
 

  

 
 

 

 

 

 

  

 

 
 

กองทุนเปิด แอล เอช โรโบตกิส-์E มกีารแกไ้ขโครงการเปลีย่นแปลงชื่อย่อกองทุน จากเดมิ LHROBOT-E เป็น LHROBOTE 

และเพิม่ชนิดหน่วยลงทนุ เริม่มผีลวนัที ่16 ตุลาคม 2563 
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กองทุนเปิด แอล เอช โรโบติกส-์E (LHROBOTE) 

กองทุนเปิด แอล เอช โรโบติกส-์E (LHROBOTE) 

ประเภทโครงการ : กองทุนรวมหน่วยลงทุนประเภท Feeder Fund (Feeder Fund) 
 
 

นโยบายการลงทุน : 1. กองทุนจะเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ (หรอื “กองทุนหลกั (Master 
fund)”) โดยเฉลี่ยในรอบปีบญัชไีม่น้อยกว่ารอ้ยละ 80 ของมูลค่าทรพัย์สนิสุทธ ิซึ่งกองทุนหลกัที่
กองทุนจะลงทุนคอืกองทุน Credit Suisse (Lux) Robotics Equity Fund - Class IB ลงทุนในสกุล
เงนิดอลล่าร์สหรฐัฯ (USD) ซึ่งจดทะเบียนในประเทศลกัเซมเบริ์ก ภายใต้กฎหมายของประเทศ
ลกัเซมเบริก์ และอยู่ภายใต ้SICAV บรหิารและจดัการโดย Credit Suisse Asset Management  

กองทุน Credit Suisse (Lux) Robotics Equity Fund - Class IB (“กองทุนหลกั”)  มวีตัถุประสงค์
เพื่อให้ได้รบัผลตอบแทนที่เป็นไปได้สูงสุดในสกุลเงนิดอลลาร์สหรฐั (USD) โดยค านึงถงึหลกัการ
กระจายความเสีย่ง ความมัน่คงปลอดภยัของเงนิทุนทีล่งทุนและสภาพคล่องของสนิทรพัย์ทีล่งทุน 
โดยจะลงทุนทัว่โลกในตราสารทุนและหลกัทรพัย์ประเภทตราสารทุนของบรษิัทที่ด าเนินงานดา้น
เทคโนโลยสีารสนเทศ การดูแลสุขภาพและอุตสาหกรรม ที่น าเสนอผลติภณัฑ์และบรกิารในสาขา
ต่าง ๆ รวมถงึแต่ไม่จ ากดัเฉพาะ ระบบอตัโนมตั ิปัญญาประดษิฐ์ ระบบการควบคุมดา้นสิง่แวดลอ้ม 
ระบบควบคุมอุตสาหกรรม การปรับปรุงประสิทธิภาพ การควบคุมเชิงตัวเลข หุ่นยนต์ ระบบ
เทคโนโลยทีางการแพทย ์ตลอดจนเทคโนโลยดีา้นความปลอดภยัและการรกัษาความปลอดภยั   

ทัง้นี้ บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธใินการเปลีย่นแปลงชนิดของหน่วยลงทุน (Share Class) และ/หรอื
สกุลเงินที่จะลงทุนอื่นใด ตามความเหมาะสม เพื่อประโยชน์ในการบรหิารจดัการให้เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ของกองทุน โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว  ทัง้นี้  การ
เปลีย่นแปลงดงักล่าวจะค านึงถงึและรกัษาประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนเป็นส าคญั 

ส าหรบัการลงทุนในประเทศของกองทุนเปิด แอล เอช โรโบตกิส์-E กองทุนอาจเขา้ท าธุรกรรมการ
ซื้อโดยมสีญัญาขายคนื (reverse repo) และ/หรอืธุรกรรมประเภทการใหย้มืหลกัทรพัย ์(securities 
lending) รวมถึงอาจลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารหนี้ที่มีอนัดบัความน่าเชื่อถือต ่ากว่าที่สามารถ
ลงทุนได้ (non–investment grade) และตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ 
(Unrated) รวมทัง้ตราสารทุนที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted Securities) 
นอกจากนี้ อาจพจิารณาลงทุนทัง้ในและต่างประเทศ ในเงนิฝากธนาคาร ตราสารแห่งหนี้ ตราสาร
กึ่งหนี้ กึ่ งทุน ใบส าคัญแสดงสิทธิ และ/หรือหน่วย private equity ตามประกาศส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. รวมถงึ หลกัทรพัย ์และ/หรอืทรพัยส์นิอื่นหรอืการหาดอกผลโดยวธิอีื่นตามที่
ระบุไว้ในโครงการ และ/หรอืตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอื ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ประกาศก าหนดหรือให้ความเห็นชอบ ทัง้นี้  กองทุนจะไม่ลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซื้อขาย
ล่วงหน้าแฝง (Structured Note) 
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กองทุนเปิด แอล เอช โรโบติกส-์E (LHROBOTE) 

 

 

เรยีน ท่านผูถ้อืหน่วยลงทุน 
 กองทุนเปิด แอล เอช โรโบตกิส-์E 

  

บรษิัทหลกัทรพัย์จดัการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส ์จ ากดั ขอน าส่ง “รายงานสรุปสถานะการลงทุน” เพื่อรายงาน  
ผลการด าเนินงานของกองทุนตัง้แต่วนัที ่1 มกราคม 2563 ถงึวนัที ่31 ธนัวาคม 2563 มาเพื่อโปรดทราบ 

 

สภาพตลาดในรอบบญัชีตัง้แต่วนัท่ี 1 มกราคม 2563 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 

กองทุน LHROBOT-E ในช่วงรอบระยะเวลาตัง้แต่วนัที ่1 มกราคม 2563 ถงึวนัที ่31 ธนัวาคม 2563 ปรบัตวัเพิม่ขึ้น 
โดยมสีาเหตุจาก 

• กองทุน Credit Suisse Robotics Equity Fund ที่กองทุน LHROBOT-E ลงทุนให้ผลตอบแทนที่ +35% มากกว่า 

MSCI World ที่ 16.87% เนื่องจากหุ้นที่กองทุนเลือกลงทุนที่เน้นการใช้ Robot ในการท างานโดยแบ่งเป็น 3 

Theme หลกั ซึ่งมีผลประกอบการที่ดี และได้รบัประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บรโิภคอย่าง

รวดเรว็จากแพรระบาดของ Covid-19  

• แต่ในช่วงไตรมาส 1 ปี 2563 กองทุน Credit Suisse Robotics Equity Fund  มีการปรบัตัวลดลง เนื่องจาก      

นักลงทุนเริม่มคีวามกงัวลเกีย่วกบัเศรษฐกจิโลกทีช่ะลอตวัลง เนื่องจากการแพร่ระบาดของ Covid-19 ทีม่แีนวโน้ม

กระทบต่อการเติบโตของเศรษฐกิจโลกรุนแรงกว่าทีค่าดการณ์ไวเ้นื่องจากการกระแพร่ระบาดที่รุนแรงนอกจาก

ประเทศจนี อย่างในสหรฐัและทวปียุโรป  

• ความตงึเครยีดทางการค้าระหว่างสหรฐัและจนีมแีนวโน้มผ่อนคลายและไดข้อ้ยุติมากขึ้นหลงัจากทางการสหรฐั
และจนีประกาศว่าทัง้คู่ไดบ้รรลุขอ้ตกลงทางการคา้ใน phase 1 และคาดการณ์ว่าจะมกีารลงนามขอ้ตกลงดงักล่าว
ในช่วงกลางเดอืนมกราคม 

• ตลาดหุ้นสหรฐัและในหลาย ๆ ภูมภิาคปรบัตวัขึ้นจากการที่ FED และ ธนาคารกลางต่าง ๆ ทัว่โลกใช้นโยบาย 
Q.E. ในปรมิาณมหาศาลเพื่อพยุงตลาด โดย FED มกีารอดัฉีดสภาพคล่องกว่า 120 billion us ต่อเดอืนไปจนถึง
สิน้ปี 2020 และ BOJ ทีเ่พิม่เพดานในการเขา้ซื้อ ETF จาก 6 billion ไปทีร่ะดบั 12 billion yen ในปีนี้ เช่นเดยีว
การกระตุน้เศรษฐกจิจากภาครฐัผ่านทางนโยบายทางการคลงัอย่างมหาศาล 

• อย่างไรกต็ามตลาดหุน้ทัว่โลกกปรบัตวัขึน้อย่างแขง็แกร่งในช่วงเดอืนธนัวาคมเนื่องการความก้าวหน้าของวคัซนี

นัน้มคีวามก้าวหน้ากว่าที่ตลาดคาดการณ์ประกอบกบัความคาดหวงัเกี่ยวกบันโยบายการคลงัของสหรฐัที่สูงถึง 

1.9 trillion us dollar 
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กองทุนเปิด แอล เอช โรโบติกส-์E (LHROBOTE) 

มุมมองธีม Robot และกอง LHROBOTE  

• กองทุนลงทุนในกองทุน Credit Suisse Global Robotic Equity Fund ซึ่งเป็นธีมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัต ิ
(Robots and automation) และเป็นธีมระยะยาว (Credit Suisse มองระยะการลงทุน 7-10 ปี) ที่เติบโตอย่าง
ต่อเนื่อง และมแีนวโน้มทีจ่ะยงัคงเตบิโตต่อไป จากการทีบ่รษิทัต่าง ๆ ต้องการทีใ่ชหุ้่นยนต์ในการแก้ปัญหาเรื่อง
ปรมิาณการผลติ การลดตน้ทุนและ การควบคุมคุณภาพ  

• นอกจากนี้บรษิทัยงัลงทุนในหุน้ทีเ่กีย่วกบัการบรกิารและเทคโนโลยทีีเ่กีย่วกบัสุขภาพทีใ่ชง้านในบา้น ซึง่คาดว่าจะ
มอีตัราการเตบิโตทีส่งู ประมาณ 20% - 25% จาก 2018 ถงึ 2020 (ทีม่า: International Federation of Robotics, 
2018) 

• จากการศกึษา พบว่าปัจจุบนัต้นทุนค่าจ้างแรงงานสูงกว่าค่าต้นทุนของหุ่นยนต์ในหลายประเทศ ท าให้บรษิัทมี
แนวโน้มสูงทีจ่ะหนัมาลดต้นทุนการผลติดว้ยการใชหุ้่นยนต ์(ทีม่า: International Federation of Robotics, 2018) 
บรษิทัทีม่กีารพฒันาระบบหุ่นยนตเ์พื่อแกปั้ญหาดงักล่าวจงึมแีนวโน้มเตบิโตขึน้เรื่อย ๆ 

• แนะน าถิอระยะยาว โดยยงัไม่ลงทุนเพิม่ ทัง้นี้บรษิทัทีเ่กี่ยวขอ้งกบัหุ่นยนต์โดยเฉพาะหุน้ที่เกี่ยวกบั Healthcare 

การใชง้านในบ้าน มอีตัราการเตบิโตทีสู่ง ประมาณ 20% - 25% จาก 2018 ถงึ 2020 (International Federation 

of Robotics, 2018) ดว้ยตน้ทุนของหุ่นยนตท์ีถู่กกว่าค่าแรงคน ประกอบกบัแรงงานขาดแคลน, เทคโนโลยทีีฉ่ลาด

ล ้ามากขึน้, มคีวามปลอดภยัสงูขึน้  

 
ทัง้นี้ บรษิทัขอขอบพระคุณท่านผูถ้อืหน่วยลงทุนเป็นอย่างสูง ทีไ่ดม้อบความไวว้างใจใหบ้รษิทับรหิารเงนิลงทุน

ของท่าน บรษิทัยงัคงยนืยนัในความตัง้ใจและทุ่มเทความสามารถเพื่อบรหิารเงนิของท่านอย่างมปีระสทิธภิาพสงูทีสุ่ดต่อไป 
และหากท่านมขีอ้สงสยัประการใด ท่านสามารถติดต่อมาได้ที่บรษิัทหลกัทรพัย์จดัการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ 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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กองทุนเปิด แอล เอช โรโบติกส-์E (LHROBOTE) 

รายชื่อผู้จดัการกองทุน 
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กองทุนเปิด แอล เอช โรโบติกส-์E (LHROBOTE) 
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กองทุนเปิด แอล เอช โรโบติกส-์E (LHROBOTE) 

ตารางเปรียบเทียบผลการด าเนินงาน 
ชนิดสะสมมลูค่า 

ข้อมูล ณ วนัท่ี 30 ธนัวาคม 2563 

 
 

 
 

 
 

ขอ้มลู ณ วนัที ่30 ธนัวาคม 2563 

 
- เอกสารการวดัผลการด าเนินงานของกองทุนรวมฉบบันี้ไดจ้ดัท าขึน้ตามมาตรฐานการวดัผลการด าเนินงานของกองทุนรวม
ของสมาคมบรษิทัจดัการลงทุน 

- ผลการด าเนินงานในอดตี/ผลการเปรยีบเทยีบผลการด าเนินงานทีเ่กีย่วขอ้งกบัผลติภณัฑใ์นตลาดทุน มไิดเ้ป็นสิง่ยนืยนัถงึ
ผลการด าเนินงานในอนาคต 

- ท าความเขา้ใจลกัษณะสนิคา้ เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสีย่ง ก่อนตดัสนิใจลงทุน 
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กองทุนเปิด แอล เอช โรโบติกส-์E (LHROBOTE) 

ตารางเปรียบเทียบผลการด าเนินงาน 
ชนิดจ่ายเงินปันผล 

ข้อมูล ณ วนัท่ี 30 ธนัวาคม 2563 

 
 

 
 

ขอ้มลู ณ วนัที ่30 ธนัวาคม 2563 
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กองทุนเปิด แอล เอช โรโบติกส-์E (LHROBOTE) 

ตารางเปรียบเทียบผลการด าเนินงาน 
ชนิดช่องทางอิเลก็ทรอนิกส ์

ข้อมูล ณ วนัท่ี 30 ธนัวาคม 2563 

 
 

 
 

 

 

ขอ้มลู ณ วนัที ่30 ธนัวาคม 2563 
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กองทุนเปิด แอล เอช โรโบติกส-์E (LHROBOTE) 

รายงานสถานะการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผกูพนั 

มูลค่า ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 

 
 
 
 

รายละเอียดการลงทุนในหลกัทรพัย ์
มูลค่า ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 

 

 

รายละเอียดการลงทนุ มลูค่าตามราคาตลาด %NAV

หลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิในประเทศ 26,959,082.04                6.41              

เงนิฝากธนาคาร 26,959,082.04                6.41              

หลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิในต่างประเทศ 403,808,961.62              96.03             

หน่วยลงทุน 403,808,961.62              96.03             

สญัญาซือ้ขายล่วงหน้า 11,413,936.59                2.71              

สญัญาทีอ่า้งองิกบัอตัราแลกเปลีย่น 11,413,936.59                2.71              

ประเภทรายการค้างรบัค้างจ่ายหรอืหนี้สนิอืน่ ๆ (21,681,353.94)               (5.16)             

มลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิ 420,500,626.31                  100.00              

อตัราส่วน จ านวนเงินต้น มลูค่ายติุธรรม

(%) หรือ จ านวนหุ้น/ (บาท)

หน่วย

เงินฝากธนาคาร

ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) 6.41 2,005,985.04 26,959,082.04

          รวมเงินฝากธนาคาร 6.41 26,959,082.04

สญัญาซ้ือขายล่วงหน้า

สญัญาทีอ่า้งองิกบัอตัราแลกเปลีย่น 2.71 421,594,675.00 11,413,936.59

          รวมสญัญาซ้ือขายล่วงหน้า 2.71 11,413,936.59

หน่วยลงทนุ

     หมวดธุรกจิหน่วยลงทุน

Credit Suisse Fund Services (LUX) 96.03 5,609.61 403,808,961.62

          รวมหน่วยลงทนุ 96.03 403,808,961.62

รวมเงินลงทนุ 105.16 442,181,980.25

รายการค้างจา่ยหรือหน้ีสินอ่ืน ๆ -5.16 -21,681,353.94

มลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิ 100.00 420,500,626.31

รายละเอียด



 

 

11 

 

กองทุนเปิด แอล เอช โรโบติกส-์E (LHROBOTE) 

รายละเอียดการลงทุนในสญัญาซื้อขายลว่งหน้า 
มูลค่า ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 

 
 

 
 

รายละเอียดตวัตราสารและอนัดบัความน่าเช่ือถือของตราสารแห่งหน้ี เงินฝาก หรือตราสารก่ึงหน้ีก่ึงทุน 
มูลค่า ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 

 

 
สถาบนัการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ TRIS Rating 
ค าอธิบายการจดัอนัดบัเครดิตตราสารหน้ีระยะกลางและยาวมอีายุตัง้แต่ 1 ปีขึ้นไป 
AAA อนัดบัเครดติสูงสุด มคีวามเสีย่งต ่าที่สุด ผู้ออกตราสารหนี้มคีวามสามารถในการช าระดอกเบี้ยและคนืเงนิต้นใน

เกณฑส์งูสุด และไดร้บัผลกระทบน้อยมากจากการเปลีย่นแปลงทางธุรกจิ เศรษฐกจิ และสิง่แวดลอ้มอื่น ๆ 
AA มคีวามเสีย่งต ่ามาก ผูอ้อกตราสารหนี้มคีวามสามารถในการช าระดอกเบี้ยและคนืเงนิต้นในเกณฑ์สูงมาก แต่อาจ

ได้รบัผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิง่แวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าอนัดบัเครดติที่อยู่ใน
ระดบั AAA 

A มคีวามเสีย่งในระดบัต ่า ผูอ้อกตราสารหนี้มคีวามสามารถในการช าระดอกเบี้ยและคนืเงนิต้นในเกณฑ์สูง แต่อาจ
ได้รบัผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิง่แวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าอนัดบัเครดติที่อยู่ใน
ระดบัสงูกว่า 

ประเภทสญัญา คู่สญัญา วตัถุประสงค์ มลูค่าสญัญา

(Notional Amount)

% NAV วนัครบก าหนด ก าไร/ขาดทุน

(Net Gain/Loss)

สญัญาฟอร์เวริ์ด BANK OF AYUDHYA PUBLIC COMPANY LIMITED                                                              ป้องกนัความเสีย่ง 18,773,100.00 0.1827 30 Apr 2021 768,300.08

สญัญาฟอร์เวริ์ด BANK OF AYUDHYA PUBLIC COMPANY LIMITED                                                              ป้องกนัความเสีย่ง 18,892,020.00 0.0683 28 May 2021 287,083.81

สญัญาฟอร์เวริ์ด BANK OF AYUDHYA PUBLIC COMPANY LIMITED                                                              ป้องกนัความเสีย่ง 21,119,350.00 0.0272 30 Apr 2021 114,243.72

สญัญาฟอร์เวริ์ด KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED                                                                 ป้องกนัความเสีย่ง 56,166,555.00 0.1535 28 May 2021 645,605.66

สญัญาฟอร์เวริ์ด KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED                                                                 ป้องกนัความเสีย่ง 24,275,360.00 0.0000 04 Jan 2021 0.00

สญัญาฟอร์เวริ์ด KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED                                                                 ป้องกนัความเสีย่ง 30,348,200.00 0.0807 29 Jan 2021 339,489.30

สญัญาฟอร์เวริ์ด KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED                                                              ป้องกนัความเสีย่ง 78,387,500.00 0.7991 30 Apr 2021 3,360,225.00

สญัญาฟอร์เวริ์ด THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY LIMITED                                                     ป้องกนัความเสีย่ง 47,271,000.00 0.5377 28 May 2021 2,260,839.00

สญัญาฟอร์เวริ์ด THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY LIMITED                                                     ป้องกนัความเสีย่ง 27,996,660.00 0.2357 30 Apr 2021 991,134.00

สญัญาฟอร์เวริ์ด THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY LIMITED                                                     ป้องกนัความเสีย่ง 86,286,330.00 0.6114 26 Mar 2021 2,570,976.63

สญัญาฟอร์เวริ์ด TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED ป้องกนัความเสีย่ง 12,078,600.00 0.0181 28 May 2021 76,039.39

สญัญาทีอ่า้งองิกบัอตัราแลกเปลีย่น USD/THB

   ประเภท                        ผูอ้อก อนัดบั มลูค่าตาม

ความน่าเช่ือถอื ราคาตลาด

เงนิฝากธนาคาร ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) AA+(FITCH) 1,144,229.39               
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BBB มคีวามเสีย่งในระดบัปานกลาง ผู้ออกตราสารหนี้มคีวามสามารถในการช าระดอกเบี้ยและคนืเงนิต้นในเกณฑ์ที่
เพยีงพอ แต่มคีวามอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิง่แวดล้อมอื่น ๆ มากกว่า และอาจมี
ความสามารถในการช าระหนี้อ่อนแอลงเมื่อเทยีบกบัอนัดบัเครดติทีอ่ยู่ในระดบัสงูกว่า 

BB มคีวามเสีย่งในระดบัสงู ผูอ้อกตราสารหนี้มคีวามสามารถในการช าระดอกเบีย้และคนืเงนิต้นในเกณฑ์ต ่ากว่าระดบั
ปานกลาง และจะไดร้บัผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงทางธุรกจิ เศรษฐกจิ และสิ่งแวดลอ้มอื่น ๆ ค่อนขา้งชดัเจน 
ซึง่อาจส่งใหค้วามสามารถในการช าระหนี้อยู่ในเกณฑท์ีไ่ม่เพยีงพอ 

B มคีวามเสีย่งในระดบัสงูมาก ผูอ้อกตราสารหนี้มคีวามสามารถในการช าระดอกเบี้ยและคนืเงนิตน้ในเกณฑต์ ่า และ
อาจจะหมดความสามารถหรือความตัง้ใจในการช าระหนี้ได้ตามการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ทางธุรกิจ 
เศรษฐกจิ และสิง่แวดลอ้มอื่น ๆ  

C มคีวามเสีย่งในการผดินัดช าระหนี้สูงทีสุ่ด ผูอ้อกตราสารหนี้ไม่มคีวามสามารถในการช าระดอกเบี้ยและคนืเงนิต้น
ตามก าหนดอย่างชดัเจน โดยต้องอาศยัเงือ่นไขที่เอื้ออ านวยทางธุรกจิ เศรษฐกจิ และสิง่แวดล้อมอื่นๆ อย่างมาก
จงึจะมคีวามสามารถในการช าระหนี้ได ้

D เป็นระดบัที่อยู่ในสภาวะผิดนัดช าระหนี้ โดยผู้ออกตราสารหนี้ไม่สามารถช าระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นได้ตาม
ก าหนด 

อนัดบัเครดติจาก AA ถงึ C อาจมเีครือ่งหมายบวก (+) หรอืลบ (-) ต่อทา้ยเพือ่จ าแนกความแตกต่างของคุณภาพของ
อนัดบัเครดติภายในระดบัเดยีวกนั 

ค าอธิบายการจดัอนัดบัเครดิตตราสารหน้ีระยะสัน้มอีายุต า่กว่า 1 ปี 

T1 ผูอ้อกตราสารหนี้มสีถานะทัง้ทางดา้นการตลาดและการเงนิทีแ่ขง็แกร่งในระดบัดมีาก และนักลงทุนจะไดร้บัความ
คุ้มครองจากการผิดนัดช าระหนี้ที่ดีกว่าอนัดบัเครดิตในระดบัอื่น ผู้ออกตราสารที่ได้รบัอันดับเครดิตในระดับ
ดงักล่าวซึง่มเีครื่องหมาย “+” ดว้ยจะไดร้บัความคุม้ครองดา้นการผดินัดช าระหนี้ทีส่งูยิง่ขึน้ 

T2 ผูอ้อกตราสารหนี้มสีถานะทัง้ทางดา้นการตลาดและการเงนิทีแ่ขง็แกร่งในระดบัด ีและมคีวามสามารถในการช าระ
หนี้ระยะสัน้ในระดบัทีน่่าพอใจ 

T3 ผูอ้อกตราสารหนี้มคีวามสามารถในการช าระหนี้ระยะสัน้ในระดบัทีย่อมรบัได้ 

T4 ผูอ้อกตราสารหนี้มคีวามสามารถในการช าระหนี้ระยะสัน้ทีค่่อนขา้งอ่อนแอ 

อันดับเครดิตทุกประเภททีจ่ ัดโดย TRIS Rating เป็นอันดับเครดิตตราสารหนี้ ในตระกูลเงินบาท ซึง่สะท้อน
ความสามารถในการช าระหนี้ของผูอ้อกตราสารโดยไม่รวมความเสีย่งในการเปลีย่นแปลงการช าระหนี้จากสกุลเงนิบาทเป็น
สกุลเงนิตราต่างประเทศ 

นอกจากนี้ TRIS Rating ยงัก าหนด “แนวโน้มอนัดบัเครดติ” (Rating Outlook) เพื่อสะท้อนความเป็นไปไดข้องการ
เปลี่ยนแปลงอนัดบัเครดติของผูอ้อกตราสารในระยะปานกลางหรอืระยะยาว โดย TRIS Rating จะพจิารณาถงึโอกาสทีจ่ะ
เกิดการเปลี่ยนแปลงของภาวะอุตสาหกรรมและสภาพแวดล้อมทางธุรกิจในอนาคตของผู้ออกตราสารที่อาจกระทบต่อ
ความสามารถในการช าระหนี้ ทัง้นี้ แนวโน้มอนัดบัเครดติทีอ่อกใหแ้ก่หน่วยงานหนึ่ง ๆ จะเทยีบเท่ากบัความสามารถในการ
ช าระหนี้ของหน่วยงานนัน้ ๆ แนวโน้มอนัดบัเครดติแบ่งออกเป็น 4 ระดบั ไดแ้ก่ 
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Positive  หมายถงึ อนัดบัเครดติอาจปรบัขึน้ 

Stable  หมายถงึ อนัดบัเครดติอาจไม่เปลีย่นแปลง 

Negative หมายถงึ อนัดบัเครดติอาจปรบัลดลง 

Developing หมายถงึ อนัดบัเครดติอาจปรบัขึน้ ปรบัลดลง หรอืไม่เปลีย่นแปลง 

สถาบนัการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ Fitch Rating 
ค าอธิบายการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือระยะยาว ส าหรบัประเทศไทย 

AAA(tha) แสดงถงึระดบัความน่าเชื่อถอืขัน้สงูสุดของอนัดบัความน่าเชือ่ถอืภายในประเทศไทย ซึง่ก าหนดโดย Fitch โดย
อนัดบัความน่าเชื่อถือนี้จะมอบใหก้บัอนัดบัความน่าเชื่อถือที่มคีวามเสี่ยง “น้อยที่สุด” เมื่อเปรยีบเทยีบกบัผู้
ออกตราสารหรอืตราสารอื่นในประเทศไทย และโดยปกตแิลว้จะก าหนดใหแ้ก่ตราสารทางการเงนิทีอ่อกหรอืค ้า
ประกนัโดยรฐับาล 

AA(tha) แสดงถึงระดบัความน่าเชื่อถือขัน้สูงมากเปรยีบเทียบกับผู้ออกตราสารหรอืตราสารอื่นในประเทศไทย โดย
ระดบัความน่าเชื่อถือของตราสารทางการเงนิขัน้นี้ต่างจากผูอ้อกตราสารหรอืตราสารอื่นทีไ่ดร้บัการจดัอันดบั
ความน่าเชื่อถอืขัน้สงูสุดของประเทศไทยเพยีงเลก็น้อย 

BBB (tha) แสดงถึงระดบัความน่าเชื่อถือขัน้ปานกลางเมื่อเปรยีบเทยีบกบัผู้ออกตราสารหรอืตราสารอื่นในประเทศไทย 
อย่างไรกด็มีคีวามเป็นไปไดม้ากว่าการเปลีย่นแปลงของสถานการณ์หรอืสภาพทางเศรษฐกจิจะมผีลกระทบต่อ
ความสามารถในการช าระหนี้ไดต้รงตามก าหนดเวลาของตราสารทางการเงนิเหล่านี้มากกว่าตราสารหนี้อื่นที่
ไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเชื่อถอืในประเภททีส่งูกว่า 

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

B (tha) แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขัน้ต ่าอย่างมีนัยส าคญัเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรอืตราสารอื่นใน
ประเทศไทย การปฏิบตัิตามเงื่อนไขของตราสารหนี้และขอ้ผูกพนัทางการเงนิยงัคงเป็นไปได้ในปัจจุบนั แต่
ความมัน่คงยังจ ากัดอยู่ในระดบัหนึ่งเท่านัน้ และความสามารถในการช าระหนี้คืนตามก าหนดเวลาอย่าง
ต่อเนื่องนัน้ไม่แน่นอน ขึน้อยู่กบัสภาวะทีเ่อือ้ต่อการด าเนินธุรกจิและสภาพทางเศรษฐกจิ 

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

D(tha) อนัดบัความน่าเชื่อถอืเหล่านี้ จะถูกก าหนดใหส้ าหรบัองคก์รหรอืตราสารหนี้ซึง่ก าลงัอยู่ในภาวะผดินัดช าระหนี้
ในปัจจุบนั 
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กองทุนเปิด แอล เอช โรโบติกส-์E (LHROBOTE) 

ค าอธิบายการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือระยะสัน้ ส าหรบัประเทศไทย 

F1 (tha) แสดงถงึระดบัความสามารถขัน้สงูสุดในการช าระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารตรงตามก าหนดเมื่อเปรยีบเทียบ
กบัผู้ออกตราสารหรอืตราสารอื่น ๆ ในประเทศไทย ภายใต้อนัดบัความน่าเชื่อถือนี้จะมอบให้ส าหรบัอนัดบั
ความน่าเชื่อถือที่มคีวามเสีย่ง “น้อยที่สุด” เมื่อเปรยีบเทยีบกบัผู้ออกตราสารอื่นในประเทศเดยีวกนัและโดย
ปกตแิล้วจะก าหนดใหก้บัตราสารทางการเงนิทีอ่อกหรอืค ้าประกนัโดยรฐับาล ในกรณีทีม่รีะดบัความน่าเชื่อถอื
สงูเป็นพเิศษจะมสีญัลกัษณ์ “+” แสดงไวเ้พิม่เตมิจากอนัดบัความน่าเชื่อถอืทีก่ าหนด 

F2 (tha) แสดงถงึระดบัความสามารถในการช าระหนี้ตามเงือ่นไขทางการเงนิของตราสารตามก าหนดเวลาในระดบัทีน่่า
พอใจเมื่อเปรยีบเทยีบกบัผู้ออกตราสารหรอืตราสารอื่น ๆ ในประเทศไทย อย่างไรกด็ ีระดบัความน่าเชื่อถือ
ดงักล่าวยงัไม่อาจเทยีบเท่ากบักรณีทีไ่ดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเชื่อถอืทีส่งูกว่า 

F3 (tha) แสดงถงึระดบัความสามารถในการช าระหนี้ตามเงื่อนไขทางการเงนิของตราสารตามก าหนดเวลาในระดบัปาน
กลางเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่น ๆ ในประเทศไทย ความสามารถในการช าระหนี้
ดงักล่าวจะมคีวามไม่แน่นอนมากขึ้นไปตามความเปลี่ยนแปลงในทางลบในระยะสัน้มากกว่าตราสารทีไ่ดร้บั
การจดัอนัดบัความน่าเชื่อถอืทีส่งูกว่า 

B (tha) แสดงถงึระดบัความสามารถในการช าระหนี้ตามเงือ่นไขทางการเงนิของตราสารตามก าหนดเวลาทีไ่ม่แน่นอน
เมื่อเปรยีบเทยีบกบัผูอ้อกตราสารหรอืตราสารอื่น ๆ ในประเทศไทย ความสามารถในการช าระหนี้ดงักล่าวจะ
ไม่แน่นอนมากขึน้ตามการเปลีย่นแปลงทางเศรษฐกจิแลการเงนิในทางลบระยะสัน้ 

C (tha) แสดงถงึระดบัความสามารถในการช าระหนี้ตามเงือ่นไขทางการเงนิของตราสารตามก าหนดเวลาทีไ่ม่แน่นอน
สูงเมื่อเปรยีบเทยีบกบัผู้ออกตราสารหรอืตราสารอื่น ๆ ในประเทศไทย ความสามารถในการปฏิบตัิตามข้อ
ผกูพนัทางการเงนิขึน้อยู่กบัสภาวะทีเ่อือ้ต่อการด าเนินธุรกจิและสภาพการณ์ทางเศรษฐกจิเท่านัน้ 

D (tha) แสดงถงึการผดินัดช าระหนี้ทีไ่ดเ้กดิขึน้แลว้หรอืก าลงัจะเกดิขึน้ 

หมายเหตุประกอบการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือในระยะยาว ในระยะสัน้ ส าหรบัประเทศไทย 

เครื่องบ่งชีพ้เิศษส าหรบัประเทศไทย “tha” จะถูกระบุไวต้่อจากอนัดบัความน่าเชื่อถอืทุกระดบั เพื่อแยกความแตกต่าง
ออกจากการจดัอนัดบัความน่าเชื่อถอืระดบัสากล เครื่องหมาย “ + ” หรอื “ - ” อาจจะถูกระบุไวเ้พิม่เตมิต่อจากอนัดบัความ
น่าเชื่อถอืส าหรบัประเทศหนึ่งๆ เพื่อแสดงถงึสถานะย่อยโดยเปรยีบเทยีบกนัภายในอนัดบัความน่าเชื่อถอืขึน้หลกั ทัง้นี้ จะ
ไม่มกีารระบุสญัลกัษณ์ต่อทา้ยดงักล่าว ส าหรบัอนัดบัความน่าเชื่อถอืระดบั “AAA (tha)” หรอือนัดบัทีต่ ่ากว่า “CCC (tha)” 

ส าหรบัอนัดบัความน่าเชื่อถอืในระยะยาวและจะไม่มกีารระบุสญัลกัษณ์ต่อทา้ยดงักล่าวส าหรบัอนัดบัความน่าเชื่อถอื
ในระยะสัน้ นอกเหนือจาก “F1 (tha)” 

สญัญาณการปรบัอนัดบัความน่าเชื่อถอื (Rating Watch) : สญัญาณการปรบัอนัดบัความน่าเชื่อถอืจะถูกใชเ้พื่อแจง้ให้
นักลงทุนทราบว่ามีความเป็นไปได้ที่จะมีการเปลี่ยนแปลงอันดับความน่าเชื่อถือและแจ้งแนวโน้มทิศทางของการ
เปลี่ยนแปลงดงักล่าว สญัญาณดงักล่าวอาจระบุเป็น “สญัญาณบวก” ซึ่งบ่งชี้แนวโน้มในการปรบัอนัดบัความน่าเชื่อถือให้
สงูขึน้ “สญัญาณลบ” จะบ่งชีแ้นวโน้มในการปรบัอนัดบัความน่าเชื่อถอืใหต้ ่าลง หรอื “สญัญาณววิฒัน์” ในกรณีทีอ่นัดบัความ
น่าเชื่อถอือาจจะไดร้บัการปรบัขึน้ ปรบัลง หรอืคงที ่โดยปกตสิญัญาณการปรบัอนัดบัความน่าเชื่อถอืมกัจะถูกระบุไวส้ าหรบั
ช่วงระยะเวลาสัน้ๆ 
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กองทุนเปิด แอล เอช โรโบติกส-์E (LHROBOTE) 

รายงานสรปุเงินลงทุนในตราสารแห่งหน้ี เงินฝาก หรือตราสารก่ึงหน้ีก่ึงทุน 
มูลคา่ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 

 

 
 
 

 
 

รายงานการลงทุนท่ีไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน 
รอบปีบญัชีระหวา่งวนัท่ี 1 มกราคม 2563 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 

วนัท่ี รายละเอียด การด าเนินการแก้ไข 
  

 
 

 

 

การใช้สิทธิออกเสียงในท่ีประชุมผู้ถือหุ้น 

ผู้ลงทุนสามารถตรวจดูแนวทางในการใช้สิทธิออกเสยีงและการด าเนินการใช้สิทธิออกเสยีงได้ที่ website ของ

บรษิทัจดัการ www.lhfund.co.th 

 

รายงานรายชื่อของบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง ท่ีมีการท าธรุกรรมกบักองทุนรวม 

 กองทุนเปิด แอล เอช โรโบติกส์-E  มีการท าธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องในรอบระยะเวลาตัง้แต่วันที ่               

1 มกราคม 2563 ถงึวนัที ่31 ธนัวาคม 2563 ตามรายชื่อ ดงันี้ 

- ไม่ม ี    - 

หมายเหตุ :  ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบการท าธุรกรรมกบับุคคลที่เกี่ยวข้องกบักองทุนรวม ได้ที่บรษิัทจดัการโดยตรง หรอืที่ website ของ

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

กลุม่ของตราสารการลงทนุ มลูค่าตามราคาตลาด %NAV

(ก) ตราสารภาครฐัไทย/ตราสารภาครฐัต่างประเทศ - -            

(ข) ตราสารทีธ่นาคารทีม่กีฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ ธนาคารพาณิชย์ 1,144,229.39                  0.27          

หรอืบรษิทัเงนิทุนเป็นผูอ้อก/สัง่จ่าย/รบัอาวลั/ค า้ประกนั

(ค) ตราสารทีม่อีนัดบัความน่าเชื่อถอือยูใ่นอนัดบัทีส่ามารถ -                              -            

ลงทุนได้ (Investment grade)

(ง) ตราสารทีม่อีนัดบัความน่าเชื่อถอือยูใ่นอนัดบัต ่ากวา่อนัดบัที่ -                              -            

สามารถลงทุนได้ (Non-Investment grade) หรอืไม่ม ีRating

สดัส่วนเงนิลงทุนขัน้สงูต่อมลูค่าทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุนส าหรบักลุ่มตราสารตาม (ง) เท่ากบั 15% NAV 

http://www.lhfund.co.th/
http://www.sec.or.th/
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กองทุนเปิด แอล เอช โรโบติกส-์E (LHROBOTE) 

ค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเกบ็จากกองทุนรวม 
ส าหรบัรอบระยะเวลาตัง้แต่วนัท่ี 1 มกราคม 2563 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค่าใช้จ่ายทีเ่รยีกเก็บจากกองทุน* จ านวนเงนิ

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

ค่าธรรมเนยีมการจดัการ (Management Fee) 9,289.60 1.070 ไม่เกนิรอ้ยละ 2.50

ค่าธรรมเนยีมผูดู้แลผลประโยชน์ (Trustee Fee) 278.69 0.032 ไม่เกนิรอ้ยละ 0.10

ค่าธรรมเนยีมนายทะเบยีน (Registrar Fee) 2,322.40 0.268 ไม่เกนิรอ้ยละ 0.50

ค่าสอบบญัช ี(Audit Fee) 50.00 0.006 ตามทีจ่่ายจรงิ

ค่าทีป่รกึษาการลงทุน (Advisory Fee) ไม่มี ไม่มี ไม่มี

ค่าจดัตัง้และจดทะเบยีนกองทุน (Setup and Registered Fund) 65.75 0.008 ตามทีจ่่ายจรงิ

ค่าใช้จ่ายอืน่ๆ ในการด าเนนิโครงการ  (Others Operating  Expense) 92.19 0.011 ตามทีจ่่ายจรงิ

รวมค่าใช้จ่ายทัง้หมด** 12,098.63 1.395

ค่าใช้จ่ายในการซือ้ขายหลกัทรพัย์ 0.00 0.000 ตามทีจ่่ายจรงิ

หมายเหตุ

* ค่าธรรมเนยีมและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ รวมภาษมีลูค่าเพิม่ ภาษธุีรกจิเฉพาะ หรอืภาษอีืน่ใดในท านองเดยีวกนั (ถ้าม)ี

**  ไม่รวมค่านายหน้าซือ้ขายหลกัทรพัย ์และค่าธรรมเนยีมต่าง ๆ ทีเ่กดิขึน้จากการซือ้ขายหลกัทรพัย์

รอ้ยละของมลูค่าทรพัยส์นิสทุธิ
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กองทุนเปิด แอล เอช โรโบติกส-์E (LHROBOTE) 

 
 

 
รายงานของผู้สอบบญัชีรบัอนุญาต  
 

เสนอต่อ ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด แอล เอช โรโบติกส-์E 

 
ความเหน็  

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของกองทุนเปิด แอล เอช โรโบติกส์-E ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินและ           
งบประกอบรายละเอยีดเงนิลงทุน ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 งบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสนิทรพัย์
สุทธ ิส าหรบัปีสิน้สุดวนัเดยีวกนัและหมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมถงึหมายเหตุสรุปนโยบายการบญัชทีีส่ าคญั  

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินและรายละเอียดเงินลงทุนของกองทุนเปิด แอล เอช โรโบติกส์-E        
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 ผลการด าเนินงาน และการเปลี่ยนแปลงสนิทรพัย์สุทธ ิส าหรบัปีสิน้สุดวนัเดยีวกนั โดยถูกต้อง
ตามทีค่วรในสาระส าคญัตามแนวปฏบิตัทิางการบญัชสี าหรบักองทุนรวมและกองทุนส ารองเลีย้งชพี ทีส่มาคมบรษิทัจดัการ
ลงทุนก าหนดโดยไดร้บัความเหน็ชอบจากส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์  
 
เกณฑใ์นการแสดงความเหน็  

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรคความ
รบัผดิชอบของผู้สอบบญัชตี่อการตรวจสอบงบการเงนิในรายงานของขา้พเจ้า ขา้พเจ้ามคีวามเป็นอิสระจากกองทุนตาม
ขอ้ก าหนดจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวชิาชพีบญัชีทีก่ าหนดโดยสภาวชิาชีพบญัชใีนส่วนที่เกี่ยวขอ้งกบัการตรวจสอบงบ
การเงนิ และขา้พเจา้ไดป้ฏบิตัติามความรบัผดิชอบดา้นจรรยาบรรณอื่นๆ ซึ่งเป็นไปตามขอ้ก าหนดเหล่านี้ ขา้พเจา้เชื่อว่า
หลกัฐานการสอบบญัชทีีข่า้พเจา้ไดร้บัเพยีงพอและเหมาะสมเพื่อใชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเหน็ของขา้พเจา้  
 
ข้อมูลอ่ืน  

ผูบ้รหิารกองทุนฯ เป็นผูร้บัผดิชอบต่อขอ้มลูอื่น ขอ้มลูอื่นประกอบดว้ย ขอ้มลูซึง่รวมอยู่ในรายงานประจ าปีของกองทุนฯ แต่
ไม่รวมถงึงบการเงนิและรายงานของผูส้อบบญัชทีีอ่ยู่ในรายงานประจ าปีนัน้ ขา้พเจา้คาดว่าขา้พเจา้จะไดร้บัรายงานประจ าปี
ภายหลงัวนัทีใ่นรายงานของผูส้อบบญัชนีี้ 

ความเหน็ของขา้พเจา้ต่องบการเงนิไม่ครอบคลุมถงึขอ้มลูอื่นและขา้พเจา้ไม่ไดใ้หค้วามเชื่อมัน่ต่อขอ้มลูอื่น 

ความรบัผดิชอบของขา้พเจา้ทีเ่กีย่วเนื่องกบัการตรวจสอบงบการเงนิคอื การอ่านและพจิารณาว่าขอ้มลูอื่นมคีวามขดัแยง้ทีม่ี
สาระส าคญักบังบการเงนิหรอืกบัความรูท้ีไ่ดร้บัจากการตรวจสอบของขา้พเจา้ หรอืปรากฏว่าขอ้มูลอื่นมกีารแสดงขอ้มูลที่
ขดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระส าคญัหรอืไม่  
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เมื่อขา้พเจ้าได้อ่านรายงานประจ าปีของกองทุนฯ และหากขา้พเจ้าสรุปได้ว่ามีการแสดงขอ้มูลที่ขดัต่อขอ้เท็จจรงิอนัเป็น
สาระส าคญั ขา้พเจา้จะสื่อสารเรื่องดงักล่าวกบัผูบ้รหิารกองทุนฯ เพื่อใหผู้บ้รหิารกองทุนฯ ด าเนินการแกไ้ขขอ้มลูทีแ่สดงขดั
ต่อขอ้เทจ็จรงิ 

 
ความรบัผิดชอบของผูบ้ริหารกองทุนฯ ต่องบการเงิน 

ผู้บริหารกองทุนฯ มีห น้าที่ ร ับผิดชอบในการจัดท าและน า เสนองบการเงินเห ล่านี้ โดยถูกต้องตามที่ควรตาม 
แนวปฏบิตัทิางการบญัชสี าหรบักองทุนรวมและกองทุนส ารองเลีย้งชพี ทีส่มาคมบรษิทัจดัการลงทุนก าหนดโดยไดร้บัความ
เห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรพัย์ และรบัผดิชอบเกี่ยวกบัการควบคุมภายในที่
ผูบ้รหิารกองทุนฯ พจิารณาว่าจ าเป็นเพื่อใหส้ามารถจดัท างบการเงนิทีป่ราศจากการแสดงขอ้มูลที่ขดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็น
สาระส าคญัไม่ว่าจะเกดิจากการทุจรติหรอืขอ้ผดิพลาด  

ในการจดัท างบการเงนิ ผู้บรหิารกองทุนฯ รบัผดิชอบในการประเมนิความสามารถของกองทุนในการด าเนินงานต่อเนื่อง 
เปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวกับการด าเนินงานต่อเนื่อง (ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์การบญัชสี าหรบัการด าเนินงาน
ต่อเนื่องเวน้แต่ผูบ้รหิารกองทุนฯ มคีวามตัง้ใจทีจ่ะเลกิกองทุนหรอืหยุดด าเนินงานหรอืไม่สามารถด าเนินงานต่อเน่ืองต่อไป
ได ้ 

ผูบ้รหิารกองทุนฯ มหีน้าทีใ่นการก ากบัดแูลกระบวนการในการจดัท ารายงานทางการเงนิของกองทุน  
 
ความรบัผิดชอบของผู้สอบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน  

การตรวจสอบของขา้พเจา้มวีตัถุประสงคเ์พื่อใหไ้ดค้วามเชื่อมัน่อย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงนิโดยรวมปราศจากการแสดง
ขอ้มูลทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระส าคญัหรอืไม่ ไม่ว่าจะเกดิจากการทุจรติหรอืขอ้ผดิพลาด และเสนอรายงานของผูส้อบ
บญัชีซึ่งรวมความเห็นของขา้พเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมัน่อย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมัน่ในระดบัสูงแต่ไม่ได้เป็นการ
รบัประกนัว่าการปฏิบตัิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขดัต่อขอ้เท็จจรงิอนัเป็น
สาระส าคญัที่มอียู่ได้เสมอไป ขอ้มูลที่ขดัต่อขอ้เท็จจรงิอาจเกิดจากการทุจริตหรอืขอ้ผดิพลาดและถือว่ามสีาระส าคญัเมื่อ
คาดการณ์อย่างสมเหตุสมผลว่ารายการทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จรงิแต่ละรายการหรอืทุกรายการรวมกนัจะมผีลต่อการตดัสนิใจทาง
เศรษฐกจิของผูใ้ชง้บการเงนิจากการใชง้บการเงนิเหล่าน้ี  

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบญัชี ข้าพเจ้าใช้ดุลยพินิจและการสงัเกตและสงสยัเยี่ยงผู้ประกอบ
วชิาชพีตลอดการตรวจสอบ การปฏบิตังิานของขา้พเจา้รวมถงึ  
• ระบแุละประเมนิความเสีย่งจากการแสดงขอ้มลูทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระส าคญัในงบการเงนิไม่ว่าจะเกดิจากการ

ทุจรติหรอืขอ้ผดิพลาด ออกแบบและปฏิบตัิงานตามวธิกีารตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านัน้ และได้
หลกัฐานการสอบบญัชทีีเ่พยีงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเหน็ของขา้พเจา้ ความเสีย่งทีไ่ม่พบ
ขอ้มูลที่ขดัต่อข้อเท็จจรงิอนัเป็นสาระส าคญัซึ่งเป็นผลมาจากการทุจรติจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากขอ้ผิดพลาด 
เน่ืองจากการทุจรติอาจเกีย่วกบัการสมรูร้่วมคดิ การปลอมแปลงเอกสารหลกัฐาน การตัง้ใจละเวน้การแสดงขอ้มลู การ
แสดงขอ้มลูทีไ่ม่ตรงตามขอ้เทจ็จรงิหรอืการแทรกแซงการควบคุมภายใน  

• ท าความเขา้ใจในระบบการควบคุมภายในทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวธิกีารตรวจสอบที่เหมาะสมกบั
สถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวตัถุประสงคใ์นการแสดงความเหน็ต่อความมปีระสทิธผิลของการควบคุมภายในของกองทุน  

• ประเมนิความเหมาะสมของนโยบายการบญัชทีีผู่บ้รหิารกองทุนฯ ใชแ้ละความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบญัชี
และการเปิดเผยขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งซึง่จดัท าขึน้โดยผูบ้รหิารกองทุนฯ  
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• สรุปเกี่ยวกบัความเหมาะสมของการใชเ้กณฑ์การบญัชสี าหรบัการด าเนินงานต่อเนื่องของผูบ้รหิารกองทุนฯ และจาก
หลกัฐานการสอบบญัชทีีไ่ดร้บั สรุปว่ามคีวามไม่แน่นอนทีม่สีาระส าคญัทีเ่กีย่วกบัเหตุการณ์หรอืสถานการณ์ทีอ่าจเป็น
เหตุใหเ้กดิขอ้สงสยัอย่างมนีัยส าคญัต่อความสามารถของกองทุนในการด าเนินงานต่อเนื่องหรอืไม่ ถ้าขา้พเจา้ไดข้อ้
สรุปว่ามคีวามไม่แน่นอนทีม่สีาระส าคญั ขา้พเจา้ต้องกล่าวไวใ้นรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้โดยใหข้อ้สงัเกต
ถงึการเปิดเผยขอ้มูลในงบการเงนิทีเ่กีย่วขอ้ง หรอืถ้าการเปิดเผยขอ้มูลดงักล่าวไม่เพยีงพอ ความเหน็ของขา้พเจา้จะ
เปลี่ยนแปลงไป ขอ้สรุปของขา้พเจา้ขึน้อยู่กบัหลกัฐานการสอบบญัชทีีไ่ดร้บัจนถงึวนัทีใ่นรายงานของผูส้อบบญัชขีอง
ขา้พเจา้ อย่างไรกต็าม เหตุการณ์หรอืสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุใหก้องทุนตอ้งหยุดการด าเนินงานต่อเนื่อง  

• ประเมนิการน าเสนอ โครงสรา้งและเน้ือหาของงบการเงนิโดยรวม รวมถงึการเปิดเผยขอ้มลูว่างบการเงนิแสดงรายการ
และเหตุการณ์ในรปูแบบทีท่ าใหม้กีารน าเสนอขอ้มลูโดยถูกตอ้งตามทีค่วรหรอืไม่  

ขา้พเจา้ไดส้ื่อสารกบัผู้บรหิารกองทุนฯ ในเรื่องต่างๆ ทีส่ าคญั ซึ่งรวมถงึขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้
วางแผนไว้ ประเด็นทีม่นีัยส าคญัที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงขอ้บกพร่องที่มนีัยส าคญัในระบบการควบคุมภายในหาก
ขา้พเจา้ไดพ้บในระหว่างการตรวจสอบของขา้พเจา้  

ขา้พเจา้ไดใ้หค้ ารบัรองแก่ผู้บรหิารกองทุนฯ ว่าขา้พเจา้ไดป้ฏบิตัติามขอ้ก าหนดจรรยาบรรณทีเ่กีย่วขอ้งกบัความเป็นอสิระ
และได้สื่อสารกับผู้บริหารกองทุนฯ เกี่ยวกับความสัมพันธ์ทัง้หมดตลอดจนเรื่องอื่นซึ่งข้าพเจ้าเชื่อว่ามีเหตุผลที่
บุคคลภายนอกอาจพจิารณาว่ากระทบต่อความเป็นอสิระของขา้พเจา้และมาตรการทีข่้าพเจ้าใชเ้พื่อป้องกนัไม่ใหข้า้พเจ้า
ขาดความเป็นอสิระ  

จากเรื่องที่สื่อสารกับผู้บริหารกองทุนฯ ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่องต่างๆ ที่มีนัยส าคัญมากที่ สุดในการตรวจสอบ                    
งบการเงนิในงวดปัจจุบนัและก าหนดเป็นเรื่องส าคญัในการตรวจสอบ ขา้พเจา้ได้อธบิายเรื่องเหล่านี้ในรายงานของผูส้อบ
บญัชเีวน้แต่กฎหมายหรอืขอ้บงัคบัไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะเกี่ยวกบัเรื่องดงักล่าว หรอืในสถานการณ์ทีย่ากทีจ่ะเกิดขึ้น 
ขา้พเจา้พจิารณาว่าไม่ควรสื่อสารเรื่องดงักล่าวในรายงานของขา้พเจา้เพราะการกระท าดงักล่าวสามารถคาดการณ์ไดอ้ย่าง
สมเหตุผลว่าจะมผีลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อส่วนไดเ้สยีสาธารณะจากการสื่อสารดงักล่าว 
 
ผูส้อบบญัชทีีร่บัผดิชอบงานสอบบญัชแีละการน าเสนอรายงานฉบบันี้คอื นายอนุสรณ์  เกยีรตกิงัวาฬไกล 

 
 
 

นายอนุสรณ์  เกยีรตกิงัวาฬไกล 
ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต เลขที ่2109 
บรษิทั เอเอสว ีแอนด ์แอสโซซเิอทส ์จ ากดั 
 
กรุงเทพมหานคร 
31 มนีาคม 2564 
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กองทุนเปิด แอล เอช โรโบติกส-์E 
งบแสดงฐานะการเงิน 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 

 
 

  

 

หน่วย : บาท

หมายเหตุ 2563 2562

สินทรพัย์

เงนิลงทุนแสดงด้วยมลูค่ายตุธิรรม 403,808,961.62 1,110,048,819.36

(ราคาทุนปี 2563 : 279,860,253.63 บาท) 

(ราคาทุนปี 2562 : 1,022,819,634.69 บาท) 

เงนิฝากธนาคาร 26,959,049.92        40,877,166.93           

ดอกเบีย้ค้างรบั 32.12                   1,222.21                  

สนิทรพัยต์ราสารอนุพนัธ์ 8 11,413,936.59        19,553,088.85           

ค่าใช้จ่ายรอการตดับญัชี 4.5 4,678.04               70,429.94                

รวมสินทรพัย์ 442,186,658.29       1,170,550,727.29        

หน้ีสิน

เจ้าหนี้จากการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน 20,753,289.98        4,059,116.00            

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 556,118.91            1,452,844.76            

หนี้สนิอืน่ 376,623.09            2,440,363.27            

รวมหน้ีสิน 21,686,031.98         7,952,324.03               

สินทรพัยส์ทุธิ 420,500,626.31       1,162,598,403.26        

สินทรพัยส์ทุธิ :

ทุนทีไ่ด้รบัจากผูถ้อืหน่วยลงทุน 364,717,763.84      1,285,847,939.87       

ก าไร(ขาดทุน)สะสม

บญัชปีรบัสมดุล 131,094,420.73 136,301,053.16

ขาดทุนสะสมจากการด าเนนิงาน (75,311,558.26) (259,550,589.77)

สินทรพัยส์ทุธิ 420,500,626.31       1,162,598,403.26        

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นสว่นหนึง่ของงบการเงนินี้
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กองทุนเปิด แอล เอช โรโบติกส-์E 
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 

 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

หน่วย : บาท

การแสดงรายละเอยีดเงนิลงทุนใช้การจดักลุ่มตามประเภทของเงนิลงทุน

ชื่อหลกัทรพัย์ ชื่อยอ่หลกัทรพัย์

เงินลงทนุในกองทนุรวมต่างประเทศ

Credit Suisse Lux - Global Robotics Equity Fund CSGAIBU LX -                             5,609.6140      403,808,961.62           100.00              

รวมเงินลงทนุในกองทนุรวมต่างประเทศ 403,808,961.62              100.00                 

รวมเงินลงทนุทัง้ส้ิน (ราคาทนุ 279,860,253.63 บาท) 403,808,961.62              100.00                 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นสว่นหนึง่ของงบการเงนินี้

 มลูค่าทีต่ราไว้

 จ านวนหน่วย/

มลูค่าทีต่ราไว้ มลูค่ายตุธิรรม

อตัราสว่นของ

มลูค่ายตุธิรรม (%)
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กองทุนเปิด แอล เอช โรโบติกส-์E (LHROBOTE) 

กองทุนเปิด แอล เอช โรโบติกส-์E 
งบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็ 

ส าหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 
 

 
 
 
 
 

หน่วย : บาท

หมายเหตุ 2563 2562

รายได้

รายได้เงนิปันผล -                      370,507.18             

รายได้ดอกเบีย้ 46,296.44 229,157.04

รวมรายได้ 46,296.44 599,664.22

ค่าใช้จา่ย

ค่าธรรมเนยีมการจดัการ 6, 7 9,289,603.59 15,685,785.60

ค่าธรรมเนยีมผูดู้แลผลประโยชน์ 6 278,687.96 470,573.66

ค่าธรรมเนยีมนายทะเบยีน 6, 7 2,322,400.85 3,921,446.46

ค่าธรรมเนยีมวชิาชพี 50,000.00 45,000.00

ค่าใช้จ่ายในการด าเนนิโครงการ 157,945.21 102,279.63

รวมค่าใช้จา่ย 12,098,637.61 20,225,085.35

ขาดทนุสทุธิ (12,052,341.17) (19,625,421.13)

รายการก าไร(ขาดทนุ)สทุธิจากเงินลงทนุ

รายการก าไรสทุธทิีเ่กดิขึน้จากเงนิลงทุน 235,766,212.53 61,535,442.03

รายการก าไร(ขาดทุน)สทุธจิากอตัราแลกเปลีย่น 18,885,864.64 (128,750,165.06)

รายการก าไร(ขาดทุน)สทุธทิีเ่กดิขึน้จากตราสารอนุพนัธ์ (18,618,230.00) 68,061,838.00

รายการก าไร(ขาดทุน)สทุธทิีย่งัไม่เกดิขึน้จากเงนิลงทุน (27,802,017.62) 310,324,834.73

รายการก าไร(ขาดทุน)สทุธทิีย่งัไม่เกดิขึน้จากตราสารอนุพนัธ์ (8,139,152.26) 11,758,910.77

รวมรายการก าไรสทุธิจากเงินลงทนุ 200,092,677.29 322,930,860.47

การเพ่ิมขึน้ในสินทรพัยส์ทุธิจากการด าเนินงานก่อนภาษีเงินได้ 188,040,336.12 303,305,439.34

หกั ภาษเีงนิได้ (6,944.47) (4,417.89)

การเพ่ิมขึน้ในสินทรพัยส์ทุธิจากการด าเนินงานหลงัหกัภาษีเงินได้ 188,033,391.65 303,301,021.45

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นสว่นหนึง่ของงบการเงนินี้
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กองทุนเปิด แอล เอช โรโบติกส-์E (LHROBOTE) 

กองทุนเปิด แอล เอช โรโบติกส-์E 
งบแสดงการเปล่ียนแปลงสินทรพัยส์ทุธิ 
ส าหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 

 

 
 

 

 

  

 

 

 

หน่วย : บาท

หมายเหตุ 2563 2562

การเพ่ิมขึน้(ลดลง)สทุธิของสินทรพัยส์ทุธิจาก

การด าเนนิงาน 188,033,391.65 303,301,021.45

การแบ่งปันสว่นทุนให้ผูถ้อืสว่นได้เสยี (3,794,360.14) (25,801,930.15)

การเพิม่ขึน้ของทุนทีไ่ด้รบัจากผูถ้อืหน่วยลงทุนในระหวา่งปี 74,105,017.45 16,764,971.89

การลดลงของทุนทีไ่ด้รบัจากผูถ้อืหน่วยลงทุนในระหวา่งปี (1,000,441,825.91) (662,101,897.28)

การลดลงของสินทรพัยส์ทุธิในระหวา่งปี (742,097,776.95)        (367,837,834.09)        

สนิทรพัยส์ทุธ ิณ วนัต้นปี 1,162,598,403.26 1,530,436,237.35

สินทรพัยส์ทุธิ ณ วนัปลายปี 420,500,626.31         1,162,598,403.26      

หน่วย : หน่วย

2563 2562

การเปล่ียนแปลงของจ านวนหน่วยลงทนุ (มลูค่าหน่วยละ 10 บาท)

หน่วยลงทุน ณ วนัต้นปี 128,584,793.9905 203,037,026.76        

บวก หน่วยลงทุนทีข่ายในระหวา่งปี 7,781,114.2855 1,898,654.9800

หกั หน่วยลงทุนทีร่บัซือ้คนืในระหวา่งปี (99,894,131.8885) (76,350,887.7464)

หน่วยลงทนุ ณ วนัปลายปี 36,471,776.3875       128,584,793.9905     

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นสว่นหนึง่ของงบการเงนินี้
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กองทุนเปิด แอล เอช โรโบติกส-์E (LHROBOTE) 

กองทุนเปิด แอล เอช โรโบติกส-์E (LHROBOTE) 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ส าหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 

         หน่วย : บาท  
1. ลกัษณะของกองทุนเปิด แอล เอช โรโบติกส-์E 

กองทุนเปิด แอล เอช โรโบติกส์-E (“กองทุนฯ”) เป็นกองทุนรวมหน่วยลงทุนประเภท Fund of Funds ซึ่งจด
ทะเบยีนเป็นกองทุนรวมกบัส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ (“ก.ล.ต.”) เมื่อวนัที ่23 
มกราคม 2561 มจี านวนเงนิทุนจดทะเบยีน 1,148.97 ล้านบาท (แบ่งเป็น 114,896,836.9214 หน่วย มูลค่าหน่วยละ 
10 บาท) ซึง่ไม่มกี าหนดระยะเวลาสิน้สุดโครงการ 
เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2561 กองทุนฯ ได้จดทะเบียนเพิ่มทุนจ านวน 1,000 ล้านบาท (แบ่งเป็น 100,000,000.0000 
หน่วย มลูค่าหน่วยละ 10 บาท)  
เมื่อวนัที่ 26 มกราคม 2561 กองทุนฯ ไดจ้ดทะเบยีนเพิม่ทุนจ านวน 500 ล้านบาท (แบ่งเป็น 50,000,000.0000 หน่วย 
มลูค่าหน่วยละ 10 บาท) 
เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 กองทุนฯ ได้จดทะเบียนเพิ่มทุนจ านวน 500 ล้านบาท (แบ่งเป็น 50,000,000.0000 
หน่วย มลูค่าหน่วยละ 10 บาท) 
รวมมลูค่าโครงการทัง้สิน้ 3,148.97 ลา้นบาท (แบ่งเป็น 314,896,836.9214 หน่วย มลูค่าหน่วยละ 10 บาท) 
กองทุนฯ จดัการโดย บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน แลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จ ากดั (“บรษิทัจดัการ”) 
กองทุนฯ มนีโยบายลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศ หรอืกองทุนหลกั (Master fund) โดยเฉลี่ยในรอบปี
บญัชไีม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรพัย์สนิสุทธขิองกองทุน ซึ่งกองทุนหลกัที่กองทุนจะลงทุนคือกองทุน Credit 
Suisse (Lux) Global Robotics Equity Fund - Class IB ลงทุนในสกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐฯ (USD) ซึ่งจดทะเบียนใน
ประเทศลกัเซมเบิร์ก ภายใต้กฎหมายของประเทศลกัเซมเบิร์ก และอยู่ภายใต้ SICAV บริหารและจดัการโดย Credit 
Suisse Asset Management บรษิัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี่ยนแปลงประเภทและลกัษณะพิเศษของกองทุนรวมใน
อนาคตเป็น Fund of Funds หรอืลงทุนโดยตรงในต่างประเทศ 
กองทุนฯ อาจพจิารณาลงทุนในหรอืมไีว้ซึ่งสญัญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) โดยมวีตัถุประสงค์เพื่อป้องกนัความ
เสีย่งในการลงทุน (Hedging) 
เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2563 กองทุนฯ ได้รบัความเห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาด
หลกัทรพัย์ ใหแ้ก้ไขเพิม่เตมิรายละเอยีดโครงการเกี่ยวกบัเรื่องการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (Class of Unit) โดยมกีารแบ่ง
ชนิดของหน่วยลงทุนเป็น 3 ชนิด ได้แก่ ชนิดสะสมมูลค่า (LHROBOTE-A) ชนิดจ่ายเงนิปันผล (LHROBOTE-D) และ
ชนิดช่องทางอเิลก็ทรอนิกส ์(LHROBOTE-E) ทัง้นี้ ผูถ้อืหน่วยลงทุนเดมิจะอยู่ทีช่นิดจ่ายเงนิปันผล (LHROBOTE-D) 
กองทุนฯ มีนโยบายไม่จ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า (LHROBOTE-A) และชนิดช่องทาง
อเิลก็ทรอนิกส ์(LHROBOTE-E) 
กองทุนฯ มนีโยบายจ่ายเงนิปันผลแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงนิปันผล (LHROBOTE-D) ตามหลกัเกณฑ์และวธิกีาร
ทีก่ าหนดในหนังสอืชีช้วน 
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กองทุนเปิด แอล เอช โรโบติกส-์E (LHROBOTE) 

กองทุนเปิด แอล เอช โรโบติกส-์E (LHROBOTE) 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ส าหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 

         หน่วย : บาท  

2. หลกัเกณฑใ์นการจดัท างบการเงิน 

2.1 งบการเงินนี้ ได้จัดท าขึ้นตามแนวปฏิบัติทางบัญชีว่าด้วยการบัญชีส าหรับกองทุนรวมและกองทุนส ารอง 
เลีย้งชพี ทีส่มาคมบรษิทัจดัการลงทุนก าหนดโดยไดร้บัความเหน็ชอบจากส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์
และตลาดหลกัทรพัย์ ส่วนเรื่องที่แนวปฏิบตัิทางบญัชีฉบบันี้ไม่ได้ก าหนดไว้ กองทุนฯ ปฏิบตัิตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงนิทีอ่อกโดยสภาวชิาชพีบญัชทีีม่ผีลบงัคบัใชใ้นรอบระยะเวลาบญัชขีองงบการเงนิ 

2.2 งบการเงนิน้ีไดจ้ดัท าขึน้โดยใชเ้กณฑร์าคาทุนเดมิเวน้แต่จะไดเ้ปิดเผยเป็นอย่างอื่นในนโยบายการบญัชี 

2.3 การใชป้ระมาณการทางบญัช ี
 ในการจดัท างบการเงนิใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานการบญัชแีละมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ผูบ้รหิารตอ้งใชก้าร

ประมาณและขอ้สมมตฐิานหลายประการซึง่มผีลกระทบต่อการก าหนดนโยบายและการรายงานจ านวนเงนิทีเ่กีย่วกบั
สนิทรพัย ์หนี้สนิ รายได ้และค่าใชจ้่ายผลทีเ่กดิขึน้จรงิจงึแตกต่างจากทีป่ระมาณการไว ้

 ประมาณการและขอ้สมมตฐิานทีใ่ชใ้นการจดัท างบการเงนิจะไดร้บัการทบทวนอย่างต่อเน่ือง การปรบัประมาณการ
ทางบญัชจีะบนัทกึในงวดบญัชทีีป่ระมาณการดงักล่าวไดร้บัการทบทวนและในอนาคตทีไ่ดร้บัผลกระทบ 

3. มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิทีเ่ริม่มผีลบงัคบัในปีปัจจุบนัและทีจ่ะมผีลบงัคบัในอนาคตมรีายละเอยีด ดงันี้ 

3.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงนิทีเ่ริม่มผีลบงัคบัใชใ้นปีปัจจุบนั 
สภาวชิาชพีบญัชไีด้ออกและปรบัปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงนิและการตีความมาตรฐานการรายงานทาง
การเงนิฉบบัปรบัปรุง (ปรบัปรุง 2562) รวมถงึแนวปฏบิตัทิางบญัชฉีบบัใหม่ ซึ่งมีผลบงัคบัใชส้ าหรบัรอบระยะเวลา
บญัชทีีเ่ริม่ในหรอืหลงัวนัที ่1 มกราคม 2563 ซึ่งมาตรฐานการรายงานทางการเงนิดงักล่าวไม่มผีลกระทบอย่างเป็น
สาระส าคญัต่องบการเงนิน้ี โดยมมีาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัใหม่ซึง่ไดม้กีารเปลีย่นแปลงหลกัการส าคญั 
ดงันี้ 

• มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ กลุ่มเครื่องมอืทางการเงนิ จ านวน 5 ฉบบั ประกอบดว้ย 
มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่7 การเปิดเผยขอ้มลูเครื่องมอืทางการเงนิ 
มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่9 เครื่องมอืทางการเงนิ 
มาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่32 การแสดงรายการเครื่องมอืทางการเงนิ 
การตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่16 การป้องกันความเสี่ยงของเงินลงทุนสุทธิใน

หน่วยงานต่างประเทศ 
การตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่19  การช าระหนี้สนิทางการเงนิดว้ยตราสารทุน 

กองทุนฯ น ามาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มนี้มาถือปฏิบัติ แต่อย่างไรก็ตามผู้บริหารกองทุนฯ ได้
พจิารณาแลว้ว่าการรบัรูร้ายการขา้งต้นไม่มผีลกระทบอย่างเป็นสาระส าคญัใหม้กีารปรบัปรุงก าไรสะสม ณ วนัที ่
1 มกราคม 2563 
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กองทุนเปิด แอล เอช โรโบติกส-์E (LHROBOTE) 

กองทุนเปิด แอล เอช โรโบติกส-์E (LHROBOTE) 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
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• มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่16 เรื่อง สญัญาเช่า 
มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที่ 16 ใชแ้ทนมาตรฐานการบญัช ีฉบบัที่ 17 เรื่อง สญัญาเช่า และการ
ตีความมาตรฐานบัญชีที่เกี่ยวข้อง อย่างไรก็ตาม การบัญชีส าหรับผู้ให้เช่าไม่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมี
สาระส าคญัจากมาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่17 ผูใ้หเ้ช่ายงัคงตอ้งจดัประเภทสญัญาเช่าเป็นสญัญาเช่าด าเนินงาน
โดยใชห้ลกัการเช่นเดยีวกนักบัมาตรฐานการบญัชฉีบบัที ่17 
ฝ่ายบรหิารของกองทุนฯ ไดป้ระเมนิแลว้เหน็ว่ามาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบันี้ไม่มผีลกระทบอย่างเป็น
สาระส าคญัต่องบการเงนิ 

3.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงนิใหม่ทีย่งัไมม่ผีลบงัคบัใช ้

นอกเหนือจากมาตรฐานการรายงานทางการเงนิที่ออกและปรบัปรุงใหม่ข้างต้น สภาวิชาชีพบัญชีได้ออกและ
ปรบัปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัอื่นๆ ซึง่มผีลบงัคบัส าหรบัรอบระยะเวลาบญัชทีีเ่ริม่ในหรอืหลงัวนัที ่
1 มกราคม 2564 กองทุนฯ ไม่มแีผนทีจ่ะน ามาตรฐานการรายงานทางการเงนิมาใชก้่อนวนัถอืปฏบิตั ิซึง่ฝ่ายบรหิาร
ของกองทุนฯ ไดป้ระเมนิแล้วเหน็ว่ามาตรฐานการรายงานทางการเงนิขา้งตน้จะไม่มผีลกระทบอย่างเป็นสาระส าคญั
ต่องบการเงนิส าหรบัปีทีเ่ริม่ใชม้าตรฐานการบญัชดีงักล่าว 

4. นโยบายการบญัชีท่ีส าคญั  

4.1 การรบัรูร้ายไดแ้ละค่าใชจ้่าย 

- ดอกเบีย้รบั รบัรูเ้ป็นรายไดต้ามระยะเวลาทีพ่งึไดร้บัโดยค านึงถงึผลตอบแทนทีแ่ทจ้รงิ 
- เงนิปันผลรบั รบัรูเ้ป็นรายไดต้ัง้แต่วนัทีป่ระกาศจ่ายและมสีทิธทิีจ่ะไดร้บั 
- บญัชส่ีวนเกนิและส่วนต ่ามูลค่าของตราสารหนี้ตดัจ าหน่ายตามวธิอีตัราดอกเบี้ยทีแ่ทจ้รงิซึ่งยอดทีต่ดัจ าหน่ายนี้

แสดงเป็นรายการปรบัปรุงกบัดอกเบีย้รบั 
- ก าไรหรอืขาดทุนทีเ่กดิขึน้จากการจ าหน่ายเงนิลงทุนรบัรูเ้ป็นรายไดห้รอืค่าใชจ้่าย ณ วนัทีจ่ าหน่ายเงนิลงทุน  
- ค่าใชจ้่ายรบัรูต้ามเกณฑค์งคา้ง 

4.2 เงนิลงทุนและการวดัค่าเงนิลงทนุ 
- เงนิลงทุนจะรบัรูเ้ป็นสนิทรพัย์ดว้ยจ านวนตน้ทุนของเงนิลงทุน ณ วนัทีก่องทุนฯ มสีทิธใินเงนิลงทุน      ตน้ทุนของ

เงนิลงทุนประกอบดว้ยรายจ่ายซื้อเงนิลงทุนและค่าใช้จ่ายโดยตรงทัง้สิ้นที่กองทุนจ่ายเพื่อให้ไดม้าซึ่งเงนิลงทุนนัน้ 
และตัง้แต่วันที่ 1 มกราคม 2563 กองทุนวดัมูลค่าเริ่มแรกด้วยมูลค่ายุติธรรม โดยต้นทุนในการท ารายการซึ่ง
เกีย่วขอ้งโดยตรงกบัการไดม้าของเงนิลงทุนนัน้ ใหร้บัรูใ้นก าไรหรอืขาดทุนทนัทเีมื่อเกดิขึน้ 

- เงนิลงทุนในหน่วยลงทุนที่เสนอขายในต่างประเทศ แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมโดยใชร้าคาซื้อขายครัง้ล่าสุดของ
วนัทีว่ดัค่าเงนิลงทุน 

- เงนิลงทุนในตราสารหนี้ในประเทศแสดงดว้ยมูลค่ายุตธิรรม โดยใชร้าคาหรอือตัราผลตอบแทนจากการซื้อขายที่
ประกาศโดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ณ วนัทีว่ดัค่าเงนิลงทุน 
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- กองทุนฯ ใชว้ธิรีาคาทุนตดัจ าหน่ายในการก าหนดมูลค่ายุตธิรรมของตราสารหนี้ซึ่งมอีายุครบก าหนดภายใน 90 
วนั นับตัง้แต่วนัทีล่งทุนและไม่มเีงือ่นไขการต่ออายุเมื่อมูลค่ายุตธิรรมของตราสารหนี้นัน้ไม่แตกต่างจากราคาทุน
ตดัจ าหน่ายอย่างเป็นสาระส าคญั 

- ก าไร(ขาดทุน)สุทธทิีย่งัไม่เกดิขึน้จากการปรบัมูลค่าเงนิลงทุนใหเ้ป็นมูลค่ายุตธิรรมจะรบัรูใ้นงบก าไรขาดทุน ณ 
วนัทีว่ดัค่าเงนิลงทุน 

- ราคาทุนของเงนิลงทุนทีจ่ าหน่ายใชว้ธิถีวัเฉลีย่ถ่วงน ้าหนัก 

4.3 ตราสารอนุพนัธท์างการเงนิ 
กองทุนฯ มนีโยบายป้องกนัความเสีย่งเกี่ยวกบัอตัราแลกเปลี่ยนส าหรบัสนิทรพัยท์ีเ่ป็นเงนิตราต่างประเทศโดยการ
ท าสญัญาซื้อขายเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้า (Forward exchange contracts (FX))  
สนิทรพัย์และหนี้สินของตราสารอนุพันธ์แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม ซึ่งค านวณและวดัมูลค่ายุติธรรมโดยสถาบัน
การเงนิ ก าไร(ขาดทุน)จากการเปลีย่นแปลงในมลูค่ายุตธิรรมของตราสารอนุพนัธจ์ะรบัรูใ้นงบก าไรขาดทุน 

4.4 บญัชทีีเ่ป็นเงนิตราต่างประเทศ 
บญัชทีี่เป็นเงนิตราต่างประเทศ แปลงค่าเงนิบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปลี่ยน ณ วนัเกดิรายการ สนิทรพัย์และหนี้สนิที่
เป็นเงนิตราต่างประเทศ ณ วนัสิน้งวดแปลงค่าเงนิบาท โดยใชอ้ตัราแลกเปลีย่น ณ วนันัน้ และสญัญาซื้อขายเงนิตรา
ต่างประเทศล่วงหน้า ณ วนัทีเ่กดิรายการ แปลงค่าเงนิบาทโดยใชอ้ตัราตามสญัญา 
ณ วนัสิ้นงวด ก าไรหรอืขาดทุนที่ยงัไม่เกิดขึ้นจากสญัญาซื้อขายเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้าที่ยงัไม่ครบก าหนด
ค านวณโดยปรบัสญัญาซื้อขายเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้าคงค้าง ณ วนัสิ้นงวดจากอตัราตามสญัญา เป็นราคา
ตลาดของสญัญาซื้อขายล่วงหน้าทีม่อีายุคงเหลอืเช่นเดยีวกนั โดยแสดงรวมในสนิทรพัย์หรอืหนี้สนิตราสารอนุพนัธ์
ในงบดุล 
ก าไรหรอืขาดทุนจากการแปลงค่าเงนิตราต่างประเทศรบัรูเ้ป็นรายไดห้รอืค่าใชจ้่ายในงบก าไรขาดทุน 

4.5 ค่าใชจ้่ายรอตดับญัช ี
 ค่าใชจ้่ายรอตดับญัช ีเป็นค่าธรรมเนียมการจดทะเบยีนกองทุนรวม ค่ายื่นจดัตัง้กองทุนและค่าขอจดทะเบยีนเพิม่ทุน 

ซึง่จะตดัจ าหน่ายเป็นค่าใชจ้่ายภายในระยะเวลา 3 ปี โดยใชว้ธิเีสน้ตรง 

4.6 การแบ่งปันส่วนทุนใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุน 
 กองทุนฯ จะบนัทกึลดก าไรสะสม ณ วนัทีป่ระกาศจ่ายเงนิปันผล 

4.7 บญัชปีรบัสมดุล 
 บญัชปีรบัสมดุลถอืเป็นส่วนหนึ่งของก าไรสะสม ซึ่งจะบนัทกึเมื่อมกีารขายหรอืรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนของกองทุนฯ 

เพื่อท าใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนมส่ีวนในสนิทรพัย์สุทธขิองกจิการลงทุนหรอืไดร้บัส่วนแบ่งจากกจิการลงทุนเท่าเทยีมกนั
ไม่ว่าผูถ้อืหน่วยลงทุนนัน้จะลงทุนหรอืเลกิลงทุนในกจิการลงทุน ณ เวลาใด 
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4.8 ภาษเีงนิได ้
 กองทุนมหีน้าที่เสยีภาษีเงนิได้นิติบุคคลเฉพาะเงนิได้พึงประเมนิตามมาตรา (40)(4)(ก) แห่งประมวลรษัฎากรใน

อตัรารอ้ยละ 15 ของรายไดก้่อนหกัรายจ่ายใด ๆ โดยมผีลบงัคบัใชต้ัง้แต่วนัที ่20 สงิหาคม 2562 

5. ข้อมูลเก่ียวกบัการซือ้ขายเงินลงทุน 

กองทุนฯ ไดซ้ื้อขายเงนิลงทุนในระหว่างปีสรุปไดด้งันี้ 

 ส าหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 

 2563 2562 

ซื้อเงนิลงทุน 170,247,213.06 464,220,778.44 

ขายเงนิลงทุน  1,100,034,142.30 1,196,779,447.98 

6. ค่าใช้จ่าย 

บรษิทัหลกัทรพัย์จดัการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮา้ส ์จ ากดั เป็นผูจ้ดัการกองทุนฯ และนายทะเบยีนหน่วยลงทุน โดยมี
ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) เป็นผูด้แูลผลประโยชน์ของกองทุนฯ 
ค่าธรรมเนียมการจดัการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (ร้อยละต่อปีของมูลค่า
ทรัพย์สินทัง้หมดหักด้วยมูลค่าหนี้สินทัง้หมด ทัง้นี้  มูลค่าหนี้สินทัง้หมดไม่รวมค่าธรรมเนียมการจัดการ 
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบยีนหน่วยลงทุน ณ วนัที่ค านวณ) ซึ่งสามารถสรุปได ้ 
ดงันี้ :- 

ค่าใชจ้่าย นโยบายการก าหนดราคา 

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

7. รายการบญัชีท่ีเก่ียวข้องกนั 

ในระหว่างปี กองทุนฯ มีรายการบัญชีที่ส าคญักับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน รายการธุรกิจดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไข
ทางการคา้และเกณฑ์ตามทีต่กลงกนัระหว่างกองทุนฯ และกจิการทีเ่กี่ยวขอ้งกนั ซึ่งเป็นไปตามปกตธิุรกจิ โดยสามารถ
สรุปไดด้งันี้ 
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กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั ประกอบดว้ย :- 

ชื่อกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั ลกัษณะความสมัพนัธ ์

บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน แลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จ ากดั เป็นบรษิทัจดัการกองทุนและนายทะเบยีน 

รายการระหว่างกนัท่ีส าคญั มดีงัต่อไปน้ี 

  ส าหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 

 นโยบายการก าหนดราคา 2563 2562 

• บริษทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน แลนด ์แอนด ์เฮ้าส ์จ ากดั  

ค่าธรรมเนียมการจดัการ ตามเกณฑท์ีร่ะบุในหนังสอืชีช้วน 9,289,603.59 15,685,785.60 

ค่าธรรมเนียมนายทะเบยีน ตามเกณฑท์ีร่ะบุในหนังสอืชีช้วน 2,322,400.85 3,921,446.46 

 ยอดคงเหลือท่ีมีสาระส าคญักบักิจการท่ีเก่ียวข้องกนั มีดงัต่อไปน้ี 

  ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 

  2563 2562 

• บริษทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน แลนด ์แอนด ์เฮ้าส ์จ ากดั  

ค่าธรรมเนียมการจดัการคา้งจ่าย  395,405.42 1,099,878.69 

ค่าธรรมเนียมนายทะเบยีนคา้งจา่ย  98,851.37 274,969.69 
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กองทุนเปิด แอล เอช โรโบติกส-์E (LHROBOTE) 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ส าหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 

         หน่วย : บาท  

8. อนุพนัธท์างการเงินตามมูลค่ายุติธรรม 

สญัญาอนุพนัธท์างการเงนิประกอบดว้ยสญัญาซื้อขายเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้า โดยมจี านวนเงนิตามสญัญาและ
มลูค่ายุตธิรรมดงัต่อไปนี้ 

  ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 

 
จ านวนเงนิ 
ตามสญัญา มลูค่ายุตธิรรม 

  สนิทรพัย ์ หนี้สนิ 

สญัญาซื้อขายเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้า 397,319,315.00 11,413,936.59 - 
 

  ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 

 
จ านวนเงนิ 
ตามสญัญา มลูค่ายุตธิรรม 

  สนิทรพัย ์ หนี้สนิ 

สญัญาซื้อขายเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้า 1,061,148,920.00  19,553,088.85 - 

9. ประเภทหน่วยลงทุนท่ีออกจ าหน่าย 

 2563 

 ชนิดสะสมมลูค่า ชนิดจ่ายเงนิปันผล 
ชนิดช่องทาง
อเิลก็ทรอนิกส ์

หน่วยลงทุน ณ วนัปลายปี (หน่วย) 213,879.3612 36,248,972.6454 8,924.3809 

สนิทรพัยสุ์ทธ ิ(บาท) 2,487,177.32 417,909,763.28 103,685.71 

มลูค่าสนิทรพัยสุ์ทธติ่อหน่วย (บาท)   11.6288   11.5288   11.6182 
 

 2562 

 ชนิดสะสมมลูค่า ชนิดจ่ายเงนิปันผล 
ชนิดช่องทาง
อเิลก็ทรอนิกส ์

หน่วยลงทุน ณ วนัปลายปี (หน่วย) - 128,584,793.9905 - 
สนิทรพัยสุ์ทธ ิ(บาท) - 1,162,598,403.26 - 
มลูค่าสนิทรพัยสุ์ทธติ่อหน่วย (บาท) -    9.0414 - 
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กองทุนเปิด แอล เอช โรโบติกส-์E (LHROBOTE) 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ส าหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 

         หน่วย : บาท  

ปัจจบุนักองทุนน าเสนอหน่วยลงทุน 3 ชนิด ไดแ้ก่ ชนิดสะสมมลูค่า (LHROBOTE-A) ชนิดจ่ายเงนิปันผล (LHROBOTE-D) 
และชนิดช่องทางอเิลก็ทรอนิกส ์(LHROBOTE-E) ความแตกต่างหลกัระหว่างชนิดหน่วยลงทุน คอื 

• ชนิดสะสมมลูค่า (LHROBOTE-A) ผู้ลงทุนประเภทบุคคลธรรมดา เปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนรบั
รายได้จากส่วนต่างจากการลงทุน(Capital Gain) และ
สะสมผลประโยชน์จากการลงทุน (Total return) 

• ชนิดจ่ายเงนิปันผล (LHROBOTE-D) ผูล้งทุนประเภทบุคคลธรรมดา นิตบิุคคล และ/หรอืสถาบนั 
เปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนรบัรายได้สม ่าเสมอจากเงินปันผล 
รวมถึงได้รบัสิทธิประโยชน์ทางภาษี หากปฏิบัติเป็นไป
ตามเกณฑ์หรอืเงื่อนไขที่กรมสรรพากรก าหนด และ/หรอื 
กฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง 

• ชนิดช่องทางอเิลก็ทรอนิกส ์(LHROBOTE-E) ผูล้งทุนทีท่ ารายการผ่านช่องทางอเิลก็ทรอนิกสข์องบรษิทั
จัดการ รวมถึงกลุ่มผู้ลงทุนอื่นที่บริษัทจัดการประกาศ
เพิม่เตมิในอนาคต 

การเพิม่ขึน้ (ลดลง) ในสนิทรพัยสุ์ทธจิากการด าเนินงานในระหว่างปีแยกตามประเภทผูถ้อืหน่วยลงทุน มดีงันี้ 

 2563 2562 

• ชนิดสะสมมลูค่า (LHROBOTE-A) 563,633.02         - 

• ชนิดจ่ายเงนิปันผล (LHROBOTE-D) 187,464,576.91 303,301,021.45 

• ชนิดช่องทางอเิลก็ทรอนิกส ์(LHROBOTE-E) 5,181.72 - 

รวม 188,033,391.65 303,301,021.45 

10. การแบ่งปันส่วนทุนให้ผู้ถือส่วนได้เสีย 

ในระหว่างปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 กองทุนฯ ไดจ้่ายเงนิปันผลใหแ้ก่ผูถ้อืส่วนไดเ้สยี ดงันี้ 

วนัทีปิ่ดสมุดทะเบยีน ส าหรบัรอบระยะเวลา 
อตัราต่อหน่วย 
(บาท/หน่วย) 

ส าหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 

2563 2562 

20 ธนัวาคม 2562 1 ตุลาคม 2562 - 30 พฤศจกิายน 2562 0.20         - 25,801,930.15 

23 ธนัวาคม 2563 1 ตุลาคม 2563 - 30 พฤศจกิายน 2563 0.10 3,794,360.14          - 

  รวม 3,794,360.14 25,801,930.15 
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กองทุนเปิด แอล เอช โรโบติกส-์E (LHROBOTE) 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ส าหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 

         หน่วย : บาท  

11. การเปิดเผยข้อมูลส าหรบัเคร่ืองมือทางการเงิน 

กองทุนฯ มนีโยบายทีจ่ะบรหิารความเสีย่งของเครื่องมอืทางการเงนิ ดงันี้ 

11.1 มลูค่ายุตธิรรม 
 มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาที่จะได้รบัจากการขายสินทรพัย์หรอืเป็นราคาที่จะจ่ายเพื่อโอนหนี้สินให้ผู้อื่นโดย

รายการดงักล่าวเป็นรายการทีเ่กดิขึน้ในสภาพปกตริะหว่างผูซ้ื้อและผูข้าย ณ วนัทีว่ดัมลูค่า กองทุนใชร้าคาเสนอซื้อ
ขายในตลาดทีม่สีภาพคล่องในการวดัมูลค่ายุตธิรรมของสนิทรพัยแ์ละหนี้สินซึ่งแนวปฏบิตัทิางการบญัชทีีเ่กี่ยวขอ้ง
ก าหนดใหต้้องวดัมลูค่าดว้ยมลูค่ายุตธิรรม ยกเวน้ในกรณีทีไ่ม่มตีลาดทีม่สีภาพคล่องส าหรบัสนิทรพัยห์รอืหนี้สนิทีม่ี
ลกัษณะเดยีวกนัหรอืไม่สามารถหาราคาเสนอซื้อขายในตลาดทีม่สีภาพคล่องได ้กองทุนจะประมาณมูลค่ายุตธิรรม
โดยใช้เทคนิคการประเมินมูลค่าที่เหมาะสมกับแต่ละสถานการณ์ และพยายามใช้ข้อมูลที่สามารถสงัเกตได้ที่
เกีย่วขอ้งกบัสนิทรพัยห์รอืหนี้สนิทีจ่ะวดัมลูค่ายุตธิรรมนัน้ใหม้ากทีสุ่ด 
ล าดบัชัน้ของมูลค่ายุตธิรรมที่ใช้วดัมูลค่าและเปิดเผยมูลค่ายุตธิรรมของสนิทรพัย์และหนี้สนิในงบการเงนิออก เป็น    
3 ระดบัตามประเภทของขอ้มลูทีน่ ามาใชใ้นการวดัมลูค่ายุตธิรรม ดงันี้ 
ระดบั 1 ใชข้อ้มลูราคาเสนอซื้อขายของสนิทรพัยห์รอืหนี้สนิอย่างเดยีวกนัในตลาดทีม่สีภาพคล่อง 
ระดบั 2 ใชข้อ้มลูอื่นทีส่ามารถสงัเกตไดข้องสนิทรพัยห์รอืหนี้สนิ ไม่ว่าจะเป็นขอ้มลูทางตรงหรอืทางออ้ม 
ระดบั 3 ใชข้อ้มลูทีไ่ม่สามารถสงัเกตได ้เช่น ขอ้มลูเกี่ยวกบักระแสเงนิในอนาคตทีก่จิการประมาณขึน้  
ทุกวนัสิ้นรอบระยะเวลารายงาน กองทุนฯ จะประเมนิความจ าเป็นในการโอนรายการระหว่างล าดบัชัน้ของมูลค่า
ยุติธรรมส าหรบัสนิทรพัย์และหนี้สนิที่ถืออยู่ ณ วนัสิ้นรอบระยะเวลารายงานที่มกีารวดัมูลค่ายุตธิรรมแบบเกิดขึ้น
ประจ า 
ตารางต่อไปนี้แสดงถึงเครื่องมอืทางการเงนิที่วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมจ าแนกตามวธิกีารประมาณมูลค่าความ
แตกต่างของระดบัขอ้มลูสามารถแสดงไดด้งันี้ 

(หน่วย : พนับาท) 

 
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 

ระดบัที ่1 ระดบัที ่2 ระดบัที ่3 รวม 

สินทรพัย ์     

กองทุน 403,808.96  -  - 403,808.96 

ตราสารอนุพนัธ ์  - 11,413.94  - 11,413.94 
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กองทุนเปิด แอล เอช โรโบติกส-์E (LHROBOTE) 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ส าหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 

         หน่วย : บาท  

(หน่วย : พนับาท) 

 
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 

ระดบัที ่1 ระดบัที ่2 ระดบัที ่3 รวม 

สินทรพัย ์     

กองทุน 1,110,048.82  -  - 1,110,048.82 

ตราสารอนุพนัธ ์  - 19,553.09  - 19,553.09 

เงนิลงทุนต่างๆ ซึ่งมลูค่าเงนิลงทุนมาจากราคาตลาดทีม่กีารอ้างองิไวอ้ย่างชดัเจนในตลาดทีม่สีภาพคล่องและถูกจดั
ประเภทอยู่ในระดบัที ่1 นัน้ประกอบดว้ยตราสารทุนของบรษิทัจดทะเบยีนทีม่สีภาพคล่องและตราสารอนุพนัธ์ทีซ่ื้อ
ขายในตลาดทีจ่ดัตัง้ขึน้อย่างเป็นทางการ กองทุนจะไม่ปรบัราคาทีอ่า้งองิส าหรบัเครื่องมอืเหล่านี้ 
เครื่องมอืทางการเงนิซึ่งซื้อขายในตลาดทีไ่ม่ไดถู้กพจิารณาว่ามสีภาพคล่องแต่ถูกประเมนิค่าจากราคาตลาดทีม่กีาร
อ้างองิไวอ้ย่างชดัเจน การเสนอราคาซื้อขายโดยผูค้า้หรอืแหล่งก าหนดราคาที่เป็นทางเลอืกซึ่งไดร้บัการสนับสนุน
จากขอ้มลูทีส่งัเกตไดจ้ะถูกจดัอยู่ในระดบัที ่2 เครื่องมอืการเงนิเหล่านี้ประกอบดว้ย   ตราสารหนี้ภาคเอกชนทีอ่ยู่ใน
กลุ่มน่าลงทุนและอนุพนัธใ์นตลาดซื้อขายกนัโดยตรง 
เงนิลงทุนทีถู่กจดัประเภทในระดบัที ่3 มขีอ้มลูทีส่ าคญัทีไ่ม่สามารถสงัเกตไดเ้นื่องจากมกีารซื้อขายไม่บ่อยนัก 
ตราสารทุนในระดบัที ่3 ประกอบดว้ยขอ้มูลความเสีย่งดา้นเครดติและมูลค่าความเสยีหายทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ส าหรบั
ฐานะที่เกี่ยวกับตราสารทุนนัน้ ข้อมูลหลกัที่ป้อนเข้าตัวแบบการประเมินมูลค่าของกองทุนส าหรบัเงินลงทุนนี้
ประกอบดว้ยอตัราส่วนราคาตลาดต่อก าไรสุทธแิละการคดิลดกระแสเงนิสด 

11.2 ความเสีย่งดา้นอตัราดอกเบีย้ 
ความเสีย่งดา้นอตัราดอกเบีย้ คอื ความเสีย่งทีม่ลูค่าของสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิทางการเงนิจะเปลีย่นแปลงไปเนื่องจาก
การเปลีย่นแปลงอตัราดอกเบีย้ในตลาด 
ตารางต่อไปนี้ได้สรุปความเสี่ยงด้านอตัราดอกเบี้ยของกองทุน ซึ่งประกอบด้วยสินทรพัย์ของกองทุนตามมูลค่า
ยุตธิรรมและจ าแนกตามประเภทอตัราดอกเบีย้ 

 ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 

 

อตัราดอกเบีย้ปรบัขึน้
ลงตามอตัราตลาด อตัราดอกเบีย้คงที ่ ไม่มอีตัราดอกเบีย้ รวม 

สินทรพัยท์างการเงิน     

เงนิฝากธนาคาร 1,144,197.27 - 25,814,852.65 26,959,049.92 

หน่วยลงทุน - - 403,808,961.62 403,808,961.62 
  



 

 

34 

 

กองทุนเปิด แอล เอช โรโบติกส-์E (LHROBOTE) 

กองทุนเปิด แอล เอช โรโบติกส-์E (LHROBOTE) 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ส าหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 

         หน่วย : บาท  
 

รวม 1,144,197.27 - 429,623,814.27 430,768,011.54 
 

 ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 

 

อตัราดอกเบีย้ปรบัขึน้
ลงตามอตัราตลาด อตัราดอกเบีย้คงที ่ ไม่มอีตัราดอกเบีย้ รวม 

สินทรพัยท์างการเงิน     

เงนิฝากธนาคาร 4,751,152.80 - 36,126,014.13 40,877,166.93 

หน่วยลงทุน - - 1,110,048,819.36 1,110,048,819.36 

รวม 4,751,152.80                  - 1,146,174,833.49 1,150,925,986.29 

11.3 ความเสีย่งดา้นอตัราแลกเปลีย่น 
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 กองทุนฯ มบีญัชทีีเ่ป็นเงนิตราต่างประเทศดงันี้ 

 ดอลลารส์หรฐัอเมรกิา 

 2563 2562 

เงนิลงทุน (มลูค่ายุตธิรรม) 13,480,519.50 37,043,610.07 

เงนิฝากธนาคาร 861,787.77 1,205,566.78 

11.4 ความเสีย่งจากการด าเนินงานของผูอ้อกตราสาร (Business Risk) 
ความเสี่ยงที่เกดิจากการด าเนินงานของผู้ออกตราสาร หากผลการด าเนินงานหรอืฐานะการเงนิของผูอ้อกตราสาร 
รวมทัง้ความสามารถในการท าก าไรของผูอ้อกตราสารเปลี่ยนแปลงไป  ซึ่งอาจกระทบต่อราคาซื้อขายของตราสาร 
อย่างไรก็ตาม กองทุนฯ จะพิจารณาคดัเลือกหลกัทรพัย์ที่จะลงทุน โดยการวิเคราะห์สถานะทางการเงนิ ผลการ
ด าเนินงาน การบรหิารงาน เพื่อประกอบการตดัสนิใจลงทุน และยงัจะท าการตดิตามขอ้มลูขา่วสารของผูอ้อกตราสาร
อย่างใกลช้ดิและต่อเนื่อง เพื่อปรบัเปลีย่นแผนการลงทุนอย่างเหมาะสม 

11.5 ความเสีย่งจากความสามารถในการช าระหนี้ของผูอ้อกตราสาร (Credit Risk) 
ความเสีย่งจากการทีบ่รษิทัผูอ้อกตราสารไม่สามารถช าระคนืเงนิต้นและ/หรอืดอกเบี้ยไดต้ามทีก่ าหนด หรอืไม่ครบ
ตามจ านวนทีไ่ดส้ญัญาไว ้อย่างไรกต็าม กองทุนฯ จะวเิคราะหฐ์านะทางการเงนิ ความสามารถในการช าระหนี้ของผู้
ออกตราสารอย่างสม ่าเสมอ 
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กองทุนเปิด แอล เอช โรโบติกส-์E (LHROBOTE) 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ส าหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 

         หน่วย : บาท  

11.6 ความเสีย่งจากการขาดสภาพคล่องของตราสาร (Liquidity Risk) 
 ความเสี่ยงที่เกิดจากการไม่สามารถขายตราสารได้ในช่วงเวลาที่ต้องการหรอือาจไม่ได้ราคาตามที่คาดหวงัเอา ไว ้

อย่างไรกต็าม กองทุนฯ จะพจิารณาลงทุนในหลกัทรพัย์ที่มสีภาพคล่องสอดคล้องกบัประเภทลกัษณะและนโยบาย
การลงทุนของกองทุนฯ อย่างเหมาะสม เพื่อใหม้คีวามคล่องตวัในการบรหิารของกองทุนฯ ทัง้นี้ แนวทางการบรหิาร
ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องของตราสารจะขึ้นอยู่กับการพิจารณาตัดสินใจของกองทุนฯ โดยค านึงถึง
ผลประโยชน์สงูสุดของผูถ้อืหน่วยลงทุนเป็นส าคญั 

11.7 ความเสีย่งจากการลงทุนในต่างประเทศ (Country and Political Risk) 
 เนื่องจากกองทุนฯ อาจจะลงทุนในตราสารต่างประเทศ กองทุนฯ จงึมีความเสี่ยงของประเทศที่ลงทุน เช่น การ

เปลี่ยนแปลงของปัจจยัพืน้ฐาน สภาวะทางเศรษฐกจิ การเมอืง ค่าเงนิ และนโยบายต่างประเทศ โดยปัจจยัเหล่านี้
อาจมผีลกระทบต่อราคาหน่วยลงทุน หรอืหลกัทรพัย์ทีก่องทุนลงทุน อย่างไรกต็าม บรษิทัจดัการจะตดิตามและท า
การวเิคราะหค์วามเสีย่งทางดา้นปัจจยัพืน้ฐาน สภาวะทางเศรษฐกจิ การเมอืง ค่าเงนิ และนโยบายต่างประเทศของ
ประเทศทีล่งทุนอย่างสม ่าเสมอ 

11.8 ความเสีย่งจากขอ้จ ากดัการน าเงนิลงทุนกลบัประเทศ (Repatriation Risk) 
 เนื่องจากกองทุนฯ อาจจะมีการลงทุนในตราสารต่างประเทศ จึงมีความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงนโยบาย

ต่างประเทศที่เกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนเงนิตราต่างประเทศ และการน าเงนิลงทุนกลบัเข้ามาในประทศได้ ซึ่งอาจ
ส่งผลใหก้องทุนไม่สามารถช าระเงนิให้ผูถ้ือหน่วยลงทุนได้ตามจ านวนหรอืเวลาที่ก าหนด อย่างไรก็ตาม กองทุนฯ   
จะติดตามสถานการณ์ของประเทศคู่ค้าที่กองทุนฯ มีการลงทุนไว้อย่างใกล้ชิด และสม ่าเสมอเพื่อลดความเสี่ยง
ดงักลา่ว 

11.9 ความเสีย่งจากการท าสญัญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivative)  
การท าสญัญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivative) เพื่อป้องกันความเสี่ยง (Hedging) จากอัตราแลกเปลี่ยนอาจท าให้
กองทุนเสยีโอกาสในการไดร้บัผลตอบแทนทีเ่พิม่ขึน้ หากอตัราแลกเปลีย่นมกีารเปลีย่นแปลงในทางตรงกนัขา้มกบัที่
กองทุนคาดการณ์ไว ้อย่างไรกต็าม กองทุนจะเขา้ท าธุรกรรมดงักล่าวกบัธนาคารทีม่กีฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ หรอื
ธนาคารพาณิชย์ และจะวเิคราะห์ฐานะทางการเงนิของคู่สญัญาก่อนท าสญัญา รวมทัง้ตดิตามวเิคราะหค์วามเสีย่งใน
ฐานะการเงนิของคู่สญัญาอย่างต่อเนื่อง 

12. เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 

เมื่อวนัที ่10 กุมภาพนัธ์ 2564 กองทุนฯ ไดม้มีติให้จ่ายเงนิปันผลจากการด าเนินงานตัง้แต่วนัที ่1 ธนัวาคม 2563 
ถงึวนัที่ 31 มกราคม 2564 ในอตัราหน่วยละ 0.30 บาท รวมเป็นเงินจ านวน 9.76 ล้านบาท ซึ่งได้จ่ายให้แก่ผู้ถือ
หน่วยลงทุน ในวนัที ่25 กุมภาพนัธ ์2564 

13. การอนุมติังบการเงิน 

 งบการเงนิน้ีไดร้บัอนุมตัใิหอ้อกโดยผูม้อี านาจของกองทุนฯ เมื่อวนัที ่31 มนีาคม 2564 


