจี ีคอนเทนเนอร์ กล๊าส จ ากดั (มหาชน) BGC -                162,100.0000     2,593,600.00       1.18               

บริการรบัเหมาก่อสร้าง

บรษิทั ช.การช่าง จ ากดั (มหาชน) CK -                195,100.0000     4,545,830.00       2.07               

 มลูค่าทีต่ราไว้   จ านวนหน่วย มลูค่ายตุธิรรม

 อตัราสว่นของ

มลูค่ายตุธิรรม 

(%)
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กองทุนเปิด แอล เอช สมารท์ หุ้นระยะยาว (LHSMART-LTF) 

กองทุนเปิด แอล เอช สมารท์ หุ้นระยะยาว 
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ) 

ณ วนัท่ี 31 สิงหาคม 2562 

 

หน่วย : บาท

การแสดงรายละเอยีดเงนิลงทุนใช้การจดักลุ่มตามประเภทของเงนิลงทุน

(%)

ชื่อหลกัทรพัย์ ชื่อยอ่หลกัทรพัย์ อตัราดอกเบีย้ วนัครบก ำหนด

พลงังานและสาธารณูปโภค

บรษิทั บ.ีกรมิ เพาเวอร์ จ ากดั (มหาชน) BGRIM -                173,300.0000     6,802,025.00       3.10               

บรษิทั พลงังานบรสิทุธิ ์จ ากดั (มหาชน) EA -                95,700.0000      4,521,825.00       2.06               

บรษิทั กลัฟ์ เอน็เนอร์จ ีดเีวลลอปเมนท์ จ ากดั (มหาชน) GULF -                8,100.0000        1,174,500.00       0.54               

บรษิทั กนักุลเอน็จเินยีริง่ จ ากดั (มหาชน) GUNKUL -                328,200.0000     1,043,676.00       0.48               

บรษิทั ไออาร์พซี ีจ ากดั (มหาชน) IRPC -                580,400.0000     2,298,384.00       1.05               

บรษิทั ปตท. จ ากดั (มหาชน) PTT -                102,500.0000     4,535,625.00       2.07               

บรษิทั ปตท. ส ารวจและผลติปิโตรเลยีม จ ากดั (มหาชน) PTTEP -                76,900.0000      9,574,050.00       4.37               

พฒันาอสงัหาริมทรพัย์

บรษิทั เอม็ บ ีเค จ ากดั (มหาชน) MBK -                143,000.0000     3,331,900.00       1.52               

บรษิทั สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จ ากดั (มหาชน) ROJNA -                160,300.0000     1,114,085.00       0.51               

บรษิทั ศุภาลยั จ ากดั (มหาชน) SPALI -                156,900.0000     3,090,930.00       1.41               

บรษิทั ดบับลวิเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) WHA -                700,800.0000     3,447,936.00       1.57               

พาณิชย์

บรษิทั เบอร์ลี ่ยคุเกอร์ จ ากดั (มหาชน) BJC -                89,500.0000      4,855,375.00       2.22               

บรษิทั คอมเซเวน่ จ ากดั (มหาชน) COM7 -                138,200.0000     3,593,200.00       1.64               

บรษิทั ซพี ีออลล ์ จ ากดั (มหาชน) CPALL -                103,000.0000     8,652,000.00       3.95               

บรษิทั โฮม โปรดกัส ์เซน็เตอร์ จ ากดั (มหาชน) HMPRO -                125,400.0000     2,257,200.00       1.03               

วสัดกุ่อสร้าง

บรษิทั ทปิโก้แอสฟัลท์ จ ากดั (มหาชน) TASCO -                114,200.0000     2,341,100.00       1.07               

บรษิทั ทโีอเอ เพน้ท์ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) TOA -                84,900.0000      3,459,675.00       1.58               

ส่ือและส่ิงพิมพ์

บรษิทั แพลน บ ีมเีดยี จ ากดั (มหาชน) PLANB -                242,000.0000     2,178,000.00       0.99               

บรษิทั อาร์ เอส จ ากดั (มหาชน) RS -                196,300.0000     3,337,100.00       1.52               

บรษิทั วจีไีอ จ ากดั (มหาชน) VGI -                340,900.0000     3,323,775.00       1.52               

บรษิทั เวริ์คพอยท์ เอน็เทอร์เทนเมนท์ จ ากดั (มหาชน) WORK -                47,500.0000      1,097,250.00       0.50               

อาหารและเคร่ืองด่ืม

บรษิทั เจรญิโภคภณัฑอ์าหาร จ ากดั (มหาชน) CPF -                113,100.0000     3,336,450.00       1.52               

บรษิทั เอม็เค เรสโตรองต์กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) M -                42,200.0000      3,143,900.00       1.43               

บรษิทั ไมเนอร์ อนิเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั (มหาชน) MINT -                58,700.0000      2,230,600.00       1.02               

บรษิทั โอสถสภา จ ากดั (มหาชน) OSP -                122,600.0000     4,536,200.00       2.07               

บรษิทั ไทยฟู้ดส ์กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) TFG -                427,200.0000     2,110,368.00       0.96               

บรษิทั ไทยยเูนีย่น กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) TU -                68,400.0000      1,190,160.00       0.54               

 มลูค่าทีต่ราไว้   จ านวนหน่วย มลูค่ายตุธิรรม

 อตัราสว่นของ

มลูค่ายตุธิรรม 

(%)
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กองทุนเปิด แอล เอช สมารท์ หุ้นระยะยาว (LHSMART-LTF) 

กองทุนเปิด แอล เอช สมารท์ หุ้นระยะยาว 
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ) 

ณ วนัท่ี 31 สิงหาคม 2562 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หน่วย : บาท

การแสดงรายละเอยีดเงนิลงทุนใช้การจดักลุ่มตามประเภทของเงนิลงทุน

(%)

ชื่อหลกัทรพัย์ ชื่อยอ่หลกัทรพัย์ อตัราดอกเบีย้ วนัครบก ำหนด

กองทนุรวมอสงัหาริมทรพัยแ์ละกองทรสัตเ์พ่ือการลงทนุในอสงัหาริมทรพัย์

ทรสัต์เพือ่การลงทุนในอสงัหารมิทรพัยแ์ละสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัย์

เอไอเอม็ คอมเมอร์เชยีล โกรท AIMCG -                169,800.0000     1,714,980.00       0.78               

ทรสัต์เพือ่การลงทุนในอสงัหารมิทรพัยแ์ละสทิธกิารเช่าอมตะซมัมทิโกรท AMATAR -                190,500.0000     2,362,200.00       1.08               

ทรสัต์เพือ่การลงทุนในสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัย ์CPN รเีทล โกรท CPNREIT -                368,200.0000     12,702,900.00     5.80               

ทรสัต์เพือ่การลงทุนในอสงัหารมิทรพัยแ์ละสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัย์

เพือ่อุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พรอ็พเพอร์ตี้ FTREIT -                275,500.0000     4,655,950.00       2.13               

ทรสัต์เพือ่การลงทุนในสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัยเ์หมราช HREIT -                122,100.0000     1,117,215.00       0.51               

ทรสัต์เพือ่การลงทุนในอสงัหารมิทรพัยอ์มิแพค็โกรท IMPACT -                255,700.0000     6,839,975.00       3.12               

ทรสัต์เพือ่การลงทุนในสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัย ์เอส ไพรม ์โกรท SPRIME -                179,500.0000     2,495,050.00       1.14               

กองทุนรวมอสงัหารมิทรพัยแ์ละสทิธกิารเช่าเทสโก้ โลตสั รเีทล โกรท TLGF -                416,900.0000     9,505,320.00       4.34               

ทรสัต์เพือ่การลงทุนในอสงัหารมิทรพัยแ์ละสทิธกิารเช่าดบับลวิเอชเอ

พรเีมีย่ม โกรท WHART -                373,400.0000     6,907,900.00       3.15               

รวมหลกัทรพัยจ์ดทะเบียน 219,126,699.00    100.00              

รวมเงินลงทนุทัง้ส้ิน (ราคาทนุ 209,830,627.45 บาท) 219,126,699.00    100.00              

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นสว่นหนึง่ของงบการเงนินี้

 มลูค่าทีต่ราไว้   จ านวนหน่วย มลูค่ายตุธิรรม

 อตัราสว่นของ

มลูค่ายตุธิรรม 

(%)
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กองทุนเปิด แอล เอช สมารท์ หุ้นระยะยาว (LHSMART-LTF) 

กองทุนเปิด แอล เอช สมารท์ หุ้นระยะยาว 
งบก าไรขาดทุน 

ส าหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 สิงหาคม 2562 

 
 
 
 
 
 
 
 

หน่วย : บาท

หมายเหตุ 2562 2561

รายได้จากการลงทนุ

รายได้เงนิปันผล 6,546,264.68      3,717,264.14      

รายได้ดอกเบีย้ 226,256.95         131,929.65         

รวมรายได้จากการลงทนุ 6,772,521.63 3,849,193.79

ค่าใช้จา่ย

ค่าธรรมเนยีมการจดัการ 9, 10 2,584,628.30      1,788,090.00      

ค่าธรรมเนยีมผูดู้แลผลประโยชน์ 9 46,523.20          32,185.62          

ค่าธรรมเนยีมนายทะเบยีน 9, 10 516,925.62         357,617.92         

ค่าธรรมเนยีมวชิาชพี 42,500.00          40,000.00          

ค่าใช้จ่ายในการด าเนนิโครงการ 98,980.53          81,932.18          

ภาษเีงนิได้ 323.97              -                   

รวมค่าใช้จา่ย 3,289,881.62 2,299,825.72

รายได้จากการลงทนุสทุธิ 3,482,640.01 1,549,368.07

รายการก าไร(ขาดทนุ)สทุธิจากเงินลงทนุ

รายการก าไร(ขาดทุน)สทุธทิีเ่กดิขึน้จากเงนิลงทุน (4,891,384.52) 12,762,570.27

รายการก าไรสทุธทิีย่งัไม่เกดิขึน้จากเงนิลงทุน 1,105,450.96 4,635,211.34

รวมรายการก าไร(ขาดทนุ)สทุธิจากเงินลงทนุ (3,785,933.56) 17,397,781.61

การเพ่ิมขึน้(ลดลง)ในสินทรพัยส์ทุธิจากการด าเนินงาน (303,293.55) 18,947,149.68

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นสว่นหนึง่ของงบการเงนินี้
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กองทุนเปิด แอล เอช สมารท์ หุ้นระยะยาว (LHSMART-LTF) 

กองทุนเปิด แอล เอช สมารท์ หุ้นระยะยาว 
งบแสดงการเปล่ียนแปลงสินทรพัยส์ทุธิ 
ส าหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 สิงหาคม 2562 

 
 
 
 

หน่วย : บาท

หมายเหตุ 2562 2561

การเพ่ิมขึน้(ลดลง)ในสินทรพัยส์ทุธิจากการด าเนินงานในระหวา่งปี

รายได้จากการลงทุนสทุธิ 3,482,640.01     1,549,368.07        

รายการก าไร(ขาดทุน)สทุธทิีเ่กดิขึน้จากเงนิลงทุน (4,891,384.52) 12,762,570.27       

รายการก าไรสทุธทิีย่งัไม่เกดิขึน้จากเงนิลงทุน 1,105,450.96     4,635,211.34        

การเพ่ิมขึน้(ลดลง)สทุธิในสินทรพัยส์ทุธิจากการด าเนินงาน (303,293.55)        18,947,149.68        

การแบง่ปันส่วนทนุให้ผูถ้อืหน่วยลงทนุ 12 (4,971,062.68)     (7,807,175.47)         

การเพ่ิมขึน้(ลดลง)ของทนุท่ีได้รบั(ท่ีรบัซ้ือคืน)จากผูถ้อืหน่วยลงทนุในระหวา่งปี

มลูค่าหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายในระหวา่งปี 85,377,230.61    38,800,683.11       

มลูค่าหน่วยลงทุนทีร่บัซือ้คนืในระหวา่งปี (4,696,501.49)    (2,080,520.34)       

การเพ่ิมขึน้สทุธิของทนุท่ีได้รบัจากผูถ้อืหน่วยลงทนุ 80,680,729.12     36,720,162.77        

การเพ่ิมขึน้ของสินทรพัยส์ทุธิในระหวา่งปี 75,406,372.89     47,860,136.98        

สนิทรพัยส์ทุธติ้นปี 150,371,120.20  102,510,983.22     

สินทรพัยส์ทุธิปลายปี 225,777,493.09   150,371,120.20      

หน่วย : หน่วย

2562 2561

การเปล่ียนแปลงของจ านวนหน่วยลงทนุ (มลูค่าหน่วยละ 10 บาท)

หน่วยลงทุนต้นปี 12,712,750.1824 9,609,467.6551     

บวก หน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายในระหวา่งปี 7,784,132.0981 3,278,921.1585

หกั หน่วยลงทุนทีร่บัซือ้คนืในระหวา่งปี (419,344.3612) (175,638.6312)

หน่วยลงทนุ ณ วนัส้ินปี 20,077,537.9193 12,712,750.1824    

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นสว่นหนึง่ของงบการเงนินี้
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กองทุนเปิด แอล เอช สมารท์ หุ้นระยะยาว (LHSMART-LTF) 

กองทุนเปิด แอล เอช สมารท์ หุ้นระยะยาว 
งบกระแสเงินสด 

ส าหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 สิงหาคม 2562 

 

หน่วย : บาท

2562 2561

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน

การเพ่ิมขึน้(ลดลง)ในสินทรพัยส์ทุธิจากการด าเนินงาน (303,293.55)           18,947,149.68       

รายการปรบักระทบการเพิม่ขึน้(ลดลง)สทุธใินสนิทรพัยส์ทุธจิากการด าเนนิงาน -

ให้เป็นเงนิสดสทุธทิีไ่ด้มาจาก(ใช้ไปใน)กจิกรรมด าเนนิงาน :-

การซือ้เงนิลงทุน (967,990,268.52) (594,941,989.98)

การจ าหน่ายเงนิลงทุน 895,354,913.81    563,906,683.23    

สว่นต ่ามลูค่าตราสารหนี้ตดัจ าหน่าย (182,196.36) (99,557.13)

การ(เพิม่ขึน้)ลดลงในดอกเบีย้และเงนิปันผลค้างรบั (563,061.32) 123,831.26          

การลดลงในลกูหนี้จากการขายเงนิลงทุน 2,675,741.61        941,974.84          

การลดลงในสนิทรพัยอ์ืน่ -                    17,330.08            

การลดลงในค่าใช้จ่ายรอตดับญัชี -                    2,153.26             

การเพิม่ขึน้(ลดลง)ในเจ้าหนี้จากการซือ้เงนิลงทุน 8,011,568.13 (1,591,030.92)

การเพิม่ขึน้(ลดลง)ในเจ้าหนี้จากการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน (127,040.66) 107,559.19          

การเพิม่ขึน้ในค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 101,210.57          72,652.77            

การเพิม่ขึน้(ลดลง)ในหนี้สนิอืน่ 307,361.72          (2,161.92)

รายการ(ก าไร)ขาดทุนสทุธทิีเ่กดิขึน้จากเงนิลงทุน 4,891,384.52        (12,762,570.27)

รายการก าไรสทุธทิีย่งัไม่เกดิขึน้จากเงนิลงทุน (1,105,450.96) (4,635,211.34)

เงินสดสทุธิใช้ไปในกิจกรรมด าเนินงาน (58,929,131.01) (29,913,187.25)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน

การจ าหน่ายหน่วยลงทุนในระหวา่งปี 85,377,230.61      38,800,683.11      

การรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนในระหวา่งปี (4,696,501.49) (2,080,520.34)

การแบ่งปันสว่นทุนให้ผูถ้อืหน่วยลงทุน (4,971,062.68) (7,807,175.47)

เงินสดสทุธิได้มาจากกิจกรรมจดัหาเงิน 75,709,666.44       28,912,987.30       

เงินฝากธนาคารเพ่ิมขึน้(ลดลง)สทุธิ 16,780,535.43 (1,000,199.95)

เงนิฝากธนาคาร ณ วนัต้นปี 248,680.45          1,248,880.40        

เงินฝากธนาคาร ณ วนัส้ินปี (หมายเหตขุ้อ 6) 17,029,215.88       248,680.45            

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นสว่นหนึง่ของงบการเงนินี้
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กองทุนเปิด แอล เอช สมารท์ หุ้นระยะยาว (LHSMART-LTF) 

กองทุนเปิด แอล เอช สมารท์ หุ้นระยะยาว 
ข้อมูลทางการเงินท่ีส าคญั 

ส าหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 สิงหาคม 2562 
 

 
 

 หน่วย : บาท

ส าหรบัปีส้ินสดุ ส าหรบัปีส้ินสดุ ส าหรบังวด

31/8/62 31/8/61 22/9/59 - 31/8/60

ข้อมลูผลการด าเนินงาน (ต่อหน่วย)

มลูค่าหน่วยลงทุนเริม่แรก -              -               10.0000

มลูค่าสนิทรพัยส์ทุธติ้นปี 11.8283        10.6677         -               

รายได้จากกจิกรรมลงทุน :

รายได้จากการลงทุนสทุธิ 3.4207         0.1513          0.2561           

รายการก าไร(ขาดทุน)สทุธทิีเ่กดิขึน้จากเงนิลงทุน (4.8044) 1.2466          0.1360           

รายการก าไรสทุธทิีย่งัไม่เกดิขึน้จากเงนิลงทุน 1.0858         0.4527          0.4958           

รายได(้ขาดทุน)จากกจิกรรมลงทุนทัง้สิน้ (0.2979) 1.8506 0.8879

หกั การแบ่งปันสว่นทุนให้ผูถ้อืหน่วยลงทุน * (0.2852) (0.6900) (0.2202)

มลูค่าสินทรพัยส์ทุธิปลายปี/งวด 11.2452          11.8283           10.6677           

อตัราสว่นของก าไร(ขาดทุน)สทุธต่ิอมลูค่าสนิทรพัยส์ทุธถิวัเฉลีย่ระหวา่งปี/งวด (%) (0.1569)        14.1719         6.9855           

อตัราส่วนทางการเงินท่ีส าคญัและข้อมลูประกอบเพ่ิมเติมท่ีส าคญั

มลูค่าสนิทรพัยส์ทุธปิลายปี/งวด (พนับาท) 225,777.49    150,371.12     102,510.98     

อตัราสว่นของค่าใช้จ่ายรวมต่อมลูค่าสนิทรพัยส์ทุธถิวัเฉลีย่ระหวา่งปี/งวด (%) 1.7024         1.7202          1.6318           

อตัราสว่นรายได้จากการลงทุนรวมต่อมลูค่าสนิทรพัยส์ทุธถิวัเฉลีย่ระหวา่งปี/งวด (%) 3.5045         2.8791          3.6463           

อตัราสว่นของจ านวนถวัเฉลีย่ถ่วงน ้าหนกัของการซือ้ขายเงนิลงทุน

ระหวา่งปี/งวดต่อมลูค่าสนิทรพัยส์ทุธถิวัเฉลีย่ระหวา่งปี/งวด (%) ** 878.5975      688.8083       938.4634        

ข้อมลูเพ่ิมเติม **

*  ค านวณจากจ านวนหน่วยทีจ่ าหน่ายแลว้ถวัเฉลีย่ระหวา่งปี/งวด

อยา่งแท้จรงิซึง่ไม่รวมถงึการซือ้โดยมสีญัญาขายคนืหรอืการ

ขายโดยมสีญัญาซือ้คนื

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นสว่นหนึง่ของงบการเงนินี้

** ไม่นบัรวมเงนิฝากธนาคาร เงนิลงทุนในตัว๋สญัญาใช้เงนิ ใบรบัฝากเงนิ และการซือ้ขายเงนิลงทุนต้องเป็นรายการซือ้หรอืขายเงนิลงทุน
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กองทุนเปิด แอล เอช สมารท์ หุ้นระยะยาว (LHSMART-LTF) 

กองทุนเปิด แอล เอช สมารท์ หุ้นระยะยาว 
หมายเหตปุระกอบงบการเงิน 
ส าหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 สิงหาคม 2562 

หน่วย : บาท  
1. ลกัษณะของกองทุนเปิด แอล เอช สมารท์ หุ้นระยะยาว 

กองทุนเปิด แอล เอช สมารท์ หุน้ระยะยาว (“กองทุนฯ”) เป็นกองทุนรวมหุน้ระยะยาว ประเภทรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน ซึง่
จดทะเบยีนเป็นกองทุนรวมกบัส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ (“ก.ล.ต.”) เมื่อวนัที่ 22 
กนัยายน 2559 มจี านวนเงนิทุนจดทะเบยีน 500 ลา้นบาท (แบ่งเป็น 50,000,000.0000 หน่วย มลูค่าหน่วยละ 10 บาท) ซึง่
ไม่มกี าหนดระยะเวลาสิน้สดุโครงการ 
กองทุนฯ จดัการโดย บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน แลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จ ากดั (“บรษิทัจดัการ”) กองทุนฯ มนีโยบาย 
ที่จะลงทุนในหุ้นสามัญของบรษิัทจดทะเบียน ตราสารทุน หรอืสญัญาซื้อขายล่วงหน้าที่อ้างอิงกบัผลตอบแทนของหุ้น 
หรอืกลุ่มหุน้ของบรษิทัจดทะเบยีน โดยเฉลีย่ในรอบปีบญัชไีม่น้อยกว่ารอ้ยละ 65 ของมูลค่าทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุนรวม 
โดยจะเลอืกพจิารณาลงทุนในหุน้ทีม่ปัีจจยัพืน้ฐานด ีและ/หรอื มแีนวโน้มจ่ายเงนิปันผลสงูเป็นอนัดบัแรก นอกจากนี้กองทุน
อาจพิจารณาลงทุนในเงนิฝากธนาคาร ตราสารแห่งหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ใบส าคญัแสดงสทิธ ิรวมถึงหลกัทรพัย์หรอื
ทรพัย์สนิอื่นหรอืการหาดอกผลโดยวิธอีื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรอืหลายอย่างตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด  
กองทุนฯ อาจลงทุนในหรอืมีไว้ซึ่งสญัญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อป้องกันความเสี่ยง 
(Hedging) โดยเป็นไปตามหลกัเกณฑท์ีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด ทัง้นี้กองทุนฯ จะไม่ลงทุนในหรอืมไีว้
ซึง่หลกัทรพัย์หรอืตราสารที่เสนอขายในต่างประเทศ ตราสารทุนที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย์ (Unlisted 
Securities) ตราสารทีม่ลีกัษณะของสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าแฝง(Structured note)  
กองทุนฯ มนีโยบายจ่ายเงนิปันผลแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน ตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารทีก่ าหนดในหนงัสอืชีช้วน 

2. หลกัเกณฑใ์นการจดัท างบการเงิน 

2.1 งบการเงนินี้จดัท าขึน้ตามมาตรฐานการบญัชแีละมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ รวมถงึการตคีวามและแนวปฏบิตัิ
ทางการบญัชทีี่ประกาศใชโ้ดยสภาวชิาชพีบญัช ี(“สภาวชิาชพีบญัช”ี) และการแสดงรายการใน งบการเงนิได้จดัท าขึน้
ตามหลกัการบญัชีที่รบัรองทัว่ไปภายใต้พระราชบญัญัติการบญัชี พ.ศ. 2543 และ ได้จดัท าขึน้ตามหลกัเกณฑ์และ
รูปแบบที่ก าหนดในมาตรฐานการบญัชฉีบบัที่ 106 เรื่อง การบญัชสี าหรบักจิการที่ด าเนินธุรกจิเฉพาะด้านการลงทุน 
และตามประกาศของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์ 

2.2 งบการเงนิน้ีไดจ้ดัท าขึน้โดยใชเ้กณฑร์าคาทุนเดมิเวน้แต่จะไดเ้ปิดเผยเป็นอย่างอื่นในนโยบายการบญัช ี

2.3 การใชป้ระมาณการทางบญัช ี
 ในการจดัท างบการเงนิให้เป็นไปตามมาตรฐานการบญัชแีละมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ผู้บรหิารต้องใช้การ

ประมาณและขอ้สมมติฐานหลายประการซึ่งมผีลกระทบต่อการก าหนดนโยบายและการรายงานจ านวนเงนิที่เกีย่วกบั
สนิทรพัย ์หนี้สนิ รายได ้และค่าใชจ้่ายผลทีเ่กดิขึน้จรงิจงึแตกต่างจากทีป่ระมาณการไว้ 

 ประมาณการและขอ้สมมตฐิานทีใ่ชใ้นการจดัท างบการเงนิจะไดร้บัการทบทวนอย่างต่อเน่ือง การปรบัประมาณการทาง
บญัชจีะบนัทกึในงวดบญัชทีีป่ระมาณการดงักล่าวไดร้บัการทบทวนและในอนาคตทีไ่ดร้บัผลกระทบ 
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หน่วย : บาท  

3. มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิทีเ่ริม่มผีลบงัคบัในปีปัจจุบนัและทีจ่ะมผีลบงัคบัในอนาคตมรีายละเอยีด ดงันี้ 

3.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงนิทีเ่ริม่มผีลบงัคบัใชใ้นปีปัจจบุนั 
สภาวิชาชีพบญัชีได้ออกและปรบัปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงนิและการตีความมาตรฐานการรายงานทาง
การเงนิฉบบัปรบัปรุง (ปรบัปรุง 2560) รวมถงึแนวปฏบิตัทิางบญัชฉีบบัใหม ่ซึง่มผีลบงัคบัใชส้ าหรบัรอบระยะเวลาบญัชี
ที่ เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2561 ซึ่งมาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวไม่มีผลกระทบอย่างเป็น
สาระส าคญัต่องบการเงนิน้ี 

3.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงนิใหม่ทีย่งัไมม่ผีลบงัคบัใช ้
• มาตรฐานการรายงานทางการเงนิที่จะมผีลบงัคบัใช้ส าหรบังบการเงนิที่มรีอบระยะเวลาบญัชทีี่เริม่ในหรอืหลงัวนัที่      

1 มกราคม 2562 
กองทุนฯ ไม่มแีผนทีจ่ะน ามาตรฐานการรายงานทางการเงนิและการตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบั
ปรบัปรุง (ปรบัปรุง 2561) และฉบบัใหม่ รวมถึงแนวปฏบิตัทิางบญัช ีจ านวนหลายฉบบัซึ่งมผีลบงัคบัส าหรบัรอบ
ระยะเวลาบญัชีที่เริม่ในหรือหลงัวนัที่ 1 มกราคม 2562 มาใช้ก่อนวนัถือปฏิบตัิ ซึ่งฝ่ายบรหิารของกองทุนฯ ได้
ประเมนิแล้วเหน็ว่ามาตรฐานการรายงานทางการเงนิขา้งต้นจะไม่มผีลกระทบอย่างเป็นสาระส าคญัต่องบการเงนิ
ส าหรบัปีที่เริ่มใช้มาตรฐานดังกล่าว โดยมีมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่ซึ่งได้มีการเปลี่ยนแปลง
หลกัการส าคญั ดงันี้ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่15 เรื่อง รายไดจ้ากสญัญาทีท่ ากบัลูกคา้ ใชแ้ทนมาตรฐานการบญัชแีละ
การตคีวามมาตรฐานบญัชทีีเ่กีย่วขอ้งต่อไปนี้ 

มาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่11 (ปรบัปรุง 2560) สญัญาก่อสรา้ง 
มาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่18 (ปรบัปรุง 2560) รายได ้
การตคีวามมาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่31                           

(ปรบัปรุง 2560) 
รายได ้– รายการแลกเปลีย่นเกีย่วกบั
บรกิารโฆษณา 

การตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่13 
(ปรบัปรุง 2560)  

โปรแกรมสทิธพิเิศษแก่ลกูคา้ 

การตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่15 
(ปรบัปรุง 2560)  

สญัญาส าหรบัการก่อสรา้งอสงัหารมิทรพัย ์

การตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่18 
(ปรบัปรุง 2560)  

การโอนสนิทรพัยจ์ากลกูคา้ 

• มาตรฐานการรายงานทางการเงนิที่จะมีผลบงัคบัใชส้ าหรบังบการเงนิทีม่รีอบระยะเวลาบญัชทีี่เริม่ในหรอืหลงัวนัที่ 1 
มกราคม 2563 
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ส าหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 สิงหาคม 2562 

หน่วย : บาท  

สภาวชิาชพีบญัชไีดอ้อกประกาศใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงนิในกลุ่มเครื่องมอืทางการเงนิ จ านวน 5 ฉบบั ที่
จะมผีลบงัคบัใชส้ าหรบังบการเงนิทีม่รีอบระยะเวลาบญัชทีีเ่ริม่ในหรอืหลงัวนัที่ 1 มกราคม 2563 ประกอบดว้ย 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่7  การเปิดเผยขอ้มลูเครื่องมอืทางการเงนิ 
มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่9 เครื่องมอืทางการเงนิ 
มาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่32 การแสดงรายการเครื่องมอืทางการเงนิ 
การตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่16 การป้องกันความเสี่ยงของเงินลงทุ นสุทธิใน

หน่วยงานต่างประเทศ 
การตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่19 การช าระหนี้สนิทางการเงนิดว้ยตราสารทุน 

ปัจจุบนัฝ่ายบรหิารของกองทุนฯ อยู่ระหว่างการประเมนิผลกระทบทีอ่าจมต่ีองบการเงนิในปีทีเ่ริม่ใชม้าตรฐานดงักล่าว
มาถอืปฏบิตั ิ

4. นโยบายการบญัชีท่ีส าคญั  

4.1 การรบัรูร้ายไดแ้ละค่าใชจ้่าย 
- ดอกเบีย้รบั รบัรูเ้ป็นรายไดต้ามระยะเวลาทีพ่งึไดร้บัโดยค านึงถงึผลตอบแทนทีแ่ทจ้รงิ 
- เงนิปันผลรบั รบัรูเ้ป็นรายไดต้ัง้แต่วนัทีป่ระกาศจ่ายและมสีทิธทิีจ่ะไดร้บั 
- บญัชสีว่นเกนิและสว่นต ่ามลูค่าของตราสารหนี้ตดัจ าหน่ายตามวธิอีตัราดอกเบีย้ทีแ่ทจ้รงิซึง่ยอดทีต่ดัจ าหน่ายนี้แสดง

เป็นรายการปรบัปรุงกบัดอกเบีย้รบั 
- ก าไรหรอืขาดทุนทีเ่กดิขึน้จากการจ าหน่ายเงนิลงทุนรบัรูเ้ป็นรายไดห้รอืค่าใชจ้่าย ณ วนัทีจ่ าหน่ายเงนิลงทุน  
- ค่าใชจ้่ายรบัรูต้ามเกณฑค์งคา้ง 

4.2 เงนิลงทุนและการวดัค่าเงนิลงทนุ 

- เงนิลงทุนจะรบัรูเ้ป็นสนิทรพัยด์ว้ยจ านวนตน้ทุนของเงนิลงทุน ณ วนัทีก่องทุนฯ มสีทิธใินเงนิลงทุน ตน้ทุนของเงนิ
ลงทุนประกอบดว้ยรายจ่ายซือ้เงนิลงทุนและค่าใชจ้่ายโดยตรงทัง้สิน้ทีก่องทุนฯ จ่ายเพื่อใหไ้ดม้าซึง่เงนิลงทุนนัน้ 

- หลักทรพัย์ที่เป็นตราสารทุนที่มีตลาดซื้อขายคล่องรองรับ แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมโดยใช้ราคาปิดในตลาด
หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยของวนัทีว่ดัค่าเงนิลงทุน  

- เงนิลงทุนในตราสารหนี้ในประเทศแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม โดยใช้ราคาหรอือตัราผลตอบแทนจากการซื้อขายที่
ประกาศโดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ณ วนัทีว่ดัค่าเงนิลงทุน 

- กองทุนฯ ใชว้ธิรีาคาทุนตดัจ าหน่ายในการก าหนดมลูค่ายุตธิรรมของตราสารหนี้ซึง่มอีายุครบก าหนดภายใน 90 วนั 
นบัตัง้แต่วนัทีล่งทุนและไม่มเีงื่อนไขการต่ออายุเมื่อมลูค่ายตุธิรรมของตราสารหนี้นัน้ ไมแ่ตกต่างจากราคาทุนตดั
จ าหน่ายอย่างเป็นสาระส าคญั 

- ก าไร(ขาดทุน)สทุธทิีย่งัไม่เกดิขึน้จากการปรบัมลูค่าเงนิลงทุนใหเ้ป็นมลูค่ายุตธิรรมจะรบัรูใ้นงบก าไรขาดทุน ณ วนัที่
วดัค่าเงนิลงทุน 

- ราคาทุนของเงนิลงทุนทีจ่ าหน่ายใชว้ธิถีวัเฉลีย่ถ่วงน ้าหนกั 
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4.3 การแบ่งปันสว่นทุนใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุน 

 กองทุนฯ จะบนัทกึลดก าไรสะสม ณ วนัทีป่ระกาศจ่ายเงนิปันผล 

4.4 บญัชปีรบัสมดุล 
 บญัชปีรบัสมดุลถอืเป็นส่วนหนึ่งของก าไรสะสม ซึง่จะบนัทกึเมื่อมกีารขายหรอืรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนของกองทุนฯ เพื่อ

ท าใหผู้้ถือหน่วยลงทุนมสี่วนในสนิทรพัยส์ุทธขิองกจิการลงทุนหรอืได้รบัส่วนแบ่งจากกจิการลงทุนเท่าเทยีมกนัไม่ว่า      
ผูถ้อืหน่วยลงทุนนัน้จะลงทุนหรอืเลกิลงทุนในกจิการลงทุน ณ เวลาใด 

4.5 ภาษเีงนิได ้
กองทุนมหีน้าที่เสยีภาษีเงนิไดน้ิติบุคคลเฉพาะเงนิได้พงึประเมนิตามมาตรา (40)(4)(ก) แห่งประมวลรษัฎากรในอตัรา
รอ้ยละ 15 ของรายไดก้่อนหกัรายจ่ายใด ๆ โดยมผีลบงัคบัใชต้ัง้แต่วนัที ่20 สงิหาคม 2562 

5. ก าไรสะสมจากการด าเนินงานต้นปี 

  2562 2561 

รายไดจ้ากการลงทุนสทุธสิะสม (เริม่สะสม 22 ก.ย. 59) 3,385,449.38 1,836,081.31 

ก าไรสทุธทิีเ่กดิขึน้จากเงนิลงทุนสะสม (เริม่สะสม 22 ก.ย. 59) 13,737,877.44 975,307.17 

ก าไรสทุธทิีย่งัไม่เกดิขึน้จากเงนิลงทุนสะสม(เริม่สะสม 22 ก.ย. 59) 8,190,620.59 3,555,409.25 

หกั การแบง่ปันสว่นทุนใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุน (9,703,520.93) (1,896,345.46) 

ก าไรสะสมจากการด าเนินงานต้นปีทัง้ส้ิน 15,610,426.48 4,470,452.27 

6. เงินฝากธนาคาร 

  ณ วนัที ่31 สงิหาคม 2562 และ 2561 เงนิฝากธนาคาร ประกอบดว้ย :- 

  อตัราดอกเบีย้ต่อปี (%) จ านวนเงนิ 

 2562 2561 2562 2561 

ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน)    0.375 0.375 17,029,215.88 248,680.45 

รวม   17,029,215.88   248,680.45 
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หน่วย : บาท  

7. ลูกหน้ีจากการขายเงินลงทุน 

ณ วนัที่ 31 สงิหาคม 2562 และ 2561 กองทุนฯ มลีูกหนี้จากการขายเงนิลงทุนจ านวน 3.29 ล้านบาท และ5.96 ลา้น
บาท โดยกองทุนฯ ไดร้บัช าระลูกหนี้จากการขายเงนิลงทุนทัง้หมดแลว้ในวนัที ่3 กนัยายน 2562และวนัที ่3 กนัยายน 
2561 ตามล าดบั 

8. เจ้าหน้ีจากการซ้ือเงินลงทุน 

ณ วนัที ่31 สงิหาคม 2562 และ 2561 กองทุนฯ มเีจา้หนี้จากการซือ้เงนิลงทุนจ านวน 14.07 ลา้นบาท และ6.06 ลา้น
บาท โดยกองทุนฯ ไดจ้่ายช าระเจา้หนี้จากการซือ้เงนิลงทุนทัง้หมดแลว้ในวนัที ่3 กนัยายน 2562และวนัที ่3 กนัยายน 
2561 ตามล าดบั  

9. ค่าใช้จ่าย 

บรษิัทหลกัทรพัย์จดัการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จ ากดั เป็นผู้จดัการกองทุนฯ และนายทะเบียนหน่วยลงทุน โดยมี
ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) เป็นผูด้แูลผลประโยชน์ของกองทุนฯ 
ค่าธรรมเนียมการจดัการ ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบยีน (รอ้ยละต่อปีของมลูค่าทรพัยส์นิ
ทัง้หมดหกัด้วยมูลค่าหนี้สนิทัง้หมด ทัง้นี้ มูลค่าหนี้สนิทัง้หมดไม่รวมค่าธรรมเนียมการจดัการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแล
ผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบยีนหน่วยลงทุน ณ วนัทีค่ านวณ) ซึง่สามารถสรุปไดด้งันี้ :- 

ค่าใชจ้่าย นโยบายการก าหนดราคา 
ค่าธรรมเนียมการจดัการ ไม่เกนิรอ้ยละ 3.21 ต่อปี 
ค่าธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน์ ไม่เกนิรอ้ยละ 0.11 ต่อปี 
ค่าธรรมเนียมนายทะเบยีน ไม่เกนิรอ้ยละ 0.54 ต่อปี  
ค่าธรรมเนียมดงักล่าวรวมภาษมีลูค่าเพิม่ 

10. รายการบญัชีท่ีเก่ียวข้องกนั 

ในระหว่างปี กองทุนฯ มรีายการบญัชทีีส่ าคญักบักจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั รายการธุรกจิดงักล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขทางการคา้
และเกณฑต์ามทีต่กลงกนัระหว่างกองทุนฯ และกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั ซึง่เป็นไปตามปกตธิุรกจิ โดยสามารถสรุปไดด้งันี้ 

กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั ประกอบดว้ย :- 

ชื่อกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั ลกัษณะความสมัพนัธ ์

บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน แลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จ ากดั ผูจ้ดัการกองทุนและนายทะเบยีนหน่วยลงทุน 

บรษิทั แลนดแ์อนดเ์ฮา้ส ์จ ากดั (มหาชน) ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ในบรษิทัใหญ่ 

บรษิทั ควอลติี ้เฮา้ส ์จ ากดั (มหาชน) ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ในบรษิทัใหญ่ 

บรษิทัหลกัทรพัย ์แลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จ ากดั (มหาชน) ผูถ้อืหุน้ใหญ่ร่วมกนั 
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กองทุนเปิด แอล เอช สมารท์ หุ้นระยะยาว (LHSMART-LTF) 

กองทุนเปิด แอล เอช สมารท์ หุ้นระยะยาว 
หมายเหตปุระกอบงบการเงิน 
ส าหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 สิงหาคม 2562 

หน่วย : บาท  

รายการระหว่างกนัท่ีส าคญั มีดงัต่อไปน้ี 

  ส าหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 สงิหาคม 

 นโยบายการก าหนดราคา 2562 2561 

• บริษทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน แลนด ์แอนด ์เฮ้าส ์จ ากดั  
 

ค่าธรรมเนียมการจดัการ ตามเกณฑท์ีร่ะบุในหนงัสอืชีช้วน 2,584,628.30 1,788,090.00 

ค่าธรรมเนียมนายทะเบยีน ตามเกณฑท์ีร่ะบุในหนงัสอืชีช้วน 516,925.62 357,617.92 

• บริษทั แลนดแ์อนดเ์ฮ้าส ์จ ากดั (มหาชน) (ในฐานะผูอ้อกหลกัทรพัย)์  

ซือ้หลกัทรพัย ์ ราคาตลาด              - 1,207,506.29 

ขายหลกัทรพัย ์ ราคาตลาด              - 1,249,613.75 

• บริษทั ควอลิต้ี เฮ้าส ์จ ากดั (มหาชน) (ในฐานะผูอ้อกหลกัทรพัย)์  

ซือ้หลกัทรพัย ์ ราคาตลาด 6,075,895.03 2,638,622.23 

ขายหลกัทรพัย ์ ราคาตลาด 6,298,514.31 1,410,034.05 
• บริษทัหลกัทรพัย ์แลนด ์แอนด ์เฮ้าส ์จ ากดั (มหาชน) (ในฐานะผูค้า้หลกัทรพัย)์ 

ซือ้หลกัทรพัย ์ ราคาตลาด 43,997,402.23 40,574,934.66 

ขายหลกัทรพัย ์ ราคาตลาด 13,687,346.07 10,277,883.12 

ค่านายหน้า ตามทีร่ะบุในสญัญา 92,506.20 81,540.98 

ยอดคงเหลือท่ีมีสาระส าคญักบักิจการท่ีเก่ียวข้องกนั มีดงัต่อไปน้ี 

  ณ วนัที ่31 สงิหาคม 

  2562 2561 

• บริษทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน แลนด ์แอนด ์เฮ้าส ์จ ากดั  

ค่าธรรมเนียมการจดัการคา้งจ่าย 248,917.04 167,873.80 

ค่าธรรมเนียมนายทะเบยีนคา้งจา่ย 49,783.40 33,574.76 
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กองทุนเปิด แอล เอช สมารท์ หุ้นระยะยาว (LHSMART-LTF) 

กองทุนเปิด แอล เอช สมารท์ หุ้นระยะยาว 
หมายเหตปุระกอบงบการเงิน 
ส าหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 สิงหาคม 2562 

หน่วย : บาท  

11. ข้อมูลเก่ียวกบัการซ้ือขายเงินลงทุน 

 กองทุนฯ ไดซ้ือ้และขายเงนิลงทุนในระหว่างปีสิน้สดุวนัที ่31 สงิหาคม 2562 และ 2561 โดยไม่รวมเงนิลงทุนในเงนิฝาก
ธนาคารและตัว๋สญัญาใช้เงนิเป็นจ านวนเงนิ 1,863.35 ล้านบาท และ 1,158.85 ลา้นบาท ตามล าดบั โดยคดิเป็นอตัรา
รอ้ยละ  964.2143 และ 866.7829 ต่อมลูค่าสนิทรพัยส์ทุธถิวัเฉลีย่ระหว่างปีตามล าดบั 

12. การแบ่งปันส่วนทุนให้ผูถื้อหน่วยลงทุน 

ในระหว่างปี สิน้สดุวนัที ่31 สงิหาคม 2562 และ 2561 กองทุนฯ ไดม้กีารจ่ายเงนิปันผลใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนดงันี้ 

วนัทีปิ่ดสมุดทะเบยีน ส าหรบัรอบระยะเวลา 
อตัราต่อหน่วย 
(บาท/หน่วย) 

ส าหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 สงิหาคม 

2562 2561 

20 ตุลาคม 2560 1 สงิหาคม 2560 - 29 กนัยายน 2560 0.25 - 2,460,272.77 

22 ธนัวาคม 2560 1 ตุลาคม 2560 - 30 พฤศจกิายน 2560 0.23 - 2,430,192.46 

16 กมุภาพนัธ ์2561 1 ธนัวาคม 2560 - 31 มกราคม 2561 0.25 - 2,916,710.24 

19 ตุลาคม 2561 1 สงิหาคม 2561 - 30 กนัยายน 2561 0.09 1,204,923.58 - 

21 มถุินายน 2562 1 เมษายน 2562 - 31 พฤษภาคม 2562 0.04 773,352.47 - 

23 สงิหาคม 2562 1 มถุินายน 2562 - 31 กรกฎาคม 2562 0.15 2,992,786.63 - 

  รวม 4,971,062.68 7,807,175.47 

13. เครือ่งมือทางการเงิน 

กองทุนฯ มนีโยบายทีจ่ะบรหิารความเสีย่งของเครื่องมอืทางการเงนิ ดงันี้ 

13.1 ความเสีย่งจากการด าเนินงานของผูอ้อกตราสาร (Business Risk) 
ความเสี่ยงที่เกิดจากการด าเนินงานของผู้ออกตราสาร หากผลการด าเนินงานหรอืฐานะการเงนิของผู้ออกตราสาร  
รวมทัง้ความสามารถในการท าก าไรของผู้ออกตราสารเปลี่ยนแปลงไป  ซึ่งอาจกระทบต่อราคาซื้อขายของตราสาร 
อย่างไรก็ตาม กองทุนฯ จะพิจารณาคัดเลือกหลักทรัพย์ที่จะลงทุน โดยการวิ เคราะห์สถานะทางการเงิน ผลการ
ด าเนินงาน การบรหิารงาน เพื่อประกอบการตดัสนิใจลงทุน และยงัจะท าการตดิตามขอ้มูลข่าวสารของผู้ออกตราสาร
อย่างใกลช้ดิและต่อเนื่อง เพื่อปรบัเปลีย่นแผนการลงทุนอย่างเหมาะสม 
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กองทุนเปิด แอล เอช สมารท์ หุ้นระยะยาว (LHSMART-LTF) 

กองทุนเปิด แอล เอช สมารท์ หุ้นระยะยาว 
หมายเหตปุระกอบงบการเงิน 
ส าหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 สิงหาคม 2562 

หน่วย : บาท  

13.2 ความเสีย่งจากความสามารถในการช าระหนี้ของผูอ้อกตราสาร (Credit Risk) 
ความเสีย่งที่ผูอ้อกตราสารไม่สามารถช าระคนืเงนิต้นหรอืดอกเบี้ยไดต้ามก าหนดเวลาหรอืช าระไม่ครบตามจ านวนที่
สญัญาไว ้อย่างไรกต็าม กองทุนฯ จะวเิคราะหค์ุณภาพและความสามารถในการช าระหนี้ของผูอ้อกตราสาร และทบทวน
ฐานะการเงนิและความน่าเชื่อถอืของผูอ้อกตราสารอย่างสม ่าเสมอ 

13.3 ความเสีย่งดา้นการตลาด (Market Risk) 
ความเสีย่งจากความผนัผวนของตราสารที่เกดิจากการเปลีย่นแปลงในสถานการณ์ทางเศรษฐกจิ สงัคม และการเมอืง
ของประเทศ ซึง่เป็นความเสีย่งทีบ่รษิทัผูอ้อกตราสารไม่สามารถจะควบคุมได ้อย่างไรกต็าม กองทุนฯ จะพจิารณาระดบั
ความผนัผวนของตราสารที่ลงทุนอนัเนื่องมาจากปัจจยัต่างๆ อย่างต่อเนื่องและสม ่าเสมอ เพื่อน าไปใช้ประกอบการ
ตดัสนิใจลงทุนใหเ้หมาะสมกบัสภาวการณ์การเมอืง และภาวะตลาดเงนิ และตลาดทุนซึง่อาจสง่ผลกระทบต่อการลงทุน
ในตราสารดงักล่าว 

13.4 ความเสีย่งจากการขาดสภาพคล่องของตราสาร (Liquidity Risk) 
เกดิจากการทีก่องทุนฯ ไม่สามารถจ าหน่ายตราสารนัน้ๆ ไดใ้นราคาทีเ่หมาะสมหรอืภายในระยะเวลาทีต่้องการ อย่างไร
กต็าม กองทุนฯ จะพจิารณาลงทุนในตราสารทีม่คีุณภาพและมสีภาพคล่องใหเ้หมาะสมกบัประเภทลกัษณะและนโยบาย
การลงทุน เพื่อมคีวามคล่องตวัในการบรหิารกองทุน ทัง้นี้ แนวทางการบรหิารความเสีย่งจากการขาดสภาพคล่องของ
ตราสาร จะขึน้อยู่กบัการพจิารณาตดัสนิใจของกองทุนฯ โดยค านึงถงึผลประโยชน์สงูสดุของผูถ้อืหน่วยลงทุนเป็นส าคญั 

14. การอนุมติังบการเงิน 

 งบการเงนิน้ีไดร้บัอนุมตัใิหอ้อกโดยผูม้อี านาจของกองทุนฯ เมื่อวนัที ่25 พฤศจกิายน 2562 
 


