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กองทุนเปิด แอล เอช ดิจิตอล อีโคโนม ี

กองทุนเปิด แอล เอช ดิจิตอล อีโคโนมี (LHDIGITAL) 

ประเภทโครงการ กองทุนรวมหน่วยลงทุนประเภท Feeder Fund (Feeder Fund) 

นโยบายการลงทุน กองทุนจะเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ (หรอื “กองทุนหลกั (Master fund)”) 
โดยเฉลี่ยในรอบปีบญัชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรพัย์สนิสุทธิ ซึ่งกองทุนหลกัที่กองทุนจะ
ลงทุนคือกองทุน AXA World Funds - Framlington Digital Economy (“กองทุนหลัก”) ซึ่งกองทุน
ดงักล่าวได้จดทะเบยีนในประเทศลกัเซมเบริ์ก และอยู่ภายใต้ UCITS ทัง้นี้ กองทุนจะลงทุนในหน่วย
ลงทุนของกองทุนหลกัในชนิดหน่วยลงทุน “Class I” สกุลเงินดอลล่าร์สหรฐัฯ (USD) ซึ่งบริหารการ
ลงทุนโดย AXA Funds Management S.A. 

 กองทุน AXA World Funds-Framlington Digital Economy (“กองทุนหลกั”) มีวตัถุประสงค์ลงทุนใน
ตราสารทุนทัว่โลก โดยลงทุนอย่างน้อย 2 ใน 3 ในตราสารทุนหรือตราสารทุนที่เกี่ยวข้อง (Equity-
related) ของบริษัทที่ด าเนินธุรกิจเกี่ยวกับเทคโนโลยีทางดิจิตอลตัง้แต่เริ่มต้นจนจบกระบวนการ 
(Value Chain) ซึ่งหมายถงึ ตัง้แต่การคน้พบสนิคา้และบรกิาร ตลอดจนการตดัสนิใจ การจ่ายเงนิ และ
การส่งมอบ รวมถึงเทคโนโลยทีางดจิติอลที่อ านวยความสะดวก การให้ขอ้มูล และการวเิคราะห์เพื่อ
ส่งเสรมิเทคโนโลยทีางดจิติอลใหด้ขีึน้   

 ทัง้นี้ บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธใินการเปลี่ยนแปลงชนิดของหน่วยลงทุน (Share Class) และ/หรอืสกุล
เงนิทีจ่ะลงทุนอื่นใด ตามความเหมาะสม เพื่อประโยชน์ในการบรหิารจดัการใหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงค์
ของกองทุน โดยถอืว่าไดร้บัความเหน็ชอบจากผูถ้อืหน่วยลงทุนแล้ว ทัง้นี้ การเปลี่ยนแปลงดงักล่าวจะ
ค านึงถงึและรกัษาประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนเป็นส าคญั 

 ส าหรบัการลงทุนในประเทศของกองทุนเปิด แอล เอช ดจิติอล อโีคโนม ีกองทุนอาจเขา้ท าธุรกรรมการ
ซื้อโดยมีสญัญาขายคืน (reverse repo) และ/หรอืธุรกรรมประเภทการให้ยืมหลกัทรพัย์ (securities 
lending) รวมถงึอาจลงทุนในหรอืมไีวซ้ึ่งตราสารหนี้ทีม่อีนัดบัความน่าเชื่อถอืต ่ากว่าทีส่ามารถลงทุนได ้
(non – investment grade) และตราสารหนี้ทีไ่ม่ได้รบัการจดัอนัดบัความน่าเชื่อถอื (Unrated) รวมทัง้
ตราสารทุนทีไ่ม่ไดจ้ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์ (Unlisted Securities) นอกจากนี้ อาจพจิารณาลงทุน
ทัง้ในและต่างประเทศ ในเงนิฝากธนาคาร ตราสารแห่งหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ใบส าคญัแสดงสทิธ ิ
รวมถึง หลกัทรพัย์ และ/หรอืทรพัย์สนิอื่นหรอืการหาดอกผลโดยวธิอีื่นตามที่ระบุไวใ้นโครงการ และ/
หรอืตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอื ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนดหรอืให้ความ
เหน็ชอบ ทัง้นี้ กองทุนจะไม่ลงทุนในตราสารทีม่สีญัญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) 
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เรยีน ท่านผูถ้อืหน่วยลงทุน 

 กองทุนเปิด แอล เอช ดจิติอล อโีคโนม ี

 
 บรษิัทหลกัทรพัย์จดัการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จ ากดั ขอน าส่ง “รายงานสรุปสถานะการลงทุน” เพื่อรายงาน   
ผลการด าเนินงานของกองทุนตัง้แต่วนัที ่1 มนีาคม 2562 ถงึวนัที ่29 กุมภาพนัธ ์2563 มาเพื่อโปรดทราบ 

 
สภาพตลาดในรอบบญัชีตัง้แต่ 1 มีนาคม 2562 ถึงวนัท่ี 29 กมุภาพนัธ ์2563 

Update กองทุน LHDIGITAL รอบระยะเวลา 1 มนีาคม 2562 ถงึวนัที ่29 กุมภาพนัธ ์2563                        

• ตัง้แต่รอบระยะเวลา 1 มีนาคม 2562 ถึง 29 กุมภาพันธ์ 2563 กองทุน AXA Digital Economy ที่กองทุน 

LHDIGITAL ลงทุนใหผ้ลตอบทีด่กีว่า +6.49% มากกว่า MSCI World ที ่+4.17% เนื่องจากหุน้ทีก่องทุนเลอืกลงทุน

ทีเ่น้นการใช ้digital, internet, e-commerce มผีลประกอบการทีด่ ีและไดร้บัประโยชน์จากนโยบายกระตุน้เศรษฐกจิ

ของสหรฐัอเมรกิา เช่น การลดภาษขีองบรษิทั   

• แต่ในช่วงไตรมาส 1 ปี 2563 กองทุน AXA Digital Economy มกีารปรบัตวัลดลง เนื่องจากนักลงทุนเริม่มีความ

กงัวลเกี่ยวกบัเศรษฐกจิโลกทีช่ะลอตวัลง เน่ืองจากการแพร่ระบาดของ Covid-19 ทีม่แีนวโน้มกระทบต่อการเตบิโต

ของเศรษฐกิจโลกรุนแรงกว่าที่คาดการณ์ไว้เนื่องจากการกระแพร่ระบาดที่รุนแรงนอกจากประเทศจีน อย่างใน

สหรฐัอเมรกิาและทวปียุโรป  

• อย่างไรก็ตามกองทุน AXA Digital Economy ปรบัขึ้นในช่วงไตรมาสที่ 4 ปี 2562 และต้นปี 2563 หลงัจากที่

ธนาคารกลางสหรฐั (FED) เริม่มกีารปรบัลดอตัราดอกเบีย้นโยบายเพื่อช่วยประครองเศรษฐกจิและลดผลกระทบจาก

สงครามการคา้ระหว่างจนีและสหรฐัอเมรกิา ท าใหน้ักลงทุนเริม่กลบัมาลงทุนในสนิทรพัย์เสีย่งอกีครัง้ โดยเฉพาะหุน้

ทีม่คีุณภาพทีด่ ีมกีารเตบิโตทีส่งู เช่น หุน้ในกองทุนของกอง AXA Digital Economy อกีทัง้ผลประกอบการของหุน้ที่

ทางกองทุนลงทุนออกมาดกีว่าทีน่ักวเิคราะหค์าดท าใหผ้ลตอบแทนสงูกว่า MSCI World  

• ผลประกอบการของหุ้นกลุ่มเทคโนโลยขีองสหรฐัในไตรมาสที่ 4 ยงัคงออกมาดีกว่าที่นักวเิคราะคาดการณ์ โดย

ออกมาดีกว่าคาดการณ์สูงถึง 9.78% ซึ่งอยู่ในระดับสูงในราย sector ของดัชนี S&P500 และรายได้ของกลุ่ม

เทคโนโลยยีงัคงเตบิโต 0.63% 

 

 



 

 

4 

 

กองทุนเปิด แอล เอช ดิจิตอล อีโคโนม ี

Highlights 

• เหมาะสมกับการลงทุนระยะยาว เนื่องจาก digital theme มีการเติบโตที่สูง ในกองทุน AXA Digital Economy       

นักลงทุนสามารถลงทุนในหุ้นทัว่โลกเกี่ยวกับ e-commerce, big data, cloud, internet of things โฆษนา online, 

online payment และทีเ่กีย่วกบัการขนส่งของ e-commerce   

• คาดว่าธุรกจิ E-commerce จะขยายตวั 2 เท่า ภายในปี 2021 และการใช ้internet จะเพิม่ขึน้ 15% ต่อปี ในอกี 5 ปี 

ขา้งหน้า โดยปัจจยัที่สนับสนุนเช่น การใช้มอืถือ และตลาดเกิดใหม่ ที่มีอตัราการใช้ internet และ e-commerce      

ทีส่งู   

• ไดร้บัประโยชน์จากการบรหิารกองทุนที ่active ของทมี AXA ทีม่ทีมีผูจ้ดัการกองทุน นักวเิคราะห ์ทัว่โลกกว่า 80 คน 

และมปีระสบการณ์ดา้นลงทุนเฉลีย่ 20 ปี 

 

บรษิัทขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นอย่างสูง ที่ได้มอบความไว้วางใจให้บรษิัทบรหิารเงนิลงทุนของท่าน 

บรษิทัยงัคงยนืยนัในความตัง้ใจและทุม่เทความสามารถเพื่อบรหิารเงนิของท่านอย่างมปีระสทิธภิาพสงูทีสุ่ดต่อไป และหากท่านมี

ขอ้สงสยัประการใด ท่านสามารถตดิต่อมาได้ที่บรษิทัหลกัทรพัย์จดัการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮา้ส ์จ ากดั หมายเลขโทรศพัท ์  

02-286-3484 หรอืทีอ่เีมล lhfund@lhfund.co.th 

 
 
 
 

ขอแสดงความนับถอื 

             บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน แลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จ ากดั 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

mailto:lhfund@lhfund.co.th
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รายชื่อผู้จดัการกองทุน 
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ตารางเปรียบเทียบผลการด าเนินงาน 
กองทุนเปิด แอล เอช ดิจิตอล อีโคโนมี (ชนิดสะสมมูลค่า) 

ข้อมูล ณ วนัท่ี 28 กมุภาพนัธ ์2563 

 
 

 
 

 
 

 
 

 ขอ้มลู ณ วนัที ่28 กุมภาพนัธ ์2563 
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ตารางเปรียบเทียบผลการด าเนินงาน 
กองทุนเปิด แอล เอช ดิจิตอล อีโคโนมี (ชนิดจา่ยเงินปันผล) 

ข้อมูล ณ วนัท่ี 28 กมุภาพนัธ ์2563 

 
 

 
 

 
 
 

 

ขอ้มลู ณ วนัที ่28 กุมภาพนัธ ์2563 
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ตารางเปรียบเทียบผลการด าเนินงาน 
กองทุนเปิด แอล เอช ดิจิตอล อีโคโนมี (ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอตัโนมติั) 

ข้อมูล ณ วนัท่ี 28 กมุภาพนัธ ์2563 

 
 

 

 
                    

   
ขอ้มลู ณ วนัที ่28 กุมภาพนัธ ์2563 
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- เอกสารการวดัผลการด าเนินงานของกองทุนรวมฉบบันี้ไดจ้ดัท าขึน้ตามมาตรฐานการวดัผลการด าเนินงานของกองทุนรวม
ของสมาคมบรษิทัจดัการลงทุน 

- ผลการด าเนินงานในอดตี/ผลการเปรยีบเทยีบผลการด าเนินงานทีเ่กีย่วขอ้งกบัผลติภณัฑใ์นตลาดทุน มไิดเ้ป็นสิง่ยนืยนัถงึผล
การด าเนินงานในอนาคต 

- ท าความเขา้ใจลกัษณะสนิคา้ เงือ่นไข ผลตอบแทน และความเสีย่ง ก่อนตดัสนิใจลงทุน 
 

รายงานสถานะการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผกูพนั 
มูลค่า ณ วนัท่ี 29 กมุภาพนัธ ์2563 

 

 
รายละเอียดการลงทุนในหลกัทรพัย ์
มูลค่า ณ วนัท่ี 29 กมุภาพนัธ ์2563 

 

รายละเอียดการลงทนุ มลูค่าตามราคาตลาด %NAV

หลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิในประเทศ 23,233,310.67                11.81             

เงนิฝากธนาคาร 23,233,310.67                11.81             

หลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิในต่างประเทศ 182,490,302.52              92.75             

หน่วยลงทุน 182,490,302.52              92.75             

สญัญาซือ้ขายล่วงหน้า (6,102,211.32)                 (3.10)             

สญัญาทีอ่า้งองิกบัอตัราแลกเปลีย่น (6,102,211.32)                 (3.10)             

ประเภทรายการค้างรบัค้างจ่ายหรอืหนี้สนิอืน่ ๆ (13,177,067.25)               (6.70)             

มลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิ 196,754,803.71                  100.00              

อตัราส่วน จ านวนเงินต้น มลูค่ายติุธรรม

(%) หรือ จ านวนหุ้น/ (บาท)

หน่วย

เงินฝากธนาคาร

ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) 11.81 20,777,362.66 23,233,310.67

          รวมเงินฝากธนาคาร 11.81 23,233,310.67

สญัญาซ้ือขายล่วงหน้า

สญัญาทีอ่า้งองิกบัอตัราแลกเปลีย่น -3.10 185,334,615.80 -6,102,211.32

          รวมสญัญาซ้ือขายล่วงหน้า -3.10 -6,102,211.32

หน่วยลงทนุ

     หมวดธุรกจิเงนิทุนและหลกัทรพัย์

AXA INVESTMENT MANAGERS 92.75 40,776.48 182,490,302.52

          รวมหน่วยลงทนุ 92.75 182,490,302.52

รวมเงินลงทนุ 101.46 199,621,401.87

รายการค้างจา่ยหรือหน้ีสินอ่ืน ๆ -1.46 -2,866,598.16

มลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิ 100.00 196,754,803.71

รายละเอียด
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รายละเอียดการลงทุนในสญัญาซื้อขายลว่งหน้า 
มูลค่า ณ วนัท่ี 29 กมุภาพนัธ ์2563 

 
 

รายละเอียดตวัตราสารและอนัดบัความน่าเช่ือถือของตราสารแห่งหน้ี เงินฝาก หรือตราสารก่ึงหน้ีก่ึงทุน 
มูลค่า ณ วนัท่ี 29 กมุภาพนัธ ์2563 

 

สถาบนัการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ TRIS Rating 

ค าอธิบายการจดัอนัดบัเครดิตตราสารหน้ีระยะกลางและยาวมอีายุตัง้แต่ 1 ปีขึ้นไป 

AAA อนัดบัเครดิตสูงสุด มคีวามเสี่ยงต ่าที่สุด ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการช าระดอกเบี้ยและคืนเงนิต้นใน
เกณฑส์งูสุด และไดร้บัผลกระทบน้อยมากจากการเปลีย่นแปลงทางธุรกจิ เศรษฐกจิ และสิง่แวดลอ้มอื่น ๆ 

ประเภทสญัญา คู่สญัญา วตัถุประสงค์ มลูค่าสญัญา

(Notional Amount)

% NAV วนัครบก าหนด ก าไร/ขาดทุน

(Net Gain/Loss)

สญัญาฟอร์เวิร์ด BANK OF AYUDHYA PUBLIC 

COMPANY LIMITED                                                              

ป้องกนัความเสีย่ง 4,135,840.80 (0.0892) 26 Jun 2020 (175,461.75)

สญัญาฟอร์เวิร์ด BANK OF AYUDHYA PUBLIC 

COMPANY LIMITED                                                              

ป้องกนัความเสีย่ง 2,484,480.00 (0.0208) 31 Jul 2020 (41,020.69)

สญัญาฟอร์เวิร์ด BANK OF AYUDHYA PUBLIC 

COMPANY LIMITED                                                              

ป้องกนัความเสีย่ง 9,314,100.00 (0.0773) 28 Aug 2020 (152,161.50)

สญัญาฟอร์เวิร์ด BANK OF AYUDHYA PUBLIC 

COMPANY LIMITED                                                              

ป้องกนัความเสีย่ง 25,001,360.00 (0.1234) 28 Aug 2020 (242,757.46)

สญัญาฟอร์เวิร์ด KASIKORNBANK PUBLIC 

COMPANY LIMITED                                                                 

ป้องกนัความเสีย่ง 18,524,580.00 (0.1980) 31 Jul 2020 (389,494.42)

สญัญาฟอร์เวิร์ด KASIKORNBANK PUBLIC 

COMPANY LIMITED                                                                 

ป้องกนัความเสีย่ง 4,647,930.00 (0.0410) 31 Jul 2020 (80,657.00)

สญัญาฟอร์เวิร์ด KRUNG THAI BANK PUBLIC 

COMPANY LIMITED                                                              

ป้องกนัความเสีย่ง 99,546,150.00 (2.3516) 26 Jun 2020 (4,626,827.70)

สญัญาฟอร์เวิร์ด THE SIAM COMMERCIAL BANK 

PUBLIC COMPANY LIMITED                                                     

ป้องกนัความเสีย่ง 4,586,175.00 (0.0732) 31 Jul 2020 (143,969.10)

สญัญาฟอร์เวิร์ด THE SIAM COMMERCIAL BANK 

PUBLIC COMPANY LIMITED                                                     

ป้องกนัความเสีย่ง 17,094,000.00 (0.1270) 31 Jul 2020 (249,861.70)

สญัญาที่อ้างอิงกบัอตัราแลกเปลีย่น USD/THB

     ประเภท                          ผูอ้อก อนัดบั มลูค่าตาม

ความน่าเช่ือถอื ราคาตลาด

เงนิฝาก ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) AA+(FITCH) 20,706,352.19                 
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AA มคีวามเสีย่งต ่ามาก ผู้ออกตราสารหนี้มคีวามสามารถในการช าระดอกเบี้ยและคนืเงนิต้นในเกณฑ์สูงมาก แต่อาจ
ไดร้บัผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกจิ เศรษฐกจิ และสิง่แวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าอนัดบัเครดติทีอ่ยู่ในระดบั 
AAA 

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

BBB มีความเสี่ยงในระดบัปานกลาง ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการช าระดอกเบี้ยและคืนเงนิต้นในเกณฑ์ที่
เพียงพอ แต่มีความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิง่แวดล้อมอื่น ๆ มากกว่า และอาจมี
ความสามารถในการช าระหนี้อ่อนแอลงเมื่อเทยีบกบัอนัดบัเครดติทีอ่ยู่ในระดบัสงูกว่า 

BB มคีวามเสี่ยงในระดบัสูง ผูอ้อกตราสารหนี้มคีวามสามารถในการช าระดอกเบี้ยและคนืเงนิต้นในเกณฑ์ต ่ากว่าระดบั
ปานกลาง และจะไดร้บัผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงทางธุรกจิ เศรษฐกจิ และสิง่แวดลอ้มอื่น ๆ ค่อนขา้งชดัเจน ซึง่
อาจส่งใหค้วามสามารถในการช าระหนี้อยู่ในเกณฑท์ีไ่ม่เพยีงพอ 

B มคีวามเสีย่งในระดบัสูงมาก ผูอ้อกตราสารหนี้มคีวามสามารถในการช าระดอกเบี้ยและคนืเงนิต้นในเกณฑ์ต ่า และ
อาจจะหมดความสามารถหรอืความตัง้ใจในการช าระหนี้ไดต้ามการเปลีย่นแปลงของสถานการณ์ทางธุรกจิ เศรษฐกจิ 
และสิง่แวดลอ้มอื่น ๆ  

C มคีวามเสี่ยงในการผดินัดช าระหนี้สูงที่สุด ผู้ออกตราสารหนี้ไม่มคีวามสามารถในการช าระดอกเบี้ยและคนืเงนิต้น
ตามก าหนดอย่างชดัเจน โดยตอ้งอาศยัเงื่อนไขทีเ่อื้ออ านวยทางธุรกจิ เศรษฐกจิ และสิง่แวดลอ้มอื่น ๆ อย่างมากจงึ
จะมคีวามสามารถในการช าระหนี้ได ้

D เป็นระดบัทีอ่ยู่ในสภาวะผดินัดช าระหนี้ โดยผูอ้อกตราสารหนี้ไม่สามารถช าระดอกเบีย้และคนืเงนิตน้ไดต้ามก าหนด 
อนัดบัเครดติจาก AA ถึง C อาจมเีครือ่งหมายบวก (+) หรอืลบ (-) ต่อท้ายเพือ่จ าแนกความแตกต่างของคุณภาพของ

อนัดบัเครดติภายในระดบัเดยีวกนั 

ค าอธิบายการจดัอนัดบัเครดิตตราสารหน้ีระยะสัน้มอีายุต า่กว่า 1 ปี 

T1 ผูอ้อกตราสารหนี้มสีถานะทัง้ทางด้านการตลาดและการเงนิที่แขง็แกร่งในระดบัดมีาก และนักลงทุนจะได้รบัความ

คุม้ครองจากการผดินัดช าระหนี้ทีด่กีว่าอนัดบัเครดติในระดบัอื่น ผูอ้อกตราสารทีไ่ดร้บัอนัดบัเครดติในระดบัดงักล่าว

ซึง่มเีครื่องหมาย “+” ดว้ยจะไดร้บัความคุม้ครองดา้นการผดินัดช าระหนี้ทีส่งูยิง่ขึน้ 

T2 ผูอ้อกตราสารหนี้มสีถานะทัง้ทางดา้นการตลาดและการเงนิทีแ่ขง็แกร่งในระดบัด ีและมคีวามสามารถในการช าระหนี้

ระยะสัน้ในระดบัทีน่่าพอใจ 

T3 ผูอ้อกตราสารหนี้มคีวามสามารถในการช าระหนี้ระยะสัน้ในระดบัทีย่อมรบัได ้

T4 ผูอ้อกตราสารหนี้มคีวามสามารถในการช าระหนี้ระยะสัน้ทีค่่อนขา้งอ่อนแอ 
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อนัดบัเครดติทุกประเภททีจ่ดัโดย TRIS Rating เป็นอนัดบัเครดติตราสารหนี้ในตระกูลเงนิบาท ซึง่สะทอ้นความสามารถ

ในการช าระหนี้ของผู้ออกตราสารโดยไม่รวมความเสีย่งในการเปลีย่นแปลงการช าระหนี้จากสกุลเงนิบาทเป็นสกุลเงนิตรา

ต่างประเทศ 

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

เปลี่ยนแปลงอนัดบัเครดติของผูอ้อกตราสารในระยะปานกลางหรอืระยะยาว โดย TRIS Rating จะพจิารณาถงึโอกาสทีจ่ะเกดิ

การเปลี่ยนแปลงของภาวะอุตสาหกรรมและสภาพแวดล้อมทางธุรกิจในอนาคตของผู้ออกตราสารที่อาจกระทบต่ อ

ความสามารถในการช าระหนี้ ทัง้นี้ แนวโน้มอนัดบัเครดติทีอ่อกใหแ้ก่หน่วยงานหนึ่ง ๆ จะเทยีบเท่ากบัความสามารถในการ

ช าระหนี้ของหน่วยงานนัน้ ๆ แนวโน้มอนัดบัเครดติแบ่งออกเป็น 4 ระดบั ไดแ้ก่ 

Positive  หมายถงึ อนัดบัเครดติอาจปรบัขึน้ 

Stable  หมายถงึ อนัดบัเครดติอาจไม่เปลีย่นแปลง 

Negative หมายถงึ อนัดบัเครดติอาจปรบัลดลง 

Developing หมายถงึ อนัดบัเครดติอาจปรบัขึน้ ปรบัลดลง หรอืไม่เปลีย่นแปลง 

สถาบนัการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ Fitch Rating 
ค าอธิบายการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือระยะยาว ส าหรบัประเทศไทย 

AAA(tha) แสดงถงึระดบัความน่าเชื่อถอืขัน้สูงสุดของอนัดบัความน่าเชื่อถอืภายในประเทศไทย ซึ่งก าหนดโดย Fitch โดย
อนัดบัความน่าเชื่อถอืนี้จะมอบใหก้บัอนัดบัความน่าเชื่อถอืทีม่คีวามเสีย่ง “น้อยทีสุ่ด” เมื่อเปรยีบเทยีบกบัผูอ้อก
ตราสารหรอืตราสารอื่นในประเทศไทย และโดยปกตแิลว้จะก าหนดใหแ้ก่ตราสารทางการเงนิทีอ่อกหรอืค ้าประกนั
โดยรฐับาล 

AA(tha) แสดงถงึระดบัความน่าเชื่อถอืขัน้สูงมากเปรยีบเทยีบกบัผูอ้อกตราสารหรอืตราสารอื่นในประเทศไทย โดยระดบั
ความน่าเชื่อถือของตราสารทางการเงนิขัน้นี้ต่างจากผู้ออกตราสารหรอืตราสารอื่นที่ได้รบัการจดัอนัดบั ความ
น่าเชื่อถอืขัน้สงูสุดของประเทศไทยเพยีงเลก็น้อย 

BBB (tha) แสดงถึงระดบัความน่าเชื่อถือขัน้ปานกลางเมื่อเปรยีบเทียบกับผู้ออกตราสารหรอืตราสารอื่นในประเทศไทย 
อย่างไรกด็มีคีวามเป็นไปได้มากว่าการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์หรอืสภาพทางเศรษฐกิจจะมผีลกระทบต่อ
ความสามารถในการช าระหนี้ได้ตรงตามก าหนดเวลาของตราสารทางการเงนิเหล่านี้มากกว่าตราสารหนี้อื่นที่
ไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเชื่อถอืในประเภททีส่งูกว่า 

BB (tha) แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือค่อนข้างต ่าเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรอืตราสารอื่นในประเทศไทย      
การช าระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารเหล่านี้ภายในประเทศนั ้น ๆ มีความไม่แน่นอนในระดับหนึ่ งและ
ความสามารถในการช าระหนี้คนืตามก าหนดเวลาจะมคีวามไม่แน่นอนมากขึน้ตามการเปลีย่นแปลงของเศรษฐกจิ
ในทางลบ 
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B (tha) แสดงถงึระดบัความน่าเชื่อถอืขัน้ต ่าอย่างมนีัยส าคญัเมื่อเปรยีบเทยีบกบัผูอ้อกตราสารหรอืตราสารอื่นในประเทศ
ไทย การปฏบิตัติามเงือ่นไขของตราสารหนี้และขอ้ผกูพนัทางการเงนิยงัคงเป็นไปไดใ้นปัจจุบนั แต่ความมัน่คงยงั
จ ากดัอยู่ในระดบัหนึ่งเท่านัน้ และความสามารถในการช าระหนี้คนืตามก าหนดเวลาอย่างต่อเน่ืองนัน้ไม่แน่นอน 
ขึน้อยู่กบัสภาวะทีเ่อือ้ต่อการด าเนินธุรกจิและสภาพทางเศรษฐกจิ 

CCC(tha), CC(tha), C(tha)   แสดงถึงระดบัความน่าเชื่อถอืขัน้ต ่ามากเมื่อเปรยีบเทยีบกบัผูอ้อกตราสารหรอืตราสารอื่นใน
ประเทศไทย ความสามารถในการปฏบิตัติามขอ้ผูกพนัทางการเงนิขึน้อยู่กบัสภาวะทีเ่อื้อต่อการด าเนินธุรกจิและ
การพฒันาทางเศรษฐกจิเพยีงอย่างเดยีว 

D(tha) อนัดบัความน่าเชื่อถอืเหล่านี้ จะถูกก าหนดใหส้ าหรบัองคก์รหรอืตราสารหนี้ซึง่ก าลงัอยู่ในภาวะผดินัดช าระหนี้ใน
ปัจจุบนั 

ค าอธิบายการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือระยะสัน้ ส าหรบัประเทศไทย 

F1 (tha) แสดงถงึระดบัความสามารถขัน้สงูสุดในการช าระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารตรงตามก าหนดเมื่อเปรยีบเทยีบกบั

ผูอ้อกตราสารหรอืตราสารอื่น ๆ ในประเทศไทย ภายใต้อนัดบัความน่าเชื่อถือนี้จะมอบให้ส าหรบัอนัดบัความ

น่าเชื่อถอืทีม่คีวามเสีย่ง “น้อยทีสุ่ด” เมื่อเปรยีบเทยีบกบัผูอ้อกตราสารอื่นในประเทศเดยีวกนัและโดยปกตแิลว้จะ

ก าหนดใหก้บัตราสารทางการเงนิทีอ่อกหรอืค ้าประกนัโดยรฐับาล ในกรณีทีม่รีะดบัความน่าเชื่อถอืสูงเป็นพเิศษ

จะมสีญัลกัษณ์ “+” แสดงไวเ้พิม่เตมิจากอนัดบัความน่าเชื่อถอืทีก่ าหนด 

F2 (tha) แสดงถึงระดบัความสามารถในการช าระหนี้ตามเงื่อนไขทางการเงนิของตราสารตามก าหนดเวลาในระดบัที่น่า

พอใจเมื่อเปรยีบเทียบกบัผู้ออกตราสารหรอืตราสารอื่น ๆ ในประเทศไทย อย่างไรก็ดี ระดบัความน่าเชื่อถือ

ดงักล่าวยงัไม่อาจเทยีบเท่ากบักรณีทีไ่ดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเชื่อถอืทีส่งูกว่า 

F3 (tha) แสดงถึงระดบัความสามารถในการช าระหนี้ตามเงื่อนไขทางการเงนิของตราสารตามก าหนดเวลาในระดบัปาน

กลางเมื่อเปรยีบเทยีบกบัผูอ้อกตราสารหรอืตราสารอื่น ๆ ในประเทศไทย ความสามารถในการช าระหนี้ดงักล่าว

จะมคีวามไม่แน่นอนมากขึน้ไปตามความเปลีย่นแปลงในทางลบในระยะสัน้มากกว่าตราสารทีไ่ดร้บัการจดัอนัดบั

ความน่าเชื่อถอืทีส่งูกว่า 

B (tha) แสดงถงึระดบัความสามารถในการช าระหนี้ตามเงือ่นไขทางการเงนิของตราสารตามก าหนดเวลาทีไ่ม่แน่นอนเมื่อ

เปรยีบเทยีบกับผู้ออกตราสารหรอืตราสารอื่น ๆ ในประเทศไทย ความสามารถในการช าระหนี้ดงักล่าวจะไม่

แน่นอนมากขึน้ตามการเปลีย่นแปลงทางเศรษฐกจิแลการเงนิในทางลบระยะสัน้ 

C (tha) แสดงถงึระดบัความสามารถในการช าระหนี้ตามเงือ่นไขทางการเงนิของตราสารตามก าหนดเวลาทีไ่ม่แน่นอนสูง

เมื่อเปรยีบเทยีบกบัผู้ออกตราสารหรอืตราสารอื่น ๆ ในประเทศไทย ความสามารถในการปฏบิตัติามขอ้ผูกพนั

ทางการเงนิขึน้อยู่กบัสภาวะทีเ่อือ้ต่อการด าเนินธุรกจิและสภาพการณ์ทางเศรษฐกจิเท่านัน้ 
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D (tha) แสดงถงึการผดินัดช าระหนี้ทีไ่ดเ้กดิขึน้แลว้หรอืก าลงัจะเกดิขึน้ 

หมายเหตุประกอบการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือในระยะยาว ในระยะสัน้ ส าหรบัประเทศไทย 

เครื่องบ่งชี้พเิศษส าหรบัประเทศไทย “tha” จะถูกระบุไวต้่อจากอนัดบัความน่าเชื่อถือทุกระดบั เพื่อแยกความแตกต่าง

ออกจากการจดัอนัดบัความน่าเชื่อถอืระดบัสากล เครื่องหมาย “ + ” หรอื “ - ” อาจจะถูกระบุไว้เพิม่เติมต่อจากอนัดบัความ

น่าเชื่อถอืส าหรบัประเทศหนึ่ง ๆ เพื่อแสดงถงึสถานะย่อยโดยเปรยีบเทยีบกนัภายในอนัดบัความน่าเชื่อถอืขึน้หลกั ทัง้นี้ จะไม่

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

ส าหรบัอนัดบัความน่าเชื่อถอืในระยะยาวและจะไม่มกีารระบุสญัลกัษณ์ต่อทา้ยดงักล่าวส าหรบัอนัดบัความน่าเชื่อถอืใน

ระยะสัน้ นอกเหนือจาก “F1 (tha)” 

สญัญาณการปรบัอนัดบัความน่าเชื่อถือ (Rating Watch) : สญัญาณการปรบัอนัดบัความน่าเชื่อถอืจะถูกใช้เพื่อแจ้งให้
นักลงทุนทราบว่ามคีวามเป็นไปไดท้ีจ่ะมกีารเปลีย่นแปลงอนัดบัความน่าเชื่อถอืและแจง้แนวโน้มทศิทางของการเปลีย่นแปลง
ดงักล่าว สญัญาณดงักล่าวอาจระบุเป็น “สญัญาณบวก” ซึ่งบ่งชี้แนวโน้มในการปรบัอนัดบัความน่าเชื่อถือให้สูงขึ้น “สญัญาณลบ”    
จะบ่งชีแ้นวโน้มในการปรบัอนัดบัความน่าเชื่อถอืใหต้ ่าลง หรอื “สญัญาณววิฒัน์” ในกรณีทีอ่นัดบัความน่าเชื่อถอือาจจะไดร้บั
การปรบัขึน้ ปรบัลง หรอืคงที ่โดยปกตสิญัญาณการปรบัอนัดบัความน่าเชื่อถอืมกัจะถูกระบุไวส้ าหรบัช่วงระยะเวลาสัน้ ๆ 

 
              

รายงานสรปุเงินลงทุนในตราสารแห่งหน้ี เงินฝาก หรือตราสารก่ึงหน้ีก่ึงทุน  
 มูลค่า ณ วนัท่ี 29 กมุภาพนัธ ์2563 

  

 

 

 

กลุม่ของตราสารการลงทนุ มลูค่าตามราคาตลาด %NAV

(ก) ตราสารภาครฐัไทย/ตราสารภาครฐัต่างประเทศ 20,706,352.19                10.52        

(ข) ตราสารทีธ่นาคารทีม่กีฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ ธนาคารพาณิชย์                                      - -           

หรอืบรษิทัเงนิทุนเป็นผูอ้อก/สัง่จ่าย/รบัอาวลั/ค า้ประกนั

(ค) ตราสารทีม่อีนัดบัความน่าเชื่อถอือยูใ่นอนัดบัทีส่ามารถ -                              -           

ลงทุนได้ (Investment grade)

(ง) ตราสารทีม่อีนัดบัความน่าเชื่อถอือยูใ่นอนัดบัต ่ากวา่อนัดบัที่ -                              -           

สามารถลงทุนได้ (Investment grade) หรอืไม่ม ีRating

สดัส่วนเงนิลงทุนขัน้สงูต่อมลูค่าทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุนส าหรบักลุ่มตราสารตาม (ง) เท่ากบั 15% NAV 

 



 

 

15 

 

กองทุนเปิด แอล เอช ดิจิตอล อีโคโนม ี

รายงานการลงทุนท่ีไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน 
รอบปีบญัชีระหวา่งวนัท่ี 1 มีนาคม 2562 ถึงวนัท่ี 29 กมุภาพนัธ ์2563 

วนัที ่ รายละเอยีด การด าเนินการแกไ้ข 
  

 
 

 

 

 

การใช้สิทธิออกเสียงในท่ีประชุมผู้ถือหุ้น 

ผู้ลงทุนสามารถตรวจดูแนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงและการด าเนินการใช้สิทธิออกเสียงได้ที่ website ของ   
บรษิทัจดัการ www.lhfund.co.th 
 
 
 

รายงานรายช่ือของบุคคลท่ีเก่ียวข้อง ท่ีมีการท าธรุกรรมกบักองทุนรวม 

กองทุนเปิด แอล เอช ดิจิตอล อีโคโนมี มีการท าธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องในรอบระยะเวลาตัง้แต่วันที ่             

1 มนีาคม 2562 ถงึวนัที ่29 กุมภาพนัธ ์2563 ตามรายชื่อ ดงันี้ 

- ไม่ม ี  - 

หมายเหตุ : ผูล้งทุนสามารถตรวจสอบการท าธุรกรรมกบับุคคลที่เกี่ยวขอ้งกบักองทุนรวม ได้ที่บรษิทัจดัการโดยตรง หรอืที่ website ของบรษิัท

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

  
 
 

อตัราส่วนหมุนเวยีนการลงทนุของกองทุน (Portfolio Turnover Ratio: PTR) 
มูลค่า ณ วนัท่ี 29 กมุภาพนัธ ์2563 

 
 
 
 
 
 

ช่ือกองทนุ PTR

กองทุนเปิด แอล เอช ดจิติอล อโีคโนมี N/A

http://www.lhfund.co.th/
http://www.sec.or.th/
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ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3  
ณ วนัท่ี 29 กมุภาพนัธ ์2563 

ช่ือกองทุน ผู้ถือหน่วย สดัส่วน (ร้อยละ) 

กองทุนเปิด แอล เอช ดจิติอล อโีคโนม ี กลุ่มบุคคลใดบุคคลหนึ่ง - 

 
 
 

ค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเกบ็จากกองทุนรวม 
ส าหรบัรอบระยะเวลาตัง้แต่วนัท่ี 1 มีนาคม 2562 ถึงวนัท่ี 29 กมุภาพนัธ ์2563 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ค่าใช้จ่ายทีเ่รยีกเก็บจากกองทุน* จ านวนเงนิ

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

ค่าธรรมเนยีมการจดัการ (Management Fee) 2,680.91 1.341 ไม่เกนิรอ้ยละ 2.50

ค่าธรรมเนยีมผูดู้แลผลประโยชน์ (Trustee Fee) 64.34 0.032 ไม่เกนิรอ้ยละ 0.10

ค่าธรรมเนยีมนายทะเบยีน (Registrar Fee) 536.18 0.268 ไม่เกนิรอ้ยละ 0.50

ค่าสอบบญัช ี(Audit Fee) 60.00 0.030 ตามทีจ่่ายจรงิ

ค่าทีป่รกึษาการลงทุน (Advisory Fee) ไม่มี ไม่มี ไม่มี

ค่าจดัตัง้และจดทะเบยีนกองทุน (Setup and Registered Fund) 42.88 0.021 ตามทีจ่่ายจรงิ

ค่าใช้จ่ายอืน่ ๆ ในการด าเนนิโครงการ  (Others Operating  Expense) 31.82 0.016 ตามทีจ่่ายจรงิ

รวมค่าใช้จ่ายทัง้หมด** 3,416.13 1.708

ค่าใช้จ่ายในการซือ้ขายหลกัทรพัย์ 34.78 0.017 ตามทีจ่่ายจรงิ

หมายเหตุ

*    ค่าธรรมเนยีมและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ รวมภาษมีลูค่าเพิม่ ภาษธุีรกจิเฉพาะ หรอืภาษอีืน่ใดในท านองเดยีวกนั (ถ้าม)ี

**   ไม่รวมค่านายหน้าซือ้ขายหลกัทรพัย ์และค่าธรรมเนยีมต่าง ๆ ทีเ่กดิขึน้จากการซือ้ขายหลกัทรพัย์

รอ้ยละของมลูค่าทรพัยส์นิสทุธิ
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รายงานของผู้สอบบญัชีรบัอนุญาต  
 

เสนอต่อ ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด แอล เอช ดิจิตอล อีโคโนมี 

 
ความเหน็  

ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบการเงนิของกองทุนเปิด แอล เอช ดจิติอล อโีคโนม ีซึง่ประกอบดว้ยงบดุลและงบประกอบรายละเอยีด
เงนิลงทุน ณ วนัที ่29 กุมภาพนัธ ์2563 งบก าไรขาดทุน งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสนิทรพัยสุ์ทธ ิงบกระแสเงนิสด และขอ้มูล
ทางการเงนิทีส่ าคญัส าหรบัปีสิน้สุดวนัเดยีวกนัและหมายเหตุประกอบงบการเงนิ รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบญัชทีี่
ส าคญั  

ขา้พเจ้าเห็นว่า งบการเงนิขา้งต้นนี้แสดงฐานะการเงนิและรายละเอียดเงนิลงทุนของกองทุนเปิด แอล เอช ดจิิตอล อีโคโนมี      
ณ วนัที ่29 กุมภาพนัธ์ 2563 ผลการด าเนินงาน การเปลี่ยนแปลงสนิทรพัยสุ์ทธ ิกระแสเงนิสด และขอ้มูลทางการเงนิทีส่ าคญั
ส าหรบัปีสิน้สุดวนัเดยีวกนั โดยถูกตอ้งตามทีค่วรในสาระส าคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ  
 
เกณฑใ์นการแสดงความเหน็  

ขา้พเจา้ไดป้ฏบิตังิานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัช ีความรบัผดิชอบของขา้พเจา้ไดก้ล่าวไวใ้นวรรคความรบัผดิชอบ
ของผู้สอบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงนิในรายงานของข้าพเจ้า ขา้พเจ้ามีความเป็นอิสระจากกองทุนตามข้อก าหนด
จรรยาบรรณของผู้ประกอบวชิาชพีบญัชทีี่ก าหนดโดยสภาวชิาชพีบญัชใีนส่วนที่เกี่ยวขอ้งกบัการตรวจสอบงบการเงนิ แล ะ
ขา้พเจา้ไดป้ฏบิตัติามความรบัผดิชอบดา้นจรรยาบรรณอื่นๆ ซึ่งเป็นไปตามขอ้ก าหนดเหล่านี้ ขา้พเจา้เชื่อว่าหลกัฐานการสอบ
บญัชทีีข่า้พเจา้ไดร้บัเพยีงพอและเหมาะสมเพื่อใชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเหน็ของขา้พเจา้  
 
ข้อมูลอ่ืน  

ผูบ้รหิารกองทุนฯ เป็นผูร้บัผดิชอบต่อขอ้มลูอื่น ขอ้มลูอื่นประกอบดว้ย ขอ้มลูซึง่รวมอยู่ในรายงานประจ าปีของกองทุนฯ แต่ไม่
รวมถึงงบการเงนิและรายงานของผู้สอบบญัชทีี่อยู่ในรายงานประจ าปีนัน้ ขา้พเจ้าคาดว่าขา้พเจ้าจะได้รบัรายงานประจ าปี
ภายหลงัวนัทีใ่นรายงานของผูส้อบบญัชนีี้ 

ความเหน็ของขา้พเจา้ต่องบการเงนิไม่ครอบคลุมถงึขอ้มลูอื่นและขา้พเจา้ไม่ไดใ้ห้ความเชื่อมัน่ต่อขอ้มลูอื่น 

ความรบัผดิชอบของขา้พเจา้ทีเ่กี่ยวเน่ืองกบัการตรวจสอบงบการเงนิคอื การอ่านและพจิารณาว่าขอ้มูลอื่นมคีวามขดัแยง้ทีม่ี
สาระส าคญักบังบการเงนิหรอืกบัความรูท้ีไ่ด้รบัจากการตรวจสอบของขา้พเจา้ หรอืปรากฏว่าขอ้มูลอื่นมกีารแสดงขอ้มูลทีข่ดั
ต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระส าคญัหรอืไม่  
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เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจ าปีของกองทุนฯ และหากข้าพเจ้าสรุปได้ว่ามีการแสดงขอ้มูลที่ขดัต่อข้อเท็จจรงิอนัเป็น
สาระส าคญั ขา้พเจา้จะสื่อสารเรื่องดงักล่าวกบัผูบ้รหิารกองทุนฯ เพื่อใหผู้บ้รหิารกองทุนฯ ด าเนินการแกไ้ขขอ้มลูที่แสดงขดัต่อ
ขอ้เทจ็จรงิ 

 
ความรบัผิดชอบของผูบ้ริหารกองทุนฯ ต่องบการเงิน 

ผู้บรหิารกองทุนฯ มีหน้าที่รบัผิดชอบในการจดัท าและน าเสนองบการเงนิเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงนิ และรบัผดิชอบเกีย่วกบัการควบคุมภายในทีผู่บ้รหิารกองทุนฯ พจิารณาว่าจ าเป็นเพื่อใหส้ามารถจดัท างบ
การเงนิทีป่ราศจากการแสดงขอ้มลูทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระส าคญัไม่ว่าจะเกดิจากการทุจรติหรอืขอ้ผดิพลาด  

ในการจดัท างบการเงนิ ผู้บรหิารกองทุนฯ รบัผิดชอบในการประเมินความสามารถของกองทุนในการด าเนินงานต่อเนื่อง  
เปิดเผยเรื่องทีเ่กีย่วกบัการด าเนินงานต่อเนื่อง (ตามความเหมาะสม) และการใชเ้กณฑก์ารบญัชสี าหรบัการด าเนินงานต่อเนื่อง
เวน้แต่ผูบ้รหิารกองทุนฯ มคีวามตัง้ใจทีจ่ะเลกิกองทุนหรอืหยุดด าเนินงานหรอืไม่สามารถด าเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้  

ผูบ้รหิารกองทุนฯ มหีน้าทีใ่นการก ากบัดแูลกระบวนการในการจดัท ารายงานทางการเงนิของกองทุน  
 
ความรบัผิดชอบของผู้สอบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน  

การตรวจสอบของขา้พเจา้มวีตัถุประสงค์เพื่อให้ไดค้วามเชื่อมัน่อย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงนิโดยรวมปราศจากการแสดง
ขอ้มูลที่ขดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระส าคญัหรอืไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจรติหรอืขอ้ผดิพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบ
บญัชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมัน่อย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมัน่ในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการ
รบัประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขดัต่อข้อเท็จจริงอนัเป็น
สาระส าคญัที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขดัต่อขอ้เท็จจริงอาจเกิดจากการทุจรติหรอืข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระส าคญัเมื่อ
คาดการณ์อย่างสมเหตุสมผลว่ารายการที่ขดัต่อขอ้เทจ็จรงิแต่ละรายการหรอืทุกรายการรวมกนัจะมผีลต่อการตดัสนิใจทาง
เศรษฐกจิของผูใ้ชง้บการเงนิจากการใชง้บการเงนิเหล่านี้  

ในการตรวจสอบของขา้พเจา้ตามมาตรฐานการสอบบญัช ีขา้พเจา้ใชดุ้ลยพนิิจและการสงัเกตและสงสยัเยีย่งผูป้ระกอบวชิาชพี
ตลอดการตรวจสอบ การปฏบิตังิานของขา้พเจา้รวมถงึ  
• ระบุและประเมนิความเสีย่งจากการแสดงขอ้มูลทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระส าคญัในงบการเงนิไม่ ว่าจะเกดิจากการ

ทุจรติหรอืข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบตัิงานตามวิธกีารตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านัน้ และได้
หลกัฐานการสอบบญัชทีี่เพยีงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของขา้พเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบ
ข้อมูลที่ขดัต่อข้อเท็จจรงิอนัเป็นสาระส าคัญซึ่ งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด 
เน่ืองจากการทุจรติอาจเกี่ยวกบัการสมรูร้่วมคดิ การปลอมแปลงเอกสารหลกัฐาน การตัง้ใจละเวน้การแสดงขอ้มูล  การ
แสดงขอ้มลูทีไ่ม่ตรงตามขอ้เทจ็จรงิหรอืการแทรกแซงการควบคุมภายใน  

• ท าความเขา้ใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวขอ้งกบัการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวธิกีารตรวจสอบที่เหมาะสมกบั
สถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวตัถุประสงคใ์นการแสดงความเหน็ต่อความมปีระสทิธผิลของการควบคุมภายในของกองทุน  
 

• ประเมนิความเหมาะสมของนโยบายการบญัชทีีผู่บ้รหิารกองทุนฯ ใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบญัชี
และการเปิดเผยขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งซึง่จดัท าขึน้โดยผูบ้รหิารกองทุนฯ  

• สรุปเกี่ยวกบัความเหมาะสมของการใชเ้กณฑ์การบญัชสี าหรบัการด าเนินงานต่อเนื่องของผู้บรหิารกองทุนฯ และจาก
หลกัฐานการสอบบญัชทีีไ่ดร้บั สรุปว่ามคีวามไม่แน่นอนทีม่ีสาระส าคญัทีเ่กี่ยวกบัเหตุการณ์หรอืสถานการณ์ทีอ่าจเป็น
เหตุให้เกิดขอ้สงสยัอย่างมีนัยส าคญัต่อความสามารถของกองทุนในการด าเนินงานต่อเนื่องหรอืไม่  ถ้าขา้พเจ้าได้ข้อ
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สรุปว่ามคีวามไม่แน่นอนทีม่สีาระส าคญั ขา้พเจา้ตอ้งกล่าวไวใ้นรายงานของผูส้อบบญัชขีองขา้พเจา้โดยใหข้้อสงัเกตถงึ
การเปิดเผยขอ้มูลในงบการเงนิที่เกี่ยวข้อง หรือถ้าการเปิดเผยข้อมูลดงักล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้าจะ
เปลี่ยนแปลงไป ขอ้สรุปของขา้พเจ้าขึ้นอยู่กบัหลกัฐานการสอบบญัชทีีไ่ดร้บัจนถึงวนัที่ในรายงานของผูส้อบบญัชขีอง
ขา้พเจา้ อย่างไรกต็าม เหตุการณ์หรอืสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุใหก้องทุนตอ้งหยุดการด าเนินงานต่อเนื่อง  

• ประเมนิการน าเสนอ โครงสรา้งและเนื้อหาของงบการเงนิโดยรวม รวมถงึการเปิดเผยขอ้มูลว่างบการเงนิแสดงรายการ
และเหตุการณ์ในรปูแบบทีท่ าใหม้กีารน าเสนอขอ้มลูโดยถูกตอ้งตามทีค่วรหรอืไม่  

ขา้พเจ้าได้สื่อสารกบัผู้บรหิารกองทุนฯ ในเรื่องต่างๆ ที่ส าคญั ซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้
วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยส าคญัที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องที่มนีัยส าคญัในระบบการควบคุมภายในหาก
ขา้พเจา้ไดพ้บในระหว่างการตรวจสอบของขา้พเจา้  

ขา้พเจา้ไดใ้หค้ ารบัรองแก่ผูบ้รหิารกองทุนฯ ว่าขา้พเจา้ไดป้ฏบิตัติามขอ้ก าหนดจรรยาบรรณทีเ่กีย่วขอ้งกบัความเป็นอสิระและ
ไดส้ื่อสารกบัผูบ้รหิารกองทุนฯ เกีย่วกบัความสมัพนัธท์ัง้หมดตลอดจนเรื่องอื่นซึง่ขา้พเจา้เชื่อว่ามเีหตุผลทีบุ่คคลภายนอกอาจ
พจิารณาว่ากระทบต่อความเป็นอสิระของขา้พเจา้และมาตรการทีข่า้พเจา้ใชเ้พื่อป้องกนัไม่ใหข้า้พเจา้ขาดความเป็นอสิระ  

จากเรื่องที่สื่อสารกับผู้บริหารกองทุนฯ ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่องต่างๆ ที่มีนัยส าคัญมากที่ สุดในการตรวจสอบ                     
งบการเงนิในงวดปัจจุบนัและก าหนดเป็นเรื่องส าคญัในการตรวจสอบ ขา้พเจ้าไดอ้ธบิายเรื่องเหล่านี้ในรายงานของผูส้อบบญัชี
เวน้แต่กฎหมายหรอืขอ้บงัคบัไม่ใหเ้ปิดเผยต่อสาธารณะเกีย่วกบัเรื่องดงักล่าว หรอืในสถานการณ์ทีย่ากทีจ่ะเกดิขึน้ ขา้พเจา้
พจิารณาว่าไม่ควรสื่อสารเรื่องดงักล่าวในรายงานของขา้พเจา้เพราะการกระท าดงักล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุผล
ว่าจะมผีลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อส่วนไดเ้สยีสาธารณะจากการสื่อสารดงักล่าว 
 
ผูส้อบบญัชทีีร่บัผดิชอบงานสอบบญัชแีละการน าเสนอรายงานฉบบันี้คอื นางขวญัใจ  เกยีรตกิงัวาฬไกล 

 
 

 
 
 

นางขวญัใจ  เกยีรตกิงัวาฬไกล 
ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต เลขที ่5875 
บรษิทั เอเอสว ีแอนด ์แอสโซซเิอทส ์จ ากดั 
 
กรุงเทพมหานคร 
18 พฤษภาคม 2563 
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กองทุนเปิด แอล เอช ดิจิตอล อีโคโนม ี
งบดลุ 

ณ วนัท่ี 29 กมุภาพนัธ ์2563 

 

หน่วย : บาท

หมายเหตุ 29/2/63 28/2/62

สินทรพัย์

เงนิลงทุนตามมลูค่ายตุธิรรม 182,490,302.52 276,938,791.01

(ราคาทุน ณ วนัที ่29/2/63 : 177,858,210.67 บาท) 

(ราคาทุน ณ วนัที ่28/2/62 : 266,518,748.00 บาท) 

เงนิฝากธนาคาร 6 23,224,250.21    1,708,610.41       

ดอกเบีย้ค้างรบั 9,060.46           1,699.77            

ลกูหนี้จากการขายเงนิลงทุน 10,647,864.59    996,787.20         

สนิทรพัยต์ราสารอนุพนัธ์ 7 -                  1,835,691.57       

ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า -                  6,820.53            

ค่าใช้จ่ายรอการตดับญัชี 4.5 46,036.52          88,917.08           

รวมสินทรพัย์ 216,417,514.30   281,577,317.57    

หน้ีสิน

หนี้สนิตราสารอนุพนัธ์ 7 6,102,211.32      1,433,664.59       

เจ้าหนี้จากการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน 12,883,048.01    1,213,413.30       

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 315,157.00        407,915.30         

หนี้สนิอืน่ 362,294.26        10,272.84           

รวมหน้ีสิน 19,662,710.59     3,065,266.03        

สินทรพัยส์ทุธิ 196,754,803.71   278,512,051.54    

สินทรพัยส์ทุธิ :

ทุนทีไ่ด้รบัจากผูถ้อืหน่วยลงทุน 183,178,504.56   264,395,520.40    

ก าไรสะสม

บญัชปีรบัสมดุล (385,239.51) 2,646,463.54

ก าไรสะสมจากการด าเนนิงาน 5 13,961,538.66 11,470,067.60

สินทรพัยส์ทุธิ 196,754,803.71   278,512,051.54    

สนิทรพัยส์ทุธต่ิอหน่วยทีค่ านวณแยกตามประเภทผูถ้อืหน่วยลงทุน มดีงันี้

ชนดิสะสมมลูค่า 11.6494            10.8234             

ชนดิขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตัิ 11.6476            10.8221             

ชนดิจ่ายเงนิปันผล 10.0947            10.3845             

จ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายแลว้ทัง้หมด ณ วนัสิน้ปี/งวด (หน่วย) แยกตามประเภทผูถ้อืหน่วยลงทุน มดีงันี้

ชนดิสะสมมลูค่า 5,885,159.0869   5,648,698.9835    

ชนดิขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตัิ 1,733,291.9654   3,361,188.3309    

ชนดิจ่ายเงนิปันผล 10,699,399.3913 17,429,664.7236  

รวม 18,317,850.4436 26,439,552.0380

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นสว่นหนึง่ของงบการเงนินี้
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กองทุนเปิด แอล เอช ดิจิตอล อีโคโนม ี
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน 

ณ วนัท่ี 29 กมุภาพนัธ ์2563 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หน่วย : บาท

การแสดงรายละเอยีดเงนิลงทุนใช้การจดักลุ่มตามประเภทของเงนิลงทุน

ชื่อหลกัทรพัย์ ชื่อยอ่หลกัทรพัย์

เงินลงทนุในกองทนุรวมต่างประเทศ

AXA World Funds SICAV - Framlington Digital Economy AXFDICU LX -                40,776.4770      182,490,302.52       100.00            

รวมเงินลงทนุในกองทนุรวมต่างประเทศ 182,490,302.52         100.00               

รวมเงินลงทนุทัง้ส้ิน (ราคาทนุ 177,858,210.67 บาท) 182,490,302.52         100.00               

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นสว่นหนึง่ของงบการเงนินี้

มลูค่ายตุธิรรม

อตัราสว่นของ

มลูค่ายตุธิรรม 

(%) จ านวนหน่วย มลูค่าทีต่ราไว้

วนัครบ

ก าหนด
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กองทุนเปิด แอล เอช ดิจิตอล อีโคโนม ี

กองทุนเปิด แอล เอช ดิจิตอล อีโคโนม ี
งบก าไรขาดทุน 

ส าหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 29 กมุภาพนัธ ์2563 
 

 

หน่วย : บาท

ส าหรบัปีส้ินสดุ ส าหรบังวด

หมายเหตุ 29/2/63 29/3/61 - 28/2/62

รายได้จากการลงทนุ

รายได้เงนิปันผล 43,588.91 -                      

รายได้ดอกเบีย้ 33,944.39 362,935.97

รวมรายได้จากการลงทนุ 77,533.30 362,935.97

ค่าใช้จา่ย

ค่าธรรมเนยีมการจดัการ 8, 9 2,680,909.12 2,761,688.61

ค่าธรรมเนยีมผูดู้แลผลประโยชน์ 8 64,341.87 73,420.10

ค่าธรรมเนยีมนายทะเบยีน 8, 9 536,181.88 611,833.83

ค่าธรรมเนยีมวชิาชพี 60,000.00 60,000.00

ค่าใช้จ่ายในการด าเนนิโครงการ 74,696.83 74,191.07

ภาษเีงนิได้ 2,635.81 -                      

รวมค่าใช้จา่ย 3,418,765.51 3,581,133.61

ขาดทนุจากการลงทนุสทุธิ (3,341,232.21) (3,218,197.64)

รายการก าไร(ขาดทนุ)สทุธิจากเงินลงทนุ

รายการก าไรสทุธทิีเ่กดิขึน้จากเงนิลงทุน 32,184,781.03 8,045,739.48

รายการก าไร(ขาดทุน)สทุธทิีเ่กดิขึน้จากอตัราแลกเปลีย่น (7,028,054.71) 2,326,576.49

รายการก าไร(ขาดทุน)สทุธทิีเ่กดิขึน้จากตราสารอนุพนัธ์ 4,644,077.30 (1,654,381.30)

รายการก าไร(ขาดทุน)สทุธทิีย่งัไม่เกดิขึน้จากเงนิลงทุน (11,917,205.54) 15,084,687.02

รายการก าไร(ขาดทุน)สทุธทิีย่งัไม่เกดิขึน้จากอตัราแลกเปลีย่น 6,124,801.88 (4,660,191.51)

รายการก าไร(ขาดทุน)สทุธทิีย่งัไม่เกดิขึน้จากตราสารอนุพนัธ์ (6,504,238.30) 402,026.98

รวมรายการก าไรสทุธิจากเงินลงทนุ 17,504,161.66 19,544,457.16

การเพ่ิมขึน้ในสินทรพัยส์ทุธิจากการด าเนินงาน 14,162,929.45 16,326,259.52

การเพิม่ขึน้ในสนิทรพัยส์ทุธจิากการด าเนนิงานแยกตามประเภทผูถ้อืหน่วยลงทุน มดีงันี้

ชนดิสะสมมลูค่า 2,101,947.02 7,036,909.10

ชนดิขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตัิ 2,695,440.31 2,586,320.81

ชนดิจ่ายเงนิปันผล 9,365,542.12 6,703,029.61

รวม 14,162,929.45 16,326,259.52

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นสว่นหนึง่ของงบการเงนินี้
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กองทุนเปิด แอล เอช ดิจิตอล อีโคโนม ี

กองทุนเปิด แอล เอช ดิจิตอล อีโคโนม ี
งบแสดงการเปล่ียนแปลงสินทรพัยส์ทุธิ 
ส าหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 29 กมุภาพนัธ ์2563

 

หน่วย : บาท

ส าหรบัปีส้ินสดุ ส าหรบังวด

หมายเหตุ 29/2/63 29/3/61 - 28/2/62

การเพ่ิมขึน้(ลดลง)ในสินทรพัยส์ทุธิจากการด าเนินงานในระหวา่งปี/งวด

ขาดทุนจากการลงทุนสทุธิ (3,341,232.21) (3,218,197.64)

รายการก าไรสทุธทิีเ่กดิขึน้จากเงนิลงทุน 32,184,781.03 8,045,739.48

รายการก าไร(ขาดทุน)สทุธทิีเ่กดิขึน้จากอตัราแลกเปลีย่น (7,028,054.71) 2,326,576.49

รายการก าไร(ขาดทุน)สทุธทิีเ่กดิขึน้จากตราสารอนุพนัธ์ 4,644,077.30 (1,654,381.30)

รายการก าไร(ขาดทุน)สทุธทิีย่งัไม่เกดิขึน้จากเงนิลงทุน (11,917,205.54) 15,084,687.02

รายการก าไร(ขาดทุน)สทุธทิีย่งัไม่เกดิขึน้จากอตัราแลกเปลีย่น 6,124,801.88 (4,660,191.51)

รายการก าไร(ขาดทุน)สทุธทิีย่งัไม่เกดิขึน้จากตราสารอนุพนัธ์ (6,504,238.30) 402,026.98

การเพ่ิมขึน้สทุธิในสินทรพัยส์ทุธิจากการด าเนินงาน 14,162,929.45           16,326,259.52           

การแบง่ปันส่วนทนุให้ผูถ้อืหน่วยลงทนุ 11 (11,671,458.39)          (4,856,191.92)            

การเพ่ิมขึน้(ลดลง)ของทนุท่ีได้รบั(ท่ีรบัซ้ือคืน)จากผูถ้อืหน่วยลงทนุในระหวา่งปี/งวด

มลูค่าหน่วยลงทุนทีอ่อกจ าหน่ายเริม่แรก -                       280,740,731.37        

มลูค่าหน่วยลงทุนทีอ่อกจ าหน่ายในระหวา่งปี/งวด 249,990,466.54        217,512,690.36        

มลูค่าหน่วยลงทุนทีร่บัซือ้คนืในระหวา่งปี/งวด (334,239,185.43)       (231,211,437.79)       

การเพ่ิมขึน้(ลดลง)สทุธิของทนุท่ีได้รบั(ท่ีรบัซ้ือคืน)จากผูถ้อืหน่วยลงทนุ (84,248,718.89)          267,041,983.94         

การเพ่ิมขึน้(ลดลง)ของสินทรพัยส์ทุธิในระหวา่งปี/งวด (81,757,247.83) 278,512,051.54         

สนิทรพัยส์ทุธติ้นปี 278,512,051.54        -                       

สินทรพัยส์ทุธิปลายปี/งวด 196,754,803.71         278,512,051.54         

หน่วย : หน่วย

ส าหรบัปีส้ินสดุ ส าหรบังวด

29/2/63 29/3/61 - 28/2/62

การเปล่ียนแปลงของจ านวนหน่วยลงทนุ (มลูค่าหน่วยละ 10 บาท)

หน่วยลงทุนเริม่แรก -                       28,074,073.1156

หน่วยลงทุนต้นปี 26,439,552.0380 -                       

บวก หน่วยลงทุนทีอ่อกจ าหน่ายในระหวา่งปี/งวด 21,599,811.7459 20,206,517.6027

หกั หน่วยลงทุนทีร่บัซือ้คนืในระหวา่งปี/งวด (29,721,513.3403) (21,841,038.6803)

หน่วยลงทนุ ณ วนัส้ินปี/งวด 18,317,850.4436       26,439,552.0380       

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นสว่นหนึง่ของงบการเงนินี้
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กองทุนเปิด แอล เอช ดิจิตอล อีโคโนม ี

กองทุนเปิด แอล เอช ดิจิตอล อีโคโนม ี
งบกระแสเงินสด 

ส าหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 29 กมุภาพนัธ ์2563 

 

หน่วย : บาท

ส าหรบัปีส้ินสดุ ส าหรบังวด

29/2/63 29/3/61 - 28/2/62

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน

การเพ่ิมขึน้ในสินทรพัยส์ทุธิจากการด าเนินงาน 14,162,929.45        16,326,259.52        

รายการปรบักระทบการเพิม่ขึน้สทุธใินสนิทรพัยส์ทุธจิากการด าเนนิงาน -

ให้เป็นเงนิสดสทุธทิีไ่ด้มาจาก(ใช้ไปใน)กจิกรรมด าเนนิงาน :-

การซือ้เงนิลงทุน (206,408,441.80) (620,559,536.26)

การจ าหน่ายเงนิลงทุน 324,869,613.54     363,091,361.48     

สว่นต ่ามลูค่าตราสารหนี้ตดัจ าหน่าย (4,283.29) (328,186.05)

การเพิม่ขึน้ในดอกเบีย้ค้างรบั (7,360.69) (1,699.77)

การเพิม่ขึน้ในลกูหนี้จากการขายเงนิลงทุน (9,651,077.39) (996,787.20)

การ(เพิม่ขึน้)ลดลงในค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า 6,820.53              (6,820.53)

การ(เพิม่ขึน้)ลดลงในค่าใช้จ่ายรอการตดับญัชี 42,880.56            (88,917.08)

การเพิม่ขึน้ในเจ้าหนี้จากการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน 11,669,634.71      1,213,413.30        

การเพิม่ขึน้(ลดลง)ในค่าใช้จ่ายค้างจ่าย (92,758.30) 407,915.30          

การเพิม่ขึน้ในหนี้สนิอืน่ 352,021.42          10,272.84            

รายการก าไรสทุธทิีเ่กดิขึน้จากเงนิลงทุน (32,184,781.03) (8,045,739.48)

รายการ(ก าไร)ขาดทุนสทุธทิีเ่กดิขึน้จากอตัราแลกเปลีย่น 7,028,054.71        (2,326,576.49)

รายการ(ก าไร)ขาดทุนสทุธทิีเ่กดิขึน้จากตราสารอนุพนัธ์ (4,644,077.30) 1,654,381.30        

รายการ(ก าไร)ขาดทุนสทุธทิีย่งัไม่เกดิขึน้จากเงนิลงทุน 11,917,205.54      (15,084,687.02)

รายการ(ก าไร)ขาดทุนสทุธทิีย่งัไม่เกดิขึน้จากอตัราแลกเปลีย่น (6,124,801.88) 4,660,191.51        

รายการ(ก าไร)ขาดทุนสทุธทิีย่งัไม่เกดิขึน้จากตราสารอนุพนัธ์ 6,504,238.30        (402,026.98)

เงินสดสทุธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมด าเนินงาน 117,435,817.08      (260,477,181.61)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน

การจ าหน่ายหน่วยลงทุนเริม่แรก -                     280,740,731.37     

การจ าหน่ายหน่วยลงทุนในระหวา่งปี/งวด 249,990,466.54     217,512,690.36     

การรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนในระหวา่งปี/งวด (334,239,185.43) (231,211,437.79)

การแบ่งปันสว่นทุนให้ผูถ้อืหน่วยลงทุน (11,671,458.39) (4,856,191.92)

เงินสดสทุธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจดัหาเงิน (95,920,177.28) 262,185,792.02      

เงินฝากธนาคารเพ่ิมขึน้สทุธิ 21,515,639.80        1,708,610.41          

เงนิฝากธนาคาร ณ วนัต้นปี 1,708,610.41        -                    

เงินฝากธนาคาร ณ วนัส้ินปี/งวด (หมายเหตขุ้อ 6) 23,224,250.21        1,708,610.41          

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นสว่นหนึง่ของงบการเงนินี้
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กองทุนเปิด แอล เอช ดิจิตอล อีโคโนม ี

กองทุนเปิด แอล เอช ดิจิตอล อีโคโนม ี
ข้อมูลทางการเงินท่ีส าคญั 

ส าหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 29 กมุภาพนัธ ์2563 

 

 หน่วย : บาท

ส าหรบัปีส้ินสดุ ส าหรบังวด

29/2/63 29/3/61 - 28/2/62

ข้อมลูผลการด าเนินงาน (ต่อหน่วย)

มลูค่าหน่วยลงทุนเริม่แรก -              10.0000              

มลูค่าสนิทรพัยส์ทุธติ้นปี 10.5339        -                    

รายได(้ขาดทุน)จากกจิกรรมลงทุน :

ขาดทุนจากการลงทุนสทุธิ (0.2004) (0.1448)

รายการก าไรสทุธทิีเ่กดิขึน้จากเงนิลงทุน 1.9299 0.3619

รายการก าไร(ขาดทุน)สทุธทิีเ่กดิขึน้จากอตัราแลกเปลีย่น (0.4214) 0.1046

รายการก าไร(ขาดทุน)สทุธทิีเ่กดิขึน้จากตราสารอนุพนัธ์ 0.2785 (0.0744)

รายการก าไร(ขาดทุน)สทุธทิีย่งัไม่เกดิขึน้จากเงนิลงทุน (0.7146) 0.6785

รายการก าไร(ขาดทุน)สทุธทิีย่งัไม่เกดิขึน้จากอตัราแลกเปลีย่น 0.3673 (0.2096)

รายการก าไร(ขาดทุน)สทุธทิีย่งัไม่เกดิขึน้จากตราสารอนุพนัธ์ (0.3900) 0.0181

รายได้จากกจิกรรมลงทุนทัง้สิน้ 0.8493 0.7343

หกั การแบ่งปันสว่นทุนให้ผูถ้อืหน่วยลงทุน * (0.6421) (0.2004)

มลูค่าสินทรพัยส์ทุธิปลายปี/งวด 10.7411          10.5339                 

อตัราสว่นของก าไรสทุธต่ิอมลูค่าสนิทรพัยส์ทุธถิวัเฉลีย่ระหวา่งปี/งวด (%) 7.0828          6.5917                

อตัราส่วนทางการเงินท่ีส าคญัและข้อมลูประกอบเพ่ิมเติมท่ีส าคญั

มลูค่าสนิทรพัยส์ทุธปิลายปี/งวด (พนับาท) 196,754.80    278,512.05          

อตัราสว่นของค่าใช้จ่ายรวมต่อมลูค่าสนิทรพัยส์ทุธถิวัเฉลีย่ระหวา่งปี/งวด (%) 1.7097          1.4459                

อตัราสว่นรายได้จากการลงทุนรวมต่อมลูค่าสนิทรพัยส์ทุธถิวัเฉลีย่ระหวา่งปี/งวด (%) 0.0388          0.1465                

อตัราสว่นของจ านวนถวัเฉลีย่ถ่วงน ้าหนกัของการซือ้ขายเงนิลงทุน 258.5540      225.8624            

ระหวา่งปี/งวดต่อมลูค่าสนิทรพัยส์ทุธถิวัเฉลีย่ระหวา่งปี/งวด (%) **

ข้อมลูเพ่ิมเติม **

*  ค านวณจากจ านวนหน่วยทีจ่ าหน่ายแลว้ถวัเฉลีย่ระหวา่งปี/งวด

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นสว่นหนึง่ของงบการเงนินี้

** ไม่นบัรวมเงนิลงทุนในเงนิฝากธนาคาร และในตัว๋สญัญาใช้เงนิ ใบรบัฝากเงนิ และการซือ้ขายเงนิลงทุนต้องเป็นรายการซือ้หรอืขายเงนิลงทุนอยา่งแท้จรงิซึง่ไม่รวมถงึ

การซือ้โดยมสีญัญาขายคนืหรอืการขายโดยมสีญัญาซือ้คนื
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กองทุนเปิด แอล เอช ดิจิตอล อีโคโนม ี

กองทุนเปิด แอล เอช ดิจิตอล อีโคโนม ี
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ส าหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 29 กมุภาพนัธ ์2563 

หน่วย : บาท  
1. ลกัษณะของกองทุนเปิด แอล เอช ดิจิตอล อีโคโนม ี

กองทุนเปิด แอล เอช ดจิติอล อโีคโนม ี(“กองทุนฯ”) เป็นกองทุนรวมหน่วยลงทุนประเภท Fund of Funds โดยมกีาร
แบ่งชนิดของหน่วยลงทุนเป็น 3 ชนิด ได้แก่ ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมตัิ (LHDIGITAL-R) ชนิดจ่ายเงนิปันผล 
(LHDIGITAL-D) และชนิดสะสมมูลค่า (LHDIGITAL-A) ซึ่งจดทะเบียนเป็นกองทุนรวมกับส านักงานคณะกรรมการ
ก ากับหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ (“ก.ล.ต.”) เมื่อวนัที่ 29 มีนาคม 2561 มจี านวนเงนิทุนจดทะเบยีน 1,000.00 
ลา้นบาท (แบ่งเป็น 100,000,000.0000 หน่วย มลูค่าหน่วยละ 10 บาท) ซึง่ไม่มกี าหนดระยะเวลาสิน้สุดโครงการ 
กองทุนฯ จดัการโดย บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน แลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จ ากดั (“บรษิทัจดัการ”) 
กองทุนฯ มนีโยบายลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศ หรอืกองทุนหลกั (Master fund) โดยเฉลี่ยในรอบปีบญัชี
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรพัย์สินสุทธิของกองทุน ซึ่งกองทุนหลกัที่กองทุนจะลงทุนคือกองทุน AXA World 
Fund-Framlington Digital Economy - Class I ลงทุนในสกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐฯ (USD) ซึ่ งจดทะเบียนในประเทศ
ลกัเซมเบิร์ก ภายใต้กฎหมายของประเทศลักเซมเบิร์ก และอยู่ภายใต้  UCITS ซึ่งบริหารการลงทุนโดย AXA Funds 
Management S.A. 
กองทุนฯ อาจพจิารณาลงทุนในหรอืมไีวซ้ึ่งสญัญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) โดยมวีตัถุประสงค์เพื่อป้องกนัความเสีย่ง
ในการลงทุน (Hedging) 
กองทุนฯ มนีโยบายไม่จ่ายเงนิปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตัิ (LHDIGITAL-R) และชนิด
สะสมมลูค่า (LHDIGITAL-A) 
กองทุนฯ มนีโยบายจ่ายเงนิปันผลแก่ผู้ถอืหน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงนิปันผล (LHDIGITAL-D) ตามหลกัเกณฑ์และวธิกีารที่
ก าหนดในหนังสอืชีช้วน 

2. หลกัเกณฑใ์นการจดัท างบการเงิน 

2.1 งบการเงนินี้จดัท าขึน้ตามมาตรฐานการบญัชแีละมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ รวมถงึการตคีวามและแนวปฏบิตัิ
ทางการบญัชทีีป่ระกาศใช้โดยสภาวชิาชพีบญัช ี(“สภาวชิาชพีบญัช”ี) และการแสดงรายการในงบการเงนิไดจ้ดัท าขึ้น
ตามหลกัการบญัชทีี่รบัรองทัว่ไปภายใต้พระราชบญัญัติการบญัชี พ.ศ. 2543 และได้จดัท าขึ้นตามหลกัเกณฑ์และ
รูปแบบที่ก าหนดในมาตรฐานการบญัชฉีบบัที ่106 เรื่อง การบญัชสี าหรบักจิการทีด่ าเนินธุรกจิเฉพาะด้านการลงทุน 
และตามประกาศของส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์ 

2.2 งบการเงนิน้ีไดจ้ดัท าขึน้โดยใชเ้กณฑร์าคาทุนเดมิเวน้แต่จะไดเ้ปิดเผยเป็นอย่างอื่นในนโยบายการบญัช ี

2.3 การใชป้ระมาณการทางบญัช ี
 ในการจดัท างบการเงนิให้เป็นไปตามมาตรฐานการบญัชแีละมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ผู้บรหิารต้องใช้การ

ประมาณและขอ้สมมตฐิานหลายประการซึ่งมผีลกระทบต่อการก าหนดนโยบายและการรายงานจ านวนเงนิทีเ่กี่ยวกบั
สนิทรพัย ์หนี้สนิ รายได ้และค่าใชจ้่ายผลทีเ่กดิขึน้จรงิจงึแตกต่างจากทีป่ระมาณการไว้ 

 ประมาณการและขอ้สมมตฐิานทีใ่ชใ้นการจดัท างบการเงนิจะไดร้บัการทบทวนอย่างต่อเน่ือง การปรบัประมาณการทาง
บญัชจีะบนัทกึในงวดบญัชทีีป่ระมาณการดงักล่าวไดร้บัการทบทวนและในอนาคตทีไ่ดร้บัผลกระทบ 
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กองทุนเปิด แอล เอช ดิจิตอล อีโคโนม ี
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ส าหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 29 กมุภาพนัธ ์2563 

หน่วย : บาท  

3. มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิทีเ่ริม่มผีลบงัคบัในปีปัจจุบนัและทีจ่ะมผีลบงัคบัในอนาคตมรีายละเอยีด ดงันี้ 

3.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงนิทีเ่ริม่มผีลบงัคบัใชใ้นปีปัจจุบนั 
สภาวิชาชีพบญัชีได้ออกและปรบัปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงนิและการตีความมาตรฐานการรายงานทาง
การเงนิฉบบัปรบัปรุง (ปรบัปรุง 2561) รวมถึงแนวปฏบิตัิทางบญัชฉีบบัใหม่ ซึ่งมผีลบงัคบัใช้ส าหรบัรอบระยะเวลา
บญัชทีี่เริม่ในหรอืหลงัวนัที่ 1 มกราคม 2562 ซึ่งมาตรฐานการรายงานทางการเงนิดงักล่าวไม่มผีลกระทบอย่างเป็น
สาระส าคญัต่องบการเงนินี้ โดยมมีาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัใหม่ซึ่งไดม้กีารเปลี่ยนแปลงหลกัการส าคญั 
ดงันี้ 
มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่15 เรื่อง รายไดจ้ากสญัญาทีท่ ากบัลูกคา้ ใชแ้ทนมาตรฐานการบญัชแีละการ
ตคีวามมาตรฐานบญัชทีีเ่กีย่วขอ้งต่อไปนี้  
มาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่11 (ปรบัปรุง 2560) สญัญาก่อสรา้ง 
มาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่18 (ปรบัปรุง 2560) รายได ้
การตคีวามมาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่31 (ปรบัปรุง 2560) รายได ้- รายการแลกเปลีย่นเกีย่วกบับรกิารโฆษณา 
การตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่13 
(ปรบัปรุง 2560) 

โปรแกรมสทิธพิเิศษแก่ลูกคา้ 

การตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่15 
(ปรบัปรุง 2560)  

สญัญาส าหรบัการก่อสรา้งอสงัหารมิทรพัย ์

การตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่18 
(ปรบัปรุง 2560)  

การโอนสนิทรพัยจ์ากลูกคา้ 

ฝ่ายบรหิารของกองทุนฯ ได้ประเมินแล้วเห็นว่ามาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบันี้ไม่มีผลกระทบอย่างเป็น
สาระส าคญัต่องบการเงนิ 

3.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงนิใหม่ทีย่งัไม่มผีลบงัคบัใช ้
สภาวชิาชพีบญัชไีดอ้อกประกาศใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงนิและการตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ
ทีจ่ะมผีลบงัคบัใชส้ าหรบังบการเงนิทีม่รีอบระยะเวลาบญัชทีีเ่ริม่ในหรอืหลงัวนัที ่1 มกราคม 2563 ดงันี้ 
• มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ กลุ่มเครื่องมอืทางการเงนิ จ านวน 5 ฉบบั ประกอบดว้ย 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่7 การเปิดเผยขอ้มลูเครื่องมอืทางการเงนิ 
มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่9 เครื่องมอืทางการเงนิ 
มาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่32 การแสดงรายการเครื่องมอืทางการเงนิ 
การตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่16 การป้องกนัความเสี่ยงของเงนิลงทุนสุทธใิน

หน่วยงานต่างประเทศ 
การตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่19  การช าระหนี้สนิทางการเงนิดว้ยตราสารทุน 
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หน่วย : บาท  

ปัจจุบนัฝ่ายบรหิารของกองทุนฯ อยู่ระหว่างการประเมนิผลกระทบที่อาจมีต่องบการเงนิในปีที่เริม่ใช้มาตรฐาน
ดงักล่าวมาถอืปฏบิตั ิ

• มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่16 เรื่องสญัญาเช่า ใชแ้ทนมาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่17 เรื่องสญัญาเชา่ 
และการตคีวามมาตรฐานบญัชทีีเ่กี่ยวขอ้ง อย่างไรกต็าม การบญัชสี าหรบัผูใ้หเ้ช่าไม่มกีารเปลี่ยนแปลงอย่างเป็น
สาระส าคญัจากมาตรฐานการบญัช ีฉบบัที่ 17 ผู้ใหเ้ช่ายงัคงต้องจดัประเภทสญัญาเช่าเป็นสญัญาเช่าด าเนินงาน
โดยใชห้ลกัการเช่นเดยีวกนักบัมาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่17 

ฝ่ายบรหิารของกองทุนฯ ได้ประเมินแล้วเห็นว่ามาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบันี้ไม่มีผลกระทบอย่างเป็น
สาระส าคญัต่องบการเงนิ 

การประกาศใชแ้นวปฏบิตัทิางบญัชสี าหรบักองทุนรวมและกองทุนส ารองเลีย้งชพี 
เมื่อวนัที่ 26 ธนัวาคม 2562 ก.ล.ต. ได้ให้ความเห็นชอบแนวปฏิบตัิทางบญัชสี าหรบักองทุนรวมและกองทุนส ารอง
เลี้ยงชพีทีป่ระกาศใช้โดยสมาคมบรษิทัจดัการลงทุน ซึ่งใหถ้อืปฏบิตักิบังบการเงนิส าหรบัรอบระยะเวลาบญัชทีีเ่ริม่ใน
หรอืหลงัวนัที ่1 มกราคม 2563 
ปัจจุบนัฝ่ายบรหิารของกองทุนอยู่ระหว่างการประเมนิผลกระทบต่องบการเงนิในปีที่ เริม่ใชแ้นวปฏบิตัิทางบญัชฉีบบั
ดงักล่าว 

4. นโยบายการบญัชีท่ีส าคญั  

4.1 การรบัรูร้ายไดแ้ละค่าใชจ้่าย 
- ดอกเบีย้รบั รบัรูเ้ป็นรายไดต้ามระยะเวลาทีพ่งึไดร้บัโดยค านึงถงึผลตอบแทนทีแ่ทจ้รงิ 
- เงนิปันผลรบั รบัรูเ้ป็นรายไดต้ัง้แต่วนัทีป่ระกาศจ่ายและมสีทิธทิีจ่ะไดร้บั 
- บญัชีส่วนเกินและส่วนต ่ามูลค่าของตราสารหนี้ตดัจ าหน่ายตามวธิอีตัราดอกเบี้ยที่แท้จรงิซึ่งยอดที่ตดัจ าหน่ายนี้

แสดงเป็นรายการปรบัปรุงกบัดอกเบีย้รบั 
- ก าไรหรอืขาดทุนทีเ่กดิขึน้จากการจ าหน่ายเงนิลงทุนรบัรูเ้ป็นรายไดห้รอืค่าใชจ้่าย ณ วนัทีจ่ าหน่ายเงนิลงทุน  
- ค่าใชจ้่ายรบัรูต้ามเกณฑค์งคา้ง 

4.2 เงนิลงทุนและการวดัค่าเงนิลงทนุ 

- เงนิลงทุนจะรบัรูเ้ป็นสนิทรพัยด์ว้ยจ านวนต้นทุนของเงนิลงทุน ณ วนัทีก่องทุนฯ มสีทิธใินเงนิลงทุน ต้นทุนของเงนิ
ลงทุนประกอบดว้ยรายจ่ายซื้อเงนิลงทุนและค่าใชจ้่ายโดยตรงทัง้สิน้ทีก่องทุนฯ จ่ายเพื่อใหไ้ดม้าซึง่เงนิลงทุนนัน้ 

- เงนิลงทุนในหน่วยลงทุนทีเ่สนอขายในต่างประเทศ แสดงดว้ยมูลค่ายุตธิรรมโดยใชร้าคาซื้อขายครัง้ล่าสุดของวนัที่
วดัค่าเงนิลงทุน 

- เงนิลงทุนในตราสารหนี้ในประเทศแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม โดยใช้ราคาหรอือตัราผลตอบแทนจากการซื้อขายที่
ประกาศโดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ณ วนัทีว่ดัค่าเงนิลงทุน 
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- กองทุนฯ ใชว้ธิรีาคาทุนตดัจ าหน่ายในการก าหนดมลูค่ายุตธิรรมของตราสารหนี้ซึง่มอีายุครบก าหนดภายใน 90 วนั 
นับตัง้แต่วนัทีล่งทุนและไม่มเีงื่อนไขการต่ออายุเมื่อมูลค่ายุตธิรรมของตราสารหนี้ นัน้ไม่แตกต่างจากราคาทุนตดั
จ าหน่ายอย่างเป็นสาระส าคญั 

- ก าไร(ขาดทุน)สุทธทิี่ยงัไม่เกิดขึ้นจากการปรบัมูลค่าเงนิลงทุนให้เป็นมูลค่ายุติธรรมจะรบัรู้ในงบก าไรขาดทุน ณ 
วนัทีว่ดัค่าเงนิลงทุน 

- ราคาทุนของเงนิลงทุนทีจ่ าหน่ายใชว้ธิถีวัเฉลีย่ถ่วงน ้าหนัก 

4.3 ตราสารอนุพนัธท์างการเงนิ 
กองทุนฯ มนีโยบายป้องกนัความเสีย่งเกี่ยวกบัอตัราแลกเปลี่ยนส าหรบัสนิทรพัย์ทีเ่ป็นเงนิตราต่างประเทศโดยการท า
สญัญาซื้อขายเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้า (Forward exchange contracts (FX))  
สนิทรพัย์และหนี้สนิของตราสารอนุพนัธ์แสดงดว้ยมูลค่ายุตธิรรม ซึ่งค านวณและวดัมูลค่ายุตธิรรมโดยสถาบนัการเงนิ 
ก าไร(ขาดทุน)จากการเปลีย่นแปลงในมลูค่ายุตธิรรมของตราสารอนุพนัธจ์ะรบัรูใ้นงบก าไรขาดทุน 

4.4 บญัชทีีเ่ป็นเงนิตราต่างประเทศ 
บญัชทีีเ่ป็นเงนิตราต่างประเทศ แปลงค่าเงนิบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปลี่ยน ณ วนัเกดิรายการ สนิทรพัยแ์ละหนี้สนิทีเ่ป็น
เงนิตราต่างประเทศ ณ วนัสิ้นงวดแปลงค่าเงนิบาท โดยใช้อตัราแลกเปลี่ยน ณ วนันัน้ และสญัญาซื้อขายเงนิตรา
ต่างประเทศล่วงหน้า ณ วนัทีเ่กดิรายการ แปลงค่าเงนิบาทโดยใชอ้ตัราตามสญัญา 
ณ วนัสิ้นงวด ก าไรหรอืขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากสญัญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าที่ยังไม่ครบก าหนด
ค านวณโดยปรบัสญัญาซื้อขายเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้าคงคา้ง ณ วนัสิน้งวดจากอตัราตามสญัญา เป็นราคาตลาด
ของสญัญาซื้อขายล่วงหน้าทีม่อีายุคงเหลอืเช่นเดยีวกนั โดยแสดงรวมในสนิทรพัยห์รอืหนี้สนิตราสารอนุพนัธใ์นงบดุล 
ก าไรหรอืขาดทุนจากการแปลงค่าเงนิตราต่างประเทศรบัรูเ้ป็นรายไดห้รอืค่าใชจ้่ายในงบก าไรขาดทุน 

4.5 ค่าใชจ้่ายรอตดับญัช ี
 ค่าใชจ้่ายรอตดับญัช ีเป็นค่าธรรมเนียมการจดทะเบยีนกองทุนรวม ค่ายื่นจดัตัง้กองทุนและค่าขอจดทะเบยีนเพิ่ มทุน 

ซึง่จะตดัจ าหน่ายเป็นค่าใชจ้่ายภายในระยะเวลา 3 ปี โดยใชว้ธิเีสน้ตรง 

4.6 การแบ่งปันส่วนทุนใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุน 
 กองทุนฯ จะบนัทกึลดก าไรสะสม ณ วนัทีป่ระกาศจ่ายเงนิปันผล 

4.7 บญัชปีรบัสมดุล 
 บญัชปีรบัสมดุลถอืเป็นส่วนหนึ่งของก าไรสะสม ซึง่จะบนัทกึเมื่อมกีารขายหรอืรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนของกองทุนฯ เพื่อ

ท าใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนมส่ีวนในสนิทรพัย์สุทธขิองกจิการลงทุนหรอืไดร้บัส่วนแบ่งจากกจิการลงทุนเท่าเทยีมกนัไม่ว่าผู้
ถอืหน่วยลงทุนนัน้จะลงทุนหรอืเลกิลงทุนในกจิการลงทุน ณ เวลาใด 

4.8 ภาษเีงนิได ้
 กองทุนมหีน้าทีเ่สยีภาษีเงนิไดน้ิตบิุคคลเฉพาะเงนิไดพ้งึประเมนิตามมาตรา (40)(4)(ก) แห่งประมวลรษัฎากรในอตัรา

รอ้ยละ 15 ของรายไดก้่อนหกัรายจ่ายใด ๆ โดยมผีลบงัคบัใชต้ัง้แต่วนัที ่20 สงิหาคม 2562 
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กองทุนเปิด แอล เอช ดิจิตอล อีโคโนม ี
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ส าหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 29 กมุภาพนัธ ์2563 

หน่วย : บาท  

5. ก าไรสะสมจากการด าเนินงานต้นปี 

ขาดทุนจากการลงทุนสุทธสิะสม (เริม่สะสม 29 ม.ีค. 61) (3,218,197.64) 

ก าไรสุทธทิีเ่กดิขึน้จากเงนิลงทุนสะสม (เริม่สะสม 29 ม.ีค. 61) 8,045,739.48 

ก าไรสุทธทิีเ่กดิขึน้จากอตัราแลกเปลีย่นสะสม (เริม่สะสม 29 ม.ีค. 61) 2,326,576.49 

ขาดทุนสุทธทิีเ่กดิขึน้จากตราสารอนุพนัธส์ะสม (เริม่สะสม 29 ม.ีค. 61) (1,654,381.30) 

ก าไรสุทธทิีย่งัไม่เกดิขึน้จากเงนิลงทุนสะสม (เริม่สะสม 29 ม.ีค. 61) 15,084,687.02 

ขาดทุนสุทธทิีย่งัไม่เกดิขึน้จากอตัราแลกเปลีย่นสะสม (เริม่สะสม 29 ม.ีค. 61) (4,660,191.51) 

ก าไรสุทธทิีย่งัไม่เกดิขึน้จากตราสารอนุพนัธส์ะสม (เริม่สะสม 29 ม.ีค. 61) 402,026.98 

หกั การแบง่ปันส่วนทุน (เริม่สะสม 29 ม.ีค. 61) (4,856,191.92) 

ก าไรสะสมจากการด าเนินงานต้นปีทัง้ส้ิน 11,470,067.60 

6. เงินฝากธนาคาร 

  ณ วนัที ่29 กุมภาพนัธ ์2563 และ 28 กมุภาพนัธ ์2562 เงนิฝากธนาคาร ประกอบดว้ย :- 

 อตัราดอกเบีย้ต่อปี (%) จ านวนเงนิ 

 2563 2562 2563 2562 

ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน)    0.375    0.375 20,697,291.73 684,535.41 
ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) 
(สกุลเงนิต่างประเทศ) - - 2,526,958.48 1,024,075.00 

รวม   23,224,250.21 1,708,610.41 

7 สินทรพัย(์หน้ีสิน)ตราสารอนุพนัธ ์

ณ วนัที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563 และ 28 กุมภาพนัธ์ 2562 กองทุนฯ มีสินทรพัย์(หนี้สิน)ตราสารอนุพันธ์จากการท า
สญัญาซื้อขายเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้ากบัสถาบนัการเงนิหลายแห่ง จ านวน 9 สญัญาและ 10 สญัญา ตามล าดบั 
ซึง่มรีายละเอยีดของสญัญาดงันี้ 

 

 

 



 

 

31 

 

กองทุนเปิด แอล เอช ดิจิตอล อีโคโนม ี

กองทุนเปิด แอล เอช ดิจิตอล อีโคโนม ี
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ส าหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 29 กมุภาพนัธ ์2563 

หน่วย : บาท  

• ณ วนัที ่29 กุมภาพนัธ ์2563 

สญัญา 
Forward 
contracts 

กองทุนจ่ายให้
สถาบนัการเงนิ 

กองทุนไดร้บัจาก
สถาบนัการเงนิ 

   

Notional amount  
(USD) 

Notional amount  
(THB) 

อตัรา
แลกเปลีย่น 

วนัครบ
ก าหนด 

หนี้สนิ                         
ตราสารอนุพนัธ ์

USD/THB 3,300,000.00 99,546,150.00   30.1655 26 ม.ิย. 63 (4,626,827.70) 

USD/THB 136,500.00 4,135,840.80   30.2992 26 ม.ิย. 63 (175,461.75) 

USD/THB 600,000.00 18,524,580.00   30.8743 31 ก.ค. 63 (389,494.42) 

USD/THB 550,000.00 17,094,000.00   31.0800 31 ก.ค. 63 (249,861.70) 

USD/THB 150,000.00 4,586,175.00   30.5745 31 ก.ค. 63 (143,969.10) 

USD/THB 150,000.00 4,647,930.00   30.9862 31 ก.ค. 63 (80,657.00) 

USD/THB 80,000.00 2,484,480.00   31.0560 31 ก.ค. 63 (41,020.69) 

USD/THB 800,000.00 25,001,360.00   31.2517 28 ส.ค. 63 (242,757.46) 

USD/THB 300,000.00 9,314,100.00   31.0470 28 ส.ค. 63 (152,161.50) 

รวม  185,334,615.80   (6,102,211.32) 

• ณ วนัที ่28 กุมภาพนัธ ์2562 

สญัญา 
Forward 
contracts 

กองทุนจ่ายให้
สถาบนัการเงนิ 

กองทุนไดร้บัจาก
สถาบนัการเงนิ 

   

Notional amount  
(USD) 

Notional amount  
(THB) 

อตัรา
แลกเปลีย่น 

วนัครบ
ก าหนด 

สนิทรพัย ์                        
ตราสารอนุพนัธ ์

USD/THB 1,120,000.00 36,488,928.00   32.5794 17 พ.ค. 62 1,296,888.36 

USD/THB 430,000.00 13,580,905.00   31.5835 17 พ.ค. 62 56,652.99 

USD/THB 330,000.00 10,729,290.00   32.5130 14 ม.ิย. 62 344,475.12 

USD/THB 300,000.00 9,576,900.00   31.9230 14 ม.ิย. 62 137,675.10 

รวม  70,376,023.00   1,835,691.57 
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กองทุนเปิด แอล เอช ดิจิตอล อีโคโนม ี
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ส าหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 29 กมุภาพนัธ ์2563 

หน่วย : บาท  

สญัญา 
Forward 
contracts 

กองทุนจ่ายให้
สถาบนัการเงนิ 

กองทุนไดร้บัจาก
สถาบนัการเงนิ 

   

Notional amount  
(USD) 

Notional amount  
(THB) 

อตัรา
แลกเปลีย่น 

วนัครบ
ก าหนด 

หนี้สนิ                         
ตราสารอนุพนัธ ์

USD/THB 250,000.00 7,783,750.00   31.1350 17 พ.ค. 62 (87,767.75) 

USD/THB 270,000.00 8,409,960.00   31.1480 17 พ.ค. 62 (91,660.95) 

USD/THB 140,000.00 4,393,914.00   31.3851 14 ม.ิย. 62 (5,743.07) 

USD/THB 260,000.00 8,131,110.00   31.2735 14 ม.ิย. 62 (48,899.76) 

USD/THB 2,050,000.00 63,839,050.00   31.1410 28 ม.ิย. 62 (640,338.00) 

USD/THB 1,820,000.00 56,679,350.00   31.1425 28 ม.ิย. 62 (559,255.06) 

รวม  149,237,134.00   (1,433,664.59) 

8. ค่าใช้จ่าย 

บรษิัทหลกัทรพัย์จดัการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จ ากัด เป็นผู้จดัการกองทุนฯ และนายทะเบยีนหน่วยลงทุน โดยมี
ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) เป็นผูด้แูลผลประโยชน์ของกองทุนฯ 
ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (ร้อยละต่อปีของมูลค่า
ทรพัยส์นิทัง้หมดหกัดว้ยมลูค่าหนี้สนิทัง้หมด ทัง้นี้ มลูค่าหนี้สนิทัง้หมดไม่รวมค่าธรรมเนียมการจดัการ ค่าธรรมเนียม
ผูด้แูลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบยีนหน่วยลงทุน ณ วนัทีค่ านวณ) ซึง่สามารถสรุปไดด้งันี้ :- 

ค่าใชจ้่าย นโยบายการก าหนดราคา 

ค่าธรรมเนียมการจดัการ ไม่เกนิรอ้ยละ 2.50 ต่อปี 
ค่าธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน์ ไม่เกนิรอ้ยละ 0.10 ต่อปี 
ค่าธรรมเนียมนายทะเบยีน ไม่เกนิรอ้ยละ 0.50 ต่อปี  
ค่าธรรมเนียมดงักล่าวรวมภาษมีลูค่าเพิม่ 

9. รายการบญัชีท่ีเก่ียวข้องกนั 

ในระหว่างปี/งวด กองทุนฯ มรีายการบญัชทีี่ส าคญักบักิจการที่เกี่ยวข้องกัน รายการธุรกิจดงักล่าวเป็นไปตามเงื่อนไข
ทางการคา้และเกณฑ์ตามทีต่กลงกนัระหว่างกองทุนฯ และกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั ซึ่งเป็นไปตามปกตธิุรกิจ โดยสามารถสรุป
ไดด้งันี้ 
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กองทุนเปิด แอล เอช ดิจิตอล อีโคโนม ี
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ส าหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 29 กมุภาพนัธ ์2563 

หน่วย : บาท  

กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั ประกอบดว้ย :- 

ชื่อกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั ลกัษณะความสมัพนัธ ์

บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน แลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จ ากดั เป็นบรษิทัจดัการกองทุนและนายทะเบยีน 

รายการระหว่างกนัท่ีส าคญั มดีงัต่อไปน้ี 

  ส าหรบัปี/งวดสิน้สุดวนัที ่

 นโยบายการก าหนดราคา 
29 กมุภาพนัธ ์

2563 
28 กมุภาพนัธ ์

2562 

• บริษทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน แลนด ์แอนด ์เฮ้าส ์จ ากดั   

ค่าธรรมเนียมการจดัการ ตามเกณฑท์ีร่ะบุในหนังสอืชีช้วน 2,680,909.12 2,761,688.61 

ค่าธรรมเนียมนายทะเบยีน ตามเกณฑท์ีร่ะบุในหนังสอืชีช้วน 536,181.88 611,833.83 

 ยอดคงเหลือท่ีมีสาระส าคญักบักิจการท่ีเก่ียวข้องกนั มีดงัต่อไปน้ี 

  ณ วนัที ่

  
29 กมุภาพนัธ ์

2563 
28 กมุภาพนัธ ์

2562 

• บริษทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน แลนด ์แอนด ์เฮ้าส ์จ ากดั   

ค่าธรรมเนียมการจดัการคา้งจ่าย  208,461.55 284,244.52 

ค่าธรรมเนียมนายทะเบยีนคา้งจา่ย  41,692.34 56,848.93 

10. ข้อมูลเก่ียวกบัการซือ้ขายเงินลงทุน 

กองทุนฯ ไดซ้ื้อและขายเงนิลงทุนส าหรับปีสิน้สุดวนัที ่29 กุมภาพนัธ ์2563 โดยไม่รวมเงนิลงทุนในเงนิฝากธนาคาร
ในประเทศและตัว๋สญัญาใชเ้งนิเป็นจ านวนเงนิ 525.99 ล้านบาท (ส าหรบังวดสิ้นสุดวนัที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 : 
จ านวน 980.27 ล้านบาท) โดยคดิเป็นอตัรารอ้ยละ 263.0428 (ส าหรบังวดสิน้สุดวนัที่ 28 กุมภาพนัธ์ 2562 : รอ้ยละ 
395.7817) ต่อมูลค่าสนิทรพัย์สุทธริะหว่างปี 
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กองทุนเปิด แอล เอช ดิจิตอล อีโคโนม ี
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ส าหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 29 กมุภาพนัธ ์2563 

หน่วย : บาท  

11. การแบ่งปันส่วนทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุน 

ส าหรบัปี/งวดสิน้สุดวนัที ่29 กุมภาพนัธ ์2563 และ 28 กุมภาพนัธ์ 2562 กองทุนฯ ไดจ้่ายเงนิปันผลใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วย
ลงทุนชนิดจ่ายเงนิปันผล ดงันี้ 

   ส าหรบัปี/งวดสิน้สุดวนัที ่

วนัทีปิ่ดสมุดทะเบยีน ส าหรบัรอบระยะเวลา 
อตัราต่อหน่วย 
(บาท/หน่วย) 

29 กมุภาพนัธ ์
2563 

28 กมุภาพนัธ ์
2562 

22 มถิุนายน 2561 1 เมษายน 2561 - 31 พฤษภาคม 2561 0.30 - 2,727,839.08 
24 สงิหาคม 2561 1 มถิุนายน 2561 - 31 กรกฎาคม 2561 0.15 - 2,128,352.84 
19 เมษายน 2562 1 กุมภาพนัธ ์2562 - 31 มนีาคม 2562 0.20 3,416,475.74 - 
23 สงิหาคม 2562 1 มถิุนายน 2562 - 31 กรกฎาคม 2562 0.20 1,667,875.56 - 
18 ตุลาคม 2562 1 สงิหาคม 2562 - 30 กนัยายน 2562 0.10 831,344.21 - 
20 ธนัวาคม 2562 1 ตุลาคม 2562 - 30 พฤศจกิายน 2562 0.30 2,498,866.06 - 
21 กมุภาพนัธ ์2563 1 ธนัวาคม 2562 - 31 มกราคม 2563 0.30 3,256,896.82 - 

  รวม 11,671,458.39 4,856,191.92 

12. เคร่ืองมือทางการเงิน 

กองทุนฯ มนีโยบายทีจ่ะบรหิารความเสีย่งของเครื่องมอืทางการเงนิ ดงันี้ 

12.1 ความเสีย่งจากการด าเนินงานของผูอ้อกตราสาร (Business Risk) 
ความเสี่ยงที่เกิดจากการด าเนินงานของผู้ออกตราสาร หากผลการด าเนินงานหรอืฐานะการเงนิของผู้ออกตราสาร 
รวมทัง้ความสามารถในการท าก าไรของผู้ออกตราสารเปลี่ยนแปลงไป  ซึ่งอาจกระทบต่อราคาซื้อขายของตราสาร 
อย่างไรก็ตาม กองทุนฯ จะพิจารณาคดัเลือกหลกัทรพัย์ที่จะลงทุน โดยการวิ เคราะห์สถานะทางการเงนิ ผลการ
ด าเนินงาน การบรหิารงาน เพื่อประกอบการตดัสนิใจลงทุน และยงัจะท าการตดิตามขอ้มูลข่าวสารของผูอ้อกตราสาร
อย่างใกลช้ดิและต่อเนื่อง เพื่อปรบัเปลีย่นแผนการลงทุนอย่างเหมาะสม 

12.2 ความเสีย่งจากความสามารถในการช าระหนี้ของผูอ้อกตราสาร (Credit Risk) 
ความเสีย่งจากการทีบ่รษิทัผูอ้อกตราสารไม่สามารถช าระคนืเงนิตน้และ/หรอืดอกเบีย้ไดต้ามทีก่ าหนด หรอืไม่ครบตาม
จ านวนทีไ่ดส้ญัญาไว ้อย่างไรกต็าม กองทุนฯ จะวเิคราะห์ฐานะทางการเงนิ ความสามารถในการช าระหนี้ของผูอ้อก
ตราสารอย่างสม ่าเสมอ 

12.3 ความเสีย่งจากการขาดสภาพคล่องของตราสาร (Liquidity Risk) 
 ความเสี่ยงที่เกิดจากการไม่สามารถขายตราสารได้ในช่วงเวลาที่ต้องการหรอือาจไม่ได้ราคาตามที่คาดหวงัเอาไว ้

อย่างไรกต็าม กองทุนฯ จะพจิารณาลงทุนในหลกัทรพัยท์ีม่สีภาพคล่องสอดคลอ้งกบัประเภทลกัษณะและนโยบายการ
ลงทุนของกองทุนฯ อย่างเหมาะสม เพื่อใหม้คีวามคล่องตวัในการบรหิารของกองทุนฯ ทัง้นี้ แนวทางการบรหิารความ 
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กองทุนเปิด แอล เอช ดิจิตอล อีโคโนม ี
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ส าหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 29 กมุภาพนัธ ์2563 

หน่วย : บาท  

 เสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องของตราสารจะขึน้อยู่กบัการพจิารณาตดัสนิใจของกองทุนฯ โดยค านึงถึงผลประโยชน์
สงูสุดของผูถ้อืหน่วยลงทุนเป็นส าคญั 

12.4 ความเสีย่งจากการลงทุนในต่างประเทศ (Country and Political Risk) 
 เนื่องจากกองทุนฯ อาจจะลงทุนในตราสารต่างประเทศ กองทุนฯ จึงมีความเสี่ยงของประเทศที่ลงทุน เช่น การ

เปลีย่นแปลงของปัจจยัพืน้ฐาน สภาวะทางเศรษฐกจิ การเมอืง ค่าเงนิ และนโยบายต่างประเทศ โดยปัจจยัเหล่านี้อาจมี
ผลกระทบต่อราคาหน่วยลงทุน หรือหลกัทรพัย์ที่กองทุนลงทุน อย่างไรก็ตาม บรษิัทจัดการจะติดตามและท าการ
วิเคราะห์ความเสี่ยงทางด้านปัจจยัพื้นฐาน สภาวะทางเศรษฐกิจ การเมือง ค่าเงนิ และนโยบายต่างประเทศของ
ประเทศทีล่งทุนอย่างสม ่าเสมอ 

12.5 ความเสีย่งจากขอ้จ ากดัการน าเงนิลงทุนกลบัประเทศ (Repatriation Risk) 
 เน่ืองจากกองทุนฯ อาจจะมกีารลงทุนในตราสารต่างประเทศ จงึมคีวามเสีย่งจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายต่างประเทศ

ทีเ่กี่ยวกบัการแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ และการน าเงนิลงทุนกลบัเขา้มาในประทศได ้ซึ่งอาจส่งผลใหก้องทุนไม่
สามารถช าระเงนิใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนไดต้ามจ านวนหรอืเวลาทีก่ าหนด อย่างไรกต็าม กองทุนฯ จะตดิตามสถานการณ์
ของประเทศคู่คา้ทีก่องทุนฯ มกีารลงทุนไวอ้ย่างใกลช้ดิ และสม ่าเสมอเพื่อลดความเสีย่งดงักล่าว 

12.6 ความเสีย่งดา้นอตัราแลกเปลีย่น (Currency Risk) 
 เน่ืองจากกองทุนฯ อาจจะมกีารลงทุนในตราสารต่างประเทศ ซึ่งต้องลงทุนเป็นสกุลเงนิต่างประเทศ ท าให้กองทุนมี

ความเสีย่งจากการเพิม่ขึน้หรอืลดลงของอตัราแลกเปลีย่นเมื่อเทยีบกบัสกุลเงนิบาท ซึง่มผีลท าใหผ้ลตอบแทนทีไ่ดร้บัมี
ความผนัผวนตาม อย่างไรก็ตาม กองทุนฯ อาจลงทุนในสญัญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivative) หรอืเครื่องมอืป้องกัน
ความเสีย่งจากอตัราแลกเปลีย่น (Hedging) ตามดุลยพนิิจของผูจ้ดัการกองทุน ซึง่อาจจะมตี้นทุนทีเ่พิม่ขึน้จากการท า
ธุรกรรมเพื่อป้องกนัความเสีย่งดงักล่าว 

12.7 ความเสีย่งจากการท าสญัญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivative)  
การท าสญัญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivative) เพื่อป้องกนัความเสีย่ง (Hedging) จากอตัราแลกเปลี่ยนอาจท าใหก้องทุน
เสยีโอกาสในการไดร้บัผลตอบแทนทีเ่พิม่ขึน้ หากอตัราแลกเปลี่ยนมกีารเปลี่ยนแปลงในทางตรงกนัขา้มกบัที่กองทุน
คาดการณ์ไว้ อย่างไรก็ตาม กองทุนจะเขา้ท าธุรกรรมดงักล่าวกบัธนาคารที่มกีฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ หรอืธนาคาร
พาณิชย์ และจะวเิคราะห์ฐานะทางการเงนิของคู่สญัญาก่อนท าสญัญา รวมทัง้ติดตามวเิคราะห์ความเสี่ยงในฐานะ
การเงนิของคู่สญัญาอย่างต่อเนื่อง 

13. การอนุมติังบการเงิน 
 งบการเงนิน้ีไดร้บัอนุมตัใิหอ้อกโดยผูม้อี านาจของกองทุนฯ เมื่อวนัที่ 18 พฤษภาคม 2563 

 

 


