
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

 



 

 

2 

 

กองทุนเปิด แอล เอช สแทรทิจี อิควิต้ี (LHSTRATEGY) 

กองทุนเปิด แอล เอช สแทรทิจี อิควิต้ี (LHSTRATEGY) 

ประเภทโครงการ กองทุนรวมตราสารแห่งทุน ประเภทรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน 

นโยบายการลงทุน กองทุนมีนโยบายที่จะลงทุนในหุ้นสามญัของบรษิัทจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์แห่ง

ประเทศไทย และ/หรอืตลาดหลกัทรพัย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) โดยจะเน้นการลงทุนด้วยการ

สร้างกลุ่มหลกัทรพัย์ที่กองทุนลงทุนให้มคีวามผนัผวนต ่า เพื่อลดความผนัผวนของการ

ลงทุนโดยรวมของกองทุนใหอ้ยู่ในระดบัต ่าทีสุ่ด  ทัง้นี้ การลงทุนในหุน้ดงักล่าวจะส่งผลให้

กองทุนม ีnet exposure ในตราสารทุนโดยเฉลี่ยในรอบปีบญัชไีม่น้อยกว่ารอ้ยละ 80 ของ

มลูค่าทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุน ส าหรบัหลกัเกณฑ์ในการพจิารณาหุน้ทีม่คีวามผนัผวนต ่า

อยู่ภายใต้เงื่อนไขที่บรษิัทจดัการก าหนด อาทเิช่น หุ้นที่มคีวามเคลื่อนไหวของราคาเมื่อ

เทยีบกบัดชันีตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยค่อนขา้งต ่า (Low Beta) และ/หรอืหุ้นที่มี

ความเสีย่งจากการลงทุนค่อนขา้งต ่า (Low VaR) และ/หรอืหุ้นทีม่อีตัราการจ่ายเงนิปันผล

สงูและ/หรอืมอีตัราการเตบิโตของอตัราการจ่ายเงนิปันผลสงู เป็นตน้  

เงนิลงทุนส่วนที่เหลอืกองทุนอาจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสงัหารมิทรพัย์/

หน่วยทรสัต์ของทรสัต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรพัย์/หน่วยลงทุนของกองทุนรวม

โครงสรา้งพืน้ฐาน/ตราสารอื่นใดทีใ่หส้ทิธใินการไดม้าหรอืทีม่ผีลตอบแทนอา้งองิกบัตราสาร

ดงักล่าวขา้งตน้ หรอืกลุ่มของตราสาร/หน่วยลงทุนดงักล่าวขา้งตน้/ตราสารแห่งหนี้/เงนิฝาก

ธนาคาร/ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน/ใบส าคญัแสดงสิทธิ และ/หรอืหน่วย private equity ตาม

ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. รวมถึงหลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สนิอื่นหรอืการหา

ดอกผลโดยวธิอีื่นตามทีร่ะบุไวใ้นโครงการหรอืตามทีค่ณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอื ส านักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด โดยการลงทุนในหลกัทรพัย์ และ/หรือตราสาร

ดงักล่าวจะตอ้งไม่ส่งผลใหก้องทนุมฐีานะการลงทุนสุทธ ิ(net exposure) ในหุน้หรอืตราสาร

ทุนน้อยกว่ารอ้ยละ 80 ของมลูค่าทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุน 

กองทุนอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อลดความเสี่ยง 

(Hedging) โดยเป็นไปตามหลัก เกณฑ์ห รือได้ รับความ เห็นชอบจากส า นั กงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. และอาจลงทุนในหรอืมไีวซ้ึง่ตราสารหนี้ทีม่อีนัดบัความน่าเชื่อถอืต ่า

กว่าทีส่ามารถลงทุนได ้(non – investment grade) และ/หรอืตราสารหนี้ที่ไม่ไดร้บัการจดั

อนัดบัความน่าเชื่อถอื (Unrated Securities) รวมทัง้ตราสารทุนทีไ่ม่ไดจ้ดทะเบยีนในตลาด

หลกัทรพัย ์(Unlisted Securities) กองทุนจะไม่ลงทุนในหรอืมไีวซ้ึง่ตราสารทีม่ลีกัษณะของ

สญัญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) 
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เรยีน ท่านผูถ้อืหน่วยลงทุน 
 กองทุนเปิด แอล เอช สแทรทจิ ีอคิวติี ้

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

ผลการด าเนินงานของกองทุนตัง้แต่วนัที ่1 มนีาคม 2563 ถงึวนัที ่28 กุมภาพนัธ ์2564 มาเพื่อโปรดทราบ 
 

สภาพตลาดในรอบบญัชีตัง้แต่วนัท่ี 1 มีนาคม 2563 ถึงวนัท่ี 28 กมุภาพนัธ ์2564 

ตลาดหุน้ไทยในเดอืน ก.ย. ถอืว่าตลาดค่อนขา้งอ่อนแอและมทีศิทางหลกัเป็นขาลง เน่ืองจากปัจจยัลบทัง้ภายนอก
และภายในประเทศ (ปัจจยัลบภายในประเทศมนี ้าหนักมากกว่า หากเปรยีบเทยีบกนั) โดยในส่วนของปัจจยัภายนอกนัน้ 
จติวทิยาการลงทุนในสนิทรพัย์เสี่ยงเป็นลบมากขึน้ หลงัจากการระบาดของ COVID-19 กลบัมารุนแรงขึน้อกีครัง้โดยเฉพาะ
ในประเทศแถบยุโรป ขณะที่ในฝัง่สหรฐัฯ นัน้พบว่านักการเมอืงสหรฐัฯ ยงัไม่สามารถหาขอ้สรุปเกี่ยวกบัมาตรการกระตุ้น
เศรษฐกจิสหรฐัฯ รอบที ่2 ขณะทีฝั่ง่ภายในประเทศนัน้ มปัีจจยัลบเขา้มาหลายประการในเดอืน ก.ย. กล่าวคอื 1) นักลงทุนยงั
เห็นความไม่แน่นอนของแนวโน้มเศรษฐกจิไทยปี 2564 ตามการระบาดของ COVID-19 ทีรุ่นแรงขึ้น และความยากในการ
คาดการณ์จ านวนนักท่องเทีย่วทีจ่ะเขา้สู่ประเทศไทยในปี 2564 2) หุน้กลุ่มธนาคารพาณิชยเ์ผชญิแรงขายค่อนขา้งมาก ตาม
ความกงัวลต่อการออกตราสารคล้ายทุนจากทาง BBL รวมทัง้การที่มรีายงานของ FinCen ที่ว่าธนาคารไทยบางแห่งไดท้ า
การโอนยา้ยเงนิอย่างผดิกฎหมายในช่วง 20 ปีทีผ่่านมา 3) สถานการณ์การชุมนุมต่อต้านรฐับาลทีเ่กดิขึน้ระหว่างเดอืน และ 
iv) แรงขายลดความเสีย่งในหุ้นตวัหลกั ก่อนหน้าที่ตลาดหลกัทรพัย์จะกลบัมาอนุญาตให้ท าการชอร์ตเซลที่ราคา bid และ
กลบัมาก าหนดราคา ceiling และ floor ทีร่ะดบั 30% ทัง้นี้ดชันีฯ ปิดที ่1,237.04 ลดลง 5.62% ดว้ยมลูค่าการซื้อขายเฉลีย่ที ่
4.59 หมื่นล้านบาท (เทยีบกบั 5.43 หมื่นล้านบาท ในเดอืน ส.ค.) ดา้นนักลงทุนต่างชาตขิายสุทธ ิ2.32 หมื่นล้านบาท นัก
ลงทุนสถาบนัในประเทศขายสุทธ ิ1.29 หมื่นล้านบาท พอรต์ บล. ซื้อสุทธ ิ2.3 พนัล้านบาท และนักลงทุนรายบุคคลซื้อสุทธ ิ
3.37 หมื่นลา้นบาท 

SET Index ปิดสิน้เดอืนตุลาคมทีร่ะดบั 1,195 จุด โดยตลาดหุน้ไทยถูกกดดนัจากการประทว้งทางการเมอืง ซึง่ท า
ให้เกิดเงนิทุนต่างชาติไหลออกมากขึ้น รวมในช่วงกลางเดือน  ต.ค. การที่ทรมัป์ติดโควดิในช่วงกลางเดอืน และความไม่
แน่นอนของมาตรการกระตุน้เศรษฐกจิสหรฐัฯ ไดก้ดดนัตลาดหุน้ทัว่โลก แมว้่าตวัเลขทางเศรษฐกจิของประเทศพฒันาแลว้จะ
สะทอ้นว่ากจิกรรมทางเศรษฐกจิก าลงัฟ้ืนตวั และในประเดน็สุดทา้ยการปิดเมอืงในยุโรปล่าสุดอาจท าใหก้ารฟ้ืนตวัรอบล่าสุด
แย่ลงไป แต่ยงัคงมปัีจจยับวกไม่ว่าจะเป็นการที่ศบศ. อนุมตัิมาตรการ “ช้อปดมีคีืน”: กระตุ้นการบรโิภคในประเทศ โดย
สามารถน าค่าใชจ้่ายมาหกัลดหย่อนภาษีเงนิไดฯ้ รวมกนัไม่เกนิ 30,000 บาท เริม่ใช ้23 ต.ค. - 31 ธ.ค. 63 และ IMF ปรบั
คาดการณ์ GDP ไทยปีนี้เป็น -7.1% จากเดมิ -7.7% รวมถงึงบไตรมาสที ่3 ของกลุ่มธนาคารทีเ่ริม่เหน็ก าไรฟ้ืนตวัเมื่อเทยีบ
กบัไตรมาสก่อนหน้า โดยนักลงทุนต่างชาตยิงัคงขายสุทธ ิBt21,876m ในเดอืนทีผ่่านมา 

ดชันี SET ปรบัตวัเพิม่ขึน้ 213 จุด (+18%mom) ใน พ.ย. มาปิดที ่1,408 จุดดว้ยปรมิาณการซื้อขายเฉลีย่ต่อวนัที ่
88,466 ลบ. (+71.4% mom, +69.4% yoy) นักลงทุนต่างชาตซิื้อสุทธ ิ32,644 ลบ. ในเดอืนทีผ่่านมา ดชันีปรบัตวัเพิม่ขึน้ใน
เดอืนที่ผ่านมาและปิดที่ 1,408 จุด โดยตลาดได้รบัแรงหนุนจากข่าวความคบืหน้าของวคัซีน หลงัจากบรษิัท Pfizer และ 
BioNTech ไดร้ายงานผลการทดลองในระยะที ่3 ที่ดแีละคาดว่าจะยื่นขออนุมตัใินการใช้วคัซนีฉุกเฉินจาก FDA นอกจากนี้
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ตลาดยงัได้รบัแรงหนุนจากเงนิทุนต่างชาติไหลเข้าตลาดหุ้น 32,644 ลบ. ในขณะที่ดชันีการผลติ Manufacturing PMI ใน
ประเทศพฒันาแลว้สะทอ้นว่าภาคการผลติก าลงัขยาย โดยบรษิทัจดทะเบยีนประกาศผลก าไร 3Q20 (92% ของ Market Cap 
รวม) มกี าไรสุทธ ิ1.49 แสนล้านบาท เพิม่ขึน้ 22.7%qoq แต่ยงัหดตวั 32.3%yoy ซึ่งท าให้เห็นสญัญาณการฟ้ืนตวัของผล
ประกอบการ 

ดชันี SET ปรบัตวัเพิม่ขึ้น 41 จุด (+3%mom) ในเดอืน ธ.ค. มาปิดที่ 1,449 ดว้ยมูลค่าซื้อขายเฉลี่ย 98,506 ลบ.    
(+11.3% mom, +111% yoy) นักลงทุนต่างชาตซิื้อสุทธ ิ2,521ลบ. ในเดอืนทีผ่่านมา ดชันีปิดที ่1,449 จุดไดร้บัแรงหนุนจาก
วคัซีนของ Moderna และ Pfizer-BioNTech ได้รบัการอนุมตัิให้ใช้เป็นการฉุกเฉิน และในปลายเดือน EU และ UK บรรลุ
ขอ้ตกลงการคา้หลงั Brexit trade ในขณะทีส่ภาคองเกรสของสหรฐัฯไดอ้นุมตัมิาตรการกระตุน้ทางการคลงั แต่ยงัต้องรอการ
เซน็รบัรองจากทรมัป์ อย่างไรกต็ามการระบาดระลอกใหม่และการกลายพนัธข์อง Covid-19 ไดส้รา้งแรงกดดนัต่อตลาด 

ดชันีปรบัตัวขึ้น 17 จุด (+1.2%mom) ในเดือน ม.ค. 2564 มาปิดที่ระดบั 1,467 จุดพร้อมมูลค่าซื้อขายเฉลี่ยที ่
98,584.2 ลบ. (+0.1% mom, +61% yoy) นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิ 10,903 ลบ.จากความคาดหวังว่าไบเดนจะออก
มาตรการกระตุ้นเศรษฐกจิมูลค่า US$ 1.9 ล้านลา้น เพื่อหนุนภาคครวัเรอืนและธุรกจิท่ามกลางวกิฤต Covid-19 แต่ในปลาย
เดอืน เหตุการณ์ short-selling ของหุน้ GameStop ในอเมรกิากดดนัตลาดหุ้นทัว่โลก จากความกงัวลว่า hedge funds ที่มี
สถานะ short ในหุ้น GameStop จะขายหุ้นอื่นเพื่อชดเชยผลขาดทุนที่เกิดขึ้นจากเหตุการณ์นี้ ครม.เห็นชอบ 5 มาตรการ
เยยีวยา Covid-19 รอบใหม่ ประกอบดว้ย 1) ลดค่าไฟฟ้า 2 เดอืน, 2) ลดค่าน ้าประปา 10% 2 เดอืน, 3) ช่วยค่าอนิเตอรเ์น็ต
โหลดแอฟหมอชนะไม่คดิค่าดาต้า 3 เดอืน, 4) แจกเงนิใหก้บัเกษตรกร แรงงาน และผูป้ระกอบอาชพีอสิระทีไ่ดร้บัผลกระทบ
จากไวรสั Covid-19 รอบใหม่จ านวน 3,500 บาทเป็นเวลา 2 เดือน และ 5) เพิ่มสทิธ ิมาตรการคนละครึง่อีก 1 ล้านสิทธ์, 
ครม.อนุมตัเิงนิเยยีวยา Covid-19 รอบใหม่ “เราชนะ”: ใหเ้งนิช่วยเหลอืประชาชนจ านวน 3,500 บาทต่อคนเป็นเวลา 2 เดอืน 
หรอื 7,000 บาทต่อคน ครอบคลุมประชากร 31.1 ล้านคน วงเงนิรวม 2.17 แสนล้านบาท, ตลท. เสนอปรบัเกณฑ์ค านวณ
ดชันี SET SET50/100 โดยใช ้Market Cap ถ่วงน ้าหนักดว้ย Free float ของหุน้นัน้ ๆ โดยมเีป้าหมายเพื่อควบคุมหุน้ Free 
float ต ่า และท าให้ดชันีมีการเคลื่อนไหวที่ Smooth มากขึ้น, กระทรวง.พาณิชย์รายงานยอดส่งออกเดือน ธ.ค. 2563 ที่
สามารถพลกิมาเป็นขยายตวั 4.71% yoy ดขีึน้จากเดอืน พ.ย. ทีห่ดตวั 3.65%yoy และดกีว่าทีต่ลาดคาดไวว้่าจะหดตวั 1.3-
2.4%yoy แต่ทัง้ปีของปี 2563 ยงัหดตวั 6.01% ส่วนยอดน าเขา้ขยายตวั 3.6% yoy พลกิจากหดตวั -1.0%yoy ในเดอืนก่อน
หน้าและเป็นการขยายตวัครัง้แรกตัง้แต่เดอืน เม.ษ. 2563 แต่ภาพรวมทัง้ปียงัคงหดตวั -6.0%yoy 

ดชันีตลาดหลกัทรพัย์ในเดอืนกุมภาพนัธ์ 2564 ปรบัตวัขึ้นมาปิดเดอืนที่ 1,497 จุด โดยตลาดได้รบัแรงหนุนจาก
ความคาดหวงัว่าวุฒิสภาสหรฐัฯจะอนุมตัิร่างกฏหมายกระตุ้นเศรษฐกิจ US$1.9 ล้านล้าน หลงัจากสภาผู้แทนราษฏรได้
อนุมตัไิปแล้ว แต่ในปลายกุมภาพนัธ์ ขอ้มูลเศรษฐกจิทีด่ที าใหม้คีวามกงัวลต่อเงนิเฟ้อที่เพิม่ขึน้เรว็กว่าคาด และท าใหเ้กิด
แรงขายในตลาดพนัธบตัรสหรฐัฯ ส่งผลใหเ้กดิการปรบัฐานของตลาดหุน้ทัว่โลก โดยในเดอืนนี้ครม.อนุมตัมิาตรการภาษ ีช่วย
เยยีวยาผลกระทบจากโควดิ: ประกอบดว้ย 1) ลดภาษีที่ดนิ 90% เหลอื 10%, 2) ลดภาษีการโอนให้บ้านทีม่รีาคาต ่ากว่า 3 
ล้านบาทจาก 2% เหลอื 0.01% และ 3) ขยายเวลายื่นภาษีเงนิได้บุคคลธรรมดาออกไปอีก 3 เดอืนจนถงึเดอืน ม.ิย. 2564 
และ IMF ปรบัลดคาดการณ์ GDP ของไทยป้ีนี้เป็นขยายตัว 2.7% จากเดิม 4% แต่ประเมินว่าปี 2565 เศรษฐกิจไทยจะ
ขยายตวัเพิม่ขึน้เป็น 4.6% 
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กองทุนเปิด แอล เอช สแทรทิจี อิควิต้ี (LHSTRATEGY) 

บรษิัทขอขอบพระคุณท่านผู้ถอืหน่วยลงทุนเป็นอย่างสูง ที่ไดม้อบความไว้วางใจใหบ้รษิัทบรหิารเงนิลงทุนของท่าน 
บรษิทัยงัคงยนืยนัในความตัง้ใจและทุ่มเทความสามารถเพื่อบรหิารเงนิของท่านอย่างมปีระสทิธภิาพสงูทีสุ่ดต่อไป และหากท่าน
มขีอ้สงสยัประการใด ท่านสามารถตดิต่อมาไดท้ีบ่รษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน แลนด ์แอนด ์เฮา้ส์ จ ากดั หมายเลขโทรศพัท ์
02-286-3484 หรอืทีอ่เีมล lhfund@lhfund.co.th 

 

ขอแสดงความนับถอื 

                          บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน แลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จ ากดั 

 

 

 

 

 รายชื่อผูจ้ดัการกองทุน 

 
 

mailto:lhfund@lhfund.co.th
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กองทุนเปิด แอล เอช สแทรทิจี อิควิต้ี (LHSTRATEGY) 
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กองทุนเปิด แอล เอช สแทรทิจี อิควิต้ี (LHSTRATEGY) 

ตารางเปรียบเทียบผลการด าเนินงานของ 
ชนิดสะสมมลูค่า 

ข้อมูล ณ วนัท่ี 25 กมุภาพนัธ ์2564 
 

 
 

 
 

 

 
         ขอ้มลู ณ วนัที ่25 กุมภาพนัธ ์2564 
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กองทุนเปิด แอล เอช สแทรทิจี อิควิต้ี (LHSTRATEGY) 

ตารางเปรียบเทียบผลการด าเนินงาน 
ชนิดจ่ายเงินปันผล 

ข้อมูล ณ วนัท่ี 25 กมุภาพนัธ ์2564 
 

 
 

 
 

 

     ขอ้มลู ณ วนัที ่25 กุมภาพนัธ ์2564 
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กองทุนเปิด แอล เอช สแทรทิจี อิควิต้ี (LHSTRATEGY) 

ตารางเปรียบเทียบผลการด าเนินงาน 
ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอตัโนมติั 
ข้อมูล ณ วนัท่ี 25 กมุภาพนัธ ์2564 

 

 

 

 

        ขอ้มลู ณ วนัที ่25 กุมภาพนัธ ์2564  
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กองทุนเปิด แอล เอช สแทรทิจี อิควิต้ี (LHSTRATEGY) 

ตารางเปรียบเทียบผลการด าเนินงาน 
ชนิดช่องทางอิเลก็ทรอนิกส ์

ข้อมูล ณ วนัท่ี 25 กมุภาพนัธ ์2564 

 
 

 
 

 
 

ขอ้มลู ณ วนัที ่25 กุมภาพนัธ ์2564 
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กองทุนเปิด แอล เอช สแทรทิจี อิควิต้ี (LHSTRATEGY) 

ตารางเปรียบเทียบผลการด าเนินงาน 
ชนิดเพื่อการออมและสะสมมลูค่า 
ข้อมูล ณ วนัท่ี 25 กมุภาพนัธ ์2564 

 

 
 

 
 

 
 

    ขอ้มลู ณ วนัที ่25 กุมภาพนัธ ์2564 
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กองทุนเปิด แอล เอช สแทรทิจี อิควิต้ี (LHSTRATEGY) 

ตารางเปรียบเทียบผลการด าเนินงาน 
ชนิดเพื่อการออมและจา่ยเงินปันผล 
ข้อมูล ณ วนัท่ี 25 กมุภาพนัธ ์2564 

 

 
 

 
 

 
 

ขอ้มลู ณ วนัที ่25 กุมภาพนัธ ์2564 
 
- เอกสารการวดัผลการด าเนินงานของกองทุนรวมฉบบันี้ไดจ้ดัท าขึน้ตามมาตรฐานการวดัผลการด าเนินงานของกองทุนรวม
ของสมาคมบรษิทัจดัการลงทุน 

- ผลการด าเนินงานในอดตี/ผลการเปรยีบเทยีบผลการด าเนินงานทีเ่กี่ยวขอ้งกบัผลติภณัฑ์ในตลาดทุน มไิดเ้ป็นสิง่ยนืยนัถงึ
ผลการด าเนินงานในอนาคต 

- ท าความเขา้ใจลกัษณะสนิคา้ เงือ่นไข ผลตอบแทน และความเสีย่ง ก่อนตดัสนิใจ 
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กองทุนเปิด แอล เอช สแทรทิจี อิควิต้ี (LHSTRATEGY) 

รายงานสถานะการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผกูพนั 
มูลค่า ณ วนัท่ี 28 กมุภาพนัธ ์2564 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายละเอียดการลงทนุ มลูค่าตามราคาตลาด %NAV

หลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิในประเทศ 183,793,313.18            98.76              

เงนิฝากธนาคาร 12,945,580.68              6.96                

หุน้สามญั 170,847,732.50            91.80              

ประเภทรายการค้างรบัค้างจ่ายหรอืหนี้สนิอืน่ ๆ 2,314,471.51               1.24                

มลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิ 186,107,784.69               100.00               
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กองทุนเปิด แอล เอช สแทรทิจี อิควิต้ี (LHSTRATEGY) 

รายละเอียดการลงทุนในหลกัทรพัย ์
มูลค่า ณ วนัท่ี 28 กมุภาพนัธ ์2564 

 
 

อตัราส่วน จ านวนเงินต้น มลูค่ายติุธรรม

(%) หรือ จ านวนหุ้น/ (บาท)

หน่วย

เงินฝากธนาคาร

ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) 6.96 12,944,406.94 12,945,580.68

          รวมเงินฝากธนาคาร 6.96 12,945,580.68

หุ้นสามญั

     หมวดธุรกจิการแพทย์

บรษิทั กรุงเทพดุสติเวชการ จ ากดั(มหาชน) 1.96 182,600.00 3,652,000.00

บรษิทั บางกอก เชน ฮอสปิทอล จ ากดั (มหาชน) 1.96 263,800.00 3,640,440.00

บรษิทั โรงพยาบาลจุฬารตัน์ จ ากดั (มหาชน) 2.99 2,142,000.00 5,569,200.00

บรษิทั โรงพยาบาลพระรามเก้า จ ากดั (มหาชน) 3.98 771,300.00 7,404,480.00

     หมวดธุรกจิขนสง่และโลจสิตกิส์

บรษิทั เจดบัเบิล้ยดู ีอนิโฟโลจสิตกิส ์จ ากดั (มหาชน) 1.45 328,100.00 2,690,420.00

     หมวดธุรกจิเงนิทุนและหลกัทรพัย์

บรษิทั เจ เอม็ ท ีเน็ทเวอร์ค เซอร์วสิเซส็ จ ากดั (มหาชน) 1.52 69,500.00 2,832,125.00

บรษิทั ศรสีวสัดิ ์พาวเวอร์ 1979 จ ากดั (มหาชน) 0.48 14,300.00 900,900.00

บรษิทั ออิอน ธนสนิทรพัย ์(ไทยแลนด์) จ ากดั (มหาชน) 1.93 18,100.00 3,583,800.00

     หมวดธุรกจิเทคโนโลยี

บรษิทั ฮวิแมนกิ้า จ ากดั (มหาชน) 2.92 522,800.00 5,437,120.00

     หมวดธุรกจิเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร

 บรษิทั เจ.อาร์.ดบัเบิล้ย.ู ยทูลิติี้ จ ากดั (มหาชน) 1.97 466,100.00 3,658,885.00

บรษิทั เจ มาร์ท จ ากดั (มหาชน) 2.04 140,500.00 3,793,500.00

บรษิทั อนิทชั โฮลดิ้งส ์จ ากดั (มหาชน) 2.99 99,900.00 5,569,425.00

บรษิทั แอดวานซ ์อนิโฟร์ เซอร์วสิ จ ากดั (มหาชน) 2.52 28,300.00 4,683,650.00

     หมวดธุรกจิธนาคาร

ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 2.96 45,100.00 5,502,200.00

ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 1.52 235,200.00 2,822,400.00

ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) 2.01 36,400.00 3,749,200.00

บรษิทั ทสิโก้ไฟแนนเซยีลกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 2.00 39,200.00 3,724,000.00

     หมวดธุรกจิธุรกจิการเกษตร

บรษิทั จเีอฟพที ีจ ากดั (มหาชน) 1.42 222,600.00 2,648,940.00

     หมวดธุรกจิบรรจุภณัฑ์

บรษิทั เอสซจี ีแพคเกจจิ้ง จ ากดั (มหาชน)  1.91 75,600.00 3,553,200.00

     หมวดธุรกจิประกนัภยัและประกนัชวีติ

บรษิทั กรุงเทพประกนัชวีติ จ ากดั (มหาชน) 3.99 297,900.00 7,417,710.00

บรษิทั ทคีวิเอม็ คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 2.00 30,800.00 3,726,800.00

     หมวดธุรกจิปิโตรเคมแีละเคมภีณัฑ์

บรษิทัวนีไิทย จ ากดั (มหาชน) 4.00 217,500.00 7,449,375.00

รายละเอียด
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กองทุนเปิด แอล เอช สแทรทิจี อิควิต้ี (LHSTRATEGY) 

รายละเอียดการลงทุนในหลกัทรพัย ์(ต่อ) 
มูลค่า ณ วนัท่ี 28 กมุภาพนัธ ์2564 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

อตัราส่วน จ านวนเงินต้น มลูค่ายติุธรรม

(%) หรือ จ านวนหุ้น/ (บาท)

หน่วย

     หมวดธุรกจิพลงังานและสาธารณูปโภค

PTT Oil and Retail Business Public Company Limited 0.92 58,155.00 1,715,572.50

บรษิทั กลัฟ์ เอน็เนอร์จ ีดเีวลลอปเมนท์ จ ากดั (มหาชน) 0.96 53,500.00 1,778,875.00

บรษิทั โกลบอล เพาเวอร์ ซนิเนอร์ยี ่จ ากดั (มหาชน) 0.93 22,900.00 1,723,225.00

บรษิทั บา้นป ูเพาเวอร์ จ ากดั (มหาชน) 0.94 92,800.00 1,753,920.00

บรษิทั บซีพีจี ีจ ากดั (มหาชน) 1.49 187,400.00 2,773,520.00

บรษิทั ปตท. จ ากดั (มหาชน) 4.95 230,200.00 9,208,000.00

บรษิทั ปตท. ส ารวจและผลติปิโตรเลยีม จ ากดั (มหาชน) 2.55 41,300.00 4,749,500.00

บรษิทั พลงังานบรสิทุธิ ์จ ากดั (มหาชน) 0.72 21,300.00 1,331,250.00

บรษิทั ราช กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 2.99 108,700.00 5,570,875.00

บรษิทั เอสพซีจี ีจ ากดั (มหาชน) 4.04 379,900.00 7,522,020.00

     หมวดธุรกจิพาณิชย์

บรษิทั ซงิเกอร์ประเทศไทย จ ากดั (มหาชน) 1.50 92,200.00 2,789,050.00

บรษิทั ซพี ีออลล ์จ ากดั (มหาชน) 3.00 93,900.00 5,587,050.00

บรษิทั สยามแมค็โคร จ ากดั (มหาชน) 2.03 104,800.00 3,772,800.00

     หมวดธุรกจิวสัดุก่อสรา้ง

บรษิทั ปนูซเิมนต์ไทย จ ากดั(มหาชน) 2.50 12,700.00 4,648,200.00

บรษิทั อสีเทริ์นโพลเีมอร์ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 1.75 328,200.00 3,249,180.00

     หมวดธุรกจิสือ่และสิง่พมิพ์

บรษิทั บอีซี ีเวลิด์ จ ากดั (มหาชน) 1.47 313,300.00 2,741,375.00

     หมวดธุรกจิอาหารและเครื่องดื่ม

บรษิทั คาราบาวกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 2.00 26,800.00 3,725,200.00

บรษิทั เจรญิโภคภณัฑอ์าหาร จ ากดั (มหาชน) 2.54 164,400.00 4,726,500.00

บรษิทั น ้ามนัพชืไทย จ ากดั (มหาชน) 2.52 136,900.00 4,688,825.00

บรษิทั เอน็อาร์ อนิสแตนท์ โปรดวิซ ์ จ ากดั (มหาชน) 1.50 325,500.00 2,783,025.00

          รวมหุ้นสามญั 91.80 170,847,732.50

รวมเงินลงทนุ 98.76 183,793,313.18

รายการค้างจา่ยหรือหน้ีสินอ่ืน ๆ 1.24 2,314,471.51

มลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิ 100.00 186,107,784.69

รายละเอียด
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กองทุนเปิด แอล เอช สแทรทิจี อิควิต้ี (LHSTRATEGY) 

รายละเอียดตวัตราสารและอนัดบัความน่าเช่ือถือของตราสารแห่งหน้ี เงินฝาก หรือตราสารก่ึงหน้ีก่ึงทุน 
มูลค่า ณ วนัท่ี 28 กมุภาพนัธ ์2564 

 

 
 

สถาบนัการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ TRIS Rating 

ค าอธิบายการจดัอนัดบัเครดิตตราสารหน้ีระยะกลางและยาวมอีายุตัง้แต่ 1 ปีขึ้นไป 

AAA อนัดบัเครดิตสูงสุด มคีวามเสี่ยงต ่าที่สุด ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการช าระดอกเบี้ยและคนืเงนิต้นใน
เกณฑส์งูสุด และไดร้บัผลกระทบน้อยมากจากการเปลีย่นแปลงทางธุรกจิ เศรษฐกจิ และสิง่แวดลอ้มอื่น ๆ 

AA มคีวามเสีย่งต ่ามาก ผูอ้อกตราสารหนี้มคีวามสามารถในการช าระดอกเบี้ยและคนืเงนิต้นในเกณฑ์สูงมาก แต่อาจ
ไดร้บัผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกจิ เศรษฐกจิ และสิง่แวดลอ้มอื่น ๆ มากกว่าอนัดบัเครดติทีอ่ยู่ในระดบั 
AAA 

A มคีวามเสี่ยงในระดบัต ่า ผู้ออกตราสารหนี้มคีวามสามารถในการช าระดอกเบี้ยและคนืเงนิต้นในเกณฑ์สูง แต่อาจ
ได้รบัผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าอนัดบัเครดิตที่อยู่ใน
ระดบัสงูกว่า 

BBB มคีวามเสี่ยงในระดบัปานกลาง ผู้ออกตราสารหนี้มคีวามสามารถในการช าระดอกเบี้ยและคนืเงนิต้นในเกณฑ์ที่
เพยีงพอ แต่มคีวามอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิง่แวดล้อมอื่น  ๆ มากกว่า และอาจมี
ความสามารถในการช าระหนี้อ่อนแอลงเมื่อเทยีบกบัอนัดบัเครดติทีอ่ยู่ในระดบัสงูกว่า 

BB มคีวามเสีย่งในระดบัสูง ผูอ้อกตราสารหนี้มคีวามสามารถในการช าระดอกเบี้ยและคนืเงนิต้นในเกณฑ์ต ่ากว่าระดบั
ปานกลาง และจะไดร้บัผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกจิ เศรษฐกจิ และสิง่แวดล้อมอื่น ๆ ค่อนขา้งชดัเจน 
ซึง่อาจส่งใหค้วามสามารถในการช าระหนี้อยู่ในเกณฑท์ีไ่ม่เพยีงพอ 

B มคีวามเสีย่งในระดบัสูงมาก ผูอ้อกตราสารหนี้มคีวามสามารถในการช าระดอกเบี้ยและคนืเงนิต้นในเกณฑ์ต ่า และ
อาจจะหมดความสามารถหรือความตัง้ใจในการช าระหนี้ได้ตามการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ทางธุรกิจ 
เศรษฐกจิ และสิง่แวดลอ้มอื่น ๆ  

C มคีวามเสี่ยงในการผดินัดช าระหนี้สูงทีสุ่ด ผู้ออกตราสารหนี้ไม่มคีวามสามารถในการช าระดอกเบี้ยและคนืเงนิต้น
ตามก าหนดอย่างชดัเจน โดยตอ้งอาศยัเงือ่นไขทีเ่อือ้อ านวยทางธุรกจิ เศรษฐกจิ และสิง่แวดลอ้มอื่น ๆ อย่างมากจงึ
จะมคีวามสามารถในการช าระหนี้ได ้

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

อนัดบัเครดติภายในระดบัเดยีวกนั 

 

 

    ประเภท                        ผูอ้อก อนัดบั มลูค่าตาม

ความน่าเช่ือถอื ราคาตลาด

เงนิฝากธนาคาร ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) AA+(FITCH) 12,945,580.68                            
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ค าอธิบายการจดัอนัดบัเครดิตตราสารหน้ีระยะสัน้มอีายุต า่กว่า 1 ปี 

T1 ผูอ้อกตราสารหนี้มสีถานะทัง้ทางดา้นการตลาดและการเงนิที่แขง็แกร่งในระดบัดมีาก และนักลงทุนจะไดร้บัความ

คุม้ครองจากการผดินัดช าระหนี้ทีด่กีว่าอนัดบัเครดติในระดบัอื่น ผูอ้อกตราสารทีไ่ดร้บัอนัดบัเครดติในระดบัดงักล่าว

ซึง่มเีครื่องหมาย “+” ดว้ยจะไดร้บัความคุม้ครองดา้นการผดินัดช าระหนี้ทีส่งูยิง่ขึน้ 

T2 ผูอ้อกตราสารหนี้มสีถานะทัง้ทางดา้นการตลาดและการเงนิทีแ่ขง็แกร่งในระดบัด ีและมคีวามสามารถในการช าระ

หนี้ระยะสัน้ในระดบัทีน่่าพอใจ 

T3 ผูอ้อกตราสารหนี้มคีวามสามารถในการช าระหนี้ระยะสัน้ในระดบัทีย่อมรบัได้ 

T4 ผูอ้อกตราสารหนี้มคีวามสามารถในการช าระหนี้ระยะสัน้ทีค่่อนขา้งอ่อนแอ 

อันดับเครดิตทุกประเภทที่จ ัดโดย TRIS Rating เป็นอันดับเครดิตตราสารหนี้ ในตระกูลเงินบาท ซึ่งสะท้อน

ความสามารถในการช าระหนี้ของผูอ้อกตราสารโดยไม่รวมความเสีย่งในการเปลี่ยนแปลงการช าระหนี้จากสกุลเงนิบาทเป็น

สกุลเงนิตราต่างประเทศ 

นอกจากกนี้ TRIS Rating ยงัก าหนด “แนวโน้มอนัดบัเครดติ” (Rating Outlook) เพื่อสะท้อนความเป็นไปไดข้องการ

เปลีย่นแปลงอนัดบัเครดติของผูอ้อกตราสารในระยะปานกลางหรอืระยะยาว โดย TRIS Rating จะพจิารณาถงึโอกาสทีจ่ะเกดิ

การเปลี่ยนแปลงของภาวะอุตสาหกรรมและสภาพแวดล้อมทางธุรกิจในอนาคตของผู้ออกตราสารที่อาจกระทบต่อ

ความสามารถในการช าระหนี้ ทัง้นี้ แนวโน้มอนัดบัเครดติทีอ่อกใหแ้ก่หน่วยงานหนึ่ง ๆ จะเทยีบเท่ากบัความสามารถในการ

ช าระหนี้ของหน่วยงานนัน้ 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) แสดงถงึระดบัความน่าเชื่อถอืขัน้สงูสุดของอนัดบัความน่าเชื่อถอืภายในประเทศไทย ซึ่งก าหนดโดย Fitch โดย
อนัดบัความน่าเชื่อถอืนี้จะมอบใหก้บัอนัดบัความน่าเชื่อถอืทีม่คีวามเสีย่ง “น้อยทีสุ่ด” เมื่อเปรยีบเทยีบกบัผูอ้อก
ตราสารหรอืตราสารอื่นในประเทศไทย และโดยปกติแล้วจะก าหนดให้แก่ตราสารทางการเงินที่ออกหรอืค ้า
ประกนัโดยรฐับาล 
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AA(tha) แสดงถงึระดบัความน่าเชื่อถอืขัน้สงูมากเปรยีบเทยีบกบัผูอ้อกตราสารหรอืตราสารอื่นในประเทศไทย โดยระดบั
ความน่าเชื่อถือของตราสารทางการเงนิขัน้นี้ต่างจากผูอ้อกตราสารหรอืตราสารอื่นที่ได้รบัการจดัอนัดบัความ
น่าเชื่อถอืขัน้สงูสุดของประเทศไทยเพยีงเลก็น้อย 

BBB (tha) แสดงถึงระดบัความน่าเชื่อถือขัน้ปานกลางเมื่อเปรยีบเทยีบกับผู้ออกตราสารหรอืตราสารอื่นในประเทศไทย 
อย่างไรกด็มีคีวามเป็นไปไดม้ากว่าการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์หรอืสภาพทางเศรษฐกจิจะมผีลกระทบต่อ
ความสามารถในการช าระหนี้ได้ตรงตามก าหนดเวลาของตราสารทางการเงนิเหล่านี้มากกว่าตราสารหนี้อื่นที่
ไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเชื่อถอืในประเภททีส่งูกว่า 

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

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

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

D(tha) อนัดบัความน่าเชื่อถอืเหล่านี้ จะถูกก าหนดใหส้ าหรบัองค์กรหรอืตราสารหนี้ซึง่ก าลงัอยู่ในภาวะผดินัดช าระหนี้
ในปัจจุบนั 

ค าอธิบายการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือระยะสัน้ ส าหรบัประเทศไทย 

F1 (tha) แสดงถงึระดบัความสามารถขัน้สูงสุดในการช าระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารตรงตามก าหนดเมื่อเปรยีบเทยีบ

กบัผู้ออกตราสารหรอืตราสารอื่น ๆ ในประเทศไทย ภายใต้อนัดบัความน่าเชื่อถือนี้จะมอบให้ส าหรบัอนัดบั

ความน่าเชื่อถอืทีม่คีวามเสีย่ง “น้อยทีสุ่ด” เมื่อเปรยีบเทยีบกบัผูอ้อกตราสารอื่นในประเทศเดยีวกนัและโดยปกติ

แลว้จะก าหนดใหก้บัตราสารทางการเงนิทีอ่อกหรอืค ้าประกนัโดยรฐับาล ในกรณีทีม่รีะดบัความน่าเชื่อถอืสงูเป็น

พเิศษจะมสีญัลกัษณ์ “+” แสดงไวเ้พิม่เตมิจากอนัดบัความน่าเชื่อถอืทีก่ าหนด 

F2 (tha) แสดงถงึระดบัความสามารถในการช าระหนี้ตามเงื่อนไขทางการเงนิของตราสารตามก าหนดเวลาในระดบัทีน่่า

พอใจเมื่อเปรยีบเทียบกบัผู้ออกตราสารหรอืตราสารอื่น ๆ ในประเทศไทย อย่างไรก็ด ีระดบัความน่าเชื่อถือ

ดงักล่าวยงัไม่อาจเทยีบเท่ากบักรณีทีไ่ดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเชื่อถอืทีส่งูกว่า 

F3 (tha) แสดงถงึระดบัความสามารถในการช าระหนี้ตามเงื่อนไขทางการเงนิของตราสารตามก าหนดเวลาในระดบัปาน

กลางเมื่อเปรยีบเทยีบกบัผูอ้อกตราสารหรอืตราสารอื่น ๆ ในประเทศไทย ความสามารถในการช าระหนี้ดงักล่าว
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จะมคีวามไม่แน่นอนมากขึน้ไปตามความเปลีย่นแปลงในทางลบในระยะสัน้มากกว่าตราสารทีไ่ดร้บัการจดัอนัดบั

ความน่าเชื่อถอืทีส่งูกว่า 

B (tha) แสดงถึงระดบัความสามารถในการช าระหนี้ตามเงื่อนไขทางการเงนิของตราสารตามก าหนดเวลาทีไ่ม่แน่นอน

เมื่อเปรยีบเทยีบกบัผูอ้อกตราสารหรอืตราสารอื่น ๆ ในประเทศไทย ความสามารถในการช าระหนี้ดงักล่าวจะไม่

แน่นอนมากขึน้ตามการเปลีย่นแปลงทางเศรษฐกจิแลการเงนิในทางลบระยะสัน้ 

C (tha) แสดงถงึระดบัความสามารถในการช าระหนี้ตามเงือ่นไขทางการเงนิของตราสารตามก าหนดเวลาทีไ่ม่แน่นอนสูง

เมื่อเปรยีบเทยีบกบัผูอ้อกตราสารหรอืตราสารอื่น ๆ ในประเทศไทย ความสามารถในการปฏบิตัติามขอ้ผูกพนั

ทางการเงนิขึน้อยู่กบัสภาวะทีเ่อือ้ต่อการด าเนินธุรกจิและสภาพการณ์ทางเศรษฐกจิเท่านัน้ 

D (tha) แสดงถงึการผดินัดช าระหนี้ทีไ่ดเ้กดิขึน้แลว้หรอืก าลงัจะเกดิขึน้ 

หมายเหตุประกอบการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือในระยะยาว ในระยะสัน้ ส าหรบัประเทศไทย 

เครื่องบ่งชี้พเิศษส าหรบัประเทศไทย “tha” จะถูกระบุไวต้่อจากอนัดบัความน่าเชื่อถอืทุกระดบั เพื่อแยกความแตกต่าง

ออกจากการจดัอนัดบัความน่าเชื่อถอืระดบัสากล เครื่องหมาย “ + ” หรอื “ - ” อาจจะถูกระบุไวเ้พิม่เตมิต่อจากอนัดบัความ

น่าเชื่อถอืส าหรบัประเทศหนึ่ง ๆ เพื่อแสดงถงึสถานะย่อยโดยเปรยีบเทยีบกนัภายในอนัดบัความน่าเชื่อถอืขึน้หลกั ทัง้นี้ จะ

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

ส าหรบัอนัดบัความน่าเชื่อถอืในระยะยาวและจะไม่มกีารระบุสญัลกัษณ์ต่อทา้ยดงักล่าวส าหรบัอนัดบัความน่าเชื่อถอืใน

ระยะสัน้ นอกเหนือจาก “F1 (tha)” 

สญัญาณการปรบัอนัดบัความน่าเชื่อถอื (Rating Watch) : สญัญาณการปรบัอนัดบัความน่าเชื่อถอืจะถูกใชเ้พื่อแจง้ให้
นักลงทุนทราบว่ามคีวามเป็นไปไดท้ีจ่ะมกีารเปลีย่นแปลงอนัดบัความน่าเชื่อถอืและแจง้แนวโน้มทศิทางของการเปลีย่นแปลง
ดงักล่าว สญัญาณดงักล่าวอาจระบุเป็น “สญัญาณบวก” ซึ่งบ่งชี้แนวโน้มในการปรบัอนัดบัความน่าเชื่อถือให้สูงขึ้น “สญัญาณลบ”     
จะบ่งชีแ้นวโน้มในการปรบัอนัดบัความน่าเชื่อถอืใหต้ ่าลง หรอื “สญัญาณววิฒัน์” ในกรณีทีอ่นัดบัความน่าเชื่อถืออาจจะไดร้บั
การปรบัขึน้ ปรบัลง หรอืคงที ่โดยปกตสิญัญาณการปรบัอนัดบัความน่าเชื่อถอืมกัจะถูกระบุไวส้ าหรบัช่วงระยะเวลาสัน้ ๆ 
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กองทุนเปิด แอล เอช สแทรทิจี อิควิต้ี (LHSTRATEGY) 

รายงานสรปุเงินลงทุน 
มูลค่า ณ วนัท่ี 28 กมุภาพนัธ ์2564 

 

 
 

 
 

รายชื่อหุ้นท่ีลงทุน 10 อนัดบัแรก พร้อมสดัส่วนการลงทุน 
มูลค่า ณ วนัท่ี 28 กมุภาพนัธ ์2564 

 

 

 

 

 

กลุม่ของตราสารการลงทนุ มลูค่าตามราคาตลาด %NAV

(ก) ตราสารภาครฐัไทย/ตราสารภาครฐัต่างประเทศ -                      -               

(ข) ตราสารทีธ่นาคารทีม่กีฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ ธนาคารพาณิชย์ 12,945,580.68        6.96              

หรอืบรษิทัเงนิทุนเป็นผูอ้อก/สัง่จ่าย/รบัอาวลั/ค า้ประกนั

(ค) ตราสารทีม่อีนัดบัความน่าเชื่อถอือยูใ่นอนัดบัทีส่ามารถ -                      -               

ลงทุนได้ (Investment grade)

(ง) ตราสารทีม่อีนัดบัความน่าเชื่อถอือยูใ่นอนัดบัต ่ากวา่อนัดบัที่ - -               

สามารถลงทุนได้ (Non-Investment grade) หรอืไม่ม ีRating

ล าดบั ช่ือย่อ ร้อยละของเงินลงทนุ

1 PTT 4.95

2 SPCG 4.04

3 VNT 4.00

4 BLA 3.99

5 PR9 3.98

6 CPALL 3.00

7 RATCH 2.99

8 INTUCH 2.99

9 CHG 2.99

10 BBL 2.96

ช่ือหลกัทรพัย์

บรษิทั ปตท. จ ากดั (มหาชน)

บรษิทั เอสพซีจี ีจ ากดั (มหาชน)

บรษิทัวนีไิทย จ ากดั (มหาชน)

ธนาคาร กรุงเทพ จ ากดั (มหาชน)

บรษิทั กรุงเทพประกนัชวีติ จ ากดั (มหาชน)

บรษิทั โรงพยาบาลพระรามเก้า จ ากดั (มหาชน)

บรษิทั ซ.ีพ.ีออลล ์ จ ากดั (มหาชน)

บรษิทั ราช กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน)

บรษิทั อนิทชั โฮลดิ้งส ์จ ากดั (มหาชน)

บรษิทั โรงพยาบาลจุฬารตัน์ จ ากดั (มหาชน)

สดัส่วนเงนิลงทุนขัน้สงูตอ่มลูค่าทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุนส าหรบักลุ่มตราสารตาม (ง) เท่ากบั 15% NAV 
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กองทุนเปิด แอล เอช สแทรทิจี อิควิต้ี (LHSTRATEGY) 

รายงานการลงทุนท่ีไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน 
รอบปีบญัชีระหวา่งวนัท่ี 1 มีนาคม 2563 ถึงวนัท่ี 28 กมุภาพนัธ ์2564 

วนัที ่ รายละเอยีด การด าเนินการแกไ้ข 
  

 
 

 

 

 
การใช้สิทธิออกเสียงในท่ีประชุมผู้ถือหุ้น 

ผู้ลงทุนสามารถตรวจดูแนวทางในการใช้สทิธอิอกเสยีงและการด าเนินการใช้สทิธอิอกเสยีงได้ที่ website ของบรษิัทจดัการ 
www.lhfund.co.th 

 

 

 
รายงานรายชื่อของบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง ท่ีมีการท าธรุกรรมกบักองทุนรวม 

 กองทุนเปิด แอล เอช สแทรทิจี อิควิตี้ มีการท าธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องในรอบระยะเวลาตัง้แต่วันที่             

1 มนีาคม 2563 ถงึวนัที ่28 กุมภาพนัธ ์2564 ตามรายชื่อ ดงันี้ 

- บรษิทัหลกัทรพัย ์แลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จ ากดั (มหาชน) 
- บรษิทั แลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จ ากดั (มหาชน) 

 
หมายเหตุ : ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบการท าธุรกรรมกบับุคคลที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวม ได้ที่บรษิัทจัดการโดยตรง หรอืที่ website ของ    

บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน แลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จ ากดั www.lhfund.co.th และส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. www.sec.or.th 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.lhfund.co.th/
http://www.lhfund.co.th/
http://www.sec.or.th/
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กองทุนเปิด แอล เอช สแทรทิจี อิควิต้ี (LHSTRATEGY) 

การรบัผลประโยชน์ตอบแทนเน่ืองจากการใช้บริการบุคคลอ่ืนๆ (Soft Commission) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บริษัทที่ให้ผลประโยชน์ บทวเิคราะห์และข้อมูล

ข่าวสาร

จัดเยีย่มชม

บริษัท

สัมมนา เหตุผลในการรับผลประโยชน์

บรษิทัหลกัทรพัย ์เอเซยี พลสั จ ากดั (มหาชน)
P P เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

บรษิทัหลกัทรพัย ์ทรนีีตี้ จ ากดั
P P เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

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

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

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

บรษิทัหลกัทรพัย ์ทสิโก ้จ ากดั (มหาชน)
P P P เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

บรษิทัหลกัทรพัย ์ภทัร จ ากดั (มหาชน) P P P เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
บรษิทัหลกัทรพัย ์เมยแ์บงก ์กมิเอง็ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน)

P เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
บรษิทัหลกัทรพัย ์ซไีอเอม็บ ี(ประเทศไทย) จ ากดั

P P เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
บรษิทัหลกัทรพัย ์เอเชยี เวลท ์จ ากดั

P เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
บรษิทัหลกัทรพัย ์บวัหลวง จ ากดั (มหาชน)

P P P เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
บรษิทัหลกัทรพัย ์ไทยพาณิชย ์จ ากดั

P P P เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
บรษิทัหลกัทรพัย ์แลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จ ากดั (มหาชน)

P เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
บรษิทัหลกัทรพัย ์กรุงศร ีจ ากดั (มหาชน)

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

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

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

P เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
บรษิทัหลกัทรพัยพ์ฒันสนิ จ ากดั (มหาชน)

P P P เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

บรษิทัหลกัทรพัยก์สกิรไทย จ ากดั (มหาชน) P P P เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

บรษิทัหลกัทรพัยธ์นชาต จ ากดั (มหาชน) P P P เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

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

บรษิทัหลกัทรพัย ์เคทบี ี(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) P P P เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
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กองทุนเปิด แอล เอช สแทรทิจี อิควิต้ี (LHSTRATEGY) 

ค่านายหน้าซื้อขายหลกัทรพัย ์
ตัง้แต่วนัท่ี 1 มีนาคม 2563 ถึงวนัท่ี 28 กมุภาพนัธ ์2564 

 
               หมายเหตุ *รวมภาษมีลูค่าเพิม่ 

 
 

อตัราส่วนหมุนเวยีนการลงทนุของกองทุน (Portfolio Turnover Ratio: PTR) 
มูลค่า ณ วนัท่ี 28 กมุภาพนัธ ์2564 

                          
 
 

ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3  
ณ วนัท่ี 28 กมุภาพนัธ ์2564 

ช่ือกองทุน ผู้ถือหน่วย สดัส่วน (ร้อยละ) 

กองทุนเปิด แอล เอช สแทรทจิ ีอคิวติี ้(LHSTRATEGY) กลุ่มบุคคลใดบุคคลหนึ่ง - 

 

ล าดบั ช่ือบริษทันายหน้า ค่านายหน้า

(บาท)*

อตัราส่วน

(%)

1 บรษิทัหลกัทรพัย ์บวัหลวง จ ากดั                 408,972.79                    14.94 

2 บรษิทัหลกัทรพัย ์ซจีเีอส-ซไีอเอม็บ ี(ประเทศไทย) จ ากดั                   37,431.41                      1.37 

3 บรษิทัหลกัทรพัย ์โนมูระ พฒันสนิ จ ากดั (มหาชน)                  56,574.16                      2.07 

4 บรษิทัหลกัทรพัย ์เครดติ สวสิ (ประเทศไทย) จ ากดั                 126,347.51                      4.61 

5 บรษิทัหลกัทรพัย ์ดบีเีอส วคิเคอร์ส (ประเทศไทย) จ ากดั                 100,053.97                      3.65 

6 บรษิทัหลกัทรพัย ์ฟินนัเซยี ไซรสั จ ากดั (มหาชน)                 407,305.11                    14.87 

7 บรษิทั หลกัทรพัย ์เคจไีอ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน)                  84,004.31                      3.07 

8 บรษิทัหลกัทรพัย ์เกยีรตินาคนิภทัร จ ากดั (มหาชน)                 171,575.89                      6.27 

9 บรษิทัหลกัทรพัย ์กสกิรไทย จ ากดั (มหาชน)                  378,350.58                    13.82 

10 บรษิทั หลกัทรพัย ์กรุงศร ีจ ากดั (มหาชน)                    9,960.32                      0.36 

11 บรษิทัหลกัทรพัย ์เคทบี ี(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน)                 289,850.71                    10.59 

12 บรษิทัหลกัทรพัย ์แลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จ ากดั (มหาชน)                 106,737.88                      3.90 

13 บรษิทัหลกัทรพัย ์ภทัร จ ากดั (มหาชน)                 298,037.27                    10.89 

14 บรษิทัหลกัทรพัย ์ไทยพาณิชย ์จ ากดั                  26,086.99                      0.95 

15 บรษิทัหลกัทรพัย ์ทสิโก ้จ ากดั                  211,467.56                      7.72 

16 บรษิทั หลกัทรพัย ์ทรนีิตี้ จ ากดั                  25,140.81                      0.92 

2,737,897.27 100.00                 รวม

ช่ือกองทนุ PTR

กองทุนเปิด แอล เอช สแทรทจิ ีอคิวติี้ 3.343
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กองทุนเปิด แอล เอช สแทรทิจี อิควิต้ี (LHSTRATEGY) 

ค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเกบ็จากกองทุนรวม  
ส าหรบัรอบระยะเวลาตัง้แต่วนัท่ี 1 มีนาคม 2563 ถึงวนัท่ี 28 กมุภาพนัธ ์2564 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

ค่าใช้จ่ายทีเ่รยีกเก็บจากกองทุน* จ านวนเงนิ

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

ค่าธรรมเนยีมการจดัการ (Management Fee) 3,794.37 1.601 ไม่เกนิรอ้ยละ 3.21

ค่าธรรมเนยีมผูดู้แลผลประโยชน์ (Trustee Fee) 56.92 0.024 ไม่เกนิรอ้ยละ 0.11

ค่าธรรมเนยีมนายทะเบยีน (Registrar Fee)** 632.39 0.267 ไม่เกนิรอ้ยละ 0.81, 0.94

ค่าสอบบญัช ี(Audit Fee) 60.00 0.025 ตามทีจ่่ายจรงิ

ค่าทีป่รกึษาการลงทุน (Advisory Fee) ไม่มี ไม่มี ไม่มี

ค่าจดัตัง้และจดทะเบยีนกองทุน (Setup and Registered Fund) 0.00 0.000 ตามทีจ่่ายจรงิ

ค่าใช้จ่ายอืน่ๆ ในการด าเนนิโครงการ  (Others Operating  Expense) 148.58 0.063 ตามทีจ่่ายจรงิ

รวมค่าใช้จ่ายทัง้หมด*** 4,692.26 1.980

ค่าใช้จ่ายในการซือ้ขายหลกัทรพัย์ 2,737.90 1.155 ตามทีจ่่ายจรงิ1

หมายเหตุ

* ค่าธรรมเนยีมและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ รวมภาษมีลูค่าเพิม่ ภาษธุีรกจิเฉพาะ หรอืภาษอีืน่ใดในท านองเดยีวกนั (ถ้าม)ี

และชนดิเพือ่การออมและสะสมมลูค่าไม่เกนิรอ้ยละ 0.94

ชนดิสะสมมลูค่า ไม่เกนิรอ้ยละ 0.81

***  ไม่รวมค่านายหน้าซือ้ขายหลกัทรพัย ์และค่าธรรมเนยีมต่าง ๆ ทีเ่กดิขึน้จากการซือ้ขายหลกัทรพัย์

**  ค่าธรรมเนยีมนายทะเบยีนหน่วยลงทุนชนดิขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั,ิ ชนดิจ่ายเงนิปันผล, ชนดิเพือ่การออมและจ่ายเงนิปันผล

รอ้ยละของมลูค่าทรพัยส์นิสทุธิ














































