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กองทุนเปิด แอล เอช สแทรทิจี อิควิต้ี หุ้นระยะยาว (LHSTGLTF) 

กองทุนเปิด แอล เอช สแทรทิจี อิควิต้ี หุ้นระยะยาว (LHSTGLTF) 

ประเภทโครงการ : กองทุนรวมหุน้ระยะยาว   

นโยบายการลงทุน : กองทุนมนีโยบายลงทุนในตราสารทุน และ/หรอื กองทุนรวมอทีเีอฟ และ/หรอื กองทุนรวมดชันีทีอ่้างองิ
กับผลตอบแทนหุ้นหรือกลุ่มหุ้นของบริษัทจดทะเบียน หรอืหุ้นสามญัของบรษิัทจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) โดยจะเน้นการลงทุนใน
หลกัทรพัย์ดว้ยการสรา้งกลุ่มหลกัทรพัย์ทีล่งทุนใหม้คีวามผนัผวนต ่า เพื่อลดความผนัผวนของการลงทุน
โดยรวมของกองทุนให้อยู่ในระดับต ่าที่สุด โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่า
ทรพัย์สนิสุทธขิองกองทุน ทัง้นี้ หลกัเกณฑ์ในการพิจารณาหุ้นหรือหลกัทรพัย์ที่มีความผนัผวนต ่าอยู่
ภายใต้เงือ่นไขทีบ่รษิทัจดัการก าหนด อาทเิช่น หุ้นทีม่คีวามเคลื่อนไหวของราคาเมื่อเทยีบกบัดชันีตลาด
หลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยค่อนขา้งต ่า (Low Beta) และ/หรอืหุน้ทีม่คีวามเสีย่งจากการลงทุนค่อนขา้งต ่า 
(Low VaR) และ/หรอืหุน้ทีม่อีตัราการจ่ายเงนิปันผลสูง และ/หรอืมอีตัราการเตบิโตของอตัราการจ่ายเงนิ
ปันผลสงู เป็นตน้  

บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะเปลี่ยนแปลงหลกัเกณฑ์ในการพจิารณาเลอืกหลกัทรพัยก์ลุ่มดงักล่าวโดย
ไม่ถือว่าเป็นการด าเนินการผิดไปจากหนังสอืชี้ชวนส่วนโครงการ ถือว่าได้รบัความเห็นชอบจากผู้ถือ
หน่วยลงทุนแล้ว เพื่อความเหมาะสมกบัสภาวการณ์นัน้ ๆ ทัง้นี้ เพื่อบรรลุวตัถุประสงค์ของกองทุนคอืลด
ความผนัผวนของการลงทุนและเพื่อประโยชน์ของกองทุนโดยรวม 

เงินลงทุนส่วนที่เหลือ กองทุนอาจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรพัย์/หน่วยทรสัต์
ของทรสัต์เพื่อการลงทุนในอสงัหารมิทรพัย์/หน่วยลงทุนของกองทุนรวมโครงสรา้งพืน้ฐาน/ตราสารอื่นใดที่
ใหส้ทิธใินการไดม้าหรอืทีม่ผีลตอบแทนอา้งองิกบัตราสารดงักล่าวขา้งตน้ หรอืกลุ่มของตราสาร/หน่วยลงทุน
ดงักล่าวข้างต้น/ตราสารแห่งหนี้/เงนิฝากธนาคาร/ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน/ใบส าคญัแสดงสิทธิ หรอืหน่วย 
private equity ตามประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. รวมถงึหลกัทรพัย์หรอืทรพัยส์นิอื่นหรอืการหา
ดอกผลโดยวธิอีื่นตามที่ระบุไวใ้นโครงการหรอืตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอื ส านักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ประกาศก าหนด โดยการลงทุนนัน้ต้องไม่ส่งผลใหก้องทุนมฐีานะการลงทุนสุทธ ิ(net exposure) ใน
ตราสารทุน หรือหุ้นสามัญของบริษัทจดทะเบียน โดยเฉลี่ยรอบปีบัญชีน้อยกว่าร้อยละ 65 ของมูลค่า
ทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุน 

กองทุนอาจลงทุนหรอืมีไว้ซึ่งสญัญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อลดความเสี่ยง (Hedging) โดย
เป็นไปตามหลกัเกณฑห์รอืไดร้บัความเหน็ชอบจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และอาจลงทุนในหรอื
มไีว้ซึ่งตราสารหนี้ที่มอีนัดบัความน่าเชื่อถือต ่ากว่าที่สามารถลงทุนได้ (non - investment grade) และ/
หรอืตราสารหนี้ทีไ่ม่ไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเชื่อถอื (Unrated) รวมทัง้ตราสารทุนทีไ่ม่ไดจ้ดทะเบยีนใน
ตลาดหลกัทรพัย์ (Unlisted Securities) กองทุนจะไม่ลงทุนในหรอืมไีวซ้ึ่งตราสารที่มลีกัษณะของสญัญา
ซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) 
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กองทุนเปิด แอล เอช สแทรทิจี อิควิต้ี หุ้นระยะยาว (LHSTGLTF) 

 

 

เรยีน ท่านผูถ้อืหน่วยลงทุน 
 กองทุนเปิด แอล เอช สแทรทจิ ีอคิวติี ้หุน้ระยะยาว 
  

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

การด าเนินงานของกองทุนตัง้แต่วนัที ่1 พฤศจกิายน 2562 ถงึวนัที ่31 ตุลาคม 2563 มาเพื่อโปรดทราบ 

 

สภาพตลาดในรอบบญัชีตัง้แต่วนัท่ี 1 พฤศจิกายน 2562 ถึงวนัท่ี 31 ตุลาคม 2563 

ตลาดหุน้ไทยในเดอืน พ.ย. 2562 ซื้อขายดว้ยความผนัผวนค่อนขา้งสูง ตามปัจจยัทัง้ต่างประเทศและในประเทศทีม่ที ัง้
บวกและลบคละกนั ก่อนที่ดชันีฯ จะปิดไม่เปลี่ยนแปลงมากนักจากสิ้นเดอืน ต.ค. โดยดัชนีตลาดหุ้นไทยปรบัขึน้ค่อนขา้งดใีน
สปัดาห์แรกของเดอืน รบัข่าวบวกจากต่างประเทศเกี่ยวกบัโอกาสทีจ่ะเกิดดลีการคา้ระหว่างสหรฐัฯ และจนี และความเสีย่งที่
ลดลงต่อเศรษฐกิจสหรฐัฯ ถดถอย อย่างไรก็ดีตลาดหุ้นไทยเผชิญแรงขายค่อนข้างมากในช่วงกลางเดือน จากปัจจัยลบ
ประกอบดว้ย i) กระแสขา่วเกีย่วกบัการเจรจาการคา้และดลีการคา้พลกิมาเป็นลบเป็นช่วง ๆ ii) ผลประกอบการ บจ.ไทยไตรมาส 
3/2562 ต ่ากว่าทีน่ักวเิคราะหค์าดการณ์ และ iii) ตวัเลข GDP ไตรมาส 3/2562 ของไทยเตบิโตต ่ากว่าทีต่ลาดคาดการณ์ไว ้ทัง้นี้
ในช่วงสปัดาห์สุดท้ายของเดอืน ดชันี SET ฟ้ืนตวัจากที่ลงไปทดสอบแถว ๆ ระดบัต ่าสุดของรอบ ที่ 1,580 จุด ตามข่าวการ
เจรจาการคา้ทีก่ลบัมาเป็นบวกอกีครัง้ ผนวกกบัการทยอยประกาศมาตรการกระตุน้เศรษฐกจิของรฐับาลไทย ก่อนทีต่ลาดหุน้จะ
ผนัผวนทางลงอกีครัง้ช่วงสิน้เดอืน หลงัทรมัป์ลงนามในกฎหมายตดิตามความเป็นอสิระของฮ่องกง ซึง่ส่งผลใหท้างการจนีแถลง
ประณามสหรฐัฯ และสรา้งความกงัวลต่อการเจรจาการคา้ 

ตลาดหุน้ไทยในเดอืน ธ.ค. ยงัคงซื้อขายดว้ยความผนัผวนทีสู่ง โดย SET Index แกว่งตวัลงในช่วงครึง่แรกของเดอืน 
ไปท าจุดต ่าสุดของเดอืน ที่ 1,543.22 เมื่อวนัที่ 17 ธ.ค. ด้วยแรงกดดนัจากแนวโ น้มเศรษฐกิจไทยที่ยงัอยู่ในช่วงถูกปรบัลด
ประมาณการต่อเน่ือง ทัง้ส าหรบัปี 2562 และปี 2563 ผนวกกบัความกงัวลต่อปัจจยัการเมอืงทัง้ประเดน็ความเคลื่อนไหวนอก
สภา และคะแนนเสยีงของรฐับาลในสภาฯ ทีไ่ม่ไดแ้ขง็แกร่งมากนัก อย่างไรกด็ ีในช่วงครึง่หลงัของเดอืนนัน้ SET Index ฟ้ืนตวั
ได้บ้างแม้ปรมิาณการซื้อขายจะค่อนขา้งเบาบางและยงัไม่การยนืยนัการปรบัตวัขึ้นชดัเจนมากนัก โดยปัจจยัสนับสนุนการรี
บาวดไ์ดแ้ก่ 1) ประเดน็การเจรจาการคา้ระหว่างสหรฐัฯ และจนี ซึง่สามารถตกลงดลีการคา้ในเฟสแรกได ้และจะมกีารลงนามกนั
หลงัช่วงหยุดปีใหม่ 2) การฟ้ืนตวัของราคาน ้ามนัดบิซึ่งไดส่้งผลดตี่อหุน้ตวัหลกั ๆ ในกลุ่มพลงังานและกลุ่มปิโตรเคม ี3) แรงซื้อ
กลบัในหุ้นจ าพวกที่เรยีกว่า global cyclical plays ที่ราคาหุ้นได้ปรบัลดลงค่อนขา้งมากในช่วงก่อนหน้านี้ โดยมปัีจจยักระตุ้น
ราคาหุ้นจากแนวโน้มภาคการผลติและแนวโน้มการค้าของโลกที่น่าจะดูดขีึ้นบ้างในปี 2563 ทัง้นี้ดชันีฯ ปิดเดอืน ธ.ค. และปี 
2562 ที ่1,579.84 จุด ลดลง 0.68% จากเดอืนก่อนหน้า ดว้ยมลูค่าการซื้อขายเฉลี่ย 4.68 หมื่นลา้นบาท (5.20 หมื่นล้านบาทใน
เดอืน พ.ย.) ดา้นนักลงทุนต่างชาตขิายสุทธ ิ2.45 หมื่นลา้นบาท นักลงทุนสถาบนัในประเทศซื้อสุทธ ิ2.48 หมื่นล้านบาท พอร์ต 
บล. ขายสุทธ ิ1.9 พนัลา้นบาท และนักลงทุนรายบุคคลซื้อสุทธ ิ1.6 พนัลา้นบาท  

ตลาดหุน้ไทยในเดอืน ม.ค. 2563 ปรบัตวัลดลงค่อนขา้งแรง และซื้อขายดว้ยความผนัผวนสูง โดยในช่วงครึง่แรกของ
เดอืน SET Index ซื้อขายอยู่ในกรอบแคบ ๆ และมชี่วงปรบัขึน้ได้บ้าง หลงัจากนักลงทุนมคีวามหวงัมากขึ้นต่อการฟ้ืนตวัของ
เศรษฐกิจโลกหลงัจากสหรฐัฯ และจนีบรรลุดลีการคา้เฟสที ่1 ได้ ณ วันที ่15 ม.ค. อย่างไรกด็ใีนช่วงครึง่หลงัของเดอืน พบว่า
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ภาวะการลงทุนในตลาดหุ้นไทยเป็นลบมากขึน้อย่างชดัเจน หลงัจากประเทศจนีมกีารระบาดอย่างหนักของ Coronavirus และ
พบการตดิเชือ้ในต่างประเทศเป็นครัง้แรกในวนัที ่20 ม.ค. ส่งผลใหท้างการจนีตดัสนิใจหา้ม package tour ในประเทศจนีท าการ
ขายทวัร์ใหน้ักท่องเทีย่ว กระทบแนวโน้มการท่องเทีย่วและเศรษฐกจิไทยอย่างมนีัยส าคญั และน าไปสู่การปรบัลดประมาณการ
เศรษฐกิจเพิม่เติมในช่วงหลายวนัที่ผ่านมา นอกจากนี้ประเด็นเศรษฐกิจภายในประเทศก็มคีวามไม่แน่นอนมากขึ้น หลงัจาก
ประเดน็การเสยีบบตัรแทนกนัของ ส.ส. บางราย ท าใหต้้องมกีารยื่นศาลฯ ตคีวาม พ.ร.บ. งบประมาณปี 2563 ทีผ่่านสภาฯ ไป
แล้ว ดชันีฯ ปิดที ่1,514.14 ลดลง 4.16% ดว้ยมูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวนัที ่6.25 หมื่นล้านบาท (4.68 หมื่นล้านบาทในเดอืน 
ธ.ค. 2562) ดา้นนักลงทุนต่างชาตขิายสุทธ ิ1.73 หมื่นลา้นบาท สถาบนัภายในประเทศขายสุทธ ิ1.23 หมื่นลา้นบาท พอร์ต บล. 
ขายสุทธ ิ821 ลา้นบาท และนักลงทุนรายบุคคลซื้อสุทธ ิ3.05 หมื่นลา้นบาท  

ตลาดหุน้ไทยในเดอืน ก.พ. 2553 ปรบัตวัลดลงแรงมาก โดยปัจจยัลบทีส่ าคญัไดแ้ก่การระบาดของโคโรนาไวรสั Covid-
19 ทีก่ระจายออกไปในหลายทวปี ไม่เพยีงแต่ในประเทศจนีเท่านัน้ ส่งผลใหค้วามเสีย่งของเศรษฐกจิโลกชะลอตวัไดย้กระดบัขึน้
ค่อนขา้งมาก ขณะทีก่ารบรหิารจดัการไวรสัดงักล่าวภายในประเทศไทย เผชญิความทา้ทายมากขึ้น หลงัจากมผีู้ป่วยที่ปกปิด
ขอ้มลูการเดนิทางส่งผลใหป้ระชาชนจ านวนหนึ่งมคีวามเสีย่งจะตดิไวรสั ซึง่ประเดน็ขา่วดงักล่าวไดก้ดดนั SET Index อย่างหนัก
ในช่วงปลายเดอืน ก.พ. ทัง้นี้ในเดอืน ก.พ. ยงัเป็นช่วงรายงานผลประกอบการไตรมาส 4/2562 ซึ่งตวัเลขผลประกอบการส่วน
ใหญ่ออกมาไม่สดใส เป็นปัจจยักดดนัราคาหุน้อกีทางหนึ่ง เน่ืองจากมโีอกาสค่อนขา้งสงูทีน่ักวเิคราะห์จะทยอยปรบัลดประมาณ
การ GDP และ EPS ของตลาดหุน้ไทยอกีรอบหนึ่งจากปัจจยัลบต่าง ๆ ขา้งต้น และเราพบว่าปัจจยัลบต่างๆ ดงักล่าวไดบ้ดบงั
พฒันาการเชงิบวกทางการเมอืงหลายประการในเดอืน ก.พ. ทัง้นี้ดชันีฯ ปิดที่ 1,340.52 ลดลง 11.5% ด้วยมูลค่าการซื้อขาย
เฉลีย่ต่อวนัที ่6.52 หมื่นลา้นบาท (6.25 หมื่นลา้นบาทในเดอืน ม.ค.) ดา้นนักลงทุนต่างประเทศขายสุทธ ิ1.96 หมื่นลา้นบาท นัก
ลงทุนสถาบนัภายในประเทศขายสุทธ ิ3.9 พนัลา้นบาท พอรต์ บบล. ซื้อสุทธ ิ39 ล้านบาท และนักลงทุนรายบุคคลซื้อสุทธ ิ2.35 
หมื่นลา้นบาท  

ตลาดหุน้ไทยในเดอืน ม.ีค. ปรบัตวัลดลงรุนแรงมาก เนื่องจากปัจจยัลบทีม่นีัยส าคญัต่อเศรษฐกจิโลก เศรษฐกิจไทย 
และแนวโน้มก าไร บจ. กล่าวคอืไวรสั Covid-19 ระบาดไปทัว่โลก โดยเฉพาะในประเทศหลกั ๆ อย่างสหรฐัฯ และยโูรโซน ส่งผล
ใหท้ศิทาง GDP โลกปีนี้น่าจะเขา้สู่ภาวะถดถอย และน่าจะกระทบเศรษฐกจิไทยเช่นกนั ขณะทีท่างการไทยประกาศสถานการณ์
ฉุกเฉินและสัง่ปิดหา้งรา้น สถานบนัเทงิต่าง ๆ ส่งผลใหก้จิกรรมทางเศรษฐกจิในเดอืนม.ีค. น่าจะชะลอตวัมากต่อเน่ืองไปในเดอืน 
เม.ย. เช่นกนั ทัง้นี้แนวโน้ม GDP ของประเทศไทยปีนี้น่าจะตดิลบเช่นกนั ส่งผลใหก้ าไร บจ. มโีอกาสชะลอตวัมากกว่าทีป่ระเมนิ 
ณ ขณะนี้ ขณะทีหุ่น้กลุ่มพลงังานซึง่มนี ้าหนักในการค านวณดชันีฯ ค่อนขา้งสงู กไ็ดร้บัผลกระทบค่อนขา้งมากจากสงครามราคา
น ้ามนัทีเ่กดิขึน้อย่างชดัเจนหลงัจากทีป่ระชุม OPEC+ เมื่อตน้เดอืน ม.ีค. ไม่สามารถหาขอ้สรุปใด ๆ เกีย่วกบัการลดปรมิาณการ
ผลติได ้ส่งผลใหร้าคาน ้ามนัดบิร่วงรุนแรงในช่วงหลายสปัดาหท์ีผ่่านมา โดยในเดอืนทีแ่ลว้ ดชันีฯ ปิดที ่1,125.86 ลดลง 16.0% 
ดว้ยมูลค่าการซื้อขายเฉลี่ย 7.13 หมื่นล้านบาท (6.52 หมื่นล้านบาทในเดอืน ก.พ.) ดา้นนักลงทุนต่างชาตขิายสุทธ ิ7.84 หมื่น
ลา้นบาท นักลงทุนสถาบนัในประเทศซื้อสุทธ ิ4.24 หมื่นลา้นบาท พอรต์ บล. ขายสุทธ ิ6.6 พนัลา้นบาท และนักลงทุนรายบุคคล
ซื้อสุทธ ิ4.26 หมื่นลา้นบาท  

ตลาดหุน้ไทยในเดอืน เม.ย. 2563 ฟ้ืนตวัไดแ้ขง็แกร่งกว่าทีเ่ราประเมนิไว ้โดยเราพบว่าปัจจยับวกหลกั ๆ ทีส่นับสนุน
ตลาดหุน้โลกและตลาดหุน้ไทยไดแ้ก่ 1) สถานการณ์การตดิเชือ้ Covid-19 ในประเทศหลกั ๆ รวมทัง้ประเทศไทย ซึง่มจี านวนผู้
ตดิเชือ้รายวนัลดลงอย่างต่อเนื่อง และสรา้งความมัน่ใจใหก้บันักลงทุนว่าการตดิเชือ้ไดผ้่านพน้จุดทีรุ่นแรงสุดไปแลว้ 2) มแีรงเกง็
ก าไรข่าวเกี่ยวกบัวคัซีนและยารกัษา Covid-19 เขา้มาสนับสนุนตลาดหุ้นเป็นระยะ ๆ และ 3) หลายประเทศทยอยผ่อนคลาย
มาตรการคุ้มเขม้ และมาตรการเวน้ระยะทางสงัคม ส่งผลให้ตลาดมองว่าตวัเลขเศรษฐกิจในช่วงปัจจุบนัอาจเป็นช่ วงที่แย่ทีสุ่ด
แล้ว และภาวะเศรษฐกจิโลกรวมทัง้เศรษฐกจิไทยในช่วงครึง่หลงัของปีนี้น่าจะดขีึน้ไม่มากกน้็อย ทัง้นี้ปัจจยับวกต่าง  ๆ ขา้งต้น 
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ได้บดบงัการร่วงหนักของตลาดน ้ามนัโลก หลงัจากภาวะอุปทานส่วนเกนิและการทีค่ลงัเกบ็น ้ามนัในสหรฐัฯ ใกล้เตม็ความจุได้
กดดนัราคาน ้ามนัอย่างหนักตลอดเดอืน เม.ย. ดชันีฯ SET ปิดเดอืน เม.ย. 1,301.66 จุด เพิม่ขึ้น 15.6% จากสิ้นเดอืน เม.ย. 
ดว้ยมูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยที ่6.75 หมื่นล้านบาท เทยีบกบั 7.13 หมื่นล้านบาทในเดอืน ม.ีค. ดา้นนักลงทุนต่างชาติขายสุทธ ิ
4.70 หมื่นล้านบาท นักลงทุนสถาบนัในประเทศซื้อสุทธ ิ2.37 หมื่นล้านบาท พอร์ตบล.ซื้อสุทธ ิ4.5 พนัล้านบาท และนักลงทุน
รายบุคคลซื้อสุทธ ิ1.88 หมื่นลา้นบาท  

ตลาดหุน้ไทยในเดอืน พ.ค. 2563 ซื้อขายในรูปแบบ sideways up หรอืแกว่งตวัขึ้นแต่ไม่ได้ปรบัขึ้นรุนแรง ซึ่งภาวะ
ตลาดหุน้ยงัถอืว่าแขง็แกร่งกว่าทีเ่ราไดป้ระเมนิว่าตลาดหุน้น่าจะมกีารปรบัฐานบา้ง โดยเราพบว่ามปัีจจยับวกและปัจจยัลบหลาย
ประการเขา้สู่ตลาดหุน้แต่ปัจจยับวกยงัคงมนี ้าหนักมากกว่า โดยปัจจยับวกทีส่ าคญัไดแ้ก่ 1) ประเทศต่าง ๆ รวมทัง้ประเทศไทย
ทยอยเปิดเมอืงและเปิดธุรกจิ 2) ตวัเลขการตดิเชือ้ Covid-19 ในประเทศต่าง ๆ รวมทัง้ประเทศไทย ไม่ไดเ้ร่งตวัขึน้หลงัจากการ
เปิดเมอืง (ยกเวน้เพยีงบางประเทศในลาตนิอเมรกิา และรสัเซยี อนิเดยี ทีม่ผีูต้ดิเชือ้เร่งขึน้มาก) ส่งผลใหค้วามเสีย่งของการตอ้ง
กลบัมาปิดเมอืงมน้ีอยลง 3) ราคาน ้ามนัดบิฟ้ืนตวัค่อนขา้งแรง หลงัจากผลบวกจากการทยอยลดปรมิาณการผลติของประเทศ
ต่าง ๆ เริม่ส่งผลดตี่อตลาดน ้ามนัโลก ขณะเดยีวกนัตลาดหุน้ไทยกเ็ผชญิความผนัผวนและมแีรงขายสวนเขา้มาเป็นระยะ ๆ จาก
ปัจจยัลบเช่น 1) ผลประกอบการไตรมาส 1/2563 ที่รายงานออกมาต ่ากว่าที่ตลาดคาดการณ์เล็กน้อย 2) สถานการณ์ของการ
ท่องเที่ยวในช่วงไตรมาส 2/2563 ถึงต้นไตรมาส 3/2563 อาจจะแย่กว่าที่ตลาดคาด หลงัทางการไทยยงัมคี าสัง่ปิดน่านฟ้าใน
เดือน มิ.ย. (แต่ปัจจยัดงักล่าวก็รบัรู้ได้ในราคาหุ้นที่เกี่ยวข้องค่อนข้างเร็ว) รวมทัง้ 3) valuations ของตลาดหุ้นไทยที่อยู่ใน
ระดบัสูงมาก จาก EPS downgrade ที่เกิดขึน้อย่างต่อเน่ือง ทัง้นี้ดชันีฯ ปิดที ่1,342.85 เพิม่ขึน้ 3.16% ดว้ยมูลค่าการซื้อขาย
เฉลีย่ 6.41 หมื่นลา้นบาท เทยีบกบั 6.75 หมื่นลา้นบาทในเดอืน เม.ย. นักลงทุนต่างชาตขิายสุทธ ิ3.16 หมื่นล้านบาท นักลงทุน
สถาบนัภายในประเทศซื้อสุทธ ิ1.78 หมื่นล้านบาท พอร์ต บล. ซื้อสุทธ ิ308 ล้านบาท และนักลงทุนรายบุคคลซื้อสุทธ ิ1.35 
หมื่นลา้นบาท  

ตลาดหุ้นไทยในเดอืน ม.ิย. 2563 เทรดด้วยความผนัผวนค่อนขา้งสูง และมจีติวทิยาทีแ่ตกต่างกนัอย่างมากระหว่าง
ช่วงต้นเดอืนและช่วงปลายเดอืน โดยในสปัดาห์แรกของเดอืน ม.ิย. ดชันี SET Index แรลลี่อย่างโดดเด่น ผลกัดนัโดยสภาพ
คล่องภายในประเทศ ผนวกกบัแรงซื้อจากนักลงทุนต่างชาตทิีก่ลบัเขา้มาในช่วงสัน้ๆ ท่ามกลางความคาดหวงัต่อการฟ้ืนตวัของ
เศรษฐกจิโลกและการเปิดเมอืงเปิดเศรษฐกจิของประเทศหลกั ๆ ก่อนทีต่ลาดจะเริม่เผชญิแรงขายมากขึน้เป็นล าดบั ตามปัจจยั
ลบทีก่ลบัเขา้มาโดยเฉพาะอย่างยิง่การตดิเชื้อ Covid-19 รอบใหม่ที่เกดิขึน้ในประเทศใหญ่ ๆ อย่างสหรฐัฯ และจนี รวมทัง้การ
ปรบัลดประมาณการเศรษฐกจิโลกและเศรษฐกจิไทยอกีรอบหนึ่ง ดา้นปัจจยัในประเทศยงัคงเป็นบวกแต่ไม่ไดม้นีัยต่อทศิทางของ
ตลาดหุน้มากนัก โดยการควบคุม Covid-19 ทีด่ขีองทางการไทย ส่งผลใหไ้ม่มรีายงานผูต้ดิเชื้อภายในประเทศมากกว่า 30 วนั
ตดิต่อกนั และส่งผลใหท้างการไทยสามารถทยอยคลายลอ็ก เปิดธุรกจิ เปิดเศรษฐกจิไดม้ากขึน้ ทัง้นี้ เมื่อวนัที ่29 ม.ิย. ทีป่ระชุม 
ศบค. ไดอ้นุมตักิารคลายลอ็กในเฟสที ่5 โดยสรุปแล้ว ดชันีฯ SET ปิดเดอืนไปที ่1,339.03 ลดลงเลก็น้อย 0.28% จากสิน้เดอืน 
พ.ค. ดา้นนักลงทุนต่างชาตขิายสุทธ ิ2.27 หมื่นล้านบาท นักลงทุนสถาบนัในประเทศซื้อสุทธ ิ6.58 พนัล้านบาท พอรต์ บล.ซื้อ
สุทธ ิ3.06 พนัลา้นบาท และนักลงทุนรายบุคคลซื้อสุทธ ิ1.31 หมื่นลา้นบาท  

ตลาดหุน้ไทยในเดอืน ก.ค. 2563 ปรบัตวัลง 10.5 จุด (-0.7%) mom มาปิดที ่1,328.5 จากปัจจยักดดนัและปัจจยัหนุน
ดงันี้ ความตึงเครยีดระหว่างสหรฐัฯและจนีที่เพิม่ขึ้น หลงัจากที่จนีไดต้อบโต้สหรฐัฯในการสัง่ปิดสถานฑูตของจนีใน Houston 
ดว้ยการสัง่ปิดสถานฑูตสหรฐัฯในเมอืงเฉินตู นอกจากนี้ SET ยงัถูกกดดนัจากความไม่แน่นอนทางการเมอืงทีเ่พิม่ขึ้นหลงัจาก 
การชุมนุมต่อต้านรฐับาลโดยกลุ่มนักเรยีนและนักศึกษาโดยมีขอ้เรยีกร้องในการเปลี่ยนแปลงรฐับาลและกฎหมายในหลาย
ประเดน็ แต่ในแง่ด ีAstraZeneca-Oxford ไดม้คีวามคบืหน้าในการพฒันาวคัซีน โดยมผีลการทดลองระยะที่ 2 ในคนทีอ่อกมา
เป็นทีน่่าพอใจ รวมถงึการทีส่มาชกิประเทศสหภาพยุโรปไดบ้รรลุขอ้ตกลงในมาตรการกระตุน้เศรษฐกจิมลูค่า 7.5 แสนลา้นยโูร 
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ตลาดหุน้ไทยในเดอืน ส.ค. ยงัคงเทรดในรปูแบบไซด์เวย์ และกรอบการเคลื่อนไหวของดชันีฯ ค่อนขา้งแคบเมื่อเทยีบ
กบัในช่วงเดอืนก่อนหน้า ทัง้นี้ปัจจยัจากต่างประเทศค่อนขา้งเป็นบวก แต่มีปัจจยัลบภายในประเทศเขา้มาหกัล้าง ส่งผลให้
ทศิทางของ SET Index เทรดอยู่ในกรอบทีจ่ ากดั โดยในส่วนของปัจจยับวกจากต่างประเทศประกอบดว้ย i) พฒันาการดา้นการ
ทดลองวคัซนี COVID-19 จากหลายประเทศ ii) ตวัเลขเศรษฐกจิของประเทศหลกั ๆ ส่วนใหญ่ยงัคงอยู่ในเกณฑด์แีมว้่าจะมกีาร
ระบาดรอบสองของ COVID-19 และ iii) ความตงึเครยีดระหว่างสหรฐัฯ และจนีลดลงบ้างในช่วงปลายเดอืนหลงัจากทัง้สองฝ่าย
ท าการประชุมทางโทรศพัท์เรื่องดลีการคา้เฟสที ่1 อย่างไรกด็ ีตลาดหุน้ไทยเผชญิกบัปัจจยัลบภายในประเทศส่งผลใหเ้มื่อสุทธิ
กนัแล้วตลาดหุน้ไทยใหผ้ลตอบแทนทีด่อ้ยกว่าตลาดหุน้ในต่างประเทศค่อนขา้งมาก โดยประเดน็ลบทีเ่กดิขึน้ไดแ้ก่ i) แมว้่าผล
ประกอบการไตรมาส 2/63 จะออกมาดกีว่าทีต่ลาดคาดการณ์ แต่ยงัคงมกีารปรบัลดประมาณการก าไรปี 2563 เพิม่เตมิ และ ii) 
สถานการณ์การเมอืงมคีวามรอ้นแรงมากขึน้ หลงัจากมกีารชุมนุมต่อตา้นรฐับาล รวมทัง้ความเคลื่อนไหวในพรรคร่วมรฐับาลและ
พรรคฝ่ายคา้นเพื่อเรยีกรอ้งใหม้กีารแกไ้ขรฐัธรรมนูญ ซึง่ประเดน็ต่าง ๆ ดงักล่าวไดส้รา้งความผนัผวนใหก้บัตลาดหุน้ไทยในช่วง
กลางเดอืน ส.ค. ทัง้นี้ดชันีฯ ปิดเดอืนที ่1,310.66 ลดลง 1.35% ดว้ยมูลค่าซื้อขายเฉลี่ยต่อวนัที ่5.43 หมื่นล้านบาท เทยีบกบั 
6.25 หมื่นล้านบาทในเดอืน ก.ค. ดา้นนักลงทุนต่างชาตขิายสุทธ ิ2.77 หมื่นล้านบาท นักลงทุนสถาบนัภายในประเทศซื้อสุทธ ิ
1.16 หมื่นลา้นบาท พอรต์ บล. ขายสุทธ ิ1.04 พนัลา้นบาท และนักลงทุนรายบุคคลซื้อสุทธ ิ1.71 หมื่นลา้นบาท 

ตลาดหุน้ไทยในเดอืน ก.ย. ถอืว่าตลาดค่อนขา้งอ่อนแอและมทีศิทางหลกัเป็นขาลง เน่ืองจากปัจจยัลบทัง้ภายนอกและ
ภายในประเทศ (ปัจจยัลบภายในประเทศมนี ้าหนักมากกว่า หากเปรยีบเทยีบกนั) โดยในส่วนของปัจจยัภายนอกนัน้ จติวทิยา
การลงทุนในสนิทรพัย์เสีย่งเป็นลบมากขึ้น หลงัจากการระบาดของ COVID-19 กลบัมารุนแรงขึ้นอกีครัง้โดยเฉพาะในประเทศ
แถบยุโรป ขณะทีใ่นฝัง่สหรฐัฯ นัน้พบว่านักการเมอืงสหรฐัฯ ยงัไม่สามารถหาขอ้สรุปเกี่ยวกบัมาตรการกระตุ้นเศรษฐกจิสหรฐัฯ 
รอบที ่2 ขณะทีฝั่ง่ภายในประเทศนัน้ มปัีจจยัลบเขา้มาหลายประการในเดอืน ก.ย. กล่าวคอื i) นักลงทุนยงัเหน็ความไม่แน่นอน
ของแนวโน้มเศรษฐกิจไทยปี 2564 ตามการระบาดของ COVID-19 ที่รุนแรงขึ้น และความยากในการคาดการณ์จ านวน
นักท่องเทีย่วทีจ่ะเขา้สู่ประเทศไทยในปี 2564 ii) หุน้กลุ่มธนาคารพาณิชยเ์ผชญิแรงขายค่อนขา้งมาก ตามความกงัวลต่อการออก
ตราสารคล้ายทุนจากทาง BBL รวมทัง้การที่มรีายงานของ FinCen ที่ว่าธนาคารไทยบางแห่งได้ท าการโอนย้ายเงนิอย่างผิด
กฎหมายในช่วง 20 ปีทีผ่่านมา iii) สถานการณ์การชุมนุมต่อตา้นรฐับาลทีเ่กดิขึน้ระหว่างเดอืน และ iv) แรงขายลดความเสีย่งใน
หุน้ตวัหลกั ก่อนหน้าทีต่ลาดหลกัทรพัย์จะกลับมาอนุญาตใหท้ าการชอร์ตเซลทีร่าคา bid และกลบัมาก าหนดราคา ceiling และ 
floor ทีร่ะดบั 30% ทัง้นี้ดชันีฯ ปิดที ่1,237.04 ลดลง 5.62% ดว้ยมูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยที ่4.59 หมื่นล้านบาท (เทยีบกบั 5.43 
หมื่นล้านบาท ในเดอืน ส.ค.) ด้านนักลงทุนต่างชาติขายสุทธ ิ2.32 หมื่นล้านบาท นักลงทุนสถาบนัในประเทศขายสุทธ ิ1.29 
หมื่นลา้นบาท พอรต์ บล. ซื้อสุทธ ิ2.3 พนัลา้นบาท และนักลงทุนรายบุคคลซื้อสุทธ ิ3.37 หมื่นลา้นบาท 

SET Index ปิดสิน้เดอืนตุลาคมทีร่ะดบั 1,195 จุด โดยตลาดหุ้นไทยถูกกดดนัจากการประทว้งทางการเมอืง ซึ่งท าให้
เกดิเงนิทุนต่างชาตไิหลออกมากขึน้ รวมในช่วงกลางเดอืน ต.ค. การทีท่รมัป์ตดิโควดิในช่วงกลางเดอืน และความไม่แน่นอนของ
มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจสหรฐัฯ ได้กดดนัตลาดหุ้นทัว่โลก แม้ว่าตวัเลขทางเศรษฐกิจของประเทศพฒันาแล้วจะสะท้อนว่า
กจิกรรมทางเศรษฐกจิก าลงัฟ้ืนตวั และในประเดน็สุดทา้ยการปิดเมอืงในยุโรปล่าสุดอาจท าใหก้ารฟ้ืนตวัรอบล่าสุดแย่ลงไป แต่
ยงัคงมปัีจจยับวกไม่ว่าจะเป็นการทีศ่บศ. อนุมตัมิาตรการ “ชอ้ปดมีคีนื” กระตุ้นการบรโิภคในประเทศ โดยสามารถน าค่าใชจ้่าย
มาหกัลดหย่อนภาษีเงนิไดฯ้ รวมกนัไม่เกนิ 30,000 บาท เริม่ใช ้23 ต.ค. -31 ธ.ค. 63 และ IMF ปรบัคาดการณ์ GDP ไทยปีนี้
เป็น -7.1% จากเดมิ -7.7% รวมถงึงบไตรมาสที ่3 ของกลุ่มธนาคารทีเ่ริม่เหน็ก าไรฟ้ืนตวัเมื่อเทยีบกบัไตรมาสก่อนหน้า โดยนัก
ลงทุนต่างชาตยิงัคงขายสุทธ ิBt21,876m ในเดอืนทีผ่่านมา 

 



 

 

7 

 

กองทุนเปิด แอล เอช สแทรทิจี อิควิต้ี หุ้นระยะยาว (LHSTGLTF) 

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

 

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

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

ตารางเปรียบเทียบผลการด าเนินงาน 
กองทุนเปิด แอล เอช สแทรทิจี อิควิต้ี หุ้นระยะยาว ชนิดสะสมมูลค่า 

ข้อมูล ณ วนัท่ี 30 ตุลาคม 2563 
 

 
 

 
 

 
 

    ขอ้มลู ณ วนัที ่30 ตุลาคม 2563 
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กองทุนเปิด แอล เอช สแทรทิจี อิควิต้ี หุ้นระยะยาว (LHSTGLTF) 

ตารางเปรียบเทียบผลการด าเนินงาน 
กองทุนเปิด แอล เอช สแทรทิจี อิควิต้ี หุ้นระยะยาว ชนิดจ่ายเงินปันผล 

ข้อมูล ณ วนัท่ี 30 ตุลาคม 2563 

 
 

 

 

 
    ขอ้มลู ณ วนัที ่30 ตุลาคม 2563 
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กองทุนเปิด แอล เอช สแทรทิจี อิควิต้ี หุ้นระยะยาว (LHSTGLTF) 

- เอกสารการวดัผลการด าเนินงานของกองทุนรวมฉบบันี้ไดจ้ดัท าขึน้ตามมาตรฐานการวดัผลการด าเนินงานของกองทุนรวมของ

สมาคมบรษิทัจดัการลงทุน 

- ผลการด าเนินงานในอดตี/ผลการเปรยีบเทยีบผลการด าเนินงานทีเ่กี่ยวขอ้งกบัผลติภณัฑ์ในตลาดทุน มไิดเ้ป็นสิง่ยนืยนัถงึผล

การด าเนินงานในอนาคต 

- ท าความเขา้ใจลกัษณะสนิคา้ เงือ่นไข ผลตอบแทน และความเสีย่ง ก่อนตดัสนิใจลงทุน 

 
รายงานสถานะการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผกูพนั 

มูลค่า ณ วนัท่ี 31 ตุลาคม 2563 

 
 

รายละเอียดการลงทุนในหลกัทรพัย ์
           มูลค่า ณ วนัท่ี 31 ตุลาคม 2563 

 

รายละเอียดการลงทนุ มลูค่าตามราคาตลาด %NAV

หลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิในประเทศ 143,058,729.01               101.38           

พนัธบตัรรฐับาล

     อายคุงเหลอืน้อยกวา่ 1 ปี 14,999,597.25                10.63            

เงนิฝากธนาคาร 10,841,615.76                7.68              

หุน้สามญั 116,555,846.00               82.60            

หน่วยลงทุน 661,670.00                    0.47              

ประเภทรายการค้างรบัค้างจ่ายหรอืหนี้สนิอืน่ ๆ (1,946,991.69)                 (1.38)             

มลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิ 141,111,737.32                  100.00             

อตัราส่วน จ านวนเงินต้น มลูค่ายติุธรรม

(%) หรือ จ านวนหุ้น/ (บาท)

หน่วย

เงินฝากธนาคาร

ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) 7.68 10,837,560.30 10,841,615.76

          รวมเงินฝากธนาคาร 7.68 10,841,615.76

พนัธบตัรรฐับาล

ธนาคารแห่งประเทศไทย 10.63 15,000.00 14,999,597.25

          รวมพนัธบตัรรฐับาล 10.63 14,999,597.25

หุ้นสามญั

     หมวดธุรกจิการแพทย์

บรษิทั กรุงเทพดุสติเวชการ จ ากดั(มหาชน) 1.98 159,700.00 2,794,750.00

บรษิทั บางกอก เชน ฮอสปิทอล จ ากดั (มหาชน) 1.93 196,900.00 2,717,220.00

บรษิทั โรงพยาบาลจุฬารตัน์ จ ากดั (มหาชน) 1.99 1,115,800.00 2,811,816.00

บรษิทั โรงพยาบาลพระรามเก้า จ ากดั (มหาชน) 2.99 499,700.00 4,222,465.00

     หมวดธุรกจิขนสง่และโลจสิตกิส์

บรษิทั ท่าอากาศยานไทย จ ากดั (มหาชน) 3.92 106,800.00 5,526,900.00

บรษิทั บทีเีอส กรุ๊ป โฮลดิ้ง จ ากดั (มหาชน) 1.51 238,800.00 2,125,320.00

บรษิทั พรมิา มารนี จ ากดั (มหาชน) 1.49 271,700.00 2,105,675.00

     หมวดธุรกจิเงนิทุนและหลกัทรพัย์

บรษิทั เจ เอม็ ท ีเน็ทเวอร์ค เซอร์วสิเซส็ จ ากดั (มหาชน) 2.11 86,200.00 2,973,900.00

     หมวดธุรกจิชิ้นสว่นอเิลคทรอนคิส์

บรษิทั เดลต้า อเีลคโทรนคิส ์(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 0.48 3,800.00 680,200.00

บรษิทั เอสวไีอ จ ากดั (มหาชน) 0.97 264,600.00 1,362,690.00

บรษิทั ฮานา ไมโครอเิลค็โทรนคิส จ ากดั (มหาชน) 1.90 59,600.00 2,682,000.00

รายละเอียด
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กองทุนเปิด แอล เอช สแทรทิจี อิควิต้ี หุ้นระยะยาว (LHSTGLTF) 

รายละเอียดการลงทุนในหลกัทรพัย ์(ต่อ) 
           มูลค่า ณ วนัท่ี 31 ตุลาคม 2563 

 
 

อตัราส่วน จ านวนเงินต้น มลูค่ายติุธรรม

(%) หรือ จ านวนหุ้น/ (บาท)

หน่วย

     หมวดธุรกจิเทคโนโลยี

บรษิทั เน็ตเบย ์จ ากดั (มหาชน) 1.48 83,600.00 2,081,640.00

บรษิทั ฮวิแมนกิ้า จ ากดั (มหาชน) 2.96 519,600.00 4,182,780.00

     หมวดธุรกจิเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร

บรษิทั เจ มาร์ท จ ากดั (มหาชน) 2.03 182,200.00 2,860,540.00

บรษิทั อนิทชั โฮลดิ้งส ์จ ากดั (มหาชน) 5.13 135,400.00 7,243,900.00

บรษิทั แอดวานซ ์อนิโฟร์ เซอร์วสิ จ ากดั (มหาชน) 4.06 33,200.00 5,727,000.00

     หมวดธุรกจิธนาคาร

ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 2.05 29,900.00 2,892,825.00

บรษิทั ทสิโก้ไฟแนนเซยีลกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 1.51 30,100.00 2,129,575.00

     หมวดธุรกจิธุรกจิการเกษตร

บรษิทั จเีอฟพที ีจ ากดั (มหาชน) 2.05 253,800.00 2,893,320.00

บรษิทั ศรตีรงัแอโกรอนิดสัทร ีจ ากดั (มหาชน) 1.55 61,100.00 2,184,325.00

     หมวดธุรกจิประกนัภยัและประกนัชวีติ

บรษิทั ทคีวิเอม็ คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 0.53 6,300.00 743,400.00

     หมวดธุรกจิพลงังานและสาธารณูปโภค

บรษิทั ททีดีบับลวิ จ ากดั (มหาชน) 2.99 363,300.00 4,214,280.00

บรษิทั ปตท. จ ากดั (มหาชน) 3.93 179,100.00 5,552,100.00

บรษิทั พทีจี ีเอน็เนอย ีจ ากดั (มหาชน) 2.05 152,000.00 2,888,000.00

บรษิทั ราช กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 5.77 175,000.00 8,137,500.00

บรษิทั เอสพซีจี ีจ ากดั (มหาชน) 2.98 212,200.00 4,201,560.00

     หมวดธุรกจิพฒันาอสงัหารมิทรพัย์

บรษิทั ศุภาลยั จ ากดั(มหาชน) 1.49 134,000.00 2,103,800.00

     หมวดธุรกจิพาณิชย์

บรษิทั ซพี ีออลล ์จ ากดั (มหาชน) 3.94 103,400.00 5,557,750.00

บรษิทั สยามแมค็โคร จ ากดั (มหาชน) 2.00 71,100.00 2,826,225.00

บรษิทั อาร์เอส จ ากดั (มหาชน) 1.97 150,800.00 2,774,720.00

     หมวดธุรกจิวสัดุก่อสรา้ง

บรษิทั ทโีอเอ เพน้ท์ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 1.49 65,000.00 2,096,250.00

บรษิทั ปนูซเิมนต์ไทย จ ากดั(มหาชน) 1.51 6,300.00 2,129,400.00

     หมวดธุรกจิอาหารและเครื่องดื่ม

บรษิทั คาราบาวกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 1.46 18,800.00 2,058,600.00

บรษิทั เจรญิโภคภณัฑอ์าหาร จ ากดั (มหาชน) 1.47 82,200.00 2,075,550.00

บรษิทั ไทยยเูนีย่น กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 1.98 183,400.00 2,787,680.00

บรษิทั น ้ามนัพชืไทย จ ากดั (มหาชน) 2.00 82,800.00 2,815,200.00

บรษิทั อาร์ แอนด์ บ ีฟู้ด ซพัพลาย ์จ ากดั (มหาชน) 0.99 140,200.00 1,394,990.00

          รวมหุ้นสามญั 82.60 116,555,846.00

หน่วยลงทนุ

     หมวดธุรกจิเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร

กองทุนรวมโครงสรา้งพืน้ฐานโทรคมนาคม ดจิทิลั 0.47 52,100.00 661,670.00

          รวมหน่วยลงทนุ 0.47 661,670.00

รวมเงินลงทนุ 101.38 143,058,729.01

รายการค้างจา่ยหรือหน้ีสินอ่ืน ๆ -1.38 -1,946,991.69

มลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิ 100.00 141,111,737.32

รายละเอียด
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กองทุนเปิด แอล เอช สแทรทิจี อิควิต้ี หุ้นระยะยาว (LHSTGLTF) 

รายละเอียดตวัตราสารและอนัดบัความน่าเช่ือถือ 
ของตราสารแห่งหน้ี เงินฝาก หรือ ตราสารก่ึงหน้ีก่ึงทุน 

มูลค่า ณ วนัท่ี 31 ตุลาคม 2563 
 

 

สถาบนัการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ TRIS Rating 

ค าอธิบายการจดัอนัดบัเครดิตตราสารหน้ีระยะกลางและยาวมอีายุตัง้แต่ 1 ปีขึ้นไป 

AAA อนัดบัเครดติสูงสุด มคีวามเสีย่งต ่าทีสุ่ด ผูอ้อกตราสารหนี้มคีวามสามารถในการช าระดอกเบี้ยและคนืเงนิต้นในเกณฑ์
สงูสุด และไดร้บัผลกระทบน้อยมากจากการเปลีย่นแปลงทางธุรกจิ เศรษฐกจิ และสิง่แวดลอ้มอื่น ๆ 

AA มคีวามเสีย่งต ่ามาก ผูอ้อกตราสารหนี้มคีวามสามารถในการช าระดอกเบีย้และคนืเงนิต้นในเกณฑ์สงูมาก แต่อาจไดร้ับ
ผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงทางธุรกจิ เศรษฐกจิ และสิง่แวดลอ้มอื่น ๆ มากกว่าอนัดบัเครดติทีอ่ยู่ในระดบั AAA 

A มคีวามเสีย่งในระดบัต ่า ผูอ้อกตราสารหนี้มคีวามสามารถในการช าระดอกเบี้ยและคนืเงนิต้นในเกณฑ์สูง แต่อาจไดร้บั
ผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงทางธุรกจิ เศรษฐกจิ และสิง่แวดลอ้มอื่น ๆ มากกว่าอนัดบัเครดติทีอ่ยู่ในระดบัสงูกว่า 

BBB มคีวามเสีย่งในระดบัปานกลาง ผูอ้อกตราสารหนี้มคีวามสามารถในการช าระดอกเบีย้และคนืเงนิตน้ในเกณฑท์ีเ่พยีงพอ 
แต่มคีวามอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงทางธุรกจิ เศรษฐกจิ และสิง่แวดลอ้มอื่น ๆ มากกว่า และอาจมคีวามสามารถใน
การช าระหนี้อ่อนแอลงเมื่อเทยีบกบัอนัดบัเครดติทีอ่ยู่ในระดบัสงูกว่า 

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

B มคีวามเสี่ยงในระดบัสูงมาก ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการช าระดอกเบี้ยและคนืเงนิต้นในเกณฑ์ต ่า และ
อาจจะหมดความสามารถหรอืความตัง้ใจในการช าระหนี้ไดต้ามการเปลีย่นแปลงของสถานการณ์ทางธุรกจิ เศรษฐกิจ 
และสิง่แวดลอ้มอื่น ๆ  

C มคีวามเสีย่งในการผดินัดช าระหนี้สูงทีสุ่ด ผูอ้อกตราสารหนี้ไม่มคีวามสามารถในการช าระดอกเบี้ยและคนืเงนิต้นตาม
ก าหนดอย่างชดัเจน โดยต้องอาศยัเงื่อนไขที่เอื้ออ านวยทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิง่แวดล้อมอื่น  ๆ 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 - 14,999,597.25                

เงนิฝากธนาคาร ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) AA+(FITCH) 10,841,615.76                
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กองทุนเปิด แอล เอช สแทรทิจี อิควิต้ี หุ้นระยะยาว (LHSTGLTF) 

ค าอธิบายการจดัอนัดบัเครดิตตราสารหน้ีระยะสัน้มอีายุต า่กว่า 1 ปี 

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

T2 ผูอ้อกตราสารหนี้มสีถานะทัง้ทางดา้นการตลาดและการเงนิทีแ่ขง็แกร่งในระดบัด ี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 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) แสดงถึงระดบัความน่าเชื่อถือขัน้สูงสุดของอนัดบัความน่าเชื่อถือภายในประเทศไทย ซึ่งก าหนดโดย Fitch โดย
อนัดบัความน่าเชื่อถอืน้ีจะมอบใหก้บัอนัดบัความน่าเชื่อถอืทีม่คีวามเสีย่ง “น้อยทีสุ่ด” เมื่อเปรยีบเทยีบกบัผูอ้อกตรา
สารหรอืตราสารอื่นในประเทศไทย และโดยปกตแิล้วจะก าหนดใหแ้ก่ตราสารทางการเงนิทีอ่อกหรอืค ้าประกนั โดย
รฐับาล 

AA(tha) แสดงถึงระดบัความน่าเชื่อถือขัน้สูงมากเปรยีบเทยีบกบัผู้ออกตราสารหรอืตราสารอื่นในประเทศไทย โดยระดบั
ความน่าเชื่อถือของตราสารทางการเงนิขัน้นี้ต่างจากผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นที่ได้รบัการจดัอนัดบัความ
น่าเชื่อถอืขัน้สงูสุดของประเทศไทยเพยีงเลก็น้อย 
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กองทุนเปิด แอล เอช สแทรทิจี อิควิต้ี หุ้นระยะยาว (LHSTGLTF) 

BBB (tha) แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขัน้ปานกลางเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย 
อย่างไรก็ดีมคีวามเป็นไปได้มากว่าการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์หรอืสภาพทางเศรษฐกิจจะมีผลกระทบต่อ
ความสามารถในการช าระหนี้ไดต้รงตามก าหนดเวลาของตราสารทางการเงนิเหล่านี้มากกว่าตราสารหนี้อื่นทีไ่ดร้บั
การจดัอนัดบัความน่าเชื่อถอืในประเภททีส่งูกว่า 

BB (tha) แสดงถงึระดบัความน่าเชื่อถอืค่อนขา้งต ่าเมื่อเปรยีบเทยีบกบัผูอ้อกตราสารหรอืตราสารอื่นในประเทศไทย การช าระ
หนี้ตามเงื่อนไขของตราสารเหล่านี้ภายในประเทศนัน้ ๆ 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 าหนดเมื่อเปรยีบเทียบกบัผู้
ออกตราสารหรือตราสารอื่น ๆ ในประเทศไทย ภายใต้อันดับความน่าเชื่อถือนี้จะมอบให้ส าหรบัอันดับความ
น่าเชื่อถอืที่มคีวามเสีย่ง “น้อยที่สุด” เมื่อเปรยีบเทยีบกบัผูอ้อกตราสารอื่นในประเทศเดยีวกนัและโดยปกตแิล้วจะ
ก าหนดใหก้บัตราสารทางการเงนิทีอ่อกหรอืค ้าประกนัโดยรฐับาล ในกรณีทีม่รีะดบัความน่าเชื่อถอืสงูเป็นพเิศษจะมี
สญัลกัษณ์ “+” แสดงไวเ้พิม่เตมิจากอนัดบัความน่าเชื่อถอืทีก่ าหนด 

F2 (tha) แสดงถงึระดบัความสามารถในการช าระหนี้ตามเงือ่นไขทางการเงนิของตราสารตามก าหนดเวลาในระดบัทีน่่าพอใจ
เมื่อเปรยีบเทยีบกบัผูอ้อกตราสารหรอืตราสารอื่น ๆ ในประเทศไทย อย่างไรกด็ ีระดบัความน่าเชื่อถอืดงักล่าวยงัไม่
อาจเทยีบเท่ากบักรณีทีไ่ดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเชื่อถอืทีส่งูกว่า 

F3 (tha) แสดงถงึระดบัความสามารถในการช าระหนี้ตามเงื่อนไขทางการเงนิของตราสารตามก าหนดเวลาในระดบัปานกลาง
เมื่อเปรยีบเทยีบกบัผู้ออกตราสารหรอืตราสารอื่น ๆ ในประเทศไทย ความสามารถในการช าระหนี้ดงักล่าวจะมี
ความไม่แน่นอนมากขึน้ไปตามความเปลีย่นแปลงในทางลบในระยะสัน้มากกว่าตราสารทีไ่ดร้บัการจดัอนัดบัความ
น่าเชื่อถอืทีส่งูกว่า 

B (tha) แสดงถึงระดบัความสามารถในการช าระหนี้ตามเงือ่นไขทางการเงนิของตราสารตามก าหนดเวลาทีไ่ม่แน่นอนเมื่อ
เปรยีบเทยีบกบัผูอ้อกตราสารหรอืตราสารอื่น ๆ ในประเทศไทย ความสามารถในการช าระหนี้ดงักล่าวจะไม่แน่นอน
มากขึน้ตามการเปลีย่นแปลงทางเศรษฐกจิแลการเงนิในทางลบระยะสัน้ 
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กองทุนเปิด แอล เอช สแทรทิจี อิควิต้ี หุ้นระยะยาว (LHSTGLTF) 

C (tha) แสดงถงึระดบัความสามารถในการช าระหนี้ตามเงือ่นไขทางการเงนิของตราสารตามก าหนดเวลาทีไ่ม่แน่นอนสงูเมื่อ
เปรยีบเทยีบกบัผู้ออกตราสารหรอืตราสารอื่น ๆ ในประเทศไทย ความสามารถในการปฏิบตัิตามขอ้ผูกพนัทาง
การเงนิขึน้อยู่กบัสภาวะทีเ่อือ้ต่อการด าเนินธุรกจิและสภาพการณ์ทางเศรษฐกจิเท่านัน้ 

D (tha) แสดงถงึการผดินัดช าระหนี้ทีไ่ดเ้กดิขึน้แลว้หรอืก าลงัจะเกดิขึน้ 

หมายเหตุประกอบการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือในระยะยาว ในระยะสัน้ ส าหรบัประเทศไทย 

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

ส าหรบัอนัดบัความน่าเชื่อถือในระยะยาวและจะไม่มกีารระบุสญัลกัษณ์ต่อท้ายดงักล่าวส าหรบัอนัดบัความน่าเชื่อถือใน
ระยะสัน้ นอกเหนือจาก “F1 (tha)” 

สญัญาณการปรบัอนัดบัความน่าเชื่อถอื (Rating Watch) : สญัญาณการปรบัอนัดบัความน่าเชื่อถอืจะถูกใชเ้พื่อแจง้ใหน้ัก
ลงทุนทราบว่ามีความเป็นไปได้ที่จะมีการเปลี่ยนแปลงอนัดบัความน่าเชื่ อถือและแจ้งแนวโน้มทิศทางของการเปลี่ยนแปลง
ดงักล่าว สญัญาณดงักล่าวอาจระบุเป็น “สญัญาณบวก” ซึง่บ่งชีแ้นวโน้มในการปรบัอนัดบัความน่าเชื่อถอืใหส้งูขึน้ “สญัญาณลบ” 
จะบ่งชีแ้นวโน้มในการปรบัอนัดบัความน่าเชื่อถอืใหต้ ่าลง หรอื “สญัญาณววิฒัน์” ในกรณีทีอ่นัดบัความน่าเชื่อถอือาจจะไดร้บัการ
ปรบัขึน้ ปรบัลง หรอืคงที ่โดยปกตสิญัญาณการปรบัอนัดบัความน่าเชื่อถอืมกัจะถูกระบุไวส้ าหรบัช่วงระยะเวลาสัน้ ๆ 
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กองทุนเปิด แอล เอช สแทรทิจี อิควิต้ี หุ้นระยะยาว (LHSTGLTF) 

รายงานสรปุเงินลงทุนในตราสารแห่งหน้ี เงินฝาก หรือตราสารก่ึงหน้ีก่ึงทุน 
มูลค่า ณ วนัท่ี 31 ตุลาคม 2563 

 

 

 
 
 

รายชื่อหุ้นท่ีลงทุน 10 อนัดบัแรก พร้อมสดัส่วนการลงทุน 
มูลค่า ณ วนัท่ี 31 ตุลาคม 2563 

 
 
 
 
 
 
 

กลุม่ของตราสารการลงทนุ มลูค่าตามราคาตลาด %NAV

(ก) ตราสารภาครฐัไทย/ตราสารภาครฐัต่างประเทศ 14,999,597.25          10.63           

(ข) ตราสารทีธ่นาคารทีม่กีฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ ธนาคารพาณิชย์ 10,841,615.76          7.68            

หรอืบรษิทัเงนิทุนเป็นผูอ้อก/สัง่จ่าย/รบัอาวลั/ค า้ประกนั

(ค) ตราสารทีม่อีนัดบัความน่าเชื่อถอือยูใ่นอนัดบัทีส่ามารถ

ลงทุนได้ (Investment grade)

(ง) ตราสารทีม่อีนัดบัความน่าเชื่อถอือยูใ่นอนัดบัต ่ากวา่อนัดบัที่ - -

สามารถลงทุนได้ (Non-Investment grade) หรอืไม่ม ีRating

ล าดบั ช่ือย่อ ร้อยละของเงินลงทุน

1 RATCH 5.77

2 INTUCH 5.13

3 ADVANC 4.06

4 CPALL 3.94

5 PTT 3.93

6 AOT 3.92

7 PR9 2.99

8 TTW 2.99

9 SPCG 2.98

10 HUMAN 2.96

ช่ือหลกัทรพัย์

บรษิทั ราช กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน)

บรษิทั อนิทชั โฮลดิง้ส ์จ ากดั (มหาชน)

บรษิทั แอดวานซ์ อนิโฟร์ เซอร์วสิ จ ากดั (มหาชน)

บรษิทั ฮวิแมนิกา้ จ ากดั (มหาชน)

บรษิทั ซ.ีพ.ีออลล์  จ ากดั (มหาชน)

บรษิทั ปตท. จ ากดั (มหาชน)

บรษิทั ทา่อากาศยานไทย จ ากดั (มหาชน)

บรษิทั โรงพยาบาลพระรามเกา้ จ ากดั (มหาชน)

บรษิทั ททีดีบับลวิ จ ากดั (มหาชน)

บรษิทั เอสพซีจี ีจ ากดั (มหาชน)

สดัส่วนเงนิลงทุนขัน้สงูต่อมลูค่าทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุนส าหรบักลุ่มตราสารตาม (ง) เท่ากบั 15% NAV 
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กองทุนเปิด แอล เอช สแทรทิจี อิควิต้ี หุ้นระยะยาว (LHSTGLTF) 

รายงานการลงทุนท่ีไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน 
รอบปีบญัชีระหวา่งวนัท่ี 1 พฤศจิกายน 2562 ถึงวนัท่ี 31 ตุลาคม 2563 

วนัที ่ รายละเอยีด การด าเนินการแกไ้ข 
  

 
 

 
 
 
 

การใช้สิทธิออกเสียงในท่ีประชุมผู้ถือหุ้น 
ผูล้งทุนสามารถตรวจดูแนวทางในการใชส้ทิธอิอกเสยีงและการด าเนินการใชส้ทิธอิอกเสยีงไดท้ี่ website ของบรษิัท

จดัการ www.lhfund.co.th 
 

 

 

รายงานรายชื่อของบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง ท่ีมีการท าธรุกรรมกบักองทุนรวม 

 กองทุนเปิด แอล เอช แอคทีฟ หุ้นระยะยาว มีการท าธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องในรอบระยะเวลาตัง้แต่ วันที ่           
1 พฤศจกิายน 2562 ถงึวนัที ่31 ตุลาคม 2563 ตามรายชื่อ ดงันี้ 

- 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.lhfund.co.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 จดัเย่ียมชมบริษัท 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 (มหาชน) 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 (มหาชน) 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 2562 ถึงวนัท่ี 31 ตุลาคม 2563 

  
          หมายเหตุ  *รวมภาษมีลูค่าเพิม่ 

 
 
 

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

 
 
 
 
 

ล าดบั ช่ือบริษทันายหน้า ค่านายหน้า

(บาท)*

อตัราส่วน

(%)

1 บรษิทัหลกัทรพัย ์บวัหลวง จ ากดั 235,146.48 16.70

2 บรษิทัหลกัทรพัย ์ซจีเีอส-ซไีอเอม็บ ี(ประเทศไทย) จ ากดั  48,093.70 3.42

3 บรษิทัหลกัทรพัย ์โนมูระ พฒันสนิ จ ากดั (มหาชน) 56,111.24 3.98

4 บรษิทัหลกัทรพัย ์เครดติ สวสิ (ประเทศไทย) จ ากดั 45,296.60 3.22

5 บรษิทัหลกัทรพัย ์ดบีเีอส วคิเคอร์ส (ประเทศไทย) จ ากดั 50,359.88 3.58

6 บรษิทัหลกัทรพัย ์ฟินนัเซยี ไซรสั จ ากดั (มหาชน) 154,873.93 11.00

7 บรษิทั หลกัทรพัย ์เคจไีอ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 60,652.44 4.30

8 บรษิทัหลกัทรพัย ์เกยีรตินาคนิภทัร จ ากดั (มหาชน) 45,379.19 3.22

9 บรษิทัหลกัทรพัย ์กสกิรไทย จ ากดั (มหาชน)  205,623.93 14.60

10 บรษิทั หลกัทรพัย ์กรุงศร ีจ ากดั (มหาชน) 12,908.58 0.92

11 บรษิทัหลกัทรพัย ์เคทบี ี(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 163,547.97 11.61

12 บรษิทัหลกัทรพัย ์แลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จ ากดั (มหาชน) 39,484.93 2.80

13 บรษิทัหลกัทรพัย ์ภทัร จ ากดั (มหาชน) 132,196.37 9.39

14 บรษิทัหลกัทรพัย ์ไทยพาณิชย ์จ ากดั 15,751.04 1.12

15 บรษิทัหลกัทรพัย ์ทสิโก ้จ ากดั  128,488.40 9.12

16 บรษิทั หลกัทรพัย ์ทรนีิตี้ จ ากดั 14,304.43 1.02

รวม 1,408,219.11 100.00                    

ช่ือกองทนุ PTR

กองทุนเปิด แอล เอช สแทรทจิ ีอคิวติี้ หุน้ระยะยาว 2.6401
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กองทุนเปิด แอล เอช สแทรทิจี อิควิต้ี หุ้นระยะยาว (LHSTGLTF) 

ค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเกบ็จากกองทุนรวม 
ส าหรบัรอบระยะเวลาตัง้แต่วนัท่ี 1 พฤศจิกายน 2562 ถึงวนัท่ี 31 ตุลาคม 2563 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ค่าใช้จ่ายทีเ่รยีกเก็บจากกองทุน* จ านวนเงนิ

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

ค่าธรรมเนยีมการจดัการ (Management Fee) 2,023.67 1.338 ไม่เกนิรอ้ยละ 3.00

ค่าธรรมเนยีมผูดู้แลผลประโยชน์ (Trustee Fee) 36.43 0.024 ไม่เกนิรอ้ยละ 0.10

ค่าธรรมเนยีมนายทะเบยีน (Registrar Fee) 404.73 0.268 ไม่เกนิรอ้ยละ 0.50

ค่าสอบบญัช ี(Audit Fee) 40.00 0.026 ตามทีจ่่ายจรงิ

ค่าทีป่รกึษาการลงทุน (Advisory Fee) ไม่มี ไม่มี ไม่มี

ค่าจดัตัง้และจดทะเบยีนกองทุน (Setup and Registered Fund) 35.73 0.024 ตามทีจ่่ายจรงิ

ค่าใช้จ่ายอืน่ๆ ในการด าเนนิโครงการ  (Others Operating  Expense) 69.99 0.046 ตามทีจ่่ายจรงิ

รวมค่าใช้จ่ายทัง้หมด** 2,610.55 1.726

ค่าใช้จ่ายในการซือ้ขายหลกัทรพัย์ 1,408.22 0.931 ตามทีจ่่ายจรงิ

หมายเหตุ

* ค่าธรรมเนยีมและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ รวมภาษมีลูค่าเพิม่ ภาษธุีรกจิเฉพาะ หรอืภาษอีืน่ใดในท านองเดยีวกนั (ถ้าม)ี

**  ไม่รวมค่านายหน้าซือ้ขายหลกัทรพัย ์และค่าธรรมเนยีมต่าง ๆ ทีเ่กดิขึน้จากการซือ้ขายหลกัทรพัย์

รอ้ยละของมลูค่าทรพัยส์นิสทุธิ












































