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ประเภทโครงการ

: กองทุนรวมผสม แบบไม่กำหนดสัดส่วนกำรลงทุนในตรำสำรทุน

นโยบายการลงทุน : กองทุนมีนโยบำยที่จะลงทุนในหรือมีไว้ซ่ึงหลักทรัพย์ และ/หรือตรำสำรดังต่อไปนี้ โดยจะพิจำรณำปรับ
สัดส่วนกำรลงทุนของหลักทรัพย์ และ/หรือตรำสำรดังกล่ำวได้ตงั ้ แต่รอ้ ยละ 0 - 100 ของมูลค่ำทรัพย์สิน
สุทธิของกองทุน ซึ่งสัดส่วนกำรลงทุนขึน้ อยู่กบั ดุลยพินิจของผู้จดั กำรกองทุน และตำมควำมเหมำะสมกับ
สภำวกำรณ์ในแต่ละขณะ
- หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหำริมทรัพย์/หน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อกำรลงทุนในอสังหำริมทรัพย์/ตรำ
สำรอื่นใดที่ให้สทิ ธิในกำรได้มำหรือทีม่ ผี ลตอบแทนอ้ำงอิงกับตรำสำรดังกล่ำวข้ำงต้น หรือกลุ่มของตรำ
สำร/หน่วยลงทุนดังกล่ำวข้ำงต้น
- หน่ วยลงทุนของกองทุนรวมโครงสร้ำงพื้นฐำน/ตรำสำรอื่นใดที่ให้สทิ ธิในกำรได้มำหรือที่มผี ลตอบแทน
อ้ำงอิงกับตรำสำรดังกล่ำวข้ำงต้น
- ตรำสำรแห่งทุนทีม่ ปี ั จจัยพืน้ ฐำนดี และ/หรือมีแนวโน้มจ่ำยเงินปั นผลสูง
- ตรำสำรแห่ งหนี้ เงินฝำกธนำคำร ตรำสำรกึ่งหนี้ ก่ึงทุ น ใบสำคัญ แสดงสิทธิ รวมถึงหลักทรัพย์ หรือ
ทรัพย์สนิ อื่นหรือกำรหำดอกผลโดยวิธอี ่นื ตำมทีร่ ะบุไว้ในโครงกำรหรือตำมทีค่ ณะกรรมกำร ก.ล.ต. หรือ
สำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ประกำศกำหนด
- กองทุนอำจจะพิจำรณำลงทุนในหน่ วย private equity ตำมประกำศสำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ไม่
เกินร้อยละ 20 ของมูลค่ำทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุน
ทัง้ นี้ กองทุนอำจลงทุนหรือมีไว้ซ่งึ ตรำสำรทีม่ สี ญ
ั ญำซื้อขำยล่วงหน้ำแฝง (Structured Note) โดยจะพิจำรณำ
ลงทุนเฉพำะที่มลี กั ษณะเป็ นตรำสำรหนี้ ที่ผอู้ อกมีสทิ ธิในกำรบังคับไถ่ถอนคืนก่อนกำหนด (callable) หรือ
ตรำสำรหนี้ท่ผี ถู้ ือมีสทิ ธิเรียกให้ผู้ออกชำระหนี้คนื ก่อนกำหนด (puttable) โดยมีกำรกำหนดผลตอบแทนไว้
อย่ำงแน่ นอนหรือเป็ นอัตรำที่ผนั แปรตำมอัตรำดอกเบี้ยของสถำบันกำรเงินหรืออัตรำดอกเบี้ยอื่น และไม่มี
กำรกำหนดเงื่อนไขกำรจ่ำยผลตอบแทนทีอ่ ้ำงอิงกับปั จจัยอ้ำงอิงอื้นเพิม่ เติม และกองทุนอำจลงทุนหรือมีไว้
ซึ่งสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ ำ (derivatives) เพื่อป้ องกันควำมเสียง (hedging) และจะลงทุ นในสัญญำซื้อขำย
ล่วงหน้ำ (derivatives) ทีแ่ ฝงอยู่ในธุรกรรม structure note ทีเ่ ป็ น puttable / callable bond เท่ำนัน้
ทัง้ นี้ กองทุนอำจจะพิจำรณำลงทุนในหรือมีไว้ซ่งึ สัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำ (Derivatives) โดยมีวตั ถุประสงค์
เพื่อป้ องกันควำมเสี่ยง (Hedging) โดยจะไม่ ลงทุนในหรือมีไว้ซ่ึงตรำสำรที่มีลกั ษณะของสัญญำซื้อขำย
ล่วงหน้ำแฝง (Structured Note) ตรำสำรหนี้ท่ไี ม่ได้รบั กำรจัดอันดับควำมน่ ำเชื่อถือ (Unrated Securities)
ตรำสำรทุนของบริษัทที่ไม่ ได้จดทะเบียนซื้อขำยในตลำด (ไม่ รวมถึงหลักทรัพย์ท่ีคณะกรรมกำรตลำด
หลักทรัพย์ สั ่งรับเป็ นหลักทรัพ ย์จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย ซึ่งผู้ออกหลักทรัพ ย์
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ดังกล่ำวอยู่ระหว่ำงกำรดำเนินกำรกระจำยกำรถือหุ้นรำยย่อยตำมข้อบังคับตลำดหลักทรัพย์แห่ง ประเทศ
ไทย) และตรำสำรหนี้ท่ีมีอนั ดับควำมน่ ำเชื่อถือของตรำสำรหรือผู้ออก (Issue/Issuer) ต่ ำกว่ำที่สำมำรถ
ลงทุ น ได้ (Non-investment grade) อย่ ำงไรก็ต ำม กองทุ น อำจมีไว้ซ่ึงตรำสำรแห่ งหนี้ ท่ีมีอ ัน ดับ ควำม
น่ำเชื่อถือทีต่ วั ตรำสำรหรือทีผ่ อู้ อกตรำสำรต่ำกว่ำทีส่ ำมำรถลงทุนได้ (Non-investment grade) หรือตรำสำร
ทุนของบริษัททีไ่ ม่ได้จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ (Unlisted Securities) เฉพำะในกรณีทต่ี รำสำรหนี้นัน้
ได้ ร ับ กำรจัด อัน ดับ ควำมน่ ำ เชื่ อ ถื อ ที่ ตั ว ตรำสำรหรือ ที่ ผู้ อ อกตรำสำรในอัน ดับ ที่ ส ำมำรถลงทุ น ได้
(Investment Grade) หรือตรำสำรทุ นที่จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ (Listed Securities) แล้วแต่กรณี
ในขณะทีก่ องทุนลงทุนเท่ำนัน้
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เรียน

ท่ำนผูถ้ อื หน่วยลงทุน
กองทุนเปิ ด แอล เอช ยั ่งยืน

บริษัทหลักทรัพย์จดั กำรกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้ำส์ จำกัด ขอนำส่ง “รำยงำนสรุปสถำนะกำรลงทุน ” เพื่อรำยงำน
ผลกำรดำเนินงำนของกองทุนตัง้ แต่วนั ที่ 1 พฤษภำคม 2562 ถึงวันที่ 30 เมษำยน 2563 มำเพื่อโปรดทรำบ
สภาพตลาดในรอบบัญชีตงั ้ แต่วนั ที่ 1 พฤษภาคม 2562 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2563
อสังหาริมทรัพย์ในประเทศ
ดัชนีกองทุนรวมอสังหำริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อกำรลงทุนในอสังหำริมทรัพย์ ปรับตัวเพิม่ ขึน้ อย่ำงต่อเนื่องจำกระดับ
222 จุด ณ วันที่ 1 พฤษภำคม 2562 สู่ระดับสูงสุดของปี ท่ี 264 จุด ณ วันที่ 25 กันยำยน 2562 คิดเป็ นกำรปรับเพิม่ ขึน้ 18% โดยมี
ปั จจัยสนับสนุ นจำกกำรลงทุนในตรำสำรทุนมีควำมผันผวนมำกในช่วง ประกอบกับอัตรำดอกเบี้ยที่อยู่ในระดับต่ ำ โดยพันธบัตร
รัฐบำลอำยุ 10 ปี ของไทย อยู่ทร่ี ะดับต่ำกว่ำ 1.6% ณ วันที่ 31 ตุลำคม 2562 ในขณะทีอ่ ตั รำผลตอบแทนจำก เงินปั นผลอยู่ในระดับ
4-5% ส่งผลให้กระแสเงินทุนไหลเข้ำกองทุนรวมอสังหำริมทรัพย์และ REIT อย่ำงไรก็ตำม หลังจำกนัน้ ดัชนีได้ปรับตัวลดลงต่อเนื่อง
ตัง้ แต่ตงั ้ ไตรมำส 4 ปี 2562 จนถึงเดือนมีนำคม 2563 จำกจำกกำรแรงขำยทำกำไร ในช่วงปลำยปี 2562 และสถำนกำรณ์กำรแพร่
ระบำดของไวรัส covid-19 ตัง้ แต่ช่วงปี 2563 ที่จะส่งผลกระทบต่อรำยได้ค่ำเช่ำ โดยดัชนีปรับลดลงไปทำจุดต่ ำสุดที่ 161 จุด ใน
วันที่ 24 มีนำคม 2563 คิดเป็ นกำรปรับลดลง 39% จำกจุดสูงสุดในปี 2562 อย่ำงไรก็ดี ด้วย valuation ที่น่ำสนใจ และมำตรกำร
กระตุน้ เศรษฐกิจ ทำให้ดชั นีเริม่ ฟื้ นตัวกลับขึน้ มำทีร่ ะดับ 200 จุด ณ วันที่ 30 เมษำยน 2563
สำหรับมุมมองกำรลงทุน ยังมองว่ำอัตรำดอกเบี้ยยังอยู่ในระดับต่ำ จำกภำวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัว กอปรกับภำพตลำด
หุน้ ยังมีควำมผันผวน ทำให้ reit ยังน่ ำสนใจลงทุน โดยคำดกำรณ์อตั รำผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบำล 10 ปี ของไทยในปี 2562
ต่ำกว่ำ 2% ในขณะทีผ่ ลตอบแทนจำกเงินปั นผลอยู่ในระดับถึง 4% - 5% ถือว่ำอยู่ในระดับทีน่ ่ำสนใจลงทุน
ตราสารทุน
ในเดือน พฤษภำคม 2562 ตลำดปรับตัวลงในทิศทำงเดียวกับตลำดหุน้ อื่น ๆ ทัวโลก
่ เนื่องจำกนักลงทุนกลับมำกังวลกับ
ปั ญหำสงครำมกำรค้ำหลังจำกสหรัฐประกำศปรับขึน้ ภำษีนำเข้ำสินค้ำจำกจีนรอบใหม่วงเงิน 2 แสนล้ำนดอลลำร์ เป็ น 25% จำกเดิม
10% และพร้อมทีจ่ ะเรียกเก็บภำษีสนิ ค้ำนำเข้ำจำกจีนเพิม่ อีก 3.25 แสนล้ำนเหรียญในอัตรำ 25% ขณะทีจ่ นี ตอบโต้ดว้ ยกำรปรับ
ขึน้ ภำษีนำเข้ำสินค้ำจำกสหรัฐมูลค่ำรวมประมำณ 60,000 ล้ำนเหรียญ คลอบคลุมสินค้ำกว่ำ 5,000 รำยกำร โดยจะจัดเก็บภำษีใน
หลำยอัตรำตัง้ แต่ 5% - 25% ขณะเดียวกันสหรัฐยังประกำศแบนกลุ่มธุรกิจสินค้ำเทคโนโลยีในจีน อำทิ หัวเว่ย แม้สุดท้ำยสหรัฐจะ
ประกำศเลื่อนคำสั ่งแบนดังกล่ำวออกไปอีก 90 วัน แต่กไ็ ม่ช่วยให้ตลำดคลำยกังวลกับปั ญหำดังกล่ำว นอกจำกนี้ตลำดหุน้ บ้ำนเรำ
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ยังมีปั จจัยกดดันจำกภำยใน อำทิ ตัวเลข GDP ประจำไตรมำส 1 ปี 2562 ขยำยตัว 2.8% ต่ ำสุด ในรอบ 4 ปี ควำมเสี่ยงทำง
กำรเมืองเพิม่ ขึน้ หลังกำรจัดตัง้ รัฐบำลเป็ นไปอย่ำงล่ำช้ำ โดยนักลงทุนต่ำงชำติขำยสุทธิตงั ้ แต่ตน้ ปี 2562 ที่ 6,037 ล้ำนบำท
SET Index เดือน มิถุนำยน 2562 ปรับตัวขึ้นอย่ำงร้อนแรง โดยมีปัจจัยหนุ นหลักมำจำกกำรไหลเข้ำของ Fund flow
ต่ำงชำติ ตอบรับ Fed และธนำคำรกลำงต่ำง ๆ ส่งสัญญำณลดอัตรำดอกเบี้ยและคำดว่ำจะมีกำรนำโครงกำร QE กลับมำใช้กนั อีก
ครัง้ ประเด็นนี้กดดันให้ค่ำเงินดอลลำร์สหรัฐอ่อนค่ำ อัตรำผลตอบแทนพันธบัตรของสหรัฐลดลงและต่ำกว่ำเมื่อเทียบกับพันธบัตร
ของกลุ่มประเทศเกิดใหม่ กระตุ้นให้เกิดกำรเคลื่อนย้ำยของเงินลงทุนจำกประเทศพัฒนำแล้วเข้ำสู่ตลำดเกิดใหม่ มำกขึน้ นอกจำกนี้
ตลำดหุน้ บ้ำนเรำยังมีปัจจัยบวกเฉพำะตัวจำกกำรจัดตัง้ รัฐบำลใหม่จงึ หนุ นให้ Set Index ปรับขึ้นร้อนแรง โดย SET Index เดือน
มิถุนำยน เพิม่ ขึน้ 110 จุด (+6.8%) ปิ ดที่ระดับ 1,730 จุด มูลค่ำกำรซื้อขำยเฉลี่ย 59,640 ล้ำนบำท ทรงตัว 2.6%mom นักลงทุน
ต่ำงชำติซ้อื สุทธิต่อเนื่องเป็ นเดือนที่ 2 อีก 46,686 ล้ำนบำท ส่งผลให้ 2019YTD พลิกเป็ นบวก 40,649 ล้ำนบำท
SET Index เดือน กรกฎำคม 2562 ตลำดหุ้นพักตัวหลังจำกที่ปรับตัวขึ้นอย่ำงร้อนแรงกว่ำ 110 จุด (+6.8%) ในเดือน
มิถุนำยน ที่ผ่ำนมำ โดยในเดือนนี้ตลำดยังคงคำดหวังเฟดจะปรับลดอัตรำดอกเบี้ย รัฐบำลกลับสู่ระบอบประชำธิปไตยเต็มรูปแบบ
ส่งผลให้สถำบันจัดอันดับควำมน่ ำเชื่อถือของต่ำงประเทศ อำทิ Fitch rating และ Moody ปรับเพิม่ Outlook ของประเทศขึ้นจำก
Stable เป็ น Positive ส่งผลให้ Fund flow ต่ำงชำติยงั ไหลเข้ำตลำดหุน้ ไทยอย่ำงต่อเนื่อง อย่ำงไรก็ตำมด้วยดัชนีทป่ี รับขึน้ ร้อนแรง
ไปแล้วในเดือนที่ผ่ ำนมำท ำให้ Valuation ของ SET เริ่มตึงตัว,ตัวเลขเศรษฐกิจยังอ่ อนแอ โดยเฉพำะตัวเลขกำรส่งออกเดือน
มิถุนำยน (ไม่รวมทองคำและน้ ำมัน) หดตัวมำกถึง 8%yoy หดตัวมำกสุดในรอบ 3 ปี ครึง่ ปั ญหำภัยแล้งรุนแรงและขยำยตัวเป็ นวง
กว้ำงไปในหลำยพืน้ ที่ อีกทัง้ ผลประกอบกำรของบริษทั จดทะเบียนใน ไตรมำส 2/2562 มีสญ
ั ญำณชะลอตัว กลุ่มธนำคำรแม้งบจะ
ออกมำตำมตลำดคำดแต่เริม่ เห็นสัญญำณ NPL สูงขึ้นในหลำยภำคธุรกิจ อีกทัง้ ยังมีปัจจัยลบจำกกำรออกมำตรกำรสกัดกำรเก็ง
กำไรค่ำเงินบำทของแบงก์ชำติ ปั จจัยเหล่ำนี้กดดันให้นักลงทุนสถำบันเดินหน้ำขำยปรับพอร์ตกดดัน SET Index ตลอดทัง้ เดือน
โดยในช่วงเดือน สิงหำคม 2562 SET Index ปรับตัวลงในทิศทำงเดียวกับตลำดหุน้ ต่ำงประเทศเนื่องจำกนักลงทุนกลับมำ
กังวลต่ อปั ญ หำสงครำมกำรค้ำที่รุนแรงมำกขึ้นหลั งจำกจีนและสหรัฐต่ ำงประกำศเพิ่มภำษี น ำเข้ำสินค้ำระหว่ ำงกันเพิ่มขึ้น
นอกจำกนี้นักลงทุนยังเทขำยสินทรัพย์เสีย่ งเนื่องจำกกังวลกับภำวะเศรษฐกิจถดถอยหลังจำกอัตรำผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบำล
สหรัฐเกิดภำวะ Invert yield curve นอกจำกนี้ภำยในประเทศก็มปี ั จจัยกดดันเช่นกัน อำทิ GDP ไตรมำส 2/2562 ขยำยตัว 2.3%
ต่ำสุดในรอบ 19 ไตรมำส, เกิดเหตุระเบิด 9 จุด ในพื้นที่ของกรุงเทพฯ และ ผู้ตรวจกำรแผ่นดินยื่นให้ศำลรัฐธรรมนู ญวินิจฉัยปม
ถวำยสัตย์ของนำยกฯ กดดันให้ Set Index ณ สิ้นเดือน สิงหำคม ลดลง 57 จุด (-3.3%) ปิ ดที่ระดับ 1,655 จุด แต่อย่ำงไรก็ตำม
ยังคงมีปัจจัยบวกทีค่ ำดว่ำจะส่งผลดีต่อตลำดหุน้ ได้แก่ กนง.มีมติ 5:2 เสียงให้ลดอัตรำดอกเบีย้ นโยบำย 0.25% เป็ น 1.5% ซึ่งเป็ น
กำรลดอัตรำดอกเบี้ยเป็ นครัง้ แรกในรอบ 4 ปี และครม.อนุ มตั ิมำตรกำรกระตุ้นเศรษฐกิจ 3 ด้ำนมูลค่ำ 3.2 แสนล้ำนบำท เน้ น
มำตรกำรเร่งด่วน อำทิ แก้ปัญหำภัยแล้ง และช่วยเหลือค่ำครองชีพซึง่ คำดว่ำจะสำมำรถกระตุน้ เศรษฐกิจได้
กำรซื้อขำยของตลำดหุน้ ไทยในเดือนกันยำยนมีควำมผันผวนค่อนข้ำงสูง โดยจิตวิทยำของตลำดหุน้ ไทยดีขน้ึ ในช่วงครึง่
แรกของเดือน ตำมปั จจัยบวกจำกต่ำงประเทศไม่ว่ำจะเป็ นข่ำวสำรด้ำนสงครำมกำรค้ำที่ผ่อนคลำยลง รวมทัง้ กำรที่ธนำคำรกลำง
หลัก ๆ ได้ประกำศมำตรกำรกระตุ้นทำงกำรเงินเพิ่มเติม อย่ำงไรก็ดหี ลังจำกดัชนีฯ ปรับขึนทดสอบระดับ 1,680 จุดหลำยครัง้
(ซึ่งเป็ นระดับสำคัญทัง้ เชิง technical และ PE band) และไม่สำมำรถผ่ำนไปได้ ส่งผลให้มีแรงขำยทำกำไรออกมำค่อนข้ำงมำก
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ในช่วงครึง่ หลังของเดือนกันยำยน ผนวกกับมีแรงขำยจำกฝั ง่ นักลงทุนสถำบันในประเทศออกมำเพิม่ เติม ซึ่งคำดว่ำจะเป็ นผลจำก
กำรสำรองเงินสดเพื่อจองซื้อหุน้ IPO และหุน้ PO ของบริษทั ขนำดใหญ่ต่ำง ๆ ขณะทีใ่ นสัปดำห์สุดท้ำยของเดือนนัน้ พบว่ำแรงขำย
เริม่ เบำบำงลงจำกทุกฝ่ ำย และตลำดหุ้นไทยเริม่ สร้ำงฐำนได้อกี ครัง้ หนึ่ง ภำพรวมทัง้ เดือนจึงพบว่ำตลำดหุ้นไทยมีควำมผันผวน
ค่อนข้ำงสูงและปิ ดปรับลดลงเล็กน้อยจำกเดือนก่อนหน้ำนัน้ ทัง้ นี้ ดัชนีฯ ปิ ดเดือนที่ 1,637.22 ลดลง 1.07% ด้วยมูลค่ำกำรซื้อขำย
เฉลีย่ ต่อวันที่ 5.67 หมื่นล้ำนบำท
ในเดือน ตุลำคม 2562 ดัชนีตลำดหลักทรัพย์ผนั ผวนในทิศทำงลงเนื่องจำกนักลงทุนกังวลต่อภำวะเศรษฐกิจชะลอตัว
หลังจำกตัวเลขชีน้ ำเศรษฐกิจของไทยในหลำยกิจกรรมยังหดตัวลงอย่ำงต่อเนื่อง นำโดย ดัชนีควำมเชื่อมั ่นผูบ้ ริโภคเดือน กันยำยน
ต่ ำสุดในรอบ 3 ปี , ตัวเลขส่งออกเดือน กันยำยน หดตัวต่อเนื่องอีก 1.4% ส่งผลให้ยอดรวม 9M19 ติดลบ 2.1%, หน่ วยงำนทำง
เศรษฐกิจทยอยลดเป้ ำ GDP ของไทยในปี น้ีลง อำทิ World bank ลดคำดกำรณ์ GDP ไทยปี น้ีเป็ น 2.7% จำกเดิม 3.5% และ IMF
ลดคำดกำรณ์ GDP ของไทยปี น้ีเหลือขยำยตัว 2.9% จำกเดิมคำดขยำยตัว 3.5% ปั จจัยลบดังกล่ำวกดดันให้นักลงทุนเทขำยหุน้ ใน
กลุ่มธนำคำรเพรำะเชื่อว่ำเศรษฐกิจทีช่ ะลอตัวจะทำให้อตั รำกำรเติบโตของสินเชื่อลดลงและยังนำมำซึ่งหนี้ NPLs ทีส่ ูงขึน้ อีกทัง้ ยัง
มีกำรขำยหุน้ ในกลุ่ม Real sector เพื่อลดควำมเสีย่ งก่อนทีบ่ ริษทั เหล่ำนี้จะประกำศงบ ไตรมำส 3/2563 โดยคำดว่ำผลประกอบกำร
ของบริษทั จดทะเบียนส่วนใหญ่จะออกมำไม่ดี โดยเฉพำะกลุ่มธุรกิจโรงกลันและปิ
่
โตรเคมี โดยมูลค่ำกำรซื้อขำยเฉลีย่ เดือน ตุลำคม
2562 49,577 ล้ำนบำท ลดลง 12.6%mom นักลงทุนต่ำงชำติขำยสุทธิ 2,325 ล้ำนบำท
ตลำดหุน้ ไทยในเดือน พฤศจิกำยน 2562 ซื้อขำยด้วยควำมผันผวนค่อนข้ำงสูง ตำมปั จจัยทัง้ ต่ำงประเทศและในประเทศทีม่ ี
ทัง้ บวกและลบคละกัน ก่อนทีด่ ชั นีฯ จะปิ ดไม่เปลี่ยนแปลงมำกนักจำกสิน้ เดือน ตุลำคม โดยดัชนีตลำดหุน้ ไทยปรับขึน้ ค่อนข้ำงดีใน
สัปดำห์แรกของเดือน รับข่ำวบวกจำกต่ำงประเทศเกีย่ วกับโอกำสทีจ่ ะเกิดดีลกำรค้ำระหว่ำงสหรัฐฯ และจีน และควำมเสีย่ งทีล่ ดลงต่อ
เศรษฐกิจสหรัฐฯ ถดถอย อย่ำงไรก็ดตี ลำดหุน้ ไทยเผชิญแรงขำยค่อนข้ำงมำกในช่วงกลำงเดือน จำกปั จจัยลบประกอบด้วย 1) กระแส
ข่ำวเกี่ยวกับกำรเจรจำกำรค้ำและดีลกำรค้ำพลิกมำเป็ นลบเป็ นช่ วง ๆ 2) ผลประกอบกำร บจ.ไทย ไตรมำส 3/2562 ต่ ำกว่ ำที่
นักวิเครำะห์คำดกำรณ์ และ 3) ตัวเลข GDP ไตรมำส 3/2562 ของไทยเติบโตต่ำกว่ำทีต่ ลำดคำดกำรณ์ไว้ ทัง้ นี้ในช่วงสัปดำห์สุดท้ำย
ของเดือน ดัชนี SET ฟื้ นตัวจำกทีล่ งไปทดสอบแถว ๆ ระดับต่ำสุดของรอบ ที่ 1,580 จุด ตำมข่ำวกำรเจรจำกำรค้ำทีก่ ลับมำเป็ นบวก
อีกครัง้ ผนวกกับกำรทยอยประกำศมำตรกำรกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบำลไทย ก่อนที่ตลำดหุน้ จะผันผวนทำงลงอีกครัง้ ช่วงสิ้นเดือน
หลังทรัมป์ ลงนำมในกฎหมำยติดตำมควำมเป็ นอิสระของฮ่องกง ซึ่งส่งผลให้ทำงกำรจีนแถลงประณำมสหรัฐฯ และสร้ำงควำมกังวลต่อ
กำรเจรจำกำรค้ำ
ตลำดหุน้ ไทยในเดือน ธันวำคม ยังคงซื้อขำยด้วยควำมผันผวนทีส่ งู โดย SET Index แกว่งตัวลงในช่วงครึง่ แรกของเดือน
ไปทำจุดต่ ำสุดของเดือน ที่ 1,543.22 เมื่อวันที่ 17 ธันวำคม ด้วยแรงกดดันจำกแนวโน้มเศรษฐกิจไทยที่ยงั อยู่ในช่วงถูกปรับลด
ประมำณกำรต่อเนื่อง ทัง้ สำหรับปี 2562 และปี 2563 ผนวกกับควำมกังวลต่อปั จจัยกำรเมืองทัง้ ประเด็นควำมเคลื่อนไหวนอกสภำ
และคะแนนเสียงของรัฐบำลในสภำฯ ทีไ่ ม่ได้แข็งแกร่งมำกนัก อย่ำงไรก็ดี ในช่วงครึง่ หลังของเดือนนัน้ SET Index ฟื้ นตัวได้บำ้ งแม้
ปริมำณกำรซื้อขำยจะค่อนข้ำงเบำบำงและยังไม่กำรยืนยันกำรปรับตัวขึน้ ชัดเจนมำกนัก โดยปั จจัยสนับสนุ นกำรรีบำวด์ได้แก่ 1)
ประเด็นกำรเจรจำกำรค้ำระหว่ำงสหรัฐฯ และจีน ซึ่งสำมำรถตกลงดีลกำรค้ำในเฟสแรกได้ และจะมีกำรลงนำมกันหลังช่วงหยุดปี
ใหม่ 2) กำรฟื้ นตัวของรำคำน้ ำมันดิบซึ่งได้ส่งผลดีต่อหุน้ ตัวหลัก ๆ ในกลุ่มพลังงำนและกลุ่มปิ โตรเคมี 3) แรงซื้อกลับในหุน้ จำพวก
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ที่เรียกว่ำ global cyclical plays ที่รำคำหุ้นได้ปรับลดลงค่อนข้ำงมำกในช่วงก่อนหน้ำนี้ โดยมีปัจจัยกระตุ้นรำคำหุ้นจำกแนวโน้ ม
ภำคกำรผลิตและแนวโน้มกำรค้ำของโลกทีน่ ่ ำจะดูดขี น้ึ บ้ำงในปี 2563 ทัง้ นี้ดชั นีฯ ปิ ดเดือน ธันวำคม และปี 2562 ที่ 1,579.84 จุด
ลดลง 0.68% จำกเดือนก่อนหน้ำ ด้วยมูลค่ำกำรซื้อขำยเฉลี่ย 4.68 หมื่นล้ำนบำท (5.20 หมื่นล้ำนบำทในเดือน พฤศจิกำยน) ด้ำน
นักลงทุนต่ำงชำติขำยสุทธิ 2.45 หมื่นล้ำนบำท นักลงทุนสถำบันในประเทศซื้อสุทธิ 2.48 หมื่นล้ำนบำท พอร์ต บล. ขำยสุทธิ 1.9
พันล้ำนบำท และนักลงทุนรำยบุคคลซื้อสุทธิ 1.6 พันล้ำนบำท
ตลำดหุน้ ไทยในเดือน มกรำคม 2563 ปรับตัวลดลงค่อนข้ำงแรง และซื้อขำยด้วยควำมผันผวนสูง โดยในช่วงครึง่ แรกของ
เดือน SET Index ซื้อขำยอยู่ในกรอบแคบ ๆ และมีช่วงปรับขึ้นได้บ้ำง หลังจำกนักลงทุนมีควำมหวังมำกขึ้นต่อกำรฟื้ นตัวของ
เศรษฐกิจโลกหลังจำกสหรัฐฯ และจีนบรรลุดลี กำรค้ำเฟสที่ 1 ได้ ณ วันที่ 15 มกรำคม อย่ำงไรก็ดใี นช่วงครึง่ หลังของเดือน พบว่ำ
ภำวะกำรลงทุนในตลำดหุ้นไทยเป็ นลบมำกขึ้นอย่ำงชัดเจน หลังจำกประเทศจีนมีกำรระบำดอย่ำงหนักของ Coronavirus และพบ
กำรติดเชื้อในต่ำงประเทศเป็ นครัง้ แรกในวันที่ 20 มกรำคม ส่งผลให้ทำงกำรจีนตัดสินใจห้ำม package tour ในประเทศจีนทำกำร
ขำยทัวร์ให้นักท่องเที่ยว กระทบแนวโน้ มกำรท่องเที่ยวและเศรษฐกิจไทยอย่ำงมีนัยสำคัญ และนำไปสู่กำรปรับลดประมำณกำร
เศรษฐกิจเพิม่ เติมในช่วงหลำยวันทีผ่ ่ำนมำ นอกจำกนี้ประเด็นเศรษฐกิจภำยในประเทศก็มคี วำมไม่แน่นอนมำกขึน้ หลังจำกประเด็น
กำรเสียบบัตรแทนกันของ ส.ส. บำงรำย ทำให้ต้องมีกำรยื่นศำลฯ ตีควำม พ.ร.บ. งบประมำณปี 2563 ที่ผ่ำนสภำฯ ไปแล้ว ดัชนีฯ
ปิ ดที่ 1,514.14 ลดลง 4.16% ด้วยมูลค่ำกำรซื้อขำยเฉลีย่ ต่อวันที่ 6.25 หมื่นล้ำนบำท (4.68 หมื่นล้ำนบำท ในเดือน ธันวำคม 2562)
ด้ำนนักลงทุนต่ำงชำติขำยสุทธิ 1.73 หมื่นล้ำนบำท สถำบันภำยในประเทศขำยสุทธิ 1.23 หมื่นล้ำนบำท พอร์ต บล. ขำยสุทธิ 821
ล้ำนบำท และนักลงทุนรำยบุคคลซื้อสุทธิ 3.05 หมื่นล้ำนบำท
ตลำดหุ้นไทยในเดือน กุมภำพันธ์ 2553 ปรับตัวลดลงแรงมำก โดยปั จจัยลบที่สำคัญได้แก่กำรระบำดของโคโรนำไวรัส
Covid-19 ทีก่ ระจำยออกไปในหลำยทวีป ไม่เพียงแต่ในประเทศจีนเท่ำนัน้ ส่งผลให้ควำมเสีย่ งของเศรษฐกิจโลกชะลอตัวได้ยกระดับ
ขึน้ ค่อนข้ำงมำก ขณะที่กำรบริหำรจัดกำรไวรัสดังกล่ำวภำยในประเทศไทย เผชิญควำมท้ำทำยมำกขึน้ หลังจำกมีผปู้ ่ วยที่ปกปิ ด
ข้อมูลกำรเดินทำงส่งผลให้ประชำชนจำนวนหนึ่งมีควำมเสี่ยงจะติดไวรัส ซึ่งประเด็นข่ำวดังกล่ำวได้กดดัน SET Index อย่ำงหนัก
ในช่ วงปลำยเดือน กุ มภำพันธ์ ทัง้ นี้ ในเดือน กุ มภำพันธ์ ยังเป็ นช่ วงรำยงำนผลประกอบกำรไตรมำส 4/2562 ซึ่งตัวเลขผล
ประกอบกำรส่วนใหญ่ออกมำไม่สดใส เป็ นปั จจัยกดดันรำคำหุ้นอีกทำงหนึ่ง เนื่องจำกมีโอกำสค่อนข้ำงสูงทีน่ ักวิเครำะห์จะทยอย
ปรับลดประมำณกำร GDP และ EPS ของตลำดหุ้นไทยอีกรอบหนึ่งจำกปั จจัยลบต่ำง ๆ ข้ำงต้น และเรำพบว่ำปั จจัยลบต่ำง ๆ
ดังกล่ำวได้บดบังพัฒนำกำรเชิงบวกทำงกำรเมืองหลำยประกำรในเดือน กุมภำพันธ์ ทัง้ นี้ดชั นีฯ ปิ ดที่ 1,340.52 ลดลง 11.5% ด้วย
มูลค่ำกำรซื้อขำยเฉลีย่ ต่อวันที่ 6.52 หมื่นล้ำนบำท (6.25 หมื่นล้ำนบำทในเดือน มกรำคม) ด้ำนนักลงทุนต่ำงประเทศขำยสุทธิ 1.96
หมื่นล้ำนบำท นั กลงทุ นสถำบันภำยในประเทศขำยสุ ทธิ 3.9 พันล้ำนบำท พอร์ต บบล. ซื้อสุ ทธิ 39 ล้ำนบำท และนั กลงทุ น
รำยบุคคลซื้อสุทธิ 2.35 หมื่นล้ำนบำท
ตลำดหุ้นไทยในเดือน มีนำคม ปรับตัวลดลงรุนแรงมำก เนื่องจำกปั จจัยลบทีม่ นี ัยสำคัญต่อเศรษฐกิจโลก เศรษฐกิจไทย
และแนวโน้มกำไร บจ. กล่ำวคือไวรัส Covid-19 ระบำดไปทัวโลก
่ โดยเฉพำะในประเทศหลัก ๆ อย่ำงสหรัฐฯ และยูโรโซน ส่งผลให้
ทิศทำง GDP โลกปี น้ีน่ำจะเข้ำสู่ภำวะถดถอย และน่ ำจะกระทบเศรษฐกิจไทยเช่นกัน ขณะที่ทำงกำรไทยประกำศสถำนกำรณ์
ฉุ กเฉินและสั ่งปิ ดห้ำงร้ำน สถำนบันเทิงต่ำง ๆ ส่งผลให้กิจกรรมทำงเศรษฐกิจในเดือน มีนำคม น่ ำจะชะลอตัวมำกต่อเนื่องไปใน
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เดือน เมษำยน เช่นกัน ทัง้ นี้แนวโน้ม GDP ของประเทศไทยปี น้ีน่ำจะติดลบเช่นกัน ส่งผลให้กำไร บจ. มีโอกำสชะลอตัวมำกกว่ำที่
ประเมิน ณ ขณะนี้ ขณะที่หุ้นกลุ่มพลังงำนซึ่งมีน้ ำหนั กในกำรคำนวณดัชนีฯ ค่อนข้ำงสูง ก็ได้รบั ผลกระทบค่ อนข้ำงมำกจำก
สงครำมรำคำน้ ำมันทีเ่ กิดขึน้ อย่ำงชัดเจนหลังจำกทีป่ ระชุม OPEC+ เมื่อต้นเดือน มีนำคม ไม่สำมำรถหำข้อสรุปใด ๆ เกี่ยวกับกำร
ลดปริมำณกำรผลิตได้ ส่งผลให้รำคำน้ ำมันดิบร่วงรุนแรงในช่วงหลำยสัปดำห์ท่ผี ่ำนมำ โดยในเดือนที่แล้ว ดัชนีฯ ปิ ดที่ 1,125.86
ลดลง 16.0% ด้วยมูลค่ำกำรซื้อขำยเฉลี่ย 7.13 หมื่นล้ำนบำท (6.52 หมื่นล้ำนบำทในเดือน กุมภำพันธ์) ด้ำนนักลงทุนต่ำงชำติขำย
สุทธิ 7.84 หมื่นล้ำนบำท นักลงทุนสถำบันในประเทศซื้อสุทธิ 4.24 หมื่นล้ำนบำท พอร์ต บล.ขำยสุทธิ 6.6 พันล้ำนบำท และนัก
ลงทุนรำยบุคคลซื้อสุทธิ 4.26 หมื่นล้ำนบำท
ตลำดหุ้น ไทยในเดือ น เมษำยน 2563 ฟื้ นตัวได้แ ข็งแกร่งกว่ ำที่เรำประเมิน ไว้ โดยเรำพบว่ ำปั จ จัยบวกหลัก ๆ
ทีส่ นับสนุ นตลำดหุน้ โลกและตลำดหุน้ ไทยได้แก่ 1) สถำนกำรณ์กำรติดเชื้อ Covid-19 ในประเทศหลัก ๆ รวมทัง้ ประเทศไทย
ซึ่งมีจำนวนผูต้ ดิ เชื้อรำยวันลดลงอย่ำงต่อเนื่อง และสร้ำงควำมมั ่นใจให้กบั นักลงทุนว่ำกำรติดเชื้อได้ผ่ำนพ้นจุดทีร่ ุนแรงสุดไป
แล้ว 2) มีแรงเก็งกำไรข่ำวเกี่ยวกับวัคซีนและยำรักษำ Covid-19 เข้ำมำสนับสนุ นตลำดหุน้ เป็ นระยะ ๆ และ 3) หลำยประเทศ
ทยอยผ่อนคลำยมำตรกำรคุม้ เข้ม และมำตรกำรเว้นระยะทำงสังคม ส่งผลให้ตลำดมองว่ำตัวเลขเศรษฐกิจในช่วงปั จจุบนั อำจ
เป็ นช่วงทีแ่ ย่ทส่ี ุดแล้ว และภำวะเศรษฐกิจโลกรวมทัง้ เศรษฐกิจไทยในช่วงครึง่ หลังของปี น้ีน่ำจะดีขน้ึ ไม่มำกก็น้อย ทัง้ นี้ปัจจัย
บวกต่ำง ๆ ข้ำงต้น ได้บดบังกำรร่วงหนักของตลำดน้ำมันโลก หลังจำกภำวะอุปทำนส่วนเกินและกำรทีค่ ลังเก็บน้ำมันในสหรัฐฯ
ใกล้เต็มควำมจุได้กดดันรำคำน้ ำมันอย่ำงหนักตลอดเดือน เมษำยน ดัชนีฯ SET ปิ ดเดือน เมษำยน 1,301.66 จุด เพิ่มขึ้น
15.6% จำกสิน้ เดือน เมษำยน ด้วยมูลค่ำกำรซื้อขำยเฉลีย่ ที่ 6.75 หมื่นล้ำนบำท เทียบกับ 7.13 หมื่นล้ำนบำทในเดือน มีนำคม
ด้ำนนักลงทุนต่ำงชำติขำยสุทธิ 4.70 หมื่นล้ำนบำท นักลงทุนสถำบันในประเทศซื้อสุทธิ 2.37 หมื่นล้ำนบำท พอร์ต บล. ซื้อ
สุทธิ 4.5 พันล้ำนบำท และนักลงทุนรำยบุคคลซื้อสุทธิ 1.88 หมื่นล้ำนบำท
ตราสารหนี้
ภำพรวมตลำดตรำสำรหนี้ของไทยในช่วงวันที่ 1 พฤษภำคม 2562 ถึง 30 เมษำยน 2563 อัตรำผลตอบแทนพันธบัตร
รัฐบำลปรับตัวลดลงตลอดทัง้ เส้น 100-200 bps โดยเป็ นกำรปรับลดลงในทุกช่วงอำยุคงเหลือ ตำมกำรปรับลดอัตรำดอกเบี้ยของ
คณะกรรมกำรนโยบำยกำรเงิน (กนง.) ลง มำอยู่ท่ี 0.75% ต่อปี ณ วันที่ 25 มีนำคม 2563 อย่ำงไรก็ตำมนักลงทุนได้คำดกำรณ์ว่ำ
ทำง กนง. อำจมีกำรปรับลดอัตรำดอกเบี้ยลงอีก 1-2 ครัง้ ได้ ในช่วงที่เหลือของปี 2563 เนื่องจำกตัวเลขเศรษฐกิจโลกที่อ่อนแอลง
จำกผลกระทบของ COVID-19 ซึ่งกระทบกำรส่งออก กำรท่องเทีย่ ว กำรลงทุนภำคเอกชน ขณะที่แผนเบิกจ่ำยกำรลงทุนภำครัฐยัง
ล่ำช้ำ นอกจำกนี้ในช่วงต้นของเดือนมีนำคำม 2563 นักลงทุนทัวโลกเกิ
่
ดควำมวิตกกังวลกับกำรระบำดของโรค COVID-19 ทำให้
เกิดแรงขำยในสินทรัพย์ต่ำง ๆ ทัวโลกเนื
่
่ องจำกต้องกำรถือเงินสดสภำพคล่องมำขึน้ โดยเฉพำะตลำดตรำสำรหนี้ภำคเอกชนไทยที่
ขำดสภำพคล่องอย่ำงรุนแรงจำกแรงขำยของนักลงทุนทำให้อตั รำผลตอบแทนจำกตรำสำรหนี้ปรับเพิม่ ขึ้นอย่ำงรวดเร็ว โดยทำง
ธนำคำรแห่งประเทศไทย (ธปท.) ได้ออกมำควบคุมดูแลปั ญหำดังกล่ำวอย่ำงใกล้ชดิ รวมถึงออกมำตรกำรทีจ่ ำเป็ น ทำให้ตลำดตรำ
สำรหนี้ไทยเริม่ กลับเข้ำสู่สภำวะปกติมำกขึน้

8

กองทุนเปิ ด แอล เอช ยังยื
่ น (LHSMART)
บริษัทขอขอบพระคุณท่ำนผู้ถือหน่ วยลงทุนเป็ นอย่ำงสูง ที่ได้มอบควำมไว้วำงใจให้บริษัทบริหำรเงินลงทุนของท่ำน
บริษทั ยังคงยืนยันในควำมตัง้ ใจและทุ่มเทควำมสำมำรถเพื่อบริหำรเงินของท่ำนอย่ำงมีประสิทธิภำพสูงทีส่ ุดต่อไป และหำกท่ำนมี
ข้อสงสัยประกำรใด ท่ำนสำมำรถติดต่อมำได้ท่ีบริษัทหลักทรัพย์จดั กำรกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้ำส์ จำกัด หมำยเลขโทรศัพท์
02-286-3484 หรือทีอ่ เี มล lhfund@lhfund.co.th

ขอแสดงควำมนับถือ
บริษทั หลักทรัพย์จดั กำรกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้ำส์ จำกัด
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รายชื่อผู้จดั การกองทุน
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ตารางเปรียบเทียบผลการดาเนิ นงาน
มูลค่า ณ วันที่ 30 เมษายน 2563

ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษำยน 2563
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- เอกสำรกำรวัดผลกำรดำเนินงำนของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จดั ทำขึน้ ตำมมำตรฐำนกำรวัดผลกำรดำเนินงำนของกองทุนรวม
ของสมำคมบริษทั จัดกำรลงทุน
- ผลกำรดำเนินงำนในอดีต/ผลกำรเปรียบเทียบผลกำรดำเนินงำนทีเ่ กีย่ วข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลำดทุน มิได้เป็ นสิง่ ยืนยันถึงผล
กำรดำเนินงำนในอนำคต
- ทำควำมเข้ำใจลักษณะสินค้ำ เงือ่ นไข ผลตอบแทน และควำมเสีย่ ง ก่อนตัดสินใจลงทุน

รายงานสถานะการลงทุน การกู้ยืมเงิ น และการก่อภาระผูกพัน
มูลค่า ณ วันที่ 30 เมษายน 2563
รายละเอียดการลงทุน
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ ในประเทศ
พันธบัตรรัฐบาล
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี
อายุคงเหลือมากกว่า 1 ปี
เงินฝากธนาคาร
หุน้ กู้
อายุคงเหลือมากกว่า 1 ปี
หุน้ สามัญ
หน่วยลงทุน
ประเภทรายการค้างรับค้างจ่ายหรือหนี้สนิ อืน่ ๆ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
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มูลค่าตามราคาตลาด
682,038,127.33

%NAV
95.89

11,970,447.72
20,009,278.52
3,367,768.12

1.68
2.81
0.47

113,529,473.87
271,518,715.00
261,642,444.10
29,196,071.91
711,234,199.24

15.96
38.18
36.79
4.10
100.00
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รายละเอียดการลงทุนในหลักทรัพย์
มูลค่า ณ วันที่ 30 เมษายน 2563
รายละเอียด

อัตราส่วน
(%)

เงิ นฝากธนาคาร
ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จากัด (มหาชน)
ธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน)
รวมเงิ นฝากธนาคาร
พันธบัตรรัฐบาล
กระทรวงการคลัง
ธนาคารแห่งประเทศไทย
รวมพันธบัตรรัฐบาล
หุ้นกู้
ทรัสต์เพือ่ การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ พรีเมีย่ ม โกรท
บริษทั การบินไทย จากัด (มหาชน)
บริษทั เงินติดล้อ จากัด
บริษทั ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน)
บริษทั แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ต้ี ดีเวลลอปเม้นท์ จากัด (มหาชน)
บริษทั เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ต้ี (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
บริษทั ราชธานี ลิสซิง่ จากัด (มหาชน)
บริษทั อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จากัด (มหาชน)
บริษทั เซ็นทรัลพัฒนา จากัด (มหาชน)
บริษทั ทางด่วนและรถไฟฟ้ ากรุงเทพ จากัด (มหาชน)
รวมหุ้นกู้
หุ้นสามัญ
หมวดธุรกิจการแพทย์
บริษทั กรุงเทพดุสติ เวชการ จากัด(มหาชน)
บริษทั บางกอก เชน ฮอสปิ ทอล จากัด (มหาชน)
หมวดธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์
บริษทั ท่าอากาศยานไทย จากัด (มหาชน)
บริษทั บีทเี อส กรุ๊ป โฮลดิ้ง จากัด (มหาชน)
บริษทั ทางด่วนและรถไฟฟ้ ากรุงเทพ จากัด (มหาชน)
หมวดธุรกิจเงินทุนและหลักทรัพย์
บริษทั บัตรกรุงไทย จากัด (มหาชน)
บริษทั เมืองไทย แคปปิ ตอล จากัด (มหาชน)
บริษทั ศรีสวัสดิ ์ พาวเวอร์ 1979 จากัด (มหาชน)
บริษทั บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จากัด (มหาชน)
หมวดธุรกิจชิ้นส่วนอิเลคทรอนิคส์
บริษทั เค ซี อี อีเล็คโทรนิคส์ จากัด (มหาชน)
บริษทั เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
บริษทั ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส จากัด (มหาชน)
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จานวนเงิ นต้น
หรือ จานวนหุ้น/
หน่ วย

มูลค่ายุติธรรม
(บาท)

0.00
0.47
0.47

0.00
3,350,654.98

0.00
3,367,768.12
3,367,768.12

2.81
1.68
4.50

19,000.00
12,000.00

20,009,278.52
11,970,447.72
31,979,726.24

0.71
4.46
1.43
0.71
0.71
3.61
1.42
1.44
0.72
0.74
15.96

5,000.00
30,000.00
10,000.00
5,000.00
5,000.00
25,000.00
10,000.00
10,000.00
5,000.00
5,000.00

5,052,136.10
31,742,409.30
10,182,933.30
5,061,981.95
5,083,356.42
25,679,299.10
10,125,886.00
10,270,775.40
5,098,591.75
5,232,104.55
113,529,473.87

0.98
0.99

336,400.00
516,200.00

6,997,120.00
7,071,940.00

1.01
1.01
1.03

115,200.00
625,300.00
775,100.00

7,171,200.00
7,190,950.00
7,324,695.00

0.51
1.00
1.00
0.97

107,200.00
150,300.00
132,700.00
288,800.00

3,644,800.00
7,139,250.00
7,132,625.00
6,931,200.00

1.15
1.02
1.07

468,200.00
162,400.00
262,200.00

8,193,500.00
7,267,400.00
7,603,800.00

กองทุนเปิ ด แอล เอช ยังยื
่ น (LHSMART)
รายละเอียดการลงทุนในหลักทรัพย์ (ต่อ)
มูลค่า ณ วันที่ 30 เมษายน 2563
รายละเอียด

อัตราส่วน
(%)

หมวดธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร
บริษทั อินทัช โฮลดิ้งส์ จากัด (มหาชน)
บริษทั แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วสิ จากัด (มหาชน)
หมวดธุรกิจธนาคาร
ธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน)
ธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน)
ธนาคารเกียรตินาคิน จากัด (มหาชน)
บริษทั ทิสโก้ไฟแนนเซียลกรุ๊ป จากัด (มหาชน)
หมวดธุรกิจประกันภัยและประกันชีวติ
บริษทั ทีควิ เอ็ม คอร์ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน)
หมวดธุรกิจปิ โตรเคมีและเคมีภณ
ั ฑ์
บริษทั พีทที ี โกลบอล เคมิคอล จากัด (มหาชน)
หมวดธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภค
บริษทั กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จากัด (มหาชน)
บริษทั โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ย่ี จากัด (มหาชน)
บริษทั ไทยออยล์ จากัด (มหาชน)
บริษทั ปตท. จากัด (มหาชน)
บริษทั ปตท. สารวจและผลิตปิ โตรเลียม จากัด (มหาชน)
บริษทั ผลิตไฟฟ้ า จากัด (มหาชน)
บริษทั ราช กรุ๊ป จากัด (มหาชน)
หมวดธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
บริษทั แอสเสท เวิรด์ คอร์ป จากัด (มหาชน)
บริษทั เซ็นทรัลพัฒนา จากัด (มหาชน)
หมวดธุรกิจพาณิชย์
บริษทั ซีพ ี ออลล์ จากัด (มหาชน)
บริษทั เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน)
บริษทั อาร์เอส จากัด (มหาชน)
หมวดธุรกิจวัสดุก่อสร้าง
บริษทั ทิปโก้แอสฟัลท์ จากัด (มหาชน)
บริษทั ปูนซิเมนต์ไทย จากัด(มหาชน)
หมวดธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม
บริษทั คาราบาวกรุ๊ป จากัด (มหาชน)
บริษทั เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จากัด (มหาชน)
บริษทั โอสถสภา จากัด (มหาชน)
รวมหุ้นสามัญ
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จานวนเงิ นต้น
หรือ จานวนหุ้น/
หน่ วย

มูลค่ายุติธรรม
(บาท)

0.53
1.99

70,100.00
71,500.00

3,750,350.00
14,157,000.00

0.99
0.49
0.98
0.46

67,800.00
40,800.00
165,300.00
44,900.00

7,051,200.00
3,519,000.00
6,983,925.00
3,300,150.00

0.93

83,800.00

6,599,250.00

0.57

107,800.00

4,069,450.00

1.07
0.95
0.50
2.93
1.06
0.98
1.03

196,800.00
96,300.00
85,900.00
586,200.00
88,800.00
24,300.00
110,500.00

7,626,000.00
6,789,150.00
3,521,900.00
20,810,100.00
7,503,600.00
6,949,800.00
7,348,250.00

1.12
0.96

1,449,900.00
139,700.00

7,974,450.00
6,845,300.00

2.02
1.08
1.14

202,300.00
207,000.00
729,600.00

14,363,300.00
7,659,000.00
8,098,560.00

0.49
1.58

194,000.00
32,400.00

3,472,600.00
11,210,400.00

1.04
0.98
0.54
38.18

93,400.00
259,300.00
93,200.00

7,378,600.00
7,001,100.00
3,867,800.00
271,518,715.00

กองทุนเปิ ด แอล เอช ยังยื
่ น (LHSMART)
รายละเอียดการลงทุนในหลักทรัพย์ (ต่อ)
มูลค่า ณ วันที่ 30 เมษายน 2563
รายละเอียด

อัตราส่วน
(%)

หน่ วยลงทุน
หมวดธุรกิจกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพือ่ การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ซี.พี.ทาวเวอร์ โกรท
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าเทสโก้ โลตัส รีเทล
ทรัสต์เพือ่ การลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท
ทรัสต์เพือ่ การลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เอส ไพรม์ โกรท
ทรัสต์เพือ่ การลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ภริ ชั ออฟฟิ ศ
ทรัสต์เพือ่ การลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เหมราช
ทรัสต์เพือ่ การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ พรีเมีย่ ม โกรท
ทรัสต์เพือ่ การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าไทยแลนด์ ไพร์ม พร็อพเพอร์ต้ี
ทรัสต์เพือ่ การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอมตะซัมมิทโกรท
ทรัสต์เพือ่ การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เอไอเอ็ม อินดัสเทรียล โกรท
ทรัสต์เพือ่ การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพือ่ อุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ต้ี
ทรัสต์เพือ่ การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์อมิ แพ็คโกรท
หมวดธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์
กองทุนรวมโครงสร้างพืน้ ฐานเพือ่ อนาคตประเทศไทย
หมวดธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร
กองทุนรวมโครงสร้างพืน้ ฐานโทรคมนาคม ดิจทิ ลั
รวมหน่ วยลงทุน
รวมเงิ นลงทุน
รายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอืน่ ๆ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
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จานวนเงิ นต้น
หรือ จานวนหุ้น/
หน่ วย

มูลค่ายุติธรรม
(บาท)

0.37
3.98
4.76
1.50
0.70
0.70
4.72
4.45
0.40
0.84
4.57
2.62

223,900.00
1,520,300.00
1,137,600.00
882,200.00
345,200.00
610,500.00
2,096,371.00
2,183,400.00
280,500.00
500,537.00
2,083,758.00
1,127,500.00

2,597,240.00
28,277,580.00
33,843,600.00
10,674,620.00
5,005,400.00
4,945,050.00
33,541,936.00
31,659,300.00
2,861,100.00
5,956,390.30
32,506,624.80
18,603,750.00

3.03

1,959,400.00

21,553,400.00

4.16
36.79
95.90
4.10
100.00

1,862,670.00

29,616,453.00
261,642,444.10
682,038,127.33
29,196,071.91
711,234,199.24

กองทุนเปิ ด แอล เอช ยังยื
่ น (LHSMART)
รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่ าเชื่อถือของ
ตราสารแห่งหนี้ เงิ นฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้ กึ่งทุน
มูลค่า ณ วันที่ 30 เมษายน 2563
ประเภท
พันธบัตร
พันธบัตร
เงินฝากธนาคาร
หุน้ กูบ้ ริษทั เอกชน
หุน้ กูบ้ ริษทั เอกชน
หุน้ กูบ้ ริษทั เอกชน
หุน้ กูบ้ ริษทั เอกชน
หุน้ กูบ้ ริษทั เอกชน
หุน้ กูบ้ ริษทั เอกชน
หุน้ กูบ้ ริษทั เอกชน
หุน้ กูบ้ ริษทั เอกชน
หุน้ กูบ้ ริษทั เอกชน
หุน้ กูบ้ ริษทั เอกชน

ผูอ้ อก

อันดับ
ความน่ าเชื่อถือ

ธนาคารแห่งประเทศไทย
กระทรวงการคลัง
ธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน)
ทรัสต์เพือ่ การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ พรีเมีย่ ม โกรท
บริษทั การบินไทย จากัด (มหาชน)
บริษทั ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั ่น จากัด (มหาชน)
บริษทั แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ต้ี ดีเวลลอปเม้นท์ จากัด (มหาชน)
บริษทั เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ต้ี (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
บริษทั ราชธานี ลิสซิง่ จากัด (มหาชน)
บริษทั อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จากัด (มหาชน)
บริษทั เซ็นทรัลพัฒนา จากัด (มหาชน)
บริษทั ทางด่วนและรถไฟฟ้ ากรุงเทพ จากัด (มหาชน)
บริษทั เงินติดล้อ จากัด

AA+(FITCH)
A(TRIS)
A(TRIS)
A-(TRIS)
A-(TRIS)
A(TRIS)
A-(TRIS)
A-(TRIS)
AA(TRIS)
A(TRIS)
A-(TRIS)

มูลค่าตาม
ราคาตลาด
11,970,447.72
20,009,278.52
3,367,768.12
5,052,136.10
31,742,409.30
5,061,981.95
5,083,356.42
25,679,299.10
10,125,886.00
10,270,775.40
5,098,591.75
5,232,104.55
10,182,933.30

สถาบันการจัดอันดับความน่ าเชื่อถือ TRIS Rating
คาอธิ บายการจัดอันดับเครดิ ตตราสารหนี้ ระยะกลางและยาวมีอายุตงั ้ แต่ 1 ปี ขึ้นไป
AAA อันดับเครดิตสูงสุด มีควำมเสีย่ งต่ำทีส่ ุด ผูอ้ อกตรำสำรหนี้มคี วำมสำมำรถในกำรชำระดอกเบีย้ และคืนเงินต้นในเกณฑ์
สูงสุด และได้รบั ผลกระทบน้อยมำกจำกกำรเปลีย่ นแปลงทำงธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิง่ แวดล้อมอื่น ๆ
AA
มีควำมเสีย่ งต่ำมำก ผูอ้ อกตรำสำรหนี้มคี วำมสำมำรถในกำรชำระดอกเบีย้ และคืนเงินต้นในเกณฑ์สงู มำก แต่อำจได้รบั
ผลกระทบจำกกำรเปลีย่ นแปลงทำงธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิง่ แวดล้อมอื่น ๆ มำกกว่ำอันดับเครดิตทีอ่ ยู่ในระดับ AAA
A
มีควำมเสีย่ งในระดับต่ำ ผูอ้ อกตรำสำรหนี้มคี วำมสำมำรถในกำรชำระดอกเบีย้ และคืนเงินต้นในเกณฑ์สงู แต่อำจได้รบั
ผลกระทบจำกกำรเปลีย่ นแปลงทำงธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิง่ แวดล้อมอื่น ๆ มำกกว่ำอันดับเครดิตทีอ่ ยู่ในระดับสูงกว่ำ
BBB มีค วำมเสี่ย งในระดับปำนกลำง ผู้ออกตรำสำรหนี้มีค วำมสำมำรถในกำรช ำระดอกเบี้ยและคืน เงินต้น ในเกณฑ์ ท่ี
เพียงพอ แต่ มีควำมอ่อนไหวต่อกำรเปลี่ยนแปลงทำงธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มำกกว่ำ และอำจมี
ควำมสำมำรถในกำรชำระหนี้อ่อนแอลงเมื่อเทียบกับอันดับเครดิตทีอ่ ยู่ในระดับสูงกว่ำ
BB
มีควำมเสี่ยงในระดับสูง ผู้ออกตรำสำรหนี้มคี วำมสำมำรถในกำรชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ต่ำกว่ำระดับ
ปำนกลำง และจะได้รบั ผลกระทบจำกกำรเปลี่ยนแปลงทำงธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิง่ แวดล้อมอื่น ๆ ค่อนข้ำงชัดเจน ซึ่ง
อำจส่งให้ควำมสำมำรถในกำรชำระหนี้อยู่ในเกณฑ์ทไ่ี ม่เพียงพอ
B
มีควำมเสี่ยงในระดับสูงมำก ผู้ออกตรำสำรหนี้มคี วำมสำมำรถในกำรชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ต่ ำ และ
อำจจะหมดควำมสำมำรถหรือควำมตัง้ ใจในกำรชำระหนี้ได้ตำมกำรเปลี่ยนแปลงของสถำนกำรณ์ท ำงธุรกิจ เศรษฐกิจ
และสิง่ แวดล้อมอื่น ๆ
17

กองทุนเปิ ด แอล เอช ยังยื
่ น (LHSMART)
C

มีควำมเสีย่ งในกำรผิดนัดชำระหนี้สูงทีส่ ุด ผูอ้ อกตรำสำรหนี้ไม่มคี วำมสำมำรถในกำรชำระดอกเบีย้ และคืนเงินต้นตำม
กำหนดอย่ำงชัดเจน โดยต้องอำศัยเงื่อนไขทีเ่ อื้ออำนวยทำงธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิง่ แวดล้อมอื่น ๆ อย่ำงมำกจึงจะมี
ควำมสำมำรถในกำรชำระหนี้ได้
D
เป็ นระดับทีอ่ ยู่ในสภำวะผิดนัดชำระหนี้ โดยผูอ้ อกตรำสำรหนี้ไม่สำมำรถชำระดอกเบีย้ และคืนเงินต้นได้ตำมกำหนด
อันดับเครดิตจาก AA ถึง C อาจมีเครือ่ งหมายบวก (+) หรือลบ (-) ต่อท้ายเพือ่ จาแนกความแตกต่างของคุณภาพของ
อันดับเครดิตภายในระดับเดียวกัน
คาอธิ บายการจัดอันดับเครดิ ตตราสารหนี้ ระยะสัน้ มีอายุตา่ กว่า 1 ปี
T1

ผูอ้ อกตรำสำรหนี้มสี ถำนะทัง้ ทำงด้ำนกำรตลำดและกำรเงินที่แข็งแกร่งในระดับดีมำก และนักลงทุนจะได้รบั ควำม
คุม้ ครองจำกกำรผิดนัดชำระหนี้ทด่ี กี ว่ำอันดับเครดิตในระดับอื่น ผูอ้ อกตรำสำรทีไ่ ด้รบั อันดับเครดิตในระดับดังกล่ำว
ซึง่ มีเครื่องหมำย “+” ด้วยจะได้รบั ควำมคุม้ ครองด้ำนกำรผิดนัดชำระหนี้ทส่ี งู ยิง่ ขึน้

T2

ผูอ้ อกตรำสำรหนี้มสี ถำนะทัง้ ทำงด้ำนกำรตลำดและกำรเงินทีแ่ ข็งแกร่งในระดับดี และมีควำมสำมำรถในกำรชำระหนี้
ระยะสัน้ ในระดับทีน่ ่ำพอใจ

T3

ผูอ้ อกตรำสำรหนี้มคี วำมสำมำรถในกำรชำระหนี้ระยะสัน้ ในระดับทีย่ อมรับได้

T4

ผูอ้ อกตรำสำรหนี้มคี วำมสำมำรถในกำรชำระหนี้ระยะสัน้ ทีค่ ่อนข้ำงอ่อนแอ

อันดับเครดิตทุกประเภททีจ่ ดั โดย TRIS Rating เป็ นอันดับเครดิตตราสารหนี้ในตระกูลเงินบาท ซึง่ สะท้อนความสามารถ
ในการชาระหนี้ของผู้ออกตราสารโดยไม่รวมความเสีย่ งในการเปลีย่ นแปลงการชาระหนี้จากสกุลเงินบาทเป็ นสกุลเงินตร า
ต่างประเทศ
นอกจำกกนี้ TRIS Rating ยังกำหนด “แนวโน้ มอันดับเครดิต” (Rating Outlook) เพื่อสะท้อนควำมเป็ นไปได้ของกำร
เปลี่ยนแปลงอันดับเครดิตของผูอ้ อกตรำสำรในระยะปำนกลำงหรือระยะยำว โดย TRIS Rating จะพิจำรณำถึงโอกำสทีจ่ ะเกิด
กำรเปลีย่ นแปลงของภำวะอุตสำหกรรมและสภำพแวดล้อมทำงธุรกิจในอนำคตของผูอ้ อกตรำสำรทีอ่ ำจกระทบต่อควำมสำมำรถ
ในกำรชำระหนี้ ทัง้ นี้ แนวโน้ มอันดับเครดิตที่ออกให้แก่หน่ วยงำนหนึ่งๆ จะเที ยบเท่ำกับควำมสำมำรถในกำรชำระหนี้ของ
หน่วยงำนนัน้ ๆ แนวโน้มอันดับเครดิตแบ่งออกเป็ น 4 ระดับ ได้แก่
Positive

หมำยถึง อันดับเครดิตอำจปรับขึน้

Stable

หมำยถึง อันดับเครดิตอำจไม่เปลีย่ นแปลง

Negative

หมำยถึง อันดับเครดิตอำจปรับลดลง

Developing

หมำยถึง อันดับเครดิตอำจปรับขึน้ ปรับลดลง หรือไม่เปลีย่ นแปลง
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สถาบันการจัดอันดับความน่ าเชื่อถือ Fitch Rating
คาอธิ บายการจัดอันดับความน่ าเชื่อถือระยะยาว สาหรับประเทศไทย
AAA(tha) แสดงถึงระดับควำมน่ ำเชื่อถือขัน้ สูงสุดของอันดับควำมน่ ำเชื่อถือภำยในประเทศไทย ซึ่งกำหนดโดย Fitch โดย
อันดับควำมน่ ำเชื่อถือนี้จะมอบให้กบั อันดับควำมน่ ำเชื่อถือที่มคี วำมเสี่ยง “น้อยที่สุด” เมื่อเปรียบเทียบกับผูอ้ อก
ตรำสำรหรือตรำสำรอื่นในประเทศไทย และโดยปกติแล้วจะกำหนดให้แก่ตรำสำรทำงกำรเงินทีอ่ อกหรือค้ำประกัน
โดยรัฐบำล
AA(tha)

แสดงถึงระดับควำมน่ ำเชื่อถือขัน้ สูงมำกเปรียบเทียบกับผูอ้ อกตรำสำรหรือตรำสำรอื่นในประเทศไทย โดยระดับ
ควำมน่ ำเชื่อถือของตรำสำรทำงกำรเงินขัน้ นี้ต่ำงจำกผู้ออกตรำสำรหรือตรำสำรอื่นที่ได้รบั กำรจัดอันดับ ควำม
น่ำเชื่อถือขัน้ สูงสุดของประเทศไทยเพียงเล็กน้อย

BBB(tha) แสดงถึงระดับ ควำมน่ ำเชื่อถือขัน้ ปำนกลำงเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตรำสำรหรือตรำสำรอื่นในประเทศไทย
อย่ำงไรก็ดมี คี วำมเป็ นไปได้มำกว่ำกำรเปลี่ยนแปลงของสถำนกำรณ์หรือสภำพทำงเศรษฐกิจจะมีผลกระทบต่อ
ควำมสำมำรถในกำรชำระหนี้ได้ตรงตำมกำหนดเวลำของตรำสำรทำงกำรเงินเหล่ำนี้มำกกว่ำตรำสำรหนี้อ่นื ทีไ่ ด้รบั
กำรจัดอันดับควำมน่ำเชื่อถือในประเภททีส่ งู กว่ำ
BB(tha)

แสดงถึงระดับควำมน่ ำเชื่อถือค่อนข้ำงต่ ำเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตรำสำรหรือตรำสำรอื่นในประเทศไทย กำร
ชำระหนี้ตำมเงื่อนไขของตรำสำรเหล่ำนี้ภำยในประเทศนัน้ ๆ มีควำมไม่แน่ นอนในระดับหนึ่งและควำมสำมำรถใน
กำรชำระหนี้คนื ตำมกำหนดเวลำจะมีควำมไม่แน่นอนมำกขึน้ ตำมกำรเปลีย่ นแปลงของเศรษฐกิจในทำงลบ

B(tha)

แสดงถึงระดับควำมน่ ำเชื่อถือขัน้ ต่ำอย่ำงมีนัยสำคัญเมื่อเปรียบเทียบกับผูอ้ อกตรำสำรหรือตรำสำรอื่นในประเทศ
ไทย กำรปฏิบตั ติ ำมเงือ่ นไขของตรำสำรหนี้และข้อผูกพันทำงกำรเงินยังคงเป็ นไปได้ในปั จจุบนั แต่ควำมมั ่นคงยัง
จำกัดอยู่ในระดับหนึ่งเท่ำนัน้ และควำมสำมำรถในกำรชำระหนี้คนื ตำมกำหนดเวลำอย่ำงต่อเนื่องนัน้ ไม่แน่ นอน
ขึน้ อยู่กบั สภำวะทีเ่ อือ้ ต่อกำรดำเนินธุรกิจและสภำพทำงเศรษฐกิจ

CCC(tha), CC(tha), C(tha) แสดงถึงระดับควำมน่ ำเชื่อถือขัน้ ต่ ำมำกเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตรำสำรหรือตรำสำรอื่นใน
ประเทศไทย ควำมสำมำรถในกำรปฏิบตั ติ ำมข้อผูกพันทำงกำรเงินขึน้ อยู่กบั สภำวะทีเ่ อื้อต่อกำรดำเนินธุรกิจและ
กำรพัฒนำทำงเศรษฐกิจเพียงอย่ำงเดียว
D(tha)

อันดับควำมน่ำเชื่อถือเหล่ำนี้ จะถูกกำหนดให้สำหรับองค์กรหรือตรำสำรหนี้ซ่งึ กำลังอยู่ในภำวะผิดนัดชำระหนี้ใน
ปั จจุบนั

คาอธิ บายการจัดอันดับความน่ าเชื่อถือระยะสัน้ สาหรับประเทศไทย
F1 (tha)

แสดงถึงระดับควำมสำมำรถขัน้ สูงสุดในกำรชำระหนี้ตำมเงือ่ นไขของตรำสำรตรงตำมกำหนดเมื่อเปรียบเทียบกับผู้
ออกตรำสำรหรือตรำสำรอื่น ๆ ในประเทศไทย ภำยใต้อนั ดับควำมน่ ำเชื่อถือนี้ จะมอบให้สำหรับอันดับควำม
น่ำเชื่อถือทีม่ คี วำมเสีย่ ง “น้อยทีส่ ุด” เมื่อเปรียบเทียบกับผูอ้ อกตรำสำรอื่นในประเทศเดียวกันและโดยปกติแล้วจะ
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กำหนดให้กบั ตรำสำรทำงกำรเงินทีอ่ อกหรือค้ำประกันโดยรัฐบำล ในกรณีทม่ี รี ะดับควำมน่ ำเชื่อถือสูงเป็ นพิเศษจะ
มีสญ
ั ลักษณ์ “+” แสดงไว้เพิม่ เติมจำกอันดับควำมน่ำเชื่อถือทีก่ ำหนด
F2 (tha)

แสดงถึงระดับควำมสำมำรถในกำรชำระหนี้ตำมเงื่อนไขทำงกำรเงินของตรำสำรตำมกำหนดเวลำในระดับที่น่ำ
พอใจเมื่อเปรียบเทียบกับ ผู้ออกตรำสำรหรือตรำสำรอื่น ๆ ในประเทศไทย อย่ำงไรก็ดี ระดับควำมน่ ำเชื่อถือ
ดังกล่ำวยังไม่อำจเทียบเท่ำกับกรณีทไ่ี ด้รบั กำรจัดอันดับควำมน่ำเชื่อถือทีส่ งู กว่ำ

F3 (tha)

แสดงถึงระดับควำมสำมำรถในกำรชำระหนี้ตำมเงื่ อนไขทำงกำรเงินของตรำสำรตำมกำหนดเวลำในระดับปำน
กลำงเมื่อเปรียบเทียบกับผูอ้ อกตรำสำรหรือตรำสำรอื่น ๆ ในประเทศไทย ควำมสำมำรถในกำรชำระหนี้ดงั กล่ำวจะ
มีควำมไม่แน่ นอนมำกขึ้นไปตำมควำมเปลี่ยนแปลงในทำงลบในระยะสัน้ มำกกว่ำตรำสำรที่ได้รบั กำรจัดอันดับ
ควำมน่ำเชื่อถือทีส่ งู กว่ำ

B (tha)

แสดงถึงระดับควำมสำมำรถในกำรชำระหนี้ตำมเงื่อนไขทำงกำรเงินของตรำสำรตำมกำหนดเวลำทีไ่ ม่แน่ นอนเมื่อ
เปรียบเทียบกับผู้ออกตรำสำรหรือตรำสำรอื่น ๆ ในประเทศไทย ควำมสำมำรถในกำรชำระหนี้ดงั กล่ำวจะไม่
แน่นอนมำกขึน้ ตำมกำรเปลีย่ นแปลงทำงเศรษฐกิจแลกำรเงินในทำงลบระยะสัน้

C (tha)

แสดงถึงระดับควำมสำมำรถในกำรชำระหนี้ตำมเงื่อนไขทำงกำรเงินของตรำสำรตำมกำหนดเวลำทีไ่ ม่แน่ นอนสูง
เมื่อเปรียบเทียบกับผูอ้ อกตรำสำรหรือตรำสำรอื่น ๆ ในประเทศไทย ควำมสำมำรถในกำรปฏิบตั ติ ำมข้อผูกพันทำง
กำรเงินขึน้ อยู่กบั สภำวะทีเ่ อือ้ ต่อกำรดำเนินธุรกิจและสภำพกำรณ์ทำงเศรษฐกิจเท่ำนัน้

D (tha)

แสดงถึงกำรผิดนัดชำระหนี้ทไ่ี ด้เกิดขึน้ แล้วหรือกำลังจะเกิดขึน้

หมายเหตุประกอบการจัดอันดับความน่ าเชื่อถือในระยะยาว ในระยะสัน้ สาหรับประเทศไทย
เครื่องบ่งชีพ้ เิ ศษสำหรับประเทศไทย “tha” จะถูกระบุไว้ต่อจำกอันดับควำมน่ำเชือ่ ถือทุกระดับ เพื่อแยกควำมแตกต่ำงออก
จำกกำรจัด อัน ดับ ควำมน่ ำเชื่อ ถือ ระดับ สำกล เครื่องหมำย “ + ” หรือ “ - ” อำจจะถู กระบุ ไว้เพิ่ม เติม ต่ อ จำกอัน ดับ ควำม
น่ำเชื่อถือสำหรับประเทศหนึ่งๆ เพื่อแสดงถึงสถำนะย่อยโดยเปรียบเทียบกันภำยในอันดับควำมน่ำเชื่อถือขึน้ หลัก ทัง้ นี้ จะไม่มี
กำรระบุสญ
ั ลักษณ์ต่อท้ำยดังกล่ำว สำหรับอันดับควำมน่ำเชื่อถือระดับ “AAA (tha)” หรืออันดับทีต่ ่ำกว่ำ “CCC (tha)”
สำหรับอันดับควำมน่ ำเชื่อถือในระยะยำวและจะไม่มกี ำรระบุสญ
ั ลักษณ์ต่อท้ำยดังกล่ำวสำหรับอันดับควำมน่ ำเชื่อถือใน
ระยะสัน้ นอกเหนือจำก “F1 (tha)”
สัญญำณกำรปรับอันดับควำมน่ ำเชื่อถือ (Rating Watch) : สัญญำณกำรปรับอันดับควำมน่ ำเชื่อถือจะถูกใช้เพื่อแจ้งให้นัก
ลงทุนทรำบว่ำมีควำมเป็ นไปได้ท่จี ะมีกำรเปลี่ยนแปลงอันดับควำมน่ ำเชื่อถือและแจ้งแนวโน้ มทิศทำงของกำรเปลี่ยนแปลง
ดังกล่ำว สัญญำณดังกล่ำวอำจระบุเป็ น “สัญญำณบวก” ซึ่งบ่ งชี้แนวโน้มในกำรปรับอันดับควำมน่ ำเชื่อถือให้สูงขึน้ “สัญญำณ
ลบ” จะบ่งชี้แนวโน้มในกำรปรับอันดับควำมน่ ำเชื่อถือให้ต่ำลง หรือ “สัญญำณวิวฒ
ั น์” ในกรณีท่อี นั ดับควำมน่ ำเชื่อถืออำจจะ
ได้รบั กำรปรับขึน้ ปรับลง หรือคงที่ โดยปกติสญ
ั ญำณกำรปรับอันดับควำมน่ำเชื่อถือมักจะถูกระบุไว้สำหรับช่วงระยะเวลำสัน้ ๆ
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รายงานสรุปเงิ นลงทุน
มูลค่า ณ วันที่ 30 เมษายน 2563
กลุม่ ของตราสารการลงทุน
(ก)
ตราสารภาครัฐไทย/ตราสารภาครัฐต่างประเทศ
(ข)
ตราสารทีธ่ นาคารทีม่ กี ฎหมายเฉพาะจัดตัง้ ขึน้ ธนาคารพาณิชย์
หรือบริษทั เงินทุนเป็ นผูอ้ อก/สั ่งจ่าย/รับอาวัล/คา้ ประกัน
(ค)
ตราสารทีม่ อี นั ดับความน่าเชื่อถืออยูใ่ นอันดับทีส่ ามารถ
ลงทุนได้ (Investment grade)
(ง)
ตราสารทีม่ อี นั ดับความน่าเชื่อถืออยูใ่ นอันดับต่ากว่าอันดับที่
สามารถลงทุนได้ (Investment grade) หรือไม่ม ี Rating

มูลค่าตามราคาตลาด
31,979,726.24
3,367,768.12

%NAV
4.50
0.47

113,529,473.87

15.96

-

-

สัดส่วนเงินลงทุนขัน้ สูงต่อมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนสาหรับกลุ่มตราสารตาม (ง) เท่ากับ 0% NAV

รายชื่อหุ้นที่ลงทุน 10 อันดับแรก พร้อมสัดส่วนการลงทุน
มูลค่า ณ วันที่ 30 เมษายน 2563
ลาดับ

ชื่อหลักทรัพย์

ชื่อย่อ

ร้อยละของเงิ นลงทุน

1

ทรัสต์เพือ่ การลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท

CPNREIT

4.76

2

ทรัสต์เพือ่ การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ พรีเมีย่ ม โกรท

WHART

4.72

3

ทรัสต์เพือ่ การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพือ่ อุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ต้ี

FTREIT

4.57

4

ทรัสต์เพือ่ การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าไทยแลนด์ ไพร์ม พร็อพเพอร์ต้ี

TPRIME

4.45

5

กองทุนรวมโครงสร้างพืน้ ฐานโทรคมนาคม ดิจทิ ลั

DIF

4.16

6

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าเทสโก้ โลตัส รีเทล โกรท

TLGF

3.98

7

กองทุนรวมโครงสร้างพืน้ ฐานเพือ่ อนาคตประเทศไทย

TFFIF

3.03

8

บริษทั ปตท. จากัด (มหาชน)

PTT

2.93

9

ทรัสต์เพือ่ การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์อมิ แพ็คโกรท

IMPACT

2.62

10

บริษทั ซี.พี.ออลล์ จากัด (มหาชน)

CPALL

2.02
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กองทุนเปิ ด แอล เอช ยังยื
่ น (LHSMART)

วันที่

รายงานการลงทุนที่ไม่เป็ นไปตามนโยบายการลงทุน
รอบ 6 เดือนระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม 2562 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2563
รำยละเอียด
กำรดำเนินกำรแก้ไข

การใช้สิทธิ ออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ผูล้ งทุนสำมำรถตรวจดูแนวทำงในกำรใช้สทิ ธิออกเสียงและกำรดำเนินกำรใช้สทิ ธิออกเสียงได้ท่ี website ของบริษัท
จัดกำร www.lhfund.co.th

รายงานรายชื่อของบุคคลที่เกี่ยวข้อง ที่มีการทาธุรกรรมกับกองทุนรวม
กองทุนเปิ ด แอล เอช ยั ่งยืน มีกำรทำธุรกรรมกับบุคคลทีเ่ กีย่ วข้องในรอบระยะเวลำตัง้ แต่วนั ที่ 1 พฤษภำคม 2562 ถึง
วันที่ 30 เมษำยน 2563 ตำมรำยชื่อ ดังนี้
-

บริษทั แลนด์ แอนด์ เฮ้ำส์ จำกัด (มหำชน)
บริษทั หลักทรัพย์แลนด์ แอนด์ เฮ้ำส์ จำกัด (มหำชน)
บริษทั ควอลิตเ้ี ฮ้ำส์ จำกัด (มหำชน)
ธนำคำรแลนด์ แอนด์ เฮ้ำส์ จำกัด (มหำชน)

หมำยเหตุ : ผู้ลงทุนสำมำรถตรวจสอบกำรทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวม ได้ท่บี ริษัทจัดกำรโดยตรง หรือที่ website ของบริษัท
หลักทรัพย์จดั กำรกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้ำส์ จำกัด www.lhfund.co.th และสำนักงำนคณะกรรมกำร 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 หลักทรัพย์พฒ
ั 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

ข้อมูลการถือหน่ วยลงทุนเกิ น 1 ใน 3
ณ วันที่ 30 เมษายน 2563
ชื่อกองทุน
ผู้ถือหน่ วย
สัดส่วน (ร้อยละ)
กองทุนเปิ ด แอล เอช ยั ่งยืน
กลุ่มบุคคลใดบุคคลหนึ่ง
(LHSMART)
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ค่านายหน้ าซื้อขายหลักทรัพย์
ตัง้ แต่วนั ที่ 1 พฤษภาคม 2562 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2563
ลาดับ

ชื่อบริษทั นายหน้ า

1

บริษทั หลักทรัพย์ บัวหลวง จากัด

2

ค่านายหน้ า
(บาท)*

อัตราส่วน
(%)

1,611,757.57

18.64

บริษทั หลักทรัพย์ ซีจเี อส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จากัด

517,406.94

5.98

3

บริษทั หลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จากัด (มหาชน)

248,690.09

2.88

4

บริษทั หลักทรัพย์ เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จากัด

404,941.19

4.68

5

บริษทั หลักทรัพย์ ดีบเี อส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จากัด

89,087.83

1.03

6

บริษทั หลักทรัพย์ ฟิ นนั เซีย ไซรัส จากัด (มหาชน)

879,140.02

10.17

7

บริษทั หลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)

414,291.63

4.79

8

บริษทั หลักทรัพย์ กสิกรไทย จากัด (มหาชน)

1,335,145.59

15.44

9

บริษทั หลักทรัพย์ กรุงศรี จากัด (มหาชน)

493,742.48

5.71

10

บริษทั หลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)

805,177.03

9.31

11

บริษทั หลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จากัด (มหาชน)

348,419.35

4.03

12

บริษทั หลักทรัพย์ ภัทร จากัด (มหาชน)

584,144.74

6.76

13

บริษทั หลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จากัด

73,402.44

0.86

14

บริษทั หลักทรัพย์ ทิสโก้ จากัด

840,358.94

9.72

8,645,705.84

100.00

รวม

หมายเหตุ : * รวมภำษีมลู ค่ำเพิม่

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน (Portfolio Turnover Ratio: PTR)
มูลค่า ณ วันที่ 30 เมษายน 2563
ชื่อกองทุน
กองทุนเปิด แอล เอช ยั ่งยืน
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4.0121

กองทุนเปิ ด แอล เอช ยังยื
่ น (LHSMART)
ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม
สาหรับรอบระยะเวลาตัง้ แต่วนั ที่ 1 พฤษภาคม 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)
11,956.65
191.31
2,391.33
45.00
ไม่ม ี
0.00
110.48
14,694.77

ค่าใช้จ่ายในการซือ้ ขายหลักทรัพย์

8,645.71

ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ
เรียกเก็บจริง
ตามโครงการ*
1.340
ไม่เกินร้อยละ 2.68
0.021
ไม่เกินร้อยละ 0.11
0.268
ไม่เกินร้อยละ 0.27
0.005
ตามทีจ่ ่ายจริง
ไม่ม ี
ไม่ม ี
0.000
ตามทีจ่ ่ายจริง
0.012
ตามทีจ่ ่ายจริง
1.646
0.969

หมายเหตุ
* ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ รวมภาษีมลู ค่าเพิม่ ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอน่ื ใดในทานองเดียวกัน(ถ้ามี)
** ไม่รวมค่านายหน้าซือ้ ขายหลักทรัพย์ และค่าธรรมเนียมต่างๆ ทีเ่ กิดขึน้ จากการซือ้ ขายหลักทรัพย์
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รายงานของผู้สอบบัญชีรบั อนุญาต
เสนอต่อ ผู้ถือหน่ วยลงทุนของกองทุนเปิ ด แอล เอช ยังยื
่ น
ความเห็น
ข้ำพเจ้ำได้ตรวจสอบงบกำรเงินของกองทุนเปิ ด แอล เอช ยั ่งยืน ซึ่งประกอบด้วยงบดุลและงบประกอบรำยละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 30 เมษำยน 2563 งบกำไรขำดทุน งบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ งบกระแสเงินสด และข้อมูลทำงกำรเงินที่
สำคัญสำหรับปี สน้ิ สุดวันเดียวกันและหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน รวมถึงหมำยเหตุ สรุปนโยบำยกำรบัญชีทส่ี ำคัญ
ข้ำพเจ้ำเห็นว่ำ งบกำรเงินข้ำงต้นนี้แสดงฐำนะกำรเงินและรำยละเอียดเงินลงทุนของกองทุนเปิ ด แอล เอช ยั ่งยืน ณ วันที่
30 เมษำยน 2563 ผลกำรดำเนินงำน กำรเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ กระแสเงินสด และข้อมูลทำงกำรเงินที่สำคัญสำหรับปี
สิน้ สุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตำมทีค่ วรในสำระสำคัญตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
เกณฑ์ในการแสดงความเห็น
ข้ำพเจ้ำได้ปฏิบตั งิ ำนตรวจสอบตำมมำตรฐำนกำรสอบบัญชี ควำมรับผิดชอบของข้ำพเจ้ำได้กล่ำวไว้ในวรรคควำมรับผิดชอบ
ของผู้สอบบัญ ชีต่ อกำรตรวจสอบงบกำรเงิน ในรำยงำนของข้ำพเจ้ำ ข้ำพเจ้ำมีควำมเป็ น อิสระจ ำกกองทุ นตำมข้อกำหนด
จรรยำบรรณของผู้ประกอบวิชำชีพบัญชีท่กี ำหนดโดยสภำวิชำชีพบัญชีในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกำรตรวจสอบงบกำรเงิน และ
ข้ำพเจ้ำได้ปฏิบตั ติ ำมควำมรับผิดชอบด้ำนจรรยำบรรณอื่น ๆ ซึ่งเป็ นไปตำมข้อกำหนดเหล่ำนี้ ข้ำพเจ้ำเชื่อว่ำหลักฐำนกำรสอบ
บัญชีทข่ี ำ้ พเจ้ำได้รบั เพียงพอและเหมำะสมเพื่อใช้เป็ นเกณฑ์ในกำรแสดงควำมเห็นของข้ำพเจ้ำ
ข้อมูลอื่น
ผูบ้ ริหำรกองทุนฯ เป็ นผูร้ บั ผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วย ข้อมูลซึง่ รวมอยู่ในรำยงำนประจำปี ของกองทุนฯ แต่ไม่
รวมถึงงบกำรเงินและรำยงำนของผู้สอบบัญชีท่อี ยู่ในรำยงำนประจำปี นัน้ ข้ำพเจ้ำคำดว่ำข้ำพเจ้ำจะได้รบั รำยงำนประจำปี
ภำยหลังวันทีใ่ นรำยงำนของผูส้ อบบัญชีน้ี
ควำมเห็นของข้ำพเจ้ำต่องบกำรเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้ำพเจ้ำไม่ได้ให้ควำมเชื่อมั ่นต่อข้อมูลอื่น
ควำมรับผิดชอบของข้ำพเจ้ำทีเ่ กี่ยวเนื่องกับกำรตรวจสอบงบกำรเงินคือ กำรอ่ำนและพิจำรณำว่ำข้อมูลอื่ นมีควำมขัดแย้งที่มี
สำระสำคัญกับงบกำรเงินหรือกับควำมรูท้ ไ่ี ด้รบั จำกกำรตรวจสอบของข้ำพเจ้ำ หรือปรำกฏว่ำข้อมูลอื่นมีกำรแสดงข้อมูลทีข่ ดั ต่อ
ข้อเท็จจริงอันเป็ นสำระสำคัญหรือไม่
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เมื่อข้ำพเจ้ำได้อ่ ำนรำยงำนประจำปี ของกองทุ นฯ และหำกข้ำพเจ้ำสรุป ได้ว่ำมีก ำรแสดงข้อมูล ที่ข ดั ต่ อข้อ เท็จจริงอัน เป็ น
สำระสำคัญ ข้ำพเจ้ำจะสื่อสำรเรื่องดังกล่ำวกับผูบ้ ริหำรกองทุนฯ เพื่อให้ผบู้ ริหำรกองทุนฯ ดำเนินกำรแก้ไขข้อมูลทีแ่ สดงขัดต่อ
ข้อเท็จจริง
ความรับผิดชอบของผู้บริหารกองทุนฯ ต่องบการเงิ น
ผูบ้ ริหำรกองทุนฯ มีหน้ำทีร่ บั ผิดชอบในกำรจัดทำและนำเสนองบกำรเงินเหล่ำนี้โดยถูกต้องตำมทีค่ วรตำมมำตรฐำนกำรรำยงำน
ทำงกำรเงิน และรับผิดชอบเกีย่ วกับกำรควบคุมภำยในทีผ่ บู้ ริหำรกองทุนฯ พิจำรณำว่ำจำเป็ นเพื่อให้สำมำรถจัดทำงบกำรเงินที่
ปรำศจำกกำรแสดงข้อมูลทีข่ ดั ต่อข้อเท็จจริงอันเป็ นสำระสำคัญไม่ว่ำจะเกิดจำกกำรทุจริตหรือข้อผิดพลำด
ในกำรจัดทำงบกำรเงิน ผู้บ ริห ำรกองทุ นฯ รับ ผิดชอบในกำรประเมิน ควำมสำมำรถของกองทุนในกำรดำเนิ นงำนต่ อเนื่ อง
เปิ ดเผยเรื่องทีเ่ กีย่ วกับกำรดำเนินงำนต่อเนื่อง (ตำมควำมเหมำะสม) และกำรใช้เกณฑ์กำรบัญชีสำหรับกำรดำเนินงำนต่อเนื่อง
เว้นแต่ผบู้ ริหำรกองทุนฯ มีควำมตัง้ ใจทีจ่ ะเลิกกองทุนหรือหยุดดำเนินงำนหรือไม่สำมำรถดำเนินงำนต่อเนื่องต่อไปได้
ผูบ้ ริหำรกองทุนฯ มีหน้ำทีใ่ นกำรกำกับดูแลกระบวนกำรในกำรจัดทำรำยงำนทำงกำรเงินของกองทุน
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิ น
กำรตรวจสอบของข้ำพเจ้ำมีวตั ถุประสงค์เพื่อ ให้ได้ควำมเชื่อมั ่นอย่ำงสมเหตุสมผลว่ำงบกำรเงินโดยรวมปรำศจำกกำรแสดง
ข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริงอันเป็ นสำระสำคัญหรือไม่ ไม่ว่ำจะเกิดจำกกำรทุจริตหรือข้อผิดพลำด และเสนอรำยงำนของผู้สอบ
บัญ ชีซ่ึงรวมควำมเห็น ของข้ำพเจ้ำอยู่ด้วย ควำมเชื่อ มัน่ อย่ ำงสมเหตุ สมผลคือ ควำมเชื่ อมั ่นในระดับ สูงแต่ ไม่ ได้เป็ น กำร
รับ ประกัน ว่ ำกำรปฏิบ ัติง ำนตรวจสอบตำมมำตรฐำนกำรสอบบัญ ชีจะสำมำรถตรวจพบข้อ มูลที่ข ดั ต่ อ ข้อ เท็จ จริงอัน เป็ น
สำระสำคัญ ที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขดั ต่ อข้อเท็จจริงอำจเกิดจำกกำรทุ จริต หรือข้อผิด พลำดและถือว่ ำมีสำระสำคัญ เมื่อ
คำดกำรณ์ อย่ำงสมเหตุสมผลว่ำรำยกำรที่ขดั ต่อข้อเท็จจริงแต่ละรำยกำรหรือทุกรำยกำรรวมกันจะมีผลต่อกำรตัดสินใจทำง
เศรษฐกิจของผูใ้ ช้งบกำรเงินจำกกำรใช้งบกำรเงินเหล่ำนี้
ในกำรตรวจสอบของข้ำพเจ้ำตำมมำตรฐำนกำรสอบบัญชี ข้ำพเจ้ำใช้ดุลยพินิจและกำรสังเกตและสงสัยเยีย่ งผูป้ ระกอบวิชำชีพ
ตลอดกำรตรวจสอบ กำรปฏิบตั งิ ำนของข้ำพเจ้ำรวมถึง
• ระบุและประเมินควำมเสีย่ งจำกกำรแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริงอันเป็ นสำระสำคัญในงบกำรเงินไม่ว่ำจะเกิดจำกกำร
ทุ จริตหรือ ข้อ ผิด พลำด ออกแบบและปฏิบ ัติงำนตำมวิธีก ำรตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อ ควำมเสี่ยงเหล่ ำนั น้ และได้
หลักฐำนกำรสอบบัญชีทเ่ี พียงพอและเหมำะสมเพื่อเป็ นเกณฑ์ในกำรแสดงควำมเห็นของข้ำพเจ้ำ ควำมเสีย่ งทีไ่ ม่พบข้อมูล
ทีข่ ดั ต่อข้อเท็จจริงอันเป็ นสำระสำคัญซึง่ เป็ นผลมำจำกกำรทุจริตจะสูงกว่ำควำมเสีย่ งทีเ่ กิดจำกข้อผิดพลำด เนื่องจำกกำร
ทุจริตอำจเกี่ยวกับกำรสมรูร้ ่วมคิด กำรปลอมแปลงเอกสำรหลักฐำน กำรตัง้ ใจละเว้นกำรแสดงข้อมูล กำรแสดงข้อมูลทีไ่ ม่
ตรงตำมข้อเท็จจริงหรือกำรแทรกแซงกำรควบคุมภำยใน
• ทำควำมเข้ำใจในระบบกำรควบคุมภำยในที่เกี่ยวข้องกับกำรตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธกี ำรตรวจสอบที่เหมำะสมกับ
สถำนกำรณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในกำรแสดงควำมเห็นต่อควำมมีประสิทธิผลของกำรควบคุมภำยในของกองทุน
• ประเมินควำมเหมำะสมของนโยบำยกำรบัญชีท่ผี บู้ ริหำรกองทุนฯ ใช้และควำมสมเหตุสมผลของประมำณกำรทำงบัญชี
และกำรเปิ ดเผยข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้องซึง่ จัดทำขึน้ โดยผูบ้ ริหำรของกองทุนฯ
• สรุปเกี่ยวกับควำมเหมำะสมของกำรใช้เกณฑ์กำรบัญชีสำหรับกำรดำเนินงำนต่อเนื่องของผู้บริหำรกองทุนฯ และจำก
หลักฐำนกำรสอบบัญชีทไ่ี ด้รบั สรุปว่ำมีควำมไม่แน่นอนทีม่ สี ำระสำคัญทีเ่ กีย่ วกับเหตุกำรณ์หรือสถำนกำรณ์ทอ่ี ำจเป็ นเหตุ
ให้เกิดข้อสงสัยอย่ำงมีนัยสำคัญต่อควำมสำมำรถของกองทุนในกำรดำเนินงำนต่อเนื่องหรือไม่ ถ้ำข้ำพเจ้ำได้ขอ้ สรุปว่ำมี
ควำมไม่แน่ น อนที่มีสำระสำคัญ ข้ำพเจ้ำต้องกล่ำวไว้ในรำยงำนของผู้สอบบัญ ชีของข้ำพเจ้ำโดยให้ข้อสังเกตถึงกำร
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•

เปิ ดเผยข้อ มู ล ในงบกำรเงิน ที่เกี่ ย วข้อ ง หรือ ถ้ ำ กำรเปิ ดเผยข้อ มู ล ดัง กล่ ำ วไม่ เพีย งพอ ควำมเห็ น ของข้ำ พเจ้ำ จะ
เปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้ำพเจ้ำขึ้นอยู่กบั หลักฐำนกำรสอบบัญชีท่ไี ด้รบั จนถึงวันที่ในรำยงำนของผู้สอบบัญชีของ
ข้ำพเจ้ำ อย่ำงไรก็ตำม เหตุกำรณ์หรือสถำนกำรณ์ในอนำคตอำจเป็ นเหตุให้กองทุนต้องหยุดกำรดำเนินงำนต่อเนื่อง
ประเมินกำรนำเสนอ โครงสร้ำงและเนื้อหำของงบกำรเงินโดยรวม รวมถึงกำรเปิ ดเผยข้อมูลว่ำงบกำรเงินแสดงรำยกำร
และเหตุกำรณ์ในรูปแบบทีท่ ำให้มกี ำรนำเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตำมทีค่ วรหรือไม่

ข้ำพเจ้ำได้ส่อื สำรกับผู้บริหำรกองทุนฯ ในเรื่องต่ำง ๆ ที่สำคัญ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลำของกำรตรวจสอบตำมที่ได้
วำงแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยสำคัญที่พบจำกกำรตรวจสอบ รวมถึง ข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญในระบบกำรควบคุมภำยในหำก
ข้ำพเจ้ำได้พบในระหว่ำงกำรตรวจสอบของข้ำพเจ้ำ
ข้ำพเจ้ำได้ให้คำรับรองแก่ผบู้ ริหำรกองทุนฯ ว่ำข้ำพเจ้ำได้ปฏิบตั ติ ำมข้อกำหนดจรรยำบรรณทีเ่ กี่ยวข้องกับควำมเป็ นอิสระและ
ได้ส่อื สำรกับผูบ้ ริหำรกองทุนฯ เกี่ยวกับควำมสัมพันธ์ ทงั ้ หมดตลอดจนเรื่องอื่นซึ่งข้ำพเจ้ำเชื่อว่ำมีเหตุผลทีบ่ ุคคลภำยนอกอำจ
พิจำรณำว่ำกระทบต่อควำมเป็ นอิสระของข้ำพเจ้ำและมำตรกำรทีข่ ำ้ พเจ้ำใช้เพื่อป้ องกันไม่ให้ขำ้ พเจ้ำขำดควำมเป็ นอิสระ
จำกเรื่องทีส่ ่อื สำรกับผูบ้ ริหำรกองทุนฯ ข้ำพเจ้ำได้พจิ ำรณำเรื่องต่ำง ๆ ทีม่ นี ัยสำคัญมำกทีส่ ุดในกำรตรวจสอบงบกำรเงินในงวด
ปั จจุบนั และกำหนดเป็ นเรื่องสำคัญในกำรตรวจสอบ ข้ำพเจ้ำได้อธิบำยเรื่องเหล่ำนี้ในรำยงำนของผูส้ อบบัญชีเว้ นแต่กฎหมำย
หรือข้อบังคับไม่ให้เปิ ดเผยต่อสำธำรณะเกีย่ วกับเรื่องดังกล่ำว หรือในสถำนกำรณ์ทย่ี ำกทีจ่ ะเกิดขึน้ ข้ำพเจ้ำพิ จำรณำว่ำไม่ควร
สื่อสำรเรื่องดังกล่ำวในรำยงำนของข้ำพเจ้ำเพรำะกำรกระทำดังกล่ำวสำมำรถคำดกำรณ์ ได้อย่ำงสมเหตุผลว่ำจะมีผลกระทบ
ในทำงลบมำกกว่ำผลประโยชน์ต่อส่วนได้เสียสำธำรณะจำกกำรสื่อสำรดังกล่ำว
ผูส้ อบบัญชีทร่ี บั ผิดชอบงำนสอบบัญชีและกำรนำเสนอรำยงำนฉบับนี้คอื นำยอนุ สรณ์ เกียรติกงั วำฬไกล

นำยอนุสรณ์ เกียรติกงั วำฬไกล
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญำต เลขที่ 2109
บริษทั เอเอสวี แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด
กรุงเทพมหำนคร
15 กรกฎำคม 2563
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กองทุนเปิ ด แอล เอช ยังยื
่ น (LHSMART)
กองทุนเปิ ด แอล เอช ยังยื
่ น
งบดุล
ณ วันที่ 30 เมษายน 2563
หน่ วย : บาท
หมายเหตุ

2563

2562

677,305,430.66

699,600,619.49

3,350,654.98

15,626,682.24

ดอกเบีย้ และเงินปันผลค้างรับ

4,033,242.37

2,458,255.80

ลูกหนี้จากการขายเงินลงทุน

66,124,342.71

-

18,345.21

-

สิ นทรัพย์
เงินลงทุนตามมูลค่ายุตธิ รรม
(ราคาทุนปี 2563 : 646,852,073.61 บาท)
(ราคาทุนปี 2562 : 641,499,084.59 บาท)
เงินฝากธนาคาร

6

สินทรัพย์อน่ื
รวมสิ นทรัพย์

750,832,015.93

717,685,557.53

37,507,283.56

17,551,063.22

1,000,000.00

6,453.90

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย

975,787.24

1,064,307.37

หนี้สนิ อืน่

114,745.89

1,121,904.91

39,597,816.69

19,743,729.40

711,234,199.24

697,941,828.13

778,528,100.05

651,162,919.53

66,500,796.57

7,426,676.58

(133,794,697.38)

39,352,232.02

711,234,199.24

697,941,828.13

9.1356

10.7183

77,852,809.9826

65,116,291.9268

หนี้สิน
เจ้าหนี้จากการซือ้ เงินลงทุน
เจ้าหนี้จากการรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน

รวมหนี้สิน
สิ นทรัพย์สทุ ธิ
สิ นทรัพย์สทุ ธิ :
ทุนทีไ่ ด้รบั จากผูถ้ อื หน่วยลงทุน
กาไร(ขาดทุน)สะสม
บัญชีปรับสมดุล
กาไร(ขาดทุน)สะสมจากการดาเนินงาน

5

สิ นทรัพย์สทุ ธิ
สินทรัพย์สทุ ธิต่อหน่วย
จานวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายแล้วทัง้ หมด ณ วันสิน้ รอบระยะเวลาบัญชี (หน่วย)
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึง่ ของงบการเงินนี้
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กองทุนเปิ ด แอล เอช ยังยื
่ น (LHSMART)
กองทุนเปิ ด แอล เอช ยังยื
่ น
งบประกอบรายละเอียดเงิ นลงทุน
ณ วันที่ 30 เมษายน 2563
หน่ วย : บาท
การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

ชื่อหลักทรัพย์

ชื่อย่อหลักทรัพย์

มูลค่าทีต่ ราไว้

จานวนหน่วย

มูลค่ายุตธิ รรม

อัตราส่วนของ
มูลค่ายุตธิ รรม
(%)

(%)
อัตราดอกเบีย้ วันครบกาหนด

พันธบัตร
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 52/182/62

CB20625A

1,000,000.00

1,000.0000

998,991.43

0.15

-

25/6/2563

พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 16/182/63

CB20O22A

8,000,000.00

8,000.0000

7,981,736.00

1.18

-

22/10/2563

พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 1/364/63

CB21107A

3,000,000.00

3,000.0000

2,989,720.29

0.44

-

1/7/2564

พันธบัตรรัฐบาล ในปี งบประมาณ พ.ศ. 2554 ครัง้ ที่ 4

LB21DA

10,000,000.00

10,000.0000

10,486,382.10

1.55

3.6500

17/12/2564

LB22DA

7,000,000.00

7,000.0000

7,240,120.79

1.07

2.0000

17/12/2565

LB29DA

2,000,000.00

2,000.0000

2,082,688.00

0.31

1.6000

17/12/2572

31,779,638.61

4.70

10,166,293.20

1.50

2.2700

15/11/2565
7/9/2567

พันธบัตรรัฐบาลเพือ่ การปรับโครงสร้างหนี้ (พ.ร.ก. ช่วยเหลือกองทุนฟื้นฟูฯระยะทีส่ อง)
ในปี งบประมาณ พ.ศ. 2560 ครัง้ ที่ 3
พันธบัตรรัฐบาลเพือ่ การปรับโครงสร้างหนี้ (พ.ร.ก. ให้อานาจกระทรวงการคลังกูเ้ งินฯ
พ.ศ.2552) ในปี งบประมาณ พ.ศ.2563 ครัง้ ที่ 1
รวมพันธบัตร
หุ้นกู้
บริษทั อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จากัด (มหาชน)

AEON22NA

บริษทั ทางด่วนและรถไฟฟ้ ากรุงเทพ จากัด (มหาชน)

BEM249A

10,000,000.00
5,000,000.00

5,000.0000

5,208,748.40

0.77

3.1000

บริษทั เซ็นทรัลพัฒนา จากัด (มหาชน)

CPN227A

5,000,000.00

5,000.0000

5,067,249.30

0.75

2.2000

18/7/2565

บริษทั เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ต้ี (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)

FPT215A

25,000,000.00

25,000.0000

25,345,600.50

3.74

2.8000

9/5/2564

บริษทั แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ต้ี ดีเวลลอปเม้นท์ จากัด (มหาชน)

GOLD22NA

5,000,000.00

5,000.0000

5,024,144.10

0.74

2.4700

8/11/2565

บริษทั เงินติดล้อ จากัด

NTL221A

10,000,000.00

10,000.0000

10,107,755.20

1.49

2.8000

24/1/2565

บริษทั การบินไทย จากัด (มหาชน)

THAI21DA

30,000,000.00

30,000.0000

31,245,543.60

4.61

4.7600

26/12/2564

บริษทั ราชธานีลสิ ซิง่ จากัด (มหาชน)

THANI22OA

10,000,000.00

10,000.0000

10,114,379.20

1.49

3.0000

17/10/2565

บริษทั ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน)

WHA226B

5,000,000.00

5,000.0000

5,051,057.30

0.75

2.7500

30/6/2565

ทรัสต์เพือ่ การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ พรีเมีย่ ม โกรท

WHART22DA

5,000,000.00

5,000.0000

5,033,862.15

0.74

2.3000

4/12/2565

112,364,632.95

16.58

10,000.0000

รวมหุ้นกู้
หลักทรัพย์จดทะเบียน
เงิ นทุนและหลักทรัพย์
บริษทั บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จากัด (มหาชน)

BAM

-

288,800.0000

6,931,200.00

1.02

บริษทั บัตรกรุงไทย จากัด (มหาชน)

KTC

-

107,200.0000

3,644,800.00

0.54

บริษทั เมืองไทย แคปปิ ตอล จากัด (มหาชน)

MTC

-

150,300.0000

7,139,250.00

1.05

บริษทั ศรีสวัสดิ ์ คอร์ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน)

SAWAD

-

132,700.0000

7,132,625.00

1.05

บริษทั แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วสิ จากัด (มหาชน)

ADVANC

-

71,500.0000

14,157,000.00

2.09

กองทุนรวมโครงสร้างพืน้ ฐานโทรคมนาคม ดิจทิ ลั

DIF

-

1,862,670.0000

29,616,453.00

4.37

บริษทั อินทัช โฮลดิ้งส์ จากัด (มหาชน)

INTUCH

-

70,100.0000

3,750,350.00

0.55

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
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กองทุนเปิ ด แอล เอช ยังยื
่ น (LHSMART)
กองทุนเปิ ด แอล เอช ยังยื
่ น
งบประกอบรายละเอียดเงิ นลงทุน (ต่อ)
ณ วันที่ 30 เมษายน 2563
หน่ วย : บาท
การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

ชื่อหลักทรัพย์

ชื่อย่อหลักทรัพย์

มูลค่าทีต่ ราไว้

จานวนหน่วย

มูลค่ายุตธิ รรม

อัตราส่วนของ
มูลค่ายุตธิ รรม
(%)

กองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์
ทรัสต์เพือ่ การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เอไอเอ็ม อินดัสเทรียล โกรท

AIMIRT

-

500,537.0000

5,956,390.30

0.88

ทรัสต์เพือ่ การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอมตะซัมมิทโกรท

AMATAR

-

280,500.0000

2,861,100.00

0.42

ทรัสต์เพือ่ การลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ภริ ชั ออฟฟิ ศ

BOFFICE

-

345,200.0000

5,005,400.00

0.74

ทรัสต์เพือ่ การลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท

CPNREIT

-

1,137,600.0000

33,843,600.00

5.00

กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ซี.พี.ทาวเวอร์ โกรท

CPTGF

-

223,900.0000

2,597,240.00

0.38

ทรัสต์เพือ่ การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพือ่ อุตสาหกรรม
เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ต้ี
ทรัสต์เพือ่ การลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เหมราช

FTREIT

-

2,083,758.0000

32,506,624.80

4.80

HREIT

-

610,500.0000

4,945,050.00

0.73

ทรัสต์เพือ่ การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์อมิ แพ็คโกรท

IMPACT

-

1,127,500.0000

18,603,750.00

2.75

ทรัสต์เพือ่ การลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เอส ไพรม์ โกรท

SPRIME

-

882,200.0000

10,674,620.00

1.58

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าเทสโก้ โลตัส รีเทล โกรท

TLGF

-

1,520,300.0000

28,277,580.00

4.18

ทรัสต์เพือ่ การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าไทยแลนด์ ไพร์ม พร็อพเพอร์ต้ี

TPRIME

-

2,183,400.0000

31,659,300.00

4.68

ทรัสต์เพือ่ การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ พรีเมีย่ ม โกรท

WHART

-

2,096,371.0000

33,541,936.00

4.95

บริษทั บางกอก เชน ฮอสปิ ทอล จากัด (มหาชน)

BCH

-

516,200.0000

7,071,940.00

1.04

บริษทั กรุงเทพดุสติ เวชการ จากัด (มหาชน)

BDMS

-

336,400.0000

6,997,120.00

1.03

บริษทั ท่าอากาศยานไทย จากัด (มหาชน)

AOT

-

115,200.0000

7,171,200.00

1.06

บริษทั ทางด่วนและรถไฟฟ้ ากรุงเทพ จากัด (มหาชน)

BEM

-

775,100.0000

7,324,695.00

1.08

บริษทั บีทเี อส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จากัด (มหาชน)

BTS

-

625,300.0000

7,190,950.00

1.06

กองทุนรวมโครงสร้างพืน้ ฐานเพือ่ อนาคตประเทศไทย

TFFIF

-

1,959,400.0000

21,553,400.00

3.18

บริษทั เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)

DELTA

-

162,400.0000

7,267,400.00

1.07

บริษทั ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส จากัด (มหาชน)

HANA

-

262,200.0000

7,603,800.00

1.12

บริษทั เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จากัด (มหาชน)

KCE

-

468,200.0000

8,193,500.00

1.21

ธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน)

BBL

-

67,800.0000

7,051,200.00

1.04

ธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน)

KBANK

-

40,800.0000

3,519,000.00

0.52

ธนาคารเกียรตินาคิน จากัด (มหาชน)

KKP

-

165,300.0000

6,983,925.00

1.03

บริษทั ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จากัด (มหาชน)

TISCO

-

44,900.0000

3,300,150.00

0.49

TQM

-

83,800.0000

6,599,250.00

0.98

PTTGC

-

107,800.0000

4,069,450.00

0.60

การแพทย์

ขนส่งและโลจิสติ กส์

ชิ้นส่วนอิ เลคทรอนิ คส์

ธนาคาร

ประกันภัยและประกันชีวิต
บริษทั ทีควิ เอ็ม คอร์ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน)
ปิ โตรเคมีและเคมีภณ
ั ฑ์
บริษทั พีทที ี โกลบอล เคมิคอล จากัด (มหาชน)
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(%)
อัตราดอกเบีย้ วันครบกาหนด

กองทุนเปิ ด แอล เอช ยังยื
่ น (LHSMART)
กองทุนเปิ ด แอล เอช ยังยื
่ น
งบประกอบรายละเอียดเงิ นลงทุน (ต่อ)
ณ วันที่ 30 เมษายน 2563
หน่ วย : บาท
การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

ชื่อหลักทรัพย์

ชื่อย่อหลักทรัพย์

มูลค่าทีต่ ราไว้

จานวนหน่วย

มูลค่ายุตธิ รรม

อัตราส่วนของ
มูลค่ายุตธิ รรม
(%)

พลังงานและสาธารณูปโภค
บริษทั ผลิตไฟฟ้ า จากัด (มหาชน)

EGCO

-

24,300.0000

6,949,800.00

1.03

บริษทั โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ย่ี จากัด (มหาชน)

GPSC

-

96,300.0000

6,789,150.00

1.00

บริษทั กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จากัด (มหาชน)

GULF

-

196,800.0000

7,626,000.00

1.13

บริษทั ปตท. จากัด (มหาชน)

PTT

-

586,200.0000

20,810,100.00

3.07

บริษทั ปตท. สารวจและผลิตปิ โตรเลียม จากัด (มหาชน)

PTTEP

-

88,800.0000

7,503,600.00

1.11

บริษทั ราช กรุ๊ป จากัด (มหาชน)

RATCH

-

110,500.0000

7,348,250.00

1.09

บริษทั ไทยออยล์ จากัด (มหาชน)

TOP

-

85,900.0000

3,521,900.00

0.52

บริษทั แอสเสท เวิรด์ คอร์ป จากัด (มหาชน)

AWC

-

1,449,900.0000

7,974,450.00

1.18

บริษทั เซ็นทรัลพัฒนา จากัด (มหาชน)

CPN

-

139,700.0000

6,845,300.00

1.01

CPALL

-

202,300.0000

14,363,300.00

2.12

บริษทั เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน)

CRC

-

207,000.0000

7,659,000.00

1.13

บริษทั อาร์เอส จากัด (มหาชน)

RS

-

729,600.0000

8,098,560.00

1.20

บริษทั ปูนซิเมนต์ไทย จากัด (มหาชน)

SCC

-

32,400.0000

11,210,400.00

1.66

บริษทั ทิปโก้แอสฟัลท์ จากัด (มหาชน)

TASCO

-

194,000.0000

3,472,600.00

0.51

บริษทั คาราบาวกรุ๊ป จากัด (มหาชน)

CBG

-

93,400.0000

7,378,600.00

1.09

บริษทั เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จากัด (มหาชน)

CPF

-

259,300.0000

7,001,100.00

1.03

บริษทั โอสถสภา จากัด (มหาชน)

OSP

-

93,200.0000

พัฒนาอสังหาริ มทรัพย์

พาณิ ชย์
บริษทั ซีพ ี ออลล์ จากัด (มหาชน)

วัสดุกอ่ สร้าง

อาหารและเครื่องดื่ม

รวม หลักทรัพย์จดทะเบียน
รวมเงิ นลงทุนทัง้ สิ้น (ราคาทุน 646,852,073.61 บาท)
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึง่ ของงบการเงินนี้
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3,867,800.00

0.57

533,161,159.10

78.72

677,305,430.66

100.00

(%)
อัตราดอกเบีย้ วันครบกาหนด

กองทุนเปิ ด แอล เอช ยังยื
่ น (LHSMART)
กองทุนเปิ ด แอล เอช ยังยื
่ น
งบกาไรขาดทุน
สาหรับปี สิ้ นสุดวันที่ 30 เมษายน 2563
หน่ วย : บาท
2563

2562

รายได้เงินปันผล

35,401,946.27

21,407,431.42

รายได้ดอกเบีย้

5,286,626.67

4,847,078.88

40,688,572.94

26,254,510.30

11,956,651.36

9,949,639.02

7

191,306.37

159,194.20

7, 8

2,391,330.27

1,989,927.84

45,000.00

45,000.00

5,425,852.95

88,537.78

หมายเหตุ
รายได้จากการลงทุน

รวมรายได้จากการลงทุน
ค่าใช้จา่ ย
ค่าธรรมเนียมการจัดการ

7, 8

ค่าธรรมเนียมผูด้ ูแลผลประโยชน์
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ
ค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการ
ภาษีเงินได้

129,721.02

-

รวมค่าใช้จา่ ย

20,139,861.97

12,232,298.84

รายได้จากการลงทุนสุทธิ

20,548,710.97

14,022,211.46

(115,210,998.14)

(1,158,327.59)

(27,648,177.85)

31,141,258.40

รวมรายการกาไร(ขาดทุน)สุทธิ จากเงิ นลงทุน

(142,859,175.99)

29,982,930.81

การเพิ่ มขึน้ (ลดลง)ในสิ นทรัพย์สทุ ธิ จากการดาเนิ นงาน

(122,310,465.02)

44,005,142.27

รายการกาไร(ขาดทุน)สุทธิ จากเงิ นลงทุน
รายการขาดทุนสุทธิทเ่ี กิดขึน้ จากเงินลงทุน
รายการกาไร(ขาดทุน)สุทธิทย่ี งั ไม่เกิดขึน้ จากเงินลงทุน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึง่ ของงบการเงินนี้
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กองทุนเปิ ด แอล เอช ยังยื
่ น (LHSMART)
กองทุนเปิ ด แอล เอช ยังยื
่ น
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสิ นทรัพย์สทุ ธิ
สาหรับปี สิ้ นสุดวันที่ 30 เมษายน 2563
หน่ วย : บาท
หมายเหตุ

2563

2562

20,548,710.97

14,022,211.46

รายการขาดทุนสุทธิทเ่ี กิดขึน้ จากเงินลงทุน

(115,210,998.14)

(1,158,327.59)

รายการกาไร(ขาดทุน)สุทธิทย่ี งั ไม่เกิดขึน้ จากเงินลงทุน

(27,648,177.85)

31,141,258.40

(122,310,465.02)

44,005,142.27

(50,836,464.38)

(27,200,450.61)

มูลค่าหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายในระหว่างปี

1,177,140,981.80

680,870,290.90

มูลค่าหน่วยลงทุนทีร่ บั ซือ้ คืนในระหว่างปี

(990,701,681.29)

(521,475,829.94)

การเพิ่ มขึน้ สุทธิ ของทุนที่ได้รบั จากผูถ้ อื หน่ วยลงทุน

186,439,300.51

159,394,460.96

การเพิ่ มขึน้ ของสิ นทรัพย์สทุ ธิ ในระหว่างปี

13,292,371.11

176,199,152.62

สินทรัพย์สทุ ธิต้นปี

697,941,828.13

521,742,675.51

สิ นทรัพย์สทุ ธิ ปลายปี

711,234,199.24

697,941,828.13

การเพิ่ มขึน้ (ลดลง)ในสิ นทรัพย์สทุ ธิ จากการดาเนิ นงานในระหว่างปี
รายได้จากการลงทุนสุทธิ

การเพิ่ มขึน้ (ลดลง)สุทธิ ในสิ นทรัพย์สทุ ธิ จากการดาเนิ นงาน
การแบ่งปันส่วนทุนให้ผถู้ อื หน่ วยลงทุน

10

การเพิ่ มขึน้ (ลดลง)ของทุนที่ได้รบั (ที่รบั ซื้อคืน)จากผูถ้ อื หน่ วยลงทุนในระหว่างปี

หน่ วย : หน่ วย
2563

2562

หน่วยลงทุนต้นปี

65,116,291.9268

49,600,093.7806

บวก หน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายในระหว่างปี

106,956,712.5532

64,360,553.2530

หัก หน่วยลงทุนทีร่ บั ซือ้ คืนในระหว่างปี

(94,220,194.4974)

(48,844,355.1068)

หน่ วยลงทุน ณ วันสิ้นปี

77,852,809.9826

65,116,291.9268

การเปลี่ยนแปลงของจานวนหน่ วยลงทุน (มูลค่าหน่วยละ 10 บาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึง่ ของงบการเงินนี้
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กองทุนเปิ ด แอล เอช ยังยื
่ น (LHSMART)
กองทุนเปิ ด แอล เอช ยังยื
่ น
งบกระแสเงิ นสด
สาหรับปี สิ้ นสุดวันที่ 30 เมษายน 2563
หน่ วย : บาท
2563

2562

(122,310,465.02)

44,005,142.27

การซือ้ เงินลงทุน

(3,813,779,763.36)

(1,614,478,454.87)

การจาหน่ายเงินลงทุน

3,693,320,112.13

1,463,337,080.85

(104,335.93)

(988,500.86)

การ(เพิม่ ขึน้ )ลดลงในดอกเบีย้ และเงินปันผลค้างรับ

(1,574,986.57)

368,200.62

การ(เพิม่ ขึน้ )ลดลงในลูกหนี้จากการขายเงินลงทุน

(66,124,342.71)

1,947,312.17

กระแสเงิ นสดจากกิจกรรมดาเนิ นงาน
การเพิ่ มขึน้ (ลดลง)ในสิ นทรัพย์สทุ ธิ จากการดาเนิ นงาน
รายการปรับกระทบการเพิม่ ขึน้ (ลดลง)สุทธิในสินทรัพย์สทุ ธิจากการดาเนินงาน ให้เป็ นเงินสดสุทธิทไ่ี ด้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดาเนินงาน :-

ส่วนต่ามูลค่าตราสารหนี้ตดั จาหน่าย

การเพิม่ ขึน้ ในสินทรัพย์อน่ื

(18,345.21)

การเพิม่ ขึน้ ในเจ้าหนี้จากการซือ้ เงินลงทุน

-

19,956,220.34

6,980,043.06

การเพิม่ ขึน้ ในเจ้าหนี้จากการรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน

993,546.10

6,453.90

การเพิม่ ขึน้ (ลดลง)ในค่าใช้จ่ายค้างจ่าย

(88,520.13)

331,089.78

(1,007,159.02)

1,086,680.00

115,210,998.14

1,158,327.59

27,648,177.85

(31,141,258.40)

(147,878,863.39)

(127,387,883.89)

การจาหน่ายหน่วยลงทุนในระหว่างปี

1,177,140,981.80

680,870,290.90

การรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนในระหว่างปี

(990,701,681.29)

(521,475,829.94)

การแบ่งปันส่วนทุนให้ผถู้ อื หน่วยลงทุน

(50,836,464.38)

(27,200,450.61)

เงิ นสดสุทธิ ได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิ น

135,602,836.13

132,194,010.35

เงิ นฝากธนาคารเพิ่ มขึน้ (ลดลง)สุทธิ

(12,276,027.26)

4,806,126.46

เงินฝากธนาคาร ณ วันต้นปี

15,626,682.24

10,820,555.78

3,350,654.98

15,626,682.24

การเพิม่ ขึน้ (ลดลง)ในหนี้สนิ อืน่
รายการขาดทุนสุทธิทเ่ี กิดขึน้ จากเงินลงทุน
รายการ(กาไร)ขาดทุนสุทธิทย่ี งั ไม่เกิดขึน้ จากเงินลงทุน
เงิ นสดสุทธิ ใช้ไปในกิจกรรมดาเนิ นงาน
กระแสเงิ นสดจากกิจกรรมจัดหาเงิ น

เงิ นฝากธนาคาร ณ วันสิ้นปี (หมายเหตุข้อ 6)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึง่ ของงบการเงินนี้
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กองทุนเปิ ด แอล เอช ยังยื
่ น (LHSMART)
กองทุนเปิ ด แอล เอช ยังยื
่ น
ข้อมูลทางการเงิ นที่สาคัญ
สาหรับปี สิ้ นสุดวันที่ 30 เมษายน 2563
หน่ วย : บาท
สาหรับปี

สาหรับปี

สาหรับปี

สาหรับงวด

2563

2562

2561

11/5/59 - 30/4/60

มูลค่าหน่วยลงทุนเริม่ แรก

-

-

-

10.0000

มูลค่าสินทรัพย์สทุ ธิต้นปี

10.7183

10.5189

9.9476

-

รายได้จากการลงทุนสุทธิ

0.1647

0.1856

0.2075

0.3112

รายการกาไร(ขาดทุน)สุทธิทเ่ี กิดขึน้ จากเงินลงทุน

(0.9239)

(0.0153)

0.6936

0.4629

รายการกาไร(ขาดทุน)สุทธิทย่ี งั ไม่เกิดขึน้ จากเงินลงทุน

(0.2217)

0.4122

0.4236

(0.0105)

รายได้(ขาดทุน)จากกิจกรรมลงทุนทัง้ สิน้

(0.9809)

0.5825

1.3247

0.7636

หัก การแบ่งปันส่วนทุนให้ผถู้ อื หน่วยลงทุน *

(0.6018)

(0.3831)

(0.7534)

(0.8160)

มูลค่าสิ นทรัพย์สทุ ธิ ปลายปี /งวด

9.1356

10.7183

10.5189

9.9476

(13.7078)

5.9160

13.5702

6.3961

711,234.20

697,941.83

521,742.68

1,037,649.65

อัตราส่วนของค่าใช้จ่ายรวมต่อมูลค่าสินทรัพย์สทุ ธิถวั เฉลีย่ ระหว่างปี /งวด (%)

2.2572

1.6445

1.6458

1.4275

อัตราส่วนรายได้จากการลงทุนรวมต่อมูลค่าสินทรัพย์สทุ ธิถวั เฉลีย่ ระหว่างปี /งวด (%)

4.5601

3.5296

3.7714

4.0338

483.7600

202.6742

218.6763

447.0373

ข้อมูลผลการดาเนิ นงาน (ต่อหน่ วย)

รายได้(ขาดทุน)จากกิจกรรมลงทุน :

อัตราส่วนของกาไร(ขาดทุน)สุทธิต่อมูลค่าสินทรัพย์สทุ ธิถวั เฉลีย่ ระหว่างปี /งวด (%)
อัตราส่วนทางการเงิ นที่สาคัญและข้อมูลประกอบเพิ่ มเติ มที่สาคัญ
มูลค่าสินทรัพย์สทุ ธิปลายปี /งวด (พันบาท)

อัตราส่วนของจานวนถัวเฉลีย่ ถ่วงน้าหนักของการซือ้ ขายเงินลงทุน
ระหว่างปี /งวดต่อมูลค่าสินทรัพย์สทุ ธิถวั เฉลีย่ ระหว่างปี /งวด (%) **
ข้อมูลเพิ่ มเติ ม **
* คานวณจากจานวนหน่วยทีจ่ าหน่ายแล้วถัวเฉลีย่ ระหว่างปี /งวด
** ไม่นบั รวมเงินฝากธนาคาร เงินลงทุนในตัวสั
๋ ญญาใช้เงิน ใบรับฝากเงิน และการซือ้ ขายเงินลงทุนต้องเป็ นรายการซือ้ หรือขายเงินลงทุนอย่างแท้จริงซึง่ ไม่รวมถึงการซือ้ โดยมีสญั ญาขายคืนหรือการขายโดยมีสญั ญาซือ้ คืน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึง่ ของงบการเงินนี้
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1.

ลักษณะของกองทุนเปิ ด แอล เอช ยังยื
่ น
กองทุนเปิ ด แอล เอช ยั ่งยืน จดทะเบียนเปลีย่ นชื่อเมื่อวันที่ 3 พฤษภำคม 2561 (“กองทุนฯ”) เป็ นกองทุนรวมผสมแบบ
ไม่ ก ำหนดสัด ส่ ว นกำรลงทุ น ในตรำสำรทุ น ที่มีก ำรกระจำยลงทุ น น้ อ ยกว่ ำ เกณฑ์ ม ำตรฐำน (Specific fund) ซึ่ ง
จดทะเบียนเป็ น กองทุนรวมกับสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ (“ก.ล.ต.”) เมื่อวัน ที่
11 พฤษภำคม 2559 มีจำนวนเงินทุนจดทะเบียน 2,000.00 ล้ำนบำท (แบ่งเป็ น 200,000,000.0000 หน่วย มูลค่ำหน่ วยละ
10 บำท) ซึง่ ไม่มกี ำหนดระยะเวลำสิน้ สุดโครงกำร
กองทุนฯ จัดกำรโดย บริษทั หลักทรัพย์จดั กำรกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้ำส์ จำกัด (“บริษทั จัดกำร”) กองทุนฯ มีนโยบำยที่
จะลงทุ นในหรือมีไว้ซ่ึงหลักทรัพย์ และ/หรือตรำสำร โดยจะพิจำรณำปรับสัดส่ วนกำรลงทุ นของหลักทรัพย์ และ/หรือ
ตรำสำรดังกล่ำวได้ตงั ้ แต่รอ้ ยละ 0 - 100 ของมูลค่ำทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุน อย่ำงไรก็ตำม กองทุนฯ อำจลงทุนในหรือมี
ไว้ซ่ึง สัญ ญำซื้อ ขำยล่ ว งหน้ ำ (derivatives) โดยจะไม่ ลงทุ น ในหรือ มีไว้ซ่ึง หลัก ทรัพ ย์ หรือ ตรำสำรที่เสนอขำยใน
ต่ำงประเทศ ตรำสำรทุนทีไ่ ม่ได้จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ (Unlisted Securities) ตรำสำรทีม่ ลี กั ษณะของสัญญำซื้อ
ขำยล่วงหน้ ำแฝง (Structured notes) รวมถึงตรำสำรหนี้ท่มี ีอนั ดับควำมน่ ำเชื่อถือต่ ำกว่ำที่สำมำรถลงทุนได้ (non investment grade) และตรำสำรหนี้ทไ่ี ม่ได้รบั กำรจัดอันดับควำมน่ำเชื่อถือ (Unrated Securities)
กองทุนฯ มีนโยบำยจ่ำยเงินปั นผลแก่ผถู้ อื หน่วยลงทุน ตำมหลักเกณฑ์และวิธกี ำรทีก่ ำหนดในหนังสือชีช้ วน

2.

หลักเกณฑ์ในการจัดทางบการเงิ น

2.1

งบกำรเงินนี้จดั ทำขึน้ ตำมมำตรฐำนกำรบัญชีและมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน รวมถึงกำรตีควำมและแนวปฏิบตั ิ
ทำงกำรบัญชีท่ปี ระกำศใช้โดยสภำวิชำชีพบัญชี (“สภำวิชำชีพบัญชี”) และกำรแสดงรำยกำรใน งบกำรเงินได้จดั ทำขึ้น
ตำมหลักกำรบัญ ชีท่รี บั รองทัว่ ไปภำยใต้พระรำชบัญ ญัติกำรบัญ ชี พ.ศ. 2543 และได้จดั ทำขึ้นตำมหลักเกณฑ์และ
รูปแบบที่กำหนดในมำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 106 เรื่อง กำรบัญชีสำหรับกิจกำรที่ดำเนินธุรกิจเฉพำะด้ำนกำรลงทุน
และตำมประกำศของสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์
งบกำรเงินนี้ได้จดั ทำขึน้ โดยใช้เกณฑ์รำคำทุนเดิมเว้นแต่จะได้เปิ ดเผยเป็ นอย่ำงอื่นในนโยบำยกำรบัญชี

2.2
2.3

กำรใช้ประมำณกำรทำงบัญชี
ในกำรจัดทำงบกำรเงินให้เป็ นไปตำมมำตรฐำนกำรบัญชีและมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ผู้บริหำรต้องใช้กำร
ประมำณและข้อสมมติฐำนหลำยประกำรซึ่งมีผลกระทบต่อกำรกำหนดนโยบำยและกำรรำยงำนจำนวนเงินที่เกี่ยวกับ
สินทรัพย์ หนี้สนิ รำยได้ และค่ำใช้จ่ำยผลทีเ่ กิดขึน้ จริงจึงแตกต่ำงจำกทีป่ ระมำณกำรไว้
ประมำณกำรกำรและข้อสมมติฐำนทีใ่ ช้ในกำรจัดทำงบกำรเงินจะได้รบั กำรทบทวนอย่ำงต่อเนื่อง กำรปรับประมำณกำร
ทำงบัญชีจะบันทึกในงวดบัญชีทป่ี ระมำณกำรดังกล่ำวได้รบั กำรทบทวนและในอนำคตทีไ่ ด้รบั ผลกระทบ

3.

มาตรฐานการรายงานทางการเงิ นใหม่
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินทีเ่ ริม่ มีผลบังคับในปี ปัจจุบนั และทีจ่ ะมีผลบังคับในอนำคตมีรำยละเอียด ดังนี้
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3.1

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินทีเ่ ริม่ มีผลบังคับใช้ในปี ปัจจุบนั
สภำวิชำชีพ บัญ ชีได้ออกและปรับ ปรุงมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินและกำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำง
กำรเงินฉบับปรับปรุง (ปรับปรุง 2561) รวมถึงแนวปฏิบตั ทิ ำงบัญชีฉบับใหม่ ซึง่ มีผลบังคับใช้สำหรับรอบระยะเวลำบัญชี
ที่เริ่ม ในหรือ หลัง วัน ที่ 1 มกรำคม 2562 ซึ่ งมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ดัง กล่ ำ วไม่ มีผ ลกระทบอย่ ำ งเป็ น
สำระสำคัญต่องบกำรเงินนี้ โดยมีมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับใหม่ซ่งึ ได้มกี ำรเปลี่ย นแปลงหลักกำรสำคัญ
ดังนี้
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 15 เรื่อง รำยได้จำกสัญญำทีท่ ำกับลูกค้ำ ใช้แทนมำตรฐำนกำรบัญชีและกำร
ตีควำมมำตรฐำนบัญชีทเ่ี กีย่ วข้องต่อไปนี้
มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2560)
สัญญำก่อสร้ำง
มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2560)
รำยได้
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 31 (ปรับปรุง 2560)
รำยได้ - รำยกำรแลกเปลีย่ นเกีย่ วกับบริกำรโฆษณำ
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 13
โปรแกรมสิทธิพเิ ศษแก่ลูกค้ำ
(ปรับปรุง 2560)
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 15
สัญญำสำหรับกำรก่อสร้ำงอสังหำริมทรัพย์
(ปรับปรุง 2560)
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 18
กำรโอนสินทรัพย์จำกลูกค้ำ
(ปรับปรุง 2560)
ฝ่ ำยบริหำรของกองทุ น ฯ ได้ป ระเมิน แล้วเห็น ว่ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับ นี้ไม่มีผลกระทบอย่ ำงเป็ น
สำระสำคัญต่องบกำรเงิน

3.2

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่ทย่ี งั ไม่มผี ลบังคับใช้
สภำวิชำชีพบัญชีได้ออกประกำศใช้มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินและกำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่
จะมีผลบังคับใช้สำหรับงบกำรเงินทีม่ รี อบระยะเวลำบัญชีทเ่ี ริม่ ในหรือหลังวันที่ 1 มกรำคม 2563 ดังนี้
• มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน กลุ่มเครื่องมือทำงกำรเงิน จำนวน 5 ฉบับ ประกอบด้วย
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 7
กำรเปิ ดเผยข้อมูลเครื่องมือทำงกำรเงิน
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 9
เครื่องมือทำงกำรเงิน
มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 32
กำรแสดงรำยกำรเครื่องมือทำงกำรเงิน
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 16 กำรป้ องกันควำมเสี่ยงของเงินลงทุนสุทธิใน
หน่วยงำนต่ำงประเทศ
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 19 กำรชำระหนี้สนิ ทำงกำรเงินด้วยตรำสำรทุน
ปั จจุบนั ฝ่ ำยบริหำรของกองทุนฯ อยู่ระหว่ำงกำรประเมินผลกระทบที่อำจมีต่องบกำรเงินในปี ท่เี ริม่ ใช้มำตรฐำน
ดังกล่ำวมำถือปฏิบตั ิ
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• มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 16 เรื่องสัญญำเช่ำ ใช้แทนมำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 17 เรื่องสัญญำเช่ำ
และกำรตีควำมมำตรฐำนบัญชีท่เี กี่ยวข้อง อย่ำงไรก็ตำม กำรบัญชีสำหรับผูใ้ ห้เช่ำไม่มกี ำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงเป็ น
สำระสำคัญจำกมำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 17 ผูใ้ ห้เช่ำยังคงต้องจัดประเภทสัญญำเช่ำเป็ นสัญญำเช่ำดำเนินงำนโดย
ใช้หลักกำรเช่นเดียวกันกับมำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 17
ฝ่ ำยบริหำรของกองทุ น ฯ ได้ป ระเมิน แล้วเห็น ว่ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับ นี้ไม่มีผลกระทบอย่ ำงเป็ น
สำระสำคัญต่องบกำรเงิน
กำรประกำศใช้แนวปฏิบตั ทิ ำงบัญชีสำหรับกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลีย้ งชีพ
เมื่อวันที่ 26 ธันวำคม 2562 ก.ล.ต. ได้ให้ควำมเห็นชอบแนวปฏิบตั ทิ ำงบัญชีสำหรับกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลีย้ ง
ชีพที่ประกำศใช้โดยสมำคมบริษทั จัดกำรลงทุน ซึ่งให้ถือปฏิบตั ิกบั งบกำรเงินสำหรับรอบระยะเวลำบัญชีทเ่ี ริม่ ในหรือ
หลังวันที่ 1 มกรำคม 2563
ปั จจุบนั ฝ่ ำยบริหำรของกองทุนอยู่ระหว่ำงกำรประเมินผลกระทบต่อ งบกำรเงินในปี ท่เี ริม่ ใช้แนวปฏิบตั ทิ ำงบัญชีฉบับ
ดังกล่ำว
4.

นโยบายการบัญชีที่สาคัญ

4.1

กำรรับรูร้ ำยได้และค่ำใช้จ่ำย
- ดอกเบีย้ รับ รับรูเ้ ป็ นรำยได้ตำมระยะเวลำทีพ่ งึ ได้รบั โดยคำนึงถึงผลตอบแทนทีแ่ ท้จริง
- เงินปั นผลรับ รับรูเ้ ป็ นรำยได้ตงั ้ แต่วนั ทีป่ ระกำศจ่ำยและมีสทิ ธิทจ่ี ะได้รบั
- บัญชีส่วนเกินและส่วนต่ำมูลค่ำของตรำสำรหนี้ตดั จำหน่ำยตำมวิธอี ตั รำดอกเบีย้ ทีแ่ ท้จริงซึง่ ยอดทีต่ ดั จำหน่ำยนี้แสดง
เป็ นรำยกำรปรับปรุงกับดอกเบีย้ รับ
- กำไรหรือขำดทุนทีเ่ กิดขึน้ จำกกำรจำหน่ำยเงินลงทุนรับรูเ้ ป็ นรำยได้หรือค่ำใช้จ่ำย ณ วันทีจ่ ำหน่ำยเงินลงทุ น
- ค่ำใช้จ่ำยรับรูต้ ำมเกณฑ์คงค้ำง

4.2

เงินลงทุนและกำรวัดค่ำเงินลงทุน
- เงินลงทุนจะรับรูเ้ ป็ นสินทรัพย์ดว้ ยจำนวนต้นทุนของเงินลงทุน ณ วันทีก่ องทุนฯ มีสทิ ธิในเงินลงทุน ต้นทุนของเงิน
ลงทุนประกอบด้วยรำยจ่ำยซื้อเงินลงทุนและค่ำใช้จ่ำยโดยตรงทัง้ สิน้ ทีก่ องทุนฯ จ่ำยเพื่อให้ได้มำซึง่ เงินลงทุนนัน้
- หลัก ทรัพ ย์ ท่ีเป็ น ตรำสำรทุ น ที่มีต ลำดซื้อ ขำยคล่ อ งรองรับ แสดงด้ว ยมู ลค่ ำ ยุ ติธ รรมโดยใช้ร ำคำ ปิ ด ในตลำด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยของวันทีว่ ดั ค่ำเงินลงทุน
- เงินลงทุนในตรำสำรหนี้ในประเทศแสดงด้วยมูลค่ำยุติธรรม โดยใช้รำคำหรืออัตรำผลตอบแทนจำกกำรซื้อขำยที่
ประกำศโดยสมำคมตลำดตรำสำรหนี้ไทย ณ วันทีว่ ดั ค่ำเงินลงทุน
- กองทุนฯ ใช้วธิ รี ำคำทุนตัดจำหน่ำยในกำรกำหนดมูลค่ำยุตธิ รรมของตรำสำรหนี้ซ่งึ มีอำยุครบกำหนดภำยใน 90 วัน
นับตัง้ แต่วนั ที่ลงทุนและไม่มเี งื่อนไขกำรต่ออำยุเมื่อมูลค่ำยุติธรรมของตรำสำรหนี้นัน้ ไม่แตกต่ำงจำกรำคำทุนตัด
จำหน่ำยอย่ำงเป็ นสำระสำคัญ
- กำไร(ขำดทุน)สุทธิทย่ี งั ไม่เกิดขึน้ จำกกำรปรับมูลค่ำเงินลงทุนให้เป็ นมูลค่ำยุตธิ รรมจะรับรูใ้ นงบกำไรขำดทุน ณ วันที่
วัดค่ำเงินลงทุน
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กองทุนเปิ ด แอล เอช ยังยื
่ น (LHSMART)
กองทุนเปิ ด แอล เอช ยังยื
่ น
หมายเหตุประกอบงบการเงิ น
สาหรับปี สิ้ นสุดวันที่ 30 เมษายน 2563
หน่ วย : บาท
- รำคำทุนของเงินลงทุนทีจ่ ำหน่ำยใช้วธิ ถี วั เฉลีย่ ถ่วงน้ำหนัก
4.3

ค่ำใช้จ่ำยรอตัดบัญชี
ค่ำใช้จ่ำยรอตัดบัญชี เป็ นค่ำธรรมเนียมกำรจดทะเบียนกองทุนรวม และค่ำธรรมเนียมจัดตัง้ กองทุนรวม ซึ่งตัดจำหน่ ำย
เป็ นค่ำใช้จ่ำยภำยในระยะเวลำ 1 ปี โดยใช้วธิ เี ส้นตรง

4.4

กำรแบ่งปั นส่วนทุนให้ผถู้ อื หน่วยลงทุน
กองทุนฯ จะบันทึกลดกำไรสะสม ณ วันทีป่ ระกำศจ่ำยเงินปั นผล

4.5

บัญชีปรับสมดุล
บัญชีปรับสมดุลถือเป็ นส่วนหนึ่งของกำไรสะสม ซึ่งจะบันทึกเมื่อมีกำรขำยหรือรับซื้อคืนหน่ วยลงทุนของกองทุนฯ เพื่อ
ทำให้ผถู้ อื หน่ วยลงทุนมีส่วนในสินทรัพย์สุทธิของกิจกำรลงทุนหรือได้รบั ส่วนแบ่งจำกกิจกำรลงทุนเท่ำเทียมกันไม่ว่ำผู้
ถือหน่วยลงทุนนัน้ จะลงทุนหรือเลิกลงทุนในกิจกำรลงทุน ณ เวลำใด

4.6

ภำษีเงินได้
กองทุนมีหน้ำทีเ่ สียภำษีเงินได้นิตบิ ุคคลเฉพำะเงินได้พงึ ประเมินตำมมำตรำ (40)(4)(ก) แห่งประมวลรัษฎำกรในอัตรำร้อย
ละ 15 ของรำยได้ก่อนหักรำยจ่ำยใด ๆ โดยมีผลบังคับใช้ตงั ้ แต่วนั ที่ 20 สิงหำคม 2562

5.

กาไรสะสมจากการดาเนิ นงานต้นปี

รำยได้จำกเงินลงทุนสุทธิสะสม (เริม่ สะสม 11 พ.ค. 59)
กำไรสุทธิทเ่ี กิดขึน้ จำกเงินลงทุนสะสม (เริม่ สะสม 11 พ.ค. 59)
กำไรสุทธิทย่ี งั ไม่เกิดขึน้ จำกเงินลงทุนสะสม (เริม่ สะสม 11 พ.ค. 59)
หัก กำรแบ่งปั นส่วนทุนให้ผถู้ อื หน่วยลงทุน (เริม่ สะสม 11 พ.ค. 59)
กำไรสะสมจำกกำรดำเนินงำนต้นปี ทงั ้ สิน้
6.

2563

2562

57,694,597.59

43,672,386.13

89,234,410.30
58,101,534.90
(165,678,310.77)

90,392,737.89
26,960,276.50
(138,477,860.16)

39,352,232.02

22,547,540.36

เงิ นฝากธนาคาร
ณ วันที่ 30 เมษำยน 2563 และ 2562 เงินฝำกธนำคำร ประกอบด้วย :อัตรำดอกเบีย้ ต่อปี (%)
ธนำคำรกรุงเทพ จำกัด (มหำชน)

2563

2562

0.125

0.375

รวม
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จำนวนเงิน
2563
3,350,654.98
3,350,654.98

2562
15,626,682.24
15,626,682.24

กองทุนเปิ ด แอล เอช ยังยื
่ น (LHSMART)
กองทุนเปิ ด แอล เอช ยังยื
่ น
หมายเหตุประกอบงบการเงิ น
สาหรับปี สิ้ นสุดวันที่ 30 เมษายน 2563
หน่ วย : บาท
7.

ค่าใช้จ่าย
บริษัทหลักทรัพย์จดั กำรกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้ำส์ จำกัด เป็ นผู้จดั กำรกองทุน ฯ และนำยทะเบียนหน่ วยลงทุน โดยมี
ธนำคำรกรุงเทพ จำกัด (มหำชน) เป็ นผูด้ แู ลผลประโยชน์ของกองทุนฯ
ค่ำธรรมเนียมกำรจัดกำร ค่ำธรรมเนียมผูด้ ูแลผลประโยชน์ และค่ำธรรมเนียมนำยทะเบียน (ร้อยละต่อปี ของมูลค่ำทรัพย์สนิ
ทัง้ หมดหักด้วยมูลค่ำหนี้สนิ ทัง้ หมด ทัง้ นี้ มูลค่ำหนี้สนิ ทั ง้ หมดไม่รวมค่ำธรรมเนียมกำรจัดกำร ค่ำธรรมเนียมผู้ดูแล
ผลประโยชน์ และค่ำธรรมเนียมนำยทะเบียนหน่วยลงทุน ณ วันทีค่ ำนวณ) ซึง่ สำมำรถสรุปได้ดงั นี้ :ค่ำใช้จ่ำย
นโยบำยกำรกำหนดรำคำ
ค่ำธรรมเนียมกำรจัดกำร
ไม่เกินร้อยละ 2.68 ต่อปี
ค่ำธรรมเนียมผูด้ แู ลผลประโยชน์
ไม่เกินร้อยละ 0.11 ต่อปี
ค่ำธรรมเนียมนำยทะเบียน
ไม่เกินร้อยละ 0.27 ต่อปี
ค่ำธรรมเนียมดังกล่ำวรวมภำษีมลู ค่ำเพิม่

8.

รายการบัญชีที่เกี่ยวข้องกัน
ในระหว่ำงปี กองทุนฯ มีรำยกำรบัญชีทส่ี ำคัญกับกิจกำรทีเ่ กีย่ วข้องกัน รำยกำรธุรกิจดังกล่ำวเป็ นไปตำมเงือ่ นไขทำงกำรค้ำ
และเกณฑ์ตำมทีต่ กลงกันระหว่ำงกองทุนฯ และกิจกำรทีเ่ กีย่ วข้องกัน ซึง่ เป็ นไปตำมปกติธุรกิจ โดยสำมำรถสรุปได้ดงั นี้
กิจกำรทีเ่ กีย่ วข้องกัน ประกอบด้วย :ชื่อกิจกำรทีเ่ กีย่ วข้องกัน

ลักษณะควำมสัมพันธ์

บริษทั หลักทรัพย์จดั กำรกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้ำส์ จำกัด

ผูจ้ ดั กำรกองทุนและนำยทะเบียนหน่วยลงทุน

บริษทั แลนด์แอนด์เฮ้ำส์ จำกัด (มหำชน)

ผูถ้ อื หุน้ รำยใหญ่ในบริษทั ใหญ่

บริษทั ควอลิต้ี เฮ้ำส์ จำกัด (มหำชน)

ผูถ้ อื หุน้ รำยใหญ่ในบริษทั ใหญ่

ธนำคำรแลนด์ แอนด์ เฮ้ำส์ จำกัด (มหำชน)

ผูถ้ อื หุน้ ใหญ่รว่ มกัน

บริษทั หลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้ำส์ จำกัด (มหำชน)

ผูถ้ อื หุน้ ใหญ่รว่ มกัน
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กองทุนเปิ ด แอล เอช ยังยื
่ น (LHSMART)
กองทุนเปิ ด แอล เอช ยังยื
่ น
หมายเหตุประกอบงบการเงิ น
สาหรับปี สิ้ นสุดวันที่ 30 เมษายน 2563
หน่ วย : บาท
รายการระหว่างกันที่สาคัญ มีดงั ต่อไปนี้
สำหรับปี สน้ิ สุดวันที่ 30 เมษำยน
นโยบำยกำรกำหนดรำคำ

2563

2562

• บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จากัด
ค่ำธรรมเนียมกำรจัดกำร

ตำมเกณฑ์ทร่ี ะบุในหนังสือชีช้ วน

11,956,651.36

9,949,639.02

ค่ำธรรมเนียมนำยทะเบียน

ตำมเกณฑ์ทร่ี ะบุในหนังสือชีช้ วน

2,391,330.27

1,989,927.84

• บริษทั แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จากัด (มหาชน) (ในฐำนะผูอ้ อกหลักทรัพย์)
ซื้อหลักทรัพย์

รำคำตลำด

4,855,939.87

8,305,512.16

ขำยหลักทรัพย์

รำคำตลำด

4,428,946.73

9,865,618.48

รำยได้เงินปั นผล

ตำมอัตรำทีป่ ระกำศจ่ำย

-

292,640.00

• บริษทั ควอลิ ตี้ เฮ้าส์ จากัด (มหาชน) (ในฐำนะผูอ้ อกหลักทรัพย์)
ซื้อหลักทรัพย์

รำคำตลำด

3,818,347.34

19,437,461.71

ขำยหลักทรัพย์

รำคำตลำด

3,586,760.00

19,302,636.98

รำยได้เงินปั นผล

ตำมอัตรำทีป่ ระกำศจ่ำย

90,328.00

49,768.00

รำยได้ดอกเบีย้

รำคำตลำด

-

135,399.42

สำหรับปี สน้ิ สุดวันที่ 30 เมษำยน
นโยบำยกำรกำหนดรำคำ

2563

2562

• ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จากัด (มหาชน) (ในฐำนะผูอ้ อกหลักทรัพย์)
ขำยหลักทรัพย์

รำคำตลำด

19,957,595.40

รำยได้ดอกเบีย้

รำคำตลำด

6,712.20
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กองทุนเปิ ด แอล เอช ยังยื
่ น (LHSMART)
กองทุนเปิ ด แอล เอช ยังยื
่ น
หมายเหตุประกอบงบการเงิ น
สาหรับปี สิ้ นสุดวันที่ 30 เมษายน 2563
หน่ วย : บาท
• บริษทั หลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จากัด (มหาชน) (ในฐำนะผูค้ ำ้ หลักทรัพย์)
ซื้อหลักทรัพย์

รำคำตลำด

76,146,736.29

44,653,766.55

ขำยหลักทรัพย์

รำคำตลำด

140,832,542.68

3,209,064.04

348,419.35

76,713.28

ค่ำนำยหน้ำ

ตำมทีร่ ะบุในสัญญำ

ยอดคงเหลือที่มีสาระสาคัญกับกิ จการที่เกี่ยวข้องกัน มีดงั ต่อไปนี้
ณ วันที่ 30 เมษำยน
2563
2562
• บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จากัด
ค่ำธรรมเนียมกำรจัดกำรค้ำงจ่ำย

765,450.04

838,246.23

ค่ำธรรมเนียมนำยทะเบียนค้ำงจ่ำย

153,090.00

167,649.23

• ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จากัด (มหาชน)

9.

หลักทรัพย์

รำคำตลำด

-

19,918,005.40

ดอกเบีย้ ค้ำงรับ

รำคำตลำด

-

30,685.00

ข้อมูลเกี่ยวกับการซือ้ ขายเงิ นลงทุน
กองทุนฯ ได้ซ้อื และขำยเงินลงทุนในระหว่ำงปี สน้ิ สุดวันที่ 30 เมษำยน 2563 และ 2562 โดยไม่รวมเงินลงทุนในเงินฝำก
ธนำคำรและตั ๋วสัญญำใช้เงินเป็ นจำนวนเงิน 7,507.06 ล้ำนบำท และ 3,077.82 ล้ำนบำท ตำมลำดับ โดยคิดเป็ นอัตรำ
ร้อยละ 841.3473 และ 413.7781 ต่อมูลค่ำสินทรัพย์สุทธิถวั เฉลีย่ ระหว่ำงปี ตำมลำดับ

10.

การแบ่งปันส่วนทุนให้ผ้ถู อื หน่ วยลงทุน
สำหรับปี สน้ิ สุดวันที่ 30 เมษำยน 2563 และ 2562 กองทุนฯ ได้จ่ำยเงินปั นผลให้แก่ผถู้ อื หน่วยลงทุนดังนี้
สำหรับปี สน้ิ สุดวันที่ 30 เมษำยน
วันทีป่ ิ ดสมุด
อัตรำต่อหน่วย
ทะเบียน
สำหรับรอบระยะเวลำ
(บำท/หน่วย)
2563
2562
22 มิถุนำยน 2561 1 เมษำยน 2561 - 31 พฤษภำคม 2561
0.05
3,090,417.22
24 สิงหำคม 2561 1 มิถุนำยน 2561 - 31 กรกฎำคม 2561
0.05
3,045,447.40

43

กองทุนเปิ ด แอล เอช ยังยื
่ น (LHSMART)
กองทุนเปิ ด แอล เอช ยังยื
่ น
หมายเหตุประกอบงบการเงิ น
สาหรับปี สิ้ นสุดวันที่ 30 เมษายน 2563
19 ตุลำคม 2561
22 กุมภำพันธ์ 2562
19 เมษำยน 2562
21 มิถุนำยน 2562
23 สิงหำคม 2562
18 ตุลำคม 2562
20 ธันวำคม 2562
11.

1 สิงหำคม 2561 - 30 กันยำยน 2561
1 ธันวำคม 2561 - 31 มกรำคม 2562
1 กุมภำพันธ์ 2562 - 31 มีนำคม 2562
1 เมษำยน 2562 - 31 พฤษภำคม 2562
1 มิถุนำยน 2562 - 31 กรกฎำคม 2562
1 สิงหำคม 2562 - 30 กันยำยน 2562
1 ตุลำคม 2562 - 30 พฤศจิกำยน 2562

0.05
0.05
0.20
0.15
0.15
0.15
0.15
รวม

11,430,370.16
12,930,525.92
12,753,297.20
13,722,271.10
50,836,464.38

หน่ วย : บาท
4,005,745.55
4,243,563.54
12,815,276.90
27,200,450.61

เครื่องมือทางการเงิ น
กองทุนฯ มีนโยบำยทีจ่ ะบริหำรควำมเสีย่ งของเครื่องมือทำงกำรเงิน ดังนี้

11.1 ควำมเสีย่ งจำกกำรดำเนินงำนของผูอ้ อกตรำสำร (Business Risk)
ควำมเสี่ยงที่เกิดจำกกำรดำเนิน งำนของผู้ออกตรำสำร หำกผลกำรดำเนินงำนหรือฐำนะกำรเงินของผู้ออกตรำสำร
รวมทัง้ ควำมสำมำรถในกำรทำกำไรของผู้ออกตรำสำรเปลี่ยนแปลงไป ซึ่งอำจกระทบต่อรำคำซื้อข ำยของตรำสำร
อย่ ำ งไรก็ต ำม กองทุ น ฯ จะพิจ ำรณำคัด เลือกหลัก ทรัพ ย์ท่ีจ ะลงทุ น โดยกำรวิเครำะห์ สถำนะทำงกำรเงิน ผลกำร
ดำเนินงำน กำรบริหำรงำน เพื่อประกอบกำรตัดสินใจลงทุน และยังจะทำกำรติดตำมข้อมูลข่ำวสำรของผู้ออกตรำสำร
อย่ำงใกล้ชดิ และต่อเนื่อง เพื่อปรับเปลีย่ นแผนกำรลงทุนอย่ำงเหมำะสม
11.2 ควำมเสีย่ งจำกควำมสำมำรถในกำรชำระหนี้ของผูอ้ อกตรำสำร (Credit Risk)
ควำมเสี่ยงที่ผอู้ อกตรำสำรไม่สำมำรถชำระคืนเงินต้นหรือดอกเบี้ยได้ตำมกำหนดเวลำหรือชำระไม่ครบตำมจำนวนที่
สัญญำไว้ อย่ำงไรก็ตำม กองทุนฯ จะวิเครำะห์คุณภำพและควำมสำมำรถในกำรชำระหนี้ของผูอ้ อกตรำสำร และทบทวน
ฐำนะกำรเงินและควำมน่ำเชื่อถือของผูอ้ อกตรำสำรอย่ำงสม่ำเสมอ
11.3 ควำมเสีย่ งด้ำนกำรตลำด (Market Risk)
ควำมเสี่ยงจำกควำมผันผวนของตรำสำรที่เกิดจำกกำรเปลี่ยนแปลงในสถำนกำรณ์ทำงเศรษฐกิจ สังคม และกำรเมือง
ของประเทศ ซึง่ เป็ นควำมเสีย่ งทีบ่ ริษทั ผูอ้ อกตรำสำรไม่สำมำรถจะควบคุมได้ อย่ำงไรก็ตำม กองทุนฯ จะพิจำรณำระดับ
ควำมผันผวนของตรำสำรที่ลง ทุนอันเนื่องมำจำกปั จจัยต่ำงๆ อย่ ำงต่อเนื่องและสม่ำเสมอ เพื่อนำไปใช้ประกอบกำร
ตัดสินใจลงทุนให้เหมำะสมกับสภำวกำรณ์ กำรเมือง และภำวะตลำดเงิน และตลำดทุนซึ่งอำจส่งผลกระทบต่อกำรลงทุน
ในตรำสำรดังกล่ำว
11.4 ควำมเสีย่ งจำกกำรขำดสภำพคล่องของตรำสำร (Liquidity Risk)
เกิดจำกกำรทีก่ องทุนฯ ไม่สำมำรถจำหน่ำยตรำสำรนัน้ ๆ ได้ในรำคำทีเ่ หมำะสมหรือภำยในระยะเวลำทีต่ ้องกำร อย่ำงไร
ก็ตำม กองทุนฯ จะพิจำรณำลงทุนในตรำสำรทีม่ คี ุณภำพและมีสภำพคล่องให้เหมำะสมกับประเภทลักษณะและนโยบำย
กำรลงทุน เพื่อมีควำมคล่องตัวในกำรบริหำรกองทุน ทัง้ นี้ แนวทำงกำรบริหำรควำมเสีย่ งจำกกำรขำดสภำพคล่ องของ
ตรำสำร จะขึน้ อยู่กบั กำรพิจำรณำตัดสินใจของกองทุนฯ โดยคำนึงถึงผลประโยชน์สงู สุดของผูถ้ อื หน่วยลงทุนเป็ นสำคัญ
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กองทุนเปิ ด แอล เอช ยังยื
่ น (LHSMART)
กองทุนเปิ ด แอล เอช ยังยื
่ น
หมายเหตุประกอบงบการเงิ น
สาหรับปี สิ้ นสุดวันที่ 30 เมษายน 2563
หน่ วย : บาท
12.

การอนุมตั ิ งบการเงิ น
งบกำรเงินนี้ได้รบั อนุมตั ใิ ห้ออกโดยผูม้ อี ำนำจของกองทุนฯ เมื่อวันที่ 15 กรกฎำคม 2563
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