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กองทุนเปิด แอล เอช สมารท์ หุ้นระยะยาว (LHSMARTLTF) 

กองทุนเปิด แอล เอช สมารท์ หุ้นระยะยาว (LHSMARTLTF) 

ประเภทโครงการ : กองทุนรวมหุน้ระยะยาว   

นโยบายการลงทุน : กองทุนมนีโยบายที่จะลงทุนในหุ้นสามญัของบรษิัทจดทะเบยีน ตราสารทุน และ/หรอืสญัญาซื้อขาย
ล่วงหน้าทีอ่้างองิกบัผลตอบแทนของหุน้หรอืกลุ่มหุน้ของบรษิทัจดทะเบยีน และ/หรอื กองทุนรวมอทีเีอฟ 
และ/หรอื กองทุนรวมดชันีที่อ้างองิกบัผลตอบแทนหุ้นหรอืกลุ่มหุ้นของบรษิัทจดทะเบยีน โดยเฉลี่ยใน
รอบปีบญัชไีม่น้อยกว่ารอ้ยละ 65 ของมูลค่าทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุน โดยจะเลอืกพจิารณาลงทุนในหุน้
ทีม่ปัีจจยัพืน้ฐานด ีและ/หรอืมแีนวโน้มจ่ายเงนิปันผลสงูเป็นอนัดบัแรก 

นอกจากนี้กองทุนอาจลงทุนในหลกัทรพัย ์และ/หรอืตราสารดงัต่อไปนี้ 

- หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสงัหารมิทรพัย์/หน่วยทรสัต์ของทรสัต์เพื่อการลงทุนในอสงัหารมิทรพัย์/
ตราสารอื่นใดที่ใหส้ทิธใินการไดม้าหรอืทีม่ผีลตอบแทนอ้างองิกบัตราสารดงักล่าวขา้งต้น หรอืกลุ่มของ
ตราสาร/หน่วยลงทุนดงักล่าวขา้งตน้  

- หน่วยลงทุนของกองทุนรวมโครงสรา้งพืน้ฐาน/ตราสารอื่นใดทีใ่หส้ทิธใินการไดม้าหรอืทีม่ผีลตอบแทน
อา้งองิกบัตราสารดงักล่าวขา้งตน้ 

- ตราสารแห่งหนี้ เงนิฝากธนาคาร ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ใบส าคญัแสดงสิทธิ รวมถึงหลกัทรพัย์หรือ
ทรพัยส์นิอื่นหรอืการหาดอกผลโดยวธิอีื่นตามทีร่ะบุไวใ้นโครงการหรอืตามทีค่ณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอื 
ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด 

ทัง้นี้ กองทุนอาจจะพจิารณาลงทุนในหน่วย private equity ตามประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ไม่เกนิรอ้ยละ 20 ของมลูค่าทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุน 

กองทุนอาจลงทุนหรอืมไีวซ้ึ่งสญัญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อลดความเสี่ยง (Hedging) โดย
เป็นไปตามหลกัเกณฑ์หรอืไดร้บัความเหน็ชอบจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และจะไม่ลงทุนใน
หรอืมไีวซ้ึง่ตราสารทีม่ลีกัษณะของสญัญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) 

ทัง้นี้ ประเภทกองทุนอาจเปลีย่นเป็นกองทุนรวมตราสารทุนทัว่ไปและขอสงวนสทิธทิีจ่ะเปลีย่นชือ่กองทุน
ให้สอดคล้องกัน ซึ่งเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ เงื่อนไข และวธิกีารที่คณะกรรมการก.ล.ต. หรอืส านักงาน
คณะกรรมการก.ล.ต. หรอืคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนประกาศก าหนดในอนาคต โดยกองทุนจะน าเงิน
ที่ได้จากการระดมทุนไปลงทุนในหรอืมไีว้ซึ่งหลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สนิอื่นหรอืการหาดอกผลโดยวธิอีื่น
ตามที่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนดหรือให้ความเห็นชอบให้กองทุนลงทุนได้และตามที่
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืหน่วยงานอื่นใดที่เกี่ยวขอ้ง ป ระกาศ
เพิม่เตมิในภายหลงั  

การเปลี่ยนประเภทกองทุนเป็นกองทุนรวมตราสารทุนทัว่ไปและการเปลี่ยนแปลงชื่อกองทุนดงักล่าว
ขา้งต้นให้ถือว่าได้รบัความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว และบรษิัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วย
ลงทุนทุกรายทราบล่วงหน้า โดยจะปิดประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบรษิัทจดัการ พร้อมทัง้ปรบัปรุง
ขอ้มูลโครงการจดัการกองทุนรวม กบัส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เพื่อใหข้อ้มูลในส่วนต่าง ๆ ของ
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กองทุนเปิด แอล เอช สมารท์ หุ้นระยะยาว (LHSMARTLTF) 

โครงการสอดคล้องกบัการเปลี่ยนแปลงดงักล่าว โดยกองทุนจะปฎิบตัิตามหลกัเกณฑ์ที่เกี่ยวขอ้งกับ
กองทุนรวมตราสารทุนทัว่ไปดว้ย 

อาจมีบางขณะที่บรษิัทจดัการอาจไม่สามารถลงทุนให้เป็นไปตามสดัส่วนการลงทุนที่ก าหนดไว้ได้อนั
เนื่องมาจากเกิดสภาวการณ์ที่ไม่ปกติหรือมีเหตุจ าเป็น เช่น มีการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจหรือ
การเมอืงอย่างมนีัยส าคญัหรอืเกดิวกิฤตทางเศรษฐกจิทีม่นีัยส าคญัต่อการลงทุนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่ง
ประเทศไทย ราคาตลาดลดลงอย่างรุนแรงในรอบปีบญัชี ภาวะภัยพิบตัิจากธรรมชาติ ภาวะการเกิด
จราจล ภาวะสงคราม เป็นต้น บรษิัทจดัการจะรายงานการไม่สามารถลงทุนให้เป็นไปตามสดัส่วนการ
ลงทุนที่ก าหนดไว้ในโครงการตามที่ส านักงานคณะกรรมการก.ล.ต. ประกาศก าหนด โดยไม่ถือว่าผิด
เงือ่นไขโครงการและถอืว่าไดร้บัความเหน็ชอบจากผูถ้อืหน่วยลงทุนแลว้ 
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กองทุนเปิด แอล เอช สมารท์ หุ้นระยะยาว (LHSMARTLTF) 

 

 

เรยีน ท่านผูถ้อืหน่วยลงทุน 
 กองทุนเปิด แอล เอช สมารท์ หุน้ระยะยาว  
  

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

ด าเนินงานของกองทุนตัง้แต่วนัที ่1 กนัยายน 2562 ถงึวนัที ่31 สงิหาคม 2563 มาเพื่อโปรดทราบ 

 

สภาพตลาดในรอบบญัชีตัง้แต่วนัท่ี 1 กนัยายน 2562 ถึงวนัท่ี 31 สิงหาคม 2563 

การซื้อขายของตลาดหุน้ไทยในเดอืนกนัยายนมคีวามผนัผวนค่อนขา้งสูง โดยจติวทิยาของตลาดหุน้ไทยดขีึน้ในช่วง
ครึง่แรกของเดอืน ตามปัจจยับวกจากต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นข่าวสารดา้นสงครามการคา้ทีผ่่อนคลายลง รวมทัง้การทีธ่นาคาร
กลางหลกั ๆ ไดป้ระกาศมาตรการกระตุ้นทางการเงนิเพิม่เตมิ อย่างไรกด็หีลงัจากดชันีฯ ปรบัขึ้นทดสอบระดบั 1,680 จุดหลาย
ครัง้ (ซึ่งเป็นระดับส าคัญทัง้เชิง technical และ PE band) และไม่สามารถผ่านไปได้ ส่งผลให้มีแรงขายท าก าไรออกมา
ค่อนขา้งมากในช่วงครึง่หลงัของเดอืนกนัยายน ผนวกกบัมแีรงขายจากฝัง่นักลงทุนสถาบนัในประเทศออกมาเพิม่เตมิ ซึ่งคาด
ว่าจะเป็นผลจากการส ารองเงนิสดเพื่อจองซื้อหุ้น IPO และหุ้น PO ของบรษิัทขนาดใหญ่ต่าง ๆ ขณะทีใ่นสปัดาห์สุดท้ายของ
เดอืนนัน้ พบว่าแรงขายเริม่เบาบางลงจากทุกฝ่าย และตลาดหุ้นไทยเริม่สร้างฐานได้อีกครัง้หนึ่ง ภาพรวมทัง้เดือนจงึพบว่า
ตลาดหุ้นไทยมคีวามผนัผวนค่อนขา้งสูงและปิดปรบัลดลงเล็กน้อยจากเดอืนก่อนหน้านัน้ ทัง้นี้  ดชันีฯ ปิดเดอืนที่ 1,637.22 
ลดลง 1.07% ดว้ยมลูค่าการซื้อขายเฉลีย่ต่อวนัที ่5.67 หมื่นลา้นบาท 

ในเดอืน ต.ค. 2562 ดชันีตลาดหลกัทรพัย์ผนัผวนในทศิทางลงเนื่องจากนักลงทุนกงัวลต่อภาวะเศรษฐกิจชะลอตวั 
หลงัจากตวัเลขชี้น าเศรษฐกจิของไทยในหลายกจิกรรมยงัหดตวัลงอย่างต่อเนื่อง น าโดย ดชันีความเชื่อมัน่ผูบ้รโิภคเดอืน ก.ย.
ต ่าสุดในรอบ 3 ปี ตัวเลขส่งออกเดอืน ก.ย. หดตวัต่อเนื่องอีก 1.4% ส่งผลให้ยอดรวม 9M19 ติดลบ 2.1%, หน่วยงานทาง
เศรษฐกิจทยอยลดเป้า GDP ของไทยในปีนี้ลง อาท ิWorld bank ลดคาดการณ์ GDP ไทยปีนี้เป็น 2.7% จากเดมิ 3.5% และ 
IMF ลดคาดการณ์ GDP ของไทยปีนี้เหลอืขยายตวั 2.9% จากเดมิคาดขยายตวั 3.5% ปัจจยัลบดงักล่าวกดดนัใหน้ักลงทุนเท
ขายหุน้ในกลุ่มธนาคารเพราะเชื่อว่าเศรษฐกจิทีช่ะลอตวัจะท าใหอ้ตัราการเตบิโตของสนิเชื่อลดลงและยงัน ามาซึ่งหนี้ NPLs ที่
สูงขึ้น อีกทัง้ยงัมกีารขายหุน้ในกลุ่ม Real sector เพื่อลดความเสี่ยงก่อนที่บรษิัทเหล่านี้จะประกาศงบ ไตรมาส 3/2562 โดย
คาดว่าผลประกอบการของบรษิทัจดทะเบยีนส่วนใหญ่จะออกมาไม่ด ีโดยเฉพาะกลุ่มธุรกจิโรงกลัน่และปิโตรเคม ีโดยมลูค่าการ
ซื้อขายเฉลีย่เดอืน ต.ค. 2562 49,577 ลา้นบาท ลดลง 12.6%mom นักลงทุนต่างชาตขิายสุทธ ิ2,325 ลา้นบาท  

ตลาดหุน้ไทยในเดอืน พ.ย. 2562 ซื้อขายดว้ยความผนัผวนค่อนขา้งสูง ตามปัจจยัทัง้ต่างประเทศและในประเทศที่มี
ทัง้บวกและลบคละกนั ก่อนทีด่ชันีฯ จะปิดไม่เปลีย่นแปลงมากนักจากสิน้เดอืน ต.ค. โดยดชันีตลาดหุน้ไทยปรบัขึน้ค่อนขา้งดใีน
สปัดาห์แรกของเดอืน รบัข่าวบวกจากต่างประเทศเกี่ยวกบัโอกาสทีจ่ะเกดิดลีการค้าระหว่างสหรฐัฯ และจนี และความเสีย่งที่
ลดลงต่อเศรษฐกิจสหรฐัฯ ถดถอย อย่างไรก็ดีตลาดหุ้นไทยเผชิญแรงขายค่อนข้างมากในช่วงกลางเดือน จากปัจจยัลบ
ประกอบดว้ย 1) กระแสข่าวเกี่ยวกบัการเจรจาการคา้และดลีการคา้พลกิมาเป็นลบเป็นช่วง ๆ 2) ผลประกอบการ บจ.ไทยไตร
มาส 3/2562 ต ่ากว่าทีน่ักวเิคราะหค์าดการณ์ และ 3) ตวัเลข GDP ไตรมาส 3/2562 ของไทยเตบิโตต ่ากว่าทีต่ลาดคาดการณ์ไว ้
ทัง้นี้ในช่วงสปัดาห์สุดทา้ยของเดอืน ดชันี SET ฟ้ืนตวัจากทีล่งไปทดสอบแถว ๆ ระดบัต ่าสุดของรอบ ที ่1,580 จุด ตามข่าว
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การเจรจาการคา้ทีก่ลบัมาเป็นบวกอกีครัง้ ผนวกกบัการทยอยประกาศมาตรการกระตุ้นเศรษฐกจิของรฐับาลไทย ก่อนทีต่ลาด
หุน้จะผนัผวนทางลงอีกครัง้ช่วงสิน้เดอืน หลงัทรมัป์ลงนามในกฎหมายตดิตามความเป็นอสิระของฮ่องกง ซึ่งส่งผลใหท้างการ
จนีแถลงประณามสหรฐัฯ และสรา้งความกงัวลต่อการเจรจาการคา้ 

ตลาดหุน้ไทยในเดอืน ธ.ค. ยงัคงซื้อขายดว้ยความผนัผวนทีสู่ง โดย SET Index แกว่งตวัลงในช่วงครึง่แรกของเดอืน   
ไปท าจุดต ่าสุดของเดอืน ที่ 1,543.22 เมื่อวนัที่ 17 ธ.ค. ด้วยแรงกดดนัจากแนวโน้มเศรษฐกจิไทยที่ยงัอยู่ในช่วงถูกปรบัลด
ประมาณการต่อเน่ือง ทัง้ส าหรบัปี 2562 และปี 2563 ผนวกกบัความกงัวลต่อปัจจยัการเมอืงทัง้ประเดน็ความเคลื่อนไหวนอก
สภา และคะแนนเสยีงของรฐับาลในสภาฯ ทีไ่ม่ไดแ้ขง็แกร่งมากนัก อย่างไรกด็ ีในช่วงครึง่หลงัของเดอืนนัน้ SET Index ฟ้ืนตวั
ไดบ้้างแม้ปรมิาณการซื้อขายจะค่อนขา้งเบาบางและยงัไม่การยนืยนัการปรบัตวัขึน้ชดัเจนมากนัก โดยปัจจยัสนับสนุนการรี
บาวด์ไดแ้ก่ 1) ประเดน็การเจรจาการคา้ระหว่างสหรฐัฯ และจนี ซึ่งสามารถตกลงดลีการคา้ในเฟสแรกได ้และจะมกีารลงนาม
กนัหลงัช่วงหยุดปีใหม่ 2) การฟ้ืนตวัของราคาน ้ามนัดบิซึง่ไดส่้งผลดตี่อหุน้ตวัหลกั ๆ ในกลุ่มพลงังานและกลุ่มปิโตรเคม ี3) แรง
ซื้อกลบัในหุน้จ าพวกทีเ่รยีกว่า global cyclical plays ทีร่าคาหุน้ไดป้รบัลดลงค่อนขา้งมากในช่วงก่อนหน้านี้ โดยมปัีจจยักระตุน้
ราคาหุ้นจากแนวโน้มภาคการผลติและแนวโน้มการค้าของโลกทีน่่าจะดูดขีึ้นบ้างในปี 2563 ทัง้นี้ดชันีฯ ปิดเดอืน ธ.ค. และปี 
2562 ที ่1,579.84 จุด ลดลง 0.68% จากเดอืนก่อนหน้า ดว้ยมูลค่าการซื้อขายเฉลีย่ 4.68 หมื่นลา้นบาท (5.20 หมื่นล้านบาท
ในเดอืน พ.ย.) ดา้นนักลงทุนต่างชาติขายสุทธ ิ2.45 หมื่นล้านบาท นักลงทุนสถาบนัในประเทศซื้อสุทธ ิ2.48 หมื่นล้านบาท 
พอรต์ บล. ขายสุทธ ิ1.9 พนัลา้นบาท และนักลงทุนรายบุคคลซื้อสุทธ ิ1.6 พนัลา้นบาท  

ตลาดหุน้ไทยในเดอืน ม.ค. 2563 ปรบัตวัลดลงค่อนขา้งแรง และซื้อขายดว้ยความผันผวนสงู โดยในช่วงครึง่แรกของ
เดอืน SET Index ซื้อขายอยู่ในกรอบแคบ ๆ และมชี่วงปรบัขึน้ไดบ้้าง หลงัจากนักลงทุนมคีวามหวงัมากขึน้ต่อการฟ้ืนตวัของ
เศรษฐกจิโลกหลงัจากสหรฐัฯ และจนีบรรลุดลีการคา้เฟสที ่1 ได ้ณ วนัที ่15 ม.ค. อย่างไรกด็ใีนช่วงครึง่หลงัของเดอืน พบว่า
ภาวะการลงทุนในตลาดหุน้ไทยเป็นลบมากขึน้อย่างชดัเจน หลงัจากประเทศจนีมกีารระบาดอย่างหนักของ Coronavirus และ
พบการติดเชื้อในต่างประเทศเป็นครัง้แรกในวนัที่ 20 ม.ค. ส่งผลให้ทางการจนีตดัสนิใจห้าม package tour ในประเทศจนีท า
การขายทวัรใ์หน้ักท่องเทีย่ว กระทบแนวโน้มการท่องเทีย่วและเศรษฐกจิไทยอย่างมนีัยส าคญั และน าไปสู่การปรบัลดประมาณ
การเศรษฐกจิเพิม่เตมิในช่วงหลายวนัทีผ่่านมา นอกจากนี้ประเดน็เศรษฐกจิภายในประเทศกม็คีวามไม่แน่นอนมากขึน้ หลงัจาก
ประเด็นการเสยีบบตัรแทนกนัของ ส.ส. บางราย ท าให้ต้องมกีารยื่นศาลฯ ตีความ พ.ร.บ. งบประมาณปี 2563 ที่ผ่านสภาฯ       
ไปแล้วดชันีฯ ปิดที่ 1,514.14 ลดลง 4.16% ด้วยมูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวนัที่ 6.25 หมื่นล้านบาท (4.68 หมื่นล้านบาทใน
เดอืน ธ.ค. 2562) ด้านนักลงทุนต่างชาตขิายสุทธ ิ1.73 หมื่นล้านบาท สถาบนัภายในประเทศขายสุทธ ิ1.23 หมื่นล้านบาท 
พอรต์ บล. ขายสุทธ ิ821 ลา้นบาท และนักลงทุนรายบุคคลซื้อสุทธ ิ3.05 หมื่นลา้นบาท  

ตลาดหุ้นไทยในเดือน ก.พ. 2553 ปรบัตัวลดลงแรงมาก โดยปัจจยัลบที่ส าคญัได้แก่การระบาดของโคโรนาไวรสั     
Covid-19 ที่กระจายออกไปในหลายทวปี ไม่เพยีงแต่ในประเทศจนีเท่านัน้ ส่งผลให้ความเสีย่งของเศรษฐกิจโลกชะลอตวัได้
ยกระดบัขึ้นค่อนขา้งมาก ขณะที่การบรหิารจัดการไวรสัดงักล่าวภายในประเทศไทย เผชญิความท้าทายมากขึ้น หลงัจากมี
ผูป่้วยทีป่กปิดขอ้มูลการเดนิทางส่งผลใหป้ระชาชนจ านวนหนึ่งมคีวามเสีย่งจะตดิไวรสั ซึ่งประเดน็ข่าวดงักล่าวไดก้ดดนั SET 
Index อย่างหนักในช่วงปลายเดอืน ก.พ. ทัง้นี้ในเดอืน ก.พ. ยงัเป็นช่วงรายงานผลประกอบการไตรมาส 4/2562 ซึ่งตวัเลข               
ผลประกอบการส่วนใหญ่ออกมาไม่สดใส เป็นปัจจยักดดนัราคาหุ้นอีกทางหนึ่ง เนื่องจากมโีอกาสค่อนขา้งสูงที่นักวเิคราะห์          
จะทยอยปรบัลดประมาณการ GDP และ EPS ของตลาดหุ้นไทยอกีรอบหนึ่งจากปัจจยัลบต่าง ๆ ขา้งต้น และเราพบว่าปัจจยั
ลบต่าง ๆ ดงักล่าวได้บดบงัพฒันาการเชงิบวกทางการเมืองหลายประการในเดอืน ก.พ. ทัง้นี้ดชันีฯ ปิดที่ 1,340.52 ลดลง 
11.5% ดว้ยมูลค่าการซื้อขายเฉลีย่ต่อวนัที ่6.52 หมื่นล้านบาท (6.25 หมื่นลา้นบาทในเดอืน ม.ค.) ดา้นนักลงทุนต่างประเทศ
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ขายสุทธ ิ1.96 หมื่นล้านบาท นักลงทุนสถาบนัภายในประเทศขายสุทธ ิ3.9 พนัล้านบาท พอร์ต บบล. ซื้อสุทธ ิ39 ล้านบาท 
และนักลงทุนรายบุคคลซื้อสุทธ ิ2.35 หมื่นลา้นบาท  

ตลาดหุน้ไทยในเดอืน ม.ีค. ปรบัตวัลดลงรุนแรงมาก เนื่องจากปัจจยัลบทีม่นีัยส าคญัต่อเศรษฐกจิโลก เศรษฐกจิไทย 
และแนวโน้มก าไร บจ. กล่าวคอืไวรสั Covid-19 ระบาดไปทัว่โลก โดยเฉพาะในประเทศหลกั ๆ อย่างสหรฐัฯ และยูโรโซน 
ส่งผลให้ทิศทาง GDP โลกปีนี้น่าจะเข้าสู่ภาวะถดถอย และน่าจะกระทบเศรษฐกิจไทยเช่นกนั ขณะที่ทางการไทยประกาศ
สถานการณ์ฉุกเฉินและสัง่ปิดห้างรา้น สถานบนัเทงิต่าง ๆ ส่งผลให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจในเดอืน ม.ีค. น่าจะชะลอตวัมาก
ต่อเนื่องไปในเดอืน เม.ย. เช่นกนั ทัง้นี้แนวโน้ม GDP ของประเทศไทยปีนี้น่าจะตดิลบเช่นกนั ส่งผลใหก้ าไร บจ. มโีอกาสชะลอ
ตัวมากกว่าที่ประเมิน ณ ขณะนี้ ขณะที่หุ้นกลุ่มพลงังานซึ่งมีน ้าหนักในการค านวณดชันีฯ ค่อนข้างสูง ก็ได้รบัผ ลกระทบ
ค่อนขา้งมากจากสงครามราคาน ้ามนัทีเ่กดิขึน้อย่างชดัเจนหลงัจากทีป่ระชุม OPEC+ เมื่อตน้เดอืน ม.ีค. ไม่สามารถหาขอ้สรุป
ใด ๆ เกี่ยวกบัการลดปรมิาณการผลติได ้ส่งผลให้ราคาน ้ามนัดบิร่วงรุนแรงในช่วงหลายสปัดาห์ที่ผ่านมา โดยในเดอืนที่แล้ว 
ดชันีฯ ปิดที ่1,125.86 ลดลง 16.0% ดว้ยมลูค่าการซื้อขายเฉลี่ย 7.13 หมื่นลา้นบาท (6.52 หมื่นลา้นบาทในเดอืน ก.พ.) ดา้น
นักลงทุนต่างชาตขิายสุทธ ิ7.84 หมื่นล้านบาท นักลงทุนสถาบนัในประเทศซื้อสุทธ ิ4.24 หมื่นล้านบาท พอร์ต บล. ขายสุทธ ิ
6.6 พนัลา้นบาท และนักลงทุนรายบุคคลซื้อสุทธ ิ4.26 หมื่นลา้นบาท  

ตลาดหุน้ไทยในเดอืน เม.ย. 2563 ฟ้ืนตวัไดแ้ขง็แกร่งกว่าทีเ่ราประเมนิไว ้โดยเราพบว่าปัจจยับวกหลกั ๆ ทีส่นับสนุน
ตลาดหุน้โลกและตลาดหุน้ไทยไดแ้ก่ 1) สถานการณ์การตดิเชื้อ Covid-19 ในประเทศหลกั ๆ รวมทัง้ประเทศไทย ซึ่งมจี านวน     
ผูต้ดิเชือ้รายวนัลดลงอย่างต่อเน่ือง และสรา้งความมัน่ใจใหก้บันักลงทุนว่าการตดิเชื้อไดผ้่านพน้จุดทีรุ่นแรงสุดไปแลว้ 2) มแีรง
เก็งก าไรข่าวเกี่ยวกบัวคัซีนและยารกัษา Covid-19 เขา้มาสนับสนุนตลาดหุ้นเป็นระยะ ๆ และ 3) หลายประเทศทยอยผ่อน
คลายมาตรการคุม้เขม้ และมาตรการเวน้ระยะทางสงัคม ส่งผลให้ตลาดมองว่าตวัเลขเศรษฐกจิในช่วงปัจจุบนัอาจเป็นช่วงทีแ่ย่
ทีสุ่ดแล้ว และภาวะเศรษฐกิจโลกรวมทัง้เศรษฐกิจไทยในช่วงครึง่หลงัของปีนี้น่าจะดขีึน้ไม่มากก็น้อย ทัง้นี้ปัจจยับวกต่าง  ๆ 
ขา้งต้น ได้บดบงัการร่วงหนักของตลาดน ้ามนัโลก หลงัจากภาวะอุปทานส่วนเกนิและการที่คลงัเกบ็น ้ามนัในสหรฐัฯ ใกล้เต็ม
ความจุไดก้ดดนัราคาน ้ามนัอย่างหนักตลอดเดอืน เม.ย. ดชันีฯ SET ปิดเดอืน เม.ย. 1,301.66 จุด เพิม่ขึน้ 15.6% จากสิน้เดอืน 
เม.ย. ดว้ยมูลค่าการซื้อขายเฉลีย่ที ่6.75 หมื่นล้านบาท เทยีบกบั 7.13 หมื่นล้านบาทในเดอืน ม.ีค. ดา้นนักลงทุนต่างชาตขิาย
สุทธ ิ4.70 หมื่นล้านบาท นักลงทุนสถาบนัในประเทศซื้อสุทธ ิ2.37 หมื่นลา้นบาท พอร์ตบล.ซื้อสุทธ ิ4.5 พนัลา้นบาท และนัก
ลงทุนรายบุคคลซื้อสุทธ ิ1.88 หมื่นลา้นบาท  

ตลาดหุน้ไทยในเดอืน พ.ค. 2563 ซื้อขายในรูปแบบ sideways up หรอืแกว่งตวัขึน้แต่ไม่ไดป้รบัขึน้รุนแรง ซึ่งภาวะ
ตลาดหุ้นยงัถือว่าแขง็แกร่งกว่าที่เราได้ประเมนิว่าตลาดหุ้นน่าจะมกีารปรบัฐานบ้าง โดยเราพบว่ามปัีจจยับวกและปัจจยัลบ
หลายประการเขา้สู่ตลาดหุ้นแต่ปัจจยับวกยงัคงมนี ้าหนักมากกว่า โดยปัจจยับวกที่ส าคญัได้แก่ 1) ประเทศต่าง ๆ รวมทัง้
ประเทศไทยทยอยเปิดเมอืงและเปิดธุรกจิ 2) ตวัเลขการตดิเชื้อ Covid-19 ในประเทศต่าง ๆ รวมทัง้ประเทศไทย ไม่ไดเ้ร่งตวั
ขึน้หลงัจากการเปิดเมอืง (ยกเวน้เพยีงบางประเทศในลาตนิอเมรกิา และรสัเซยี อนิเดยี ทีม่ผีู้ตดิเชื้อเร่งขึน้มาก) ส่งผลใหค้วาม
เสีย่งของการต้องกลบัมาปิดเมอืงมน้ีอยลง 3) ราคาน ้ามนัดบิฟ้ืนตวัค่อนขา้งแรง หลงัจากผลบวกจากการทยอยลดปรมิาณการ
ผลติของประเทศต่างๆ เริม่ส่งผลดตี่อตลาดน ้ามนัโลก ขณะเดยีวกนัตลาดหุน้ไทยกเ็ผชญิความผนัผวนและมแีรงขายสวนเขา้มา
เป็นระยะ ๆ จากปัจจยัลบเช่น 1) ผลประกอบการไตรมาส 1/2563 ที่รายงานออกมาต ่ากว่าที่ตลาดคาดการณ์เล็กน้อย           
2) สถานการณ์ของการท่องเทีย่วในช่วงไตรมาส 2/2563 ถงึตน้ไตรมาส 3/2563 อาจจะแย่กว่าทีต่ลาดคาด หลงัทางการไทยยงั
มคี าสัง่ปิดน่านฟ้าในเดอืน ม.ิย. (แต่ปัจจยัดงักล่าวกร็บัรูไ้ดใ้นราคาหุน้ทีเ่กีย่วขอ้งค่อนขา้งเรว็) รวมทัง้ 3) valuations ของตลาด
หุน้ไทยที่อยู่ในระดบัสูงมาก จาก EPS downgrade ที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทัง้นี้ดชันีฯ ปิดที่ 1,342.85 เพิม่ขึ้น 3.16% ด้วย
มลูค่าการซื้อขายเฉลีย่ 6.41 หมื่นลา้นบาท เทยีบกบั 6.75 หมื่นลา้นบาทในเดอืน เม.ย. นักลงทุนต่างชาตขิายสุทธ ิ3.16 หมื่น
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ล้านบาท นักลงทุนสถาบันภายในประเทศซื้อสุทธิ 1.78 หมื่นล้านบาท พอร์ต บล. ซื้อสุทธิ 308 ล้านบาท และนักลงทุน
รายบุคคลซื้อสุทธ ิ1.35 หมื่นลา้นบาท  

ตลาดหุ้นไทยในเดอืน ม.ิย. 2563 เทรดดว้ยความผนัผวนค่อนข้างสูง และมจีติวทิยาที่แตกต่างกนัอย่างมากระหว่าง
ช่วงต้นเดอืนและช่วงปลายเดอืน โดยในสปัดาห์แรกของเดอืน ม.ิย. ดชันี SET Index แรลลี่อย่างโดดเด่น ผลกัดนัโดยสภาพ
คล่องภายในประเทศ ผนวกกบัแรงซื้อจากนักลงทุนต่างชาติทีก่ลบัเขา้มาในช่วงสัน้  ๆ ท่ามกลางความคาดหวงัต่อการฟ้ืนตวั
ของเศรษฐกจิโลกและการเปิดเมอืงเปิดเศรษฐกิจของประเทศหลกัๆ ก่อนทีต่ลาดจะเริม่เผชญิแรงขายมากขึน้เป็นล าดบั ตาม
ปัจจยัลบที่กลบัเข้ามาโดยเฉพาะอย่างยิ่งการติดเชื้อ Covid-19 รอบใหม่ที่เกิดขึ้นในประเทศใหญ่ ๆ อย่างสหรฐัฯ และจีน 
รวมทัง้การปรบัลดประมาณการเศรษฐกจิโลกและเศรษฐกจิไทยอกีรอบหนึ่ง ดา้นปัจจยัในประเทศยงัคงเป็นบวกแต่ไม่ไดม้นีัย
ต่อทศิทางของตลาดหุน้มากนัก โดยการควบคุม Covid-19 ทีด่ขีองทางการไทย ส่งผลใหไ้ม่มรีายงานผูต้ดิเชื้อภายในประเทศ
มากกว่า 30 วนัตดิต่อกนั และส่งผลใหท้างการไทยสามารถทยอยคลายลอ็ก เปิดธุรกจิ เปิดเศรษฐกจิไดม้ากขึน้ ทัง้นี้ เมื่อวนัที ่
29 ม.ิย. ทีป่ระชุม ศบค. ไดอ้นุมตักิารคลายล็อกในเฟสที ่5 โดยสรุปแล้ว ดชันีฯ SET ปิดเดอืนไปที ่1,339.03 ลดลงเล็กน้อย 
0.28% จากสิ้นเดือน พ.ค. ด้านนักลงทุนต่างชาติขายสุทธิ 2.27 หมื่นล้านบาท นักลงทุนสถาบนัในประเทศซื้อสุ ทธิ 6.58 
พนัลา้นบาท พอรต์ บล.ซื้อสุทธ ิ3.06 พนัลา้นบาท และนักลงทุนรายบุคคลซื้อสุทธ ิ1.31 หมื่นลา้นบาท  

ตลาดหุ้นไทยในเดอืน ก.ค. 2563 ปรบัตวัลง 10.5 จุด (-0.7%) mom มาปิดที่ 1,328.5 จากปัจจยักดดนัและปัจจยั
หนุนดงันี้ ความตึงเครียดระหว่างสหรฐัฯและจีนที่เพิ่มขึ้น หลงัจากที่จีนได้ตอบโต้สหรฐัฯในการสัง่ปิดสถานฑูตของจนีใน 
Houston ด้วยการสัง่ปิดสถานฑูตสหรฐัฯ ในเมืองเฉินตู นอกจากนี้ SET ยงัถูกกดดนัจากความไม่แน่นอนทางการเมืองที่
เพิ่มขึ้นหลงัจาก การชุมนุมต่อต้านรฐับาลโดยกลุ่มนักเรียนและนักศึกษาโดยมีข้อเรยีกร้องในการเปลี่ ยนแปลงรฐับาลและ
กฎหมายในหลายประเดน็ แต่ในแง่ด ีAstraZeneca-Oxford ไดม้คีวามคบืหน้าในการพฒันาวคัซนี โดยมผีลการทดลองระยะที ่
2 ในคนทีอ่อกมาเป็นทีน่่าพอใจ รวมถงึการทีส่มาชกิประเทศสหภาพยุโรปไดบ้รรลุขอ้ตกลงในมาตรการกระตุน้เศรษฐกจิมูลค่า 
7.5 แสนลา้นยโูร 

ตลาดหุน้ไทยในเดอืน ส.ค. ยงัคงเทรดในรูปแบบไซดเ์วย์ และกรอบการเคลื่อนไหวของดชันีฯ ค่อนขา้งแคบเมื่อเทยีบ
กบัในช่วงเดอืนก่อนหน้า ทัง้นี้ปัจจยัจากต่างประเทศค่อนขา้งเป็นบวก แต่มปัีจจยัลบภายในประเทศเขา้มาหกัล้าง ส่งผลให้
ทศิทางของ SET Index เทรดอยู่ในกรอบทีจ่ ากดั โดยในส่วนของปัจจยับวกจากต่างประเทศประกอบดว้ย 2) พฒันาการด้าน
การทดลองวคัซนี COVID-19 จากหลายประเทศ 2) ตวัเลขเศรษฐกจิของประเทศหลกัๆ ส่วนใหญ่ยงัคงอยู่ในเกณฑด์แีมว้่าจะมี
การระบาดรอบสองของ COVID-19 และ 3) ความตงึเครยีดระหว่างสหรฐัฯ และจนีลดลงบา้งในช่วงปลายเดอืนหลงัจากทัง้สอง
ฝ่ายท าการประชุมทางโทรศพัทเ์รื่องดลีการคา้เฟสที ่1 อย่างไรกด็ ีตลาดหุน้ไทยเผชญิกบัปัจจยัลบภายในประเทศส่งผลใหเ้มื่อ
สุทธิกันแล้วตลาดหุ้นไทยให้ผลตอบแทนที่ด้อยกว่าตลาดหุ้นในต่างประเทศค่อนข้างมาก โดยประเด็นลบที่เกิดขึ้นได้แก่         
1) แม้ว่าผลประกอบการไตรมาส 2/63 จะออกมาดกีว่าที่ตลาดคาดการณ์ แต่ยงัคงมกีารปรบัลดประมาณการก าไรปี 2563 
เพิม่เตมิ และ 2) สถานการณ์การเมอืงมคีวามรอ้นแรงมากขึน้ หลงัจากมกีารชุมนุมต่อต้านรฐับาล รวมทัง้ความเคลื่อนไหวใน
พรรคร่วมรฐับาลและพรรคฝ่ายค้านเพื่อเรยีกรอ้งให้มกีารแก้ไขรฐัธรรมนูญ ซึ่งประเด็นต่าง  ๆ ดงักล่าวได้สรา้งความผนัผวน
ใหก้บัตลาดหุน้ไทยในช่วงกลางเดอืน ส.ค. ทัง้นี้ดชันีฯ ปิดเดอืนที ่1,310.66 ลดลง 1.35% ดว้ยมลูค่าซื้อขายเฉลีย่ต่อวนัที ่5.43 
หมื่นลา้นบาท เทยีบกบั 6.25 หมื่นลา้นบาทในเดอืน ก.ค. ดา้นนักลงทุนต่างชาตขิายสุทธ ิ2.77 หมื่นลา้นบาท นักลงทุนสถาบนั
ภายในประเทศซื้อสุทธ ิ1.16 หมื่นล้านบาท พอร์ต บล. ขายสุทธ ิ1.04 พนัลา้นบาท และนักลงทุนรายบุคคลซื้อสุทธ ิ1.71 หมื่น
ลา้นบาท 
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กองทุนเปิด แอล เอช สมารท์ หุ้นระยะยาว (LHSMARTLTF) 

บรษิัทขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นอย่างสูง ที่ได้มอบความไว้วางใจให้บรษิัทบรหิารเงนิลงทุนของท่าน 

บรษิทัยงัคงยนืยนัในความตัง้ใจและทุ่มเทความสามารถเพื่อบรหิารเงนิของท่านอย่างมปีระสทิธภิาพสงูทีสุ่ดต่อไป และหากท่านมี

ขอ้สงสยัประการใด ท่านสามารถติดต่อมาได้ที่บรษิัทหลกัทรพัย์จดัการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จ ากดั หมายเลขโทรศพัท ์    

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

 

 

    ขอแสดงความนับถอื 

                  บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน แลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จ ากดั 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:lhfund@lhfund.co.th


 

 

9 

 

กองทุนเปิด แอล เอช สมารท์ หุ้นระยะยาว (LHSMARTLTF) 

รายชื่อผู้จดัการกองทุน 
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กองทุนเปิด แอล เอช สมารท์ หุ้นระยะยาว (LHSMARTLTF) 
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กองทุนเปิด แอล เอช สมารท์ หุ้นระยะยาว (LHSMARTLTF) 

ตารางเปรียบเทียบผลการด าเนินงาน 
กองทุนเปิด แอล เอช สมารท์ หุ้นระยะยาว 

ข้อมูล ณ วนัท่ี 31 สิงหาคม 2563 
 

 
 

 
 
 

  
ขอ้มลู ณ วนัที ่31 สงิหาคม 2563 
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กองทุนเปิด แอล เอช สมารท์ หุ้นระยะยาว (LHSMARTLTF) 

- เอกสารการวดัผลการด าเนินงานของกองทุนรวมฉบบันี้ได้จดัท าขึน้ตามมาตรฐานการวดัผลการด าเนินงานของกองทุนรวม

ของสมาคมบรษิทัจดัการลงทุน 

- ผลการด าเนินงานในอดตี/ผลการเปรยีบเทยีบผลการด าเนินงานทีเ่กีย่วขอ้งกบัผลติภณัฑ์ในตลาดทุน มไิดเ้ป็นสิง่ยนืยนัถงึผล

การด าเนินงานในอนาคต 

- ท าความเขา้ใจลกัษณะสนิคา้ เงือ่นไข ผลตอบแทน และความเสีย่ง ก่อนตดัสนิใจลงทุน 

 
 

รายงานสถานะการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผกูพนั 
มูลค่า ณ วนัท่ี 31 สิงหาคม 2563 

 
 
 

                                                                   
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายละเอียดการลงทนุ มลูค่าตามราคาตลาด %NAV

หลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิในประเทศ 225,112,443.02                91.80          

เงนิฝากธนาคาร 2,825,544.62                   1.15           

หุน้สามญั 194,142,652.00                79.17          

หน่วยลงทุน 28,144,246.40                 11.48          

ประเภทรายการค้างรบัค้างจ่ายหรอืหนี้สนิอืน่ ๆ 20,116,306.67                 8.20           

มลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิ 245,228,749.69                   100.00          
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กองทุนเปิด แอล เอช สมารท์ หุ้นระยะยาว (LHSMARTLTF) 

รายละเอียดการลงทุนในหลกัทรพัย ์
         มูลค่า ณ วนัท่ี 31 สิงหาคม 2563 

 
 

อตัราส่วน จ านวนเงินต้น มลูค่ายติุธรรม

(%) หรือ จ านวนหุ้น/ (บาท)

หน่วย

เงินฝากธนาคาร

ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) 1.15 2,824,186.84 2,825,544.62

          รวมเงินฝากธนาคาร 1.15 2,825,544.62

หุ้นสามญั

     หมวดธุรกจิขนสง่และโลจสิตกิส์

บรษิทั ท่าอากาศยานไทย จ ากดั (มหาชน) 4.99 218,500.00 12,236,000.00

บรษิทั บทีเีอส กรุ๊ป โฮลดิ้ง จ ากดั (มหาชน) 0.99 233,100.00 2,424,240.00

บรษิทั พรมิา มารนี จ ากดั (มหาชน) 1.99 549,000.00 4,886,100.00

บรษิทั เอเชยี เอวเิอชัน่ จ ากดั (มหาชน) 1.69 1,972,000.00 4,141,200.00

บรษิทัทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 1.99 539,700.00 4,884,285.00

     หมวดธุรกจิเงนิทุนและหลกัทรพัย์

บรษิทั เจ เอม็ ท ีเน็ทเวอร์ค เซอร์วสิเซส็ จ ากดั (มหาชน) 2.45 186,100.00 6,001,725.00

บรษิทั เมอืงไทย แคปปิตอล จ ากดั (มหาชน) 2.07 102,100.00 5,079,475.00

บรษิทั ศรสีวสัดิ ์พาวเวอร์ 1979 จ ากดั (มหาชน) 1.96 105,000.00 4,803,750.00

     หมวดธุรกจิชิ้นสว่นอเิลคทรอนคิส์

บรษิทั เค ซ ีอ ีอเีลค็โทรนคิส ์จ ากดั (มหาชน) 2.57 215,200.00 6,294,600.00

บรษิทั ฮานา ไมโครอเิลค็โทรนคิส จ ากดั (มหาชน) 0.93 57,600.00 2,289,600.00

     หมวดธุรกจิเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร

บรษิทั เจ มาร์ท จ ากดั (มหาชน) 1.58 247,400.00 3,884,180.00

บรษิทั ซนิเน็ค (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 2.18 420,700.00 5,342,890.00

     หมวดธุรกจิธนาคาร

บรษิทั ทสิโก้ไฟแนนเซยีลกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 2.00 72,800.00 4,895,800.00

     หมวดธุรกจิธุรกจิการเงนิ

บรษิทั ชโย กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 2.06 631,700.00 5,053,600.00

     หมวดธุรกจิบรรจุภณัฑ์

บรษิทั สหมติรถงัแก๊ส จ ากดั (มหาชน) 0.92 185,700.00 2,246,970.00

     หมวดธุรกจิประกนัภยัและประกนัชวีติ

บรษิทั ทคีวิเอม็ คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 2.55 49,700.00 6,262,200.00

     หมวดธุรกจิพลงังานและสาธารณูปโภค

บรษิทั กลัฟ์ เอน็เนอร์จ ีดเีวลลอปเมนท์ จ ากดั (มหาชน) 2.85 221,670.00 6,982,605.00

บรษิทั ซเีค พาวเวอร์ จ ากดั (มหาชน) 2.08 844,000.00 5,106,200.00

บรษิทั ไทยออยล ์จ ากดั (มหาชน) 0.96 56,500.00 2,344,750.00

บรษิทั ปตท. จ ากดั (มหาชน) 3.93 267,700.00 9,637,200.00

บรษิทั ปตท. ส ารวจและผลติปิโตรเลยีม จ ากดั (มหาชน) 2.41 66,300.00 5,900,700.00

บรษิทั พทีจี ีเอน็เนอย ีจ ากดั (มหาชน) 2.60 330,000.00 6,369,000.00

บรษิทั สตาร์ ปิโตรเลยีม รไีฟน์นิง่ จ ากดั (มหาชน) 1.01 362,100.00 2,480,385.00

รายละเอียด
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กองทุนเปิด แอล เอช สมารท์ หุ้นระยะยาว (LHSMARTLTF) 

รายละเอียดการลงทุนในหลกัทรพัย ์(ต่อ) 
มูลค่า ณ วนัท่ี 31 สิงหาคม 2563 

 
 
 

 
 
 
 

อตัราส่วน จ านวนเงินต้น มลูค่ายติุธรรม

(%) หรือ จ านวนหุ้น/ (บาท)

หน่วย

     หมวดธุรกจิพฒันาอสงัหารมิทรพัย์

 บรษิทั แอสเสท เวริด์ คอร์ป จ ากดั (มหาชน) 1.00 617,700.00 2,446,092.00

บรษิทั ออรจิิ้น พรอ็พเพอร์ตี้ จ ากดั (มหาชน) 1.06 351,400.00 2,600,360.00

บรษิทั เอพ ี(ไทยแลนด์) จก.(มหาชน) 2.07 806,000.00 5,077,800.00

บรษิทัเซน็ทรลัพฒันา จ ากดั (มหาชน) 3.00 156,400.00 7,350,800.00

     หมวดธุรกจิพาณิชย์

บรษิทั คอมเซเวน่ จ ากดั (มหาชน) 1.46 87,500.00 3,587,500.00

บรษิทั เซน็ทรลั รเีทล คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 2.48 204,800.00 6,092,800.00

บรษิทั ดูโฮม จ ากดั (มหาชน) 2.26 396,100.00 5,545,400.00

บรษิทั สยามโกลบอลเฮา้ส ์จ ากดั (มหาชน) 1.01 121,400.00 2,488,700.00

     หมวดธุรกจิวสัดุก่อสรา้ง

บรษิทั ทปิโก้แอสฟัลท์ จ ากดั (มหาชน) 2.48 245,000.00 6,076,000.00

บรษิทั ปนูซเิมนต์ไทย จ ากดั(มหาชน) 3.02 20,900.00 7,398,600.00

     หมวดธุรกจิอาหารและเครื่องดื่ม

บรษิทั คาราบาวกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 0.92 18,700.00 2,262,700.00

บรษิทั เจรญิโภคภณัฑอ์าหาร จ ากดั (มหาชน) 1.54 117,100.00 3,776,475.00

บรษิทั ไมเนอร์ อนิเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั (มหาชน) 3.60 394,600.00 8,839,040.00

บรษิทั อาร์ แอนด์ บ ีฟู้ด ซพัพลาย ์จ ากดั (มหาชน) 2.05 508,200.00 5,031,180.00

บรษิทั โอสถสภา จ ากดั (มหาชน) 2.46 155,400.00 6,021,750.00

          รวมหุ้นสามญั 79.17 194,142,652.00

หน่วยลงทนุ

     หมวดธุรกจิกองทุนรวมอสงัหารมิทรพัยแ์ละกองทรสัต์เพือ่การลงทุนในอสงัหารมิทรพัย์

กองทุนรวมอสงัหารมิทรพัยแ์ละสทิธกิารเช่าเทสโก้ โลตสั รเีทล 3.37 461,900.00 8,268,010.00

ทรสัต์เพือ่การลงทุนในสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัย ์CPN รเีทล โกรท 3.15 320,900.00 7,733,690.00

ทรสัต์เพือ่การลงทุนในอสงัหารมิทรพัยแ์ละสทิธกิารเช่าดบับลวิเอชเอ พรเีมีย่ม โกรท 2.43 399,257.00 5,948,929.30

ทรสัต์เพือ่การลงทุนในอสงัหารมิทรพัยแ์ละสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัยเ์พือ่อุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พรอ็พเพอร์ตี้ 2.53 415,679.00 6,193,617.10

          รวมหน่วยลงทนุ 11.48 28,144,246.40

รวมเงินลงทนุ 91.80 225,112,443.02

รายการค้างจา่ยหรือหน้ีสินอ่ืน ๆ 8.20 20,116,306.67

มลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิ 100.00 245,228,749.69

รายละเอียด
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รายละเอียดตวัตราสารและอนัดบัความน่าเช่ือถือ 
ของตราสารแห่งหน้ี เงินฝาก หรือ ตราสารก่ึงหน้ีก่ึงทุน 

มูลค่า ณ วนัท่ี 31 สิงหาคม 2563 
 

 
 

สถาบนัการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ TRIS Rating 
ค าอธิบายการจดัอนัดบัเครดิตตราสารหน้ีระยะกลางและยาวมอีายุตัง้แต่ 1 ปีขึ้นไป 
AAA อนัดบัเครดติสงูสุด มคีวามเสีย่งต ่าทีสุ่ด ผูอ้อกตราสารหนี้มคีวามสามารถในการช าระดอกเบีย้และคนืเงนิตน้ในเกณฑ์

สงูสุด และไดร้บัผลกระทบน้อยมากจากการเปลีย่นแปลงทางธุรกจิ เศรษฐกจิ และสิง่แวดลอ้มอื่น ๆ 
AA มคีวามเสีย่งต ่ามาก ผูอ้อกตราสารหนี้มคีวามสามารถในการช าระดอกเบีย้และคนืเงนิตน้ในเกณฑส์งูมาก แต่อาจไดร้บั

ผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงทางธุรกจิ เศรษฐกจิ และสิง่แวดลอ้มอื่น ๆ มากกว่าอนัดบัเครดติทีอ่ยู่ในระดบั AAA 
A มคีวามเสีย่งในระดบัต ่า ผูอ้อกตราสารหนี้มคีวามสามารถในการช าระดอกเบีย้และคนืเงนิตน้ในเกณฑ์สงู แต่อาจไดร้บั

ผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงทางธุรกจิ เศรษฐกจิ และสิง่แวดลอ้มอื่น ๆ มากกว่าอนัดบัเครดติทีอ่ยู่ในระดบัสงูกว่า 
BBB มีความเสี่ยงในระดับปานกลาง ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการช าระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ที่

เพียงพอ แต่มีความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น  ๆ มากกว่า และอาจมี
ความสามารถในการช าระหนี้อ่อนแอลงเมื่อเทยีบกบัอนัดบัเครดติทีอ่ยู่ในระดบัสงูกว่า 

BB มคีวามเสี่ยงในระดบัสูง ผู้ออกตราสารหนี้มคีวามสามารถในการช าระดอกเบี้ยและคนืเงนิต้นในเกณฑ์ต ่ากว่าระดบั
ปานกลาง และจะไดร้บัผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกจิ เศรษฐกจิ และสิ่งแวดลอ้มอื่น ๆ ค่อนขา้งชดัเจน ซึ่ง
อาจส่งใหค้วามสามารถในการช าระหนี้อยู่ในเกณฑท์ีไ่ม่เพยีงพอ 

B มคีวามเสี่ยงในระดบัสูงมาก ผู้ออกตราสารหนี้มคีวามสามารถในการช าระดอกเบี้ยและคนืเงนิต้นในเกณฑ์ต ่า และ
อาจจะหมดความสามารถหรอืความตัง้ใจในการช าระหนี้ไดต้ามการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ทางธุรกจิ เศรษฐกจิ 
และสิง่แวดลอ้มอื่น ๆ  

C มคีวามเสีย่งในการผดินัดช าระหนี้สูงทีสุ่ด ผูอ้อกตราสารหนี้ไม่มคีวามสามารถในการช าระดอกเบีย้และคนืเงนิตน้ตาม
ก าหนดอย่างชดัเจน โดยต้องอาศยัเงื่อนไขทีเ่อื้ออ านวยทางธุรกจิ เศรษฐกจิ และสิง่แวดล้อมอื่น  ๆ อย่างมากจงึจะมี
ความสามารถในการช าระหนี้ได ้

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

อนัดบัเครดติภายในระดบัเดยีวกนั 

 

 

 

    ประเภท                            ผูอ้อก อนัดบั มลูค่าตาม

ความน่าเช่ือถอื ราคาตลาด

เงนิฝากธนาคร ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) AA+(FITCH) 2,825,544.62                     
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ค าอธิบายการจดัอนัดบัเครดิตตราสารหน้ีระยะสัน้มอีายุต า่กว่า 1 ปี 

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

T2 ผูอ้อกตราสารหนี้มสีถานะทัง้ทางดา้นการตลาดและการเงนิทีแ่ขง็แกร่งในระดบัด ีและมคีวามสามารถในการช าระหนี้
ระยะสัน้ในระดบัทีน่่าพอใจ 

T3 ผูอ้อกตราสารหนี้มคีวามสามารถในการช าระหนี้ระยะสัน้ในระดบัทีย่อมรบัได้ 

T4 ผูอ้อกตราสารหนี้มคีวามสามารถในการช าระหนี้ระยะสัน้ทีค่่อนขา้งอ่อนแอ 

อนัดบัเครดติทุกประเภททีจ่ดัโดย TRIS Rating เป็นอนัดบัเครดติตราสารหนี้ในตระกูลเงนิบาท ซึง่สะทอ้นความสามารถ
ในการช าระหนี้ของผู้ออกตราสารโดยไม่รวมความเสีย่งในการเปลีย่นแปลงการช าระหนี้จากสกุลเงินบาทเป็นสกุลเงินตรา
ต่างประเทศ 

นอกจากนี้  TRIS Rating ยงัก าหนด “แนวโน้มอันดับเครดิต” (Rating Outlook) เพื่อสะท้อนความเป็นไปได้ของการ
เปลี่ยนแปลงอนัดบัเครดติของผูอ้อกตราสารในระยะปานกลางหรอืระยะยาว โดย TRIS Rating จะพจิารณาถงึโอกาสทีจ่ะเกิด
การเปลีย่นแปลงของภาวะอุตสาหกรรมและสภาพแวดลอ้มทางธุรกจิในอนาคตของผูอ้อกตราสารทีอ่าจกระทบต่อความสามารถ
ในการช าระหนี้ ทัง้นี้ แนวโน้มอนัดบัเครดติที่ออกให้แก่หน่วยงานหนึ่ง ๆ จะเทยีบเท่ากบัความสามารถในการช าระหนี้ของ
หน่วยงานนัน้ ๆ แนวโน้มอนัดบัเครดติแบ่งออกเป็น 4 ระดบั ไดแ้ก่ 

Positive  หมายถงึ อนัดบัเครดติอาจปรบัขึน้ 

Stable  หมายถงึ อนัดบัเครดติอาจไม่เปลีย่นแปลง 

Negative หมายถงึ อนัดบัเครดติอาจปรบัลดลง 

Developing หมายถงึ อนัดบัเครดติอาจปรบัขึน้ ปรบัลดลง หรอืไม่เปลีย่นแปลง 
 
สถาบนัการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ Fitch Rating 
ค าอธิบายการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือระยะยาว ส าหรบัประเทศไทย 

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

AA(tha) แสดงถงึระดบัความน่าเชื่อถอืขัน้สูงมากเปรยีบเทยีบกบัผูอ้อกตราสารหรอืตราสารอื่นในประเทศไทย โดยระดบั
ความน่าเชื่อถือของตราสารทางการเงนิขัน้นี้ต่างจากผู้ออกตราสารหรอืตราสารอื่นที่ได้รบัการจดัอนัดบัความ
น่าเชื่อถอืขัน้สงูสุดของประเทศไทยเพยีงเลก็น้อย 
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BBB (tha) แสดงถึงระดบัความน่าเชื่อถือขัน้ปานกลางเมื่อเปรยีบเทียบกับผู้ออกตราสารหรอืตราสารอื่ นในประเทศไทย 
อย่างไรก็ดมีคีวามเป็นไปไดม้ากว่าการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์หรอืสภาพทางเศรษฐกจิจะมผีลกระทบต่อ
ความสามารถในการช าระหนี้ไดต้รงตามก าหนดเวลาของตราสารทางการเงนิเหล่านี้มากกว่าตราสารหนี้อื่นทีไ่ดร้บั
การจดัอนัดบัความน่าเชื่อถอืในประเภททีส่งูกว่า 

BB (tha) แสดงถึงระดบัความน่าเชื่อถือค่อนขา้งต ่าเมื่อเปรยีบเทยีบกบัผู้ออกตราสารหรอืตราสารอื่นในประเทศไทย การ
ช าระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารเหล่านี้ภายในประเทศนัน้ๆ มคีวามไม่แน่นอนในระดบัหนึ่งและความสามารถใน
การช าระหนี้คนืตามก าหนดเวลาจะมคีวามไม่แน่นอนมากขึน้ตามการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกจิในทางลบ 

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

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

D(tha) อนัดบัความน่าเชื่อถอืเหล่านี้ จะถูกก าหนดใหส้ าหรบัองคก์รหรอืตราสารหนี้ซึ่งก าลงัอยู่ในภาวะผดินัดช าระหนี้ใน
ปัจจุบนั 

ค าอธิบายการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือระยะสัน้ ส าหรบัประเทศไทย 

F1 (tha) แสดงถงึระดบัความสามารถขัน้สงูสุดในการช าระหนี้ตามเงือ่นไขของตราสารตรงตามก าหนดเมื่อเปรยีบเทยีบกบัผู้
ออกตราสารหรือตราสารอื่นๆในประเทศไทย ภายใต้อันดับความน่าเชื่อถือนี้จะมอบให้ส าหรบัอันดับความ
น่าเชื่อถอืทีม่คีวามเสีย่ง “น้อยทีสุ่ด” เมื่อเปรยีบเทยีบกบัผูอ้อกตราสารอื่นในประเทศเดยีวกนัและโดยปกตแิลว้จะ
ก าหนดใหก้บัตราสารทางการเงนิทีอ่อกหรอืค ้าประกนัโดยรฐับาล ในกรณีทีม่รีะดบัความน่าเชื่อถอืสูงเป็นพเิศษจะ
มสีญัลกัษณ์ “+” แสดงไวเ้พิม่เตมิจากอนัดบัความน่าเชื่อถอืทีก่ าหนด 

F2 (tha) แสดงถึงระดบัความสามารถในการช าระหนี้ตามเงื่อนไขทางการเงนิของตราสารตามก าหนดเวลาในระดบัที่น่า
พอใจเมื่อเปรยีบเทยีบกบัผูอ้อกตราสารหรอืตราสารอื่นๆในประเทศไทย อย่างไรกด็ ีระดบัความน่าเชื่อถอืดงักล่าว
ยงัไม่อาจเทยีบเท่ากบักรณีทีไ่ดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเชื่อถอืทีส่งูกว่า 

F3 (tha) แสดงถึงระดบัความสามารถในการช าระหนี้ตามเงื่อนไขทางการเงนิของตราสารตามก าหนดเวลาในระดบัปาน
กลางเมื่อเปรยีบเทยีบกบัผูอ้อกตราสารหรอืตราสารอื่นๆในประเทศไทย ความสามารถในการช าระหนี้ดงักล่าวจะมี
ความไม่แน่นอนมากขึน้ไปตามความเปลีย่นแปลงในทางลบในระยะสัน้มากกว่าตราสารทีไ่ดร้บัการจดัอนัดบัความ
น่าเชื่อถอืทีส่งูกว่า 
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กองทุนเปิด แอล เอช สมารท์ หุ้นระยะยาว (LHSMARTLTF) 

B (tha) แสดงถงึระดบัความสามารถในการช าระหนี้ตามเงื่อนไขทางการเงนิของตราสารตามก าหนดเวลาทีไ่ม่แน่นอนเมื่อ
เปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรอืตราสารอื่น ๆ ในประเทศไทย ความสามารถในการช าระหนี้ดงักล่าวจะไม่
แน่นอนมากขึน้ตามการเปลีย่นแปลงทางเศรษฐกจิแลการเงนิในทางลบระยะสัน้ 

C (tha) แสดงถงึระดบัความสามารถในการช าระหนี้ตามเงื่อนไขทางการเงนิของตราสารตามก าหนดเวลาทีไ่ม่แน่นอนสูง
เมื่อเปรยีบเทยีบกบัผูอ้อกตราสารหรอืตราสารอื่น ๆ ในประเทศไทย ความสามารถในการปฏบิตัติามขอ้ผกูพนัทาง
การเงนิขึน้อยู่กบัสภาวะทีเ่อือ้ต่อการด าเนินธุรกจิและสภาพการณ์ทางเศรษฐกจิเท่านัน้ 

D (tha) แสดงถงึการผดินัดช าระหนี้ทีไ่ดเ้กดิขึน้แลว้หรอืก าลงัจะเกดิขึน้ 

หมายเหตุประกอบการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือในระยะยาว ในระยะสัน้ ส าหรบัประเทศไทย 

เครื่องบ่งชีพ้เิศษส าหรบัประเทศไทย “tha” จะถูกระบุไวต้่อจากอนัดบัความน่าเชือ่ถอืทุกระดบั เพื่อแยกความแตกต่างออก
จากการจัดอันดับความน่าเชื่อถือระดับสากล เครื่องหมาย “ + ” หรือ “ - ” อาจจะถูกระบุไว้เพิ่มเติมต่อจากอนัดับความ
น่าเชื่อถอืส าหรบัประเทศหนึ่ง ๆ เพื่อแสดงถงึสถานะย่อยโดยเปรยีบเทยีบกนัภายในอนัดบัความน่าเชือ่ถอืขึน้หลกั ทัง้นี้ จะไม่มี
การระบุสญัลกัษณ์ต่อทา้ยดงักล่าว ส าหรบัอนัดบัความน่าเชื่อถอืระดบั “AAA (tha)” หรอือนัดบัทีต่ ่ากว่า “CCC (tha)” 

ส าหรบัอนัดบัความน่าเชื่อถอืในระยะยาวและจะไม่มกีารระบุสญัลกัษณ์ต่อท้ายดงักล่าวส าหรบัอนัดบัความน่าเชื่อถอืใน
ระยะสัน้ นอกเหนือจาก “F1 (tha)” 

สญัญาณการปรบัอนัดบัความน่าเชื่อถอื (Rating Watch) : สญัญาณการปรบัอนัดบัความน่าเชื่อถอืจะถูกใชเ้พื่อแจง้ใหน้ัก
ลงทุนทราบว่ามคีวามเป็นไปได้ที่จะมกีารเปลี่ยนแปลงอนัดบัความน่าเชื่อถือและแจ้งแนวโน้มทศิทางของการเปลี่ยนแปลง
ดงักล่าว สญัญาณดงักล่าวอาจระบุเป็น “สญัญาณบวก” ซึ่งบ่งชี้แนวโน้มในการปรบัอนัดบัความน่าเชื่อถอืใหสู้งขึน้  “สญัญาณ
ลบ” จะบ่งชี้แนวโน้มในการปรบัอนัดบัความน่าเชื่อถือให้ต ่าลง หรอื “สญัญาณววิฒัน์” ในกรณีที่อนัดบัความน่าเชื่อถืออาจจะ
ไดร้บัการปรบัขึน้ ปรบัลง หรอืคงที ่โดยปกตสิญัญาณการปรบัอนัดบัความน่าเชื่อถอืมกัจะถูกระบุไวส้ าหรบัช่วงระยะเวลาสัน้ ๆ 
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กองทุนเปิด แอล เอช สมารท์ หุ้นระยะยาว (LHSMARTLTF) 

รายงานสรปุเงินลงทุนในตราสารแห่งหน้ี เงินฝาก หรือตราสารก่ึงหน้ีก่ึงทุน 
มูลค่า ณ วนัท่ี 31 สิงหาคม 2563 

 

 
 
 

 
รายชื่อหุ้นท่ีลงทุน 10 อนัดบัแรก พร้อมสดัส่วนการลงทุน 

มูลค่า ณ วนัท่ี 31 สิงหาคม 2563 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลุม่ของตราสารการลงทนุ มลูค่าตามราคาตลาด %NAV

(ก) ตราสารภาครฐัไทย/ตราสารภาครฐัต่างประเทศ                            -                      -

(ข) ตราสารทีธ่นาคารทีม่กีฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ ธนาคารพาณิชย์ 2,825,544.62          1.15              

หรอืบรษิทัเงนิทุนเป็นผูอ้อก/สัง่จ่าย/รบัอาวลั/ค า้ประกนั

(ค) ตราสารทีม่อีนัดบัความน่าเชื่อถอือยูใ่นอนัดบัทีส่ามารถ -                      -               

ลงทุนได้ (Investment grade)

(ง) ตราสารทีม่อีนัดบัความน่าเชื่อถอือยูใ่นอนัดบัต ่ากวา่อนัดบัที่                             - -               

สามารถลงทุนได้ (Non-Investment grade) หรอืไม่ม ีRating

ล าดบั ช่ือย่อ ร้อยละของเงินลงทนุ

1 AOT 4.99

2 PTT 3.93

3 MINT 3.60

4 TLGF 3.37

5 CPNREIT 3.15

6 SCC 3.02

7 CPN 3.00

8 GULF 2.85

9 PTG 2.60

10 KCE 2.57

บรษิทั ท่าอากาศยานไทย จ ากดั (มหาชน)

บรษิทั ปตท. จ ากดั (มหาชน)

ช่ือหลกัทรพัย์

บรษิทั ไมเนอร์ อนิเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั (มหาชน)

บรษิทั เคซอี ีอเีลคโทรนคิส ์จ ากดั (มหาชน)

กองทุนรวมอสงัหารมิทรพัยแ์ละสทิธกิารเช่าเทสโก้ โลตสั รเีทล โกรท

ทรสัต์เพือ่การลงทุนในสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัย ์CPN รเีทล โกรท

บรษิทั ปนูซเิมนต์ไทย จ ากดั (มหาชน)

บรษิทั เซน็ทรลัพฒันา จ ากดั (มหาชน)

บรษิทั กลัฟ์ เอน็เนอร์จ ีดเีวลลอปเมนท์ จ ากดั (มหาชน)

บรษิทั พทีจี ีเอน็เนอย ีจ ากดั (มหาชน)

สดัส่วนเงนิลงทุนขัน้สงูตอ่มลูค่าทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุนส าหรบักลุ่มตราสารตาม (ง) เท่ากบั 15% NAV 
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กองทุนเปิด แอล เอช สมารท์ หุ้นระยะยาว (LHSMARTLTF) 

รายงานการลงทุนท่ีไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน 
รอบปีบญัชีระหวา่งวนัท่ี 1 กนัยายน 2562 ถึงวนัท่ี 31 สิงหาคม 2563 

วนัที ่ รายละเอยีด การด าเนินการแกไ้ข 
  

 
 

 

 

 

การใช้สิทธิออกเสียงในท่ีประชุมผู้ถือหุ้น 
ผูล้งทุนสามารถตรวจดูแนวทางในการใชส้ทิธอิอกเสยีงและการด าเนินการใช้สทิธอิอกเสยีงไดท้ี ่website ของบรษิัท

จดัการ www.lhfund.co.th 
 

 

 

รายงานรายชื่อของบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง ท่ีมีการท าธรุกรรมกบักองทุนรวม 

 กองทุนเปิด แอล เอช สมาร์ท หุ้นระยะยาว มีการท าธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องในรอบระยะเวลาตัง้แต่ วันที ่          
1 กนัยายน 2562 ถงึวนัที ่31 สงิหาคม 2563 ตามรายชื่อ ดงันี้ 

- บรษิทัหลกัทรพัย ์แลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จ ากดั (มหาชน)  

- บรษิทั แลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จ ากดั (มหาชน)  

หมายเหตุ : ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบการท าธุรกรรมกบับุคคลที่เกี่ยวข้องกบักองทุนรวม ได้ที่บรษิัทจดัการโดยตรง หรอืที่ website ของบรษิัท
หลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน แลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จ ากดั www.lhfund.co.th และส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. www.sec.or.th 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

การรบัผลประโยชน์ตอบแทนเน่ืองจากการใช้บริการบุคคลอ่ืนๆ (Soft Commission) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บริษัทท่ีให้ผลประโยชน์ บทวิเคราะหแ์ละ

ข้อมลูข่าวสาร

จดัเย่ียม

ชมบริษัท

สมัมนา เหตผุลในการรบัผลประโยชน์

บรษิทัหลกัทรพัย ์เอเซยี พลสั จ ากดั (มหาชน) P P เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

บรษิทัหลกัทรพัย ์ทรนีตีี้ จ ากดั P P เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

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

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

บรษิทั หลกัทรพัย ์เคจไีอ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) P P P เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

บรษิทัหลกัทรพัย ์ทสิโก้ จ ากดั (มหาชน) P P P เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

บรษิทัหลกัทรพัย ์ภทัร จ ากดั (มหาชน) P P P เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

บรษิทัหลกัทรพัย ์เมยแ์บงก์ กมิเอง็ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) P เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

บรษิทัหลกัทรพัย ์ซไีอเอม็บ ี(ประเทศไทย) จ ากดั P P เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

บรษิทัหลกัทรพัย ์เอเชยี เวลท์ จ ากดั P เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

บรษิทัหลกัทรพัย ์บวัหลวง จ ากดั (มหาชน) P P P เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

บรษิทัหลกัทรพัย ์ไทยพาณิชย ์จ ากดั P P P เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

บรษิทัหลกัทรพัย ์แลนด์ แอนด์ เฮา้ส ์จ ากดั (มหาชน) P เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

บรษิทัหลกัทรพัย ์กรุงศร ีจ ากดั (มหาชน) P P P เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

บรษิทัหลกัทรพัย ์เครดติ สวสิ (ประเทศไทย) จ ากดั P P P เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

บรษิทัหลกัทรพัย ์ดบีเีอส วคิเคอร์ส (ประเทศไทย) จ ากดั P P P เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

บรษิทัหลกัทรพัยอ์าร์เอชบ ี(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) P เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

บรษิทัหลกัทรพัยพ์ฒันสนิ จ ากดั (มหาชน) P P P เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

บรษิทัหลกัทรพัยก์สกิรไทย จ ากดั (มหาชน) P P P เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

บรษิทัหลกัทรพัยธ์นชาต จ ากดั (มหาชน) P P P เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

บรษิทัหลกัทรพัย ์ซ ีแอล เอส เอ (ประเทศไทย) จ ากดั P เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

บรษิทัหลกัทรพัย ์เคทบี ี(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) P P P เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
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กองทุนเปิด แอล เอช สมารท์ หุ้นระยะยาว (LHSMARTLTF) 

ค่านายหน้าซื้อขายหลกัทรพัย ์
ตัง้แต่วนัท่ี 1 กนัยายน 2562 ถึงวนัท่ี 31 สิงหาคม 2563 

 
      หมายเหตุ *รวมภาษมีลูค่าเพิม่ 

 
 

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

 
 
 

ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3  
ณ วนัท่ี 31 สิงหาคม 2563 

ช่ือกองทุน ผู้ถือหน่วย สดัส่วน(ร้อยละ) 
กองทุนเปิด แอล เอช สมารท์ หุน้ระยะยาว

(LHSMARTLTF) 
- - 

 

ล าดบั ช่ือบริษทันายหน้า ค่านายหน้า

(บาท)*

อตัราส่วน

(%)

1 บรษิทัหลกัทรพัย ์บวัหลวง จ ากดั 1,169,860.05        15.43                

2 บรษิทัหลกัทรพัย ์ซจีเีอส-ซไีอเอม็บ ี(ประเทศไทย) จ ากดั  336,216.08           4.44                  

3 บรษิทัหลกัทรพัย ์โนมูระ พฒันสนิ จ ากดั (มหาชน) 205,991.50           2.72                  

4 บรษิทัหลกัทรพัย ์เครดติ สวสิ (ประเทศไทย) จ ากดั 246,928.11           3.26                  

5 บรษิทัหลกัทรพัย ์ดบีเีอส วคิเคอร์ส (ประเทศไทย) จ ากดั 125,699.08           1.66                  

6 บรษิทัหลกัทรพัย ์ฟินนัเซยี ไซรสั จ ากดั (มหาชน) 955,096.53           12.60                

7 บรษิทั หลกัทรพัย ์เคจไีอ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 267,963.99           3.53                  

8 บรษิทัหลกัทรพัย ์เกยีรตินาคนิภทัร จ ากดั (มหาชน) 677,945.65           8.95                  

9 บรษิทัหลกัทรพัย ์กสกิรไทย จ ากดั (มหาชน)  1,248,266.11        16.45                

10 บรษิทั หลกัทรพัย ์กรุงศร ีจ ากดั (มหาชน) 128,699.16           1.70                  

11 บรษิทัหลกัทรพัย ์เคทบี ี(ประเทศไทย) จ ากดั 1,055,322.86        13.92                

12 บรษิทัหลกัทรพัย ์แลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จ ากดั (มหาชน) 322,839.53           4.26                  

13 บรษิทัหลกัทรพัย ์ไทยพาณิชย ์จ ากดั 81,914.43             1.08                  

14 บรษิทัหลกัทรพัย ์ทสิโก ้จ ากดั  699,761.54           9.23                  

15 บรษิทั หลกัทรพัย ์ทรนีิตี้ จ ากดั 58,223.49             0.77                  

7,580,728.11 100.00               รวม

ช่ือกองทนุ PTR

กองทุนเปิด แอล เอช สมาร์ท หุน้ระยะยาว 8.7706



 

 

23 

 

กองทุนเปิด แอล เอช สมารท์ หุ้นระยะยาว (LHSMARTLTF) 

ค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเกบ็จากกองทุนรวม 
ส าหรบัรอบระยะเวลาตัง้แต่วนัท่ี 1 กนัยายน 2562 ถึงวนัท่ี 31 สิงหาคม 2563 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ค่าใช้จ่ายทีเ่รยีกเก็บจากกองทุน* จ านวนเงนิ

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

ค่าธรรมเนยีมการจดัการ (Management Fee) 3,160.08 1.339 ไม่เกนิรอ้ยละ 3.21

ค่าธรรมเนยีมผูดู้แลผลประโยชน์ (Trustee Fee) 56.88 0.024 ไม่เกนิรอ้ยละ 0.11

ค่าธรรมเนยีมนายทะเบยีน (Registrar Fee) 632.02 0.268 ไม่เกนิรอ้ยละ 0.54

ค่าสอบบญัช ี(Audit Fee) 45.00 0.019 ตามทีจ่่ายจรงิ

ค่าทีป่รกึษาการลงทุน (Advisory Fee) ไม่มี ไม่มี ไม่มี

ค่าจดัตัง้และจดทะเบยีนกองทุน (Setup and Registered Fund) 0.00 0.000 ตามทีจ่่ายจรงิ

ค่าใช้จ่ายอืน่ๆ ในการด าเนนิโครงการ  (Others Operating  Expense) 263.35 0.112 ตามทีจ่่ายจรงิ

รวมค่าใช้จ่ายทัง้หมด** 4,157.33 1.762

ค่าใช้จ่ายในการซือ้ขายหลกัทรพัย์ 7,580.73 3.212 ตามทีจ่่ายจรงิ

หมายเหตุ

* ค่าธรรมเนยีมและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ รวมภาษมีลูค่าเพิม่ ภาษธุีรกจิเฉพาะ หรอืภาษอีืน่ใดในท านองเดยีวกนั (ถ้าม)ี

**  ไม่รวมค่านายหน้าซือ้ขายหลกัทรพัย ์และค่าธรรมเนยีมต่าง ๆ ทีเ่กดิขึน้จากการซือ้ขายหลกัทรพัย์

รอ้ยละของมลูค่าทรพัยส์นิสทุธิ












































