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ประเภทโครงการ

: กองทุนรวมหุน้ ระยะยาว ประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

นโยบายการลงทุน : กองทุนมีนโยบายที่จะลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
และ/หรือตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) โดยจะเน้นการลงทุนด้วยการสร้างกลุ่มหลักทรัพย์ทก่ี องทุน
ลงทุนให้มคี วามผันผวนต่า เพื่อลดความผันผวนของการลงทุนโดยรวมของกองทุนให้อยู่ในระดับต่าทีส่ ุด
โดยเฉลี่ยในรอบปี บญ
ั ชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุน สาหรับหลักเกณฑ์ใน
การพิจารณาหุ้นที่มีความผันผวนต่ าอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่บริษัทจัดการกาหนด อาทิเช่น หุ้นที่มีความ
เคลื่อนไหวของราคาเมื่อเทียบกับดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยค่อนข้างต่ า (Low Beta) และ/
หรือหุ้นที่มคี วามเสีย่ งจากการลงทุนค่อนข้างต่ า (Low VaR) และ/หรือหุ้นที่มอี ตั ราการจ่ายเงินปั นผลสูง
และ/หรือมีอตั ราการเติบโตของอัตราการจ่ายเงินปั นผลสูง เป็ นต้น
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่จี ะเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ในการพิจารณาเลือกหลักทรัพย์กลุ่มดังกล่าว
โดยไม่ถือว่าเป็ นการดาเนินการผิดไปจากหนังสือชี้ชวนส่วนโครงการ ถือว่าได้รบั ความเห็นชอบจาก
ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนแล้ว เพื่อความเหมาะสมกับสภาวการณ์ นัน้ ๆ ทัง้ นี้เพื่อบรรลุวตั ถุประสงค์ของกองทุน
คือลดความผันผวนของการลงทุนและเพื่อประโยชน์ของกองทุนโดยรวม
เงินลงทุนส่วนที่เหลือกองทุ นอาจลงทุ นในหน่ วยลงทุนของกองทุ นรวมอสังหาริมทรัพย์/หน่ วยทรัสต์
ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์/หน่ วยลงทุนของกองทุนรวมโครงสร้างพืน้ ฐาน/ตราสารอื่นใด
ทีใ่ ห้สทิ ธิในการได้มาหรือทีม่ ผี ลตอบแทนอ้างอิงกับตราสารดังกล่าวข้างต้น หรือกลุ่มของตราสาร/หน่ วย
ลงทุนดังกล่าวข้างต้น/ตราสารแห่งหนี้/เงินฝากธนาคาร/ตราสารกึ่งหนี้ก่งึ ทุน/ใบสาคัญแสดงสิทธิ รวมถึง
หลัก ทรัพ ย์ ห รือ ทรัพ ย์ สิ น อื่ น หรือ การหาดอกผลโดยวิ ธีอ่ื น ตามที่ ร ะบุ ไ ว้ ใ นโครงการหรือ ตามที่
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาหนด โดยการลงทุนนัน้ จะต้องไม่
ส่งผลให้กองทุน
มีฐานะการลงทุนสุทธิ (net exposure) ในตราสารทุนหรือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนทะเบียน โดยเฉลี่ย
รอบปี บญ
ั ชีน้อยกว่า ร้อยละ 65 ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุน
กองทุนอาจลงทุนหรือมีไว้ซ่ึงสัญญาซื้อขายล่วงหน้ า (Derivatives) เพื่อลดความเสี่ยง (Hedging) โดย
เป็ นไปตามหลักเกณฑ์หรือได้รบั ความเห็นชอบจากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และอาจลงทุนในหรือ
มีไว้ซ่งึ ตราสารหนี้ท่มี อี นั ดับความน่ าเชื่อถือต่ากว่าทีส่ ามารถลงทุนได้ (non – investment grade) และ/
หรือตราสารหนี้ทไ่ี ม่ได้รบั การจัดอันดับความน่ าเชื่อถือ (Unrated) รวมทัง้ ตราสารทุนทีไ่ ม่ได้จดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted Securities) กองทุ นจะไม่ ลงทุ นในหรือมีไว้ซ่ึงตราสารที่มีลักษณะของ
สัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note)
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เรียน

ท่านผูถ้ อื หน่วยลงทุน
กองทุนเปิ ด แอล เอช สแทรทิจี อิควิต้ี หุน้ ระยะยาว

บริษัท หลักทรัพ ย์จดั การกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จากัด ขอนาส่ง “รายงานสรุปสถานะการลงทุ น ” เพื่อรายงาน
ผลการดาเนินงานของกองทุนตัง้ แต่วนั ที่ 1 พฤศจิกายน 2562 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2563 มาเพื่อโปรดทราบ
สภาพตลาดในรอบบัญชีตงั ้ แต่วนั ที่ 1 พฤศจิ กายน 2562 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2563
ตลาดหุน้ ไทยในเดือน พ.ย. 2562 ซื้อขายด้วยความผันผวนค่อนข้างสูง ตามปั จจัยทัง้ ต่างประเทศและในประเทศทีม่ ี
ทัง้ บวกและลบคละกัน ก่อนทีด่ ชั นีฯ จะปิ ดไม่เปลี่ยนแปลงมากนักจากสิน้ เดือน ต.ค. โดยดัชนีตลาดหุน้ ไทยปรับขึน้ ค่อนข้างดี
ในสัปดาห์แรกของเดือน รับข่าวบวกจากต่างประเทศเกี่ยวกับโอกาสที่จะเกิดดีลการค้าระหว่างสหรัฐ อเมริกา และจีน และ
ความเสี่ยงที่ลดลงต่อเศรษฐกิจสหรัฐ อเมริกาถดถอย อย่างไรก็ดตี ลาดหุ้นไทยเผชิญแรงขายค่อนข้างมากในช่วงกลางเดือน
จากปั จจัยลบประกอบด้วย 1) กระแสข่าวเกีย่ วกับการเจรจาการค้าและดีลการค้าพลิกมาเป็ นลบเป็ นช่วง ๆ 2) ผลประกอบการ
บจ.ไทย ไตรมาส 3/2562 ต่ ากว่าที่นัก วิเคราะห์คาดการณ์ และ 3) ตัวเลข GDP ไตรมาส 3/2562 ของไทยเติบโตต่ ากว่าที่
ตลาดคาดการณ์ไว้ ทัง้ นี้ในช่วงสัปดาห์สุดท้ายของเดือน ดัชนี SET ฟื้ นตัวจากที่ลงไปทดสอบแถวๆ ระดับต่าสุดของรอบ ที่
1,580 จุด ตามข่าวการเจรจาการค้าที่กลับมาเป็ นบวกอีกครัง้ ผนวกกับการทยอยประกาศมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของ
รัฐบาลไทย ก่อนทีต่ ลาดหุ้นจะผันผวนทางลงอีกครัง้ ช่วงสิน้ เดือน หลัง ประธานาธิบดีทรัมป์ ลงนามในกฎหมายติดตามความ
เป็ นอิสระของฮ่องกง ซึง่ ส่งผลให้ทางการจีนแถลงประณามสหรัฐอเมริกา และสร้างความกังวลต่อการเจรจาการค้า
ตลาดหุน้ ไทยในเดือน ธ.ค. ยังคงซื้อขายด้วยความผันผวนทีส่ งู โดย SET Index แกว่งตัวลงในช่วงครึง่ แรกของเดือน
ไปทาจุดต่าสุดของเดือน ที่ 1,543.22 เมื่อวันที่ 17 ธ.ค. 2562 ด้วยแรงกดดันจากแนวโน้มเศรษฐกิจไทยทีย่ งั อยู่ในช่วงถูกปรับ
ลดประมาณการต่อเนื่อง ทัง้ สาหรับปี 2562 และปี 2563 ผนวกกับความกังวลต่อปั จจัยการเมืองทัง้ ประเด็นความเคลื่อนไหว
นอกสภา และคะแนนเสียงของรัฐบาลในสภาฯ ทีไ่ ม่ได้แข็งแกร่งมากนัก อย่างไรก็ดี ในช่วงครึง่ หลังของเดือนนัน้ SET Index
ฟื้ นตัวได้บา้ งแม้ปริมาณการซื้อขายจะค่อนข้างเบาบางและยังไม่มกี ารยืนยันการปรับตัวขึน้ ชัดเจนมากนัก โดยปั จจัยสนับสนุ น
การรีบาวด์ได้แก่ 1) ประเด็นการเจรจาการค้าระหว่างสหรัฐอเมริกาและจีน ซึ่งสามารถตกลงดีลการค้าในเฟสแรกได้ และจะมี
การลงนามกันหลังช่วงหยุดปี ใหม่ 2) การฟื้ นตัวของราคาน้ามันดิบซึง่ ได้ส่งผลดีต่อหุน้ ตัวหลักๆ ในกลุ่มพลังงานและกลุ่มปิ โตร
เคมี 3) แรงซื้อกลับในหุน้ จาพวกทีเ่ รียกว่า Global Cyclical Plays ทีร่ าคาหุน้ ได้ปรับลดลงค่อนข้างมากในช่วงก่อนหน้านี้ โดย
มีปัจจัยกระตุ้นราคาหุ้นจากแนวโน้มภาคการผลิตและแนวโน้มการค้าของโลกที่น่าจะดูดขี ้นึ บ้างในปี 2563 ทัง้ นี้ดชั นีฯ ปิ ด
เดือน ธ.ค. และปี 2562 ที่ 1,579.84 จุด ลดลง 0.68% จากเดือนก่อนหน้า ด้วยมูลค่าการซื้อขายเฉลี่ย 4.68 หมื่นล้านบาท
(5.20 หมื่นล้านบาทในเดือน พ.ย.) ด้านนักลงทุนต่างชาติขายสุทธิ 2.45 หมื่นล้านบาท นักลงทุนสถาบันในประเทศซื้อสุทธิ
2.48 หมื่นล้านบาท พอร์ต บล. ขายสุทธิ 1.9 พันล้านบาท และนักลงทุนรายบุคคลซื้อสุทธิ 1.6 พันล้านบาท
ตลาดหุน้ ไทยในเดือน ม.ค. 2563 ปรับตัวลดลงค่อนข้างแรง และซื้อขายด้วยความผันผวนสูง โดยในช่วงครึง่ แรกของ
เดือน SET Index ซื้อขายอยู่ในกรอบแคบ ๆ และมีช่วงปรับขึน้ ได้บ้าง หลังจากนักลงทุนมีความหวังมากขึน้ ต่อการฟื้ นตัวของ
เศรษฐกิจโลกหลังจากสหรัฐอเมริกาและจีนบรรลุดลี การค้าเฟสที่ 1 ได้ ณ วันที่ 15 ม.ค. 2563 อย่างไรก็ดใี นช่วงครึง่ หลังของ
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เดือน พบว่าภาวะการลงทุนในตลาดหุ้นไทยเป็ นลบมากขึ้นอย่างชัดเจน หลังจากประเทศจีนมีการระบาดอย่างหนักของ
Coronavirus และพบการติดเชือ้ ในต่างประเทศเป็ นครัง้ แรกในวันที่ 20 ม.ค. 2562 ส่งผลให้ทางการจีนตัดสินใจห้าม package
tour ในประเทศจีนทาการขายทัวร์ให้นักท่องเที่ยว กระทบแนวโน้มการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจไทยอย่างมีนัยสาคัญ และ
นาไปสู่การปรับลดประมาณการเศรษฐกิจเพิม่ เติมในช่วงหลายวันที่ผ่านมา นอกจากนี้ประเด็นเศรษฐกิจภายในประเทศก็มี
ความไม่แน่ นอนมากขึน้ หลังจากประเด็นการเสียบบัตรแทนกันของ ส.ส. บางราย ทาให้ต้องมีการยื่นศาลฯ ตีความ พ.ร.บ.
งบประมาณปี 2563 ทีผ่ ่านสภาฯ ไปแล้ว ดัชนีฯ ปิ ดที่ 1,514.14 ลดลง 4.16% ด้วยมูลค่าการซื้อขายเฉลีย่ ต่อวันที่ 6.25 หมื่น
ล้านบาท (4.68 หมื่นล้านบาทในเดือน ธ.ค. 2562) ด้านนักลงทุนต่างชาติขายสุทธิ 1.73 หมื่นล้านบาท สถาบันภายในประเทศ
ขายสุทธิ 1.23 หมื่นล้านบาท พอร์ต บล. ขายสุทธิ 821 ล้านบาท และนักลงทุนรายบุคคลซื้อสุทธิ 3.05 หมื่นล้านบาท
ตลาดหุ้นไทยในเดือน ก.พ. 2563 ปรับตัวลดลงแรงมาก โดยปั จจัยลบที่สาคัญได้แก่การระบาดของโคโรนาไวรัส
Covid-19 ที่กระจายออกไปในหลายทวีป ไม่เพียงแต่ในประเทศจีนเท่านัน้ ส่งผลให้ความเสีย่ งของเศรษฐกิจโลกชะลอตัวได้
ยกระดับขึ้นค่อนข้างมาก ขณะทีก่ ารบริหารจัดการไวรัสดังกล่าวภายในประเทศไทย เผชิญความท้าทายมากขึน้ หลังจากมี
ผูป้ ่ วยทีป่ กปิ ดข้อมูลการเดินทางส่งผลให้ประชาชนจานวนหนึ่งมีความเสีย่ งจะติดไวรัส ซึ่งประเด็นข่าวดังกล่าวได้กดดัน SET
Index อย่างหนักในช่วงปลายเดือน ก.พ. ทัง้ นี้ในเดือน ก.พ. ยังเป็ นช่วงรายงานผลประกอบการไตรมาส 4/2562 ซึ่งตัวเลข
ผลประกอบการส่วนใหญ่ออกมาไม่สดใส เป็ นปั จจัยกดดันราคาหุ้นอีกทางหนึ่ง เนื่องจากมีโอกาสค่อนข้างสูงทีน่ ักวิเคราะห์
จะทยอยปรับลดประมาณการ GDP และ EPS ของตลาดหุน้ ไทยอีกรอบหนึ่งจากปั จจัยลบต่างๆ ข้างต้น และเราพบว่าปั จจัย
ลบต่างๆ ดังกล่าวได้บดบังพัฒนาการเชิงบวกทางการเมืองหลายประการในเดือน ก.พ. ทัง้ นี้ดชั นีฯ ปิ ดที่ 1,340.52 ลดลง
11.5% ด้วยมูลค่าการซื้อขายเฉลีย่ ต่อวันที่ 6.52 หมื่นล้านบาท (6.25 หมื่นล้านบาทในเดือน ม.ค.) ด้านนักลงทุนต่างประเทศ
ขายสุทธิ 1.96 หมื่นล้านบาท นักลงทุนสถาบันภายในประเทศขายสุทธิ 3.9 พันล้านบาท พอร์ต บบล. ซื้อสุทธิ 39 ล้านบาท
และนักลงทุนรายบุคคลซื้อสุทธิ 2.35 หมื่นล้านบาท
ตลาดหุน้ ไทยในเดือน มี.ค. ปรับตัวลดลงรุนแรงมาก เนื่องจากปั จจัยลบทีม่ นี ัยสาคัญต่อเศรษฐกิจโลก เศรษฐกิจไทย
และแนวโน้ มกาไร บจ. กล่าวคือไวรัส Covid-19 ระบาดไปทัว่ โลก โดยเฉพาะในประเทศหลัก ๆ อย่างสหรัฐอเมริก า และ
ยูโรโซน ส่งผลให้ทศิ ทาง GDP โลกปี น้ีน่าจะเข้าสู่ภาวะถดถอย และน่ าจะกระทบเศรษฐกิจไทยเช่นกัน ขณะที่ทางการไทย
ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินและสั ่งปิ ดห้างร้าน สถานบันเทิงต่างๆ ส่งผลให้กจิ กรรมทางเศรษฐกิจในเดือน มี.ค. น่าจะชะลอตัว
มากต่อเนื่องไปในเดือน เม.ย. เช่นกัน ทัง้ นี้แนวโน้ม GDP ของประเทศไทยปี น้นี ่าจะติดลบเช่นกัน ส่งผลให้กาไร บจ. มีโอกาส
ชะลอตัวมากกว่าทีป่ ระเมิน ณ ขณะนี้ ขณะทีห่ นุ้ กลุ่มพลังงานซึ่งมีน้าหนักในการคานวณดัชนีฯ ค่อนข้างสูง ก็ได้รบั ผลกระทบ
ค่อนข้างมากจากสงครามราคาน้ามันทีเ่ กิดขึน้ อย่างชัดเจนหลังจากทีป่ ระชุม OPEC+ เมื่อต้นเดือน มี.ค. ไม่สามารถหาข้อสรุป
ใดๆ เกี่ยวกับการลดปริมาณการผลิตได้ ส่งผลให้ราคาน้ ามันดิบร่วงรุนแรงในช่วงหลายสัปดาห์ทผ่ี ่านมา โดยในเดือนที่แล้ว
ดัชนีฯ ปิ ดที่ 1,125.86 ลดลง 16.0% ด้วยมูลค่าการซื้อขายเฉลี่ย 7.13 หมื่นล้านบาท (6.52 หมื่นล้านบาทในเดือน ก.พ.) ด้าน
นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิ 7.84 หมื่นล้านบาท นักลงทุนสถาบันในประเทศซื้อสุทธิ 4.24 หมื่นล้านบาท พอร์ต บล. ขายสุทธิ
6.6 พันล้านบาท และนักลงทุนรายบุคคลซื้อสุทธิ 4.26 หมื่นล้านบาท
ตลาดหุน้ ไทยในเดือน เม.ย. 2563 ฟื้ นตัวได้แข็งแกร่งกว่าทีเ่ ราประเมินไว้ โดยเราพบว่าปั จจัยบวกหลักๆ ทีส่ นับสนุน
ตลาดหุน้ โลกและตลาดหุน้ ไทยได้แก่ 1) สถานการณ์การติดเชื้อ Covid-19 ในประเทศหลักๆ รวมทัง้ ประเทศไทย ซึง่ มีจานวน
ผูต้ ดิ เชือ้ รายวันลดลงอย่างต่อเนื่อง และสร้างความมั ่นใจให้กบั นักลงทุนว่าการติดเชือ้ ได้ผ่านพ้นจุดทีร่ ุนแรงสุดไปแล้ว 2) มีแรง
เก็งกาไรข่าวเกี่ยวกับวัคซีนและยารัก ษา Covid-19 เข้ามาสนับสนุ นตลาดหุ้นเป็ นระยะ ๆ และ 3) หลายประเทศทยอยผ่อน
คลายมาตรการคุม้ เข้ม และมาตรการเว้นระยะทางสังคม ส่งผลให้ตลาดมองว่าตัวเลขเศรษฐกิจในช่วงปั จจุบนั อาจเป็ นช่วงทีแ่ ย่
ทีส่ ุดแล้ว และภาวะเศรษฐกิจโลกรวมทัง้ เศรษฐกิจไทยในช่วงครึง่ หลังของปี น้ีน่าจะดี ข้นึ ไม่มากก็น้อย ทัง้ นี้ปัจจัยบวกต่าง ๆ
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กองทุนเปิ ด แอล เอช สแทรทิ จี อิ ควิ ตี้ หุ้นระยะยาว (LHSTGLTF)
ข้างต้น ได้บดบังการร่วงหนักของตลาดน้ามันโลก หลังจากภาวะอุปทานส่วนเกินและการทีค่ ลังเก็บน้ามันในสหรัฐอเมริกา ใกล้
เต็มความจุได้กดดันราคาน้ามันอย่างหนักตลอดเดือน เม.ย. ดัชนีฯ SET ปิ ดเดือน เม.ย. 1,301.66 จุด เพิม่ ขึน้ 15.6% จากสิน้
เดือน เม.ย. ด้วยมูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยที่ 6.75 หมื่นล้านบาท เทียบกับ 7.13 หมื่นล้านบาทในเดือน มี.ค. ด้านนักลงทุน
ต่างชาติขายสุทธิ 4.70 หมื่นล้านบาท นักลงทุนสถาบันในประเทศซื้อสุทธิ 2.37 หมื่นล้านบาท พอร์ตบล.ซื้อสุทธิ 4.5 พันล้าน
บาท และนักลงทุนรายบุคคลซื้อสุทธิ 1.88 หมื่นล้านบาท

บริษัทขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหน่ วยลงทุนเป็ นอย่างสูง ที่ได้มอบความไว้วางใจให้บริษัทบริหารเงินลงทุนของท่าน
บริษทั ยังคงยืนยันในความตัง้ ใจและทุม่ เทความสามารถเพื่อบริหารเงินของท่านอย่างมีประสิทธิภาพสูงทีส่ ุดต่อไป และหากท่านมี
ข้อสงสัยประการใด ท่านสามารถติดต่อมาได้ท่บี ริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จากัด หมายเลขโทร ศัพท์
02-286-3484 หรือทีอ่ เี มล์ lhfund@lhfund.co.th

ขอแสดงความนับถือ
บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จากัด
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กองทุนเปิ ด แอล เอช สแทรทิ จี อิ ควิ ตี้ หุ้นระยะยาว (LHSTGLTF)
รายชื่อผู้จดั การกองทุน
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กองทุนเปิ ด แอล เอช สแทรทิ จี อิ ควิ ตี้ หุ้นระยะยาว (LHSTGLTF)
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กองทุนเปิ ด แอล เอช สแทรทิ จี อิ ควิ ตี้ หุ้นระยะยาว (LHSTGLTF)
ตารางเปรียบเทียบผลการดาเนิ นงาน
กองทุนเปิ ด แอล เอช สแทรทิ จี อิ ควิ ตี้ หุ้นระยะยาว (ชนิ ดสะสมมูลค่า)
ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2563

ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2563
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กองทุนเปิ ด แอล เอช สแทรทิ จี อิ ควิ ตี้ หุ้นระยะยาว (LHSTGLTF)
ตารางเปรียบเทียบผลการดาเนิ นงาน
กองทุนเปิ ด แอล เอช สแทรทิ จี อิ ควิ ตี้ หุ้นระยะยาว (ชนิ ดจ่ายเงิ นปันผล)
ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2563

ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2563
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กองทุนเปิ ด แอล เอช สแทรทิ จี อิ ควิ ตี้ หุ้นระยะยาว (LHSTGLTF)
- เอกสารการวัดผลการดาเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จดั ทาขึน้ ตามมาตรฐานการวัดผลการดาเนินงานของกองทุนรวม

ของสมาคมบริษทั จัดการลงทุน
- ผลการดาเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดาเนินงานทีเ่ กีย่ วข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็ นสิง่ ยืนยันถึงผล
การดาเนินงานในอนาคต
- ทาความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสีย่ ง ก่อนตัดสินใจลงทุน

รายงานสถานะการลงทุน การกู้ยืมเงิ น และการก่อภาระผูกพัน
มูลค่า ณ วันที่ 30 เมษายน 2563
รายละเอียดการลงทุน
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ ในประเทศ
พันธบัตรรัฐบาล
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี
เงินฝากธนาคาร
หุน้ สามัญ
ประเภทรายการค้างรับค้างจ่ายหรือหนี้สนิ อืน่ ๆ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
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มูลค่าตามราคาตลาด
149,361,781.96

%NAV
100.08

14,984,867.40
8,414,347.56
125,962,567.00
(109,032.61)
149,252,749.35

10.04
5.64
84.40
(0.07)
100.00

กองทุนเปิ ด แอล เอช สแทรทิ จี อิ ควิ ตี้ หุ้นระยะยาว (LHSTGLTF)
รายละเอียดการลงทุนในหลักทรัพย์
มูลค่า ณ วันที่ 30 เมษายน 2563
รายละเอียด

อัตราส่วน

จานวนเงิ นต้น

มูลค่ายุติธรรม

(%)

หรือ จานวนหุ้น/

(บาท)

หน่ วย
เงิ นฝากธนาคาร
ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน)

5.64

รวมเงิ นฝากธนาคาร

8,407,931.13

5.64

8,414,347.56
8,414,347.56

พันธบัตรรัฐบาล
ธนาคารแห่งประเทศไทย

10.04

รวมพันธบัตรรัฐบาล

15,000.00

10.04

14,984,867.40
14,984,867.40

หุ้นสามัญ
หมวดธุรกิจกระดาษและวัสดุการพิมพ์
บริษทั ยูไนเต็ด เปเปอร์ จากัด (มหาชน)

1.02

159,000.00

1,526,400.00

บริษทั กรุงเทพดุสติ เวชการ จากัด (มหาชน)

1.51

108,000.00

2,246,400.00

บริษทั บางกอก เชน ฮอสปิ ทอล จากัด (มหาชน)

2.07

225,100.00

3,083,870.00

บริษทั โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จากัด (มหาชน)

2.53

1,535,500.00

3,777,330.00

บริษทั บีทเี อส กรุ๊ป โฮลดิ้ง จากัด (มหาชน)

2.04

265,200.00

3,049,800.00

บริษทั ทางด่วนและรถไฟฟ้ ากรุงเทพ จากัด (มหาชน)

2.01

316,800.00

2,993,760.00

1.03

64,000.00

1,536,000.00

บริษทั เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)

1.03

34,200.00

1,530,450.00

บริษทั ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส จากัด (มหาชน)

1.04

53,700.00

1,557,300.00

บริษทั เน็ตเบย์ จากัด (มหาชน)

2.44

116,600.00

3,643,750.00

บริษทั ฮิวแมนิก้า จากัด (มหาชน)

1.00

225,100.00

1,485,660.00

บริษทั อินทัช โฮลดิ้งส์ จากัด (มหาชน)

7.02

195,900.00

10,480,650.00

บริษทั แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วสิ จากัด (มหาชน)

5.48

41,300.00

8,177,400.00

ธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน)

1.45

20,800.00

2,163,200.00

ธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน)

0.48

65,000.00

715,000.00

ธนาคารเกียรตินาคิน จากัด (มหาชน)

0.52

18,200.00

768,950.00

บริษทั ทิสโก้ไฟแนนเซียลกรุ๊ป จากัด (มหาชน)

2.17

44,100.00

3,241,350.00

บริษทั ทุนธนชาต จากัด (มหาชน)

1.05

42,700.00

1,569,225.00

หมวดธุรกิจการแพทย์

หมวดธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์

หมวดธุรกิจเงินทุนและหลักทรัพย์
บริษทั บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จากัด (มหาชน)
หมวดธุรกิจชิ้นส่วนอิเลคทรอนิคส์

หมวดธุรกิจเทคโนโลยี

หมวดธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร

หมวดธุรกิจธนาคาร
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กองทุนเปิ ด แอล เอช สแทรทิ จี อิ ควิ ตี้ หุ้นระยะยาว (LHSTGLTF)
รายละเอียดการลงทุนในหลักทรัพย์ (ต่อ)
มูลค่า ณ วันที่ 30 เมษายน 2563
รายละเอียด

อัตราส่วน

จานวนเงิ นต้น

มูลค่ายุติธรรม

(%)

หรือ จานวนหุ้น/

(บาท)

หน่ วย
หมวดธุรกิจบรรจุภณ
ั ฑ์
บริษทั บีจี คอนเทนเนอร์ กล๊าส จากัด (มหาชน)

1.79

277,600.00

2,664,960.00

1.01

19,200.00

1,512,000.00

0.26

16,800.00

381,360.00

บริษทั กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จากัด (มหาชน)

1.43

55,100.00

2,135,125.00

บริษทั จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้าภาคตะวันออก จากัด (มหาชน)

1.98

296,200.00

2,962,000.00

บริษทั ทีทดี บั บลิว จากัด (มหาชน)

5.95

663,000.00

8,884,200.00

บริษทั ปตท. จากัด (มหาชน)

5.08

213,500.00

7,579,250.00

บริษทั ผลิตไฟฟ้ า จากัด (มหาชน)

4.87

25,400.00

7,264,400.00

บริษทั ราช กรุ๊ป จากัด (มหาชน)

6.51

146,200.00

9,722,300.00

บริษทั เอสพีซจี ี จากัด (มหาชน)

1.03

88,400.00

1,538,160.00

บริษทั ซีพ ี ออลล์ จากัด (มหาชน)

5.51

115,900.00

8,228,900.00

บริษทั เบอร์ล่ี ยุคเกอร์ จากัด (มหาชน)

0.73

27,200.00

1,094,800.00

บริษทั สยามแม็คโคร จากัด (มหาชน)

2.40

100,100.00

3,578,575.00

บริษทั ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)

1.52

60,600.00

2,272,500.00

บริษทั ปูนซิเมนต์ไทย จากัด(มหาชน)

2.04

8,800.00

3,044,800.00

บริษทั อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป จากัด (มหาชน)

1.99

639,300.00

2,966,352.00

บริษทั เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จากัด (มหาชน)

2.47

136,700.00

3,690,900.00

บริษทั ไทยยูเนีย่ น กรุ๊ป จากัด (มหาชน)

0.98

111,900.00

1,465,890.00

บริษทั น้ามันพืชไทย จากัด (มหาชน)

0.46

28,200.00

690,900.00

บริษทั โอสถสภา จากัด (มหาชน)

0.49

17,800.00

738,700.00

หมวดธุรกิจประกันภัยและประกันชีวติ
บริษทั ทีควิ เอ็ม คอร์ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน)
หมวดธุรกิจปิ โตรเคมีและเคมีภณ
ั ฑ์
บริษทั วีนไิ ทย จากัด (มหาชน)
หมวดธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภค

หมวดธุรกิจพาณิชย์

หมวดธุรกิจวัสดุก่อสร้าง

หมวดธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม

รวมหุ้นสามัญ
รวมเงิ นลงทุน
รายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอืน่ ๆ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
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84.40

125,962,567.00

100.07

149,361,781.96

-0.07

-109,032.61

100.00

149,252,749.35

กองทุนเปิ ด แอล เอช สแทรทิ จี อิ ควิ ตี้ หุ้นระยะยาว (LHSTGLTF)
รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่ าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงิ นฝาก หรือ ตราสารกึ่งหนี้ กึ่งทุน
มูลค่า ณ วันที่ 30 เมษายน 2563
ประเภท
พันธบัตร
เงินฝากธนาคาร

ผูอ้ อก

อันดับ
ความน่ าเชื่อถือ
AA+(FITCH)

ธนาคารแห่งประเทศไทย
ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน)

มูลค่าตาม
ราคาตลาด
14,984,867.40
8,414,347.56

สถาบันการจัดอันดับความน่ าเชื่อถือ TRIS Rating
คาอธิ บายการจัดอันดับเครดิ ตตราสารหนี้ ระยะกลางและยาวมีอายุตงั ้ แต่ 1 ปี ขึ้นไป
AAA อันดับเครดิตสูงสุด มีความเสี่ยงต่ าที่สุด ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชาระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นใน
เกณฑ์สงู สุด และได้รบั ผลกระทบน้อยมากจากการเปลีย่ นแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิง่ แวดล้อมอื่นๆ
AA
มีความเสีย่ งต่ ามาก ผู้ออกตราสารหนี้มคี วามสามารถในการชาระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงมาก แต่อาจ
ได้รบั ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิง่ แวดล้อมอื่นๆ มากกว่าอันดับเครดิตทีอ่ ยู่ในระดับ
AAA
A
มีความเสี่ยงในระดับต่ า ผู้ออกตราสารหนี้มคี วามสามารถในการชาระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูง แต่อาจ
ได้รบั ผลกระทบจากการเปลีย่ นแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิง่ แวดล้อมอื่นๆ มากกว่าอันดับเครดิตทีอ่ ยู่ในระดับสูง
กว่า
BBB มีความเสี่ยงในระดับปานกลาง ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชาระดอกเบี้ยและคืน เงิน ต้นในเกณฑ์ท่ี
เพียงพอ แต่มีความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ มากกว่า และอาจมี
ความสามารถในการชาระหนี้อ่อนแอลงเมื่อเทียบกับอันดับเครดิตทีอ่ ยู่ในระดับสูงกว่า
BB
มีความเสี่ยงในระดับสูง ผูอ้ อกตราสารหนี้มคี วามสามารถในการชาระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ต่ ากว่าระดับ
ปานกลาง และจะได้รบั ผลกระทบจากการเปลีย่ นแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิง่ แวดล้อมอื่น ๆ ค่อนข้างชัดเจน ซึ่ง
อาจส่งให้ความสามารถในการชาระหนี้อยู่ในเกณฑ์ทไ่ี ม่เพียงพอ
B
มีความเสีย่ งในระดับสูงมาก ผูอ้ อกตราสารหนี้มคี วามสามารถในการชาระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ต่ า และ
อาจจะหมดความสามารถหรือความตัง้ ใจในการชาระหนี้ได้ตามการเปลีย่ นแปลงของสถานการณ์ทางธุรกิจ เศรษฐกิจ
และสิง่ แวดล้อมอื่นๆ
C
มีความเสี่ยงในการผิดนัดชาระหนี้สูงที่สุด ผู้ออกตราสารหนี้ไม่มคี วามสามารถในการชาระดอกเบี้ยและคืนเงินต้น
ตามกาหนดอย่างชัดเจน โดยต้องอาศัยเงือ่ นไขทีเ่ อื้ออานวยทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิง่ แวดล้อมอื่นๆ อย่างมากจึง
จะมีความสามารถในการชาระหนี้ได้
D
เป็ นระดับทีอ่ ยู่ในสภาวะผิดนัดชาระหนี้ โดยผูอ้ อกตราสารหนี้ไม่สามารถชาระดอกเบีย้ และคืนเงินต้นได้ตามกาหนด
อันดับเครดิตจาก AA ถึง C อาจมีเครือ่ งหมายบวก (+) หรือลบ (-) ต่อท้ายเพือ่ จาแนกความแตกต่างของคุณภาพของ
อันดับเครดิตภายในระดับเดียวกัน
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กองทุนเปิ ด แอล เอช สแทรทิ จี อิ ควิ ตี้ หุ้นระยะยาว (LHSTGLTF)
คาอธิ บายการจัดอันดับเครดิ ตตราสารหนี้ ระยะสัน้ มีอายุตา่ กว่า 1 ปี
T1

ผูอ้ อกตราสารหนี้มสี ถานะทัง้ ทางด้านการตลาดและการเงินที่แข็งแกร่งในระดับดีมาก และนักลงทุนจะได้รบั ความ
คุม้ ครองจากการผิดนัดชาระหนี้ทด่ี กี ว่าอันดับเครดิตในระดับอื่น ผูอ้ อกตราสารทีไ่ ด้รบั อันดับเครดิตในระดับดังกล่าว
ซึง่ มีเครื่องหมาย “+” ด้วยจะได้รบั ความคุม้ ครองด้านการผิดนัดชาระหนี้ทส่ี งู ยิง่ ขึน้

T2

ผูอ้ อกตราสารหนี้มสี ถานะทัง้ ทางด้านการตลาดและการเงินทีแ่ ข็งแกร่งในระดับดี และมีความสามารถในการชาระหนี้
ระยะสัน้ ในระดับทีน่ ่าพอใจ

T3

ผูอ้ อกตราสารหนี้มคี วามสามารถในการชาระหนี้ระยะสัน้ ในระดับทีย่ อมรับได้

T4

ผูอ้ อกตราสารหนี้มคี วามสามารถในการชาระหนี้ระยะสัน้ ทีค่ ่อนข้างอ่อนแอ

อันดับเครดิตทุกประเภททีจ่ ดั โดย TRIS Rating เป็ นอันดับเครดิตตราสารหนี้ในตระกูลเงินบาท ซึง่ สะท้อนความสามารถ
ในการชาระหนี้ของผู้ออกตราสารโดยไม่รวมความเสีย่ งในการเปลีย่ นแปลงการชาระหนี้จากสกุลเงินบาทเป็ นสกุลเงินตรา
ต่างประเทศ
นอกจากนี้ TRIS Rating ยังกาหนด “แนวโน้ มอันดับเครดิต” (Rating Outlook) เพื่อสะท้อนความเป็ น ไปได้ของการ
เปลี่ยนแปลงอันดับเครดิตของผูอ้ อกตราสารในระยะปานกลางหรือระยะยาว โดย TRIS Rating จะพิจารณาถึงโอกาสทีจ่ ะเกิด
การเปลี่ย นแปลงของภาวะอุ ต สาหกรรมและสภาพแวดล้ อ มทางธุ ร กิ จ ในอนาคตของผู้ อ อกตราสารที่ อ าจกระทบต่ อ
ความสามารถในการชาระหนี้ ทัง้ นี้ แนวโน้มอันดับเครดิตทีอ่ อกให้แก่หน่ วยงานหนึ่งๆ จะเทียบเท่ากับความสามารถในการ
ชาระหนี้ของหน่วยงานนัน้ ๆ แนวโน้มอันดับเครดิตแบ่งออกเป็ น 4 ระดับ ได้แก่
Positive

หมายถึง อันดับเครดิตอาจปรับขึน้

Stable

หมายถึง อันดับเครดิตอาจไม่เปลีย่ นแปลง

Negative

หมายถึง อันดับเครดิตอาจปรับลดลง

Developing

หมายถึง อันดับเครดิตอาจปรับขึน้ ปรับลดลง หรือไม่เปลีย่ นแปลง

สถาบันการจัดอันดับความน่ าเชื่อถือ Fitch Rating
คาอธิ บายการจัดอันดับความน่ าเชื่อถือระยะยาว สาหรับประเทศไทย
AAA(tha) แสดงถึงระดับความน่ าเชื่อถือขัน้ สูงสุดของอันดับความน่ าเชื่อถือภายในประเทศไทย ซึ่งกาหนดโดย Fitch โดย
อันดับความน่ าเชื่อถือนี้จะมอบให้กบั อันดับความน่ าเชื่อถือทีม่ คี วามเสีย่ ง “น้อยทีส่ ุด” เมื่อเปรียบเทียบกับผูอ้ อก
ตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย และโดยปกติแล้วจะกาหนดให้แก่ตราสารทางการเงินทีอ่ อกหรือค้าประกัน
โดยรัฐบาล
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AA(tha)

แสดงถึงระดับความน่ าเชื่อถือขัน้ สูงมากเปรียบเทียบกับผูอ้ อกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย โดยระดับ
ความน่ าเชื่อถือของตราสารทางการเงินขัน้ นี้ต่างจากผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นที่ได้รบั การจัดอันดับ ความ
น่าเชื่อถือขัน้ สูงสุดของประเทศไทยเพียงเล็กน้อย

BBB (tha) แสดงถึงระดับความน่ าเชื่อถือขัน้ ปานกลางเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย
อย่างไรก็ดมี คี วามเป็ นไปได้มากว่าการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์หรือสภาพทางเศรษฐกิจจะมีผลกระทบต่อ
ความสามารถในการชาระหนี้ได้ตรงตามกาหนดเวลาของตราสารทางการเงินเหล่านี้มากกว่าตราสารหนี้อ่นื ที่
ได้รบั การจัดอันดับความน่าเชื่อถือในประเภททีส่ งู กว่า
BB (tha)

แสดงถึงระดับความน่ าเชื่อถือค่อนข้างต่าเมื่อเปรียบเทียบกับผูอ้ อกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย การ
ชาระหนี้ตามเงือ่ นไขของตราสารเหล่านี้ภายในประเทศนัน้ ๆ มีความไม่แน่ นอนในระดับหนึ่งและความสามารถใน
การชาระหนี้คนื ตามกาหนดเวลาจะมีความไม่แน่นอนมากขึน้ ตามการเปลีย่ นแปลงของเศรษฐกิจในทางลบ

B (tha)

แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขัน้ ต่าอย่างมีนัยสาคัญเมื่อเปรียบเทียบกับผูอ้ อกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศ
ไทย การปฏิบตั ติ ามเงือ่ นไขของตราสารหนี้และข้อผูกพันทางการเงินยังคงเป็ นไปได้ในปั จจุบนั แต่ความมั ่นคงยัง
จากัดอยู่ในระดับหนึ่งเท่านัน้ และความสามารถในการชาระหนี้คนื ตามกาหนดเวลาอย่างต่อเนื่องนัน้ ไม่แน่ นอน
ขึน้ อยู่กบั สภาวะทีเ่ อือ้ ต่อการดาเนินธุรกิจและสภาพทางเศรษฐกิจ

CCC(tha), CC(tha), C(tha) แสดงถึงระดับความน่ าเชื่อถือขัน้ ต่ามากเมื่อเปรียบเทียบกับผูอ้ อกตราสารหรือตราสารอื่นใน
ประเทศไทย ความสามารถในการปฏิบตั ติ ามข้อผูกพันทางการเงินขึน้ อยู่กบั สภาวะทีเ่ อื้อต่อการดาเนินธุรกิจและ
การพัฒนาทางเศรษฐกิจเพียงอย่างเดียว
D(tha)

อันดับความน่าเชื่อถือเหล่านี้ จะถูกกาหนดให้สาหรับองค์กรหรือตราสารหนี้ซง่ึ กาลังอยู่ในภาวะผิดนัดชาระหนี้ใน
ปั จจุบนั

คาอธิ บายการจัดอันดับความน่ าเชื่อถือระยะสัน้ สาหรับประเทศไทย
F1 (tha)

แสดงถึงระดับความสามารถขัน้ สูงสุดในการชาระหนี้ตามเงือ่ นไขของตราสารตรงตามกาหนดเมื่อเปรียบเทียบกับ
ผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นๆในประเทศไทย ภายใต้อนั ดับความน่ าเชื่อถือนี้จะมอบให้สาหรับอันดับความ
น่าเชื่อถือทีม่ คี วามเสีย่ ง “น้อยทีส่ ุด” เมื่อเปรียบเทียบกับผูอ้ อกตราสารอื่นในประเทศเดียวกันและโดยปกติแล้วจะ
กาหนดให้กบั ตราสารทางการเงินทีอ่ อกหรือค้าประกันโดยรัฐบาล ในกรณีทม่ี รี ะดับความน่ าเชื่อถือสูงเป็ นพิเศษ
จะมีสญ
ั ลักษณ์ “+” แสดงไว้เพิม่ เติมจากอันดับความน่าเชื่อถือทีก่ าหนด

F2 (tha)

แสดงถึงระดับความสามารถในการชาระหนี้ตามเงื่อนไขทางการเงินของตราสารตามกาหนดเวลาในระดับที่น่า
พอใจเมื่อเปรีย บเทีย บกับ ผู้อ อกตราสารหรือตราสารอื่น ๆในประเทศไทย อย่ างไรก็ดี ระดับ ความน่ าเชื่อถือ
ดังกล่าวยังไม่อาจเทียบเท่ากับกรณีทไ่ี ด้รบั การจัดอันดับความน่าเชื่อถือทีส่ งู กว่า

F3 (tha)

แสดงถึงระดับความสามารถในการชาระหนี้ตามเงื่อนไขทางการเงินของตราสารตามกาหนดเวลาในระดับปาน
กลางเมื่อเปรียบเทียบกับผูอ้ อกตราสารหรือตราสารอื่นๆในประเทศไทย ความสามารถในการชาระหนี้ดงั กล่าวจะ
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มีความไม่แน่ นอนมากขึ้นไปตามความเปลี่ยนแปลงในทางลบในระยะสัน้ มากกว่าตราสารทีไ่ ด้รบั การจัดอันดับ
ความน่าเชื่อถือทีส่ งู กว่า
B (tha)

แสดงถึงระดับความสามารถในการชาระหนี้ตามเงือ่ นไขทางการเงินของตราสารตามกาหนดเวลาทีไ่ ม่แน่นอนเมื่อ
เปรียบเทียบกับ ผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่น ๆในประเทศไทย ความสามารถในการชาระหนี้ด ังกล่าวจะไม่
แน่นอนมากขึน้ ตามการเปลีย่ นแปลงทางเศรษฐกิจแลการเงินในทางลบระยะสัน้

C (tha)

แสดงถึงระดับความสามารถในการชาระหนี้ตามเงือ่ นไขทางการเงินของตราสารตามกาหนดเวลาทีไ่ ม่แน่นอนสูง
เมื่อเปรียบเทียบกับผูอ้ อกตราสารหรือตราสารอื่นๆในประเทศไทย ความสามารถในการปฏิบตั ติ ามข้อผูกพันทาง
การเงินขึน้ อยู่กบั สภาวะทีเ่ อือ้ ต่อการดาเนินธุรกิจและสภาพการณ์ทางเศรษฐกิจเท่านัน้

D (tha)

แสดงถึงการผิดนัดชาระหนี้ทไ่ี ด้เกิดขึน้ แล้วหรือกาลังจะเกิดขึน้

หมายเหตุประกอบการจัดอันดับความน่ าเชื่อถือในระยะยาว ในระยะสัน้ สาหรับประเทศไทย
เครื่องบ่งชี้พเิ ศษสาหรับประเทศไทย “tha” จะถูกระบุไว้ต่อจากอันดับความน่ าเชื่อถือทุกระดับ เพื่อแยกความแตกต่าง
ออกจากการจัดอันดับความน่ าเชื่อถือระดับสากล เครื่องหมาย “ + ” หรือ “ - ” อาจจะถูกระบุไว้เพิม่ เติมต่อจากอันดับความ
น่าเชื่อถือสาหรับประเทศหนึ่งๆ เพื่อแสดงถึงสถานะย่อยโดยเปรียบเทียบกันภายในอันดับความน่ าเชื่อถือขึน้ หลัก ทัง้ นี้ จะไม่
มีการระบุสญ
ั ลักษณ์ต่อท้ายดังกล่าว สาหรับอันดับความน่าเชื่อถือระดับ “AAA (tha)” หรืออันดับทีต่ ่ากว่า “CCC (tha)”
สาหรับอันดับความน่ าเชื่อถือในระยะยาวและจะไม่มกี ารระบุสญ
ั ลักษณ์ต่อท้ายดังกล่าวสาหรับอันดับความน่ าเชื่อถื อใน
ระยะสัน้ นอกเหนือจาก “F1 (tha)”
สัญญาณการปรับอันดับความน่ าเชื่อถือ (Rating Watch) : สัญญาณการปรับอันดับความน่ าเชื่อถือจะถูกใช้เพื่อแจ้งให้
นักลงทุนทราบว่ามีความเป็ นไปได้ทจ่ี ะมีการเปลีย่ นแปลงอันดับความน่ าเชื่อถือและแจ้งแนวโน้มทิศทางของการเปลีย่ นแปลง
ดังกล่าว สัญญาณดังกล่าวอาจระบุเป็ น “สัญญาณบวก” ซึ่งบ่งชี้แนวโน้มในการปรับอันดับความน่าเชื่อถือให้สงู ขึน้ “สัญญาณ
ลบ” จะบ่งชี้แนวโน้มในการปรับอันดับความน่ าเชื่อถือให้ต่าลง หรือ “สัญญาณวิวฒ
ั น์” ในกรณีทอ่ี นั ดับความน่ าเชื่อถืออาจจะ
ได้รบั การปรับขึน้ ปรับลง หรือคงที่ โดยปกติสญ
ั ญาณการปรับอันดับความน่าเชื่อถือมักจะถูกระบุไว้สาหรับช่วงระยะเวลาสัน้ ๆ
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รายงานสรุปเงิ นลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงิ นฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้ กึ่งทุน
มูลค่า ณ วันที่ 30 เมษายน 2563
กลุ่มของตราสารการลงทุน

กลุม่ ของตราสารการลงทุน
(ก) ตราสารภาครัฐไทย/ตราสารภาครัฐต่างประเทศ
(ก)
ตราสารภาครัฐไทย/ตราสารภาครัฐต่างประเทศ
(ข) ตราสารที
ธ่ นาคารที
ม่ กี ฎหมายเฉพาะจั
ดตัง้ ขึน้ ดธนาคารพาณิ
ชย์ ชย์
(ข)
ตราสารที
ธ่ นาคารที
ม่ กี ฎหมายเฉพาะจั
ตัง้ ขึน้ ธนาคารพาณิ
หรือบริ
เงิษนทุทั นเงิเป็นทุนผูนอ้ เป็อก/สั
่ อก/สั
าย/รั่งจ่บอาวั
า้ ประกั
หรืษอทั บริ
นผูอ้ งจ่
าย/รัลบ/คอาวั
ล/คนา้ ประกัน
(ค) ตราสารที
ม่ อี นั ดัม่ บอี ความน่
าเชื่อถืาอเชื
อยู่อ่ใถืนอัอนอยูดัใบ่ นอั
ทีส่ นามารถ
(ค)
ตราสารที
นั ดับความน่
ดับทีส่ ามารถ
ลงทุนลงทุ
ได้ (Investment
grade)grade)
นได้ (Investment
(ง) ตราสารที
ตราสารที
นั ดับความน่
ม่ อี นั ดัม่ บอี ความน่
าเชื่อถืาอเชื
อยู่อ่ใถืนอัอนอยูดัใบ่ นอั
ต่านกว่ดัาบอัตน่าดักว่บทีาอั่ นดับที่
สามารถลงทุ
นได้ (Investment
อไม่ม ี Rating
สามารถลงทุ
นได้ (Investment
grade)grade)
หรือไม่หรื
ม ี Rating

มูลค่าตามราคาตลาด
%NAV
มูลค่าตามราคาตลาด
14,984,867.40
4,471,535.13
2.318,414,347.56
-

-

-

-

-

สัดส่วนเงินลงทุนขัน้ สูงต่อมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนสาหรับกลุ่มตราสารตาม (ง) เท่ากับ 15% NAV

รายชื่อหุ้นที่ลงทุน 10 อันดับแรก พร้อมสัดส่วนการลงทุน
มูลค่า ณ วันที่ 30 เมษายน 2563
ลาดับ

ชื่อหลักทรัพย์

ชื่อย่อ

ร้อยละของเงิ นลงทุน

1 บริษทั อินทัช โฮลดิ้งส์ จากัด (มหาชน)

INTUCH

7.02

2 บริษทั ราช กรุ๊ป จากัด (มหาชน)

RATCH

6.51

3 บริษทั ทีทดี บั บลิว จากัด (มหาชน)

TTW

5.95

4 บริษทั ซี.พี.ออลล์ จากัด (มหาชน)

CPALL

5.51

ADVANC

5.48

PTT

5.08

7 บริษทั ผลิตไฟฟ้ า จากัด (มหาชน)

EGCO

4.87

8 บริษทั โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จากัด (มหาชน)

CHG

2.53

9 บริษทั เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จากัด (มหาชน)

CPF

2.47

NETBAY

2.44

5 บริษทั แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วสิ จากัด (มหาชน)
6 บริษทั ปตท. จากัด (มหาชน)

10 บริษทั เน็ตเบย์ จากัด (มหาชน)

17

%NAV
10.04
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-
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วันที่

รายงานการลงทุนที่ไม่เป็ นไปตามนโยบายการลงทุน
รอบ 6 เดือนระหว่างวันที่ 1 พฤศจิ กายน 2562 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2563
รายละเอียด
การดาเนินการแก้ไข

การใช้สิทธิ ออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ผูล้ งทุนสามารถตรวจดูแนวทางในการใช้สทิ ธิออกเสียงและการดาเนินการใช้สทิ ธิออกเสียงได้ท่ี website ของบริษทั
จัดการ www.lhfund.co.th

รายงานรายชื่อของบุคคลที่เกี่ยวข้อง ที่มีการทาธุรกรรมกับกองทุนรวม
กองทุนเปิ ด แอล เอช สแทรทิจี อิควิต้ี หุ้นระยะยาว มีการทาธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องในรอบระยะเวลาตัง้ แต่
วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2563 ตามรายชื่อ ดังนี้
-

บริษทั หลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จากัด (มหาชน)

หมายเหตุ : ผูล้ งทุนสามารถตรวจสอบการทาธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวม ได้ท่บี ริษทั จัดการโดยตรง หรือที่ website ของบริษัท
หลักทรัพย์จดั การกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จากัด www.lhfund.co.th และสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. www.sec.or.th
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การรับผลประโยชน์ ตอบแทนเนื่ องจากการใช้บริการบุคคลอื่นๆ (Soft Commission)
บริ ษัทที่ให้ผลประโยชน์
บริษทั หลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จากัด (มหาชน)
บริษทั หลักทรัพย์ ทรีนตี ้ี จากัด
บริษทั หลักทรัพย์ ฟิ นนั เซีย ไซรัส จากัด (มหาชน)
บริษทั หลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
บริษทั หลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
บริษทั หลักทรัพย์ ทิสโก้ จากัด (มหาชน)
บริษทั หลักทรัพย์ ภัทร จากัด (มหาชน)
บริษทั หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
บริษทั หลักทรัพย์ ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จากัด
บริษทั หลักทรัพย์ เอเชีย เวลท์ จากัด
บริษทั หลักทรัพย์ บัวหลวง จากัด (มหาชน)
บริษทั หลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จากัด
บริษทั หลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จากัด (มหาชน)
บริษทั หลักทรัพย์ กรุงศรี จากัด (มหาชน)
บริษทั หลักทรัพย์ เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จากัด
บริษทั หลักทรัพย์ ดีบเี อส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จากัด
บริษทั หลักทรัพย์อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
บริษทั หลักทรัพย์พฒั นสิน จากัด (มหาชน)
บริษทั หลักทรัพย์กสิกรไทย จากัด (มหาชน)
บริษทั หลักทรัพย์ธนชาต จากัด (มหาชน)
บริษทั หลักทรัพย์ ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จากัด
บริษทั หลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)

บทวิ เคราะห์และ
ข้อมูลข่าวสาร
P
P
P
P
P
P
P

จัดเยี่ยม
ชมบริ ษัท

สัมมนา

เหตุผลในการรับผลประโยชน์

P

P
P
P

P
P
P

P
P
P

เพือ่ ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
เพือ่ ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
เพือ่ ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
เพือ่ ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
เพือ่ ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
เพือ่ ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
เพือ่ ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
เพือ่ ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
เพือ่ ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
เพือ่ ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
เพือ่ ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
เพือ่ ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
เพือ่ ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
เพือ่ ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
เพือ่ ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
เพือ่ ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
เพือ่ ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
เพือ่ ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
เพือ่ ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
เพือ่ ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
เพือ่ ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
เพือ่ ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

P
P
P
P
P
P
P
P

P
P

P
P

P
P

P
P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P
P
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กองทุนเปิ ด แอล เอช สแทรทิ จี อิ ควิ ตี้ หุ้นระยะยาว (LHSTGLTF)
ค่านายหน้ าซื้อขายหลักทรัพย์
มูลค่า ณ วันที่ 30 เมษายน 2563
ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

ชื่อบริษทั นายหน้ า

ค่านายหน้ า
(บาท)*

บริษทั หลักทรัพย์ บัวหลวง จากัด
บริษทั หลักทรัพย์ ซีจเี อส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จากัด
บริษทั หลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จากัด (มหาชน)
บริษทั หลักทรัพย์ เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จากัด
บริษทั หลักทรัพย์ ดีบเี อส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จากัด
บริษทั หลักทรัพย์ ฟิ นนั เซีย ไซรัส จากัด (มหาชน)
บริษทั หลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
บริษทั หลักทรัพย์ กสิกรไทย จากัด (มหาชน)
บริษทั หลักทรัพย์ กรุงศรี จากัด (มหาชน)
บริษทั หลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
บริษทั หลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จากัด (มหาชน)
บริษทั หลักทรัพย์ ภัทร จากัด (มหาชน)
บริษทั หลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จากัด
บริษทั หลักทรัพย์ ทิสโก้ จากัด
รวม

อัตราส่วน
(%)

112,464.11
40,951.36
35,798.71
21,286.72
3,571.69
72,723.94
27,241.66
106,281.17
12,908.58
85,025.17
21,945.01
45,869.76
15,751.04
86,776.22
688,595.14

16.33
5.95
5.20
3.09
0.52
10.56
3.96
15.43
1.87
12.35
3.19
6.66
2.29
12.60
100.00

หมายเหตุ : * รวมภาษีมลู ค่าเพิม่

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน (Portfolio Turnover Ratio: PTR)
มูลค่า ณ วันที่ 30 เมษายน 2563
ชื่อกองทุน

PTR

กองทุนเปิด แอล เอช สแทรทิจี อิควิต้ี หุน้ ระยะยาว

1.2784

20

กองทุนเปิ ด แอล เอช สแทรทิ จี อิ ควิ ตี้ หุ้นระยะยาว (LHSTGLTF)
ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม
สาหรับรอบระยะเวลาตัง้ แต่วนั ที่ 1 พฤศจิ กายน 2562 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2563
ค่าใช้จ่ายทีเ่ รียกเก็บจากกองทุน*
Fund's Direct Expenses
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee)
ค่าธรรมเนียมผูด้ ูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee)
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (Registrar Fee)
ค่าสอบบัญชี (Audit Fee)
ค่าทีป่ รึกษาการลงทุน (Advisory Fee)
ค่าจัดตัง้ และจดทะเบียนกองทุน (Setup and Registered Fund)
ค่าใช้จ่ายอืน่ ๆ ในการดาเนินโครงการ (Others Operating Expense)
รวมค่าใช้จ่ายทัง้ หมด**

จานวนเงิน
(หน่วย : พันบาท)
1,006.59
18.12
201.32
19.89
ไม่ม ี
17.77
68.96
1,332.65

ค่าใช้จ่ายในการซือ้ ขายหลักทรัพย์

688.60

ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุน
เรียกเก็บจริง
ตามโครงการ*
0.666
ไม่เกินร้อยละ 3.00
0.012
ไม่เกินร้อยละ 0.10
0.133
ไม่เกินร้อยละ 0.50
0.013
ตามทีจ่ ่ายจริง
ไม่ม ี
ไม่ม ี
0.012
ตามทีจ่ ่ายจริง
0.046
ตามทีจ่ ่ายจริง
0.882
0.455

หมายเหตุ
* ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ รวมภาษีมลู ค่าเพิม่ ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอน่ื ใดในทานองเดียวกัน(ถ้ามี)
** ไม่รวมค่านายหน้าซือ้ ขายหลักทรัพย์ และค่าธรรมเนียมต่างๆ ทีเ่ กิดขึน้ จากการซือ้ ขายหลักทรัพย์
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ตามทีจ่ ่ายจริง

กองทุนเปิ ด แอล เอช สแทรทิ จี อิ ควิ ตี้ หุ้นระยะยาว (LHSTGLTF)
กองทุนเปิ ด แอล เอช สแทรทิ จี อิ ควิ ตี้ หุ้นระยะยาว
งบดุล
ณ วันที่ 30 เมษายน 2563
(หน่วย : บาท)
ยังไม่ได้ตรวจสอบ
สินทรัพย์
เงินลงทุนตามมูลค่ายุตธิ รรม (ราคาทุน 142,778,552.10 บาท)
เงินฝากธนาคาร
ลูกหนี้จากเงินปั นผลและดอกเบีย้
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
ค่าใช้จ่ายรอตัดบัญชี-สุทธิ
ลูกหนี้จากการขายเงินลงทุน
รวมสินทรัพย์
หนี้สนิ
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
เจ้าหนี้จากการซือ้ เงินลงทุน
เจ้าหนี้จากการรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน
หนี้สนิ อืน่
รวมหนี้สนิ
สินทรัพย์สทุ ธิ
สินทรัพย์สทุ ธิ
ทุนทีไ่ ด้รบั จากผูถ้ อื หน่วยลงทุน
กาไร(ขาดทุน) สะสม
บัญชีปรับสมดุล
กาไร(ขาดทุน) สะสมจากการดาเนินงาน
สินทรัพย์สทุ ธิ

140,947,434.40
8,407,931.13
752,170.43
20,109.30
3,884,992.69
154,012,637.95
211,082.76
4,543,101.27
5,704.57
4,759,888.60
149,252,749.35
168,412,354.14
3,159,787.97
(22,319,392.76)
149,252,749.35

ประเภทผูถ้ อื หน่วยลงทุน
สินทรัพย์สทุ ธิต่อหน่วยทีค่ านวณแยกตามประเภทผูถ้ อื หน่วยลงทุน มีดงั นี้
ชนิดสะสมมูลค่า
ชนิดจ่ายเงินปั นผล
ประเภทผูถ้ อื หน่วยลงทุน
จานวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายแล้วทัง้ หมด ณ วันสิน้ งวด (หน่วย) แยกตามประเภทผูถ้ อื หน่วยลงทุน มีดงั นี้
ชนิดสะสมมูลค่า
ชนิดจ่ายเงินปั นผล
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8.9138
8.8298

6,512,234.7538
10,329,000.6376
16,841,235.3914

กองทุนเปิ ด แอล เอช สแทรทิ จี อิ ควิ ตี้ หุ้นระยะยาว (LHSTGLTF)
กองทุนเปิ ด แอล เอช สแทรทิ จี อิ ควิ ตี้ หุ้นระยะยาว
งบประกอบรายละเอียดเงิ นลงทุน
ณ วันที่ 30 เมษายน 2563
ชื่อย่อ

พันธบัตร
พันธบัตรธนาคารเเห่งประเทศไทยงวดที่ 15/91/63
รวม พันธบัตร
หลักทรัพย์จดทะเบียน
หุน้ สามัญ
เงินทุนและหลักทรัพย์
บริษทั บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จากัด (มหาชน)
เทคโนโลยี
บริษทั ฮิวแมนิก้า จากัด (มหาชน)
บริษทั เน็ตเบย์ จากัด (มหาชน)
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร
บริษทั แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วสิ จากัด (มหาชน)
บริษทั อินทัช โฮลดิ้งส์ จากัด (มหาชน)
กระดาษและวัสดุการพิมพ์
บริษทั ยูไนเต็ด เปเปอร์ จากัด (มหาชน)
การแพทย์
บริษทั บางกอก เชน ฮอสปิ ทอล จากัด (มหาชน)
บริษทั กรุงเทพดุสติ เวชการ จากัด (มหาชน)
บริษทั โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จากัด (มหาชน)
ขนส่งและโลจิสติกส์
บริษทั ทางด่วนและรถไฟฟ้ ากรุงเทพ จากัด (มหาชน)
บริษทั บีทเี อส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จากัด (มหาชน)
ชิ้นส่วนอิเลคทรอนิคส์
บริษทั เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
บริษทั ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส จากัด (มหาชน)
ธนาคาร
ธนาคาร กรุงเทพ จากัด (มหาชน)
ธนาคารเกียรตินาคิน จากัด (มหาชน)
ธนาคาร กรุงไทย จากัด (มหาชน)
บริษทั ทุนธนชาต จากัด (มหาชน)
บริษทั ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จากัด (มหาชน)
บรรจุภณ
ั ฑ์
บริษทั บีจี คอนเทนเนอร์ กล๊าส จากัด (มหาชน)
ประกันภัยและประกันชีวติ
บริษทั ทีควิ เอ็ม คอร์ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน)
ปิ โตรเคมีและเคมีภณ
ั ฑ์
บริษทั วีนไิ ทย จากัด (มหาชน)

CB20716B

จานวนหน่ วย /
มูลค่าที่ตราไว้

มูลค่ายุติธรรม
(บาท)

อัตราส่วนของ
มูลค่ายุติธรรม
(%)

อัตราดอกเบีย้

วันครบกาหนด

15,000,000.0000

14,984,867.40
14,984,867.40

10.63
10.63

64,000.0000

1,536,000.00

1.09

-

HUMAN
NETBAY

225,100.0000
116,600.0000

1,485,660.00
3,643,750.00

1.05
2.59

-

ADVANC
INTUCH

41,300.0000
195,900.0000

8,177,400.00
10,480,650.00

5.80
7.44

-

UTP

159,000.0000

1,526,400.00

1.08

-

BCH
BDMS
CHG

225,100.0000
108,000.0000
1,535,500.0000

3,083,870.00
2,246,400.00
3,777,330.00

2.19
1.59
2.68

-

BEM
BTS

316,800.0000
265,200.0000

2,993,760.00
3,049,800.00

2.12
2.16

-

DELTA
HANA

34,200.0000
53,700.0000

1,530,450.00
1,557,300.00

1.09
1.11

-

BBL
KKP
KTB
TCAP
TISCO

20,800.0000
18,200.0000
65,000.0000
42,700.0000
44,100.0000

2,163,200.00
768,950.00
715,000.00
1,569,225.00
3,241,350.00

1.53
0.55
0.51
1.11
2.30

-

BGC

277,600.0000

2,664,960.00

1.89

-

TQM

19,200.0000

1,512,000.00

1.07

-

VNT

16,800.0000

381,360.00

0.27

-

BAM
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กองทุนเปิ ด แอล เอช สแทรทิ จี อิ ควิ ตี้ หุ้นระยะยาว (LHSTGLTF)
กองทุนเปิ ด แอล เอช สแทรทิ จี อิ ควิ ตี้ หุ้นระยะยาว
งบประกอบรายละเอียดเงิ นลงทุน (ต่อ)
ณ วันที่ 30 เมษายน 2563
ชื่อย่อ

พลังงานและสาธารณูปโภค
บริษทั จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้าภาคตะวันออก จากัด (มหาชน)
บริษทั ผลิตไฟฟ้ า จากัด (มหาชน)
บริษทั กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จากัด (มหาชน)
บริษทั ปตท. จากัด (มหาชน)
บริษทั ราช กรุ๊ป จากัด (มหาชน)
บริษทั เอสพีซจี ี จากัด (มหาชน)
บริษทั ทีทดี บั บลิว จากัด (มหาชน)
พาณิชย์
บริษทั เบอร์ล่ี ยุคเกอร์ จากัด (มหาชน)
บริษทั ซี.พี.ออลล์ จากัด (มหาชน)
บริษทั สยามแม็คโคร จากัด (มหาชน)
วัสดุก่อสร้าง
บริษทั อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป จากัด (มหาชน)
บริษทั ปูนซิเมนต์ไทย จากัด (มหาชน)
บริษทั ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
อาหารและเครื่องดื่ม
บริษทั เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จากัด (มหาชน)
บริษทั โอสถสภา จากัด (มหาชน)
บริษทั ไทยยูเนีย่ น กรุ๊ป จากัด (มหาชน)
บริษทั น้ามันพืชไทย จากัด (มหาชน)
รวม หลักทรัพย์จดทะเบียน
รวมเงิ นลงทุน - 100% (ราคาทุน 142,778,552.10 บาท)

จานวนหน่ วย /
มูลค่าที่ตราไว้

มูลค่ายุติธรรม
(บาท)

อัตราส่วนของ
มูลค่ายุติธรรม
(%)

อัตราดอกเบีย้

วันครบกาหนด

EASTW
EGCO
GULF
PTT
RATCH
SPCG
TTW

296,200.0000
25,400.0000
55,100.0000
213,500.0000
146,200.0000
88,400.0000
663,000.0000

2,962,000.00
7,264,400.00
2,135,125.00
7,579,250.00
9,722,300.00
1,538,160.00
8,884,200.00

2.10
5.15
1.52
5.38
6.90
1.09
6.30

-

BJC
CPALL
MAKRO

27,200.0000
115,900.0000
100,100.0000

1,094,800.00
8,228,900.00
3,578,575.00

0.78
5.84
2.54

-

EPG
SCC
TOA

639,300.0000
8,800.0000
60,600.0000

2,966,352.00
3,044,800.00
2,272,500.00

2.11
2.16
1.61

-

CPF
OSP
TU
TVO

136,700.0000
17,800.0000
111,900.0000
28,200.0000

3,690,900.00
738,700.00
1,465,890.00
690,900.00
125,962,567.00
140,947,434.40

2.62
0.52
1.04
0.49
89.37
100.00

-
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กองทุนเปิ ด แอล เอช สแทรทิ จี อิ ควิ ตี้ หุ้นระยะยาว (LHSTGLTF)
กองทุนเปิ ด แอล เอช สแทรทิ จี อิ ควิ ตี้ หุ้นระยะยาว
งบกาไรขาดทุน
สาหรับรอบระยะเวลาตัง้ แต่วนั ที่ 1 พฤศจิ กายน 2562 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2563
(หน่วย : บาท)
ยังไม่ได้ตรวจสอบ
รายได้จากการลงทุน
รายได้จากเงินปั นผล
รายได้จากดอกเบีย้
รวมรายได้
ค่าใช้จ่าย
ค่าธรรมเนียมการจัดการ
ค่าธรรมเนียมผูด้ ูแลผลประโยชน์
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน
ค่าสอบบัญชี
ค่าใช้จ่ายอืน่ ๆ ในการดาเนินโครงการ
รวมค่าใช้จ่าย
รายได้จากการลงทุนสุทธิ
รายการกาไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน
กาไร(ขาดทุน)สุทธิทเ่ี กิดขึน้ ทัง้ สิน้
กาไร(ขาดทุน)สุทธิทย่ี งั ไม่เกิดขึน้ ทัง้ สิน้
รวมกาไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนทีเ่ กิดขึน้ และยังไม่เกิดขึน้
การเพิม่ ขึน้ (ลดลง) ในสินทรัพย์สทุ ธิจากการดาเนินงาน

3,024,622.28
76,643.52
3,101,265.80
1,006,594.66
18,118.67
201,318.90
19,890.78
628,286.93
1,874,209.94
1,227,055.86
(19,166,938.00)
(7,176,269.68)
(26,343,207.68)
(25,116,151.82)

การเพิม่ ขึน้ ในสินทรัพย์สทุ ธิจากการดาเนินงานแยกตามประเภทผูถ้ อื หน่วยลงทุน มีดงั นี้
ชนิดบุสะสมมู
คคลธรรมดา
ลค่า
ชนิดผูจ่ล้างทุ
ยเงินนสถาบั
ปั นผลน

25

(9,669,875.17)
(15,446,276.65)
(25,116,151.82)

