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กองทุนเปิด แอล เอช สแทรทิจี อิควิต้ี หุ้นระยะยาว (LHSTGLTF) 

กองทุนเปิด แอล เอช สแทรทิจี อิควิต้ี หุ้นระยะยาว (LHSTGLTF) 

ประเภทโครงการ : กองทุนรวมหุน้ระยะยาว   

นโยบายการลงทนุ : กองทุนมนีโยบายทีจ่ะลงทุนในหุน้สามญัของบรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย และ/
หรอืตลาดหลกัทรพัย ์เอม็ เอ ไอ (mai) ตราสารทุน หรอืสญัญาซื้อขายล่วงหน้าทีอ่า้งองิกบัผลตอบแทนของ
หุน้หรอืกลุ่มหุ้นของบรษิทัจดทะเบยีน โดยเฉลี่ยในรอบปีบญัชไีม่น้อยกว่ารอ้ยละ 65 ของมูลค่าทรพัย์สนิ
สุทธขิองกองทุน โดยจะเลือกพิจารณาลงทุนในหุ้นที่มีอตัราการเติบโตสูง (Growth Stock) ในระยะปาน
กลางถงึระยะยาวเป็นอนัดบัแรก 

นอกจากนี้กองทุนอาจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสงัหารมิทรพัย/์หน่วยทรสัต์ของทรสัตเ์พื่อการ
ลงทุนในอสงัหารมิทรพัย/์หน่วยลงทุนของกองทุนรวมโครงสรา้งพืน้ฐาน/ตราสารอื่นใดทีใ่หส้ทิธใินการไดม้า
หรอืทีม่ผีลตอบแทนอ้างองิกบัตราสารดงักล่าวขา้งต้น หรอืกลุ่มของตราสาร/หน่วยลงทุนดงักล่าวขา้งต้น/
ตราสารแห่งหนี้/เงนิฝากธนาคาร/ตราสารกึง่หนี้กึ่งทุน/ใบส าคญัแสดงสทิธ ิรวมถงึหลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สนิ
อื่นหรอืการหาดอกผลโดยวธิอีื่นตามที่ระบุไวใ้นโครงการหรอืตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอื ส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด  โดยการลงทุนในหลกัทรพัย์ และ/หรอืตราสารดงักล่าวจะต้องไม่
ส่งผลใหก้องทุนมฐีานะการลงทุนสุทธ ิ(net exposure) ในหุน้หรอืตราสารทุนน้อยกว่ารอ้ยละ 65 ของมูลค่า
ทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุน 

กองทุนอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อลดความเสี่ยง (Hedging) โดย
เป็นไปตามหลกัเกณฑห์รอืไดร้บัความเหน็ชอบจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

กองทุนอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อลดความเสี่ยง (Hedging) โดย
เป็นไปตามหลกัเกณฑห์รอืไดร้บัความเหน็ชอบจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และอาจลงทุนในหรอืมี
ไว้ซึ่งตราสารหนี้ที่มอีนัดบัความน่าเชื่อถอืต ่ากว่าทีส่ามารถลงทุนได ้(non – investment grade) และ/หรอื
ตราสารหนี้ทีไ่ม่ไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเชื่อถอื (Unrated) รวมทัง้ตราสารทุนทีไ่ม่ไดจ้ดทะเบยีนในตลาด
หลกัทรพัย์ (Unlisted Securities) กองทุนจะไม่ลงทุนในหรอืมไีวซ้ึ่งตราสารที่มลีกัษณะของสญัญาซื้อขาย
ล่วงหน้าแฝง (Structured Note) 

อย่างไรกต็าม เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาที่กรมสรรพากรให้สทิธปิระโยชน์ทางภาษีแก่ผูล้งทุนในกองทุนรวมหุ้น
ระยะยาวแล้ว บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะแก้ไขโครงการเป็นกองทุนรวมทัว่ไปทีม่นีโยบายการลงทุนใน
ตราสารแห่งทุนและเปลี่ยนชื่อกองทุน โดยไม่ถอืว่าเป็นการแก้ไขเพิม่เตมิโครงการและถอืว่าได้รบัมติโดย
เสยีงขา้งมากจากผูถ้อืหน่วยลงทุนแลว้ 
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เรยีน ท่านผูถ้อืหน่วยลงทุน 
 กองทุนเปิด แอล เอช สแทรทจิ ีอคิวติี ้หุน้ระยะยาว 
  

บรษิัทหลกัทรพัย์จดัการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส ์จ ากดั ขอน าส่ง “รายงานสรุปสถานะการลงทุน” เพื่อรายงานผล   

การด าเนินงานของกองทุนตัง้แต่วนัที ่1 พฤศจกิายน 2561 ถงึวนัที ่31 ตุลาคม 2562 มาเพื่อโปรดทราบ 

 

สภาพตลาดในรอบบญัชีตัง้แต่วนัท่ี 1 พฤศจิกายน 2561 ถึงวนัท่ี 31 ตุลาคม 2562 

ตลาดหลกัทรพัย์เคลื่อนไหวผันผวนในทิศทางลงตลอดทัง้เดือน พ.ย. - ธ.ค. 2561 จากหลายปัจจัยลบรุมกดดัน 
โดยเฉพาะปัจจยัจากภายนอกซึง่ตลาดยงัวติกกงัวลกบัปัญหาสงครามการคา้ระหว่างจนีและสหรฐัทีย่งัยดืเยื้อ รวมถงึความกงัวล
เรื่องสงครามทางการค้าระหว่างสหรฐักบัจนีซึ่งได้ส่งผลต่อเศรษฐกิจจนีหลงัประกาศ GDP ไตรมาส 3 ปี2561 ขยายตวัเพียง 
6.5% ต ่าสุดในรอบ 9 ปี ประกอบกับการส่งออก  เดือน ก.ย. 2561 ที่หดตัวเป็นครัง้แรกในรอบ 19 เดือน และ จ านวน
นักท่องเทีย่วจนี เดอืน ก.ย. หดตวัต่อเนื่องเป็นเดอืนที ่3 

โดยคณะกรรมการนโยบายการเงนิ ธนาคารแห่งประเทศไทยไดม้มีต ิ5:2 ใหข้ึน้อตัราดอกเบี้ย 0.25% เป็น 1.75% ใน
การประชุมเดอืน ต.ค. 2561 นับเป็นการขึน้อตัราดอกเบี้ยครัง้แรกในรอบ 7 ปี แต่ลดคาดการณ์ GDP ปีนี้และปีหน้าเป็น 4.2% 
และ 4.1% จากเดมิ 4.4% และ 4.2% ตามล าดบั  

SET Index เดือน ม.ค. 2562 ฟ้ืนตัวแรงตอบรบัปัจจยับวกจากในและต่างประเทศ โดยเฉพาะการเจรจาเพื่อยุติข้อ
พพิาทการคา้ระหว่างจนีและสหรฐัทีเ่ป็นไปอย่างราบรื่น รวมไปถงึการประชุมของคณะกรรมการโยบายการเงนิของสหรฐัทีม่มีติ
ใหค้งอตัราดอกเบี้ยทีร่ะดบั 2.5% และส่งสญัญาณชะลอขึ้นอตัราดอกเบี้ยในปีนี้หลงัจากทีข่ ึน้อตัราดอกเบี้ยไปแล้ว 4 ครัง้ในปีที่
ผ่านมา ส่งผลให้ Fund Flow ไหลกลบัเขา้ตลาดเกดิใหม่รวมถงึตลาดหุน้ไทย ดา้นปัจจยัในประเทศนักลงทุนตอบรบัข่าว กกต.
ประกาศวนัเลอืกตัง้อย่างเป็นทางการ โดยก าหนดให้วนัที่ 24 ม.ีค. 2562 เป็นวนัเลอืกตัง้ทัว่ไป ช่วยสรา้งความชดัเจนให้กับ
ตลาดและเรยีกความเชื่อมัน่ของนักลงทุนกลบัคนืโดยเฉพาะกลุ่มนักลงทุนต่างชาต ิซึง่เ ดอืน ม.ค. นักลงทุนต่างชาตเิขา้ซื้อสุทธิ
ในตลาดหุน้ไทยเป็นครัง้แรกในรอบ 1 ปี โดยมยีอดซื้อสุทธ ิ6,722 ลา้นบาท 

ในเดอืน ก.พ. 2562 SET Index ปรบัเพิม่ขึน้ต่อเนื่องจากเดอืน ม.ค. หลงัจากทีม่ขี่าว โดนัลด ์ทรมัป์ ประกาศเลื่อนการ
ขึน้ภาษนี าเขา้สนิคา้จากจนีออกไปจากวนัที ่1 ม.ีค. 2562 

SET Index เดือน มี.ค. 2562 เคลื่อนไหวผนัผวนในทิศทางลงเนื่ องจากนักลงทุนกลบัมากังวลต่อการชะลอตัวของ
เศรษฐกิจโลกหลงัจากบรรดาธนาคารกลางของประเทศต่างๆ ทยอยปรบัลดคาดการณ์ GDP ในปีนี้และปีหน้า ขณะเดียวกัน
ตลาดพนัธบตัรของสหรฐัเกดิภาวะ Invert yield curve หรอื เกดิสญัญาณเตอืนถงึภาวะเศรษฐกจิถดถอย นอกจากนี้นักลงทุนยงั
วติกกงัวลต่อปัญหาการเมอืงในประเทศหลงัจากผลการเลอืกตัง้ ส.ส.เมื่อวนัที่ 24 ม.ีค.2562 ไม่มพีรรคใดไดเ้สยีงขา้งมากหรอื
เกนิกึง่หนึ่งของจ านวน ส.ส. (250 คน) ท าใหก้ารจดัตัง้รฐับาลเป็นไปอย่างล่าชา้ และมโีอกาสทีร่ฐับาลใหม่จะเป็นรฐับาลผสมบ่งชี้
ถงึความไม่มเีสถยีรภาพในการบรหิารประเทศของรฐับาลในระยะยาว  
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SET Index เดอืน เม.ย. 2562 ปรบัตวัขึน้ในทศิทางเดยีวกบัตลาดหุน้อื่นๆ ทัว่โลก เน่ืองจากนักลงทุนคาดหวงัจนีและ
สหรฐัจะบรรลุขอ้ตกลงเพื่อยุตปัิญหาสงครามการค้า, การคลายกงัวลปัญหา Brexit หลงั EU เลื่อนเส้นตายใหอ้งักฤษไปจนถึง
เดอืน ต.ค. 2561 และการคลายกงัวลสภาพคล่องในตลาดตงึตวั หลงัเฟดส่งสญัญาณคงอตัราดอกเบี้ยและจะยุตกิารลดขนาดงบ
ดุล (Balance sheet)  

นอกจากนี้ตลาดหุ้นยงัมปัีจจยับวกเฉพาะตวัจาก MSCI ประกาศอนุมตัใิหร้วมการลงทุนใน NVDR ไวใ้นการค านวณ
ดชันีรอบใหม่ เริม่มผีล 29 พ.ค. 2562 และนักลงทุนยงัเขา้ซื้อเกง็ก าไรผลประกอบการงวดไตรมาส 1 ปี 2562 อย่างไรกต็ามดชันี
เพิม่ขึน้ไดใ้นกรอบจ ากดัเท่านัน้เนื่องจากตลาดยงัมปัีจจยัเสีย่งจากปัญหาการเมอืงในประเทศคอยกดดนั 

ในเดอืน พ.ค. 2562 ตลาดปรบัตวัลงในทศิทางเดยีวกบัตลาดหุน้อื่นๆทัว่โลก เน่ืองจากนักลงทุนกลบัมากงัวลกบัปัญหา
สงครามการค้าหลงัจากสหรฐัประกาศปรบัขึน้ภาษีน าเขา้สนิคา้จากจนีรอบใหม่วงเงนิ 2 แสนล้านดอลลาร์ เป็น 25% จากเดมิ 
10% และพรอ้มทีจ่ะเรยีกเกบ็ภาษสีนิคา้น าเขา้จากจนีเพิม่อกี 3.25 แสนลา้นเหรยีญในอตัรา 25% ขณะทีจ่นีตอบโตด้ว้ยการปรบั
ขึน้ภาษีน าเขา้สนิคา้จากสหรฐัมูลค่ารวมประมาณ 60,000 ล้านเหรยีญ คลอบคลุมสนิค้ากว่า 5,000 รายการ โดยจะจดัเกบ็ภาษี
ในหลายอตัราตัง้แต่ 5%-25% ขณะเดยีวกนัสหรฐัยงัประกาศแบนกลุ่มธุรกจิสนิคา้เทคโนโลยใีนจนี อาท ิหวัเว่ย แมสุ้ดทา้ยสหรฐั
จะประกาศเลื่อนค าสัง่แบนดงักล่าวออกไปอีก 90 วนั แต่ก็ไม่ช่วยให้ตลาดคลายกงัวลกบัปัญหาดงักล่าว นอกจากนี้ตลาดหุ้น  
บา้นเรายงัมปัีจจยักดดนัจากภายใน อาท ิตวัเลข GDP ประจ าไตรมาส 1 ปี 2562 ขยายตวั 2.8% ต ่าสุดในรอบ 4 ปี ความเสีย่ง
ทางการเมอืงเพิม่ขึน้หลงัการจดัตัง้รฐับาลเป็นไปอย่างล่าชา้ โดยนักลงทุนต่างชาตขิายสุทธติัง้แต่ตน้ปี 2562 ที ่6,037 ลา้นบาท 

SET Index เดือน มิ.ย. 2562 ปรบัตัวขึ้นอย่างร้อนแรง โดยมีปัจจัยหนุนหลักมาจากการไหลเข้าของ Fund flow 
ต่างชาต ิตอบรบั Fed และธนาคารกลางต่างๆส่งสญัญาณลดอตัราดอกเบี้ยและคาดว่าจะมกีารน าโครงการ QE กลบัมาใชก้นัอกี
ครัง้ ประเดน็น้ีกดดนัใหค้่าเงนิดอลลารส์หรฐัอ่อนค่า อตัราผลตอบแทนพนัธบตัรของสหรฐัลดลงและต ่ากว่าเมื่อเทยีบกบัพนัธบตัร
ของกลุ่มประเทศเกิดใหม่ กระตุ้นให้เกิดการเคลื่อนย้ายของเงินลงทุนจากประเทศพัฒนาแล้วเข้าสู่ตลาดเกิดใหม่มากขึ้น 
นอกจากนี้ตลาดหุน้บ้านเรายงัมปัีจจยับวกเฉพาะตวัจากการจดัตัง้รฐับาลใหม่จงึหนุนให ้Set Index ปรบัขึน้รอ้นแรง โดย SET 
Index เดอืน ม.ิย. เพิม่ขึน้ 110 จุด (+6.8%) ปิดทีร่ะดบั 1,730 จุด มลูค่าการซื้อขายเฉลี่ย 59,640 ล้านบาท ทรงตวั 2.6%mom 
นักลงทุนต่างชาตซิื้อสุทธติ่อเนื่องเป็นเดอืนที ่2 อกี 46,686 ลา้นบาท ส่งผลให ้2019YTD พลกิเป็นบวก 40,649 ลา้นบาท 

SET Index เดอืน ก.ค. 2562 ตลาดหุน้พกัตวัหลงัจากทีป่รบัตวัขึน้อย่างรอ้นแรงกว่า 110 จุด (+6.8%) ในเดอืน ม.ิย.ที่
ผ่านมา โดยในเดอืนนี้ตลาดยงัคงคาดหวงัเฟดจะปรบัลดอตัราดอกเบี้ย รฐับาลกลบัสู่ระบอบประชาธปิไตยเตม็รูปแบบ ส่งผลให้
สถาบนัจดัอนัดบัความน่าเชื่อถอืของต่างประเทศ อาท ิFitch rating และ Moody ปรบัเพิม่ Outlook ของประเทศขึน้จาก Stable 
เป็น Positive ส่งผลให ้Fund flow ต่างชาตยิงัไหลเขา้ตลาดหุน้ไทยอย่างต่อเนื่อง อย่างไรกต็ามด้วยดชันีทีป่รบัขึ้นรอ้นแรงไป
แล้วในเดอืนทีผ่่านมาท าให ้Valuation ของ SET เริม่ตงึตวั,ตวัเลขเศรษฐกจิยงัอ่อนแอ โดยเฉพาะตวัเลขการส่งออกเดอืน ม.ิย. 
(ไม่รวมทองค าและน ้ามนั) หดตวัมากถงึ 8%yoy หดตวัมากสุดในรอบ 3 ปีครึง่ ปัญหาภยัแล้งรุนแรงและขยายตวัเป็นวงกวา้งไป
ในหลายพืน้ที ่อกีทัง้ผลประกอบการของบรษิทัจดทะเบยีนใน ไตรมาส 2/2562 มสีญัญาณชะลอตวั กลุ่มธนาคารแมง้บจะออกมา
ตามตลาดคาดแต่เริม่เหน็สญัญาณ NPL สูงขึ้นในหลายภาคธุรกจิ อกีทัง้ยงัมปัีจจยัลบจากการออกมาตรการสกดัการเกง็ก าไร
ค่าเงนิบาทของแบงกช์าต ิปัจจยัเหล่านี้กดดนัใหน้ักลงทุนสถาบนัเดนิหน้าขายปรบัพอรต์กดดนั SET Index ตลอดทัง้เดอืน 

โดยในช่วงเดอืน ส.ค. 2562 SET Index ปรบัตวัลงในทศิทางเดยีวกบัตลาดหุน้ต่างประเทศเน่ืองจากนักลงทุนกลบัมา
กังวลต่อปัญหาสงครามการค้าที่รุนแรงมากขึ้นหลงัจากจีนและสหรฐัต่างประกาศเพิ่มภาษีน าเข้าสินค้าระหว่างกันเพิ่มขึ้น 
นอกจากนี้นักลงทุนยงัเทขายสนิทรพัยเ์สีย่งเน่ืองจากกงัวลกับภาวะเศรษฐกจิถดถอยหลงัจากอตัราผลตอบแทนพนัธบตัรรฐับาล
สหรฐัเกดิภาวะ Invert yield curve นอกจากนี้ภายในประเทศกม็ปัีจจยักดดนัเช่นกนั อาท ิGDP ไตรมาส 2/19 ขยายตวั 2.3% 
ต ่าสุดในรอบ 19 ไตรมาส, เกดิเหตุระเบดิ 9 จุด ในพืน้ทีข่องกรุงเทพฯ และ ผูต้รวจการแผ่นดนิยื่นให้ศาลรฐัธรรมนูญวนิิจฉัยปม
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กองทุนเปิด แอล เอช สแทรทิจี อิควิต้ี หุ้นระยะยาว (LHSTGLTF) 

ถวายสตัยข์องนายกฯ กดดนัให ้Set Index ณ สิน้เดอืน ส.ค. ลดลง 57 จุด (-3.3%) ปิดทีร่ะดบั 1,655 จุด แต่อย่างไรกต็ามยงัคง
มปัีจจยับวกทีค่าดวา่จะส่งผลดตี่อตลาดหุน้ไดแ้ก่ กนง.มมีต ิ5:2 เสยีงใหล้ดอตัราดอกเบีย้นโยบาย 0.25% เป็น 1.5% ซึง่เป็นการ
ลดอตัราดอกเบี้ยเป็นครัง้แรกในรอบ 4 ปี และครม.อนุมตัิมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ 3 ด้านมูลค่า 3.2 แสนล้านบาท เน้น
มาตรการเร่งด่วน อาท ิแกปั้ญหาภยัแลง้ และช่วยเหลอืค่าครองชพีซึง่คาดว่าจะสามารถกระตุน้เศรษฐกจิได้ 

การซื้อขายของตลาดหุน้ไทยในเดอืนกนัยายนมคีวามผนัผวนค่อนขา้งสูง โดยจติวทิยาของตลาดหุ้นไทยดขีึน้ในช่วง
ครึง่แรกของเดอืน ตามปัจจยับวกจากต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นข่าวสารดา้นสงครามการคา้ทีผ่่อนคลายลง รวมทัง้การทีธ่นาคาร
กลางหลกัๆ ไดป้ระกาศมาตรการกระตุ้นทางการเงนิเพิม่เตมิ อย่างไรกด็หีลงัจากดชันีฯ ปรบัขนึทดสอบระดบั 1,680 จุดหลาย
ครัง้ (ซึ่งเป็นระดับส าคัญทัง้เชิง technical และ PE band) และไม่สามารถผ่านไปได้ ส่งผลให้มีแรงขายท าก าไรออกมา
ค่อนขา้งมากในช่วงครึง่หลงัของเดอืนกนัยายน ผนวกกบัมแีรงขายจากฝัง่นักลงทุนสถาบนัในประเทศออกมาเพิม่เตมิ ซึง่คาดว่า
จะเป็นผลจากการส ารองเงนิสดเพื่อจองซื้อหุน้ IPO และหุน้ PO ของบรษิทัขนาดใหญ่ต่างๆ ขณะทีใ่นสปัดาห์สุดทา้ยของเดอืน
นัน้ พบว่าแรงขายเริม่เบาบางลงจากทุกฝ่าย และตลาดหุน้ไทยเริม่สรา้งฐานไดอ้กีครัง้หนึ่ง ภาพรวมทัง้เดอืนจงึพบว่าตลาดหุ้น
ไทยมคีวามผนัผวนค่อนขา้งสูงและปิดปรบัลดลงเลก็น้อยจากเดอืนก่อนหน้านัน้ ทัง้นี้ดชันีฯ ปิดเดอืนที ่1,637.22 ลดลง 1.07% 
ดว้ยมลูค่าการซื้อขายเฉลีย่ต่อวนัที ่5.67 หมื่นลา้นบาท 

ในเดอืน ต.ค. 2562 ดชันีตลาดหลกัทรพัย์ผนัผวนในทิศทางลงเนื่องจากนักลงทุนกงัวลต่อภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว 
หลงัจากตวัเลขชี้น าเศรษฐกจิของไทยในหลายกจิกรรมยงัหดตวัลงอย่างต่อเนื่อง น าโดย ดชันีความเชื่อมัน่ผูบ้รโิภคเดอืน ก.ย.
ต ่าสุดในรอบ 3 ปี, ตัวเลขส่งออกเดือน ก.ย.หดตัวต่อเนื่องอีก 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% ปัจจยัลบดงักล่าวกดดนัให้นักลงทุนเท
ขายหุ้นในกลุ่มธนาคารเพราะเชื่อว่าเศรษฐกจิที่ชะลอตวัจะท าให้อตัราการเตบิโตของสนิเชื่อลดลงและยงัน ามาซึ่งหนี้ NPLs ที่
สูงขึ้น อีกทัง้ยงัมกีารขายหุ้นในกลุ่ม Real sector เพื่อลดความเสี่ยงก่อนที่บรษิัทเหล่านี้จะประกาศงบ 3Q19 โดยคาดว่าผล
ประกอบการของบรษิัทจดทะเบยีนส่วนใหญ่จะออกมาไม่ด ีโดยเฉพาะกลุ่มธุรกิจโรงกลัน่และปิโตรเคม ีโดยมูลค่าการซื้อขาย
เฉลีย่เดอืน ต.ค. 2562 49,577 ลา้นบาท ลดลง 12.6%mom นักลงทุนต่างชาตขิายสุทธ ิ2,325 ลา้นบาท 

 

 บรษิัทขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นอย่างสูง ทีไ่ด้มอบความไว้วางใจให้บรษิัทบรหิารเงนิลงทุนของท่าน 
บรษิทัยงัคงยนืยนัในความตัง้ใจและทุม่เทความสามารถเพื่อบรหิารเงนิของท่านอย่างมปีระสทิธภิาพสงูทีสุ่ดต่อไป และหากท่านมี
ขอ้สงสยัประการใด ท่านสามารถตดิต่อมาได้ที่บรษิทัหลกัทรพัย์จดัการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮา้ส ์จ ากดั หมายเลขโทรศพัท ์    
02-286-3484 หรอืทีอ่เีมล ์lhfund@lhfund.co.th 

 

    ขอแสดงความนับถอื 
                  บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน แลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จ ากดั 
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กองทุนเปิด แอล เอช สแทรทิจี อิควิต้ี หุ้นระยะยาว (LHSTGLTF) 

การแก้ไขเปล่ียนแปลงรายละเอียดโครงการในรอบปีบญัชี 
ส าหรบัระยะเวลาตัง้แต่วนัท่ี 1 พฤศจิกายน 2561 ถึงวนัท่ี 31 ตุลาคม 2562 

เร่ือง 
รายละเอียด 

วนัท่ีมีผล 
เดิม การแก้ไข 

เปลีย่นแปลงอตัราค่าธรรมเนียม
การจดัการรายปี 

อตัราปัจจุบนั (เกบ็จรงิ) 
1.0700 

อตัราใหม่ (เกบ็จรงิ) 
1.3375 

วนัที ่3 พฤษภาคม 2562 

เปลีย่นแปลงอตัราค่าธรรมเนียม
การสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนกองทนุ 
LTF และ RMF ออกไปยงับรษิทั
จดัการอื่น 

อตัราปัจจุบนั (เกบ็จรงิ) 
0.50 

(1) มลูค่าหน่วยลงทุนทีท่ า
รายการ** ต ่ากว่า 50,000 
บาท ไม่เรยีกเกบ็ 
(2) มลูค่าหน่วยลงทุนทีท่ า
รายการ** มากกว่าหรอื
เท่ากบั 50,000 บาท เรยีก
เกบ็ในอตัรา 500 บาทต่อ
รายการ 
 

วนัที ่3 พฤษภาคม 2562 

 
 
 

รายชื่อผู้จดัการกองทุน 
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กองทุนเปิด แอล เอช สแทรทิจี อิควิต้ี หุ้นระยะยาว (LHSTGLTF) 

ตารางเปรียบเทียบผลการด าเนินงาน 
กองทุนเปิด แอล เอช สแทรทิจี อิควิต้ี หุ้นระยะยาว ชนิดสะสมมูลค่า 

ข้อมูล ณ วนัท่ี 31 ตุลาคม 2562 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

    ขอ้มลู ณ วนัที ่31 ตุลาคม 2562 
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กองทุนเปิด แอล เอช สแทรทิจี อิควิต้ี หุ้นระยะยาว (LHSTGLTF) 

ตารางเปรียบเทียบผลการด าเนินงาน 
กองทุนเปิด แอล เอช สแทรทิจี อิควิต้ี หุ้นระยะยาว ชนิดจ่ายเงินปันผล 

ข้อมูล ณ วนัท่ี 31 ตุลาคม 2562 
 

 
 

   
     

 
 

 

 
    ขอ้มลู ณ วนัที ่31 ตุลาคม 2562 
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กองทุนเปิด แอล เอช สแทรทิจี อิควิต้ี หุ้นระยะยาว (LHSTGLTF) 

- เอกสารการวดัผลการด าเนินงานของกองทุนรวมฉบบันี้ไดจ้ดัท าขึน้ตามมาตรฐานการวดัผลการด าเนินงานของกองทุนรวมของ

สมาคมบรษิทัจดัการลงทุน 

- ผลการด าเนินงานในอดตี/ผลการเปรยีบเทยีบผลการด าเนินงานทีเ่กี่ยวขอ้งกบัผลติภณัฑ์ในตลาดทุน มไิดเ้ป็นสิ่งยนืยนัถงึผล

การด าเนินงานในอนาคต 

- ท าความเขา้ใจลกัษณะสนิคา้ เงือ่นไข ผลตอบแทน และความเสีย่ง ก่อนตดัสนิใจลงทุน 

 
 

รายงานสถานะการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผกูพนั 
มูลค่า ณ วนัท่ี 31 ตุลาคม 2562 

 
 

 
รายละเอียดการลงทุนในหลกัทรพัย ์

           มูลค่า ณ วนัท่ี 31 ตุลาคม 2562 

 
 

รายละเอียดการลงทนุ มลูค่าตามราคาตลาด %NAV

หลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิในประเทศ 137,965,094.49         100.65        

พนัธบตัรรฐับาล

     อายคุงเหลอืน้อยกวา่ 1 ปี 4,987,013.60            3.64           

เงนิฝากธนาคาร 12,818,484.89          9.35           

หุน้สามญั 120,159,596.00         87.66          

ประเภทรายการค้างรบัค้างจ่ายหรอืหนี้สนิอืน่ ๆ (890,670.86)             (0.65)          

มลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิ 137,074,423.63           100.00          

อตัราส่วน จ านวนเงินต้น มลูค่ายติุธรรม

(%) หรือ จ านวนหุ้น/ (บาท)

หน่วย

เงินฝากธนาคาร

ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) 9.35 12,812,427.27 12,818,484.89

          รวมเงินฝากธนาคาร 9.35 12,818,484.89

พนัธบตัรรฐับาล

ธนาคารแห่งประเทศไทย 3.64 5,000.00 4,987,013.60

          รวมพนัธบตัรรฐับาล 3.64 4,987,013.60

หุ้นสามญั

     หมวดธุรกจิการแพทย์

บรษิทั กรุงเทพดุสติเวชการ จ ากดั(มหาชน) 2.00 114,500.00 2,748,000.00

บรษิทั บางกอก เชน ฮอสปิทอล จ ากดั (มหาชน) 2.02 164,800.00 2,768,640.00

บรษิทั โรงพยาบาลราชธาน ีจ ากดั (มหาชน) 0.96 51,600.00 1,315,800.00

รายละเอียด



 

 

11 

 

กองทุนเปิด แอล เอช สแทรทิจี อิควิต้ี หุ้นระยะยาว (LHSTGLTF) 

รายละเอียดการลงทุนในหลกัทรพัย ์(ต่อ) 
มูลค่า ณ วนัท่ี 31 ตุลาคม 2562 

 

อตัราส่วน จ านวนเงินต้น มลูค่ายติุธรรม

(%) หรือ จ านวนหุ้น/ (บาท)

หน่วย

     หมวดธุรกจิขนสง่และโลจสิตกิส์

บรษิทั ท่าอากาศยานไทย จ ากดั (มหาชน) 6.47 113,300.00 8,865,725.00

บรษิทั บทีเีอส กรุ๊ป โฮลดิ้ง จ ากดั (มหาชน) 3.49 357,300.00 4,787,820.00

บรษิทัทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 4.00 508,100.00 5,487,480.00

     หมวดธุรกจิเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร

บรษิทั อนิทชั โฮลดิ้งส ์จ ากดั (มหาชน) 7.03 146,100.00 9,642,600.00

บรษิทั แอดวานซ ์อนิโฟร์ เซอร์วสิ จ ากดั (มหาชน) 7.00 41,900.00 9,595,100.00

     หมวดธุรกจิธนาคาร

ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 1.49 11,700.00 2,035,800.00

ธนาคารเกยีรตนิาคนิ จ ากดั (มหาชน) 2.01 42,100.00 2,757,550.00

ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) 1.51 18,500.00 2,072,000.00

บรษิทั ทสิโก้ไฟแนนเซยีลกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 3.02 42,400.00 4,134,000.00

บรษิทั ทุนธนชาต จ ากดั (มหาชน) 1.99 51,400.00 2,724,200.00

     หมวดธุรกจิประกนัภยัและประกนัชวีติ

บรษิทั ทคีวิเอม็ คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 1.00 29,600.00 1,376,400.00

     หมวดธุรกจิพลงังานและสาธารณูปโภค

บรษิทั จดัการและพฒันาทรพัยากรน ้าภาคตะวนัออก จ ากดั (มหาชน) 3.04 347,800.00 4,173,600.00

บรษิทั ททีดีบับลวิ จ ากดั (มหาชน) 7.04 709,400.00 9,647,840.00

บรษิทั ปตท. จ ากดั (มหาชน) 2.55 77,300.00 3,497,825.00

บรษิทั ผลติไฟฟ้า จ ากดั (มหาชน) 4.18 16,500.00 5,725,500.00

บรษิทั ราช กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 4.95 92,400.00 6,791,400.00

     หมวดธุรกจิพฒันาอสงัหารมิทรพัย์

บรษิทั ดบับลวิเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 2.00 587,200.00 2,748,096.00

บรษิทั เอม็ บ ีเค จ ากดั (มหาชน) 1.99 120,000.00 2,724,000.00

     หมวดธุรกจิพาณิชย์

บรษิทั ซพี ีออลล ์จ ากดั (มหาชน) 5.42 95,200.00 7,425,600.00

บรษิทั โฮม โปรดกัส ์เซน็เตอร์ จ ากดั (มหาชน) 1.50 119,700.00 2,058,840.00

     หมวดธุรกจิสือ่และสิง่พมิพ์

บรษิทั เมเจอร์ ซนีเีพลก็ซ ์กรุ้ป จ ากดั (มหาชน) 1.47 82,100.00 2,019,660.00

บรษิทั วจีไีอ จ ากดั (มหาชน) 2.04 286,500.00 2,793,375.00

     หมวดธุรกจิอาหารและเครื่องดื่ม

บรษิทั เจรญิโภคภณัฑอ์าหาร จ ากดั (มหาชน) 3.03 164,700.00 4,158,675.00

บรษิทั ไมเนอร์ อนิเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั (มหาชน) 1.01 38,300.00 1,378,800.00

บรษิทั อาร์ แอนด์ บ ีฟู้ด ซพัพลาย ์จ ากดั (มหาชน) 0.88 278,000.00 1,206,520.00

บรษิทั เอม็เคเรสโตรองต์กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 2.55 45,000.00 3,498,750.00

          รวมหุ้นสามญั 87.66 120,159,596.00

รวมเงินลงทนุ 100.65 137,965,094.49

รายการค้างจา่ยหรือหน้ีสินอ่ืน ๆ -0.65 -890,670.86

มลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิ 100.00 137,074,423.63

รายละเอียด
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รายละเอียดตวัตราสารและอนัดบัความน่าเช่ือถือ 
ของตราสารแห่งหน้ี เงินฝาก หรือ ตราสารก่ึงหน้ีก่ึงทุน 

มูลค่า ณ วนัท่ี 31 ตุลาคม 2562 

 

สถาบนัการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ TRIS Rating 
ค าอธิบายการจดัอนัดบัเครดิตตราสารหน้ีระยะกลางและยาวมอีายุตัง้แต่ 1 ปีขึ้นไป 
AAA อนัดบัเครดติสูงสุด มคีวามเสีย่งต ่าทีสุ่ด ผูอ้อกตราสารหนี้มคีวามสามารถในการช าระดอกเบี้ยและคนืเงนิต้นในเกณฑ์

สงูสุด และไดร้บัผลกระทบน้อยมากจากการเปลีย่นแปลงทางธุรกจิ เศรษฐกจิ และสิง่แวดลอ้มอื่นๆ 
AA มคีวามเสีย่งต ่ามาก ผูอ้อกตราสารหนี้มคีวามสามารถในการช าระดอกเบีย้และคนืเงนิต้นในเกณฑ์สงูมาก แต่อาจไดร้ับ

ผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงทางธุรกจิ เศรษฐกจิ และสิง่แวดลอ้มอื่นๆ มากกว่าอนัดบัเครดติทีอ่ยู่ในระดบั AAA 
A มคีวามเสีย่งในระดบัต ่า ผูอ้อกตราสารหนี้มคีวามสามารถในการช าระดอกเบี้ยและคนืเงนิต้นในเกณฑ์สูง แต่อาจไดร้บั

ผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงทางธุรกจิ เศรษฐกจิ และสิง่แวดลอ้มอื่นๆ มากกว่าอนัดบัเครดติทีอ่ยู่ในระดบัสงูกว่า 
BBB มคีวามเสีย่งในระดบัปานกลาง ผูอ้อกตราสารหนี้มคีวามสามารถในการช าระดอกเบีย้และคนืเงนิตน้ในเกณฑท์ีเ่พยีงพอ 

แต่มคีวามอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงทางธุรกจิ เศรษฐกจิ และสิง่แวดลอ้มอื่นๆ มากกว่า และอาจมคีวามสามารถใน
การช าระหนี้อ่อนแอลงเมื่อเทยีบกบัอนัดบัเครดติทีอ่ยู่ในระดบัสงูกว่า 

BB มคีวามเสีย่งในระดบัสงู ผูอ้อกตราสารหนี้มคีวามสามารถในการช าระดอกเบีย้และคนืเงนิต้นในเกณฑต์ ่ากว่าระดบัปาน
กลาง และจะไดร้บัผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงทางธุรกจิ เศรษฐกจิ และสิ่งแวดลอ้มอื่นๆ ค่อนขา้งชดัเจน ซึง่อาจส่ง
ใหค้วามสามารถในการช าระหนี้อยู่ในเกณฑท์ีไ่ม่เพยีงพอ 

B มคีวามเสี่ยงในระดบัสูงมาก ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการช าระดอกเบี้ยและคนืเงนิต้นในเกณฑ์ต ่า และ
อาจจะหมดความสามารถหรอืความตัง้ใจในการช าระหนี้ไดต้ามการเปลีย่นแปลงของสถานการณ์ทางธุรกจิ เศรษฐกิจ 
และสิง่แวดลอ้มอื่นๆ  

C มคีวามเสีย่งในการผดินัดช าระหนี้สูงทีสุ่ด ผูอ้อกตราสารหนี้ไม่มคีวามสามารถในการช าระดอกเบี้ยและคนืเงนิต้นตาม
ก าหนดอย่างชดัเจน โดยต้องอาศยัเงื่อนไขที่เอื้ออ านวยทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิง่แวดล้อมอื่นๆ อย่างมากจงึจะมี
ความสามารถในการช าระหนี้ได ้

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

เครดติภายในระดบัเดยีวกนั 

 

 

 

ประเภท                               ผูอ้อก อนัดบั มลูค่าตาม

ความน่าเช่ือถอื ราคาตลาด

พนัธบตัร ธนาคารแห่งประเทศไทย - 4,987,013.60                      

เงนิฝากธนาคาร ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) AA+(FITCH) 12,818,484.89                    
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ค าอธิบายการจดัอนัดบัเครดิตตราสารหน้ีระยะสัน้มอีายุต า่กว่า 1 ปี 

T1 ผู้ออกตราสารหนี้มีสถานะทัง้ทางด้านการตลาดและการเงนิที่แขง็แกร่งในระดบัดีมาก และนักลงทุนจะได้รบัความ
คุม้ครองจากการผดินัดช าระหนี้ทีด่กีว่าอนัดบัเครดติในระดบัอื่น ผูอ้อกตราสารทีไ่ดร้บัอนัดบัเครดติในระดบัดงักล่าวซึ่ง
มเีครื่องหมาย “+” ดว้ยจะไดร้บัความคุม้ครองดา้นการผดินัดช าระหนี้ทีส่งูยิง่ขึน้ 

T2 ผูอ้อกตราสารหนี้มีสถานะทัง้ทางดา้นการตลาดและการเงนิทีแ่ขง็แกร่งในระดบัด ีและมคีวามสามารถในการช าระหนี้
ระยะสัน้ในระดบัทีน่่าพอใจ 

T3 ผูอ้อกตราสารหนี้มคีวามสามารถในการช าระหนี้ระยะสัน้ในระดบัทีย่อมรบัได้ 

T4 ผูอ้อกตราสารหนี้มคีวามสามารถในการช าระหนี้ระยะสัน้ทีค่่อนขา้งอ่อนแอ 

อนัดบัเครดติทุกประเภททีจ่ดัโดย TRIS Rating เป็นอนัดบัเครดติตราสารหนี้ในตระกูลเงนิบาท ซึง่สะทอ้นความสามารถใน
การช าระหนี้ของผู้ออกตราสารโดยไม่รวมความเสีย่งในการเปลีย่นแปลงการช าระหนี้จากสกุลเงินบาทเป็นสกุลเงินตรา
ต่างประเทศ 

นอกจากนี้ TRIS Rating ยังก าหนด “แนวโน้มอันดับเครดิต” (Rating Outlook) เพื่อสะท้อนความเป็นไปได้ของการ
เปลี่ยนแปลงอนัดบัเครดติของผู้ออกตราสารในระยะปานกลางหรอืระยะยาว โดย TRIS Rating จะพจิารณาถงึโอกาสที่จะเกิด
การเปลีย่นแปลงของภาวะอุตสาหกรรมและสภาพแวดล้อมทางธุรกจิในอนาคตของผูอ้อกตราสารทีอ่าจกระทบต่อความสามารถ
ในการช าระหนี้ ทัง้นี้ แนวโน้มอนัดบัเครดิตที่ออกให้แก่หน่วยงานหนึ่งๆ จะเทียบเท่ากบัความสามารถในการช าระหนี้ของ
หน่วยงานนัน้ๆ แนวโน้มอนัดบัเครดติแบ่งออกเป็น 4 ระดบั ไดแ้ก่ 

Positive  หมายถงึ อนัดบัเครดติอาจปรบัขึน้ 

Stable  หมายถงึ อนัดบัเครดติอาจไม่เปลี่ยนแปลง 

Negative หมายถงึ อนัดบัเครดติอาจปรบัลดลง 

Developing หมายถงึ อนัดบัเครดติอาจปรบัขึน้ ปรบัลดลง หรอืไม่เปลีย่นแปลง 

สถาบนัการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ Fitch Rating 
ค าอธิบายการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือระยะยาว ส าหรบัประเทศไทย 

AAA(tha) แสดงถึงระดบัความน่าเชื่อถือขัน้สูงสุดของอนัดับความน่าเชื่อถือภายในประเทศไทย ซึ่งก าหนดโดย Fitch โดย
อนัดบัความน่าเชื่อถอืน้ีจะมอบใหก้บัอนัดบัความน่าเชื่อถอืทีม่คีวามเสีย่ง “น้อยทีสุ่ด” เมื่อเปรยีบเทยีบกบัผูอ้อกตรา
สารหรอืตราสารอื่นในประเทศไทย และโดยปกตแิล้วจะก าหนดใหแ้ก่ตราสารทางการเงนิทีอ่อกหรอืค ้าประกนัโดย
รฐับาล 

AA(tha) แสดงถึงระดบัความน่าเชื่อถือขัน้สูงมากเปรยีบเทยีบกบัผู้ออกตราสารหรอืตราสารอื่นในประเทศไทย โดยระดบั
ความน่าเชื่อถือของตราสารทางการเงนิขัน้นี้ต่างจากผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นที่ได้รบัการจดัอนัดบัความ
น่าเชื่อถอืขัน้สงูสุดของประเทศไทยเพยีงเลก็น้อย 
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BBB (tha) แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขัน้ปานกลางเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย 
อย่างไรก็ดีมคีวามเป็นไปได้มากว่าการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์หรอืสภาพทางเศรษฐกิจจะมีผลกระทบต่อ
ความสามารถในการช าระหนี้ไดต้รงตามก าหนดเวลาของตราสารทางการเงนิเหล่านี้มากกว่าตราสารหนี้อื่นทีไ่ดร้บั
การจดัอนัดบัความน่าเชื่อถอืในประเภททีส่งูกว่า 

BB (tha) แสดงถงึระดบัความน่าเชื่อถอืค่อนขา้งต ่าเมื่อเปรยีบเทยีบกบัผูอ้อกตราสารหรอืตราสารอื่นในประเทศไทย การช าระ
หนี้ตามเงื่อนไขของตราสารเหล่านี้ภายในประเทศนัน้ๆ มคีวามไม่แน่นอนในระดบัหนึ่งและความสามารถในการ
ช าระหนี้คนืตามก าหนดเวลาจะมคีวามไม่แน่นอนมากขึน้ตามการเปลีย่นแปลงของเศรษฐกจิในทางลบ 

B (tha) แสดงถงึระดบัความน่าเชื่อถอืขัน้ต ่าอย่างมนีัยส าคญัเมื่อเปรยีบเทยีบกบัผู้ออกตราสารหรอืตราสารอื่นในประเทศ
ไทย การปฏบิตัติามเงื่อนไขของตราสารหนี้และขอ้ผูกพนัทางการเงนิยงัคงเป็นไปไดใ้นปัจจุบนั แต่ความมัน่คงยงั
จ ากดัอยู่ในระดบัหนึ่งเท่านัน้ และความสามารถในการช าระหนี้คืนตามก าหนดเวลาอย่างต่อเนื่องนัน้ไม่แน่นอน 
ขึน้อยู่กบัสภาวะทีเ่อือ้ต่อการด าเนินธุรกจิและสภาพทางเศรษฐกจิ 

CCC(tha), CC(tha), C(tha)   แสดงถึงระดบัความน่าเชื่อถือขัน้ต ่ามากเมื่อเปรยีบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นใน
ประเทศไทย ความสามารถในการปฏิบตัติามขอ้ผูกพนัทางการเงนิขึน้อยู่กบัสภาวะทีเ่อื้อต่อการด าเนินธุรกิจและ
การพฒันาทางเศรษฐกจิเพยีงอย่างเดยีว 

D(tha) อนัดบัความน่าเชื่อถอืเหล่านี้ จะถูกก าหนดให้ส าหรบัองค์กรหรอืตราสารหนี้ซึ่งก าลงัอยู่ในภาวะผดินัดช าระหนี้ใน
ปัจจุบนั 

ค าอธิบายการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือระยะสัน้ ส าหรบัประเทศไทย 

F1 (tha) แสดงถงึระดบัความสามารถขัน้สงูสุดในการช าระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารตรงตามก าหนดเมื่อเปรยีบเทยีบกบัผู้
ออกตราสารหรอืตราสารอื่นๆในประเทศไทย ภายใตอ้นัดบัความน่าเชื่อถอืน้ีจะมอบใหส้ าหรบัอนัดบัความน่าเชื่อถอื
ที่มคีวามเสี่ยง “น้อยที่สุด” เมื่อเปรยีบเทียบกบัผู้ออกตราสารอื่นในประเทศเดยีวกันและโดยปกติแล้วจะก าหนด
ให้กับตราสารทางการเงินที่ออกหรือค ้าประกันโดยรฐับาล ในกรณีที่มีระดบัความน่าเชื่อถือสูงเป็นพิเศษจะมี
สญัลกัษณ์ “+” แสดงไวเ้พิม่เตมิจากอนัดบัความน่าเชื่อถอืทีก่ าหนด 

F2 (tha) แสดงถงึระดบัความสามารถในการช าระหนี้ตามเงือ่นไขทางการเงนิของตราสารตามก าหนดเวลาในระดบัทีน่่าพอใจ
เมื่อเปรยีบเทยีบกบัผูอ้อกตราสารหรอืตราสารอื่นๆในประเทศไทย อย่างไรกด็ ีระดบัความน่าเชื่อถอืดงักล่าวยงัไม่
อาจเทยีบเท่ากบักรณีทีไ่ดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเชื่อถอืทีส่งูกว่า 

F3 (tha) แสดงถงึระดบัความสามารถในการช าระหนี้ตามเงื่อนไขทางการเงนิของตราสารตามก าหนดเวลาในระดบัปานกลาง
เมื่อเปรยีบเทยีบกบัผูอ้อกตราสารหรอืตราสารอื่นๆในประเทศไทย ความสามารถในการช าระหนี้ดงักล่าวจะมคีวาม
ไม่แน่นอนมากขึ้นไปตามความเปลี่ยนแปลงในทางลบในระยะสัน้มากกว่าตราสารที่ได้รบัก ารจดัอนัดบัความ
น่าเชื่อถอืทีส่งูกว่า 
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B (tha) แสดงถึงระดบัความสามารถในการช าระหนี้ตามเงือ่นไขทางการเงนิของตราสารตามก าหนดเวลาทีไ่ม่แน่นอนเมื่อ
เปรยีบเทยีบกบัผูอ้อกตราสารหรอืตราสารอื่นๆในประเทศไทย ความสามารถในการช าระหนี้ดงักล่าวจะไม่แน่นอน
มากขึน้ตามการเปลีย่นแปลงทางเศรษฐกจิแลการเงนิในทางลบระยะสัน้ 

C (tha) แสดงถงึระดบัความสามารถในการช าระหนี้ตามเงือ่นไขทางการเงนิของตราสารตามก าหนดเวลาทีไ่ม่แน่นอนสงูเมื่อ
เปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรอืตราสารอื่นๆในประเทศไทย ความสามารถในการปฏิบตัิตามข้อผูกพนัทาง
การเงนิขึน้อยู่กบัสภาวะทีเ่อือ้ต่อการด าเนินธุรกจิและสภาพการณ์ทางเศรษฐกจิเท่านัน้ 

D (tha) แสดงถงึการผดินัดช าระหนี้ทีไ่ดเ้กดิขึน้แลว้หรอืก าลงัจะเกดิขึน้ 

หมายเหตุประกอบการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือในระยะยาว ในระยะสัน้ ส าหรบัประเทศไทย 

เครื่องบ่งชีพ้เิศษส าหรบัประเทศไทย “tha” จะถูกระบุไวต้่อจากอนัดบัความน่าเชื่อถอืทุกระดบั เพื่อแยกความแตกต่างออก
จากการจดัอนัดบัความน่าเชื่อถอืระดบัสากล เครื่องหมาย “ + ” หรอื “ - ” อาจจะถูกระบุไวเ้พิม่เตมิต่อจากอนัดบัความน่าเชื่อถอื
ส าหรบัประเทศหนึ่งๆ เพื่อแสดงถึงสถานะย่อยโดยเปรยีบเทยีบกนัภายในอนัดบัความน่าเชื่อถอืขึ้นหลกั ทัง้นี้ จะไม่มกีารระบุ
สญัลกัษณ์ต่อทา้ยดงักล่าว ส าหรบัอนัดบัความน่าเชื่อถอืระดบั “AAA (tha)” หรอือนัดบัทีต่ ่ากว่า “CCC (tha)” 

ส าหรบัอนัดบัความน่าเชื่อถือในระยะยาวและจะไม่มกีารระบุสญัลกัษณ์ต่อท้ายดงักล่าวส าหรบัอนัดบัความน่าเชื่อถือใน
ระยะสัน้ นอกเหนือจาก “F1 (tha)” 

สญัญาณการปรบัอนัดบัความน่าเชื่อถอื (Rating Watch) : สญัญาณการปรบัอนัดบัความน่าเชื่อถอืจะถูกใชเ้พื่อแจง้ใหน้ัก
ลงทุนทราบว่ามีความเป็นไปได้ที่จะมีการเปลี่ยนแปลงอนัดบัความน่าเชื่อถือและแจ้งแนวโน้มทิศทางของการเปลี่ยนแปลง
ดงักล่าว สญัญาณดงักล่าวอาจระบุเป็น “สญัญาณบวก” ซึง่บ่งชีแ้นวโน้มในการปรบัอนัดบัความน่าเชื่อถอืใหส้งูขึน้ “สัญญาณลบ” 
จะบ่งชีแ้นวโน้มในการปรบัอนัดบัความน่าเชื่อถอืใหต้ ่าลง หรอื “สญัญาณววิฒัน์” ในกรณีทีอ่นัดบัความน่าเชื่อถอือาจจะไดร้บัการ
ปรบัขึน้ ปรบัลง หรอืคงที ่โดยปกตสิญัญาณการปรบัอนัดบัความน่าเชื่อถอืมกัจะถูกระบุไวส้ าหรบัช่วงระยะเวลาสัน้ๆ 

 
รายงานสรปุเงินลงทุนในตราสารแห่งหน้ี เงินฝาก หรือตราสารก่ึงหน้ีก่ึงทุน 

มูลค่า ณ วนัท่ี 31 ตุลาคม 2562 

 

 

กลุม่ของตราสารการลงทนุ มลูค่าตามราคาตลาด %NAV

(ก) ตราสารภาครฐัไทย/ตราสารภาครฐัต่างประเทศ 4,987,013.60           3.64            

(ข) ตราสารทีธ่นาคารทีม่กีฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ ธนาคารพาณิชย์ 12,818,484.89         9.35            

หรอืบรษิทัเงนิทุนเป็นผูอ้อก/สัง่จ่าย/รบัอาวลั/ค า้ประกนั

(ค) ตราสารทีม่อีนัดบัความน่าเชื่อถอือยูใ่นอนัดบัทีส่ามารถ

ลงทุนได้ (Investment grade)

(ง) ตราสารทีม่อีนัดบัความน่าเชื่อถอือยูใ่นอนัดบัต ่ากวา่อนัดบัที่ - -

สามารถลงทุนได้ (Investment grade) หรอืไม่ม ีRating

สดัส่วนเงนิลงทุนขัน้สงูต่อมลูค่าทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุนส าหรบักลุ่มตราสารตาม (ง) เท่ากบั 15% NAV 
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รายชื่อหุ้นท่ีลงทุน 10 อนัดบัแรก พร้อมสดัส่วนการลงทุน 
มูลค่า ณ วนัท่ี 31 ตุลาคม 2562 

 
 
 
 

รายงานการลงทุนท่ีไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน 
รอบปีบญัชีระหวา่งวนัท่ี 1 พฤศจิกายน 2561 ถึงวนัท่ี 31 ตุลาคม 2562 

วนัที ่ รายละเอยีด การด าเนินการแกไ้ข 
  

 
 

 
 
 

การใช้สิทธิออกเสียงในท่ีประชุมผู้ถือหุ้น 
ผูล้งทุนสามารถตรวจดูแนวทางในการใชส้ทิธอิอกเสยีงและการด าเนินการใชส้ทิธอิอกเสยีงไดท้ี่ website ของบรษิัท

จดัการ www.lhfund.co.th 
 

 

 

 

 

ล าดบั ช่ือย่อ ร้อยละของเงินลงทุน

1 TTW 7.04

2 INTUCH 7.03

3 ADVANC 7.00

4 AOT 6.47

5 CPALL 5.42

6 RATCH 4.95

7 EGCO 4.18

8 BEM 4.00

9 BTS 3.49

10 EASTW 3.04

บรษิทั แอดวานซ์ อนิโฟร์ เซอร์วสิ จ ากดั (มหาชน)

บรษิทั จดัการและพฒันาทรพัยากรน ้าภาคตะวนัออก จ ากดั (มหาชน)

บรษิทั ทา่อากาศยานไทย จ ากดั (มหาชน)

บรษิทั ซ.ีพ.ีออลล์  จ ากดั (มหาชน)

บรษิทั ราช กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน)

บรษิทั ผลติไฟฟ้า จ ากดั (มหาชน)

บรษิทัทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จ ากดั (มหาชน)

บรษิทั บทีเีอส กรุ๊ป โฮลดิง้ส ์จ ากดั (มหาชน)

บรษิทั ททีดีบับลวิ จ ากดั (มหาชน)

บรษิทั อนิทชั โฮลดิง้ส ์จ ากดั (มหาชน)

ช่ือหลกัทรพัย์

http://www.lhfund.co.th/
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รายงานรายชื่อของบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง ท่ีมีการท าธรุกรรมกบักองทุนรวม 

 กองทุนเปิด แอล เอช แอคทีฟ หุ้นระยะยาว มีการท าธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องในรอบระยะเวลาตัง้แต่ วันที ่           
1 พฤศจกิายน 2561 ถงึวนัที ่31 ตุลาคม 2562 ตามรายชื่อ ดงันี้ 

- บรษิทั แลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จ ากดั (มหาชน) 

- บรษิทั ควอลติีเ้ฮา้ส ์จ ากดั (มหาชน) 

- บรษิทัหลกัทรพัย ์แลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จ ากดั (มหาชน) 

หมายเหตุ : ผูล้งทุนสามารถตรวจสอบการท าธุรกรรมกบับุคคลที่เกี่ยวขอ้งกบักองทุนรวม 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.sec.or.th/
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กองทุนเปิด แอล เอช สแทรทิจี อิควิต้ี หุ้นระยะยาว (LHSTGLTF) 

การรบัผลประโยชน์ตอบแทนเน่ืองจากการใช้บริการบุคคลอ่ืนๆ (Soft Commission) 

 

จ านวน บริษัทท่ีให้ผลประโยชน์
ข่าวสาร, 

บทวิเคราะห์

จดัเย่ียมชม

บริษัท
สมัมนา เหตผุลในการรบัผลประโยชน์

1 ธนาคารกสกิรไทย จ ากดั (มหาชน) P - - เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

2 ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) P - - เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

3 ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) P - - เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

4 ธนาคารกรุงศรอียธุยา จ ากดั (มหาชน) P - - เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

5 ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) P - - เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

6 ธนาคารทสิโก้ จ ากดั (มหาชน) P - - เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

7 ธนาคารซไีอเอม็บ ีไทย จ ากดั (มหาชน) P - - เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

8 ธนาคารยโูอบ ีจ ากดั (มหาชน) P - - เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

9 ธนาคารออมสนิ P - - เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

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

11 บรษิทัหลกัทรพัย ์เคท ีซมีโิก้ จ ากดั (มหาชน) P - - เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

12 บรษิทัหลกัทรพัย ์โนมรูะ พฒันสนิ จ ากดั (มหาชน) P - - เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

13 บรษิทัหลกัทรพัย ์เคจไีอ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) P P P เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

14 ธนาคารธนชาต จ ากดั(มหาชน) P - - เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

15 บรรษทัตลาดรองสนิเชื่อทีอ่ยูอ่าศยั P - - เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

16 บรษิทัหลกัทรพัย ์ทรนีตีี้ จ ากดั P P P เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

17 บรษิทัหลกัทรพัย ์ฟิลลปิ (ประเทศไทย) จ ากดั(มหาชน) P - - เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

18 ธนาคารเกยีรตนิาคนิ จ ากดั (มหาชน)   P - - เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

19 Bank of China P - - เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

20 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ P - - เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

21 ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮา้ส ์จ ากดั (มหาชน) P - - เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

22 ธนาคารไอซบีซี ี(ไทย) จ ากดั (มหาชน) P - - เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

23 ธนาคารทหารไทย จ ากดั (มหาชน) P - - เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

24 บรษิทัหลกัทรพัย ์ฟินนัเซยี ไซรสั จ ากดั (มหาชน) P P P เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
25 บรษิทัหลกัทรพัย ์ยโูอบ ีเคยเ์ฮยีน (ประเทศไทย) จ ากดั P P P เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
26 บรษิทัหลกัทรพัย ์ทสิโก้ จ ากดั (มหาชน) P P P เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

27 บรษิทัหลกัทรพัย ์ภทัร จ ากดั (มหาชน) P P P เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
28 บรษิทัหลกัทรพัย ์เมยแ์บงก์ กมิเอง็ (ประเทศไทย) จ ากดั P P P เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

29 บรษิทัหลกัทรพัย ์ซไีอเอม็บ ี(ประเทศไทย) จ ากดั P P P เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

30 บรษิทัหลกัทรพัย ์เอเชยี เวลท์ จ ากดั P P P เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

31 บรษิทัหลกัทรพัย ์บวัหลวง จ ากดั (มหาชน) P P P เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

32 บรษิทัหลกัทรพัย ์ไทยพาณิชย ์จ ากดั P P P เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

33 บรษิทัหลกัทรพัย ์กรุงศร ีจ ากดั (มหาชน) P P P เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

34 บรษิทัหลกัทรพัย ์แลนด์ แอนด์ เฮา้ส ์จ ากดั (มหาชน) P P P เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

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

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

37 บรษิทัหลกัทรพัยอ์าร์เอชบ ี(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) P P P เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

38 บรษิทัหลกัทรพัยพ์ฒันสนิ จ ากดั (มหาชน) P P P เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

39 บรษิทัหลกัทรพัยก์สกิรไทย จ ากดั (มหาชน) P P P เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

40 บรษิทัหลกัทรพัยธ์นชาต จ ากดั (มหาชน) P P P เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

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

42 บรษิทัหลกัทรพัย ์เคทบี ี(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) P P P เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
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กองทุนเปิด แอล เอช สแทรทิจี อิควิต้ี หุ้นระยะยาว (LHSTGLTF) 

ค่านายหน้าซื้อขายหลกัทรพัย ์
ตัง้แต่วนัท่ี 1 พฤศจิกายน 2561 ถึงวนัท่ี 31 ตุลาคม 2562 

 
          หมายเหตุ  *รวมภาษมีลูค่าเพิม่ 

 
 

อตัราส่วนหมุนเวยีนการลงทนุของกองทุน (Portfolio Turnover Ratio: PTR) 
มูลค่า ณ วนัท่ี 31 ตุลาคม 2562 

 
 
 
 
 
 
 
 

ล าดบั ช่ือบริษทันายหน้า ค่านายหน้า

(บาท)*

อตัราส่วน

(%)

1 บรษิทัหลกัทรพัย ์บวัหลวง จ ากดั 43,012.13 8.52

2 บรษิทัหลกัทรพัย ์ซจีเีอส-ซไีอเอม็บ ี(ประเทศไทย) จ ากดั  44,702.50 8.85

3 บรษิทัหลกัทรพัย ์ซ ีแอล เอส เอ (ประเทศไทย) จ ากดั  3,110.72 0.62

4 บรษิทัหลกัทรพัย ์โนมูระ พฒันสนิ จ ากดั (มหาชน)  48,021.72 9.51

5 บรษิทัหลกัทรพัย ์เครดติ สวสิ (ประเทศไทย) จ ากดั 9,018.08 1.79

6 บรษิทัหลกัทรพัย ์ดบีเีอส วคิเคอร์ส (ประเทศไทย) จ ากดั 2,020.92 0.40

7 บรษิทัหลกัทรพัย ์ฟินนัเซยี ไซรสั จ ากดั (มหาชน) 32,909.85 6.52

8 บรษิทั หลกัทรพัย ์เคจไีอ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 34,618.10 6.86

9 บรษิทัหลกัทรพัย ์กสกิรไทย จ ากดั (มหาชน)  80,840.63 16.00

10 บรษิทั หลกัทรพัย ์กรุงศร ีจ ากดั (มหาชน) 40,353.73 7.99

11 บรษิทัหลกัทรพัย ์เคทบี ี(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 26,642.56 5.28

12 บรษิทัหลกัทรพัย ์แลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จ ากดั (มหาชน) 36,516.92 7.23

13 บรษิทัหลกัทรพัย ์ภทัร จ ากดั (มหาชน) 1,459.12 0.29

14 บรษิทัหลกัทรพัย ์ไทยพาณิชย ์จ ากดั 13,567.32 2.69

15 บรษิทัหลกัทรพัย ์ทสิโก ้จ ากดั  72,082.01 14.26

16 บรษิทัหลกัทรพัยธ์นชาต จ ากดั (มหาชน)  11,557.87 2.29

17 บรษิทัหลกัทรพัย ์ทรนีีตี้ จ ากดั  4,525.57 0.90

รวม 504,959.75 100.00                  

ช่ือกองทนุ PTR

กองทุนเปิด แอล เอช สแทรทจิ ีอคิวติี้ หุน้ระยะยาว 1.2994
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กองทุนเปิด แอล เอช สแทรทิจี อิควิต้ี หุ้นระยะยาว (LHSTGLTF) 

ค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเกบ็จากกองทุนรวม 
ส าหรบัรอบระยะเวลาตัง้แต่วนัท่ี 1 พฤศจิกายน 2561 ถึงวนัท่ี 31 ตุลาคม 2562 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค่าใช้จ่ายทีเ่รยีกเก็บจากกองทุน* จ านวนเงนิ

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

ค่าธรรมเนยีมการจดัการ (Management Fee) 1,142.49 1.227 ไม่เกนิรอ้ยละ 3.00

ค่าธรรมเนยีมผูดู้แลผลประโยชน์ (Trustee Fee) 22.41 0.024 ไม่เกนิรอ้ยละ 0.10

ค่าธรรมเนยีมนายทะเบยีน (Registrar Fee) 248.98 0.267 ไม่เกนิรอ้ยละ 0.50

ค่าสอบบญัช ี(Audit Fee) 40.00 0.043 ตามทีจ่่ายจรงิ

ค่าทีป่รกึษาการลงทุน (Advisory Fee) ไม่มี ไม่มี ไม่มี

ค่าจดัตัง้และจดทะเบยีนกองทุน (Setup and Registered Fund) 36.28 0.039 ตามทีจ่่ายจรงิ

ค่าใช้จ่ายอืน่ๆ ในการด าเนนิโครงการ  (Others Operating  Expense) 26.29 0.028 ตามทีจ่่ายจรงิ

รวมค่าใช้จ่ายทัง้หมด** 1,516.45 1.628

ค่าใช้จ่ายในการซือ้ขายหลกัทรพัย์ 368.99 0.396 ตามทีจ่่ายจรงิ

หมายเหตุ

* ค่าธรรมเนยีมและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ รวมภาษมีลูค่าเพิม่ ภาษธุีรกจิเฉพาะ หรอืภาษอีืน่ใดในท านองเดยีวกนั(ถ้าม)ี

**  ไม่รวมค่านายหน้าซือ้ขายหลกัทรพัย ์และค่าธรรมเนยีมต่างๆ ทีเ่กดิขึน้จากการซือ้ขายหลกัทรพัย์

รอ้ยละของมลูค่าทรพัยส์นิสทุธิ
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กองทุนเปิด แอล เอช สแทรทิจี อิควิต้ี หุ้นระยะยาว (LHSTGLTF) 

 
 

รายงานของผู้สอบบญัชีรบัอนุญาต  
 
เสนอต่อ ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด แอล เอช สแทรทิจี อิควิต้ี หุ้นระยะยาว 
 
ความเหน็  

ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบการเงนิของกองทุนเปิด แอล เอช สแทรทจิ ีอคิวติี้ หุ้นระยะยาว ซึ่งประกอบดว้ยงบดุลและงบประกอบ
รายละเอยีดเงนิลงทุน ณ วนัที ่31 ตุลาคม 2562 งบก าไรขาดทุน งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสนิทรพัยสุ์ทธ ิงบกระแสเงนิสด และ
ขอ้มลูทางการเงนิทีส่ าคญัส าหรบัปีสิน้สุดวนัเดยีวกนัและหมายเหตุประกอบงบการเงนิ รวมถงึหมายเหตุสรุปนโยบายการบญัชทีี่
ส าคญั  

ขา้พเจา้เหน็ว่า งบการเงนิขา้งต้นนี้แสดงฐานะการเงนิและรายละเอยีดเงนิลงทุนของกองทุนเปิด แอล เอช สแทรทจิ ีอคิวติี้ หุ้น
ระยะยาว ณ วนัที่ 31 ตุลาคม 2562 ผลการด าเนินงาน การเปลี่ยนแปลงสนิทรพัย์สุทธ ิกระแสเงนิสด และขอ้มูลทางการเงินที่
ส าคญัส าหรบัปีสิน้สุดวนัเดยีวกนั โดยถูกตอ้งตามทีค่วรในสาระส าคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ 

 
เกณฑใ์นการแสดงความเหน็  

ขา้พเจา้ไดป้ฏบิตังิานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัช ีความรบัผิดชอบของขา้พเจา้ไดก้ล่าวไวใ้นวรรค ความรบัผดิชอบ
ของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากกองทุนตามข้อก าหนด
จรรยาบรรณของผู้ประกอบวชิาชีพบญัชทีี่ก าหนดโดยสภาวิชาชีพบญัชใีนส่วนที่เกี่ยวขอ้งกบัการตรวจสอบงบการเงนิ และ
ขา้พเจา้ได้ปฏบิตัติามความรบัผดิชอบด้านจรรยาบรรณอื่นๆ ซึ่งเป็นไปตามขอ้ก าหนดเหล่านี้ ขา้พเจา้เชื่อว่าหลกัฐานการสอบ
บญัชทีีข่า้พเจา้ไดร้บัเพยีงพอและเหมาะสมเพื่อใชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเหน็ของขา้พเจา้  
 
ข้อมูลอ่ืน  

ผูบ้รหิารกองทุนฯ เป็นผูร้บัผดิชอบต่อขอ้มลูอื่น ขอ้มูลอื่นประกอบดว้ย ขอ้มูลซึ่งรวมอยู่ในรายงานประจ าปีของกองทุนฯ แต่ไม่
รวมถึงงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีที่อยู่ในรายงานประจ าปีนัน้ ข้าพเจ้าคาดว่าข้าพเจ้าจะได้รบัรายงานประจ าปี
ภายหลงัวนัทีใ่นรายงานของผูส้อบบญัชนีี้ 

ความเหน็ของขา้พเจา้ต่องบการเงนิไม่ครอบคลุมถงึขอ้มลูอื่นและขา้พเจา้ไม่ไดใ้หค้วามเชื่อมัน่ต่อขอ้มลูอื่น 

ความรบัผดิชอบของขา้พเจ้าที่เกี่ยวเนื่องกบัการตรวจสอบงบการเงนิคอื การอ่านและพจิารณาว่าขอ้มูลอื่นมคีวามขดัแย้งที่มี
สาระส าคญักบังบการเงนิหรอืกบัความรูท้ีไ่ด้รบัจากการตรวจสอบของขา้พเจา้ หรอืปรากฏว่าขอ้มูลอื่นมกีารแสดงขอ้มูลทีข่ดัต่อ
ขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระส าคญัหรอืไม่ 

เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจ าปีของกองทุนฯ และหากข้าพเจ้าสรุปได้ว่ามีการแสดงข้อมูลที่ขดัต่อข้อเท็จจริงอันเป็น
สาระส าคญั ขา้พเจา้จะสื่อสารเรื่องดงักล่าวกบัผูบ้รหิารกองทุนฯ เพื่อใหผู้บ้รหิารกองทุนฯ ด าเนินการแก้ไขขอ้มูลทีแ่สดงขดัต่อ
ขอ้เทจ็จรงิ 
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กองทุนเปิด แอล เอช สแทรทิจี อิควิต้ี หุ้นระยะยาว (LHSTGLTF) 

ความรบัผิดชอบของผู้บริหารกองทุนฯ ต่องบการเงิน 

ผูบ้รหิารกองทุนฯ มหีน้าทีร่บัผดิชอบในการจดัท าและน าเสนองบการเงนิเหล่านี้โดยถูกตอ้งตามทีค่วร ตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงนิ และรบัผดิชอบเกีย่วกบัการควบคมุภายในทีผู่บ้รหิารกองทุนฯ พจิารณาว่าจ าเป็นเพื่อใหส้ามารถจดัท างบการเงนิที่
ปราศจากการแสดงขอ้มลูทีข่ดัตอ่ขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระส าคญัไม่ว่าจะเกดิจากการทจุรติหรอืขอ้ผดิพลาด  

ในการจดัท างบการเงนิ ผูบ้รหิารกองทุนฯ รบัผดิชอบในการประเมนิความสามารถของกองทุนในการด าเนินงานต่อเนื่อง เปิดเผย
เรื่องทีเ่กี่ยวกบัการด าเนินงานต่อเนื่อง (ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์การบญัชสี าหรบัการด าเนินงานต่อเนื่ องเวน้แต่
ผูบ้รหิารกองทุนฯ มคีวามตัง้ใจทีจ่ะเลกิกองทุนหรอืหยุดด าเนินงานหรอืไม่สามารถด าเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้  

ผูบ้รหิารกองทุนฯ มหีน้าทีใ่นการสอดส่องดแูลกระบวนการในการจดัท ารายงานทางการเงนิของกองทุน  
 
ความรบัผิดชอบของผู้สอบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน  

การตรวจสอบของขา้พเจ้ามวีตัถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมัน่อย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงนิโดยรวมปราศจากการแสดง
ขอ้มลูทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระส าคญัหรอืไม่ ไม่ว่าจะเกดิจากการทุจรติหรอืขอ้ผดิพลาด และเสนอรายงานของผูส้อบบญัชี
ซึ่งรวมความเห็นของขา้พเจา้อยู่ดว้ย ความเชื่อมัน่อย่างสมเหตุสมผลคอืความเชื่อมัน่ในระดบัสูงแต่ไม่ไดเ้ป็นการรบัประกนัว่า
การปฏบิตังิานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชจีะสามารถตรวจพบขอ้มูลที่ขดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระส าคญัทีม่อียู่ได้
เสมอไป ขอ้มลูทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จรงิอาจเกดิจากการทุจรติหรอืขอ้ผดิพลาดและถอืว่ามสีาระส าคญัเมื่อคาดการณ์อย่างสมเหตุสมผล
ว่ารายการที่ขดัต่อขอ้เทจ็จรงิแต่ละรายการหรอืทุกรายการรวมกนัจะมผีลต่อการตดัสนิใจทางเศรษฐกจิของผู้ ใช้งบการเงนิจาก
การใชง้บการเงนิเหล่านี้  

ในการตรวจสอบของขา้พเจา้ตามมาตรฐานการสอบบญัช ีขา้พเจา้ใชดุ้ลยพนิิจและการสงัเกตและสงสยัเยีย่งผูป้ระกอบวชิาชพี
ตลอดการตรวจสอบ การปฏบิตังิานของขา้พเจา้รวมถงึ  

• ระบุและประเมนิความเสี่ยงจากการแสดงขอ้มูลที่ขดัต่อขอ้เท็จจรงิอนัเป็นสาระส าคญัในงบการเงนิไม่ว่าจะเกิดจากการ
ทุจรติหรอืขอ้ผดิพลาด ออกแบบและปฏบิตังิานตามวธิกีารตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสีย่งเหล่านัน้ และไดห้ลกัฐาน
การสอบบญัชทีีเ่พยีงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเหน็ของขา้พเจา้ ความเสีย่งทีไ่ม่พบขอ้มูลทีข่ดัต่ อ
ขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระส าคญัซึง่เป็นผลมาจากการทุจรติจะสงูกว่าความเสีย่งทีเ่กดิจากขอ้ผดิพลาด เนื่องจากการทุจรติอาจ
เกี่ยวกบัการสมรู้ร่วมคดิ การปลอมแปลงเอกสารหลกัฐาน การตัง้ใจละเว้นการแสดงขอ้มูล  การแสดงขอ้มูลที่ไม่ตรงตาม
ขอ้เทจ็จรงิหรอืการแทรกแซงการควบคุมภายใน  

• ท าความเขา้ใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวขอ้งกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวธิีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับ
สถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวตัถุประสงคใ์นการแสดงความเหน็ต่อความมปีระสทิธผิลของการควบคุมภายในของกองทุน  

• ประเมนิความเหมาะสมของนโยบายการบญัชทีีผู่บ้รหิารกองทุนฯ ใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบญัชแีละ
การเปิดเผยขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งซึง่จดัท าขึน้โดยผูบ้รหิารกองทุนฯ  

• สรุปเกี่ยวกบัความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบญัชีส าหรบัการด าเนินงานต่อเนื่องของผู้บรหิารกองทุนฯ และจาก
หลกัฐานการสอบบญัชทีีไ่ดร้บั สรุปว่ามคีวามไม่แน่นอนที่มสีาระส าคญัทีเ่กี่ยวกบัเหตุการณ์หรอืสถานการณ์ทีอ่าจเป็นเหตุ
ให้เกดิขอ้สงสยัอย่างมนีัยส าคญัต่อความสามารถของกองทุนในการด าเนินงานต่อเนื่องหรอืไม่ ถ้าขา้พเจ้าไดข้อ้สรุปว่ามี
ความไม่แน่นอนทีม่สีาระส าคญั ขา้พเจา้ตอ้งกล่าวไวใ้นรายงานของผูส้อบบญัชขีองขา้พเจา้โดยใหข้้อสงัเกตถงึการเปิดเผย
ขอ้มูลในงบการเงนิที่เกี่ยวขอ้ง หรอืถ้าการเปิดเผยขอ้มูลดงักล่าวไม่เพียงพอ  ความเห็นของขา้พเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไป 
ขอ้สรุปของขา้พเจา้ขึน้อยู่กบัหลกัฐานการสอบบญัชทีีไ่ดร้บัจนถงึวนัทีใ่นรายงานของผูส้อบบญัชขีองขา้พเจา้ อย่างไรกต็าม 
เหตุการณ์หรอืสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุใหก้องทุนตอ้งหยุดการด าเนินงานต่อเนื่อง  
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• ประเมนิการน าเสนอ โครงสรา้งและเน้ือหาของงบการเงนิโดยรวม รวมถงึการเปิดเผยขอ้มลูว่างบการเงนิแสดงรายการและ
เหตุการณ์ในรปูแบบทีท่ าใหม้กีารน าเสนอขอ้มลูโดยถูกตอ้งตามทีค่วรหรอืไม่  

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้บริหารกองทุนฯ ในเรื่องต่างๆ ที่ส าคัญ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้
วางแผนไว ้ประเดน็ทีม่นีัยส าคญัทีพ่บจากการตรวจสอบรวมถงึขอ้บกพร่องทีม่นีัยส าคญัในระบบการควบคุมภายในหากขา้พเจา้
ไดพ้บในระหว่างการตรวจสอบของขา้พเจา้  

ขา้พเจา้ไดใ้หค้ ารบัรองแก่ผูบ้รหิารกองทุนฯ ว่าขา้พเจา้ไดป้ฏบิตัิตามขอ้ก าหนดจรรยาบรรณทีเ่กี่ยวขอ้งกบัความเป็นอสิระและ
ได้สื่อสารกบัผูบ้รหิารกองทุนฯ เกี่ยวกบัความสมัพนัธ์ทัง้หมดตลอดจนเรื่องอื่นซึ่งขา้พเจา้เชื่อว่ามเีหตุผลที่บุคคลภายนอกอาจ
พจิารณาว่ากระทบต่อความเป็นอสิระของขา้พเจา้และมาตรการทีข่า้พเจา้ใชเ้พื่อป้องกนัไม่ใหข้า้พเจา้ขาดความเป็นอสิระ  

จากเรื่องทีส่ื่อสารกบัผูบ้รหิารกองทุนฯ ขา้พเจา้ไดพ้จิารณาเรื่องต่างๆ ทีม่นีัยส าคญัมากทีสุ่ดในการตรวจสอบงบการเงนิในงวด
ปัจจุบนัและก าหนดเป็นเรื่องส าคญัในการตรวจสอบ ขา้พเจ้าได้อธบิายเรื่องเหล่านี้ในรายงานของผูส้อบบญัชเีวน้แต่กฎหมาย
หรอืขอ้บงัคบัไม่ใหเ้ปิดเผยต่อสาธารณะเกีย่วกบัเรื่องดงักล่าว หรอืในสถานการณ์ทีย่ากทีจ่ะเกดิขึน้ ขา้พเจา้พจิารณาว่าไม่ควร
สื่อสารเรื่องดงักล่าวในรายงานของขา้พเจ้าเพราะการกระท าดงักล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุผลว่าจะมีผลกระทบ
ในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อส่วนไดเ้สยีสาธารณะจากการสื่อสารดงักล่าว 
 
ผูส้อบบญัชทีีร่บัผดิชอบงานสอบบญัชแีละการน าเสนอรายงานฉบบันี้คอื นายอนุสรณ์  เกยีรตกิงัวาฬไกล 
 
 

 
 
นายอนุสรณ์  เกยีรตกิงัวาฬไกล 
ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต เลขที ่2109 
บรษิทั เอเอสว ีแอนด ์แอสโซซเิอทส ์จ ากดั 

กรุงเทพมหานคร 

27 มกราคม 2563 
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กองทุนเปิด แอล เอช สแทรทิจี อิควิต้ี หุ้นระยะยาว  
งบดลุ 

ณ วนัท่ี 31 ตุลาคม 2562 

 

หน่วย : บาท

หมายเหตุ 2562 2561

สินทรพัย์

เงนิลงทุนตามมลูคา่ยตุธิรรม 125,146,609.60    64,775,303.35

(ราคาทุนปี 2562 : 119,801,457.62 บาท)

(ราคาทุนปี 2561 : 66,032,614.03 บาท)

เงนิฝากธนาคาร 6 12,812,427.27     3,324,193.17       

ดอกเบีย้และเงนิปันผลคา้งรบั 6,057.62            20,758.63           

ลูกหนี้จากการขายเงนิลงทุน 1,832,332.86       196,324.51         

คา่ใชจ่้ายรอการตดับญัชี 4.3 37,877.96           74,156.15           

รวมสินทรพัย์ 139,835,305.31    68,390,735.81      

หน้ีสิน

เจา้หนี้จากการซือ้เงนิลงทุน 2,529,009.58       169,581.49         

คา่ใชจ่้ายคา้งจ่าย 224,091.82         122,973.33         

หนี้สนิอื่น 7,780.28            2,863.91            

รวมหน้ีสิน 2,760,881.68        295,418.73           

สินทรพัยส์ทุธิ 137,074,423.63    68,095,317.08      

สินทรพัยส์ทุธิ :

ทุนที่ได้รบัจากผูถ้อืหน่วยลงทุน 131,728,323.96    68,390,766.34     

ก าไร(ขาดทุน)สะสม

บญัชปีรบัสมดุล 2,549,340.61 328,455.46

ก าไร(ขาดทุน)สะสมจากการด าเนนิงาน 5 2,796,759.06 (623,904.72)

สินทรพัยส์ทุธิ 137,074,423.63    68,095,317.08      

สนิทรพัยส์ุทธต่ิอหน่วยที่ค านวณแยกตามประเภทผูถ้อืหน่วยลงทุน มดีงันี้

 ชนดิสะสมมลูคา่ 10.4679 9.9566

 ชนดิจ่ายเงนิปันผล 10.3687 9.9568

จ านวนหน่วยลงทุนที่จ าหน่ายแลว้ทัง้หมด ณ วนัสิน้งวด (หน่วย) แยกตามประเภทผูถ้อืหน่วยลงทุน มดีงันี้

 ชนดิสะสมมลูคา่ 4,929,031.6200    2,742,734.0563    

 ชนดิจ่ายเงนิปันผล 8,243,800.7538    4,096,342.5748    

 รวม 13,172,832.3738   6,839,076.6311    

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงนินี้
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กองทุนเปิด แอล เอช สแทรทิจี อิควิต้ี หุ้นระยะยาว  
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน 
ณ วนัท่ี ถึงวนัท่ี 31 ตุลาคม 2562 

 
 

หน่วย : บาท

การแสดงรายละเอยีดเงนิลงทุนใช้การจดักลุ่มตามประเภทของเงนิลงทุน

ชื่อหลกัทรพัย์ ชื่อยอ่หลกัทรพัย์

พนัธบตัร

พนัธบตัรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที ่41/91/62 CB20109B 5,000,000.00       5,000.0000        4,987,013.60         3.98                -              9/1/2563

รวมพนัธบตัร 4,987,013.60           3.98                    

หลกัทรพัยจ์ดทะเบียน

หุ้นสามญั

เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร

บรษิทั แอดวานซ ์อนิโฟร์ เซอร์วสิ จ ากดั (มหาชน) ADVANC -                    41,900.0000       9,595,100.00         7.67                

บรษิทั อนิทชั โฮลดิ้งส ์จ ากดั (มหาชน) INTUCH -                    146,100.0000     9,642,600.00         7.71                

การแพทย์

บรษิทั บางกอก เชน ฮอสปิทอล จ ากดั (มหาชน) BCH -                    164,800.0000     2,768,640.00         2.21                

บรษิทั กรุงเทพดุสติเวชการ จ ากดั (มหาชน) BDMS -                    114,500.0000     2,748,000.00         2.20                

บรษิทั โรงพยาบาลราชธาน ีจ ากดั (มหาชน) RJH -                    51,600.0000       1,315,800.00         1.05                

ขนส่งและโลจิสติกส์

บรษิทั ท่าอากาศยานไทย จ ากดั (มหาชน) AOT -                    113,300.0000     8,865,725.00         7.08                

บรษิทั ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) BEM -                    508,100.0000     5,487,480.00         4.38                

บรษิทั บทีเีอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส ์จ ากดั (มหาชน) BTS -                    357,300.0000     4,787,820.00         3.83                

ธนาคาร

ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) BBL -                    11,700.0000       2,035,800.00         1.63                

ธนาคารเกยีรตนิาคนิ จ ากดั (มหาชน) KKP -                    42,100.0000       2,757,550.00         2.20                

ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) SCB -                    18,500.0000       2,072,000.00         1.66                

บรษิทั ทุนธนชาต จ ากดั (มหาชน) TCAP -                    51,400.0000       2,724,200.00         2.18                

บรษิทั ทสิโก้ไฟแนนเชยีลกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) TISCO -                    42,400.0000       4,134,000.00         3.30                

ประกนัภยัและประกนัชีวิต

บรษิทั ทคีวิเอม็ คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) TQM -                    29,600.0000       1,376,400.00         1.10                

วนัครบก าหนดอตัราดอกเบีย้ จ านวนหน่วย มลูค่ายตุธิรรม

อตัราสว่นของ

มลูค่ายตุธิรรม 

(%) มลูค่าทีต่ราไว้
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กองทุนเปิด แอล เอช สแทรทิจี อิควิต้ี หุ้นระยะยาว  
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ) 
ณ วนัท่ี ถึงวนัท่ี 31 ตุลาคม 2562 

 

หน่วย : บาท

การแสดงรายละเอยีดเงนิลงทุนใช้การจดักลุ่มตามประเภทของเงนิลงทุน

ชื่อหลกัทรพัย์ ชื่อยอ่หลกัทรพัย์

พลงังานและสาธารณูปโภค

บรษิทั จดัการและพฒันาทรพัยากรน ้าภาคตะวนัออก 

จ ากดั (มหาชน) EASTW -                    347,800.0000     4,173,600.00         3.33                

บรษิทั ผลติไฟฟ้า จ ากดั (มหาชน) EGCO -                    16,500.0000       5,725,500.00         4.58                

บรษิทั ปตท. จ ากดั (มหาชน) PTT -                    77,300.0000       3,497,825.00         2.79                

บรษิทั ราช กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) RATCH -                    92,400.0000       6,791,400.00         5.43                

บรษิทั ททีดีบับลวิ จ ากดั (มหาชน) TTW -                    709,400.0000     9,647,840.00         7.71                

พฒันาอสงัหาริมทรพัย์

บรษิทั เอม็ บ ีเค จ ากดั (มหาชน) MBK -                    120,000.0000     2,724,000.00         2.18                

บรษิทั ดบับลวิเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) WHA -                    587,200.0000     2,748,096.00         2.20                

พาณิชย์

บรษิทั ซ.ีพ.ี ออลล ์จ ากดั (มหาชน) CPALL -                    95,200.0000       7,425,600.00         5.93                

บรษิทั โฮม โปรดกัส ์เซน็เตอร์ จ ากดั (มหาชน) HMPRO -                    119,700.0000     2,058,840.00         1.65                

ส่ือและส่ิงพิมพ์

บรษิทั เมเจอร์ ซนีเีพลก็ซ ์กรุ้ป จ ากดั (มหาชน) MAJOR -                    82,100.0000       2,019,660.00         1.61                

บรษิทั ว ีจ ีไอ  จ ากดั (มหาชน) VGI -                    286,500.0000     2,793,375.00         2.23                

อาหารและเคร่ืองด่ืม

บรษิทั เจรญิโภคภณัฑอ์าหาร จ ากดั (มหาชน) CPF -                    164,700.0000     4,158,675.00         3.32                

บรษิทั เอม็เค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) M -                    45,000.0000       3,498,750.00         2.80                

บรษิทั ไมเนอร์ อนิเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั (มหาชน) MINT -                    38,300.0000       1,378,800.00         1.10                

บรษิทั อาร์ แอนด์ บ ีฟู้ด ซพัพลาย ์จ ากดั (มหาชน) RBF -                    278,000.0000     1,206,520.00         0.96                

รวมหลกัทรพัยจ์ดทะเบียน 120,159,596.00       96.02                  

รวมเงินลงทนุทัง้ส้ิน (ราคาทนุ 119,801,457.62 บาท) 125,146,609.60       100.00                

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นสว่นหนึง่ของงบการเงนินี้

วนัครบก าหนดอตัราดอกเบีย้ จ านวนหน่วย มลูค่ายตุธิรรม

อตัราสว่นของ

มลูค่ายตุธิรรม 

(%) มลูค่าทีต่ราไว้
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กองทุนเปิด แอล เอช สแทรทิจี อิควิต้ี หุ้นระยะยาว (LHSTGLTF) 

กองทุนเปิด แอล เอช สแทรทิจี อิควิต้ี หุ้นระยะยาว  
งบก าไรขาดทุน 

ส าหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ตุลาคม 2562 
 

 

หน่วย : บาท

ส าหรบัปีส้ินสดุ ส าหรบังวด

หมายเหตุ 31/10/62 23/11/60 - 31/10/61

รายได้จากการลงทนุ

รายได้เงนิปันผล 2,995,194.20 1,961,575.96

รายได้ดอกเบีย้ 106,744.25 103,448.50

รวมรายได้จากการลงทนุ 3,101,938.45 2,065,024.46

ค่าใช้จา่ย

ค่าธรรมเนยีมการจดัการ 7, 8 1,142,492.13 638,960.38

ค่าธรรมเนยีมผูดู้แลผลประโยชน์ 7 22,408.68           14,376.65          

ค่าธรรมเนยีมนายทะเบยีน 7, 8 248,984.59 159,740.05

ค่าธรรมเนยีมวชิาชพี 40,000.00 40,000.00

ค่าใช้จ่ายในการด าเนนิโครงการ 62,566.58 53,608.08

ภาษเีงนิได้ 908.64 -    

รวมค่าใช้จา่ย 1,517,360.62 906,685.16

รายได้จากการลงทนุสทุธิ 1,584,577.83 1,158,339.30

รายการก าไร(ขาดทนุ)สทุธิจากเงินลงทนุ

รายการขาดทุนสทุธทิีเ่กดิขึน้จากเงนิลงทุน (4,150,519.87) (524,933.34)

รายการก าไร(ขาดทุน)สทุธทิีย่งัไม่เกดิขึน้จากเงนิลงทุน 6,602,462.66 (1,257,310.68)

รวมรายการก าไร(ขาดทนุ)สทุธิจากเงินลงทนุ 2,451,942.79 (1,782,244.02)

การเพ่ิมขึน้(ลดลง)ในสินทรพัยส์ทุธิจากการด าเนินงาน 4,036,520.62 (623,904.72)

การเพิม่ขึน้(ลดลง)ในสนิทรพัยส์ทุธจิากการด าเนนิงานแยกตามประเภทผูถ้อืหน่วยลงทุน มดีงันี้

 ชนดิสะสมมลูค่า 1,451,647.96 (282,935.10)

 ชนดิจ่ายเงนิปันผล 2,584,872.66 (340,969.62)

 รวม 4,036,520.62 (623,904.72)

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นสว่นหนึง่ของงบการเงนินี้
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กองทุนเปิด แอล เอช สแทรทิจี อิควิต้ี หุ้นระยะยาว (LHSTGLTF) 

กองทุนเปิด แอล เอช สแทรทิจี อิควิต้ี หุ้นระยะยาว  
งบแสดงการเปล่ียนแปลงสินทรพัยสุ์ทธิ 
ส าหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ตุลาคม 2562

 

หน่วย : บาท

ส าหรบัปีส้ินสดุ ส าหรบังวด

หมายเหตุ 31/10/62 23/11/60 - 31/10/61

การเพ่ิมขึน้(ลดลง)ในสินทรพัยส์ทุธิจากการด าเนินงานในระหวา่งปี/งวด

รายได้จากการลงทุนสทุธิ 1,584,577.83      1,158,339.30       

รายการขาดทุนสทุธทิีเ่กดิขึน้จากเงนิลงทุน (4,150,519.87) (524,933.34)

รายการก าไร(ขาดทุน)สทุธทิีย่งัไม่เกดิขึน้จากเงนิลงทุน 6,602,462.66 (1,257,310.68)

การเพ่ิมขึน้(ลดลง)สทุธิในสินทรพัยส์ทุธิจากการด าเนินงาน 4,036,520.62        (623,904.72)           

การแบง่ปันส่วนทนุให้ผูถ้อืหน่วยลงทนุ 10 (615,856.84) -                    

การเพ่ิมขึน้(ลดลง)ของทนุท่ีได้รบั(ท่ีรบัซ้ือคืน)จากผูถ้อืหน่วยลงทนุในระหวา่งปี/งวด

มลูค่าหน่วยลงทุนทีอ่อกจ าหน่ายเริม่แรก -                   40,726,752.04      

มลูค่าหน่วยลงทุนทีอ่อกจ าหน่ายในระหวา่งปี/งวด 70,874,690.61     29,286,014.34      

มลูค่าหน่วยลงทุนทีร่บัซือ้คนืในระหวา่งปี/งวด (5,316,247.84)     (1,293,544.58)      

การเพ่ิมขึน้สทุธิของทนุท่ีได้รบัจากผูถ้อืหน่วยลงทนุ 65,558,442.77      68,719,221.80       

การเพ่ิมขึน้ของสินทรพัยส์ทุธิในระหวา่งปี/งวด 68,979,106.55      68,095,317.08       

สนิทรพัยส์ทุธติ้นปี/งวด 68,095,317.08     -                    

สินทรพัยส์ทุธิปลายปี/งวด 137,074,423.63    68,095,317.08       

การเปล่ียนแปลงของจ านวนหน่วยลงทนุ (มลูค่าหน่วยละ 10 บาท)

หน่วยลงทุนเริม่แรก -                   4,072,675.2040

หน่วยลงทุนต้นปี 6,839,076.6311 -                    

บวก หน่วยลงทุนทีอ่อกจ าหน่ายในระหวา่งปี/งวด 6,857,842.1702 2,892,740.2276

หกั หน่วยลงทุนทีร่บัซือ้คนืในระหวา่งปี/งวด (524,086.4275) (126,338.8005)

หน่วยลงทนุ ณ วนัส้ินปี/งวด 13,172,832.3738  6,839,076.6311     

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นสว่นหนึง่ของงบการเงนินี้
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กองทุนเปิด แอล เอช สแทรทิจี อิควิต้ี หุ้นระยะยาว (LHSTGLTF) 

กองทุนเปิด แอล เอช สแทรทิจี อิควิต้ี หุ้นระยะยาว  
งบกระแสเงินสด 

ส าหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ตุลาคม 2562 

 

หน่วย : บาท

ส าหรบัปีส้ินสดุ ส าหรบังวด

31/10/62 23/11/60 - 31/10/61

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน

การเพ่ิมขึน้(ลดลง)ในสินทรพัยส์ทุธิจากการด าเนินงาน 4,036,520.62           (623,904.72)               

รายการปรบักระทบการเพิม่ขึน้(ลดลง)สทุธใินสนิทรพัยส์ทุธจิากการด าเนนิงาน -

ให้เป็นเงนิสดสทุธทิีใ่ช้ไปในกจิกรรมด าเนนิงาน :-

การซือ้เงนิลงทุน (214,005,933.57)     (159,591,773.20)      

การจ าหน่ายเงนิลงทุน 156,174,327.67      93,121,428.73         

สว่นต ่ามลูค่าตราสารหนี้ตดัจ าหน่าย (87,757.56)            (87,202.90)             

การ(เพิม่ขึน้)ลดลงในดอกเบีย้และเงนิปันผลค้างรบั 14,701.01             (20,758.63)             

การเพิม่ขึน้ในลกูหนี้จากการขายเงนิลงทุน (1,636,008.35)        (196,324.51)            

การ(เพิม่ขึน้)ลดลงในค่าใช้จ่ายรอการตดับญัชี 36,278.19             (74,156.15)             

การเพิม่ขึน้ในเจ้าหนี้จากการซือ้เงนิลงทุน 2,359,428.09         169,581.49             

การเพิม่ขึน้ในค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 101,118.49           122,973.33             

การเพิม่ขึน้ในหนี้สนิอืน่ 4,916.37              2,863.91                

รายการขาดทุนสทุธทิีเ่กดิขึน้จากเงนิลงทุน 4,150,519.87         524,933.34             

รายการ(ก าไร)ขาดทุนสทุธทิีย่งัไม่เกดิขึน้จากเงนิลงทุน (6,602,462.66)        1,257,310.68          

เงินสดสทุธิท่ีใช้ไปในกิจกรรมด าเนินงาน (55,454,351.83) (65,395,028.63)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน

การจ าหน่ายหน่วยลงทุนเริม่แรก -                     40,726,752.04         

การจ าหน่ายหน่วยลงทุนในระหวา่งปี/งวด 70,874,690.61       29,286,014.34         

การรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนในระหวา่งปี/งวด (5,316,247.84)        (1,293,544.58)         

การแบ่งปันสว่นทุนให้ผูถ้อืหน่วยลงทุน (615,856.84)          -                       

เงินสดสทุธิท่ีได้มาจากกิจกรรมจดัหาเงิน 64,942,585.93         68,719,221.80           

เงินฝากธนาคารเพ่ิมขึน้สทุธิ 9,488,234.10           3,324,193.17             

เงนิฝากธนาคาร ณ วนัต้นปี 3,324,193.17         -                       

เงินฝากธนาคาร ณ วนัส้ินปี/งวด (หมายเหตขุ้อ 6) 12,812,427.27         3,324,193.17             

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นสว่นหนึง่ของงบการเงนินี้
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กองทุนเปิด แอล เอช สแทรทิจี อิควิต้ี หุ้นระยะยาว (LHSTGLTF) 

กองทุนเปิด แอล เอช สแทรทิจี อิควิต้ี หุ้นระยะยาว  
ข้อมูลทางการเงินท่ีส าคญั 

ส าหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ตุลาคม 2562 

 
 

 

 หน่วย : บาท

ส าหรบัปีส้ินสดุ ส าหรบังวด

31/10/62 23/11/60 - 31/10/61

ข้อมลูผลการด าเนินงาน (ต่อหน่วย)

มลูค่าหน่วยลงทุนเริม่แรก -                 10.0000             

มลูค่าสนิทรพัยส์ทุธติ้นปี 9.9568             -                   

รายได้จากกจิกรรมลงทุน :

รายได้จากการลงทุนสทุธิ 0.2028 0.0802

รายการขาดทุนสทุธทิีเ่กดิขึน้จากเงนิลงทุน (0.5313) (0.0363)

รายการก าไร(ขาดทุน)สทุธทิีย่งัไม่เกดิขึน้จากเงนิลงทุน 0.8452 (0.0871)

รายได(้ขาดทุน)จากกจิกรรมลงทุนทัง้สิน้ 0.5167 (0.0432)

หกั การแบ่งปันสว่นทุนให้ผูถ้อืหน่วยลงทุน * (0.0677) -                   

มลูค่าสินทรพัยส์ทุธิปลายปี/งวด 10.4058              9.9568                  

อตัราสว่นของก าไร(ขาดทุน)สทุธต่ิอมลูค่าสนิทรพัยส์ทุธถิวัเฉลีย่ระหวา่งปี/งวด (%) 4.3366             (0.9816)             

อตัราส่วนทางการเงินท่ีส าคญัและข้อมลูประกอบเพ่ิมเติมท่ีส าคญั

มลูค่าสนิทรพัยส์ทุธปิลายปี/งวด (พนับาท) 137,074.42       68,095.32          

อตัราสว่นของค่าใช้จ่ายรวมต่อมลูค่าสนิทรพัยส์ทุธถิวัเฉลีย่ระหวา่งปี/งวด (%) 1.6302             1.4266              

อตัราสว่นรายได้จากการลงทุนรวมต่อมลูค่าสนิทรพัยส์ทุธถิวัเฉลีย่ระหวา่งปี/งวด (%) 3.3325             3.2491              

อตัราสว่นของจ านวนถวัเฉลีย่ถ่วงน ้าหนกัของการซือ้ขายเงนิลงทุน

ระหวา่งปี/งวดต่อมลูค่าสนิทรพัยส์ทุธถิวัเฉลีย่ระหวา่งปี/งวด (%) ** 297.9374          260.2858           

ข้อมลูเพ่ิมเติม

* ค านวณจากจ านวนหน่วยลงทุนชนดิจ่ายเงนิปันผลทีจ่ าหน่ายแลว้ถวัเฉลีย่ระหวา่งปี/งวด

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นสว่นหนึง่ของงบการเงนินี้

** ไม่นบัรวมเงนิลงทุนในเงนิฝากธนาคาร ตัว๋สญัญาใช้เงนิ ใบรบัฝากเงนิ และการซือ้ขายเงนิลงทุนต้องเป็นรายการซือ้หรอืขายเงนิลงทุนอยา่งแท้จรงิซึง่ไม่รวมถงึการซือ้

โดยมสีญัญาขายคนื หรอืการขายโดยมสีญัญาซือ้คนื
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กองทุนเปิด แอล เอช สแทรทิจี อิควิต้ี หุ้นระยะยาว (LHSTGLTF) 

กองทุนเปิด แอล เอช สแทรทิจี อิควิต้ี หุ้นระยะยาว  
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ส าหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ตุลาคม 2562 

หน่วย : บาท  
1. ลกัษณะของกองทุนเปิด แอล เอช สแทรทิจี อิควิต้ี หุ้นระยะยาว 
กองทุนเปิด แอล เอช สแทรทจิ ีอคิวติี้ หุน้ระยะยาว (“กองทุนฯ”) เป็นกองทุนรวมตราสารแห่งทุนประเภทรบัซื้อคนืหน่วย
ลงทุน โดยมีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุนเป็น 2 ชนิด ได้แก่ ชนิดจ่ายเงินปันผล (LHSTGLTF-D) และชนิดสะสมมูลค่า 
(LHSTGLTF-A) ซึ่งจดทะเบียนเป็นกองทุนรวมกับส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรพัย์และตลาดหลักทรพัย ์
(“ก.ล.ต.”) เมื่อวนัที่ 23 พฤศจิกายน 2560 มีจ านวนเงนิทุนจดทะเบียน 500.00 ล้านบาท (แบ่งเป็น 50,000,000.0000 
หน่วย มลูค่าหน่วยละ 10 บาท) ซึง่ไม่มกี าหนดระยะเวลาสิน้สุดโครงการ 
กองทุนฯ จดัการโดย บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน แลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จ ากดั (“บรษิทัจดัการ”) 
กองทุนฯ มนีโยบายลงทุนในหุน้สามญัของบรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และ/หรอืตลาดหลกัทรพัย ์
เอม็ เอ ไอ (mai) โดยจะเน้นการลงทุนดว้ยการสรา้งกลุ่มหลกัทรพัยท์ีก่องทุนลงทุนใหม้คีวามผนัผวนต ่า เพื่อลดความผนัผวน
ของการลงทุนโดยรวมของกองทุนใหอ้ยู่ในระดบัต ่าทีสุ่ด โดยเฉลี่ยในรอบปีบญัชไีม่น้อยกว่ารอ้ยละ 80 ของมลูค่าทรพัยส์นิ
สุทธขิองกองทุน  
เงนิลงทุนส่วนที่เหลือ กองทุนอาจลงทุนในหลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สนิอื่นหรอืการหาดอกผลโดยวธิีอื่ นตามที่ระบุไว้ใน
โครงการหรอืตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอื ส านักงานคณะกรรมการประกาศก าหนด โดยการลงทุนนัน้จะต้องไม่
ส่งผลใหก้องทุนมฐีานะการลงทุนสุทธ ิ(net exposure) ในตราสารทุนหรอืหุน้ของบรษิทัจดทะเบยีนโดยเฉลี่ยรอบปีบญัชี
น้อยกว่ารอ้ยละ 65 ของมลูค่าทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุน 
กองทุนอาจลงทุนในหรอืมไีวซ้ึ่งตราสารหนี้ทีม่อีนัดบัความน่าเชื่อถอืต ่ากว่าทีส่ามารถลงทุนได ้(Non-investment grade) 
และตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated) รวมทัง้ตราสารทุนที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาด
หลกัทรพัย ์(Unlisted Securities) 
กองทุนฯ มนีโยบายไม่จ่ายเงนิปันผลแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนชนิดสะสมมลูค่า (LHSTGLTF-A) 
กองทุนฯ มีนโยบายจ่ายเงนิปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงนิปันผล (LHSTGLTF-D) ตามหลกัเกณฑ์และวธิีการที่
ก าหนดในหนังสอืชีช้วน 

2. หลกัเกณฑใ์นการจดัท างบการเงิน 

2.1 งบการเงนินี้จดัท าขึ้นตามมาตรฐานการบญัชแีละมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ รวมถึงการตคีวามและแนวปฏิบตัิ
ทางการบญัชทีี่ประกาศใช้โดยสภาวชิาชพีบญัช ี(“สภาวชิาชพีบญัช”ี) และการแสดงรายการใน งบการเงนิได้จดัท าขึ้น
ตามหลกัการบญัชทีีร่บัรองทัว่ไปภายใตพ้ระราชบญัญตักิารบญัช ีพ.ศ. 2543 และไดจ้ดัท าขึน้ตามหลกัเกณฑแ์ละรปูแบบ
ทีก่ าหนดในมาตรฐานการบญัชฉีบบัที่ 106 เรื่อง การบญัชสี าหรบักิจการทีด่ าเนินธุรกิจเฉพาะดา้นการลงทุน และตาม
ประกาศของส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์ 

2.2 งบการเงนิน้ีไดจ้ดัท าขึน้โดยใชเ้กณฑร์าคาทุนเดมิเวน้แต่จะไดเ้ปิดเผยเป็นอย่างอื่นในนโยบายการบญัช ี
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กองทุนเปิด แอล เอช สแทรทิจี อิควิต้ี หุ้นระยะยาว (LHSTGLTF) 

กองทุนเปิด แอล เอช สแทรทิจี อิควิต้ี หุ้นระยะยาว  
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ส าหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ตุลาคม 2562 

หน่วย : บาท  

2.3 การใชป้ระมาณการทางบญัช ี
ในการจดัท างบการเงนิให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ผู้บริหารต้องใช้การ
ประมาณและขอ้สมมติฐานหลายประการซึ่งมผีลกระทบต่อการก าหนดนโยบายและการรายงานจ านวนเงนิที่เกี่ยวกับ
สนิทรพัย ์หนี้สนิ รายได ้และค่าใชจ้่ายผลทีเ่กดิขึน้จรงิจงึแตกต่างจากทีป่ระมาณการไว ้

 ประมาณการและขอ้สมมตฐิานทีใ่ชใ้นการจดัท างบการเงนิจะไดร้บัการทบทวนอย่างต่อเนื่อง การปรบัประมาณการทาง
บญัชจีะบนัทกึในงวดบญัชทีีป่ระมาณการดงักล่าวไดร้บัการทบทวนและในอนาคตทีไ่ดร้บัผลกระทบ 

3.      มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิทีเ่ริม่มผีลบงัคบัในปีปัจจุบนัและทีจ่ะมผีลบงัคบัในอนาคตมรีายละเอยีด ดงันี้ 

3.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงนิทีเ่ริม่มผีลบงัคบัใชใ้นปีปัจจบุนั 
สภาวชิาชพีบญัชไีดอ้อกและปรบัปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงนิและการตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ
ฉบบัปรบัปรุง (ปรบัปรุง 2560) รวมถงึแนวปฏบิตัทิางบญัชฉีบบัใหม ่ซึง่มผีลบงัคบัใชส้ าหรบัรอบระยะเวลาบญัชทีี ่เริม่ใน
หรอืหลงัวนัที ่1 มกราคม 2561 ซึ่งมาตรฐานการรายงานทางการเงนิดงักล่าวไม่มผีลกระทบอย่างเป็นสาระส าคญัต่องบ
การเงนิน้ี 

3.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงนิใหม่ทีย่งัไมม่ผีลบงัคบัใช ้

• มาตรฐานการรายงานทางการเงนิที่จะมผีลบงัคบัใช้ส าหรบังบการเงนิทีม่รีอบระยะเวลาบญัชทีี่เริม่ในหรอืหลงัวนัที่ 1 
มกราคม 2562 
กองทุนฯ ไม่มแีผนที่จะน ามาตรฐานการรายงานทางการเงนิและการตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบั
ปรบัปรุง (ปรบัปรุง 2561) และฉบบัใหม่ รวมถึงแนวปฏิบตัิทางบญัช ีจ านวนหลายฉบบัซึ่งมผีลบงัคบัส าหรบัรอบ
ระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรอืหลงัวนัที่ 1 มกราคม 2562 มาใช้ก่อนวนัถือปฏิบัติ ซึ่งฝ่ายบริหารของกองทุนฯ ได้
ประเมนิแล้วเห็นว่ามาตรฐานการรายงานทางการเงนิขา้งต้นจะไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระส าคญัต่องบการเงนิ
ส าหรบัปีทีเ่ริม่ใชม้าตรฐานดงักล่าว โดยมมีาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัใหม่ซึง่ไดม้กีารเปลีย่นแปลงหลกัการ
ส าคญั ดงันี้ 
มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที่ 15 เรื่อง รายได้จากสญัญาทีท่ ากบัลูกคา้ ใช้แทนมาตรฐานการบญัชแีละ
การตคีวามมาตรฐานบญัชทีีเ่กีย่วขอ้งต่อไปนี้ 
มาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่11 (ปรบัปรุง 2560) สญัญาก่อสรา้ง 
มาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่18 (ปรบัปรุง 2560) รายได ้
การตคีวามมาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่31                           

(ปรบัปรุง 2560) 
รายได ้- รายการแลกเปลีย่นเกีย่วกบับรกิาร
โฆษณา 

การตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่13 
(ปรบัปรุง 2560)  

โปรแกรมสทิธพิเิศษแก่ลูกคา้ 
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กองทุนเปิด แอล เอช สแทรทิจี อิควิต้ี หุ้นระยะยาว (LHSTGLTF) 

กองทุนเปิด แอล เอช สแทรทิจี อิควิต้ี หุ้นระยะยาว  
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ส าหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ตุลาคม 2562 

หน่วย : บาท  
การตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่15 
(ปรบัปรุง 2560)  

สญัญาส าหรบัการก่อสรา้งอสงัหารมิทรพัย ์

การตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่18 
(ปรบัปรุง 2560)  

การโอนสนิทรพัยจ์ากลูกคา้ 

• มาตรฐานการรายงานทางการเงนิที่จะมีผลบงัคบัใช้ส าหรบังบการเงนิที่มีรอบระยะเวลาบญัชทีี่เริม่ในหรอืหลงัวนัที่      
1 มกราคม 2563 
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 การป้องกันความเสี่ยงของเงนิลงทุนสุทธิใน

หน่วยงานต่างประเทศ 
การตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่19 การช าระหนี้สนิทางการเงนิดว้ยตราสารทุน 
ปัจจุบันฝ่ายบริหารของกองทุนฯ อยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบที่อาจมีต่องบการเงินในปีที่เริ่มใช้มาตรฐาน
ดงักล่าวมาถอืปฏบิตั ิ

4. นโยบายการบญัชีท่ีส าคญั  

4.1 การรบัรูร้ายไดแ้ละค่าใชจ้่าย 
- ดอกเบีย้รบั รบัรูเ้ป็นรายไดต้ามระยะเวลาทีพ่งึไดร้บัโดยค านึงถงึผลตอบแทนทีแ่ทจ้รงิ 
- เงนิปันผลรบั รบัรูเ้ป็นรายไดต้ัง้แต่วนัทีป่ระกาศจ่ายและมสีทิธทิีจ่ะไดร้บั 
- บญัชส่ีวนเกนิและส่วนต ่ามูลค่าของตราสารหนี้ตดัจ าหน่ายตามวธิอีตัราดอกเบีย้ทีแ่ทจ้รงิซึ่งยอดทีต่ดัจ าหน่ายนี้แสดง

เป็นรายการปรบัปรุงกบัดอกเบีย้รบั 
- ก าไรหรอืขาดทุนทีเ่กดิขึน้จากการจ าหน่ายเงนิลงทุนรบัรูเ้ป็นรายไดห้รอืค่าใชจ้่าย ณ วนัทีจ่ าหน่ายเงนิลงทุน  
- ค่าใชจ้่ายรบัรูต้ามเกณฑค์งคา้ง 

4.2 เงนิลงทุนและการวดัค่าเงนิลงทนุ 
- เงนิลงทุนจะรบัรูเ้ป็นสนิทรพัย์ดว้ยจ านวนต้นทุนของเงนิลงทุน ณ วนัทีก่องทุนฯ มสีทิธใินเงนิลงทุน ต้นทุนของเงนิ

ลงทุนประกอบดว้ยรายจ่ายซื้อเงนิลงทุนและค่าใชจ้่ายโดยตรงทัง้สิน้ทีก่องทุนฯ จ่ายเพื่อใหไ้ดม้าซึง่เงนิลงทุนนัน้ 
- หลักทรัพย์ที่ เป็นตราสารทุนที่มีตลาดซื้ อขาย คล่องรองรับ  แสดงด้วยมูลค่ ายุติธรรมโดยใช้ราคา ปิด 

ในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยของวนัทีว่ดัค่าเงนิลงทุน  
- เงนิลงทุนในตราสารหนี้ในประเทศแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม โดยใช้ราคาหรอือตัราผลตอบแทนจากการซื้อขายที่

ประกาศโดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ณ วนัทีว่ดัค่าเงนิลงทุน 
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กองทุนเปิด แอล เอช สแทรทิจี อิควิต้ี หุ้นระยะยาว  
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ส าหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ตุลาคม 2562 

หน่วย : บาท  
- กองทุนฯ ใชว้ธิรีาคาทุนตดัจ าหน่ายในการก าหนดมูลค่ายุตธิรรมของตราสารหนี้ซึ่งมอีายุครบก าหนดภายใน 90 วนั 

นับตัง้แต่วนัที่ลงทุนและไม่มีเงื่อนไขการต่ออายุเมื่อมูลค่ายุติธรรมของตราสารหนี้นัน้ ไม่แตกต่างจากราคาทุนตัด
จ าหน่ายอย่างเป็นสาระส าคญั 

- ก าไร(ขาดทุน)สุทธทิีย่งัไม่เกดิขึน้จากการปรบัมูลค่าเงนิลงทุนใหเ้ป็นมลูค่ายุตธิรรมจะรบัรูใ้นงบก าไรขาดทุน ณ วนัที่
วดัค่าเงนิลงทุน 

- ราคาทุนของเงนิลงทุนทีจ่ าหน่ายใชว้ธิถีวัเฉลีย่ถ่วงน ้าหนัก 

4.3 ค่าใชจ้่ายรอตดับญัช ี
 ค่าใชจ้่ายรอตดับญัช ีเป็นค่าธรรมเนียมการจดทะเบยีนและจดัตัง้กองทุน ซึ่งตดัจ าหน่ายเป็นค่าใชจ้่ายภายในระยะเวลา 1 

ปี และ 3 ปี โดยใชว้ธิเีสน้ตรง 

4.4 บญัชปีรบัสมดุล 
 บญัชปีรบัสมดุลถอืเป็นส่วนหนึ่งของก าไรสะสม ซึง่จะบนัทกึเมื่อมกีารขายหรอืรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนของกองทุนฯ เพื่อท า

ให้ผูถ้ือหน่วยลงทุนมส่ีวนในสนิทรพัย์สุทธขิองกิจการลงทุนหรอืไดร้บัส่วนแบ่งจากกจิการลงทุนเท่าเทยีมกนัไม่ว่าผูถ้ือ
หน่วยลงทุนนัน้จะลงทุนหรอืเลกิลงทุนในกจิการลงทุน ณ เวลาใด 

4.5 ภาษเีงนิได ้
 กองทุนมหีน้าทีเ่สยีภาษเีงนิไดน้ิตบิุคคลเฉพาะเงนิไดพ้งึประเมนิตามมาตรา (40)(4)(ก) แห่งประมวลรษัฎากรในอตัรารอ้ย

ละ 15 ของรายไดก้่อนหกัรายจ่ายใด ๆ โดยมผีลบงัคบัใชต้ัง้แต่วนัที ่20 สงิหาคม 2562 

5. ขาดทุนสะสมจากการด าเนินงานต้นปี 

รายไดจ้ากการลงทุนสุทธสิะสม (เริม่สะสม 23 พ.ย. 60) 1,158,339.30 

ขาดทุนสุทธทิีเ่กดิขึน้จากเงนิลงทุนสะสม (เริม่สะสม 23 พ.ย. 60) (524,933.34) 

ขาดทุนสุทธทิีย่งัไม่เกดิขึน้จากเงนิลงทุนสะสม (เริม่สะสม 23 พ.ย. 60) (1,257,310.68) 

ขาดทุนสะสมจากการด าเนินงานต้นปีทัง้ส้ิน (623,904.72) 

6. เงินฝากธนาคาร 

 ณ วนัที ่31 ตุลาคม 2562 และ 2561 เงนิฝากธนาคาร ประกอบดว้ย :- 

 อตัราดอกเบีย้ต่อปี (%) จ านวนเงนิ 

 2562 2561 2562 2561 

ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) 0.375     0.375 12,812,427.27 3,324,193.17 
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กองทุนเปิด แอล เอช สแทรทิจี อิควิต้ี หุ้นระยะยาว  
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ส าหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ตุลาคม 2562 

หน่วย : บาท  

7. ค่าใช้จ่าย 

บรษิัทหลกัทรพัย์จดัการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จ ากัด เป็นผู้จดัการกองทุนฯ และนายทะเบียนหน่วยลงทุน โดยมี
ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) เป็นผูด้แูลผลประโยชน์ของกองทุนฯ 
ค่าธรรมเนียมการจดัการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบยีน (รอ้ยละต่อปีของมูลค่าทรพัย์สนิ
ทัง้หมดหกัด้วยมูลค่าหนี้สนิทัง้หมด ทัง้นี้ มูลค่าหนี้สินทัง้หมดไม่รวมค่าธรรมเนียมการจดัการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแล
ผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบยีนหน่วยลงทุน ณ วนัทีค่ านวณ) ซึง่สามารถสรุปไดด้งันี้ :- 

ค่าใชจ้่าย นโยบายการก าหนดราคา 

ค่าธรรมเนียมการจดัการ ไม่เกนิรอ้ยละ 3.00 ต่อปี 
ค่าธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน์ ไม่เกนิรอ้ยละ 0.10 ต่อปี 
ค่าธรรมเนียมนายทะเบยีน ไม่เกนิรอ้ยละ 0.50 ต่อปี  
  ค่าธรรมเนียมดงักล่าวรวมภาษมีลูค่าเพิม่ 

8. รายการบญัชีท่ีเก่ียวข้องกนั 

ในระหว่างปี/งวด กองทุนฯ มรีายการบญัชทีีส่ าคญักบักจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั รายการธุรกจิดงักล่าวเป็นไปตามเงือ่นไขทางการ
คา้และเกณฑต์ามทีต่กลงกนัระหว่างกองทุนฯ 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 สแทรทิจี อิควิต้ี หุ้นระยะยาว  
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ส าหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ตุลาคม 2562 

หน่วย : บาท  

รายการระหว่างกนัท่ีส าคญั มดีงัต่อไปน้ี 

  ส าหรบัปี/งวดสิน้สุดวนัที ่31 ตุลาคม 

 นโยบายการก าหนดราคา 2562 2561 

• บริษทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน แลนด ์แอนด ์เฮ้าส ์จ ากดั  
 

ค่าธรรมเนียมการจดัการ ตามเกณฑท์ีร่ะบุในหนังสอืชีช้วน 1,142,492.13 638,960.38 

ค่าธรรมเนียมนายทะเบยีน ตามเกณฑท์ีร่ะบุในหนังสอืชีช้วน 248,984.59 159,740.05 

• บริษทั แลนดแ์อนดเ์ฮ้าส ์จ ากดั (มหาชน) (ในฐานะผูอ้อกหลกัทรพัย)์  

ซื้อหลกัทรพัย ์ ราคาตลาด    98,157.29    1,461,403.59 

ขายหลกัทรพัย ์ ราคาตลาด 1,311,077.58 26,198.43 

เงนิปันผลรบั ตามราคาทีป่ระกาศจ่าย -  43,480.00 
• บริษทั ควอลิต้ี เฮ้าส ์จ ากดั (มหาชน) (ในฐานะผูอ้อกหลกัทรพัย)์ 

ซื้อหลกัทรพัย ์ ราคาตลาด 2,050,629.58 1,075,075.77 

ขายหลกัทรพัย ์ ราคาตลาด 2,388,308.85 380,098.42 

เงนิปันผลรบั ตามราคาทีป่ระกาศจ่าย 40,621.00 14,680.00 

• บริษทัหลกัทรพัย ์แลนด ์แอนด ์เฮ้าส ์จ ากดั (มหาชน) (ในฐานะผูค้า้หลกัทรพัย)์ 

ซื้อหลกัทรพัย ์ ราคาตลาด 15,832,247.37 6,613,753.02 

ขายหลกัทรพัย ์ ราคาตลาด 6,933,903.33 2,912,460.23 

ค่านายหน้า ตามทีร่ะบุในสญัญา 36,516.92 15,280.09 

 ยอดคงเหลือท่ีมีสาระส าคญักบักิจการท่ีเก่ียวข้องกนั มีดงัต่อไปน้ี 

  ณ วนัที ่31 ตุลาคม 

 นโยบายการก าหนดราคา 2562 2561 

• บริษทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน แลนด ์แอนด ์เฮ้าส ์จ ากดั  

ค่าธรรมเนียมการจดัการคา้งจ่าย 151,142.69 65,204.97 

ค่าธรรมเนียมนายทะเบยีนคา้งจา่ย 30,228.54 16,301.27 
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กองทุนเปิด แอล เอช สแทรทิจี อิควิต้ี หุ้นระยะยาว  
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ส าหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ตุลาคม 2562 

หน่วย : บาท  

• บริษทั แลนดแ์อนดเ์ฮ้าส ์จ ากดั (มหาชน)   

หลกัทรพัย ์ ราคาตลาด               - 
 

1,294,710.00 

• บริษทั ควอลิต้ี เฮ้าส ์จ ากดั (มหาชน)   

หลกัทรพัย ์ ราคาตลาด               - 683,578.00 

9. ข้อมูลเก่ียวกบัการซือ้ขายเงินลงทุน 

 กองทุนฯ ไดซ้ื้อและขายเงนิลงทุนส าหรับปีสิน้สุดวนัที่ 31 ตุลาคม 2562 โดยไม่รวมเงนิลงทุนในเงนิฝากธนาคารใน
ประเทศและตัว๋สญัญาใชเ้งนิเป็นจ านวนเงนิ 370.18 ล้านบาท (ส าหรบังวดสิ้นสุดวนัที่ 31 ตุลาคม 2561 : จ านวน 
252.71 ลา้นบาท) โดยคดิเป็นอตัรารอ้ยละ 397.6971 (ส าหรบังวดสิน้สุดวนัที ่31 ตุลาคม 2561 : รอ้ยละ 397.6148 ลา้น
บาท) ต่อมูลค่าสนิทรพัย์สุทธริะหว่างปี 

10. การแบ่งปันส่วนทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุน 

ส าหรบัปี/งวด สิน้สุดวนัที ่31 ตุลาคม 2562 และ 2561 กองทุนฯ ไดจ้่ายเงนิปันผลใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงนิปัน
ผล ดงันี้ 

วนัทีปิ่ดสมุด  อตัราต่อหน่วย 

ส าหรบัปี/งวดสิน้สุดวนัที ่   
 31 ตุลาคม 

ทะเบยีน ส าหรบัรอบระยะเวลา (บาท/หน่วย) 2562 2561 

19 กรกฎาคม 2562 1 พฤษภาคม 2562 - 30 มถิุนายน 2562 0.10 615,856.84 - 

  รวม 618,418.84 - 

11. เคร่ืองมือทางการเงิน 

กองทุนฯ มนีโยบายทีจ่ะบรหิารความเสีย่งของเครื่องมอืทางการเงนิ ดงันี้ 

11.1 ความเสีย่งจากการด าเนินงานของผูอ้อกตราสาร (Business Risk) 
ความเสีย่งทีเ่กดิจากการด าเนินงานของผูอ้อกตราสาร หากผลการด าเนินงานหรอืฐานะการเงนิของผูอ้อกตราสาร รวมทัง้
ความสามารถในการท าก าไรของผูอ้อกตราสารเปลี่ยนแปลงไป ซึ่งอาจกระทบต่อราคาซื้อขายของตราสาร อย่างไรกต็าม 
กองทุนฯ จะพิจารณาคัดเลือกหลักทรัพย์ที่จะลงทุน โดยการวิเคราะห์สถานะทางการเงิน ผลการด าเนินงาน การ
บรหิารงาน เพื่อประกอบการตดัสนิใจลงทุน และยงัจะท าการติดตามขอ้มูลข่าวสารของผู้ออกตราสารอย่างใกล้ชดิและ
ต่อเนื่อง เพื่อปรบัเปลีย่นแผนการลงทุนอย่างเหมาะสม 
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กองทุนเปิด แอล เอช สแทรทิจี อิควิต้ี หุ้นระยะยาว  
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หน่วย : บาท  

11.2 ความเสีย่งจากความสามารถในการช าระหนี้ของผูอ้อกตราสาร (Credit Risk) 
ความเสีย่งจากการทีบ่รษิทัผูอ้อกตราสารไม่สามารถช าระคนืเงนิตน้ และ/หรอืดอกเบีย้ไดต้ามทีก่ าหนด หรอืไม่ครบตาม
จ านวนทีไ่ดส้ญัญาไว ้อย่างไรกต็าม กองทุนฯ จะวเิคราะห์คุณภาพและความสามารถในการช าระหนี้ของผูอ้อกตราสาร 
และทบทวนฐานะทางการเงนิและความน่าเชื่อถอืของผูอ้อกตราสารอย่างสม ่าเสมอ 

11.3 ความเสีย่งจากการขาดสภาพคล่องของตราสาร (Liquidity Risk) 
 เกดิจากการทีก่องทุนฯ ไม่สามารถจ าหน่ายตราสารนัน้ๆ ไดใ้นราคาทีเ่หมาะสมหรอืภายในระยะเวลาทีต่อ้งการ อย่างไรก็

ตาม กองทุนฯ จะพจิารณาลงทุนในหลกัทรพัย์ที่มสีภาพคล่องให้สอดคล้องกบัประเภทลกัษณะและนโยบายการลงทุน 
เพื่อใหม้คีวามคล่องตวัในการบรหิารกองทุน ทัง้นี้ แนวทางการบรหิารความเสีย่งจากการขาดสภาพคล่องของตราสาร    
จะขึน้อยู่กบัการพจิารณาตดัสนิใจของกองทุนฯ โดยค านึงถงึผลประโยชน์สงูสุดของผูถ้อืหน่วยลงทุนเป็นส าคญั 

11.4 ความเสีย่งจากความผนัผวนของราคาตราสาร (Market Risk) 
ความเสีย่งทีเ่กดิจากการเปลี่ยนแปลงราคา หรอืผลตอบแทนโดยรวมของตราสาร ซึ่งขึ้นอยู่กบัปัจจยัต่างๆ เช่น แนวโน้ม
ของอัตราดอกเบี้ย ความผันผวนของค่าเงิน ปัจจยัพื้นฐานทางเศรษฐกิจ ผลประกอบการของบริษัทผู้ออกตราสาร 
ปรมิาณการซื้อขายหุ้นหรอืตราสารหนี้ เป็นต้น ซึ่งส่งผลให้ราคาตราสารที่กองทุนได้ลงทุนไวอ้าจเพิ่มขึ้นหรอืลดลงได้
ตลอดเวลา อย่างไรก็ตาม บรษิัทจดัการจะวเิคราะห์คุณภาพและความสามารถในการช าระหนี้ของผู้ออกตราสาร และ
ทบทวนฐานะทางการเงนิและความน่าเชื่อของผูอ้อกตราสารเป็นประจ าสม ่าเสมอ หากมกีารเปลีย่นแปลงอย่างมนีัยส าคญั
กจ็ะปรบัเปลีย่นแผนการลงทุนใหเ้หมาะสมกบัสภาวการณ์ 
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