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กองทุนเปิด แอล เอช มัง่คัง่ (LHSELECT) 

กองทุนเปิด แอล เอช มัง่คัง่ (LHSELECT) 

ประเภทโครงการ : กองทุนรวมผสม 
  ตราสารทุน : แบบไม่ก าหนดสดัส่วนการลงทุนในตราสารทุน  
  ตราสารหนี้ : แบบไม่ก าหนดสดัส่วนการลงทุนในตราสารหนี้  
  หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสงัหารมิทรพัย/์REITs : แบบไม่ก าหนดสดัส่วนการลงทุนในหน่วยลงทุนของ

กองทุนรวมอสงัหารมิทรพัย/์REITs  
  กองทุนรวมโครงสรา้งพืน้ฐาน : แบบไม่ก าหนดสดัส่วนการลงทุนในกองทุนรวมโครงสรา้งพืน้ฐาน 

นโยบายการลงทุน : กองทุนมนีโยบายทีจ่ะลงทุนในหรอืมไีวซ้ึ่งหลกัทรพัย์ และ/หรอืตราสารดงัต่อไปนี้ โดยจะพิจารณาปรบั
สดัส่วนการลงทุนของหลกัทรพัย์ และ/หรอืตราสารดงักล่าวไดต้ัง้แต่รอ้ยละ 0 – 100 ของมลูค่าทรพัยส์นิ
สุทธขิองกองทุน   

  - ตราสารแห่งทุน   
  - ตราสารแห่งหนี้ เงนิฝากธนาคาร ตราสารกึง่หนี้กึง่ทุน ใบส าคญัแสดงสทิธ ิ
  - หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์/REITs/ตราสารอื่นใดที่ให้สิทธิในการได้มาหรือที่มี

ผลตอบแทนอา้งองิกบัตราสารดงักล่าวขา้งตน้ หรอืกลุ่มของตราสาร/หน่วยลงทุนดงักล่าวขา้งตน้  
  - กองทุนรวมโครงสรา้งพืน้ฐาน/ตราสารอื่นใดทีใ่หส้ทิธใินการไดม้าหรอืทีม่ผีลตอบแทนอา้งองิกบัตราสาร

ดงักล่าวขา้งตน้ รวมถงึหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิอื่นหรอืการหาดอกผลโดยวธิอีื่นตามทีร่ะบุไวใ้นโครงการ
หรอืตามทีค่ณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอื ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด  

  กองทุนอาจจะพจิารณาลงทุนในหน่วย private equity ตามประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ไม่
เกนิรอ้ยละ 20 ของมลูค่าทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุน 

  ผูจ้ดัการกองทุนจะพจิารณาลงทุนในตราสารทุน และ/หรอืตราสารหนี้ และ/หรอืหน่วยลงทุนของกองทุน
รวมอสงัหารมิทรพัย์/REITs และ/หรอืกองทุนรวมโครงสรา้งพื้นฐาน และ/หรอืหลกัทรพัย์อื่นที่ผูจ้ดัการ
กองทุนพจิารณาว่ามคีวามเหมาะสมทีจ่ะลงทุน  

  ทัง้นี้ กองทุนจะพิจารณาลงทุนในหุ้นซึ่งเป็นส่วนประกอบของดชันี SET100 เป็นอนัดบัแรก และ/หรอื
กองทุนอาจจะพจิารณาลงทุนในหุน้กลุ่มอื่น ซึ่งสดัส่วนการลงทุนขึน้อยู่กบัดุลยพนิิจของผูจ้ดัการกองทุน
และตามความเหมาะสมกบัสภาวการณ์ในแต่ละขณะเพื่อประโยชน์ของกองทุนเป็นหลกั   

  กองทุนอาจจะพจิารณาลงทุนในหรอืมไีวซ้ึง่สญัญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) โดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อ
ป้องกนัความเสีย่ง (Hedging) และตราสารหนี้ที่มอีนัดบัความน่าเชื่อถอืของตราสารหรอืผูอ้อก ( Issue/ 
Issuer) ต ่ากว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non-investment grade) โดยจะไม่ลงทุนในหรอืมไีวซ้ึ่งตราสารที่มี
ลกัษณะของสญัญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) ตราสารหนี้ที่ไม่ได้รบัการจดัอนัดบัความ
น่าเชื่อถือ (Unrated Securities) ตราสารทุนของบรษิัทที่ไม่ได้จดทะเบยีนซื้อขายในตลาด (ไม่รวมถึง
หลกัทรพัย์ที่คณะกรรมการตลาดหลกัทรพัย์สัง่รบัเป็นหลกัทรพัย์จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์แห่ง
ประเทศไทย ซึ่งผู้ออกหลกัทรพัย์ดงักล่าวอยู่ระหว่างการด าเนินการกระจายการถือหุ้นรายย่อยตาม
ขอ้บงัคบัตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย) 
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กองทุนเปิด แอล เอช มัง่คัง่ (LHSELECT) 

 

 

เรยีน ท่านผูถ้อืหน่วยลงทุน 
 กองทุนเปิด แอล เอช มัง่คัง่ 

 
บรษิัทหลกัทรพัย์จดัการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จ ากัด ขอน าส่ง “รายงานสรุปสถานะการลงทุน” เพื่อรายงาน     

ผลการด าเนินงานของกองทุนตัง้แต่วนัที ่1 มถิุนายน 2562 ถงึวนัที ่31 พฤษภาคม 2563 มาเพื่อโปรดทราบ 

 

สภาพตลาดในรอบบญัชีตัง้แต่วนัท่ี 1 มิถนุายน 2562 ถึงวนัท่ี 31 พฤษภาคม 2563 

 ตลาดตราสารทุน 

 SET Index เดือน มิ.ย. 2562 ปรบัตัวขึ้นอย่างร้อนแรง โดยมีปัจจัยหนุนหลักมาจากการไหลเข้าของ Fund flow 

ต่างชาต ิตอบรบั Fed และธนาคารกลางต่าง ๆ ส่งสญัญาณลดอตัราดอกเบี้ยและคาดว่าจะมกีารน าโครงการ QE กลบัมาใชก้นั

อีกครัง้ ประเด็นนี้กดดนัให้ค่าเงนิดอลลาร์สหรฐัอ่อนค่า อตัราผลตอบแทนพันธบตัรของสหรฐัลดลงและต ่ากว่าเมื่อเทียบกับ

พนัธบตัรของกลุ่มประเทศเกดิใหม่ กระตุน้ใหเ้กดิการเคลื่อนยา้ยของเงนิลงทุนจากประเทศพฒันาแลว้เขา้สู่ตลาดเกดิใหม่มากขึน้ 

นอกจากนี้ตลาดหุน้บ้านเรายงัมปัีจจยับวกเฉพาะตวัจากการจดัตัง้รฐับาลใหม่จงึหนุนให ้Set Index ปรบัขึน้รอ้นแรง โดย SET 

Index เดอืน ม.ิย. เพิม่ขึน้ 110 จุด (+6.8%) ปิดทีร่ะดบั 1,730 จุด มลูค่าการซื้อขายเฉลี่ย 59,640 ล้านบาท ทรงตวั 2.6%mom 

นักลงทุนต่างชาตซิื้อสุทธติ่อเนื่องเป็นเดอืนที ่2 อกี 46,686 ลา้นบาท ส่งผลให ้2019YTD พลกิเป็นบวก 40,649 ลา้นบาท 

 SET Index เดอืน ก.ค. 2562 ตลาดหุน้พกัตวัหลงัจากที่ปรบัตวัขึน้อย่างรอ้นแรงกว่า 110 จุด (+6.8%) ในเดอืน ม.ิย.   

ทีผ่่านมา โดยในเดอืนนี้ตลาดยงัคงคาดหวงัเฟดจะปรบัลดอตัราดอกเบีย้ รฐับาลกลบัสู่ระบอบประชาธปิไตยเตม็รปูแบบ ส่งผลให้

สถาบนัจดัอนัดบัความน่าเชื่อถอืของต่างประเทศ อาท ิFitch rating และ Moody ปรบัเพิม่ Outlook ของประเทศขึน้จาก Stable 

เป็น Positive ส่งผลให ้Fund flow ต่างชาตยิงัไหลเขา้ตลาดหุน้ไทยอย่างต่อเนื่อง อย่างไรกต็ามด้วยดชันีทีป่รบัขึ้นรอ้นแรงไป

แล้วในเดอืนทีผ่่านมาท าให ้Valuation ของ SET เริม่ตงึตวั ตวัเลขเศรษฐกจิยงัอ่อนแอ โดยเฉพาะตวัเลขการส่งออกเดอืน ม.ิย. 

(ไม่รวมทองค าและน ้ามนั) หดตวัมากถงึ 8%yoy หดตวัมากสุดในรอบ 3 ปีครึง่ ปัญหาภยัแล้งรุนแรงและขยายตวัเป็นวงกวา้งไป

ในหลายพืน้ที ่อกีทัง้ผลประกอบการของบรษิทัจดทะเบยีนใน 2Q19 มสีญัญาณชะลอตวั กลุ่มธนาคารแมง้บจะออกมาตามตลาด

คาดแต่เริม่เหน็สญัญาณ NPL สูงขึน้ในหลายภาคธุรกจิ อกีทัง้ยงัมปัีจจยัลบจากการออกมาตรการสกดัการเกง็ก าไรค่าเงนิบาท

ของแบงกช์าต ิปัจจยัเหล่านี้กดดนัใหน้ักลงทุนสถาบนัเดนิหน้าขายปรบัพอรต์กดดนั SET Index ตลอดทัง้เดอืน 

 โดยในช่วงเดอืน ส.ค. 2562 SET Index ปรบัตวัลงในทศิทางเดยีวกบัตลาดหุน้ต่างประเทศเน่ืองจากนักลงทุนกลบัมา

กังวลต่อปัญหาสงครามการค้าที่รุนแรงมากขึ้นหลงัจากจีนและสหรฐัต่างประกาศเพิ่มภาษีน าเข้าสินค้าระหว่างกันเพิ่มขึ้น 

นอกจากนี้นักลงทุนยงัเทขายสนิทรพัยเ์สีย่งเน่ืองจากกงัวลกบัภาวะเศรษฐกจิถดถอยหลงัจากอตัราผลตอบแทนพนัธบตัรรฐับาล

สหรฐัเกดิภาวะ Invert yield curve นอกจากนี้ภายในประเทศกม็ปัีจจยักดดนัเช่นกนั อาท ิGDP ไตรมาส 2/19 ขยายตวั 2.3% 

ต ่าสุดในรอบ 19 ไตรมาส, เกดิเหตุระเบดิ 9 จุด ในพืน้ทีข่องกรุงเทพฯ และผูต้รวจการแผ่นดนิยื่นใหศ้าลรฐัธรรมนูญวนิิจฉัยปม
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กองทุนเปิด แอล เอช มัง่คัง่ (LHSELECT) 

ถวายสตัยข์องนายกฯ กดดนัให ้Set Index ณ สิน้เดอืน ส.ค. ลดลง 57 จุด (-3.3%) ปิดทีร่ะดบั 1,655 จุด แต่อย่างไรกต็ามยงัคง

มปัีจจยับวกที่คาดว่าจะส่งผลดตี่อตลาดหุน้ไดแ้ก่ กนง. มมีต ิ5:2 เสยีงใหล้ดอตัราดอกเบี้ยนโยบาย 0.25% เป็น 1.5% ซึ่งเป็น

การลดอตัราดอกเบี้ยเป็นครัง้แรกในรอบ 4 ปี และครม. อนุมตัมิาตรการกระตุ้นเศรษฐกจิ 3 ดา้นมูลค่า 3.2 แสนล้านบาท เน้น

มาตรการเร่งด่วน อาท ิแกปั้ญหาภยัแลง้ และช่วยเหลอืค่าครองชพีซึง่คาดว่าจะสามารถกระตุน้เศรษฐกจิได้ 

 การซื้อขายของตลาดหุน้ไทยในเดอืนกนัยายนมคีวามผนัผวนค่อนขา้งสูง โดยจติวทิยาของตลาดหุ้นไทยดขีึน้ในช่วง

ครึง่แรกของเดอืน ตามปัจจยับวกจากต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นข่าวสารดา้นสงครามการคา้ทีผ่่อนคลายลง รวมทัง้การทีธ่นาคาร

กลางหลกัๆ ไดป้ระกาศมาตรการกระตุ้นทางการเงนิเพิม่เตมิ อย่างไรกด็หีลงัจากดชันีฯ ปรบัขึ้นทดสอบระดบั 1,680 จุดหลาย

ครัง้ (ซึ่งเป็นระดับส าคัญทัง้เชิง technical และ PE band) และไม่สามารถผ่านไปได้ ส่งผลให้มีแรงขายท าก าไรออกมา

ค่อนขา้งมากในช่วงครึง่หลงัของเดอืนกนัยายน ผนวกกบัมแีรงขายจากฝัง่นักลงทุนสถาบนัในประเทศออกมาเพิม่เตมิ ซึง่คาดว่า

จะเป็นผลจากการส ารองเงนิสดเพื่อจองซื้อหุน้ IPO และหุน้ PO ของบรษิทัขนาดใหญ่ต่าง ๆ ขณะทีใ่นสปัดาห์สุดทา้ยของเดอืน

นัน้ พบว่าแรงขายเริม่เบาบางลงจากทุกฝ่าย และตลาดหุน้ไทยเริม่สรา้งฐานไดอ้กีครัง้หนึ่ง ภาพรวมทัง้เดอืนจงึพบว่าตลาดหุ้น

ไทยมคีวามผนัผวนค่อนขา้งสงูและปิดปรบัลดลงเลก็น้อยจากเดอืนก่อนหน้านัน้ ทัง้นี้ ดชันีฯ ปิดเดอืนที ่1,637.22 ลดลง 1.07% 

ดว้ยมลูค่าการซื้อขายเฉลีย่ต่อวนัที ่5.67 หมื่นลา้นบาท 

 ในเดอืน ต.ค. 2562 ดชันีตลาดหลกัทรพัย์ผนัผวนในทิศทางลงเนื่องจากนักลงทุนกงัวลต่อภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว 

หลงัจากตวัเลขชี้น าเศรษฐกจิของไทยในหลายกจิกรรมยงัหดตวัลงอย่างต่อเนื่อง น าโดย ดชันีความเชื่อมัน่ผูบ้รโิภคเดอืน ก.ย.

ต ่าสุดในรอบ 3 ปี ตัวเลขส่งออกเดือน ก.ย. หดตัวต่อเนื่องอีก 1.4% ส่งผลให้ยอดรวม 9M19 ติดลบ 2.1%, หน่วยงานทาง

เศรษฐกิจทยอยลดเป้า GDP ของไทยในปีนี้ลง อาท ิWorld bank ลดคาดการณ์ GDP ไทยปีนี้เป็น 2.7% จากเดมิ 3.5% และ 

IMF ลดคาดการณ์ GDP ของไทยปีนี้เหลอืขยายตวั 2.9% จากเดมิคาดขยายตัว 3.5% ปัจจยัลบดงักล่าวกดดนัให้นักลงทุน      

เทขายหุน้ในกลุ่มธนาคารเพราะเชื่อว่าเศรษฐกจิทีช่ะลอตวัจะท าใหอ้ตัราการเตบิโตของสนิเชื่อลดลงและยงัน ามาซึง่หนี้ NPLs ที่

สูงขึ้น อีกทัง้ยงัมกีารขายหุ้นในกลุ่ม Real sector เพื่อลดความเสี่ยงก่อนที่บรษิัทเหล่านี้จะประกาศงบ 3Q19 โดยคาดว่าผล

ประกอบการของบรษิัทจดทะเบยีนส่วนใหญ่จะออกมาไม่ด ีโดยเฉพาะกลุ่มธุรกิจโรงกลัน่และปิโตรเคม ีโดยมูลค่าการซื้อขาย

เฉลีย่เดอืน ต.ค. 2562 49,577 ลา้นบาท ลดลง 12.6%mom นักลงทุนต่างชาตขิายสุทธ ิ2,325 ลา้นบาท  

 ตลาดหุน้ไทยในเดอืน พ.ย. 2562 ซื้อขายดว้ยความผนัผวนค่อนขา้งสูง ตามปัจจยัทัง้ต่างประเทศและในประเทศทีม่ที ัง้

บวกและลบคละกนั ก่อนที่ดชันีฯ จะปิดไม่เปลี่ยนแปลงมากนักจากสิ้นเดอืน ต.ค. โดยดชันีตลาดหุ้นไทยปรบัขึ้นค่อนขา้งดใีน

สปัดาห์แรกของเดอืน รบัข่าวบวกจากต่างประเทศเกี่ยวกบัโอกาสทีจ่ะเกิดดลีการคา้ระหว่างสหรฐัฯ และจนี และความเสีย่งที่

ลดลงต่อเศรษฐกิจสหรฐัฯ ถดถอย อย่างไรก็ดีตลาดหุ้นไทยเผชิญแรงขายค่อนข้างมากในช่วงกลางเดือน จากปัจจัยลบ

ประกอบด้วย 1) กระแสข่าวเกี่ยวกับการเจรจาการค้าและดีลการค้าพลกิมาเป็นลบเป็นช่วง ๆ 2) ผลประกอบการ บจ.ไทย     

ไตรมาส 3/2562 ต ่ากว่าทีน่ักวเิคราะหค์าดการณ์ และ 3) ตวัเลข GDP ไตรมาส 3/2562 ของไทยเตบิโตต ่ากว่าทีต่ลาดคาดการณ์

ไว ้ทัง้นี้ในช่วงสปัดาห์สุดทา้ยของเดอืน ดชันี SET ฟ้ืนตวัจากทีล่งไปทดสอบแถว ๆ ระดบัต ่าสุดของรอบ ที ่1,580 จุด ตามขา่ว

การเจรจาการคา้ทีก่ลบัมาเป็นบวกอกีครัง้ ผนวกกบัการทยอยประกาศมาตรการกระตุ้นเศรษฐกจิของรฐับาลไทย ก่อนทีต่ลาด
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กองทุนเปิด แอล เอช มัง่คัง่ (LHSELECT) 

หุน้จะผนัผวนทางลงอกีครัง้ช่วงสิน้เดอืน หลงัทรมัป์ลงนามในกฎหมายตดิตามความเป็นอสิระของฮ่องกง ซึง่ส่งผลใหท้างการจีน

แถลงประณามสหรฐัฯ และสรา้งความกงัวลต่อการเจรจาการคา้ 

 ตลาดหุน้ไทยในเดอืน ธ.ค. ยงัคงซื้อขายดว้ยความผนัผวนทีสู่ง โดย SET Index แกว่งตวัลงในช่วงครึง่แรกของเดอืน 

ไปท าจุดต ่าสุดของเดอืน ที่ 1,543.22 เมื่อวนัที่ 17 ธ.ค. ด้วยแรงกดดนัจากแนวโน้มเศรษฐกิจไทยที่ยงัอยู่ ในช่วงถูกปรบัลด

ประมาณการต่อเนื่อง ทัง้ส าหรบัปี 2562 และปี 2563 ผนวกกับความกังวลต่อปัจจยัการเมืองทัง้ประเด็นความเคลื่อนไหว       

นอกสภา และคะแนนเสยีงของรฐับาลในสภาฯ ทีไ่ม่ไดแ้ขง็แกร่งมากนัก อย่างไรกด็ ีในช่วงครึง่หลงัของเดอืนนัน้ SET Index ฟ้ืน

ตวัได้บ้างแมป้รมิาณการซื้อขายจะค่อนขา้งเบาบางและยงัไม่การยนืยนัการปรบัตวัขึน้ชดัเจนมากนัก โดยปัจจยัสนับสนุนการ     

รบีาวด์ไดแ้ก่ 1) ประเดน็การเจรจาการคา้ระหว่างสหรฐัฯ และจนี ซึ่งสามารถตกลงดลีการคา้ในเฟสแรกได ้และจะมกีารลงนาม

กนัหลงัช่วงหยุดปีใหม่ 2) การฟ้ืนตวัของราคาน ้ามนัดบิซึง่ไดส่้งผลดตี่อหุน้ตวัหลกั ๆ ในกลุ่มพลงังานและกลุ่มปิโตรเคม ี3) แรง

ซื้อกลบัในหุน้จ าพวกทีเ่รยีกว่า global cyclical plays ทีร่าคาหุน้ไดป้รบัลดลงค่อนขา้งมากในช่วงก่อนหน้านี้ โดยมปัีจจยักระตุ้น

ราคาหุ้นจากแนวโน้มภาคการผลติและแนวโน้มการค้าของโลกที่น่าจะดูดขีึ้นบ้าง ในปี 2563 ทัง้ นี้ดชันีฯ ปิดเดอืน ธ.ค. และ       

ปี 2562 ที ่1,579.84 จุด ลดลง 0.68% จากเดอืนก่อนหน้า ดว้ยมลูค่าการซื้อขายเฉลี่ย 4.68 หมื่นล้านบาท (5.20 หมื่นล้านบาท

ในเดือน พ.ย.) ด้านนักลงทุนต่างชาติขายสุทธ ิ2.45 หมื่นล้านบาท นักลงทุนสถาบนัในประเทศซื้อสุทธ ิ2.48 หมื่นล้านบาท 

พอรต์ บล. ขายสุทธ ิ1.9 พนัลา้นบาท และนักลงทุนรายบุคคลซื้อสุทธ ิ1.6 พนัลา้นบาท  

 ตลาดหุน้ไทยในเดอืน ม.ค. 2563 ปรบัตวัลดลงค่อนขา้งแรง และซื้อขายดว้ยความผนัผวนสูง โดยในช่วงครึง่แรกของ

เดอืน SET Index ซื้อขายอยู่ในกรอบแคบ ๆ และมชี่วงปรบัขึน้ได้บ้าง หลงัจากนักลงทุนมคีวามหวงัมากขึ้นต่อการฟ้ืนตวัของ

เศรษฐกิจโลกหลงัจากสหรฐัฯ และจนีบรรลุดลีการคา้เฟสที ่1 ได้ ณ วนัที ่15 ม.ค. อย่างไรกด็ใีนช่วงครึง่หลงัของเดอืน พบว่า

ภาวะการลงทุนในตลาดหุ้นไทยเป็นลบมากขึน้อย่างชดัเจน หลงัจากประเทศจนีมกีารระบาดอย่างหนักของ Coronavirus และ

พบการตดิเชือ้ในต่างประเทศเป็นครัง้แรกในวนัที ่20 ม.ค. ส่งผลใหท้างการจนีตดัสนิใจหา้ม package tour ในประเทศจนีท าการ

ขายทวัร์ใหน้ักท่องเทีย่ว กระทบแนวโน้มการท่องเทีย่วและเศรษฐกจิไทยอย่างมนีัยส าคญั และน าไปสู่การปรบัลดประมาณการ

เศรษฐกิจเพิม่เติมในช่วงหลายวนัที่ผ่านมา นอกจากนี้ประเด็นเศรษฐกิจภายในประเทศก็มคีวามไม่แน่นอนมากขึ้น หลงัจาก

ประเดน็การเสยีบบตัรแทนกนัของ ส.ส. บางราย ท าใหต้้องมกีารยื่นศาลฯ ตคีวาม พ.ร.บ. งบประมาณปี 2563 ทีผ่่านสภาฯ ไป

แล้ว ดชันีฯ ปิดที ่1,514.14 ลดลง 4.16% ดว้ยมูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวนัที ่6.25 หมื่นล้านบาท (4.68 หมื่นล้านบาทในเดอืน 

ธ.ค. 2562) ดา้นนักลงทุนต่างชาตขิายสุทธ ิ1.73 หมื่นลา้นบาท สถาบนัภายในประเทศขายสุทธ ิ1.23 หมื่นลา้นบาท พอร์ต บล. 

ขายสุทธ ิ821 ลา้นบาท และนักลงทุนรายบุคคลซื้อสุทธ ิ3.05 หมื่นลา้นบาท  

 ตลาดหุ้นไทยในเดือน ก.พ. 2553 ปรบัตัวลดลงแรงมาก โดยปัจจยัลบที่ส าคัญได้แก่การระบาดของโคโรนาไวรสั 

Covid-19 ที่กระจายออกไปในหลายทวปี ไม่เพยีงแต่ในประเทศจนีเท่านัน้ ส่งผลให้ความเสี่ยงของเศรษฐกิจโลกชะลอตวัได้

ยกระดบัขึน้ค่อนขา้งมาก ขณะทีก่ารบรหิารจดัการไวรสัดงักล่าวภายในประเทศไทย เผชญิความทา้ทายมากขึน้ หลงัจากมผีูป่้วย

ทีป่กปิดขอ้มูลการเดนิทางส่งผลใหป้ระชาชนจ านวนหนึ่งมคีวามเสีย่งจะตดิไวรสั ซึ่งประเดน็ข่าวดงักล่าวไดก้ดดนั SET Index 

อย่างหนักในช่วงปลายเดือน ก.พ. ทัง้นี้  ในเดือน ก.พ. ยงัเป็นช่วงรายงานผลประกอบการไตรมาส 4/2562 ซึ่งตัวเลขผล

ประกอบการส่วนใหญ่ออกมาไม่สดใส เป็นปัจจยักดดนัราคาหุน้อกีทางหนึ่ง เนื่องจากมโีอกาสค่อนขา้งสงูทีน่ักวเิคราะหจ์ะทยอย
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กองทุนเปิด แอล เอช มัง่คัง่ (LHSELECT) 

ปรบัลดประมาณการ GDP และ EPS ของตลาดหุ้นไทยอกีรอบหนึ่งจากปัจจยัลบต่าง ๆ ขา้งต้น และเราพบว่าปัจจยัลบต่าง ๆ 

ดงักล่าวได้บดบงัพฒันาการเชงิบวกทางการเมอืงหลายประการในเดอืน ก.พ. ทัง้นี้ดชันีฯ ปิดที่ 1,340.52 ลดลง 11.5% ด้วย

มลูค่าการซื้อขายเฉลีย่ต่อวนัที ่6.52 หมื่นลา้นบาท (6.25 หมื่นล้านบาทในเดอืน ม.ค.) ดา้นนักลงทุนต่างประเทศขายสุทธ ิ1.96 

หมื่นล้านบาท นักลงทุนสถาบนัภายในประเทศขายสุทธิ 3.9 พันล้านบาท พอร์ต บล. ซื้อสุทธิ 39 ล้านบาท และนักลงทุน

รายบุคคลซื้อสุทธ ิ2.35 หมื่นลา้นบาท  

 ตลาดหุน้ไทยในเดอืน ม.ีค. ปรบัตวัลดลงรุนแรงมาก เนื่องจากปัจจยัลบทีม่นีัยส าคญัต่อเศรษฐกจิโลก เศรษฐกิจไทย 

และแนวโน้มก าไร บจ. กล่าวคอืไวรสั Covid-19 ระบาดไปทัว่โลก โดยเฉพาะในประเทศหลกั ๆ อย่างสหรฐัฯ และยโูรโซน ส่งผล

ใหท้ศิทาง GDP โลกปีนี้น่าจะเขา้สู่ภาวะถดถอย และน่าจะกระทบเศรษฐกจิไทยเช่นกนั ขณะทีท่างการไทยประกาศสถานการณ์

ฉุกเฉินและสัง่ปิดห้างรา้น สถานบนัเทงิต่าง ๆ ส่งผลให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจในเดอืน ม.ีค. น่าจะชะลอตวัมากต่อเนื่องไปใน

เดอืน เม.ย. เช่นกนั ทัง้นี้ แนวโน้ม GDP ของประเทศไทยปีนี้น่าจะตดิลบเช่นกนั ส่งผลใหก้ าไร บจ. มโีอกาสชะลอตวัมากกว่าที่

ประเมนิ ณ ขณะนี้ ขณะที่หุ้นกลุ่มพลงังานซึ่งมนี ้าหนักในการค านวณดชันีฯ ค่อนขา้งสูง ก็ได้รบัผลกระทบค่อนขา้งมากจาก

สงครามราคาน ้ามนัทีเ่กดิขึน้อย่างชดัเจนหลงัจากทีป่ระชุม OPEC+ เมื่อต้นเดอืน ม.ีค. ไม่สามารถหาขอ้สรุปใด ๆ เกี่ยวกบัการ

ลดปรมิาณการผลติได ้ส่งผลใหร้าคาน ้ามนัดบิร่วงรุนแรงในช่วงหลายสปัดาหท์ีผ่่านมา โดยในเดอืนทีแ่ลว้ ดชันีฯ ปิดที ่1,125.86 

ลดลง 16.0% ดว้ยมลูค่าการซื้อขายเฉลีย่ 7.13 หมื่นลา้นบาท (6.52 หมื่นลา้นบาทในเดอืน ก.พ.) ดา้นนักลงทุนต่างชาตขิายสุทธ ิ

7.84 หมื่นลา้นบาท นักลงทุนสถาบนัในประเทศซื้อสุทธ ิ4.24 หมื่นลา้นบาท พอรต์ บล. ขายสุทธ ิ6.6 พนัลา้นบาท และนักลงทุน

รายบุคคลซื้อสุทธ ิ4.26 หมื่นลา้นบาท  

 ตลาดหุน้ไทยในเดอืน เม.ย. 2563 ฟ้ืนตวัไดแ้ขง็แกร่งกว่าทีเ่ราประเมนิไว ้โดยเราพบว่าปัจจยับวกหลกั ๆ ทีส่นับสนุน

ตลาดหุ้นโลกและตลาดหุน้ไทยไดแ้ก่ 1) สถานการณ์การตดิเชื้อ Covid-19 ในประเทศหลกั ๆ รวมทัง้ประเทศไทย ซึ่งมจี านวน    

ผูต้ดิเชื้อรายวนัลดลงอย่างต่อเนื่อง และสรา้งความมัน่ใจใหก้บันักลงทุนว่าการตดิเชือ้ไดผ้่านพน้จุดทีรุ่นแรงสุดไปแล้ว 2) มแีรง

เกง็ก าไรข่าวเกีย่วกบัวคัซนีและยารกัษา Covid-19 เขา้มาสนับสนุนตลาดหุน้เป็นระยะ ๆ และ 3) หลายประเทศทยอยผ่อนคลาย

มาตรการคุ้มเขม้ และมาตรการเวน้ระยะทางสงัคม ส่งผลให้ตลาดมองว่าตวัเลขเศรษฐกิจในช่วงปัจจุบนัอาจ เป็นช่วงที่แย่ทีสุ่ด

แล้ว และภาวะเศรษฐกจิโลกรวมทัง้เศรษฐกจิไทยในช่วงครึง่หลงัของปีนี้น่าจะดขีึน้ไม่มากกน้็อย ทัง้นี้ปัจจยับวกต่าง  ๆ ขา้งต้น 

ได้บดบงัการร่วงหนักของตลาดน ้ามนัโลก หลงัจากภาวะอุปทานส่วนเกนิและการทีค่ลงัเกบ็น ้ามนัในสหรฐัฯ ใกล้เตม็ความจุได้

กดดนัราคาน ้ามนัอย่างหนักตลอดเดอืน เม.ย. ดชันีฯ SET ปิดเดอืน เม.ย. 1,301.66 จุด เพิม่ขึ้น 15.6% จากสิ้นเดอืน เม.ย. 

ดว้ยมูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยที ่6.75 หมื่นล้านบาท เทยีบกบั 7.13 หมื่นล้านบาทในเดอืน ม.ีค. ดา้นนักลงทุนต่างชาติขายสุทธ ิ

4.70 หมื่นลา้นบาท นักลงทุนสถาบนัในประเทศซื้อสุทธ ิ2.37 หมื่นล้านบาท พอร์ต บล. ซื้อสุทธ ิ4.5 พนัลา้นบาท และนักลงทุน

รายบุคคลซื้อสุทธ ิ1.88 หมื่นลา้นบาท  

 ตลาดหุน้ไทยในเดอืน พ.ค. 2563 ซื้อขายในรูปแบบ sideways up หรอืแกว่งตวัขึ้นแต่ไม่ได้ปรบัขึ้นรุนแรง ซึ่งภาวะ

ตลาดหุน้ยงัถอืว่าแขง็แกร่งกว่าทีเ่ราไดป้ระเมนิว่าตลาดหุน้น่าจะมกีารปรบัฐานบา้ง โดยเราพบว่ามปัีจจยับวกและปัจจยัลบหลาย

ประการเขา้สู่ตลาดหุน้แต่ปัจจยับวกยงัคงมนี ้าหนักมากกว่า โดยปัจจยับวกทีส่ าคญัไดแ้ก่ 1) ประเทศต่าง ๆ รวมทัง้ประเทศไทย

ทยอยเปิดเมอืงและเปิดธุรกจิ 2) ตวัเลขการตดิเชือ้ Covid-19 ในประเทศต่าง ๆ รวมทัง้ประเทศไทย ไม่ไดเ้ร่งตวัขึน้หลงัจากการ
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กองทุนเปิด แอล เอช มัง่คัง่ (LHSELECT) 

เปิดเมอืง (ยกเวน้เพยีงบางประเทศในลาตนิอเมรกิา รสัเซยี และอนิเดยี ทีม่ผีูต้ดิเชือ้เร่งขึน้มาก) ส่งผลใหค้วามเสีย่งของการตอ้ง

กลบัมาปิดเมอืงมน้ีอยลง 3) ราคาน ้ามนัดบิฟ้ืนตวัค่อนขา้งแรง หลงัจากผลบวกจากการทยอยลดปรมิาณการผลติของประเทศ

ต่าง ๆ เริม่ส่งผลดตี่อตลาดน ้ามนัโลก ขณะเดยีวกนัตลาดหุน้ไทยกเ็ผชญิความผนัผวนและมแีรงขายสวนเขา้มาเป็นระยะ ๆ จาก

ปัจจยัลบ เช่น 1) ผลประกอบการไตรมาส 1/2563 ที่รายงานออกมาต ่ากว่าทีต่ลาดคาดการณ์เลก็น้อย 2) สถานการณ์ของการ

ท่องเที่ยวในช่วงไตรมาส 2/2563 ถึงต้นไตรมาส 3/2563 อาจจะแย่กว่าที่ตลาดคาด หลงัทางการไทยยงัมคี าสัง่ปิดน่านฟ้าใน

เดือน มิ.ย. (แต่ปัจจยัดงักล่าวก็รบัรู้ได้ในราคาหุ้นที่เกี่ยวข้องค่อนข้างเร็ว) รวมทัง้ 3) valuations ของตลาดหุ้นไทยที่อยู่ใน

ระดบัสงูมาก จาก EPS downgrade ทีเ่กดิขึน้อย่างต่อเน่ือง ทัง้นี้ ดชันีฯ ปิดที ่1,342.85 เพิม่ขึน้ 3.16% ดว้ยมูลค่าการซื้อขาย

เฉลีย่ 6.41 หมื่นลา้นบาท เทยีบกบั 6.75 หมื่นลา้นบาทในเดอืน เม.ย. นักลงทุนต่างชาตขิายสุทธ ิ3.16 หมื่นล้านบาท นักลงทุน

สถาบนัภายในประเทศซื้อสุทธ ิ1.78 หมื่นล้านบาท พอร์ต บล. ซื้อ สุทธ ิ308 ล้านบาท และนักลงทุนรายบุคคลซื้อสุทธ ิ1.35 

หมื่นลา้นบาท  

 

บรษิัทขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นอย่างสูง ที่ได้มอบความไว้วางใจให้บริษัทบริหารเงนิลงทุนของท่าน 

บรษิทัยงัคงยนืยนัในความตัง้ใจและทุ่มเทความสามารถเพื่อบรหิารเงนิของท่านอย่างมปีระสทิธภิาพสงูทีสุ่ดต่อไป  และหากท่านมี

ขอ้สงสยัประการใด 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 มัง่คัง่ (LHSELECT) 

รายชื่อผู้จดัการกองทุน 
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กองทุนเปิด แอล เอช มัง่คัง่ (LHSELECT) 
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กองทุนเปิด แอล เอช มัง่คัง่ (LHSELECT) 

ตารางเปรียบเทียบผลการด าเนินงาน 
ข้อมูล ณ วนัท่ี 29 พฤษภาคม 2563 
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กองทุนเปิด แอล เอช มัง่คัง่ (LHSELECT) 

 
 

 

 
       
ขอ้มลู ณ วนัที ่29 พฤษภาคม 2563 

 
- เอกสารการวดัผลการด าเนินงานของกองทุนรวมฉบบันี้ไดจ้ดัท าขึน้ตามมาตรฐานการวดัผลการด าเนินงานของกองทุน
รวมของสมาคมบรษิทัจดัการลงทุน 

- ผลการด าเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการด าเนินงานที่เกี่ยวข้องกบัผลิตภณัฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิง่
ยนืยนัถงึผลการด าเนินงานในอนาคต 

- ท าความเขา้ใจลกัษณะสนิคา้ เงือ่นไข ผลตอบแทน และความเสีย่ง ก่อนตดัสนิใจลงทุน 
 
 

รายงานสถานะการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผกูพนั 
มูลค่า ณ วนัท่ี 31 พฤษภาคม 2563 

 
 

 
 
 

 

รายละเอียดการลงทนุ มลูค่าตามราคาตลาด %NAV

หลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิในประเทศ 537,972,924.87              97.77             

เงนิฝากธนาคาร 15,003,234.87                2.73              

หุน้สามญั 486,631,640.00              88.44             

หน่วยลงทุน 36,338,050.00                6.60              

ประเภทรายการค้างรบัค้างจ่ายหรอืหนี้สนิอืน่ ๆ 12,235,523.25                2.22              

มลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิ 550,208,448.12                 100.00              
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กองทุนเปิด แอล เอช มัง่คัง่ (LHSELECT) 

รายละเอียดการลงทุนในหลกัทรพัย ์
มูลค่า ณ วนัท่ี 31 พฤษภาคม 2563 

 

อตัราส่วน จ านวนเงินต้น มลูค่ายติุธรรม

(%) หรือ จ านวนหุ้น/ (บาท)

หน่วย

เงินฝากธนาคาร

ธนาคารทหารไทย จ ากดั(มหาชน) 2.73 14,990,705.13 15,003,234.87

          รวมเงินฝากธนาคาร 2.73 15,003,234.87

หุ้นสามญั

     หมวดธุรกจิการท่องเทีย่วและสนัทนาการ

บรษิทั ด ิเอราวณั กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 0.43 718,500.00 2,385,420.00

บรษิทั โรงแรมเซน็ทรลัพลาซา จ ากดั (มหาชน) 0.77 170,100.00 4,235,490.00

     หมวดธุรกจิการแพทย์

บรษิทั กรุงเทพดุสติเวชการ จ ากดั(มหาชน) 2.53 618,700.00 13,920,750.00

บรษิทั บางกอก เชน ฮอสปิทอล จ ากดั (มหาชน) 1.02 388,200.00 5,628,900.00

บรษิทั โรงพยาบาลจุฬารตัน์ จ ากดั (มหาชน) 1.52 3,248,100.00 8,380,098.00

บรษิทั โรงพยาบาลบ ารุงราษฎร์ จ ากดั (มหาชน) 0.82 37,500.00 4,500,000.00

     หมวดธุรกจิเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร

บรษิทั อาฟเตอร์ ย ูจ ากดั (มหาชน) 0.24 130,100.00 1,327,020.00

     หมวดธุรกจิขนสง่และโลจสิตกิส์

บรษิทั ท่าอากาศยานไทย จ ากดั (มหาชน) 1.54 137,100.00 8,500,200.00

บรษิทั บทีเีอส กรุ๊ป โฮลดิ้ง จ ากดั (มหาชน) 2.10 953,100.00 11,532,510.00

บรษิทั พรมิา มารนี จ ากดั (มหาชน) 0.17 138,700.00 929,290.00

บรษิทัทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 2.07 1,157,300.00 11,399,405.00

     หมวดธุรกจิเงนิทุนและหลกัทรพัย์

บรษิทั เจ เอม็ ท ีเน็ทเวอร์ค เซอร์วสิเซส็ จ ากดั (มหาชน) 1.47 399,400.00 8,107,820.00

บรษิทั บตัรกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 0.74 105,600.00 4,065,600.00

บรษิทั เมอืงไทย แคปปิตอล จ ากดั (มหาชน) 1.31 129,000.00 7,191,750.00

บรษิทั ศรสีวสัดิ ์พาวเวอร์ 1979 จ ากดั (มหาชน) 0.99 95,500.00 5,443,500.00

     หมวดธุรกจิชิ้นสว่นอเิลคทรอนคิส์

บรษิทั เค ซ ีอ ีอเีลค็โทรนคิส ์จ ากดั (มหาชน) 0.74 218,200.00 4,080,340.00

     หมวดธุรกจิเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร

บรษิทั เทเลคอมเอเซยี คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 1.06 1,574,900.00 5,827,130.00

บรษิทั โทเทิล่ แอค็เซส็ คอมมนูเิคชัน่ จ ากดั (มหาชน) 0.78 96,000.00 4,272,000.00

บรษิทั อนิทชั โฮลดิ้งส ์จ ากดั (มหาชน) 1.46 149,400.00 8,030,250.00

บรษิทั แอดวานซ ์อนิโฟร์ เซอร์วสิ จ ากดั (มหาชน) 4.95 141,500.00 27,238,750.00

     หมวดธุรกจิธนาคาร

ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 1.99 100,400.00 10,943,600.00

ธนาคารกสกิรไทย จ ากดั (มหาชน) 2.00 114,700.00 11,011,200.00

ธนาคารทหารไทย จ ากดั(มหาชน) 1.09 5,235,300.00 6,020,595.00

ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) 1.48 109,900.00 8,132,600.00

รายละเอียด
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กองทุนเปิด แอล เอช มัง่คัง่ (LHSELECT) 

รายละเอียดการลงทุนในหลกัทรพัย ์(ต่อ) 
มูลค่า ณ วนัท่ี 31 พฤษภาคม 2563 

 

อตัราส่วน จ านวนเงินต้น มลูค่ายติุธรรม

(%) หรือ จ านวนหุ้น/ (บาท)

หน่วย

     หมวดธุรกจิธุรกจิการเงนิ

บรษิทั ชโย กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 0.25 226,800.00 1,372,140.00

     หมวดธุรกจิบรรจุภณัฑ์

บรษิทั บจี ีคอนเทนเนอร์ กล๊าส จ ากดั (มหาชน) 0.25 129,600.00 1,373,760.00

     หมวดธุรกจิบรกิาร

บรษิทั เจเคเอน็ โกลบอล มเีดยี จ ากดั (มหาชน) 0.49 511,400.00 2,710,420.00

     หมวดธุรกจิประกนัภยัและประกนัชวีติ

บรษิทั ทคีวิเอม็ คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 0.98 53,100.00 5,416,200.00

     หมวดธุรกจิปิโตรเคมแีละเคมภีณัฑ์

บรษิทั พทีที ีโกลบอล เคมคิอล จ ากดั (มหาชน) 0.51 65,100.00 2,799,300.00

     หมวดธุรกจิพลงังานและสาธารณูปโภค

บรษิทั กลัฟ์ เอน็เนอร์จ ีดเีวลลอปเมนท์ จ ากดั (มหาชน) 3.94 574,700.00 21,694,925.00

บรษิทั โกลบอล เพาเวอร์ ซนิเนอร์ยี ่จ ากดั (มหาชน) 2.05 149,100.00 11,257,050.00

บรษิทั ไทยออยล ์จ ากดั (มหาชน) 0.50 64,000.00 2,752,000.00

บรษิทั บ.ีกรมิ เพาเวอร์ จ ากดั (มหาชน) 2.44 254,800.00 13,440,700.00

บรษิทั บซีพีจี ีจ ากดั (มหาชน) 1.02 325,500.00 5,631,150.00

บรษิทั ปตท. จ ากดั (มหาชน) 8.98 1,392,000.00 49,416,000.00

บรษิทั ปตท. ส ารวจและผลติปิโตรเลยีม จ ากดั (มหาชน) 2.00 131,300.00 11,029,200.00

บรษิทั ผลติไฟฟ้า จ ากดั (มหาชน) 3.01 60,000.00 16,560,000.00

บรษิทั พลงังานบรสิทุธิ ์จ ากดั (มหาชน) 1.55 218,500.00 8,521,500.00

บรษิทั พทีจี ีเอน็เนอย ีจ ากดั (มหาชน) 0.50 185,600.00 2,728,320.00

บรษิทั ราช กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 1.51 118,700.00 8,309,000.00

บรษิทั เอสโซ่ (ประเทศไทย) จ ากดั 0.24 241,100.00 1,338,105.00

     หมวดธุรกจิพฒันาอสงัหารมิทรพัย์

บรษิทั ดบับลวิเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 0.27 458,700.00 1,458,666.00

บรษิทั อมตะ คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 0.16 62,400.00 904,800.00

บรษิทั เอพ ี(ไทยแลนด์) จก.(มหาชน) 0.27 266,600.00 1,479,630.00

บรษิทัเซน็ทรลัพฒันา จ ากดั (มหาชน) 1.49 166,800.00 8,214,900.00

     หมวดธุรกจิพาณิชย์

บรษิทั คอมเซเวน่ จ ากดั (มหาชน) 0.25 56,400.00 1,381,800.00

บรษิทั ซพี ีออลล ์จ ากดั (มหาชน) 5.49 428,300.00 30,195,150.00

บรษิทั เซน็ทรลั รเีทล คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 2.74 392,200.00 15,099,700.00

บรษิทั เบอร์ลี ่ยคุเกอร์ จ ากดั (มหาชน) 1.51 195,900.00 8,325,750.00

บรษิทั สยามโกลบอลเฮา้ส ์จ ากดั (มหาชน) 0.51 193,600.00 2,826,560.00

บรษิทั อาร์เอส จ ากดั (มหาชน) 1.04 482,900.00 5,698,220.00

รายละเอียด
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กองทุนเปิด แอล เอช มัง่คัง่ (LHSELECT) 

รายละเอียดการลงทุนในหลกัทรพัย ์(ต่อ) 
มูลค่า ณ วนัท่ี 31 พฤษภาคม 2563 

 
 

 

 

 

 

อตัราส่วน จ านวนเงินต้น มลูค่ายติุธรรม

(%) หรือ จ านวนหุ้น/ (บาท)

หน่วย

     หมวดธุรกจิวสัดุก่อสรา้ง

บรษิทั ทปิโก้แอสฟัลท์ จ ากดั (มหาชน) 0.75 186,600.00 4,105,200.00

บรษิทั ปนูซเิมนต์ไทย จ ากดั(มหาชน) 1.51 24,300.00 8,334,900.00

     หมวดธุรกจิสือ่และสิง่พมิพ์

บรษิทั แพลน บ ีมเีดยี จ ากดั (มหาชน) 0.52 521,400.00 2,867,700.00

บรษิทั วจีไีอ จ ากดั (มหาชน) 0.49 336,300.00 2,673,585.00

     หมวดธุรกจิอาหารและเครื่องดื่ม

บรษิทั คาราบาวกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 1.98 112,300.00 10,893,100.00

บรษิทั เจรญิโภคภณัฑอ์าหาร จ ากดั (มหาชน) 2.85 497,500.00 15,671,250.00

บรษิทั เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จ ากดั (มหาชน) 0.16 92,100.00 861,135.00

บรษิทั ไทยฟู้ดส ์กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 0.26 329,400.00 1,429,596.00

บรษิทั ไมเนอร์ อนิเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั (มหาชน) 0.72 214,100.00 3,982,260.00

บรษิทั โอสถสภา จ ากดั (มหาชน) 1.96 253,500.00 10,773,750.00

          รวมหุ้นสามญั 88.44 486,631,640.00

หน่วยลงทนุ

     หมวดธุรกจิกองทุนรวมอสงัหารมิทรพัยแ์ละกองทรสัต์เพือ่การลงทุนในอสงัหารมิทรพัย์

ทรสัต์เพือ่การลงทุนในสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัย ์CPN รเีทล โกรท 1.99 377,000.00 10,933,000.00

ทรสัต์เพือ่การลงทุนในสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัยโ์กลเด้นเวนเจอร์ 0.57 197,200.00 3,115,760.00

ทรสัต์เพือ่การลงทุนในอสงัหารมิทรพัยแ์ละสทิธกิารเช่าดบับลวิเอชเอ พรเีมีย่ม โกรท 1.06 338,500.00 5,822,200.00

ทรสัต์เพือ่การลงทุนในอสงัหารมิทรพัยแ์ละสทิธกิารเช่าไทยแลนด์ ไพร์ม พรอ็พเพอร์ตี้ 0.41 147,000.00 2,249,100.00

ทรสัต์เพือ่การลงทุนในอสงัหารมิทรพัยแ์ละสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัยเ์พือ่อุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พรอ็พเพอร์ตี้ 0.80 268,000.00 4,422,000.00

     หมวดธุรกจิขนสง่และโลจสิตกิส์

กองทุนรวมโครงสรา้งพืน้ฐานเพือ่อนาคตประเทศไทย 0.26 127,200.00 1,424,640.00

     หมวดธุรกจิเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร

กองทุนรวมโครงสรา้งพืน้ฐานโทรคมนาคม ดจิทิลั 1.52 526,500.00 8,371,350.00

          รวมหน่วยลงทนุ 6.60 36,338,050.00

รวมเงินลงทนุ 97.78 537,972,924.87

รายการค้างจา่ยหรือหน้ีสินอ่ืน ๆ 2.22 12,235,523.25

มลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิ 100.00 550,208,448.12

รายละเอียด
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รายละเอียดตวัตราสารและอนัดบัความน่าเช่ือถือของตราสารแห่งหน้ี เงินฝาก หรือตราสารก่ึงหน้ีก่ึงทุน 
มูลค่า ณ วนัท่ี 31 พฤษภาคม 2563 

 

 
 

สถาบนัการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ TRIS Rating 

ค าอธิบายการจดัอนัดบัเครดิตตราสารหน้ีระยะกลางและยาวมอีายุตัง้แต่ 1 ปีขึ้นไป 

AAA อนัดบัเครดติสูงสุด มคีวามเสีย่งต ่าทีสุ่ด ผูอ้อกตราสารหนี้มคีวามสามารถในการช าระดอกเบี้ยและคนืเงนิต้นในเกณฑ์
สงูสุด และไดร้บัผลกระทบน้อยมากจากการเปลีย่นแปลงทางธุรกจิ เศรษฐกจิ และสิง่แวดลอ้มอื่น ๆ 

AA มคีวามเสีย่งต ่ามาก ผูอ้อกตราสารหนี้มคีวามสามารถในการช าระดอกเบีย้และคนืเงนิต้นในเกณฑ์สงูมาก แต่อาจไดร้บั
ผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงทางธุรกจิ เศรษฐกจิ และสิง่แวดลอ้มอื่น ๆ มากกว่าอนัดบัเครดติทีอ่ยู่ในระดบั AAA 

A มคีวามเสีย่งในระดบัต ่า ผูอ้อกตราสารหนี้มคีวามสามารถในการช าระดอกเบี้ยและคนืเงนิต้นในเกณฑ์สูง แต่อาจไดร้บั
ผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงทางธุรกจิ เศรษฐกจิ และสิง่แวดลอ้มอื่น ๆ มากกว่าอนัดบัเครดติทีอ่ยู่ในระดบัสงูกว่า 

BBB มคีวามเสีย่งในระดบัปานกลาง ผูอ้อกตราสารหนี้มคีวามสามารถในการช าระดอกเบีย้และคนืเงนิตน้ในเกณฑท์ีเ่พยีงพอ 
แต่มคีวามอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงทางธุรกจิ เศรษฐกจิ และสิง่แวดลอ้มอื่น ๆ มากกว่า และอาจมคีวามสามารถใน
การช าระหนี้อ่อนแอลงเมื่อเทยีบกบัอนัดบัเครดติทีอ่ยู่ในระดบัสงูกว่า 

BB มคีวามเสีย่งในระดบัสงู ผูอ้อกตราสารหนี้มคีวามสามารถในการช าระดอกเบีย้และคนืเงนิต้นในเกณฑต์ ่ากว่าระดบัปาน
กลาง และจะไดร้บัผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงทางธุรกจิ เศรษฐกจิ และสิง่แวดลอ้มอื่น ๆ ค่อนขา้งชดัเจน ซึง่อาจส่ง
ใหค้วามสามารถในการช าระหนี้อยู่ในเกณฑท์ีไ่ม่เพยีงพอ 

B มคีวามเสี่ยงในระดบัสูงมาก ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการช าระดอกเบี้ยและคนืเงนิต้นในเกณฑ์ต ่า และ
อาจจะหมดความสามารถหรอืความตัง้ใจในการช าระหนี้ไดต้ามการเปลีย่นแปลงของสถานการณ์ทางธุรกจิ เศรษฐกิจ 
และสิง่แวดลอ้มอื่น ๆ  

C มคีวามเสีย่งในการผดินัดช าระหนี้สูงทีสุ่ด ผูอ้อกตราสารหนี้ไม่มคีวามสามารถในการช าระดอกเบี้ยและคนืเงนิต้นตาม
ก าหนดอย่างชดัเจน โดยต้องอาศยัเงื่อนไขที่เอื้ออ านวยทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิง่แวดล้อมอื่น  ๆ อย่างมากจงึจะมี
ความสามารถในการช าระหนี้ได ้

D เป็นระดบัทีอ่ยู่ในสภาวะผดินัดช าระหนี้ โดยผูอ้อกตราสารหนี้ไม่สามารถช าระดอกเบีย้และคนืเงนิตน้ไดต้ามก าหนด 
อนัดบัเครดติจาก AA ถงึ C อาจมเีครือ่งหมายบวก (+) หรอืลบ (-) ต่อทา้ยเพือ่จ าแนกความแตกต่างของคุณภาพของอนัดบั

เครดติภายในระดบัเดยีวกนั 

ค าอธิบายการจดัอนัดบัเครดิตตราสารหน้ีระยะสัน้มอีายุต า่กว่า 1 ปี 

T1 ผู้ออกตราสารหนี้มีสถานะทัง้ทางด้านการตลาดและการเงนิที่แขง็แกร่งในระดบัดีมาก และนักลงทุนจะได้รบัความ

คุม้ครองจากการผดินัดช าระหนี้ทีด่กีว่าอนัดบัเครดติในระดบัอื่น ผูอ้อกตราสารทีไ่ดร้บัอนัดบัเครดติในระดบัดงักล่าวซึ่ง

มเีครื่องหมาย “+” ดว้ยจะไดร้บัความคุม้ครองดา้นการผดินัดช าระหนี้ทีส่งูยิง่ขึน้ 

ประเภท ผูอ้อก อนัดบั มลูค่าตาม

ความน่าเช่ือถอื ราคาตลาด

เงนิฝากธนาคาร ธนาคารทหารไทย จ ากดั(มหาชน) AA-(FITCH) 15,003,234.87           
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T2 ผูอ้อกตราสารหนี้มสีถานะทัง้ทางดา้นการตลาดและการเงนิทีแ่ขง็แกร่งในระดบัด ีและมคีวามสามารถในการช าระหนี้

ระยะสัน้ในระดบัทีน่่าพอใจ 

T3 ผูอ้อกตราสารหนี้มคีวามสามารถในการช าระหนี้ระยะสัน้ในระดบัทีย่อมรบัได้ 

T4 ผูอ้อกตราสารหนี้มคีวามสามารถในการช าระหนี้ระยะสัน้ทีค่่อนขา้งอ่อนแอ 

อนัดบัเครดติทุกประเภททีจ่ดัโดย TRIS Rating เป็นอนัดบัเครดติตราสารหนี้ในตระกูลเงนิบาท ซึง่สะทอ้นความสามารถใน

การช าระหนี้ของผู้ออกตราสารโดยไม่รวมความเสีย่งในการเปลีย่นแปลงการช าระหนี้จากสกุลเงินบาทเป็นสกุลเงินตรา

ต่างประเทศ 

นอกจากกนี้ TRIS Rating ยังก าหนด “แนวโน้มอนัดบัเครดิต” (Rating Outlook) เพื่อสะท้อนความเป็นไปได้ของการ

เปลี่ยนแปลงอนัดบัเครดติของผู้ออกตราสารในระยะปานกลางหรือระยะยาว โดย TRIS Rating จะพจิารณาถงึโอกาสที่จะเกิด

การเปลีย่นแปลงของภาวะอุตสาหกรรมและสภาพแวดล้อมทางธุรกจิในอนาคตของผูอ้อกตราสารทีอ่าจกระทบต่อความสามารถ

ในการช าระหนี้ ทัง้นี้ แนวโน้มอนัดบัเครดิตที่ออกให้แก่หน่วยงานหนึ่งๆ จะเทียบเท่ากบัความสามารถในการช าระหนี้ ของ

หน่วยงานนัน้ๆ 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) แสดงถึงระดบัความน่าเชื่อถือขัน้สูงสุดของอนัดบัความน่าเชื่อถือภายในประเทศไทย ซึ่งก าหนดโดย Fitch โดย
อนัดบัความน่าเชื่อถอืน้ีจะมอบใหก้บัอนัดบัความน่าเชื่อถอืทีม่คีวามเสีย่ง “น้อยทีสุ่ด” เมื่อเปรยีบเทยีบกบัผูอ้อกตรา
สารหรอืตราสารอื่นในประเทศไทย และโดยปกตแิล้วจะก าหนดใหแ้ก่ตราสารทางการเงนิทีอ่อกหรอืค ้าประกนัโดย
รฐับาล 

AA(tha) แสดงถึงระดบัความน่าเชื่อถือขัน้สูงมากเปรยีบเทยีบกบัผู้ออกตราสารหรอืตราสารอื่นในประเทศไทย โดยระดบั
ความน่าเชื่อถือของตราสารทางการเงนิขัน้นี้ต่างจากผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นที่ได้รบัการจดัอนัดบัความ
น่าเชื่อถอืขัน้สงูสุดของประเทศไทยเพยีงเลก็น้อย 

BBB (tha) แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขัน้ปานกลางเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย 
อย่างไรก็ดีมคีวามเป็นไปได้มากว่าการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์หรอืสภาพทางเศรษฐกิจจะมีผลกระทบต่อ
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ความสามารถในการช าระหนี้ไดต้รงตามก าหนดเวลาของตราสารทางการเงนิเหล่านี้มากกว่าตราสารหนี้อื่นทีไ่ดร้บั
การจดัอนัดบัความน่าเชื่อถอืในประเภททีส่งูกว่า 

BB (tha) แสดงถงึระดบัความน่าเชื่อถอืค่อนขา้งต ่าเมื่อเปรยีบเทยีบกบัผูอ้อกตราสารหรอืตราสารอื่นในประเทศไทย การช าระ
หนี้ตามเงื่อนไขของตราสารเหล่านี้ภายในประเทศนัน้ ๆ มคีวามไม่แน่นอนในระดบัหนึ่งและความสามารถในการ
ช าระหนี้คนืตามก าหนดเวลาจะมคีวามไม่แน่นอนมากขึน้ตามการเปลีย่นแปลงของเศรษฐกจิในทางลบ 

B (tha) แสดงถงึระดบัความน่าเชื่อถอืขัน้ต ่าอย่างมนีัยส าคญัเมื่อเปรยีบเทยีบกบัผู้ออกตราสารหรอืตราสารอื่นในประเทศ
ไทย การปฏบิตัติามเงื่อนไขของตราสารหนี้และขอ้ผูกพนัทางการเงนิยงัคงเป็นไปไดใ้นปัจจุบนั แต่ความมัน่คงยงั
จ ากดัอยู่ในระดบัหนึ่งเท่านัน้ และความสามารถในการช าระหนี้คืนตามก าหนดเวลาอย่างต่อเนื่องนัน้ไม่แน่นอน 
ขึน้อยู่กบัสภาวะทีเ่อือ้ต่อการด าเนินธุรกจิและสภาพทางเศรษฐกจิ 

CCC(tha), CC(tha), C(tha)   แสดงถึงระดบัความน่าเชื่อถือขัน้ต ่ามากเมื่อเปรยีบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นใน
ประเทศไทย ความสามารถในการปฏิบตัติามขอ้ผูกพนัทางการเงนิขึน้อยู่กบัสภาวะทีเ่อื้อต่อการด าเนินธุรกิจและ
การพฒันาทางเศรษฐกจิเพยีงอย่างเดยีว 

D(tha) อนัดบัความน่าเชื่อถอืเหล่านี้ จะถูกก าหนดให้ส าหรบัองค์กรหรอืตราสารหนี้ซึ่งก าลงัอยู่ในภาวะผดินัดช าระหนี้ใน
ปัจจุบนั 

ค าอธิบายการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือระยะสัน้ ส าหรบัประเทศไทย 

F1 (tha) แสดงถงึระดบัความสามารถขัน้สงูสุดในการช าระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารตรงตามก าหนดเมื่อเปรยีบเทยีบกบัผู้

ออกตราสารหรือตราสารอื่น ๆ ในประเทศไทย ภายใต้อันดับความน่าเชื่อถือนี้จะมอบให้ส าหรบัอันดับความ

น่าเชื่อถอืที่มคีวามเสีย่ง “น้อยที่สุด” เมื่อเปรยีบเทยีบกบัผูอ้อกตราสารอื่นในประเทศเดยีวกนัและโดยปกตแิล้วจะ

ก าหนดใหก้บัตราสารทางการเงนิทีอ่อกหรอืค ้าประกนัโดยรฐับาล ในกรณีทีม่รีะดบัความน่าเชื่อถอืสงูเป็นพเิศษจะมี

สญัลกัษณ์ “+” แสดงไวเ้พิม่เตมิจากอนัดบัความน่าเชื่อถอืทีก่ าหนด 

F2 (tha) แสดงถงึระดบัความสามารถในการช าระหนี้ตามเงื่อนไขทางการเงนิของตราสารตามก าหนดเวลาในระดบัทีน่่าพอใจ

เมื่อเปรยีบเทยีบกบัผูอ้อกตราสารหรอืตราสารอื่น ๆ ในประเทศไทย อย่างไรกด็ ีระดบัความน่าเชื่อถอืดงักล่าวยงัไม่

อาจเทยีบเท่ากบักรณีทีไ่ดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเชื่อถอืทีส่งูกว่า 

F3 (tha) แสดงถงึระดบัความสามารถในการช าระหนี้ตามเงื่อนไขทางการเงนิของตราสารตามก าหนดเวลาในระดบัปานกลาง

เมื่อเปรยีบเทยีบกบัผู้ออกตราสารหรอืตราสารอื่น ๆ ในประเทศไทย ความสามารถในการช าระหนี้ดงักล่าวจะมี

ความไม่แน่นอนมากขึน้ไปตามความเปลีย่นแปลงในทางลบในระยะสัน้มากกว่าตราสารทีไ่ดร้บัการจดัอนัดบัความ

น่าเชื่อถอืทีส่งูกว่า 
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กองทุนเปิด แอล เอช มัง่คัง่ (LHSELECT) 

B (tha) แสดงถึงระดบัความสามารถในการช าระหนี้ตามเงือ่นไขทางการเงนิของตราสารตามก าหนดเวลาทีไ่ม่แน่นอนเมื่อ

เปรยีบเทยีบกบัผูอ้อกตราสารหรอืตราสารอื่น ๆ ในประเทศไทย ความสามารถในการช าระหนี้ดงักล่าวจะไม่แน่นอน

มากขึน้ตามการเปลีย่นแปลงทางเศรษฐกจิแลการเงนิในทางลบระยะสัน้ 

C (tha) แสดงถงึระดบัความสามารถในการช าระหนี้ตามเงือ่นไขทางการเงนิของตราสารตามก าหนดเวลาทีไ่ม่แน่นอนสงูเมื่อ

เปรยีบเทยีบกบัผู้ออกตราสารหรอืตราสารอื่น ๆ ในประเทศไทย ความสามารถในการปฏิบตัิตามขอ้ผูกพนัทาง

การเงนิขึน้อยู่กบัสภาวะทีเ่อือ้ต่อการด าเนินธุรกจิและสภาพการณ์ทางเศรษฐกจิเท่านัน้ 

D (tha) แสดงถงึการผดินัดช าระหนี้ทีไ่ดเ้กดิขึน้แลว้หรอืก าลงัจะเกดิขึน้ 

หมายเหตุประกอบการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือในระยะยาว ในระยะสัน้ ส าหรบัประเทศไทย 

เครื่องบ่งชีพ้เิศษส าหรบัประเทศไทย “tha” จะถูกระบุไวต้่อจากอนัดบัความน่าเชื่อถอืทุกระดบั เพื่อแยกความแตกต่างออก

จากการจดัอนัดบัความน่าเชื่อถอืระดบัสากล เครื่องหมาย “ + ” หรอื “ - ” อาจจะถูกระบุไวเ้พิม่เตมิต่อจากอนัดบัความน่าเชื่อถอื

ส าหรบัประเทศหนึ่ง ๆ เพื่อแสดงถงึสถานะย่อยโดยเปรยีบเทยีบกนัภายในอนัดบัความน่าเชื่อถอืขึน้หลกั ทัง้นี้ จะไม่มกีารระบุ

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

ส าหรบัอนัดบัความน่าเชื่อถือในระยะยาวและจะไม่มกีารระบุสญัลกัษณ์ต่อท้ายดงักล่าวส าหรบัอนัดบัความน่าเชื่อถือใน

ระยะสัน้ นอกเหนือจาก “F1 (tha)” 

สญัญาณการปรบัอนัดบัความน่าเชื่อถอื (Rating Watch) : สญัญาณการปรบัอนัดบัความน่าเชื่อถอืจะถูกใชเ้พื่อแจง้ใหน้ัก
ลงทุนทราบว่ามีความเป็นไปได้ที่จะมีการเปลี่ยนแปลงอนัดบัความน่าเชื่อถือและแจ้งแนวโน้มทิศทางของการเปลี่ยนแปลง
ดงักล่าว สญัญาณดงักล่าวอาจระบุเป็น “สญัญาณบวก” ซึง่บ่งชีแ้นวโน้มในการปรบัอนัดบัความน่าเชื่อถอืใหส้งูขึน้ “สญัญาณลบ” 
จะบ่งชีแ้นวโน้มในการปรบัอนัดบัความน่าเชื่อถอืใหต้ ่าลง หรอื “สญัญาณววิฒัน์” ในกรณีทีอ่นัดบัความน่าเชื่อถอือาจจะไดร้บัการ
ปรบัขึน้ ปรบัลง หรอืคงที ่โดยปกตสิญัญาณการปรบัอนัดบัความน่าเชื่อถอืมกัจะถูกระบุไวส้ าหรบัช่วงระยะเวลาสัน้ ๆ 
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กองทุนเปิด แอล เอช มัง่คัง่ (LHSELECT) 

รายงานสรปุเงินลงทุน 

มูลค่า ณ วนัท่ี 31 พฤษภาคม 2563 

 
 
 
 

 
 

รายชื่อหุ้นท่ีลงทุน 10 อนัดบัแรก พร้อมสดัส่วนการลงทุน 
มูลค่า ณ วนัท่ี 31 พฤษภาคม 2563 

 
 
 
 
 
 
 

ล าดบั ช่ือย่อ ร้อยละของเงินลงทนุ

1 PTT 8.98

2 CPALL 5.49

3 ADVANC 4.95

4 GULF 3.94

5 EGCO 3.01

6 CPF 2.85

7 CRC 2.74

8 BDMS 2.53

9 BGRIM 2.44

10 BTS 2.10บรษิทั บทีเีอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส ์จ ากดั (มหาชน)

บรษิทั กลัฟ์ เอน็เนอร์จ ีดเีวลลอปเมนท์ จ ากดั (มหาชน)

บรษิทั ผลติไฟฟ้า จ ากดั (มหาชน)

บรษิทั เจรญิโภคภณัฑอ์าหาร จ ากดั (มหาชน)

บรษิทั เซน็ทรลั รเีทล คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน)

บรษิทั กรุงเทพดุสติเวชการ จ ากดั (มหาชน)

บรษิทั บ.ีกรมิ เพาเวอร์ จ ากดั (มหาชน)

บรษิทั แอดวานซ ์อนิโฟร์ เซอร์วสิ จ ากดั (มหาชน)

บรษิทั ปตท. จ ากดั (มหาชน)

บรษิทั ซ.ีพ.ีออลล ์ จ ากดั (มหาชน)

ช่ือหลกัทรพัย์

กลุม่ของตราสารการลงทนุ มลูค่าตามราคาตลาด %NAV

(ก) ตราสารภาครฐัไทย/ตราสารภาครฐัต่างประเทศ - -

(ข) ตราสารทีธ่นาคารทีม่กีฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ ธนาคารพาณิชย์ 15,003,234.87                2.73             

หรอืบรษิทัเงนิทุนเป็นผูอ้อก/สัง่จ่าย/รบัอาวลั/ค า้ประกนั

(ค) ตราสารทีม่อีนัดบัความน่าเชื่อถอือยูใ่นอนัดบัทีส่ามารถ -                              -              

ลงทุนได้ (Investment grade)

(ง) ตราสารทีม่อีนัดบัความน่าเชื่อถอือยูใ่นอนัดบัต ่ากวา่อนัดบัที่ -                              -              

สามารถลงทุนได้ (Investment grade) หรอืไม่ม ีRating

สดัส่วนเงนิลงทุนขัน้สงูต่อมลูค่าทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุนส าหรบักลุ่มตราสารตาม (ง) เท่ากบั 15% NAV 
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กองทุนเปิด แอล เอช มัง่คัง่ (LHSELECT) 

รายงานการลงทุนท่ีไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน 
รอบ 6 เดือนระหวา่งวนัท่ี 1 มิถนุายน 2562 ถึงวนัท่ี 31 พฤษภาคม 2563 

วนัที ่ รายละเอยีด การด าเนินการแกไ้ข 
  

 
 

 

 
การใช้สิทธิออกเสียงในท่ีประชุมผู้ถือหุ้น 

ผูล้งทุนสามารถตรวจดูแนวทางในการใชส้ทิธอิอกเสยีงและการด าเนินการใชส้ทิธอิอกเสยีงไดท้ี่ website ของบรษิัท
จดัการ www.lhfund.co.th 

 

 
รายงานรายชื่อของบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง ท่ีมีการท าธรุกรรมกบักองทุนรวม 

 กองทุนเปิด แอล เอช มัง่คัง่ มกีารท าธุรกรรมกบับุคคลที่เกี่ยวขอ้งในรอบระยะเวลาตัง้แต่วนัที่ 1 มถิุนายน 2562 ถึง

วนัที ่31 พฤษภาคม 2563 ตามรายชื่อ ดงันี้ 

- บรษิทัหลกัทรพัย ์แลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จ ากดั (มหาชน) 

หมายเหตุ : ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบการท าธุรกรรมกบับุคคลที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวม ได้ที่บรษิัทจดัการโดยตรง หรอืที่ website ของบรษิัท
หลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน แลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จ ากดั www.lhfund.co.th และส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. www.sec.or.th 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.lhfund.co.th/
http://www.lhfund.co.th/
http://www.sec.or.th/
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กองทุนเปิด แอล เอช มัง่คัง่ (LHSELECT) 

การรบัผลประโยชน์ตอบแทนเน่ืองจากการใช้บริการบุคคลอ่ืนๆ (Soft Commission) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บริษัทท่ีให้ผลประโยชน์ บทวิเคราะหแ์ละ

ข้อมลูข่าวสาร

จดัเย่ียมชม

บริษัท

สมัมนา เหตผุลในการรบัผลประโยชน์

บรษิทัหลกัทรพัย ์เอเซยี พลสั จ ากดั (มหาชน) P P เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
บรษิทัหลกัทรพัย ์ทรนีตีี้ จ ากดั P P เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
บรษิทัหลกัทรพัย ์ฟินนัเซยี ไซรสั จ ากดั (มหาชน) P P P เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
บรษิทัหลกัทรพัย ์ยโูอบ ีเคยเ์ฮยีน (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) P เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
บรษิทั หลกัทรพัย ์เคจไีอ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) P P P เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
บรษิทัหลกัทรพัย ์ทสิโก้ จ ากดั (มหาชน) P P P เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
บรษิทัหลกัทรพัย ์ภทัร จ ากดั (มหาชน) P P P เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
บรษิทัหลกัทรพัย ์เมยแ์บงก์ กมิเอง็ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) P เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
บรษิทัหลกัทรพัย ์ซไีอเอม็บ ี(ประเทศไทย) จ ากดั P P เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
บรษิทัหลกัทรพัย ์เอเชยี เวลท์ จ ากดั P เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
บรษิทัหลกัทรพัย ์บวัหลวง จ ากดั (มหาชน) P P P เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
บรษิทัหลกัทรพัย ์ไทยพาณิชย ์จ ากดั P P P เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
บรษิทัหลกัทรพัย ์แลนด์ แอนด์ เฮา้ส ์จ ากดั (มหาชน) P เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
บรษิทัหลกัทรพัย ์กรุงศร ีจ ากดั (มหาชน) P P P เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
บรษิทัหลกัทรพัย ์เครดติ สวสิ (ประเทศไทย) จ ากดั P P P เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
บรษิทัหลกัทรพัย ์ดบีเีอส วคิเคอร์ส (ประเทศไทย) จ ากดั P P P เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

บรษิทัหลกัทรพัยอ์าร์เอชบ ี(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) P เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

บรษิทัหลกัทรพัยพ์ฒันสนิ จ ากดั (มหาชน) P P P เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

บรษิทัหลกัทรพัยก์สกิรไทย จ ากดั (มหาชน) P P P เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

บรษิทัหลกัทรพัยธ์นชาต จ ากดั (มหาชน) P P P เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

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

บรษิทัหลกัทรพัย ์เคทบี ี(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) P P P เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
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กองทุนเปิด แอล เอช มัง่คัง่ (LHSELECT) 

ค่านายหน้าซื้อขายหลกัทรพัย ์
มูลค่า ณ วนัท่ี 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 

                        
 
                       หมายเหตุ : * รวมภาษมีลูค่าเพิม่ 

 
 
 
 

อตัราส่วนหมุนเวยีนการลงทนุของกองทุน (Portfolio Turnover Ratio: PTR) 
มูลค่า ณ วนัท่ี 31 พฤษภาคม 2563 

                
 

 

 

 

ล าดบั ช่ือบริษทันายหน้า ค่านายหน้า

(บาท)

อตัราส่วน

(%)

1 บรษิทัหลกัทรพัย ์บวัหลวง จ ากดั (มหาชน) 1,458,635.70 14.35

2 บรษิทัหลกัทรพัย ์ซจีเีอส-ซไีอเอม็บ ี(ประเทศไทย) จ ากดั  603,215.27 5.93

3 บรษิทัหลกัทรพัย ์โนมูระ พฒันสนิ จ ากดั (มหาชน)  430,566.87 4.23

4 บรษิทัหลกัทรพัย ์เครดติ สวสิ (ประเทศไทย) จ ากดั 400,316.66 3.94

5 บรษิทัหลกัทรพัย ์ดบีเีอส วคิเคอร์ส (ประเทศไทย) จ ากดั  66,781.55 0.66

6 บรษิทัหลกัทรพัย ์ฟินนัเซยี ไซรสั จ ากดั (มหาชน) 1,372,563.11 13.50

7 บรษิทั หลกัทรพัย ์เคจไีอ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 275,096.00 2.71

8 บรษิทัหลกัทรพัย ์กสกิรไทย จ ากดั (มหาชน) 1,609,656.78 15.82

9 บรษิทัหลกัทรพัย ์กรุงศร ีจ ากดั (มหาชน) 154,787.10 1.52

10 บรษิทัหลกัทรพัย ์เคทบี ี(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน)  1,403,690.11 13.81

11 บรษิทัหลกัทรพัย ์แลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จ ากดั (มหาชน) 180,728.78 1.78

12 บรษิทัหลกัทรพัย ์ภทัร จ ากดั (มหาชน) 553,635.81 5.45

13 บรษิทัหลกัทรพัย ์ไทยพาณิชย ์จ ากดั 134,231.99 1.32

14 บรษิทัหลกัทรพัย ์ทสิโก ้จ ากดั  1,523,315.49 14.98

10,167,221.22 100.00รวม

ช่ือกองทนุ PTR

กองทุนเปิด แอล เอช มัง่คัง่ 3.2952
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กองทุนเปิด แอล เอช มัง่คัง่ (LHSELECT) 

ค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเกบ็จากกองทุนรวม 
ส าหรบัรอบระยะเวลาตัง้แต่วนัท่ี 1 มิถนุายน 2562 ถึงวนัท่ี ถึง 31 พฤษภาคม 2563 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค่าใช้จ่ายทีเ่รยีกเก็บจากกองทุน* จ านวนเงนิ

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

ค่าธรรมเนยีมการจดัการ (Management Fee) 14,068.18 1.608 ไม่เกนิรอ้ยละ 2.68

ค่าธรรมเนยีมผูดู้แลผลประโยชน์ (Trustee Fee) 187.57 0.021 ไม่เกนิรอ้ยละ 0.11

ค่าธรรมเนยีมนายทะเบยีน (Registrar Fee) 2,344.70 0.268 ไม่เกนิรอ้ยละ 0.27

ค่าสอบบญัช ี(Audit Fee) 50.00 0.006 ตามทีจ่่ายจรงิ

ค่าทีป่รกึษาการลงทุน (Advisory Fee) ไม่มี ไม่มี ไม่มี

ค่าจดัตัง้และจดทะเบยีนกองทุน (Setup and Registered Fund) 7.15 0.001 ตามทีจ่่ายจรงิ

ค่าใช้จ่ายอืน่ๆ ในการด าเนนิโครงการ  (Others Operating  Expense) 30.85 0.004 ตามทีจ่่ายจรงิ

รวมค่าใช้จ่ายทัง้หมด** 16,688.45 1.908

ค่าใช้จ่ายในการซือ้ขายหลกัทรพัย์ 10,167.22 1.162 ตามทีจ่่ายจรงิ

หมายเหตุ

* ค่าธรรมเนยีมและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ รวมภาษมีลูค่าเพิม่ ภาษธุีรกจิเฉพาะ หรอืภาษอีืน่ใดในท านองเดยีวกนั (ถ้าม)ี

**  ไม่รวมค่านายหน้าซือ้ขายหลกัทรพัย ์และค่าธรรมเนยีมต่าง ๆ ทีเ่กดิขึน้จากการซือ้ขายหลกัทรพัย์

รอ้ยละของมลูค่าทรพัยส์นิสทุธิ
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กองทุนเปิด แอล เอช มัง่คัง่ (LHSELECT) 

 
 

รายงานของผู้สอบบญัชีรบัอนุญาต  
 

เสนอต่อ ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด แอล เอช มัง่คัง่ 

 
ความเหน็  

ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบการเงนิของกองทุนเปิด แอล เอช มัง่คัง่ ซึ่งประกอบดว้ยงบดุลและงบประกอบรายละเอยีดเงนิลงทุน ณ 
วนัที่ 31 พฤษภาคม 2563 งบก าไรขาดทุน งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสนิทรพัย์สุทธ ิงบกระแสเงนิสด  และขอ้มูลทางการเงนิที่
ส าคญัส าหรบัปีสิน้สุดวนัเดยีวกนัและหมายเหตุประกอบงบการเงนิ รวมถงึหมายเหตุสรุปนโยบายการบญัชทีีส่ าคญั  

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินข้างต้นนี้ แสดงฐานะการเงินและรายละเอียดเงินลงทุนของกองทุนเปิด แอล เอช มัง่คัง่   
ณ วนัที่ 31 พฤษภาคม 2563 ผลการด าเนินงาน การเปลี่ยนแปลงสนิทรพัย์สุทธ ิกระแสเงนิสด และขอ้มูลทางการเงนิที่ส าคญั
ส าหรบัปีสิน้สุดวนัเดยีวกนั โดยถูกตอ้งตามทีค่วรในสาระส าคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ  
 
เกณฑใ์นการแสดงความเหน็  

ขา้พเจา้ไดป้ฏบิตังิานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัช ีความรบัผดิชอบของขา้พเจา้ไดก้ล่าวไวใ้นวรรคความรบัผดิชอบของ
ผูส้อบบญัชตี่อการตรวจสอบงบการเงนิในรายงานของขา้พเจา้ ขา้พเจา้มคีวามเป็นอสิระจากกองทุนตามขอ้ก าหนดจรรยาบรรณ
ของผูป้ระกอบวชิาชพีบญัชทีีก่ าหนดโดยสภาวชิาชีพบญัชใีนส่วนทีเ่กีย่วขอ้งกบัการตรวจสอบงบการเงนิ และขา้พเจา้ไดป้ฏบิตัิ
ตามความรบัผดิชอบด้านจรรยาบรรณอื่นๆ ซึ่งเป็นไปตามขอ้ก าหนดเหล่านี้ ขา้พเจ้าเชื่อว่าหลกัฐานการสอบบญัชทีี่ขา้พเจ้า
ไดร้บัเพยีงพอและเหมาะสมเพื่อใชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเหน็ของขา้พเจา้  
 
ข้อมูลอ่ืน  

ผูบ้รหิารกองทุนฯ เป็นผูร้บัผดิชอบต่อขอ้มลูอื่น ขอ้มูลอื่นประกอบดว้ย ขอ้มูลซึ่งรวมอยู่ในรายงานประจ าปีของกองทุนฯ แต่ไม่
รวมถึงงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีที่อยู่ในรายงานประจ าปีนัน้ ข้าพเจ้าคาดว่าข้าพเจ้าจะได้รบัรายงานประจ าปี
ภายหลงัวนัทีใ่นรายงานของผูส้อบบญัชนีี้ 

ความเหน็ของขา้พเจา้ต่องบการเงนิไม่ครอบคลุมถงึขอ้มลูอื่นและขา้พเจา้ไม่ไดใ้หค้วามเชื่อมัน่ต่อขอ้มลูอื่น 

ความรบัผดิชอบของขา้พเจ้าที่เกี่ยวเนื่องกบัการตรวจสอบงบการเงนิคอื การอ่านและพจิารณาว่าขอ้มูลอื่นมคีวามขดัแย้งที่มี
สาระส าคญักบังบการเงนิหรอืกบัความรูท้ีไ่ดร้บัจากการตรวจสอบของขา้พเจา้ หรอืปรากฏว่าขอ้มลูอื่นมกีารแสดงขอ้มูลทีข่ดัต่อ
ขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระส าคญัหรอืไม่ 

 
 

 



 

 

25 

 

กองทุนเปิด แอล เอช มัง่คัง่ (LHSELECT) 

เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจ าปีของกองทุนฯ และหากข้าพเจ้าสรุปได้ว่ามีการแสดงข้อมูลที่ขดัต่อข้อเท็จจริงอันเป็น
สาระส าคญั ขา้พเจา้จะสื่อสารเรื่องดงักล่าวกบัผูบ้รหิารกองทุนฯ เพื่อใหผู้บ้รหิารกองทุนฯ ด าเนินการแก้ไขขอ้มูลทีแ่สดงขดัต่อ
ขอ้เทจ็จรงิ 
 
ความรบัผิดชอบของผู้บริหารกองทุนฯ ต่องบการเงิน 

ผูบ้รหิารกองทุนฯ มหีน้าทีร่บัผดิชอบในการจดัท าและน าเสนองบการเงนิเหล่านี้โดยถูกตอ้งตามทีค่วรตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงนิ และรบัผดิชอบเกีย่วกบัการควบคุมภายในทีผู่บ้รหิารกองทุนฯ พจิารณาว่าจ าเป็นเพื่อใหส้ามารถจดัท างบการเงนิที่
ปราศจากการแสดงขอ้มลูทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระส าคญัไม่ว่าจะเกดิจากการทุจรติหรอืขอ้ผดิพลาด  

ในการจดัท างบการเงนิ ผูบ้รหิารกองทุนฯ รบัผดิชอบในการประเมนิความสามารถของกองทุนในการด าเนินงานต่อเนื่อง เปิดเผย
เรื่องทีเ่กี่ยวกบัการด าเนินงานต่อเนื่อง (ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์การบญัชสี าหรบัการด าเนินงานต่อเนื่องเวน้แต่
ผูบ้รหิารกองทุนฯ มคีวามตัง้ใจทีจ่ะเลกิกองทุนหรอืหยุดด าเนินงานหรอืไม่สามารถด าเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้  

ผูบ้รหิารกองทุนฯ มหีน้าทีใ่นการก ากบัดแูลกระบวนการในการจดัท ารายงานทางการเงนิของกองทุน  
 
ความรบัผิดชอบของผู้สอบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน  

การตรวจสอบของขา้พเจ้ามวีตัถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมัน่อย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงนิโดยรวมปราศจากการแสดง
ขอ้มลูทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระส าคญัหรอืไม่ ไม่ว่าจะเกดิจากการทุจรติหรอืขอ้ผดิพลาด และเสนอรายงานของผูส้อบบญัชี
ซึ่งรวมความเห็นของขา้พเจา้อยู่ดว้ย ความเชื่อมัน่อย่างสมเหตุสมผลคอืความเชื่อมัน่ในระดบัสูงแต่ไม่ไดเ้ป็นการรบัประกนัว่า
การปฏบิตังิานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชจีะสามารถตรวจพบขอ้มูลที่ขดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระส าคญัทีม่อียู่ได้
เสมอไป ขอ้มลูทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จรงิอาจเกดิจากการทุจรติหรอืขอ้ผดิพลาดและถอืว่ามสีาระส าคญัเมื่อคาดการณ์อย่างสมเหตุสมผล
ว่ารายการที่ขดัต่อขอ้เทจ็จรงิแต่ละรายการหรอืทุกรายการรวมกนัจะมผีลต่อการตดัสนิใจทางเศรษฐกจิของผูใ้ช้งบการเงนิจาก
การใชง้บการเงนิเหล่านี้  

ในการตรวจสอบของขา้พเจา้ตามมาตรฐานการสอบบญัช ีขา้พเจา้ใชดุ้ลยพนิิจและการสงัเกตและสงสยัเยีย่งผูป้ระกอบวชิาชพี
ตลอดการตรวจสอบ การปฏบิตังิานของขา้พเจา้รวมถงึ  
• ระบุและประเมนิความเสี่ยงจากการแสดงขอ้มูลที่ขดัต่อขอ้เท็จจรงิอนัเป็นสาระส าคญัในงบการเงนิไม่ว่าจะเกิดจากการ

ทุจรติหรอืขอ้ผดิพลาด ออกแบบและปฏบิตังิานตามวธิกีารตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสีย่งเหล่านัน้ และไดห้ลกัฐาน
การสอบบญัชทีีเ่พยีงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเหน็ของขา้พเจา้ ความเสีย่งทีไ่ม่พบขอ้มูลทีข่ดัต่อ
ขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระส าคญัซึง่เป็นผลมาจากการทุจรติจะสงูกว่าความเสีย่งทีเ่กดิจากขอ้ผดิพลาด เนื่องจากการทุจรติอาจ
เกี่ยวกบัการสมรูร้่วมคดิ การปลอมแปลงเอกสารหลกัฐาน การตัง้ใจละเวน้การแสดงขอ้มูล  การแสดงขอ้มูลที่ไม่ตรงตาม
ขอ้เทจ็จรงิหรอืการแทรกแซงการควบคุมภายใน  

• ท าความเขา้ใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกบัการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธกีารตรวจสอบที่เหมาะสมกับ
สถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวตัถุประสงคใ์นการแสดงความเหน็ต่อความมปีระสทิธผิลของการควบคุมภายในของกองทุน  

• ประเมนิความเหมาะสมของนโยบายการบญัชทีีผู่บ้รหิารกองทุนฯ ใชแ้ละความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบญัชแีละ
การเปิดเผยขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งซึง่จดัท าขึน้โดยผูบ้รหิารของกองทุนฯ  

• สรุปเกี่ยวกบัความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบญัชีส าหรบัการด าเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหารกองทุนฯ  และจาก
หลกัฐานการสอบบญัชทีีไ่ดร้บั สรุปว่ามคีวามไม่แน่นอนทีม่สีาระส าคญัทีเ่กีย่วกบัเหตุการณ์หรอืสถานการณ์ทีอ่าจเป็นเหตุ
ให้เกิดขอ้สงสยัอย่างมนีัยส าคญัต่อความสามารถของกองทุนในการด าเนินงานต่อเนื่องหรอืไม่ ถ้าขา้พเจา้ไดข้อ้สรุปว่ามี
ความไม่แน่นอนทีม่สีาระส าคญั ขา้พเจา้ต้องกล่าวไวใ้นรายงานของผูส้อบบญัชขีองขา้พเจา้โดยใหข้อ้สงัเกตถงึการเปิดเผย
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กองทุนเปิด แอล เอช มัง่คัง่ (LHSELECT) 

ขอ้มูลในงบการเงนิที่เกี่ยวขอ้ง หรอืถ้าการเปิดเผยขอ้มูลดงักล่าวไม่เพียงพอ  ความเห็นของขา้พเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไป 
ขอ้สรุปของขา้พเจา้ขึน้อยู่กบัหลกัฐานการสอบบญัชทีีไ่ดร้บัจนถงึวนัทีใ่นรายงานของผูส้อบบญัชขีองขา้พเจา้ อย่างไรกต็าม 
เหตุการณ์หรอืสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุใหก้องทุนตอ้งหยุดการด าเนินงานต่อเนื่อง  

• ประเมนิการน าเสนอ โครงสรา้งและเน้ือหาของงบการเงนิโดยรวม รวมถงึการเปิดเผยขอ้มลูว่างบการเงนิแสดงรายการและ
เหตุการณ์ในรปูแบบทีท่ าใหม้กีารน าเสนอขอ้มลูโดยถูกตอ้งตามทีค่วรหรอืไม่  

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้บริหารกองทุนฯ ในเรื่องต่างๆ ที่ส าคัญ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้
วางแผนไว ้ประเดน็ทีม่นีัยส าคญัทีพ่บจากการตรวจสอบ รวมถงึขอ้บกพร่องทีม่นีัยส าคญัในระบบการควบคุมภายในหากขา้พเจา้
ไดพ้บในระหว่างการตรวจสอบของขา้พเจา้  

ขา้พเจา้ไดใ้หค้ ารบัรองแก่ผูบ้รหิารกองทุนฯ ว่าขา้พเจา้ไดป้ฏบิตัติามขอ้ก าหนดจรรยาบรรณทีเ่กี่ยวขอ้งกบัความเป็นอสิระและ
ได้สื่อสารกบัผูบ้รหิารกองทุนฯ เกี่ยวกบัความสมัพนัธ์ทัง้หมดตลอดจนเรื่องอื่นซึ่งขา้พเจา้เชื่อว่ามเีหตุผลที่บุคคลภายนอกอาจ
พจิารณาว่ากระทบต่อความเป็นอสิระของขา้พเจา้และมาตรการทีข่า้พเจา้ใชเ้พื่อป้องกนัไม่ใหข้า้พเจา้ขาดความเป็นอสิระ  

จากเรื่องทีส่ื่อสารกบัผูบ้รหิารกองทุนฯ ขา้พเจา้ไดพ้จิารณาเรื่องต่างๆ ทีม่นีัยส าคญัมากทีสุ่ดในการตรวจสอบงบการเงนิในงวด
ปัจจุบนัและก าหนดเป็นเรื่องส าคญัในการตรวจสอบ ขา้พเจ้าได้อธบิายเรื่องเหล่านี้ในรายงานของผูส้อบบญัชเีวน้แต่กฎหมาย
หรอืขอ้บงัคบัไม่ใหเ้ปิดเผยต่อสาธารณะเกีย่วกบัเรื่องดงักล่าว หรือในสถานการณ์ทีย่ากทีจ่ะเกดิขึน้ ขา้พเจา้พจิารณาว่าไม่ควร
สื่อสารเรื่องดงักล่าวในรายงานของขา้พเจ้าเพราะการกระท าดงักล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุผลว่าจะมีผลกระทบ
ในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อส่วนไดเ้สยีสาธารณะจากการสื่อสารดงักล่าว 
 
ผูส้อบบญัชทีีร่บัผดิชอบงานสอบบญัชแีละการน าเสนอรายงานฉบบันี้คอื นางขวญัใจ  เกยีรตกิงัวาฬไกล 

 
 
 

นางขวญัใจ  เกยีรตกิงัวาฬไกล 
ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต เลขที ่5875 
บรษิทั เอเอสว ีแอนด ์แอสโซซเิอทส ์จ ากดั 
กรุงเทพมหานคร 
27 สงิหาคม 2563 
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กองทุนเปิด แอล เอช มัง่คัง่ (LHSELECT) 

กองทุนเปิด แอล เอช มัง่คัง่  
งบดลุ 

ณ วนัท่ี 31 พฤษภาคม 2563 

 
 

 

หน่วย : บาท

หมายเหตุ 2563 2562

สินทรพัย์

เงนิลงทุนตามมลูค่ายตุธิรรม 522,969,690.00 1,282,869,140.00

(ราคาทุนปี 2563 : 509,511,353.73 บาท)

(ราคาทุนปี 2562 : 1,237,583,160.31 บาท)

เงนิฝากธนาคาร 6 14,990,705.13        181,671,086.27              

ดอกเบีย้และเงนิปันผลค้างรบั 658,618.59            393,812.03                   

ลกูหนี้จากการขายเงนิลงทุน 7 33,052,347.89        42,663,899.92               

ค่าใช้จ่ายรอการตดับญัชี 7,123.57                14,271.55                     

สนิทรพัยอ์ืน่ 16,783.20              51,076.66                     

รวมสินทรพัย์ 571,695,268.38        1,507,663,286.43              

หน้ีสิน

เจ้าหนี้จากการซือ้เงนิลงทุน 8 11,509,962.24        22,394,292.92               

เจ้าหนี้จากการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน 8,995,190.54          3,275,000.00                 

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 952,408.59            2,518,850.61                 

หนี้สนิอืน่ 29,258.89              2,150,841.50                 

รวมหน้ีสิน 21,486,820.26          30,338,985.03                   

สินทรพัยส์ทุธิ 550,208,448.12        1,477,324,301.40              

สินทรพัยส์ทุธิ :

ทุนทีไ่ด้รบัจากผูถ้อืหน่วยลงทุน 607,395,521.34       1,475,619,489.47           

ก าไร(ขาดทุน)สะสม

บญัชปีรบัสมดุล 66,699,780.45 84,354,459.36

ขาดทุนสะสมจากการด าเนนิงาน 5 (123,886,853.67) (82,649,647.43)

สินทรพัยส์ทุธิ 550,208,448.12        1,477,324,301.40              

สนิทรพัยส์ทุธต่ิอหน่วย 9.0584                  10.0115                       

จ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายแลว้ทัง้หมด ณ วนัสิน้รอบระยะเวลาบญัช ี(หน่วย) 60,739,552.1085     147,561,948.9305          
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กองทุนเปิด แอล เอช มัง่คัง่ (LHSELECT) 

กองทุนเปิด แอล เอช มัง่คัง่  
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน 

ณ วนัท่ี 31 พฤษภาคม 2563 

 

หน่วย : บาท

การแสดงรายละเอยีดเงนิลงทุนใช้การจดักลุ่มตามประเภทของเงนิลงทุน

(%)

อตัราดอกเบีย้

  

    พนัธบตัรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที ่3/182/61 CB18719A - 19/7/2561

    พนัธบตัรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที ่19/91/61 CB18809B - 9/8/2561

    พนัธบตัรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที ่9/181/61 CB18830A - 30/8/2561

                            -                           -   

  

หุ้นสามญั   

บรษิทั อาฟเตอร์ ย ูจ ากดั (มหาชน) AU -                 130,100.0000         1,327,020.00 0.25

บรษิทั เจ เอม็ ท ีเน็ทเวอร์ค เซอร์วสิเซส็ จ ากดั (มหาชน) JMT -                 399,400.0000         8,107,820.00 1.55

บรษิทั บตัรกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) KTC -                 105,600.0000         4,065,600.00 0.78

บรษิทั เมอืงไทย แคปปิตอล จ ากดั (มหาชน) MTC -                 129,000.0000         7,191,750.00 1.37

บรษิทั ศรสีวสัดิ ์คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) SAWAD -                 95,500.0000         5,443,500.00 1.04

บรษิทั แอดวานซ ์อนิโฟร์ เซอร์วสิ จ ากดั (มหาชน) ADVANC -                 141,500.0000       27,238,750.00 5.21

กองทุนรวมโครงสรา้งพืน้ฐานโทรคมนาคม ดจิทิลั DIF -                 526,500.0000         8,371,350.00 1.60

บรษิทั โทเทิล่ แอค็เซส็ คอมมนูเิคชัน่ จ ากดั (มหาชน) DTAC -                 96,000.0000         4,272,000.00 0.82

บรษิทั อนิทชั โฮลดิ้งส ์จ ากดั (มหาชน) INTUCH -                 149,400.0000         8,030,250.00 1.54

บรษิทั ทรู คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) TRUE -                 1,574,900.0000         5,827,130.00 1.11

ทรสัต์เพือ่การลงทุนในสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัย ์CPN รเีทล โกรท CPNREIT -                 377,000.0000       10,933,000.00 2.09

ทรสัต์เพือ่การลงทุนในอสงัหารมิทรพัยแ์ละสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัยเ์พือ่

อุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พรอ็พเพอร์ตี้ FTREIT -                 268,000.0000         4,422,000.00 0.85

ทรสัต์เพือ่การลงทุนในสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัยโ์กลเด้นเวนเจอร์ GVREIT -                 197,200.0000         3,115,760.00 0.60

ทรสัต์เพือ่การลงทุนในอสงัหารมิทรพัยแ์ละสทิธกิารเช่าไทยแลนด์ ไพร์ม 

 พรอ็พเพอร์ตี้ TPRIME -                 147,000.0000         2,249,100.00 0.43

ทรสัต์เพือ่การลงทุนในอสงัหารมิทรพัยแ์ละสทิธกิารเช่าดบับลวิเอชเอ

 พรเีมีย่ม โกรท WHART -                 338,500.0000         5,822,200.00 1.11

บรษิทั บางกอก เชน ฮอสปิทอล จ ากดั (มหาชน) BCH -                 388,200.0000         5,628,900.00 1.08

บรษิทั กรุงเทพดุสติเวชการ จ ากดั (มหาชน) BDMS -                 618,700.0000       13,920,750.00 2.66

บรษิทั โรงพยาบาลบ ารุงราษฎร์ จ ากดั (มหาชน) BH -                 37,500.0000         4,500,000.00 0.86

บรษิทั โรงพยาบาลจุฬารตัน์ จ ากดั (มหาชน) CHG -                 3,248,100.0000         8,380,098.00 1.60

พนัธบตัร

รวม พนัธบตัร

หลกัทรพัยจ์ดทะเบียน

เงินทนุและหลกัทรพัย์

เงินทนุและหลกัทรพัย์

กองทนุรวมอสงัหาริมทรพัยแ์ละกองทรสัตเ์พ่ือการลงทนุในอสงัหาริมทรพัย์

เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร

การแพทย์

ชื่อหลกัทรพัย์ ชื่อยอ่หลกัทรพัย์  มลูค่าทีต่ราไว้ มลูค่ายตุธิรรม

อตัราสว่นของ

มลูค่ายตุธิรรม 

(%) วนัครบก าหนด จ านวนหน่วย
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กองทุนเปิด แอล เอช มัง่คัง่ (LHSELECT) 

กองทุนเปิด แอล เอช มัง่คัง่  
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ) 

ณ วนัท่ี 31 พฤษภาคม 2563 

 

หน่วย : บาท

การแสดงรายละเอยีดเงนิลงทุนใช้การจดักลุ่มตามประเภทของเงนิลงทุน

(%)

อตัราดอกเบีย้

บรษิทั โรงแรมเซน็ทรลัพลาซา จ ากดั (มหาชน) CENTEL -                 170,100.0000         4,235,490.00 0.81

บรษิทั ด ิเอราวณั กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) ERW -                 718,500.0000         2,385,420.00 0.46

บรษิทั ท่าอากาศยานไทย จ ากดั (มหาชน) AOT -                 137,100.0000         8,500,200.00 1.63

บรษิทั ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) BEM -                 1,157,300.0000       11,399,405.00 2.18

บรษิทั บทีเีอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส ์จ ากดั (มหาชน) BTS -                 953,100.0000       11,532,510.00 2.21

บรษิทั พรมิา มารนี จ ากดั (มหาชน) PRM -                 138,700.0000           929,290.00 0.18

กองทุนรวมโครงสรา้งพืน้ฐานเพือ่อนาคตประเทศไทย TFFIF -                 127,200.0000         1,424,640.00 0.27

บรษิทั เคซอี ีอเีลคโทรนคิส ์จ ากดั (มหาชน) KCE -                 218,200.0000         4,080,340.00 0.78

ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) BBL -                 100,400.0000       10,943,600.00 2.09

ธนาคารกสกิรไทย จ ากดั (มหาชน) KBANK -                 114,700.0000       11,011,200.00 2.11

ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) SCB -                 109,900.0000         8,132,600.00 1.55

ธนาคารทหารไทย จ ากดั (มหาชน) TMB -                 5,235,300.0000         6,020,595.00 1.15

บรษิทั ชโย กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) CHAYO -                 226,800.0000         1,372,140.00 0.26

บรษิทั บจี ีคอนเทนเนอร์ กล๊าส จ ากดั (มหาชน) BGC -                 129,600.0000         1,373,760.00 0.26

บรษิทั เจเคเอน็ โกลบอล มเีดยี จ ากดั (มหาชน) JKN -                 511,400.0000         2,710,420.00 0.52

บรษิทั ทคีวิเอม็ คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) TQM -                 53,100.0000         5,416,200.00 1.04

บรษิทั พทีที ีโกลบอล เคมคิอล จ ากดั (มหาชน) PTTGC -                 65,100.0000         2,799,300.00 0.54

บรษิทั บซีพีจี ีจ ากดั (มหาชน) BCPG -                 325,500.0000         5,631,150.00 1.08

บรษิทั บ.ีกรมิ เพาเวอร์ จ ากดั (มหาชน) BGRIM -                 254,800.0000       13,440,700.00 2.57

บรษิทั พลงังานบรสิทุธิ ์จ ากดั (มหาชน) EA -                 218,500.0000         8,521,500.00 1.63

บรษิทั ผลติไฟฟ้า จ ากดั (มหาชน) EGCO -                 60,000.0000       16,560,000.00 3.17

บรษิทั เอสโซ่ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) ESSO -                 241,100.0000         1,338,105.00 0.26

บรษิทั โกลบอล เพาเวอร์ ซนิเนอร์ยี ่จ ากดั (มหาชน) GPSC -                 149,100.0000       11,257,050.00 2.15

บรษิทั กลัฟ์ เอน็เนอร์จ ีดเีวลลอปเมนท์ จ ากดั (มหาชน) GULF -                 574,700.0000       21,694,925.00 4.15

บรษิทั พทีจี ีเอน็เนอย ีจ ากดั (มหาชน) PTG -                 185,600.0000         2,728,320.00 0.52

ประกนัภยัและประกนัชีวิต

ปิโตรเคมีและเคมีภณัฑ์

พลงังานและสาธารณูปโภค

บรรจภุณัฑ์

บริการ

ขนส่งและโลจิสติกส์

ธนาคาร

ธรุกิจการเงิน

การท่องเท่ียวและสนัทนาการ

ช้ินส่วนอิเลคทรอนิคส์

ชื่อหลกัทรพัย์ ชื่อยอ่หลกัทรพัย์  มลูค่าทีต่ราไว้ มลูค่ายตุธิรรม

อตัราสว่นของ

มลูค่ายตุธิรรม 

(%) วนัครบก าหนด จ านวนหน่วย
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กองทุนเปิด แอล เอช มัง่คัง่ (LHSELECT) 

กองทุนเปิด แอล เอช มัง่คัง่  
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ) 

ณ วนัท่ี 31 พฤษภาคม 2563 

 

หน่วย : บาท

การแสดงรายละเอยีดเงนิลงทุนใช้การจดักลุ่มตามประเภทของเงนิลงทุน

(%)

อตัราดอกเบีย้

บรษิทั ปตท. จ ากดั (มหาชน) PTT -                 1,392,000.0000       49,416,000.00 9.45

บรษิทั ปตท. ส ารวจและผลติปิโตรเลยีม จ ากดั (มหาชน) PTTEP -                 131,300.0000       11,029,200.00 2.11

บรษิทั ราช กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) RATCH -                 118,700.0000         8,309,000.00 1.59

บรษิทั ไทยออยล ์จ ากดั (มหาชน) TOP -                 64,000.0000         2,752,000.00 0.53

บรษิทั อมตะ คอร์ปอเรชนั จ ากดั (มหาชน) AMATA -                 62,400.0000           904,800.00 0.17

บรษิทั เอพ ี(ไทยแลนด์) จ ากดั (มหาชน) AP -                 266,600.0000         1,479,630.00 0.28

บรษิทั เซน็ทรลัพฒันา จ ากดั (มหาชน) CPN -                 166,800.0000         8,214,900.00 1.57

บรษิทั ดบับลวิเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) WHA -                 458,700.0000         1,458,666.00 0.28

บรษิทั เบอร์ลี ่ยคุเกอร์ จ ากดั (มหาชน) BJC -                 195,900.0000         8,325,750.00 1.59

บรษิทั คอมเซเวน่ จ ากดั (มหาชน) COM7 -                 56,400.0000         1,381,800.00 0.26

บรษิทั ซพี ีออลล ์ จ ากดั (มหาชน) CPALL -                 428,300.0000       30,195,150.00 5.77

บรษิทั เซน็ทรลั รเีทล คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) CRC -                 392,200.0000       15,099,700.00 2.89

บรษิทั สยามโกลบอลเฮา้ส ์จ ากดั (มหาชน) GLOBAL -                 193,600.0000         2,826,560.00 0.54

บรษิทั อาร์เอส จ ากดั (มหาชน) RS -                 482,900.0000         5,698,220.00 1.09

บรษิทั ปนูซเิมนต์ไทย จ ากดั (มหาชน) SCC -                 24,300.0000         8,334,900.00 1.59

บรษิทั ทปิโก้แอสฟัลท์ จ ากดั (มหาชน) TASCO -                 186,600.0000         4,105,200.00 0.78

บรษิทั แพลน บ ีมเีดยี จ ากดั (มหาชน) PLANB -                 521,400.0000         2,867,700.00 0.55

บรษิทั ว ีจ ีไอ  จ ากดั (มหาชน) VGI -                 336,300.0000         2,673,585.00 0.51

บรษิทั คาราบาวกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) CBG -                 112,300.0000       10,893,100.00 2.08

บรษิทั เจรญิโภคภณัฑอ์าหาร จ ากดั (มหาชน) CPF -                 497,500.0000       15,671,250.00 3.00

บรษิทั ไมเนอร์ อนิเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั (มหาชน) MINT -                 214,100.0000         3,982,260.00 0.76

บรษิทั โอสถสภา จ ากดั (มหาชน) OSP -                 253,500.0000       10,773,750.00 2.06

บรษิทั ไทยฟู้ดส ์กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) TFG -                 329,400.0000         1,429,596.00 0.27

บรษิทั เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จ ากดั (มหาชน) TKN -                 92,100.0000           861,135.00 0.16

      522,969,690.00 100.00

      522,969,690.00 100.00

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นสว่นหนึง่ของงบการเงนินี้

ส่ือและส่ิงพิมพ์

อาหารและเคร่ืองด่ืม

รวมเงินลงทนุทัง้ส้ิน (ราคาทนุ 509,511,353.73 บาท)

พาณิชย์

วสัดกุ่อสร้าง

รวมหลกัทรพัยจ์ดทะเบียน

พฒันาอสงัหาริมทรพัย์

ชื่อหลกัทรพัย์ ชื่อยอ่หลกัทรพัย์  มลูค่าทีต่ราไว้ มลูค่ายตุธิรรม

อตัราสว่นของ

มลูค่ายตุธิรรม 

(%) วนัครบก าหนด จ านวนหน่วย
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กองทุนเปิด แอล เอช มัง่คัง่ (LHSELECT) 

กองทุนเปิด แอล เอช มัง่คัง่  
งบก าไรขาดทุน 

ส าหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 พฤษภาคม 2563 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

หน่วย : บาท

หมายเหตุ 2563 2562

รายได้จากการลงทนุ

รายได้เงนิปันผล 20,621,395.36 40,901,163.75

รายได้ดอกเบีย้ 660,244.00 825,036.97

รวมรายได้จากการลงทนุ 21,281,639.36 41,726,200.72

ค่าใช้จา่ย

ค่าธรรมเนยีมการจดัการ 9, 10 14,068,176.66 24,385,897.91

ค่าธรรมเนยีมผูดู้แลผลประโยชน์ 9 187,575.74 325,145.28

ค่าธรรมเนยีมนายทะเบยีน 9, 10 2,344,696.12        4,074,445.35        

ค่าธรรมเนยีมวชิาชพี 50,000.00 50,000.00

ค่าใช้จ่ายในการด าเนนิโครงการ 4,865,683.21 74,411.32

ภาษเีงนิได้ 4,043.50 -                    

รวมค่าใช้จา่ย 21,520,175.23 28,909,899.86

รายได้จากการลงทนุสทุธิ (238,535.87) 12,816,300.86

รายการก าไร(ขาดทนุ)สทุธิจากเงินลงทนุ

รายการขาดทุนสทุธทิีเ่กดิขึน้จากเงนิลงทุน (9,171,026.95) (90,166,703.41)

รายการก าไร(ขาดทุน)สทุธทิีย่งัไม่เกดิขึน้จากเงนิลงทุน (31,827,643.42) 25,302,825.45

รวมรายการขาดทนุสทุธิจากเงินลงทนุ (40,998,670.37) (64,863,877.96)

การลดลงในสินทรพัยส์ทุธิจากการด าเนินงาน (41,237,206.24) (52,047,577.10)

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นสว่นหนึง่ของงบการเงนินี้
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กองทุนเปิด แอล เอช มัง่คัง่ (LHSELECT) 

 กองทุนเปิด แอล เอช มัง่คัง่ 
งบแสดงการเปล่ียนแปลงสินทรพัยส์ทุธิ 

     ส าหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 พฤษภาคม 2563 

 
 
 
 
 

หน่วย : บาท

หมายเหตุ 2563 2562

การเพ่ิมขึน้(ลดลง)ในสินทรพัยส์ทุธิจากการด าเนินงานในระหวา่งปี

รายได(้ขาดทุน)จากการลงทุนสทุธิ (238,535.87)            12,816,300.86         

รายการขาดทุนสทุธทิีเ่กดิขึน้จากเงนิลงทุน (9,171,026.95) (90,166,703.41)

รายการก าไร(ขาดทุน)สทุธทิีย่งัไม่เกดิขึน้จากเงนิลงทุน (31,827,643.42) 25,302,825.45

การลดลงสทุธิในสินทรพัยส์ทุธิจากการด าเนินงาน (41,237,206.24)          (52,047,577.10)          

การแบง่ปันส่วนทนุให้ผูถ้อืหน่วยลงทนุ 12 -                             (52,133,023.31)          

การเพ่ิมขึน้(ลดลง)ของทนุท่ีได้รบั(ท่ีรบัซ้ือคืน)จากผูถ้อืหน่วยลงทนุในระหวา่งปี

มลูค่าหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายในระหวา่งปี 81,939,147.30         971,681,623.19       

มลูค่าหน่วยลงทุนทีร่บัซือ้คนืในระหวา่งปี (967,817,794.34)      (665,733,855.10)      

การเพ่ิมขึน้(ลดลง)สทุธิของทนุท่ีได้รบั(ท่ีรบัซ้ือคืน)จากผูถ้อืหน่วยลงทนุ (885,878,647.04)        305,947,768.09         

การเพ่ิมขึน้(ลดลง)ของสินทรพัยส์ทุธิในระหวา่งปี (927,115,853.28)        201,767,167.68         

สนิทรพัยส์ทุธติ้นปี 1,477,324,301.40     1,275,557,133.72     

สินทรพัยส์ทุธิปลายปี 550,208,448.12         1,477,324,301.40      

หน่วย : หน่วย

2563 2562

การเปล่ียนแปลงของจ านวนหน่วยลงทนุ (มลูค่าหน่วยละ 10 บาท)

หน่วยลงทุนต้นปี 147,561,948.9305    117,748,511.7922    

บวก หน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายในระหวา่งปี 8,063,383.6725 91,986,352.0264

หกั หน่วยลงทุนทีร่บัซือ้คนืในระหวา่งปี (94,885,780.4945) (62,172,914.8881)

หน่วยลงทนุ ณ วนัส้ินปี 60,739,552.1085       147,561,948.9305     

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นสว่นหนึง่ของงบการเงนินี้
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กองทุนเปิด แอล เอช มัง่คัง่ (LHSELECT) 

กองทุนเปิด แอล เอช มัง่คัง่  
งบกระแสเงินสด 

ส าหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 พฤษภาคม 2563 

 

หน่วย : บาท

2563 2562

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน

การลดลงในสินทรพัยส์ทุธิจากการด าเนินงาน (41,237,206.24)          (52,047,577.10)          

รายการปรบักระทบการลดลงสทุธใินสนิทรพัยส์ทุธจิากการด าเนนิงาน -

ให้เป็นเงนิสดสทุธทิีไ่ด้มาจาก(ใช้ไปใน)กจิกรรมด าเนนิงาน :-

การซือ้เงนิลงทุน (2,969,317,737.65) (4,798,219,894.64)

การจ าหน่ายเงนิลงทุน 3,688,777,599.48     4,538,901,424.86     

สว่นต ่ามลูค่าตราสารหนี้ตดัจ าหน่าย (559,082.20) (672,401.52)

การเพิม่ขึน้ในดอกเบีย้และเงนิปันผลค้างรบั (264,806.56) (224,432.07)

การลดลงในลกูหนี้จากการขายเงนิลงทุน 9,611,552.03           3,564,115.15           

การ(เพิม่ขึน้)ลดลงในค่าใช้จ่ายรอการตดับญัชี 7,147.98                (9,754.07)

การ(เพิม่ขึน้)ลดลงในสนิทรพัยอ์ืน่ 34,293.46               (51,076.66)

การลดลงในเจ้าหนี้จากการซือ้เงนิลงทุน (10,884,330.68) (69,456,409.58)

การเพิม่ขึน้ในเจ้าหนี้จากการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน 5,720,190.54           3,275,000.00           

การเพิม่ขึน้(ลดลง)ในค่าใช้จ่ายค้างจ่าย (1,566,442.02) 787,517.95             

การลดลงในหนี้สนิอืน่ (2,121,582.61) (833,203.26)

รายการขาดทุนสทุธทิีเ่กดิขึน้จากเงนิลงทุน 9,171,026.95           90,166,703.41         

รายการ(ก าไร)ขาดทุนสทุธทิีย่งัไม่เกดิขึน้จากเงนิลงทุน 31,827,643.42         (25,302,825.45)

เงินสดสทุธิท่ีได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมด าเนินงาน 719,198,265.90         (310,122,812.98)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน

การจ าหน่ายหน่วยลงทุนในระหวา่งปี 81,939,147.30         971,681,623.19       

การรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนในระหวา่งปี (967,817,794.34) (665,733,855.10)

การแบ่งปันสว่นทุนให้ผูถ้อืหน่วยลงทุน -                       (52,133,023.31)

เงินสดสทุธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจดัหาเงิน (885,878,647.04) 253,814,744.78

เงินฝากธนาคารลดลงสทุธิ (166,680,381.14)        (56,308,068.20)          

เงนิฝากธนาคาร ณ วนัต้นปี 181,671,086.27       237,979,154.47       

เงินฝากธนาคาร ณ วนัส้ินปี (หมายเหตขุ้อ 6) 14,990,705.13           181,671,086.27         

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นสว่นหนึง่ของงบการเงนินี้
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กองทุนเปิด แอล เอช มัง่คัง่ (LHSELECT) 

กองทุนเปิด แอล เอช มัง่คัง่  
 ข้อมูลทางการเงินท่ีส าคญั 

     ส าหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 พฤษภาคม 2563 
 

 
 

หน่วย : บาท

ส าหรบัปีส้ินสดุ ส าหรบัปีส้ินสดุ ส าหรบังวด

2563 2562 29/6/60 - 31/5/61

ข้อมลูผลการด าเนินงาน (ต่อหน่วย)

มลูค่าหน่วยลงทุนเริม่แรก -                     -                     10.0000               

มลูค่าสนิทรพัยส์ทุธติ้นปี 10.0115 10.8328               -                     

รายได(้ขาดทุน)จากกจิกรรมลงทุน :

รายได(้ขาดทุน)จากการลงทุนสทุธิ (0.0055) 0.1138 0.1936

รายการก าไร(ขาดทุน)สทุธทิีเ่กดิขึน้จากเงนิลงทุน (0.2120) (0.8007) 1.2536

รายการก าไร(ขาดทุน)สทุธทิีย่งัไม่เกดิขึน้จากเงนิลงทุน (0.7356) 0.2247 0.4180

รายได(้ขาดทุน)จากกจิกรรมลงทุนทัง้สิน้ (0.9531) (0.4622) 1.8652

หกั การแบ่งปันสว่นทุนให้ผูถ้อืหน่วยลงทุน * -                     (0.3591) (1.0324)

มลูค่าสินทรพัยส์ทุธิปลายปี/งวด 9.0584                    10.0115                  10.8328                  

อตัราสว่นของก าไร(ขาดทุน)สทุธต่ิอมลูค่าสนิทรพัยส์ทุธถิวัเฉลีย่ระหวา่งปี/งวด (%) (4.7143) (3.4259) 12.3637

อตัราส่วนทางการเงินท่ีส าคญัและข้อมลูประกอบเพ่ิมเติมท่ีส าคญั

มลูค่าสนิทรพัยส์ทุธปิลายปี/งวด (พนับาท) 550,208.45           1,477,324.30        1,275,557.13        

อตัราสว่นของค่าใช้จ่ายรวมต่อมลูค่าสนิทรพัยส์ทุธถิวัเฉลีย่ระหวา่งปี/งวด (%) 2.4602                1.9029                1.6637                

อตัราสว่นรายได้จากการลงทุนรวมต่อมลูค่าสนิทรพัยส์ทุธถิวัเฉลีย่ระหวา่งปี/งวด (%) 2.4329 2.7466 2.9170

อตัราสว่นของจ านวนถวัเฉลีย่ถ่วงน ้าหนกัของการซือ้ขายเงนิลงทุน

ระหวา่งปี/งวดต่อมลูค่าสนิทรพัยส์ทุธถิวัเฉลีย่ระหวา่งปี/งวด (%) ** 636.0899             567.2599             1,179.9912           

ข้อมลูเพ่ิมเติม **

*  ค านวณจากจ านวนหน่วยทีจ่ าหน่ายแลว้ถวัเฉลีย่ระหวา่งปี/งวด

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นสว่นหนึง่ของงบการเงนินี้

** ไม่นบัรวมเงนิฝากธนาคาร เงนิลงทุนในตัว๋สญัญาใช้เงนิ ใบรบัฝากเงนิ และการซือ้ขายเงนิลงทุนต้องเป็นรายการซือ้หรอืขายเงนิลงทุน

อยา่งแท้จรงิซึง่ไม่รวมถงึการซือ้โดยมสีญัญาขายคนืหรอืการขายโดยมสีญัญาซือ้คนื
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กองทุนเปิด แอล เอช มัง่คัง่ (LHSELECT) 

กองทุนเปิด แอล เอช มัง่คัง่  
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ส าหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 พฤษภาคม 2563 

หน่วย : บาท  
1. ลกัษณะของกองทุนเปิด แอล เอช มัง่คัง่ 

กองทุนเปิด แอล เอช มัง่คัง่ (เดมิชื่อ กองทุนเปิด แอล เอช ซีเลค็) จดทะเบยีนเปลี่ยนชื่อเมื่อวนัที่ 3 พฤษภาคม 2561 
(“กองทุนฯ”) เป็นกองทุนรวมผสมแบบไม่ก าหนดสัดส่วนการลงทุน ซึ่งจดทะเบียนเป็นกองทุนรวมกับส านักงาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย ์(“ก.ล.ต.”) เมื่อวนัที ่29 มถิุนายน 2560 มจี านวนเงนิทุนจดทะเบยีน 
1,500 ลา้นบาท (แบ่งเป็น 150,000,000.0000 หน่วย มลูค่าหน่วยละ 10 บาท) ซึง่ไม่มกี าหนดระยะเวลาสิน้สุดโครงการ 

เมื่อวนัที ่1 มถิุนายน 2561 กองทุนฯ ไดจ้ดทะเบยีนเพิม่ทุนโครงการอกีจ านวน 1,000 ลา้นบาท (แบ่งเป็น 
100,000,000.0000 หน่วย มลูค่าหน่วยละ 10 บาท) รวมมลูค่าโครงการทัง้สิน้ 2,500 ลา้นบาท (แบ่งเป็น 250,000,000.0000 
หน่วย มลูค่าหน่วยละ 10 บาท) 
กองทุนฯ จดัการโดย บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน แลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จ ากดั (“บรษิทัจดัการ”) 
กองทุนฯ มนีโยบายทีจ่ะลงทุนในหลกัทรพัยท์ีอ่ยู่ในตราสารแห่งทุน และ/หรอืตราสารแห่งหนี้ และ/หรอืหน่วยลงทุนของ
กองทุนรวมอสงัหารมิทรพัย/์REITs และ/หรอืกองทุนรวมโครงสรา้งพืน้ฐาน โดยมเีป้าหมายทีจ่ะสรา้งผลตอบแทนทีด่ ีและ
กระจายความเสีย่งในการลงทุน โดยกองทุนสามารถปรบัสดัส่วนของตราสารทีล่งทุนไดต้ัง้แต่รอ้ยละ 0 - 100 ของมลูค่า
ทรพัยส์นิสุทธ ิทัง้นี้ กองทุนจะพจิารณาลงทุนในหุน้ซึง่เป็นส่วนประกอบของดชันี SET100 เป็นอนัดบัแรก และ/หรอืกองทุน
อาจจะพจิารณาลงทุนในหุน้กลุ่มอื่น ซึง่สดัส่วนการลงทุนขึน้อยู่กบัดุลยพนิิจของผูจ้ดัการกองทุนและตามความเหมาะสมกบั
สภาวการณ์ในแต่ละขณะเพื่อประโยชน์ของกองทุนเป็นหลกั ทัง้นี้กองทุนฯ อาจพจิารณาลงทุนในหรอืมไีวซ้ึง่สญัญาซื้อขาย
ล่วงหน้า (Derivatives)  
 

โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อป้องกันความเสี่ยง (Hedging) โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ส านักงานคณะกรรมการ  ก.ล.ต. 
ก าหนด ทัง้นี้กองทุนฯ จะไม่ลงทุนในหรอืมไีวซ้ึง่หลกัทรพัยห์รอืตราสารทีเ่สนอขายในต่างประเทศ ตราสารทุนที่ไม่ได้จด
ทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย์ (Unlisted Securities) ตราสารที่มีลกัษณะของสญัญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured 
note) รวมถงึจะไม่ลงทุนในตราสารหนี้ทีม่อีนัดบัความน่าเชื่อถือต ่ากว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non - Investment Grade) 
และตราสารหนี้ทีไ่ม่ไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเชือ่ถอื (Unrated Securities) อย่างไรกต็ามกองทุนอาจมไีวซ้ึง่ตราสารหนี้
ทีม่อีนัดบัความน่าเชื่อถอืต ่ากว่าทีส่ามารถลงทุนได ้(Non - investment grade) เฉพาะกรณีทีต่ราสารหนี้นัน้ไดร้บัการจดั
อนัดบัความน่าเชื่อถอืทีส่ามารถลงทุนได ้(Investment grade) ขณะทีก่องทุนลงทุนเท่านัน้ 
กองทุนฯ มนีโยบายจ่ายเงนิปันผลแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน ตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารทีก่ าหนดในหนังสอืชีช้วน 

2. หลกัเกณฑใ์นการจดัท างบการเงิน 

2.1 งบการเงนินี้จดัท าขึน้ตามมาตรฐานการบญัชแีละมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ รวมถึงการตีความและแนวปฏิบตัิ
ทางการบญัชทีีป่ระกาศใชโ้ดยสภาวชิาชพีบญัช ี(“สภาวชิาชพีบญัช”ี) และการแสดงรายการในงบการเงนิไดจ้ดัท าขึน้ตาม
หลกัการบญัชทีี่รบัรองทัว่ไปภายใต้พระราชบญัญตัิการบญัช ีพ.ศ. 2543 และได้จดัท าขึน้ตามหลกัเกณฑ์และรูปแบบที่
ก าหนดในมาตรฐานการบญัชฉีบบัที่ 106 เรื่อง การบญัชีส าหรบักิจการที่ด าเนินธุรกิจเฉพาะด้านการลงทุน และตาม
ประกาศของส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์ 
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กองทุนเปิด แอล เอช มัง่คัง่ (LHSELECT) 

กองทุนเปิด แอล เอช มัง่คัง่  
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ส าหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 พฤษภาคม 2563 

หน่วย : บาท  

2.2 งบการเงนิน้ีไดจ้ดัท าขึน้โดยใชเ้กณฑร์าคาทุนเดมิเวน้แต่จะไดเ้ปิดเผยเป็นอย่างอื่นในนโยบายการบญัชี 

2.3 การใชป้ระมาณการทางบญัช ี
 ในการจดัท างบการเงนิให้เป็นไปตามมาตรฐานการบญัชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ผู้บรหิารต้องใช้การ

ประมาณและขอ้สมมติฐานหลายประการซึ่งมผีลกระทบต่อการก าหนดนโยบายและการรายงานจ านวนเงนิที่เกี่ยวกับ
สนิทรพัย ์หนี้สนิ รายได ้และค่าใชจ้่ายผลทีเ่กดิขึน้จรงิจงึแตกต่างจากทีป่ระมาณการไว ้

 ประมาณการและขอ้สมมตฐิานทีใ่ชใ้นการจดัท างบการเงนิจะไดร้บัการทบทวนอย่างต่อเนื่อง การปรบัประมาณการทาง
บญัชจีะบนัทกึในงวดบญัชทีีป่ระมาณการดงักล่าวไดร้บัการทบทวนและในอนาคตทีไ่ดร้บัผลกระทบ 

3. มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิทีเ่ริม่มผีลบงัคบัในปีปัจจุบนัและทีจ่ะมผีลบงัคบัในอนาคตมรีายละเอยีด ดงันี้ 

3.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงนิทีเ่ริม่มผีลบงัคบัใชใ้นปีปัจจุบนั 
สภาวชิาชพีบญัชไีดอ้อกและปรบัปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงนิและการตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ
ฉบบัปรบัปรุง (ปรบัปรุง 2561) รวมถงึแนวปฏบิตัทิางบญัชฉีบบัใหม่ ซึง่มผีลบงัคบัใชส้ าหรบัรอบระยะเวลาบญัชทีีเ่ริม่ใน
หรอืหลงัวนัที ่1 มกราคม 2562 ซึ่งมาตรฐานการรายงานทางการเงนิดงักล่าวไม่มผีลกระทบอย่างเป็นสาระส าคญัต่องบ
การเงนิน้ี โดยมมีาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัใหม่ซึง่ไดม้กีารเปลีย่นแปลงหลกัการส าคญั ดงันี้ 
มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที่ 15 เรื่อง รายไดจ้ากสญัญาทีท่ ากบัลูกคา้ ใช้แทนมาตรฐานการบญัชแีละการ
ตคีวามมาตรฐานบญัชทีีเ่กีย่วขอ้งต่อไปนี้  
มาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่11 (ปรบัปรุง 2560) สญัญาก่อสรา้ง 
มาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่18 (ปรบัปรุง 2560) รายได ้
การตคีวามมาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่31 (ปรบัปรุง 2560) รายได ้- รายการแลกเปลีย่นเกีย่วกบับรกิาร

โฆษณา 
การตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่13 
(ปรบัปรุง 2560) 

โปรแกรมสทิธพิเิศษแก่ลูกคา้ 

การตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่15 
(ปรบัปรุง 2560)  

สญัญาส าหรบัการก่อสรา้งอสงัหารมิทรพัย ์

การตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่18 
(ปรบัปรุง 2560)  

การโอนสนิทรพัยจ์ากลูกคา้ 

ฝ่ายบริหารของกองทุนฯ ได้ประเมินแล้วเห็นว่ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ไม่มีผลกระทบอย่างเป็น
สาระส าคญัต่องบการเงนิ 
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กองทุนเปิด แอล เอช มัง่คัง่ (LHSELECT) 

กองทุนเปิด แอล เอช มัง่คัง่  
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ส าหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 พฤษภาคม 2563 

หน่วย : บาท  

3.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงนิใหม่ทีย่งัไม่มผีลบงัคบัใช ้
สภาวชิาชพีบญัชไีดอ้อกประกาศใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงนิและการตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิที่
จะมผีลบงัคบัใชส้ 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 

ปัจจุบันฝ่ายบริหารของกองทุนฯ อยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบที่อาจมีต่องบการเงินในปีที่เริ่มใช้มาตรฐาน
ดงักล่าวมาถอืปฏบิตั ิ

• มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่16 เรื่องสญัญาเช่า ใชแ้ทนมาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่17 เรื่องสญัญาเช่า 
และการตีความมาตรฐานบญัชทีี่เกี่ยวขอ้ง อย่างไรก็ตาม การบญัชสี าหรบัผู้ให้เช่าไม่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างเป็น
สาระส าคญัจากมาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่17 ผูใ้หเ้ช่ายงัคงต้องจดัประเภทสญัญาเช่าเป็นสญัญาเช่าด าเนินงานโดย
ใชห้ลกัการเช่นเดยีวกนักบัมาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่17 

ฝ่ายบริหารของกองทุนฯ ได้ประเมินแล้วเห็นว่ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ไม่มีผลกระทบอย่างเป็น
สาระส าคญัต่องบการเงนิ 

การประกาศใชแ้นวปฏบิตัทิางบญัชสี าหรบักองทุนรวมและกองทุนส ารองเลีย้งชพี 
เมื่อวนัที ่26 ธนัวาคม 2562 ก.ล.ต. ไดใ้หค้วามเหน็ชอบแนวปฏบิตัทิางบญัชสี าหรบักองทุนรวมและกองทุนส ารองเลี้ยง
ชพีทีป่ระกาศใชโ้ดยสมาคมบรษิทัจดัการลงทุน ซึง่ใหถ้อืปฏบิตักิบังบการเงนิส าหรบัรอบระยะเวลาบญัชทีีเ่ริม่ในหรอืหลงั
วนัที ่1 มกราคม 2563 
ปัจจุบนัฝ่ายบรหิารของกองทุนอยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบต่องบการเงนิในปีที่เริม่ใช้แนวปฏิบตัิทางบญัชฉีบบั
ดงักล่าว 

4. นโยบายการบญัชีท่ีส าคญั  

4.1 การรบัรูร้ายไดแ้ละค่าใชจ้่าย 
- ดอกเบีย้รบั รบัรูเ้ป็นรายไดต้ามระยะเวลาทีพ่งึไดร้บัโดยค านึงถงึผลตอบแทนทีแ่ทจ้รงิ 
- เงนิปันผลรบั รบัรูเ้ป็นรายไดต้ัง้แต่วนัทีป่ระกาศจ่ายและมสีทิธทิีจ่ะไดร้บั 
- บญัชส่ีวนเกนิและส่วนต ่ามูลค่าของตราสารหนี้ตดัจ าหน่ายตามวธิอีตัราดอกเบีย้ทีแ่ทจ้รงิซึ่งยอดทีต่ดัจ าหน่ายนี้แสดง

เป็นรายการปรบัปรุงกบัดอกเบีย้รบั 
- ก าไรหรอืขาดทุนทีเ่กดิขึน้จากการจ าหน่ายเงนิลงทุนรบัรูเ้ป็นรายไดห้รอืค่าใชจ้่าย ณ วนัทีจ่ าหน่ายเงนิลงทุน  
- ค่าใชจ้่ายรบัรูต้ามเกณฑค์งคา้ง 
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กองทุนเปิด แอล เอช มัง่คัง่ (LHSELECT) 

กองทุนเปิด แอล เอช มัง่คัง่  
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ส าหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 พฤษภาคม 2563 

หน่วย : บาท  
4.2 เงนิลงทุนและการวดัค่าเงนิลงทนุ 

- เงนิลงทุนจะรบัรูเ้ป็นสนิทรพัย์ดว้ยจ านวนต้นทุนของเงนิลงทุน ณ วนัทีก่องทุนฯ มสีทิธใินเงนิลงทุน ต้นทุนของเงนิ
ลงทุนประกอบดว้ยรายจ่ายซื้อเงนิลงทุนและค่าใชจ้่ายโดยตรงทัง้สิน้ทีก่องทุนฯ จ่ายเพื่อใหไ้ดม้าซึง่เงนิลงทุนนัน้ 

- หลกัทรพัยท์ีเ่ป็นตราสารทุนทีม่ตีลาดซื้อขายคล่องรองรบั แสดงดว้ยมลูค่ายุตธิรรมโดยใชร้าคาปิดในตลาดหลกัทรพัย์
แห่งประเทศไทยของวนัทีว่ดัค่าเงนิลงทุน  

- เงนิลงทุนในตราสารหนี้ในประเทศแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม โดยใช้ราคาหรอือตัราผลตอบแทนจากการซื้อขายที่
ประกาศโดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ณ วนัทีว่ดัค่าเงนิลงทุน 

- กองทุนฯ ใชว้ธิรีาคาทุนตดัจ าหน่ายในการก าหนดมูลค่ายุตธิรรมของตราสารหนี้ซึ่งมอีายุครบก าหนดภายใน 90 วนั 
นับตัง้แต่วนัที่ลงทุนและไม่มีเงื่อนไขการต่ออายุเมื่อมูลค่ายุติธรรมของตราสารหนี้นัน้ไม่แตกต่างจากราคาทุนตัด
จ าหน่ายอย่างเป็นสาระส าคญั 

- ก าไร(ขาดทุน)สุทธทิีย่งัไม่เกดิขึน้จากการปรบัมูลค่าเงนิลงทุนใหเ้ป็นมลูค่ายุตธิรรมจะรบัรูใ้นงบก าไรขาดทุน ณ วนัที่
วดัค่าเงนิลงทุน 

- ราคาทุนของเงนิลงทุนทีจ่ าหน่ายใชว้ธิถีวัเฉลีย่ถ่วงน ้าหนัก 

4.3 ค่าใชจ้่ายรอตดับญัช ี
ค่าใชจ้่ายรอตดับญัช ีเป็นค่าธรรมเนียมการจดทะเบยีนกองทุนรวม และค่าธรรมเนียมจดัตัง้กองทุนรวม   ซึ่งตดัจ าหน่าย
เป็นค่าใชจ้่ายภายในระยะเวลา 1 ปี โดยใชว้ธิเีสน้ตรง 

4.4 การแบ่งปันส่วนทุนใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุน 
 กองทุนฯ จะบนัทกึลดก าไรสะสม ณ วนัทีป่ระกาศจ่ายเงนิปันผล 

4.5 บญัชปีรบัสมดุล 
 บญัชปีรบัสมดุลถอืเป็นส่วนหนึ่งของก าไรสะสม ซึง่จะบนัทกึเมื่อมกีารขายหรอืรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนของกองทุนฯ เพื่อท า

ให้ผูถ้ือหน่วยลงทุนมส่ีวนในสนิทรพัย์สุทธขิองกจิการลงทุนหรอืได้รบัส่วนแบ่งจากกจิการลงทุนเท่าเทยีมกนัไม่ว่าผูถ้ือ
หน่วยลงทุนนัน้จะลงทุนหรอืเลกิลงทุนในกจิการลงทุน ณ เวลาใด 

4.6 ภาษเีงนิได ้
 กองทุนมหีน้าทีเ่สยีภาษีเงนิไดน้ิตบิุคคลเฉพาะเงนิไดพ้งึประเมนิตามมาตรา (40)(4)(ก) แห่งประมวลรษัฎากรในอตัรารอ้ย

ละ 15 ของรายไดก้่อนหกัรายจ่ายใด ๆ โดยมผีลบงัคบัใชต้ัง้แต่วนัที ่20 สงิหาคม 2562 
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กองทุนเปิด แอล เอช มัง่คัง่ (LHSELECT) 

กองทุนเปิด แอล เอช มัง่คัง่  
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ส าหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 พฤษภาคม 2563 

หน่วย : บาท  

5. ก าไร(ขาดทุน)สะสมจากการด าเนินงานต้นปี 
 2563 2562 

รายไดจ้ากเงนิลงทุนสุทธสิะสม (เริม่สะสม 29 ม.ิย. 60) 22,071,816.58 9,255,515.72 
ก าไร(ขาดทุน)สุทธทิีเ่กดิขึน้จากเงนิลงทุนสะสม (เริม่สะสม 29 ม.ิย. 60) (30,237,976.88) 59,928,726.53 
ก าไรสุทธทิีย่งัไม่เกดิขึน้จากเงนิลงทุนสะสม (เริม่สะสม 29 ม.ิย. 60) 45,285,979.69 19,983,154.24 
หกั การแบง่ปันส่วนทุนใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุน  (119,769,466.82) (67,636,443.51) 

ก าไร(ขาดทุน)สะสมจากการด าเนินงานต้นปีทัง้ส้ิน (82,649,647.43) 21,530,952.98 

6. เงินฝากธนาคาร 

 ณ วนัที ่31 พฤษภาคม 2563 และ 2562 เงนิฝากธนาคาร ประกอบดว้ย :-  

 อตัราดอกเบีย้ต่อปี (%) จ านวนเงนิ 

 2563 2562 2563 2562 

 ธนาคารทหารไทย จ ากดั (มหาชน) 0.125 0.125 14,990,705.13 181,671,086.27 

7. ลูกหน้ีจากการขายเงินลงทุน 

ณ วนัที ่31 พฤษภาคม 2563 และ 2562 กองทุนฯ มลูีกหนี้จากการขายเงนิลงทุนจ านวน 33.05 ลา้นบาท และ 42.66 ลา้น
บาท โดยกองทุนฯ ไดร้บัช าระลูกหนี้จากการขายเงนิลงทุนทัง้หมดแล้วในวนัที ่2 มถิุนายน 2563 และวนัที่ 5 มถิุนายน 
2562 ตามล าดบั 

8. เจ้าหน้ีจากการซื้อเงินลงทุน 

ณ วนัที ่31 พฤษภาคม 2563 และ 2562 กองทุนฯ มเีจา้หนี้จากการซื้อเงนิลงทุนจ านวน 11.51 ลา้นบาท และ 22.39 ล้าน
บาท โดยกองทุนฯ ไดจ้่ายช าระเจา้หนี้จากการซื้อเงนิลงทุนทัง้หมดแล้วในวนัที่ 1 มถิุนายน 2563 และวนัที ่5 มถิุนายน 
2562 ตามล าดบั 

9. ค่าใช้จ่าย 

บรษิัทหลกัทรพัย์จดัการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จ ากัด เป็นผู้จดัการกองทุนฯ และนายทะเบียนหน่วยลงทุน โดยมี
ธนาคารทหารไทย จ ากดั (มหาชน) เป็นผูด้แูลผลประโยชน์ของกองทุนฯ 
ค่าธรรมเนียมการจดัการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบยีน (รอ้ยละต่อปีของมูลค่าทรพัย์สนิ
ทัง้หมดหกัด้วยมูลค่าหนี้สนิทัง้หมด ทัง้นี้ มูลค่าหนี้สินทัง้หมดไม่รวมค่าธรรมเนียมการจดัการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแล
ผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบยีนหน่วยลงทุน ณ วนัทีค่ านวณ)                     
ซึง่สามารถสรุปไดด้งันี้ :- 
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กองทุนเปิด แอล เอช มัง่คัง่ (LHSELECT) 

กองทุนเปิด แอล เอช มัง่คัง่  
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ส าหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 พฤษภาคม 2563 

หน่วย : บาท  

 
ค่าใชจ้่าย นโยบายการก าหนดราคา 

ค่าธรรมเนียมการจดัการ ไม่เกนิรอ้ยละ 2.68 ต่อปี 
ค่าธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน์ ไม่เกนิรอ้ยละ 0.11 ต่อปี 
ค่าธรรมเนียมนายทะเบยีน ไม่เกนิรอ้ยละ 0.27 ต่อปี  
ค่าธรรมเนียมดงักล่าวรวมภาษมีลูค่าเพิม่ 

10. รายการบญัชีท่ีเก่ียวข้องกนั 

ในระหว่างงวด กองทุนฯ มรีายการบญัชทีีส่ าคญักบักจิการทีเ่กี่ยวขอ้งกนั รายการธุรกจิดงักล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขทางการ
คา้และเกณฑต์ามทีต่กลงกนัระหว่างกองทุนฯ และกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั ซึง่เป็นไปตามปกตธิุรกจิ โดยสามารถสรุปไดด้งันี้ 
กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั ประกอบดว้ย :- 

ชื่อกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั ลกัษณะความสมัพนัธ ์

บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน แลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จ ากดั ผูจ้ดัการกองทุนและนายทะเบยีนหน่วยลงทุน 

บรษิทั แลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จ ากดั (มหาชน) ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ในบรษิทัใหญ่ 

บรษิทั ควอลติี ้เฮา้ส ์จ ากดั (มหาชน) ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ในบรษิทัใหญ่ 

บรษิทัหลกัทรพัย ์แลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จ ากดั (มหาชน) ผูถ้อืหุน้ใหญ่ร่วมกนั 

รายการระหว่างกนัท่ีส าคญั มดีงัต่อไปน้ี 

  ส าหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 พฤษภาคม 

 นโยบายการก าหนดราคา 2563 2562 

• บริษทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน แลนด ์แอนด ์เฮ้าส ์จ ากดั 

ค่าธรรมเนียมการจดัการ ตามเกณฑท์ีร่ะบุในหนังสอืชีช้วน 14,068,176.66 24,385,897.91 

ค่าธรรมเนียมนายทะเบยีน ตามเกณฑท์ีร่ะบุในหนังสอืชีช้วน 2,344,696.12 4,074,445.35 
• บริษทั แลนด ์แอนด ์เฮ้าส ์จ ากดั (มหาชน) (ในฐานะผูอ้อกหลกัทรพัย)์ 

ซื้อหลกัทรพัย ์ ราคาตลาด       - 51,025,554.17 

ขายหลกัทรพัย ์ ราคาตลาด       - 61,374,529.88 

รายไดเ้งนิปันผล ตามอตัราทีป่ระกาศจ่าย       - 933,280.00 
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กองทุนเปิด แอล เอช มัง่คัง่ (LHSELECT) 

กองทุนเปิด แอล เอช มัง่คัง่  
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ส าหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 พฤษภาคม 2563 

หน่วย : บาท  
• บริษทั ควอลิต้ี เฮ้าส ์จ ากดั (มหาชน) (ในฐานะผูอ้อกหลกัทรพัย)์ 

ซื้อหลกัทรพัย ์ ราคาตลาด       - 30,857,434.61 

ขายหลกัทรพัย ์ ราคาตลาด       - 41,601,126.52 
• บริษทัหลกัทรพัย ์แลนด ์แอนด ์เฮ้าส ์จ ากดั (มหาชน) (ในฐานะผูค้า้หลกัทรพัย)์ 

ซื้อหลกัทรพัย ์ ราคาตลาด 63,606,995.13 506,101,658.61 

ขายหลกัทรพัย ์ ราคาตลาด 49,019,721.81 46,722,331.90 

ค่านายหน้า ตามทีร่ะบุในสญัญา 180,728.78 886,101.40 

ยอดคงเหลือท่ีมีสาระส าคญักบักิจการท่ีเก่ียวข้องกนั มีดงัต่อไปน้ี 

  ณ วนัที ่31 พฤษภาคม 

  2563 2562 

• บริษทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน แลนด ์แอนด ์เฮ้าส ์จ ากดั 
 

 

ค่าธรรมเนียมการจดัการคา้งจ่าย 764,753.02 2,092,246.28 

ค่าธรรมเนียมนายทะเบยีนคา้งจา่ย 127,458.87 348,707.71 
11. ข้อมูลเก่ียวกบัการซือ้ขายเงินลงทุน 

  กองทุนฯ ไดซ้ื้อและขายเงนิลงทุนในระหว่างปีสิ้นสุดวนัที่ 31 พฤษภาคม 2563 และ 2562 โดยไม่รวมเงนิลงทุนในเงนิ
ฝากธนาคารและตัว๋สญัญาใช้เงนิเป็นจ านวนเงนิ 6,657.95 ล้านบาท และ 9,337.12 ล้านบาท โดยคดิเป็นอตัรารอ้ยละ 
761.1428 และ 614.5990 ต่อมลูค่าสนิทรพัยสุ์ทธถิวัเฉลีย่ระหว่างปี ตามล าดบั 

12. การแบ่งปันส่วนทุนให้ผู้ถอืหน่วยลงทุน 

ส าหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 พฤษภาคม 2563 และ 2562 กองทุนฯ ไดจ้่ายเงนิปันผลใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงนิปัน
ผล ดงันี้ :- 

วนัทีปิ่ดสมุด 
ส าหรบัรอบระยะเวลา 

อตัราต่อ
หน่วย  ส าหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 พฤษภาคม 

ทะเบยีน (บาท/หน่วย) 2563 2562 

22 มนีาคม 2562 1 มกราคม 2562 - 28 กุมภาพนัธ ์2562 0.20 - 29,594,551.68 

24 พฤษภาคม 2562 1 มนีาคม 2562 - 30 เมษายน 2562 0.15 - 22,538,471.63 

  รวม - 52,133,023.31 
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กองทุนเปิด แอล เอช มัง่คัง่ (LHSELECT) 

เคร่ืองมือทางการเงินกองทุนเปิด แอล เอช มัง่คัง่  
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ส าหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 พฤษภาคม 2563 

หน่วย : บาท  

13. เคร่ืองมือทางการเงิน 

กองทุนฯ มนีโยบายทีจ่ะบรหิารความเสีย่งของเครื่องมอืทางการเงนิ ดงันี้ 

13.1 ความเสีย่งจากการด าเนินงานของผูอ้อกตราสาร (Business Risk) 
ความเสีย่งทีเ่กดิจากการด าเนินงานของผูอ้อกตราสาร หากผลการด าเนินงานหรอืฐานะการเงนิของผูอ้อกตราสาร รวมทัง้
ความสามารถในการท าก าไรของผูอ้อกตราสารเปลี่ยนแปลงไป ซึ่งอาจกระทบต่อราคาซื้อขายของตราสาร อย่างไรกต็าม 
กองทุนฯ จะพิจารณาคัดเลือกหลักทรพัย์ที่จะลงทุน โดยการวิเคราะห์สถานะทางการเงิน ผลการด าเนินงาน การ
บรหิารงาน เพื่อประกอบการตดัสนิใจลงทุน และยงัจะท าการติดตามขอ้มูลข่าวสารของผู้ออกตราสารอย่างใกล้ชดิและ
ต่อเนื่อง เพื่อปรบัเปลีย่นแผนการลงทุนอย่างเหมาะสม 

13.2 ความเสีย่งจากความสามารถในการช าระหนี้ของผูอ้อกตราสาร (Credit Risk) 
ความเสี่ยงที่ผู้ออกตราสารไม่สามารถช าระคืนเงนิต้นหรอืดอกเบี้ยได้ตามก าหนดเวลาหรอืช าระไม่ครบต ามจ านวนที่
สญัญาไว ้อย่างไรกต็าม กองทุนฯ จะวเิคราะห์คุณภาพและความสามารถในการช าระหนี้ของผูอ้อกตราสาร และทบทวน
ฐานะการเงนิและความน่าเชื่อถอืของผูอ้อกตราสารอย่างสม ่าเสมอ 

13.3 ความเสีย่งดา้นการตลาด (Market Risk) 
ความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงราคา หรอืผลตอบแทนของตราสาร ซึ่งขึ้นอยู่กับปัจจยัต่างๆ เช่น แนวโน้มของ
อตัราดอกเบี้ย ความผนัผวนของค่าเงนิ ปัจจยัพื้นฐานทางเศรษฐกิจ ผลประกอบการของบรษิทัผู้ออกตราสาร ปรมิาณ
การซื้อขายหุน้หรอืตราสารหนี้ เป็นต้น ซึ่งส่งผลใหร้าคาตราสารทีก่องทุนไดล้งทุนไวอ้าจเพิม่ขึน้หรอืลดลงไดต้ลอดเวลา 
อย่างไรก็ตาม บรษิทัจดัการจะวเิคราะห์และวจิยัปัจจยัต่างๆ ทีม่ผีลต่อการเปลี่ยนแปลงของราคาตราสารอย่างต่อเนื่อง
และเหมาะสมกบัสภาวการณ์ในช่วงเวลาต่างๆ 

13.4 ความเสีย่งจากการขาดสภาพคล่องของตราสาร (Liquidity Risk) 
เกดิจากการทีก่องทุนฯ ไม่สามารถจ าหน่ายตราสารนัน้ๆ ไดใ้นราคาทีเ่หมาะสมหรอืภายในระยะเวลาทีต่อ้งการ อย่างไรก็
ตาม กองทุนฯ จะพจิารณาลงทุนในตราสารที่มคีุณภาพและมสีภาพคล่องใหเ้หมาะสมกบัประเภทลกัษณะและนโยบาย
การลงทุน เพื่อมคีวามคล่องตวัในการบรหิารกองทุน ทัง้นี้  แนวทางการบรหิารความเสีย่งจากการขาดสภาพคล่องของ
ตราสาร จะขึน้อยู่กบัการพจิารณาตดัสนิใจของกองทุนฯ โดยค านึงถงึผลประโยชน์สงูสุดของผูถ้อืหน่วยลงทุนเป็นส าคญั 
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