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กองทุนเปิด แอล เอช ยัง่ยืน (LHSMART) 

กองทุนเปิด แอล เอช ยัง่ยืน (LHSMART) 

ประเภทโครงการ :  กองทุนรวมผสม แบบไม่ก ำหนดสดัส่วนกำรลงทุนในตรำสำรทุน  

นโยบายการลงทุน :  กองทุนมนีโยบำยที่จะลงทุนในหรอืมไีว้ซึ่งหลกัทรพัย์ และ/หรอืตรำสำรดงัต่อไปนี้ โดยจะพิจำรณำปรบั
สดัส่วนกำรลงทุนของหลกัทรพัย์ และ/หรอืตรำสำรดงักล่ำวได้ตัง้แต่รอ้ยละ 0 - 100 ของมูลค่ำทรพัย์สิน
สุทธขิองกองทุน ซึ่งสดัส่วนกำรลงทุนขึน้อยู่กบัดุลยพนิิจของผู้จดักำรกองทุนและตำมควำมเหมำะสมกบั
สภำวกำรณ์ในแต่ละขณะ   
-  หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสงัหำรมิทรพัย/์หน่วยทรสัตข์องทรสัตเ์พื่อกำรลงทุนในอสงัหำรมิทรพัย/์ตรำ

สำรอื่นใดที่ใหส้ทิธใินกำรไดม้ำหรอืทีม่ผีลตอบแทนอ้ำงองิกบัตรำสำรดงักล่ำวขำ้งต้น หรอืกลุ่มของตรำ

สำร/หน่วยลงทุนดงักล่ำวขำ้งตน้  

-  หน่วยลงทุนของกองทุนรวมโครงสรำ้งพื้นฐำน/ตรำสำรอื่นใดที่ให้สทิธใินกำรได้มำหรอืที่มผีลตอบแทน

อำ้งองิกบัตรำสำรดงักล่ำวขำ้งตน้ 

-  ตรำสำรแห่งทุนทีม่ปัีจจยัพืน้ฐำนด ีและ/หรอืมแีนวโน้มจ่ำยเงนิปันผลสงู   

-  ตรำสำรแห่งหนี้ เงินฝำกธนำคำร ตรำสำรกึ่งหนี้กึ่งทุน ใบส ำคัญแสดงสิทธิ รวมถึงหลักทรัพย์หรือ

ทรพัย์สนิอื่นหรอืกำรหำดอกผลโดยวธิอีื่นตำมทีร่ะบุไวใ้นโครงกำรหรอืตำมทีค่ณะกรรมกำร ก.ล.ต. หรอื 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ประกำศก ำหนด 

-  กองทุนอำจจะพจิำรณำลงทุนในหน่วย private equity ตำมประกำศส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ไม่

เกนิรอ้ยละ 20 ของมลูค่ำทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุน 

ทัง้นี้ กองทุนอำจลงทุนหรอืมไีวซ้ึ่งตรำสำรทีม่สีญัญำซื้อขำยล่วงหน้ำแฝง (Structured Note) โดยจะพจิำรณำ

ลงทุนเฉพำะที่มลีกัษณะเป็นตรำสำรหนี้ ที่ผูอ้อกมสีทิธใินกำรบงัคบัไถ่ถอนคนืก่อนก ำหนด (callable) หรอื

ตรำสำรหนี้ที่ผูถ้ือมสีทิธเิรยีกให้ผู้ออกช ำระหนี้คนืก่อนก ำหนด (puttable) โดยมกีำรก ำหนดผลตอบแทนไว้

อย่ำงแน่นอนหรอืเป็นอตัรำที่ผนัแปรตำมอตัรำดอกเบี้ยของสถำบนักำรเงนิหรอือตัรำดอกเบี้ยอื่น และไม่มี

กำรก ำหนดเงื่อนไขกำรจ่ำยผลตอบแทนทีอ่้ำงอิงกบัปัจจยัอ้ำงองิอื้นเพิม่เตมิ และกองทุนอำจลงทุนหรอืมไีว้

ซึ่งสญัญำซื้อขำยล่วงหน้ำ (derivatives) เพื่อป้องกันควำมเสียง (hedging) และจะลงทุนในสญัญำซื้อขำย

ล่วงหน้ำ (derivatives) ทีแ่ฝงอยู่ในธุรกรรม structure note ทีเ่ป็น puttable / callable bond เท่ำนัน้ 

ทัง้นี้ กองทุนอำจจะพจิำรณำลงทุนในหรอืมไีว้ซึ่งสญัญำซื้อขำยล่วงหน้ำ (Derivatives) โดยมวีตัถุประสงค์

เพื่อป้องกันควำมเสี่ยง (Hedging) โดยจะไม่ลงทุนในหรอืมีไว้ซึ่งตรำสำรที่มีลกัษณะของสญัญำซื้อขำย

ล่วงหน้ำแฝง (Structured Note) ตรำสำรหนี้ที่ไม่ไดร้บักำรจดัอนัดบัควำมน่ำเชื่อถือ (Unrated Securities) 

ตรำสำรทุนของบรษิัทที่ไม่ได้จดทะเบียนซื้อขำยในตลำด (ไม่รวมถึงหลกัทรพัย์ที่คณะกรรมกำรตลำด

หลักทรพัย์สัง่รบัเป็นหลกัทรพัย์จดทะเบียนในตลำดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย ซึ่งผู้ออกหลกัทรพัย์
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ดงักล่ำวอยู่ระหว่ำงกำรด ำเนินกำรกระจำยกำรถือหุ้นรำยย่อยตำมขอ้บงัคบัตลำดหลกัทรพัย์แห่งประเทศ

ไทย) และตรำสำรหนี้ที่มีอนัดบัควำมน่ำเชื่อถือของตรำสำรหรือผู้ออก ( Issue/Issuer) ต ่ำกว่ำที่สำมำรถ

ลงทุนได้ (Non-investment grade) อย่ำงไรก็ตำม กองทุนอำจมีไว้ซึ่งตรำสำรแห่งหนี้ที่มีอันดับควำม

น่ำเชื่อถอืทีต่วัตรำสำรหรอืทีผู่อ้อกตรำสำรต ่ำกว่ำทีส่ำมำรถลงทุนได ้(Non-investment grade) หรอืตรำสำร

ทุนของบรษิัททีไ่ม่ไดจ้ดทะเบยีนในตลำดหลกัทรพัย์ (Unlisted Securities) เฉพำะในกรณีทีต่รำสำรหนี้นัน้

ได้รับกำรจัดอันดับควำมน่ำเชื่อถือที่ตัวตรำสำรหรือที่ผู้ออกตรำสำรในอันดับที่สำมำรถลงทุนได ้

(Investment Grade) หรอืตรำสำรทุนที่จดทะเบียนในตลำดหลกัทรพัย์ (Listed Securities) แล้วแต่กรณี 

ในขณะทีก่องทุนลงทุนเท่ำนัน้ 
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เรยีน ท่ำนผูถ้อืหน่วยลงทุน 
 กองทุนเปิด แอล เอช ยัง่ยนื  

 

บรษิัทหลกัทรพัย์จดักำรกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้ำส์ จ ำกดั ขอน ำส่ง “รำยงำนสรุปสถำนะกำรลงทุน” เพื่อรำยงำน     

ผลกำรด ำเนินงำนของกองทุนตัง้แต่วนัที ่1 พฤษภำคม 2562 ถงึวนัที ่30 เมษำยน 2563 มำเพื่อโปรดทรำบ 
 

สภาพตลาดในรอบบญัชีตัง้แต่วนัท่ี 1 พฤษภาคม 2562 ถึงวนัท่ี 30 เมษายน 2563 

 อสงัหาริมทรพัยใ์นประเทศ 

 ดชันีกองทุนรวมอสงัหำรมิทรพัย์และกองทรสัต์เพื่อกำรลงทุนในอสงัหำริมทรพัย์ ปรบัตวัเพิม่ขึน้อย่ำงต่อเนื่องจำกระดบั 

222 จุด ณ วนัที ่1 พฤษภำคม 2562 สู่ระดบัสูงสุดของปีที ่264 จุด ณ วนัที ่25 กนัยำยน 2562 คดิเป็นกำรปรบัเพิม่ขึน้ 18% โดยมี

ปัจจยัสนับสนุนจำกกำรลงทุนในตรำสำรทุนมคีวำมผนัผวนมำกในช่วง ประกอบกบัอตัรำดอกเบี้ยที่อยู่ในระดบัต ่ำ โดยพนัธบตัร

รฐับำลอำยุ 10 ปีของไทย อยู่ทีร่ะดบัต ่ำกว่ำ 1.6% ณ วนัที ่31 ตุลำคม 2562 ในขณะทีอ่ตัรำผลตอบแทนจำก เงนิปันผลอยู่ในระดบั 

4-5% ส่งผลใหก้ระแสเงนิทุนไหลเขำ้กองทุนรวมอสงัหำรมิทรพัยแ์ละ REIT อย่ำงไรกต็ำม หลงัจำกนัน้ดชันีไดป้รบัตวัลดลงต่อเนื่อง

ตัง้แต่ตัง้ไตรมำส 4 ปี 2562 จนถงึเดอืนมนีำคม 2563 จำกจำกกำรแรงขำยท ำก ำไร ในช่วงปลำยปี 2562 และสถำนกำรณ์กำรแพร่

ระบำดของไวรสั covid-19 ตัง้แต่ช่วงปี 2563 ที่จะส่งผลกระทบต่อรำยได้ค่ำเช่ำ โดยดชันีปรบัลดลงไปท ำจุดต ่ำสุดที่ 161 จุด ใน

วนัที่ 24 มนีำคม 2563 คดิเป็นกำรปรบัลดลง 39% จำกจุดสูงสุดในปี 2562 อย่ำงไรก็ด ีด้วย valuation ที่น่ำสนใจ และมำตรกำร

กระตุน้เศรษฐกจิ ท ำใหด้ชันีเริม่ฟ้ืนตวักลบัขึน้มำทีร่ะดบั 200 จุด ณ วนัที ่30 เมษำยน 2563   

 ส ำหรบัมุมมองกำรลงทุน ยงัมองว่ำอตัรำดอกเบี้ยยงัอยู่ในระดบัต ่ำ จำกภำวะเศรษฐกจิที่ชะลอตวั กอปรกบัภำพตลำด

หุน้ยงัมคีวำมผนัผวน ท ำให ้reit ยงัน่ำสนใจลงทุน โดยคำดกำรณ์อตัรำผลตอบแทนพนัธบตัรรฐับำล 10 ปีของไทยในปี 2562 

ต ่ำกว่ำ 2% ในขณะทีผ่ลตอบแทนจำกเงนิปันผลอยู่ในระดบัถงึ 4% - 5% ถอืว่ำอยู่ในระดบัทีน่่ำสนใจลงทุน 

 ตราสารทุน 

 ในเดอืน พฤษภำคม 2562 ตลำดปรบัตวัลงในทศิทำงเดยีวกบัตลำดหุน้อื่น ๆ ทัว่โลก เนื่องจำกนักลงทุนกลบัมำกงัวลกบั

ปัญหำสงครำมกำรคำ้หลงัจำกสหรฐัประกำศปรบัขึน้ภำษีน ำเขำ้สนิคำ้จำกจนีรอบใหม่วงเงนิ 2 แสนลำ้นดอลลำร ์เป็น 25% จำกเดมิ 

10% และพรอ้มทีจ่ะเรยีกเก็บภำษีสนิคำ้น ำเขำ้จำกจนีเพิม่อกี 3.25 แสนล้ำนเหรยีญในอตัรำ 25% ขณะทีจ่นีตอบโต้ดว้ยกำรปรบั

ขึน้ภำษีน ำเขำ้สนิคำ้จำกสหรฐัมูลค่ำรวมประมำณ 60,000 ลำ้นเหรยีญ คลอบคลุมสนิคำ้กว่ำ 5,000 รำยกำร โดยจะจดัเกบ็ภำษีใน

หลำยอตัรำตัง้แต่ 5% - 25% ขณะเดยีวกนัสหรฐัยงัประกำศแบนกลุ่มธุรกจิสนิคำ้เทคโนโลยใีนจนี อำทิ หวัเว่ย แมสุ้ดทำ้ยสหรฐัจะ

ประกำศเลื่อนค ำสัง่แบนดงักล่ำวออกไปอกี 90 วนั แต่กไ็ม่ช่วยใหต้ลำดคลำยกงัวลกบัปัญหำดงักล่ำว นอกจำกนี้ตลำดหุน้บ้ำนเรำ
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ยงัมีปัจจยักดดันจำกภำยใน อำทิ ตัวเลข GDP ประจ ำไตรมำส 1 ปี 2562 ขยำยตัว 2.8% ต ่ำสุด ในรอบ 4 ปี ควำมเสี่ยงทำง

กำรเมอืงเพิม่ขึน้หลงักำรจดัตัง้รฐับำลเป็นไปอย่ำงล่ำชำ้ โดยนักลงทุนต่ำงชำตขิำยสุทธติัง้แต่ตน้ปี 2562 ที ่6,037 ลำ้นบำท 

 SET Index เดือน มิถุนำยน 2562 ปรบัตัวขึ้นอย่ำงร้อนแรง โดยมีปัจจยัหนุนหลกัมำจำกกำรไหลเข้ำของ Fund flow 

ต่ำงชำต ิตอบรบั Fed และธนำคำรกลำงต่ำง ๆ ส่งสญัญำณลดอตัรำดอกเบี้ยและคำดว่ำจะมกีำรน ำโครงกำร QE กลบัมำใชก้นัอีก

ครัง้ ประเดน็น้ีกดดนัใหค้่ำเงนิดอลลำร์สหรฐัอ่อนค่ำ อตัรำผลตอบแทนพนัธบตัรของสหรฐัลดลงและต ่ำกว่ำเมื่อเทยีบกบัพนัธบตัร

ของกลุ่มประเทศเกดิใหม่ กระตุ้นใหเ้กดิกำรเคลื่อนยำ้ยของเงนิลงทุนจำกประเทศพฒันำแล้วเขำ้สู่ตลำดเกดิใหม่ มำกขึน้ นอกจำกนี้

ตลำดหุน้บ้ำนเรำยงัมปัีจจยับวกเฉพำะตวัจำกกำรจดัตัง้รฐับำลใหม่จงึหนุนให้ Set Index ปรบัขึ้นร้อนแรง โดย SET Index เดอืน 

มถิุนำยน เพิม่ขึน้ 110 จุด (+6.8%) ปิดที่ระดบั 1,730 จุด มูลค่ำกำรซื้อขำยเฉลี่ย 59,640 ล้ำนบำท ทรงตวั 2.6%mom นักลงทุน

ต่ำงชำตซิื้อสุทธติ่อเนื่องเป็นเดอืนที ่2 อกี 46,686 ลำ้นบำท ส่งผลให ้2019YTD พลกิเป็นบวก 40,649 ลำ้นบำท 

 SET Index เดอืน กรกฎำคม 2562 ตลำดหุ้นพกัตัวหลงัจำกที่ปรบัตวัขึ้นอย่ำงร้อนแรงกว่ำ 110 จุด (+6.8%) ในเดอืน 

มถิุนำยน ที่ผ่ำนมำ โดยในเดอืนนี้ตลำดยงัคงคำดหวงัเฟดจะปรบัลดอตัรำดอกเบี้ย รฐับำลกลบัสู่ระบอบประชำธปิไตยเตม็รูปแบบ 

ส่งผลให้สถำบนัจดัอนัดบัควำมน่ำเชื่อถือของต่ำงประเทศ อำทิ Fitch rating และ Moody ปรบัเพิม่ Outlook ของประเทศขึ้นจำก 

Stable เป็น Positive ส่งผลให ้Fund flow ต่ำงชำตยิงัไหลเขำ้ตลำดหุน้ไทยอย่ำงต่อเนื่อง อย่ำงไรกต็ำมดว้ยดชันีทีป่รบัขึน้รอ้นแรง

ไปแล้วในเดือนที่ผ่ำนมำท ำให้ Valuation ของ SET เริ่มตึงตัว,ตัวเลขเศรษฐกิจยงัอ่อนแอ โดยเฉพำะตัวเลขกำรส่งออกเดือน 

มถิุนำยน (ไม่รวมทองค ำและน ้ำมนั) หดตวัมำกถงึ 8%yoy หดตวัมำกสุดในรอบ 3 ปีครึง่ ปัญหำภยัแล้งรุนแรงและขยำยตวัเป็นวง

กวำ้งไปในหลำยพืน้ที ่อกีทัง้ผลประกอบกำรของบรษิทัจดทะเบยีนใน ไตรมำส 2/2562 มสีญัญำณชะลอตวั กลุ่มธนำคำรแมง้บจะ

ออกมำตำมตลำดคำดแต่เริม่เห็นสญัญำณ NPL สูงขึ้นในหลำยภำคธุรกจิ อีกทัง้ยงัมปัีจจยัลบจำกกำรออกมำตรกำรสกดักำรเก็ง

ก ำไรคำ่เงนิบำทของแบงกช์ำต ิปัจจยัเหล่ำนี้กดดนัใหน้ักลงทุนสถำบนัเดนิหน้ำขำยปรบัพอรต์กดดนั SET Index ตลอดทัง้เดอืน 

 โดยในช่วงเดอืน สงิหำคม 2562 SET Index ปรบัตวัลงในทศิทำงเดยีวกบัตลำดหุน้ต่ำงประเทศเนื่องจำกนักลงทุนกลบัมำ

กังวลต่อปัญหำสงครำมกำรค้ำที่รุนแรงมำกขึ้นหลังจำกจีนและสหรฐัต่ำงประกำศเพิ่มภำษีน ำเข้ำสินค้ำระหว่ำงกันเพิ่มขึ้น 

นอกจำกนี้นักลงทุนยงัเทขำยสนิทรพัย์เสีย่งเนื่องจำกกงัวลกบัภำวะเศรษฐกิจถดถอยหลงัจำกอตัรำผลตอบแทนพนัธบตัรรฐับำล

สหรฐัเกิดภำวะ Invert yield curve นอกจำกนี้ภำยในประเทศก็มปัีจจยักดดนัเช่นกนั อำท ิGDP ไตรมำส 2/2562 ขยำยตวั 2.3% 

ต ่ำสุดในรอบ 19 ไตรมำส, เกิดเหตุระเบดิ 9 จุด ในพื้นที่ของกรุงเทพฯ และ ผู้ตรวจกำรแผ่นดนิยื่นให้ศำลรฐัธรรมนูญวนิิจฉัยปม

ถวำยสตัย์ของนำยกฯ กดดนัให้ Set Index ณ สิ้นเดอืน สงิหำคม ลดลง 57 จุด (-3.3%) ปิดที่ระดบั 1,655 จุด แต่อย่ำงไรก็ตำม

ยงัคงมปัีจจยับวกทีค่ำดว่ำจะส่งผลดตี่อตลำดหุน้ไดแ้ก่ กนง.มมีต ิ5:2 เสยีงใหล้ดอตัรำดอกเบีย้นโยบำย 0.25% เป็น 1.5% ซึ่งเป็น

กำรลดอตัรำดอกเบี้ยเป็นครัง้แรกในรอบ 4 ปี และครม.อนุมตัิมำตรกำรกระตุ้นเศรษฐกิจ 3 ด้ำนมูลค่ำ 3.2 แสนล้ำนบำท เน้น

มำตรกำรเร่งด่วน อำท ิแกปั้ญหำภยัแลง้ และช่วยเหลอืค่ำครองชพีซึง่คำดว่ำจะสำมำรถกระตุน้เศรษฐกจิได ้

 กำรซื้อขำยของตลำดหุน้ไทยในเดอืนกนัยำยนมคีวำมผนัผวนค่อนขำ้งสูง โดยจติวทิยำของตลำดหุน้ไทยดขีึน้ในช่วงครึง่

แรกของเดอืน ตำมปัจจยับวกจำกต่ำงประเทศไม่ว่ำจะเป็นข่ำวสำรดำ้นสงครำมกำรคำ้ที่ผ่อนคลำยลง รวมทัง้กำรที่ธนำคำรกลำง

หลกั ๆ ได้ประกำศมำตรกำรกระตุ้นทำงกำรเงนิเพิ่มเติม อย่ำงไรก็ดหีลงัจำกดชันีฯ ปรบัขนึทดสอบระดบั 1,680 จุดหลำยครัง้  

(ซึ่งเป็นระดบัส ำคญัทัง้เชิง technical และ PE band) และไม่สำมำรถผ่ำนไปได้ ส่งผลให้มีแรงขำยท ำก ำไรออกมำค่อนข้ำงมำก
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ในช่วงครึง่หลงัของเดอืนกนัยำยน ผนวกกบัมแีรงขำยจำกฝัง่นักลงทุนสถำบนัในประเทศออกมำเพิม่เตมิ ซึ่งคำดว่ำจะเป็นผลจำก

กำรส ำรองเงนิสดเพื่อจองซื้อหุน้ IPO และหุน้ PO ของบรษิทัขนำดใหญ่ต่ำง ๆ ขณะทีใ่นสปัดำหสุ์ดทำ้ยของเดอืนนัน้ พบว่ำแรงขำย

เริม่เบำบำงลงจำกทุกฝ่ำย และตลำดหุ้นไทยเริม่สร้ำงฐำนได้อกีครัง้หนึ่ง ภำพรวมทัง้เดอืนจงึพบว่ำตลำดหุ้นไทยมคีวำมผนัผวน

ค่อนขำ้งสูงและปิดปรบัลดลงเลก็น้อยจำกเดอืนก่อนหน้ำนัน้ ทัง้นี้ ดชันีฯ ปิดเดอืนที ่1,637.22 ลดลง 1.07% ดว้ยมูลค่ำกำรซื้อขำย

เฉลีย่ต่อวนัที ่5.67 หมื่นลำ้นบำท 

 ในเดอืน ตุลำคม 2562 ดชันีตลำดหลกัทรพัย์ผนัผวนในทิศทำงลงเนื่องจำกนักลงทุนกงัวลต่อภำวะเศรษฐกิจชะลอตัว 

หลงัจำกตวัเลขชีน้ ำเศรษฐกจิของไทยในหลำยกจิกรรมยงัหดตวัลงอย่ำงต่อเนื่อง น ำโดย ดชันีควำมเชื่อมัน่ผูบ้รโิภคเดอืน กันยำยน 

ต ่ำสุดในรอบ 3 ปี, ตัวเลขส่งออกเดอืน กนัยำยน หดตวัต่อเนื่องอีก 1.4% ส่งผลให้ยอดรวม 9M19 ติดลบ 2.1%, หน่วยงำนทำง

เศรษฐกิจทยอยลดเป้ำ GDP ของไทยในปีนี้ลง อำท ิWorld bank ลดคำดกำรณ์ GDP ไทยปีนี้เป็น 2.7% จำกเดมิ 3.5% และ IMF 

ลดคำดกำรณ์ GDP ของไทยปีนี้เหลอืขยำยตวั 2.9% จำกเดมิคำดขยำยตวั 3.5% ปัจจยัลบดงักล่ำวกดดนัให้นักลงทุนเทขำยหุน้ใน

กลุ่มธนำคำรเพรำะเชื่อว่ำเศรษฐกจิทีช่ะลอตวัจะท ำใหอ้ตัรำกำรเตบิโตของสนิเชื่อลดลงและยงัน ำมำซึ่งหนี้ NPLs ทีสู่งขึน้ อกีทัง้ยงั

มกีำรขำยหุน้ในกลุ่ม Real sector เพื่อลดควำมเสีย่งก่อนทีบ่รษิทัเหล่ำนี้จะประกำศงบ ไตรมำส 3/2563 โดยคำดว่ำผลประกอบกำร

ของบรษิทัจดทะเบยีนส่วนใหญ่จะออกมำไม่ด ีโดยเฉพำะกลุ่มธุรกจิโรงกลัน่และปิโตรเคม ีโดยมลูค่ำกำรซื้อขำยเฉลีย่เดอืน ตุลำคม 

2562 49,577 ลำ้นบำท ลดลง 12.6%mom นักลงทุนต่ำงชำตขิำยสุทธ ิ2,325 ลำ้นบำท  

 ตลำดหุน้ไทยในเดอืน พฤศจกิำยน 2562 ซื้อขำยดว้ยควำมผนัผวนค่อนขำ้งสงู ตำมปัจจยัทัง้ต่ำงประเทศและในประเทศทีม่ี

ทัง้บวกและลบคละกนั ก่อนทีด่ชันีฯ จะปิดไม่เปลี่ยนแปลงมำกนักจำกสิน้เดอืน ตุลำคม โดยดชันีตลำดหุน้ไทยปรบัขึน้ค่อนขำ้งดใีน

สปัดำห์แรกของเดอืน รบัข่ำวบวกจำกต่ำงประเทศเกีย่วกบัโอกำสทีจ่ะเกดิดลีกำรคำ้ระหว่ำงสหรฐัฯ และจนี และควำมเสีย่งทีล่ดลงต่อ

เศรษฐกจิสหรฐัฯ ถดถอย อย่ำงไรกด็ตีลำดหุน้ไทยเผชญิแรงขำยค่อนขำ้งมำกในช่วงกลำงเดอืน จำกปัจจยัลบประกอบดว้ย 1) กระแส

ข่ำวเกี่ยวกับกำรเจรจำกำรค้ำและดีลกำรค้ำพลิกมำเป็นลบเป็นช่วง ๆ 2) ผลประกอบกำร บจ.ไทย ไตรมำส 3/2562 ต ่ำกว่ำที่

นักวเิครำะห์คำดกำรณ์ และ 3) ตวัเลข GDP ไตรมำส 3/2562 ของไทยเตบิโตต ่ำกว่ำทีต่ลำดคำดกำรณ์ไว ้ทัง้นี้ในช่วงสปัดำห์สุดทำ้ย

ของเดอืน ดชันี SET ฟ้ืนตวัจำกทีล่งไปทดสอบแถว ๆ ระดบัต ่ำสุดของรอบ ที ่1,580 จุด ตำมข่ำวกำรเจรจำกำรคำ้ทีก่ลบัมำเป็นบวก

อกีครัง้ ผนวกกบักำรทยอยประกำศมำตรกำรกระตุ้นเศรษฐกิจของรฐับำลไทย ก่อนที่ตลำดหุน้จะผนัผวนทำงลงอกีครัง้ช่วงสิ้นเดอืน 

หลงัทรมัป์ลงนำมในกฎหมำยตดิตำมควำมเป็นอสิระของฮ่องกง ซึ่งส่งผลใหท้ำงกำรจนีแถลงประณำมสหรฐัฯ และสรำ้งควำมกงัวลต่อ

กำรเจรจำกำรคำ้ 

 ตลำดหุน้ไทยในเดอืน ธนัวำคม ยงัคงซื้อขำยดว้ยควำมผนัผวนทีส่งู โดย SET Index แกว่งตวัลงในช่วงครึง่แรกของเดอืน 

ไปท ำจุดต ่ำสุดของเดอืน ที่ 1,543.22 เมื่อวนัที่ 17 ธนัวำคม ด้วยแรงกดดนัจำกแนวโน้มเศรษฐกิจไทยที่ยงัอยู่ในช่วงถูกปรบัลด

ประมำณกำรต่อเนื่อง ทัง้ส ำหรบัปี 2562 และปี 2563 ผนวกกบัควำมกงัวลต่อปัจจยักำรเมอืงทัง้ประเดน็ควำมเคลื่อนไหวนอกสภำ 

และคะแนนเสยีงของรฐับำลในสภำฯ ทีไ่ม่ไดแ้ขง็แกร่งมำกนัก อย่ำงไรกด็ ีในช่วงครึง่หลงัของเดอืนนัน้ SET Index ฟ้ืนตวัไดบ้ำ้งแม้

ปรมิำณกำรซื้อขำยจะค่อนขำ้งเบำบำงและยงัไม่กำรยนืยนักำรปรบัตวัขึน้ชดัเจนมำกนัก โดยปัจจยัสนับสนุนกำรรบีำวด์ได้แก่ 1) 

ประเด็นกำรเจรจำกำรค้ำระหว่ำงสหรฐัฯ และจนี ซึ่งสำมำรถตกลงดลีกำรค้ำในเฟสแรกได้ และจะมกีำรลงนำมกนัหลงัช่วงหยุดปี

ใหม่ 2) กำรฟ้ืนตวัของรำคำน ้ำมนัดบิซึ่งไดส่้งผลดตี่อหุน้ตวัหลกั ๆ ในกลุ่มพลงังำนและกลุ่มปิโตรเคม ี3) แรงซื้อกลบัในหุน้จ ำพวก
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ที่เรยีกว่ำ global cyclical plays ที่รำคำหุ้นได้ปรบัลดลงค่อนขำ้งมำกในช่วงก่อนหน้ำนี้ โดยมปัีจจยักระตุ้นรำคำหุ้นจำกแนวโน้ม

ภำคกำรผลติและแนวโน้มกำรคำ้ของโลกทีน่่ำจะดูดขีึน้บ้ำงในปี 2563 ทัง้นี้ดชันีฯ ปิดเดอืน ธนัวำคม และปี 2562 ที ่1,579.84 จุด 

ลดลง 0.68% จำกเดอืนก่อนหน้ำ ดว้ยมูลค่ำกำรซื้อขำยเฉลี่ย 4.68 หมื่นล้ำนบำท (5.20 หมื่นล้ำนบำทในเดอืน พฤศจกิำยน) ดำ้น

นักลงทุนต่ำงชำตขิำยสุทธ ิ2.45 หมื่นล้ำนบำท นักลงทุนสถำบนัในประเทศซื้อสุทธ ิ2.48 หมื่นล้ำนบำท พอร์ต บล. ขำยสุทธ ิ1.9 

พนัลำ้นบำท และนักลงทุนรำยบุคคลซื้อสุทธ ิ1.6 พนัลำ้นบำท  

 ตลำดหุน้ไทยในเดอืน มกรำคม 2563 ปรบัตวัลดลงค่อนขำ้งแรง และซื้อขำยดว้ยควำมผนัผวนสงู โดยในช่วงครึง่แรกของ

เดือน SET Index ซื้อขำยอยู่ในกรอบแคบ ๆ และมีช่วงปรบัขึ้นได้บ้ำง หลงัจำกนักลงทุนมีควำมหวงัมำกขึ้นต่อกำรฟ้ืนตัวของ

เศรษฐกจิโลกหลงัจำกสหรฐัฯ และจนีบรรลุดลีกำรค้ำเฟสที่ 1 ได้ ณ วนัที่ 15 มกรำคม อย่ำงไรกด็ใีนช่วงครึง่หลงัของเดอืน พบว่ำ

ภำวะกำรลงทุนในตลำดหุ้นไทยเป็นลบมำกขึ้นอย่ำงชดัเจน หลงัจำกประเทศจนีมกีำรระบำดอย่ำงหนักของ Coronavirus และพบ

กำรติดเชื้อในต่ำงประเทศเป็นครัง้แรกในวนัที่ 20 มกรำคม ส่งผลใหท้ำงกำรจนีตดัสนิใจห้ำม package tour ในประเทศจนีท ำกำร

ขำยทวัร์ให้นักท่องเที่ยว กระทบแนวโน้มกำรท่องเที่ยวและเศรษฐกิจไทยอย่ำงมนีัยส ำคญั และน ำไปสู่กำรปรบัลดประมำณกำร

เศรษฐกจิเพิม่เตมิในช่วงหลำยวนัทีผ่่ำนมำ นอกจำกนี้ประเดน็เศรษฐกจิภำยในประเทศกม็คีวำมไม่แน่นอนมำกขึน้ หลงัจำกประเดน็

กำรเสยีบบตัรแทนกนัของ ส.ส. บำงรำย ท ำใหต้้องมกีำรยื่นศำลฯ ตคีวำม พ.ร.บ. งบประมำณปี 2563 ที่ผ่ำนสภำฯ ไปแล้ว ดชันีฯ 

ปิดที ่1,514.14 ลดลง 4.16% ดว้ยมลูค่ำกำรซื้อขำยเฉลีย่ต่อวนัที ่6.25 หมื่นลำ้นบำท (4.68 หมื่นลำ้นบำท ในเดอืน ธนัวำคม 2562) 

ดำ้นนักลงทุนต่ำงชำตขิำยสุทธ ิ1.73 หมื่นล้ำนบำท สถำบนัภำยในประเทศขำยสุทธ ิ1.23 หมื่นล้ำนบำท พอร์ต บล. ขำยสุทธ ิ821 

ลำ้นบำท และนักลงทุนรำยบุคคลซื้อสุทธ ิ3.05 หมื่นลำ้นบำท  

 ตลำดหุ้นไทยในเดอืน กุมภำพนัธ์ 2553 ปรบัตวัลดลงแรงมำก โดยปัจจยัลบที่ส ำคญัได้แก่กำรระบำดของโคโรนำไวรสั 

Covid-19 ทีก่ระจำยออกไปในหลำยทวปี ไม่เพยีงแต่ในประเทศจนีเท่ำนัน้ ส่งผลใหค้วำมเสีย่งของเศรษฐกจิโลกชะลอตวัไดย้กระดบั

ขึน้ค่อนขำ้งมำก ขณะที่กำรบรหิำรจดักำรไวรสัดงักล่ำวภำยในประเทศไทย เผชญิควำมท้ำทำยมำกขึน้ หลงัจำกมผีูป่้วยที่ปกปิด

ขอ้มูลกำรเดนิทำงส่งผลใหป้ระชำชนจ ำนวนหนึ่งมคีวำมเสี่ยงจะติดไวรสั ซึ่งประเด็นข่ำวดงักล่ำวได้กดดนั SET Index อย่ำงหนัก

ในช่วงปลำยเดือน กุมภำพันธ์ ทัง้นี้ในเดือน กุมภำพันธ์ ยังเป็นช่วงรำยงำนผลประกอบกำรไตรมำส 4/2562 ซึ่งตัวเลขผล

ประกอบกำรส่วนใหญ่ออกมำไม่สดใส เป็นปัจจยักดดนัรำคำหุ้นอกีทำงหนึ่ง เนื่องจำกมโีอกำสค่อนขำ้งสูงทีน่ักวเิครำะห์จะทยอย

ปรบัลดประมำณกำร GDP และ EPS ของตลำดหุ้นไทยอีกรอบหนึ่งจำกปัจจยัลบต่ำง ๆ ข้ำงต้น และเรำพบว่ำปัจจยัลบต่ำง ๆ 

ดงักล่ำวไดบ้ดบงัพฒันำกำรเชงิบวกทำงกำรเมอืงหลำยประกำรในเดอืน กุมภำพนัธ ์ทัง้นี้ดชันีฯ ปิดที ่1,340.52 ลดลง 11.5% ดว้ย

มลูค่ำกำรซื้อขำยเฉลีย่ต่อวนัที ่6.52 หมื่นล้ำนบำท (6.25 หมื่นลำ้นบำทในเดอืน มกรำคม) ดำ้นนักลงทุนต่ำงประเทศขำยสุทธ ิ1.96 

หมื่นล้ำนบำท นักลงทุนสถำบันภำยในประเทศขำยสุทธิ 3.9 พันล้ำนบำท พอร์ต บบล. ซื้อสุทธิ 39 ล้ำนบำท และนักลงทุน

รำยบุคคลซื้อสุทธ ิ2.35 หมื่นลำ้นบำท  

 ตลำดหุ้นไทยในเดอืน มนีำคม ปรบัตวัลดลงรุนแรงมำก เนื่องจำกปัจจยัลบทีม่นีัยส ำคญัต่อเศรษฐกจิโลก เศรษฐกจิไทย 

และแนวโน้มก ำไร บจ. กล่ำวคอืไวรสั Covid-19 ระบำดไปทัว่โลก โดยเฉพำะในประเทศหลกั ๆ อย่ำงสหรฐัฯ และยูโรโซน ส่งผลให้

ทิศทำง GDP โลกปีนี้น่ำจะเข้ำสู่ภำวะถดถอย และน่ำจะกระทบเศรษฐกิจไทยเช่นกัน ขณะที่ทำงกำรไทยประกำศสถำนกำรณ์

ฉุกเฉินและสัง่ปิดห้ำงร้ำน สถำนบนัเทิงต่ำง ๆ ส่งผลให้กิจกรรมทำงเศรษฐกิจในเดอืน มนีำคม น่ำจะชะลอตวัมำกต่อเนื่องไปใน
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เดอืน เมษำยน เช่นกนั ทัง้นี้แนวโน้ม GDP ของประเทศไทยปีนี้น่ำจะตดิลบเช่นกนั ส่งผลใหก้ ำไร บจ. มโีอกำสชะลอตวัมำกกว่ำที่

ประเมิน ณ ขณะนี้ ขณะที่หุ้นกลุ่มพลงังำนซึ่งมีน ้ำหนักในกำรค ำนวณดัชนีฯ ค่อนข้ำงสูง ก็ได้รบัผลกระทบค่อนข้ำงมำกจำก

สงครำมรำคำน ้ำมนัทีเ่กดิขึน้อย่ำงชดัเจนหลงัจำกทีป่ระชุม OPEC+ เมื่อต้นเดอืน มนีำคม ไม่สำมำรถหำขอ้สรุปใด ๆ เกี่ยวกบักำร

ลดปรมิำณกำรผลติได้ ส่งผลใหร้ำคำน ้ำมนัดบิร่วงรุนแรงในช่วงหลำยสปัดำห์ที่ผ่ำนมำ โดยในเดอืนที่แล้ว ดชันีฯ ปิดที ่1,125.86 

ลดลง 16.0% ดว้ยมลูค่ำกำรซื้อขำยเฉลี่ย 7.13 หมื่นล้ำนบำท (6.52 หมื่นล้ำนบำทในเดือน กุมภำพนัธ)์ ดำ้นนักลงทุนต่ำงชำตขิำย

สุทธ ิ7.84 หมื่นล้ำนบำท นักลงทุนสถำบนัในประเทศซื้อสุทธ ิ4.24 หมื่นล้ำนบำท พอร์ต บล.ขำยสุทธ ิ6.6 พนัล้ำนบำท และนัก

ลงทุนรำยบุคคลซื้อสุทธ ิ4.26 หมื่นลำ้นบำท  

 ตลำดหุ้นไทยในเดือน เมษำยน 2563 ฟ้ืนตัวได้แข็งแกร่งกว่ำที่เรำประเมินไว้ โดยเรำพบว่ำปัจจัยบวกหลกั ๆ  

ทีส่นับสนุนตลำดหุน้โลกและตลำดหุน้ไทยไดแ้ก่ 1) สถำนกำรณ์กำรตดิเชื้อ Covid-19 ในประเทศหลกั ๆ รวมทัง้ประเทศไทย 

ซึ่งมจี ำนวนผูต้ดิเชื้อรำยวนัลดลงอย่ำงต่อเนื่อง และสรำ้งควำมมัน่ใจใหก้บันักลงทุนว่ำกำรตดิเชื้อไดผ้่ำนพน้จุดทีรุ่นแรงสุดไป

แล้ว 2) มแีรงเกง็ก ำไรข่ำวเกี่ยวกบัวคัซนีและยำรกัษำ Covid-19 เขำ้มำสนับสนุนตลำดหุน้เป็นระยะ ๆ และ 3) หลำยประเทศ

ทยอยผ่อนคลำยมำตรกำรคุม้เขม้ และมำตรกำรเวน้ระยะทำงสงัคม ส่งผลให้ตลำดมองว่ำตวัเลขเศรษฐกจิในช่วงปัจจุบนัอำจ

เป็นช่วงทีแ่ย่ทีสุ่ดแล้ว และภำวะเศรษฐกจิโลกรวมทัง้เศรษฐกจิไทยในช่วงครึง่หลงัของปีนี้น่ำจะดขีึน้ไม่มำกกน้็อย ทัง้นี้ปัจจยั

บวกต่ำง ๆ ขำ้งตน้ ไดบ้ดบงักำรร่วงหนักของตลำดน ้ำมนัโลก หลงัจำกภำวะอุปทำนส่วนเกนิและกำรทีค่ลงัเกบ็น ้ำมนัในสหรฐัฯ 

ใกล้เต็มควำมจุได้กดดนัรำคำน ้ำมนัอย่ำงหนักตลอดเดือน เมษำยน ดชันีฯ SET ปิดเดือน เมษำยน 1,301.66 จุด เพิ่มขึ้น 

15.6% จำกสิน้เดอืน เมษำยน ดว้ยมลูค่ำกำรซื้อขำยเฉลีย่ที ่6.75 หมื่นล้ำนบำท เทยีบกบั 7.13 หมื่นลำ้นบำทในเดอืน มนีำคม 

ดำ้นนักลงทุนต่ำงชำตขิำยสุทธ ิ4.70 หมื่นล้ำนบำท นักลงทุนสถำบนัในประเทศซื้อสุทธ ิ2.37 หมื่นล้ำนบำท พอร์ต  บล. ซื้อ

สุทธ ิ4.5 พนัลำ้นบำท และนักลงทุนรำยบุคคลซื้อสุทธ ิ1.88 หมื่นลำ้นบำท  

 
 ตราสารหน้ี 

 ภำพรวมตลำดตรำสำรหนี้ของไทยในช่วงวนัที่ 1 พฤษภำคม 2562 ถึง 30 เมษำยน 2563 อตัรำผลตอบแทนพนัธบตัร

รฐับำลปรบัตวัลดลงตลอดทัง้เส้น 100-200 bps โดยเป็นกำรปรบัลดลงในทุกช่วงอำยุคงเหลอื ตำมกำรปรบัลดอตัรำดอกเบี้ยของ

คณะกรรมกำรนโยบำยกำรเงนิ (กนง.) ลง มำอยู่ที ่0.75% ต่อปี ณ วนัที ่25 มนีำคม 2563 อย่ำงไรกต็ำมนักลงทุนไดค้ำดกำรณ์ว่ำ 

ทำง กนง. อำจมกีำรปรบัลดอตัรำดอกเบี้ยลงอกี 1-2 ครัง้ได้ ในช่วงที่เหลอืของปี 2563 เนื่องจำกตวัเลขเศรษฐกิจโลกที่อ่อนแอลง

จำกผลกระทบของ COVID-19 ซึ่งกระทบกำรส่งออก กำรท่องเทีย่ว กำรลงทุนภำคเอกชน ขณะที่แผนเบกิจ่ำยกำรลงทุนภำครฐัยงั

ล่ำชำ้ นอกจำกนี้ในช่วงต้นของเดอืนมนีำคำม 2563 นักลงทุนทัว่โลกเกิดควำมวติกกงัวลกบักำรระบำดของโรค COVID-19 ท ำให้

เกดิแรงขำยในสนิทรพัย์ต่ำง ๆ ทัว่โลกเนื่องจำกต้องกำรถอืเงนิสดสภำพคล่องมำขึน้โดยเฉพำะตลำดตรำสำรหนี้ภำคเอกชนไทยที่

ขำดสภำพคล่องอย่ำงรุนแรงจำกแรงขำยของนักลงทุนท ำให้อตัรำผลตอบแทนจำกตรำสำรหนี้ปรบัเพิม่ขึ้นอย่ำงรวดเร็ว โดยทำง

ธนำคำรแห่งประเทศไทย (ธปท.) ไดอ้อกมำควบคุมดูแลปัญหำดงักล่ำวอย่ำงใกล้ชดิรวมถงึออกมำตรกำรทีจ่ ำเป็น ท ำใหต้ลำดตรำ

สำรหนี้ไทยเริม่กลบัเขำ้สู่สภำวะปกตมิำกขึน้   
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บรษิัทขอขอบพระคุณท่ำนผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นอย่ำงสูง ที่ได้มอบควำมไว้วำงใจให้บรษิัทบรหิำรเงนิลงทุนของท่ำน 

บรษิทัยงัคงยนืยนัในควำมตัง้ใจและทุ่มเทควำมสำมำรถเพื่อบรหิำรเงนิของท่ำนอย่ำงมปีระสทิธิภำพสงูทีสุ่ดต่อไป และหำกท่ำนมี

ขอ้สงสยัประกำรใด ท่ำนสำมำรถติดต่อมำได้ที่บรษิัทหลกัทรพัย์จดักำรกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้ำส์ จ ำกดั หมำยเลขโทรศพัท ์    

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

 

 

ขอแสดงควำมนับถอื 

                         บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดักำรกองทุน แลนด ์แอนด ์เฮำ้ส ์จ ำกดั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

mailto:lhfund@lhfund.co.th
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รายชื่อผู้จดัการกองทุน 
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ตารางเปรียบเทียบผลการด าเนินงาน 
มูลค่า ณ วนัท่ี 30 เมษายน 2563 

 
 

  
 
 
 
 

 
ขอ้มลู ณ วนัที ่30 เมษำยน 2563 
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- เอกสำรกำรวดัผลกำรด ำเนินงำนของกองทุนรวมฉบบันี้ได้จดัท ำขึน้ตำมมำตรฐำนกำรวดัผลกำรด ำเนินงำนของกองทุนรวม
ของสมำคมบรษิทัจดักำรลงทุน 

- ผลกำรด ำเนินงำนในอดตี/ผลกำรเปรยีบเทยีบผลกำรด ำเนินงำนทีเ่กีย่วขอ้งกบัผลติภณัฑ์ในตลำดทุน มไิดเ้ป็นสิง่ยนืยนัถงึผล
กำรด ำเนินงำนในอนำคต 

- ท ำควำมเขำ้ใจลกัษณะสนิคำ้ เงือ่นไข ผลตอบแทน และควำมเสีย่ง ก่อนตดัสนิใจลงทุน 
 
 
 

รายงานสถานะการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผกูพนั 
มูลค่า ณ วนัท่ี 30 เมษายน 2563 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายละเอียดการลงทนุ มลูค่าตามราคาตลาด %NAV

หลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิในประเทศ 682,038,127.33         95.89          

พนัธบตัรรฐับาล

     อายคุงเหลอืน้อยกวา่ 1 ปี 11,970,447.72          1.68           

     อายคุงเหลอืมากกวา่ 1 ปี 20,009,278.52          2.81           

เงนิฝากธนาคาร 3,367,768.12            0.47           

หุน้กู้

     อายคุงเหลอืมากกวา่ 1 ปี 113,529,473.87         15.96          

หุน้สามญั 271,518,715.00         38.18          

หน่วยลงทุน 261,642,444.10         36.79          

ประเภทรายการค้างรบัค้างจ่ายหรอืหนี้สนิอืน่ ๆ 29,196,071.91          4.10           

มลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิ 711,234,199.24           100.00          
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รายละเอียดการลงทุนในหลกัทรพัย ์
มูลค่า ณ วนัท่ี 30 เมษายน 2563 

 

อตัราส่วน จ านวนเงินต้น มลูค่ายติุธรรม

(%) หรือ จ านวนหุ้น/ (บาท)

หน่วย

เงินฝากธนาคาร

ธนาคาร ซไีอเอม็บ ีไทย จ ากดั (มหาชน) 0.00 0.00 0.00

ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 0.47 3,350,654.98 3,367,768.12

          รวมเงินฝากธนาคาร 0.47 3,367,768.12

พนัธบตัรรฐับาล

กระทรวงการคลงั 2.81 19,000.00 20,009,278.52

ธนาคารแห่งประเทศไทย 1.68 12,000.00 11,970,447.72

          รวมพนัธบตัรรฐับาล 4.50 31,979,726.24

หุ้นกู้

ทรสัต์เพือ่การลงทุนในอสงัหารมิทรพัยแ์ละสทิธกิารเช่าดบับลวิเอชเอ พรเีมีย่ม โกรท 0.71 5,000.00 5,052,136.10

บรษิทั การบนิไทย จ ากดั (มหาชน) 4.46 30,000.00 31,742,409.30

บรษิทั เงนิตดิลอ้ จ ากดั 1.43 10,000.00 10,182,933.30

บรษิทั ดบับลวิเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 0.71 5,000.00 5,061,981.95

บรษิทั แผ่นดนิทอง พรอ็พเพอร์ตี้ ดเีวลลอปเมน้ท์ จ ากดั (มหาชน) 0.71 5,000.00 5,083,356.42

บรษิทั เฟรเซอร์ส พรอ็พเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 3.61 25,000.00 25,679,299.10

บรษิทั ราชธาน ีลสิซิง่ จ ากดั (มหาชน) 1.42 10,000.00 10,125,886.00

บรษิทั ออิอน ธนสนิทรพัย ์(ไทยแลนด์) จ ากดั (มหาชน) 1.44 10,000.00 10,270,775.40

บรษิทัเซน็ทรลัพฒันา จ ากดั (มหาชน) 0.72 5,000.00 5,098,591.75

บรษิทัทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 0.74 5,000.00 5,232,104.55

          รวมหุ้นกู้ 15.96 113,529,473.87

หุ้นสามญั

     หมวดธุรกจิการแพทย์

บรษิทั กรุงเทพดุสติเวชการ จ ากดั(มหาชน) 0.98 336,400.00 6,997,120.00

บรษิทั บางกอก เชน ฮอสปิทอล จ ากดั (มหาชน) 0.99 516,200.00 7,071,940.00

     หมวดธุรกจิขนสง่และโลจสิตกิส์

บรษิทั ท่าอากาศยานไทย จ ากดั (มหาชน) 1.01 115,200.00 7,171,200.00

บรษิทั บทีเีอส กรุ๊ป โฮลดิ้ง จ ากดั (มหาชน) 1.01 625,300.00 7,190,950.00

บรษิทัทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 1.03 775,100.00 7,324,695.00

     หมวดธุรกจิเงนิทุนและหลกัทรพัย์

บรษิทั บตัรกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 0.51 107,200.00 3,644,800.00

บรษิทั เมอืงไทย แคปปิตอล จ ากดั (มหาชน) 1.00 150,300.00 7,139,250.00

บรษิทั ศรสีวสัดิ ์พาวเวอร์ 1979 จ ากดั (มหาชน) 1.00 132,700.00 7,132,625.00

บรษิทับรหิารสนิทรพัย ์กรุงเทพพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) 0.97 288,800.00 6,931,200.00

     หมวดธุรกจิชิ้นสว่นอเิลคทรอนคิส์

บรษิทั เค ซ ีอ ีอเีลค็โทรนคิส ์จ ากดั (มหาชน) 1.15 468,200.00 8,193,500.00

บรษิทั เดลต้า อเีลคโทรนคิส ์(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 1.02 162,400.00 7,267,400.00

บรษิทั ฮานา ไมโครอเิลค็โทรนคิส จ ากดั (มหาชน) 1.07 262,200.00 7,603,800.00

รายละเอียด
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กองทุนเปิด แอล เอช ยัง่ยืน (LHSMART) 

รายละเอียดการลงทุนในหลกัทรพัย ์(ต่อ) 
มูลค่า ณ วนัท่ี 30 เมษายน 2563 

 
 
 

อตัราส่วน จ านวนเงินต้น มลูค่ายติุธรรม

(%) หรือ จ านวนหุ้น/ (บาท)

หน่วย

     หมวดธุรกจิเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร

บรษิทั อนิทชั โฮลดิ้งส ์จ ากดั (มหาชน) 0.53 70,100.00 3,750,350.00

บรษิทั แอดวานซ ์อนิโฟร์ เซอร์วสิ จ ากดั (มหาชน) 1.99 71,500.00 14,157,000.00

     หมวดธุรกจิธนาคาร

ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 0.99 67,800.00 7,051,200.00

ธนาคารกสกิรไทย จ ากดั (มหาชน) 0.49 40,800.00 3,519,000.00

ธนาคารเกยีรตนิาคนิ จ ากดั (มหาชน) 0.98 165,300.00 6,983,925.00

บรษิทั ทสิโก้ไฟแนนเซยีลกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 0.46 44,900.00 3,300,150.00

     หมวดธุรกจิประกนัภยัและประกนัชวีติ

บรษิทั ทคีวิเอม็ คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 0.93 83,800.00 6,599,250.00

     หมวดธุรกจิปิโตรเคมแีละเคมภีณัฑ์

บรษิทั พทีที ีโกลบอล เคมคิอล จ ากดั (มหาชน) 0.57 107,800.00 4,069,450.00

     หมวดธุรกจิพลงังานและสาธารณูปโภค

บรษิทั กลัฟ์ เอน็เนอร์จ ีดเีวลลอปเมนท์ จ ากดั (มหาชน) 1.07 196,800.00 7,626,000.00

บรษิทั โกลบอล เพาเวอร์ ซนิเนอร์ยี ่จ ากดั (มหาชน) 0.95 96,300.00 6,789,150.00

บรษิทั ไทยออยล ์จ ากดั (มหาชน) 0.50 85,900.00 3,521,900.00

บรษิทั ปตท. จ ากดั (มหาชน) 2.93 586,200.00 20,810,100.00

บรษิทั ปตท. ส ารวจและผลติปิโตรเลยีม จ ากดั (มหาชน) 1.06 88,800.00 7,503,600.00

บรษิทั ผลติไฟฟ้า จ ากดั (มหาชน) 0.98 24,300.00 6,949,800.00

บรษิทั ราช กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 1.03 110,500.00 7,348,250.00

     หมวดธุรกจิพฒันาอสงัหารมิทรพัย์

 บรษิทั แอสเสท เวริด์ คอร์ป จ ากดั (มหาชน) 1.12 1,449,900.00 7,974,450.00

บรษิทัเซน็ทรลัพฒันา จ ากดั (มหาชน) 0.96 139,700.00 6,845,300.00

     หมวดธุรกจิพาณิชย์

บรษิทั ซพี ีออลล ์จ ากดั (มหาชน) 2.02 202,300.00 14,363,300.00

บรษิทั เซน็ทรลั รเีทล คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 1.08 207,000.00 7,659,000.00

บรษิทั อาร์เอส จ ากดั (มหาชน) 1.14 729,600.00 8,098,560.00

     หมวดธุรกจิวสัดุก่อสรา้ง

บรษิทั ทปิโก้แอสฟัลท์ จ ากดั (มหาชน) 0.49 194,000.00 3,472,600.00

บรษิทั ปนูซเิมนต์ไทย จ ากดั(มหาชน) 1.58 32,400.00 11,210,400.00

     หมวดธุรกจิอาหารและเครื่องดื่ม

บรษิทั คาราบาวกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 1.04 93,400.00 7,378,600.00

บรษิทั เจรญิโภคภณัฑอ์าหาร จ ากดั (มหาชน) 0.98 259,300.00 7,001,100.00

บรษิทั โอสถสภา จ ากดั (มหาชน) 0.54 93,200.00 3,867,800.00

          รวมหุ้นสามญั 38.18 271,518,715.00

รายละเอียด
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กองทุนเปิด แอล เอช ยัง่ยืน (LHSMART) 

รายละเอียดการลงทุนในหลกัทรพัย ์(ต่อ) 
มูลค่า ณ วนัท่ี 30 เมษายน 2563 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อตัราส่วน จ านวนเงินต้น มลูค่ายติุธรรม

(%) หรือ จ านวนหุ้น/ (บาท)

หน่วย

หน่วยลงทนุ

     หมวดธุรกจิกองทุนรวมอสงัหารมิทรพัยแ์ละกองทรสัต์เพือ่การลงทุนในอสงัหารมิทรพัย์

กองทุนรวมสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัย ์ซ.ีพ.ีทาวเวอร์ โกรท 0.37 223,900.00 2,597,240.00

กองทุนรวมอสงัหารมิทรพัยแ์ละสทิธกิารเช่าเทสโก้ โลตสั รเีทล 3.98 1,520,300.00 28,277,580.00

ทรสัต์เพือ่การลงทุนในสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัย ์CPN รเีทล โกรท 4.76 1,137,600.00 33,843,600.00

ทรสัต์เพือ่การลงทุนในสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัย ์เอส ไพรม ์โกรท 1.50 882,200.00 10,674,620.00

ทรสัต์เพือ่การลงทุนในสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัยภ์ริชัออฟฟิศ 0.70 345,200.00 5,005,400.00

ทรสัต์เพือ่การลงทุนในสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัยเ์หมราช 0.70 610,500.00 4,945,050.00

ทรสัต์เพือ่การลงทุนในอสงัหารมิทรพัยแ์ละสทิธกิารเช่าดบับลวิเอชเอ พรเีมีย่ม โกรท 4.72 2,096,371.00 33,541,936.00

ทรสัต์เพือ่การลงทุนในอสงัหารมิทรพัยแ์ละสทิธกิารเช่าไทยแลนด์ ไพร์ม พรอ็พเพอร์ตี้ 4.45 2,183,400.00 31,659,300.00

ทรสัต์เพือ่การลงทุนในอสงัหารมิทรพัยแ์ละสทิธกิารเช่าอมตะซมัมทิโกรท 0.40 280,500.00 2,861,100.00

ทรสัต์เพือ่การลงทุนในอสงัหารมิทรพัยแ์ละสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัย ์เอไอเอม็ อนิดสัเทรยีล โกรท 0.84 500,537.00 5,956,390.30

ทรสัต์เพือ่การลงทุนในอสงัหารมิทรพัยแ์ละสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัยเ์พือ่อุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พรอ็พเพอร์ตี้ 4.57 2,083,758.00 32,506,624.80

ทรสัต์เพือ่การลงทุนในอสงัหารมิทรพัยอ์มิแพค็โกรท 2.62 1,127,500.00 18,603,750.00

     หมวดธุรกจิขนสง่และโลจสิตกิส์

กองทุนรวมโครงสรา้งพืน้ฐานเพือ่อนาคตประเทศไทย 3.03 1,959,400.00 21,553,400.00

     หมวดธุรกจิเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร

กองทุนรวมโครงสรา้งพืน้ฐานโทรคมนาคม ดจิทิลั 4.16 1,862,670.00 29,616,453.00

          รวมหน่วยลงทนุ 36.79 261,642,444.10

รวมเงินลงทนุ 95.90 682,038,127.33

รายการค้างจา่ยหรือหน้ีสินอ่ืน ๆ 4.10 29,196,071.91

มลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิ 100.00 711,234,199.24

รายละเอียด
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กองทุนเปิด แอล เอช ยัง่ยืน (LHSMART) 

รายละเอียดตวัตราสารและอนัดบัความน่าเช่ือถือของ 
ตราสารแห่งหน้ี เงินฝาก หรือตราสารก่ึงหน้ีก่ึงทุน 

มูลค่า ณ วนัท่ี 30 เมษายน 2563 
 

 
 

สถาบนัการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ TRIS Rating 

ค าอธิบายการจดัอนัดบัเครดิตตราสารหน้ีระยะกลางและยาวมอีายุตัง้แต่ 1 ปีขึ้นไป 

AAA อนัดบัเครดติสงูสุด มคีวำมเสีย่งต ่ำทีสุ่ด ผูอ้อกตรำสำรหนี้มคีวำมสำมำรถในกำรช ำระดอกเบีย้และคนืเงนิตน้ในเกณฑ์
สงูสุด และไดร้บัผลกระทบน้อยมำกจำกกำรเปลีย่นแปลงทำงธุรกจิ เศรษฐกจิ และสิง่แวดลอ้มอื่น ๆ 

AA มคีวำมเสีย่งต ่ำมำก ผูอ้อกตรำสำรหนี้มคีวำมสำมำรถในกำรช ำระดอกเบีย้และคนืเงนิตน้ในเกณฑส์งูมำก แต่อำจไดร้บั
ผลกระทบจำกกำรเปลีย่นแปลงทำงธุรกจิ เศรษฐกจิ และสิง่แวดลอ้มอื่น ๆ มำกกว่ำอนัดบัเครดติทีอ่ยู่ในระดบั AAA 

A มคีวำมเสีย่งในระดบัต ่ำ ผูอ้อกตรำสำรหนี้มคีวำมสำมำรถในกำรช ำระดอกเบีย้และคนืเงนิตน้ในเกณฑ์สงู แต่อำจไดร้บั
ผลกระทบจำกกำรเปลีย่นแปลงทำงธุรกจิ เศรษฐกจิ และสิง่แวดลอ้มอื่น ๆ มำกกว่ำอนัดบัเครดติทีอ่ยู่ในระดบัสงูกว่ำ 

BBB มีควำมเสี่ยงในระดับปำนกลำง ผู้ออกตรำสำรหนี้มีควำมสำมำรถในกำรช ำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ที่
เพียงพอ แต่มีควำมอ่อนไหวต่อกำรเปลี่ยนแปลงทำงธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น  ๆ มำกกว่ำ และอำจมี
ควำมสำมำรถในกำรช ำระหนี้อ่อนแอลงเมื่อเทยีบกบัอนัดบัเครดติทีอ่ยู่ในระดบัสงูกว่ำ 

BB มคีวำมเสี่ยงในระดบัสูง ผู้ออกตรำสำรหนี้มคีวำมสำมำรถในกำรช ำระดอกเบี้ยและคนืเงนิต้นในเกณฑ์ต ่ำกว่ำระดบั
ปำนกลำง และจะไดร้บัผลกระทบจำกกำรเปลี่ยนแปลงทำงธุรกจิ เศรษฐกจิ และสิง่แวดลอ้มอื่น ๆ ค่อนขำ้งชดัเจน ซึ่ง
อำจส่งใหค้วำมสำมำรถในกำรช ำระหนี้อยู่ในเกณฑท์ีไ่ม่เพยีงพอ 

B มคีวำมเสี่ยงในระดบัสูงมำก ผู้ออกตรำสำรหนี้มคีวำมสำมำรถในกำรช ำระดอกเบี้ยและคนืเงนิต้นในเกณฑ์ต ่ำ และ
อำจจะหมดควำมสำมำรถหรอืควำมตัง้ใจในกำรช ำระหนี้ไดต้ำมกำรเปลี่ยนแปลงของสถำนกำรณ์ทำงธุรกจิ เศรษฐกจิ 
และสิง่แวดลอ้มอื่น ๆ  

       ประเภท ผูอ้อก อนัดบั มลูค่าตาม

ความน่าเช่ือถอื ราคาตลาด

พนัธบตัร ธนาคารแห่งประเทศไทย 11,970,447.72             

พนัธบตัร กระทรวงการคลงั 20,009,278.52             

เงนิฝากธนาคาร ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) AA+(FITCH) 3,367,768.12               

หุน้กูบ้รษิทัเอกชน ทรสัต์เพือ่การลงทุนในอสงัหารมิทรพัยแ์ละสทิธกิารเช่าดบับลวิเอชเอ พรเีมีย่ม โกรท A(TRIS) 5,052,136.10               

หุน้กูบ้รษิทัเอกชน บรษิทั การบนิไทย จ ากดั (มหาชน) A(TRIS) 31,742,409.30             

หุน้กูบ้รษิทัเอกชน บรษิทั ดบับลวิเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) A-(TRIS) 5,061,981.95               

หุน้กูบ้รษิทัเอกชน บรษิทั แผ่นดนิทอง พรอ็พเพอร์ตี้ ดเีวลลอปเมน้ท์ จ ากดั (มหาชน) A-(TRIS) 5,083,356.42               

หุน้กูบ้รษิทัเอกชน บรษิทั เฟรเซอร์ส พรอ็พเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) A(TRIS) 25,679,299.10             

หุน้กูบ้รษิทัเอกชน บรษิทั ราชธาน ีลสิซิง่ จ ากดั (มหาชน) A-(TRIS) 10,125,886.00             

หุน้กูบ้รษิทัเอกชน บรษิทั ออิอน ธนสนิทรพัย ์(ไทยแลนด์) จ ากดั (มหาชน) A-(TRIS) 10,270,775.40             

หุน้กูบ้รษิทัเอกชน บรษิทัเซน็ทรลัพฒันา จ ากดั (มหาชน) AA(TRIS) 5,098,591.75               

หุน้กูบ้รษิทัเอกชน บรษิทัทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) A(TRIS) 5,232,104.55               

หุน้กูบ้รษิทัเอกชน บรษิทั เงนิตดิลอ้ จ ากดั A-(TRIS) 10,182,933.30             
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C มคีวำมเสีย่งในกำรผดินัดช ำระหนี้สูงทีสุ่ด ผูอ้อกตรำสำรหนี้ไม่มคีวำมสำมำรถในกำรช ำระดอกเบีย้และคนืเงนิตน้ตำม
ก ำหนดอย่ำงชดัเจน โดยต้องอำศยัเงื่อนไขทีเ่อื้ออ ำนวยทำงธุรกจิ เศรษฐกจิ และสิง่แวดล้อมอื่น  ๆ อย่ำงมำกจงึจะมี
ควำมสำมำรถในกำรช ำระหนี้ได ้

D เป็นระดบัทีอ่ยู่ในสภำวะผดินัดช ำระหนี้ โดยผูอ้อกตรำสำรหนี้ไม่สำมำรถช ำระดอกเบีย้และคนืเงนิต้นไดต้ำมก ำหนด 
อนัดบัเครดติจาก AA ถึง C อาจมีเครือ่งหมายบวก (+) หรอืลบ (-) ต่อท้ายเพือ่จ าแนกความแตกต่างของคุณภาพของ

อนัดบัเครดติภายในระดบัเดยีวกนั 

ค าอธิบายการจดัอนัดบัเครดิตตราสารหน้ีระยะสัน้มอีายุต า่กว่า 1 ปี 

T1 ผูอ้อกตรำสำรหนี้มสีถำนะทัง้ทำงด้ำนกำรตลำดและกำรเงนิที่แขง็แกร่งในระดบัดมีำก และนักลงทุนจะได้รบัควำม

คุม้ครองจำกกำรผดินัดช ำระหนี้ทีด่กีว่ำอนัดบัเครดติในระดบัอื่น ผูอ้อกตรำสำรทีไ่ดร้บัอนัดบัเครดติในระดบัดงักล่ำว

ซึง่มเีครื่องหมำย “+” ดว้ยจะไดร้บัควำมคุม้ครองดำ้นกำรผดินัดช ำระหนี้ทีส่งูยิง่ขึน้ 

T2 ผูอ้อกตรำสำรหนี้มสีถำนะทัง้ทำงดำ้นกำรตลำดและกำรเงนิทีแ่ขง็แกร่งในระดบัด ีและมคีวำมสำมำรถในกำรช ำระหนี้

ระยะสัน้ในระดบัทีน่่ำพอใจ 

T3 ผูอ้อกตรำสำรหนี้มคีวำมสำมำรถในกำรช ำระหนี้ระยะสัน้ในระดบัทีย่อมรบัได ้

T4 ผูอ้อกตรำสำรหนี้มคีวำมสำมำรถในกำรช ำระหนี้ระยะสัน้ทีค่่อนขำ้งอ่อนแอ 

อนัดบัเครดติทุกประเภททีจ่ดัโดย TRIS Rating เป็นอนัดบัเครดติตราสารหนี้ในตระกูลเงนิบาท ซึง่สะทอ้นความสามารถ

ในการช าระหนี้ของผู้ออกตราสารโดยไม่รวมความเสีย่งในการเปลีย่นแปลงการช าระหนี้จากสกุลเงนิบาทเป็นสกุลเงินตร า

ต่างประเทศ 

นอกจำกกนี้ TRIS Rating ยงัก ำหนด “แนวโน้มอนัดบัเครดิต” (Rating Outlook) เพื่อสะท้อนควำมเป็นไปได้ของกำร

เปลี่ยนแปลงอนัดบัเครดติของผูอ้อกตรำสำรในระยะปำนกลำงหรอืระยะยำว โดย TRIS Rating จะพจิำรณำถงึโอกำสทีจ่ะเกิด

กำรเปลีย่นแปลงของภำวะอุตสำหกรรมและสภำพแวดลอ้มทำงธุรกจิในอนำคตของผูอ้อกตรำสำรทีอ่ำจกระทบต่อควำมสำมำรถ

ในกำรช ำระหนี้ ทัง้นี้ แนวโน้มอนัดบัเครดติที่ออกให้แก่หน่วยงำนหนึ่งๆ จะเทียบเท่ำกับควำมสำมำรถในกำรช ำระหนี้ของ

หน่วยงำนนัน้ๆ แนวโน้มอนัดบัเครดติแบ่งออกเป็น 4 ระดบั ไดแ้ก่ 

Positive  หมำยถงึ อนัดบัเครดติอำจปรบัขึน้ 

Stable  หมำยถงึ อนัดบัเครดติอำจไม่เปลีย่นแปลง 

Negative หมำยถงึ อนัดบัเครดติอำจปรบัลดลง 

Developing หมำยถงึ อนัดบัเครดติอำจปรบัขึน้ ปรบัลดลง หรอืไม่เปลีย่นแปลง 
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สถาบนัการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ Fitch Rating 
ค าอธิบายการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือระยะยาว ส าหรบัประเทศไทย 

AAA(tha) แสดงถึงระดบัควำมน่ำเชื่อถือขัน้สูงสุดของอนัดบัควำมน่ำเชื่อถอืภำยในประเทศไทย ซึ่งก ำหนดโดย Fitch โดย
อนัดบัควำมน่ำเชื่อถอืนี้จะมอบใหก้บัอนัดบัควำมน่ำเชื่อถอืที่มคีวำมเสี่ยง “น้อยที่สุด” เมื่อเปรยีบเทยีบกบัผูอ้อก
ตรำสำรหรอืตรำสำรอื่นในประเทศไทย และโดยปกตแิลว้จะก ำหนดใหแ้ก่ตรำสำรทำงกำรเงนิทีอ่อกหรอืค ้ำประกนั
โดยรฐับำล 

AA(tha) แสดงถงึระดบัควำมน่ำเชื่อถอืขัน้สูงมำกเปรยีบเทยีบกบัผูอ้อกตรำสำรหรอืตรำสำรอื่นในประเทศไทย โดยระดบั
ควำมน่ำเชื่อถือของตรำสำรทำงกำรเงนิขัน้นี้ต่ำงจำกผู้ออกตรำสำรหรอืตรำสำรอื่นที่ได้รบักำรจดัอนัดบัควำม
น่ำเชื่อถอืขัน้สงูสุดของประเทศไทยเพยีงเลก็น้อย 

BBB(tha) แสดงถึงระดบัควำมน่ำเชื่อถือขัน้ปำนกลำงเมื่อเปรยีบเทียบกับผู้ออกตรำสำรหรอืตรำสำรอื่นในประเทศไทย 
อย่ำงไรก็ดมีคีวำมเป็นไปไดม้ำกว่ำกำรเปลี่ยนแปลงของสถำนกำรณ์หรอืสภำพทำงเศรษฐกจิจะมผีลกระทบต่อ
ควำมสำมำรถในกำรช ำระหนี้ไดต้รงตำมก ำหนดเวลำของตรำสำรทำงกำรเงนิเหล่ำนี้มำกกว่ำตรำสำรหนี้อื่นทีไ่ดร้บั
กำรจดัอนัดบัควำมน่ำเชื่อถอืในประเภททีส่งูกว่ำ 

BB(tha) แสดงถึงระดบัควำมน่ำเชื่อถือค่อนขำ้งต ่ำเมื่อเปรยีบเทยีบกบัผู้ออกตรำสำรหรอืตรำสำรอื่นในประเทศไทย กำร
ช ำระหนี้ตำมเงื่อนไขของตรำสำรเหล่ำนี้ภำยในประเทศนัน้ๆ มคีวำมไม่แน่นอนในระดบัหนึ่งและควำมสำมำรถใน
กำรช ำระหนี้คนืตำมก ำหนดเวลำจะมคีวำมไม่แน่นอนมำกขึน้ตำมกำรเปลีย่นแปลงของเศรษฐกจิในทำงลบ 

B(tha) แสดงถงึระดบัควำมน่ำเชื่อถอืขัน้ต ่ำอย่ำงมนีัยส ำคัญเมื่อเปรยีบเทยีบกบัผูอ้อกตรำสำรหรอืตรำสำรอื่นในประเทศ
ไทย กำรปฏบิตัติำมเงือ่นไขของตรำสำรหนี้และขอ้ผกูพนัทำงกำรเงนิยงัคงเป็นไปไดใ้นปัจจุบนั แต่ควำมมัน่คงยงั
จ ำกดัอยู่ในระดบัหนึ่งเท่ำนัน้ และควำมสำมำรถในกำรช ำระหนี้คนืตำมก ำหนดเวลำอย่ำงต่อเน่ืองนัน้ไม่แน่นอน 
ขึน้อยู่กบัสภำวะทีเ่อือ้ต่อกำรด ำเนินธุรกจิและสภำพทำงเศรษฐกจิ 

CCC(tha), CC(tha), C(tha)   แสดงถึงระดบัควำมน่ำเชื่อถือขัน้ต ่ำมำกเมื่อเปรยีบเทียบกบัผู้ออกตรำสำรหรอืตรำสำรอื่นใน
ประเทศไทย ควำมสำมำรถในกำรปฏบิตัติำมขอ้ผูกพนัทำงกำรเงนิขึน้อยู่กบัสภำวะทีเ่อื้อต่อกำรด ำเนินธุรกจิและ
กำรพฒันำทำงเศรษฐกจิเพยีงอย่ำงเดยีว 

D(tha) อนัดบัควำมน่ำเชื่อถอืเหล่ำนี้ จะถูกก ำหนดใหส้ ำหรบัองคก์รหรอืตรำสำรหนี้ซึ่งก ำลงัอยู่ในภำวะผดินัดช ำระหนี้ใน
ปัจจุบนั 

ค าอธิบายการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือระยะสัน้ ส าหรบัประเทศไทย 

F1 (tha) แสดงถงึระดบัควำมสำมำรถขัน้สงูสุดในกำรช ำระหนี้ตำมเงือ่นไขของตรำสำรตรงตำมก ำหนดเมื่อเปรยีบเทยีบกบัผู้

ออกตรำสำรหรือตรำสำรอื่น ๆ ในประเทศไทย ภำยใต้อนัดบัควำมน่ำเชื่อถือนี้จะมอบให้ส ำหรบัอนัดับควำม

น่ำเชื่อถอืทีม่คีวำมเสีย่ง “น้อยทีสุ่ด” เมื่อเปรยีบเทยีบกบัผูอ้อกตรำสำรอื่นในประเทศเดียวกนัและโดยปกตแิลว้จะ
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ก ำหนดใหก้บัตรำสำรทำงกำรเงนิทีอ่อกหรอืค ้ำประกนัโดยรฐับำล ในกรณีทีม่รีะดบัควำมน่ำเชื่อถอืสูงเป็นพเิศษจะ

มสีญัลกัษณ์ “+” แสดงไวเ้พิม่เตมิจำกอนัดบัควำมน่ำเชื่อถอืทีก่ ำหนด 

F2 (tha) แสดงถึงระดบัควำมสำมำรถในกำรช ำระหนี้ตำมเงื่อนไขทำงกำรเงนิของตรำสำรตำมก ำหนดเวลำในระดบัที่น่ำ

พอใจเมื่อเปรยีบเทียบกับผู้ออกตรำสำรหรือตรำสำรอื่น  ๆ ในประเทศไทย อย่ำงไรก็ดี ระดับควำมน่ำเชื่อถือ

ดงักล่ำวยงัไม่อำจเทยีบเท่ำกบักรณีทีไ่ดร้บักำรจดัอนัดบัควำมน่ำเชื่อถอืทีส่งูกว่ำ 

F3 (tha) แสดงถึงระดบัควำมสำมำรถในกำรช ำระหนี้ตำมเงื่อนไขทำงกำรเงนิของตรำสำรตำมก ำหนดเวลำในระดบัปำน

กลำงเมื่อเปรยีบเทยีบกบัผูอ้อกตรำสำรหรอืตรำสำรอื่น ๆ ในประเทศไทย ควำมสำมำรถในกำรช ำระหนี้ดงักล่ำวจะ

มคีวำมไม่แน่นอนมำกขึ้นไปตำมควำมเปลี่ยนแปลงในทำงลบในระยะสัน้มำกกว่ำตรำสำรที่ได้รบักำรจดัอนัดบั

ควำมน่ำเชื่อถอืทีส่งูกว่ำ 

B (tha) แสดงถงึระดบัควำมสำมำรถในกำรช ำระหนี้ตำมเงื่อนไขทำงกำรเงนิของตรำสำรตำมก ำหนดเวลำทีไ่ม่แน่นอนเมื่อ

เปรียบเทียบกับผู้ออกตรำสำรหรอืตรำสำรอื่น ๆ ในประเทศไทย ควำมสำมำรถในกำรช ำระหนี้ดงักล่ำวจะไม่

แน่นอนมำกขึน้ตำมกำรเปลีย่นแปลงทำงเศรษฐกจิแลกำรเงนิในทำงลบระยะสัน้ 

C (tha) แสดงถงึระดบัควำมสำมำรถในกำรช ำระหนี้ตำมเงื่อนไขทำงกำรเงนิของตรำสำรตำมก ำหนดเวลำทีไ่ม่แน่นอนสูง

เมื่อเปรยีบเทยีบกบัผูอ้อกตรำสำรหรอืตรำสำรอื่น ๆ ในประเทศไทย ควำมสำมำรถในกำรปฏบิตัติำมขอ้ผกูพนัทำง

กำรเงนิขึน้อยู่กบัสภำวะทีเ่อือ้ต่อกำรด ำเนินธุรกจิและสภำพกำรณ์ทำงเศรษฐกจิเท่ำนัน้ 

D (tha) แสดงถงึกำรผดินัดช ำระหนี้ทีไ่ดเ้กดิขึน้แลว้หรอืก ำลงัจะเกดิขึน้ 

หมายเหตุประกอบการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือในระยะยาว ในระยะสัน้ ส าหรบัประเทศไทย 

เครื่องบ่งชีพ้เิศษส ำหรบัประเทศไทย “tha” จะถูกระบุไวต้่อจำกอนัดบัควำมน่ำเชือ่ถอืทุกระดบั เพื่อแยกควำมแตกต่ำงออก

จำกกำรจัดอันดับควำมน่ำเชื่อถือระดับสำกล เครื่องหมำย “ + ” หรือ “ - ” อำจจะถูกระบุไว้เพิ่มเติมต่อจำกอนัดับควำม

น่ำเชื่อถอืส ำหรบัประเทศหนึ่งๆ เพื่อแสดงถงึสถำนะย่อยโดยเปรยีบเทยีบกนัภำยในอนัดบัควำมน่ำเชื่อถอืขึน้หลกั ทัง้นี้ จะไม่มี

กำรระบุสญัลกัษณ์ต่อทำ้ยดงักล่ำว ส ำหรบัอนัดบัควำมน่ำเชื่อถอืระดบั “AAA (tha)” หรอือนัดบัทีต่ ่ำกว่ำ “CCC (tha)” 

ส ำหรบัอนัดบัควำมน่ำเชื่อถอืในระยะยำวและจะไม่มกีำรระบุสญัลกัษณ์ต่อท้ำยดงักล่ำวส ำหรบัอนัดบัควำมน่ำเชื่อถอืใน

ระยะสัน้ นอกเหนือจำก “F1 (tha)” 

สญัญำณกำรปรบัอนัดบัควำมน่ำเชื่อถอื (Rating Watch) : สญัญำณกำรปรบัอนัดบัควำมน่ำเชื่อถอืจะถูกใชเ้พื่อแจง้ใหน้ัก
ลงทุนทรำบว่ำมคีวำมเป็นไปได้ที่จะมกีำรเปลี่ยนแปลงอนัดบัควำมน่ำเชื่อถือและแจ้งแนวโน้มทศิทำงของกำรเปลี่ยนแปลง
ดงักล่ำว สญัญำณดงักล่ำวอำจระบุเป็น “สญัญำณบวก” ซึ่งบ่งชี้แนวโน้มในกำรปรบัอนัดบัควำมน่ำเชื่อถอืใหสู้งขึน้ “สญัญำณ
ลบ” จะบ่งชี้แนวโน้มในกำรปรบัอนัดบัควำมน่ำเชื่อถือให้ต ่ำลง หรอื “สญัญำณววิฒัน์” ในกรณีที่อนัดบัควำมน่ำเชื่อถืออำจจะ
ไดร้บักำรปรบัขึน้ ปรบัลง หรอืคงที ่โดยปกตสิญัญำณกำรปรบัอนัดบัควำมน่ำเชื่อถอืมกัจะถูกระบุไวส้ ำหรบัช่วงระยะเวลำสัน้ ๆ 
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กองทุนเปิด แอล เอช ยัง่ยืน (LHSMART) 

รายงานสรปุเงินลงทุน 
มูลค่า ณ วนัท่ี 30 เมษายน 2563 

 

 
 
 
 

 
 

รายชื่อหุ้นท่ีลงทุน 10 อนัดบัแรก พร้อมสดัส่วนการลงทุน 
มูลค่า ณ วนัท่ี 30 เมษายน 2563 

 
 
 
 
 
 

กลุม่ของตราสารการลงทนุ มลูค่าตามราคาตลาด %NAV

(ก) ตราสารภาครฐัไทย/ตราสารภาครฐัต่างประเทศ 31,979,726.24        4.50             

(ข) ตราสารทีธ่นาคารทีม่กีฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ ธนาคารพาณิชย์ 3,367,768.12          0.47             

หรอืบรษิทัเงนิทุนเป็นผูอ้อก/สัง่จ่าย/รบัอาวลั/ค า้ประกนั

(ค) ตราสารทีม่อีนัดบัความน่าเชื่อถอือยูใ่นอนัดบัทีส่ามารถ 113,529,473.87       15.96           

ลงทุนได้ (Investment grade)

(ง) ตราสารทีม่อีนัดบัความน่าเชื่อถอือยูใ่นอนัดบัต ่ากวา่อนัดบัที่ - -              

สามารถลงทุนได้ (Investment grade) หรอืไม่ม ีRating

ล าดบั ช่ือย่อ ร้อยละของเงินลงทุน

1 CPNREIT 4.76

2 WHART 4.72

3 FTREIT 4.57

4 TPRIME 4.45

5 DIF 4.16

6 TLGF 3.98

7 TFFIF 3.03

8 PTT 2.93

9 IMPACT 2.62

10 CPALL 2.02

ทรสัต์เพือ่การลงทนุในสทิธกิารเชา่อสงัหารมิทรพัย ์CPN รเีทล โกรท

ทรสัต์เพือ่การลงทนุในอสงัหารมิทรพัยแ์ละสทิธกิารเชา่ดบับลวิเอชเอ พรเีมีย่ม โกรท

ช่ือหลกัทรพัย์

ทรสัต์เพือ่การลงทนุในอสงัหารมิทรพัยแ์ละสทิธกิารเชา่อสงัหารมิทรพัยเ์พือ่อุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้

บรษิทั ซ.ีพ.ีออลล์  จ ากดั (มหาชน)

ทรสัต์เพือ่การลงทนุในอสงัหารมิทรพัยแ์ละสทิธกิารเชา่ไทยแลนด ์ไพร์ม พร็อพเพอร์ตี้

กองทนุรวมโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคม ดจิทิลั

กองทนุรวมอสงัหารมิทรพัยแ์ละสทิธกิารเชา่เทสโก ้โลตสั รเีทล โกรท

กองทนุรวมโครงสร้างพืน้ฐานเพือ่อนาคตประเทศไทย

บรษิทั ปตท. จ ากดั (มหาชน)

ทรสัต์เพือ่การลงทนุในอสงัหารมิทรพัยอ์มิแพค็โกรท

สดัส่วนเงนิลงทุนขัน้สงูตอ่มลูค่าทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุนส าหรบักลุ่มตราสารตาม (ง) เท่ากบั 0% NAV 
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กองทุนเปิด แอล เอช ยัง่ยืน (LHSMART) 

รายงานการลงทุนท่ีไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน 
รอบ 6 เดือนระหวา่งวนัท่ี 1 พฤษภาคม 2562 ถึงวนัท่ี 30 เมษายน 2563 

วนัที ่ รำยละเอยีด กำรด ำเนินกำรแกไ้ข 
  

 
 

 

 

การใช้สิทธิออกเสียงในท่ีประชุมผู้ถือหุ้น 

ผูล้งทุนสำมำรถตรวจดูแนวทำงในกำรใชส้ทิธอิอกเสยีงและกำรด ำเนินกำรใช้สทิธอิอกเสยีงไดท้ี ่website ของบรษิัท
จดักำร www.lhfund.co.th 

 

 

 
รายงานรายชื่อของบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง ท่ีมีการท าธรุกรรมกบักองทุนรวม 

 กองทุนเปิด แอล เอช ยัง่ยนื มกีำรท ำธุรกรรมกบับุคคลทีเ่กีย่วขอ้งในรอบระยะเวลำตัง้แตว่นัที ่1 พฤษภำคม 2562 ถงึ

วนัที ่30 เมษำยน 2563 ตำมรำยชื่อ ดงันี้ 

- บรษิทั แลนด ์แอนด ์เฮำ้ส ์จ ำกดั (มหำชน) 

- บรษิทัหลกัทรพัยแ์ลนด ์แอนด ์เฮำ้ส ์จ ำกดั (มหำชน) 

- บรษิทั ควอลติีเ้ฮำ้ส ์จ ำกดั (มหำชน) 

-      ธนำคำรแลนด ์แอนด ์เฮำ้ส ์จ ำกดั (มหำชน) 

หมำยเหตุ : ผู้ลงทุนสำมำรถตรวจสอบกำรท ำธุรกรรมกบับุคคลที่เกี่ยวข้องกบักองทุนรวม ได้ที่บรษิัทจดักำรโดยตรง หรอืที่ website ของบรษิัท
หลกัทรพัยจ์ดักำรกองทุน แลนด ์แอนด ์เฮำ้ส ์จ ำกดั www.lhfund.co.th และส ำนักงำนคณะกรรมกำร 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 ยัง่ยืน (LHSMART) 

การรบัผลประโยชน์ตอบแทนเน่ืองจากการใช้บริการบุคคลอ่ืนๆ (Soft Commission) 

 
 
 

ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3  
ณ วนัท่ี 30 เมษายน 2563 

ช่ือกองทุน ผู้ถือหน่วย สดัส่วน (ร้อยละ) 
กองทุนเปิด แอล เอช ยัง่ยนื 

(LHSMART) 
กลุ่มบุคคลใดบุคคลหนึ่ง - 

 
 
 
 
 
 
 

บริษัทท่ีให้ผลประโยชน์ บทวิเคราะหแ์ละ

ข้อมลูข่าวสาร

จดัเย่ียม

ชมบริษัท

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 ยัง่ยืน (LHSMART) 

ค่านายหน้าซื้อขายหลกัทรพัย ์
ตัง้แต่วนัท่ี 1 พฤษภาคม 2562 ถึงวนัท่ี 30 เมษายน 2563 

 
                          หมายเหตุ : * รวมภำษมีลูค่ำเพิม่ 

 
 
 

อตัราส่วนหมุนเวยีนการลงทนุของกองทุน (Portfolio Turnover Ratio: PTR) 
มูลค่า ณ วนัท่ี 30 เมษายน 2563 

           
 
 

 

 

 

ล าดบั ช่ือบริษทันายหน้า ค่านายหน้า

(บาท)*

อตัราส่วน

(%)

1 บรษิทัหลกัทรพัย ์บวัหลวง จ ากดั           1,611,757.57                   18.64 

2 บรษิทัหลกัทรพัย ์ซจีเีอส-ซไีอเอม็บ ี(ประเทศไทย) จ ากดั               517,406.94                    5.98 

3 บรษิทัหลกัทรพัย ์โนมูระ พฒันสนิ จ ากดั (มหาชน)              248,690.09                    2.88 

4 บรษิทัหลกัทรพัย ์เครดติ สวสิ (ประเทศไทย) จ ากดั              404,941.19                    4.68 

5 บรษิทัหลกัทรพัย ์ดบีเีอส วคิเคอร์ส (ประเทศไทย) จ ากดั                89,087.83                    1.03 

6 บรษิทัหลกัทรพัย ์ฟินนัเซยี ไซรสั จ ากดั (มหาชน)              879,140.02                   10.17 

7 บรษิทั หลกัทรพัย ์เคจไีอ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน)              414,291.63                    4.79 

8 บรษิทัหลกัทรพัย ์กสกิรไทย จ ากดั (มหาชน)            1,335,145.59                   15.44 

9 บรษิทั หลกัทรพัย ์กรุงศร ีจ ากดั (มหาชน)              493,742.48                    5.71 

10 บรษิทัหลกัทรพัย ์เคทบี ี(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน)              805,177.03                    9.31 

11 บรษิทัหลกัทรพัย ์แลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จ ากดั (มหาชน)              348,419.35                    4.03 

12 บรษิทัหลกัทรพัย ์ภทัร จ ากดั (มหาชน)              584,144.74                    6.76 

13 บรษิทัหลกัทรพัย ์ไทยพาณิชย ์จ ากดั                73,402.44                    0.86 

14 บรษิทัหลกัทรพัย ์ทสิโก ้จ ากดั               840,358.94                    9.72 

8,645,705.84 100.00                รวม

ช่ือกองทนุ PTR

กองทุนเปิด แอล เอช ยัง่ยนื 4.0121
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กองทุนเปิด แอล เอช ยัง่ยืน (LHSMART) 

ค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเกบ็จากกองทุนรวม 
ส าหรบัรอบระยะเวลาตัง้แต่วนัท่ี 1 พฤษภาคม 2562 ถึงวนัท่ี  30 เมษายน 2563 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค่าใช้จ่ายทีเ่รยีกเก็บจากกองทุน* จ านวนเงนิ

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

ค่าธรรมเนยีมการจดัการ (Management Fee) 11,956.65 1.340 ไม่เกนิรอ้ยละ 2.68

ค่าธรรมเนยีมผูดู้แลผลประโยชน์ (Trustee Fee) 191.31 0.021 ไม่เกนิรอ้ยละ 0.11

ค่าธรรมเนยีมนายทะเบยีน (Registrar Fee) 2,391.33 0.268 ไม่เกนิรอ้ยละ 0.27

ค่าสอบบญัช ี(Audit Fee) 45.00 0.005 ตามทีจ่่ายจรงิ

ค่าทีป่รกึษาการลงทุน (Advisory Fee) ไม่มี ไม่มี ไม่มี

ค่าจดัตัง้และจดทะเบยีนกองทุน (Setup and Registered Fund) 0.00 0.000 ตามทีจ่่ายจรงิ

ค่าใช้จ่ายอืน่ๆ ในการด าเนนิโครงการ  (Others Operating  Expense) 110.48 0.012 ตามทีจ่่ายจรงิ

รวมค่าใช้จ่ายทัง้หมด** 14,694.77 1.646

ค่าใช้จ่ายในการซือ้ขายหลกัทรพัย์ 8,645.71 0.969 ตามทีจ่่ายจรงิ

หมายเหตุ

* ค่าธรรมเนยีมและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ รวมภาษมีลูค่าเพิม่ ภาษธุีรกจิเฉพาะ หรอืภาษอีืน่ใดในท านองเดยีวกนั(ถ้าม)ี

**  ไม่รวมค่านายหน้าซือ้ขายหลกัทรพัย ์และค่าธรรมเนยีมต่างๆ ทีเ่กดิขึน้จากการซือ้ขายหลกัทรพัย์

รอ้ยละของมลูค่าทรพัยส์นิสทุธิ
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กองทุนเปิด แอล เอช ยัง่ยืน (LHSMART) 

 
 
 
รายงานของผู้สอบบญัชีรบัอนุญาต  
 

เสนอต่อ ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด แอล เอช ยัง่ยืน 
 
ความเหน็  

ขำ้พเจำ้ได้ตรวจสอบงบกำรเงนิของกองทุนเปิด แอล เอช ยัง่ยนื ซึ่งประกอบดว้ยงบดุลและงบประกอบรำยละเอยีดเงนิลงทุน   
ณ วนัที ่30 เมษำยน 2563 งบก ำไรขำดทุน งบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงสนิทรพัย์สุทธ ิงบกระแสเงนิสด และขอ้มูลทำงกำรเงนิที่
ส ำคญัส ำหรบัปีสิน้สุดวนัเดยีวกนัและหมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิ รวมถงึหมำยเหตุ สรุปนโยบำยกำรบญัชทีีส่ ำคญั  

ขำ้พเจ้ำเห็นว่ำ งบกำรเงนิข้ำงต้นนี้แสดงฐำนะกำรเงินและรำยละเอียดเงนิลงทุนของกองทุนเปิด แอล เอช ยัง่ยืน ณ วนัที ่       
30 เมษำยน 2563 ผลกำรด ำเนินงำน กำรเปลี่ยนแปลงสนิทรพัย์สุทธ ิกระแสเงนิสด และขอ้มูลทำงกำรเงนิที่ส ำคญัส ำหรบัปี
สิน้สุดวนัเดยีวกนั โดยถูกตอ้งตำมทีค่วรในสำระส ำคญัตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ  
 
เกณฑใ์นการแสดงความเหน็  

ขำ้พเจำ้ไดป้ฏบิตังิำนตรวจสอบตำมมำตรฐำนกำรสอบบญัช ีควำมรบัผดิชอบของขำ้พเจำ้ไดก้ล่ำวไวใ้นวรรคควำมรบัผดิชอบ
ของผู้สอบบัญชีต่อกำรตรวจสอบงบกำรเงินในรำยงำนของข้ำพเจ้ำ ข้ำพเจ้ำมีควำมเป็นอิสระจ ำกกองทุนตำมข้อก ำหนด
จรรยำบรรณของผู้ประกอบวชิำชพีบญัชทีี่ก ำหนดโดยสภำวชิำชพีบญัชใีนส่วนที่เกี่ยวขอ้งกบักำรตรวจสอบงบกำรเงนิ และ
ขำ้พเจำ้ไดป้ฏบิตัติำมควำมรบัผดิชอบดำ้นจรรยำบรรณอื่น ๆ ซึ่งเป็นไปตำมขอ้ก ำหนดเหล่ำนี้ ขำ้พเจำ้เชื่อว่ำหลกัฐำนกำรสอบ
บญัชทีีข่ำ้พเจำ้ไดร้บัเพยีงพอและเหมำะสมเพื่อใชเ้ป็นเกณฑใ์นกำรแสดงควำมเหน็ของขำ้พเจำ้  
 
ข้อมูลอ่ืน  

ผูบ้รหิำรกองทุนฯ เป็นผูร้บัผดิชอบต่อขอ้มูลอื่น ขอ้มูลอื่นประกอบดว้ย ขอ้มลูซึง่รวมอยู่ในรำยงำนประจ ำปีของกองทุนฯ แต่ไม่
รวมถึงงบกำรเงนิและรำยงำนของผู้สอบบญัชีที่อยู่ในรำยงำนประจ ำปีนัน้ ข้ำพเจ้ำคำดว่ำข้ำพเจ้ำจะได้รบัรำยงำนประจ ำปี
ภำยหลงัวนัทีใ่นรำยงำนของผูส้อบบญัชนีี้ 

ควำมเหน็ของขำ้พเจำ้ต่องบกำรเงนิไม่ครอบคลุมถงึขอ้มลูอื่นและขำ้พเจำ้ไม่ไดใ้หค้วำมเชื่อมัน่ต่อขอ้มลูอื่น 

ควำมรบัผดิชอบของขำ้พเจ้ำทีเ่กี่ยวเน่ืองกบักำรตรวจสอบงบกำรเงนิคอื กำรอ่ำนและพจิำรณำว่ำขอ้มูลอื่ นมคีวำมขดัแยง้ที่มี
สำระส ำคญักบังบกำรเงนิหรอืกบัควำมรูท้ีไ่ดร้บัจำกกำรตรวจสอบของขำ้พเจำ้ หรอืปรำกฏว่ำขอ้มลูอื่นมกีำรแสดงขอ้มลูทีข่ดัต่อ
ขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสำระส ำคญัหรอืไม่ 
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กองทุนเปิด แอล เอช ยัง่ยืน (LHSMART) 

เมื่อข้ำพเจ้ำได้อ่ำนรำยงำนประจ ำปีของกองทุนฯ และหำกข้ำพเจ้ำสรุปได้ว่ำมีกำรแสดงข้อมูลที่ขดัต่อข้อเท็จจรงิอนัเป็น
สำระส ำคญั ขำ้พเจำ้จะสื่อสำรเรื่องดงักล่ำวกบัผูบ้รหิำรกองทุนฯ เพื่อใหผู้บ้รหิำรกองทุนฯ ด ำเนินกำรแก้ไขขอ้มูลทีแ่สดงขดัต่อ
ขอ้เทจ็จรงิ 
 
ความรบัผิดชอบของผู้บริหารกองทุนฯ ต่องบการเงิน 

ผูบ้รหิำรกองทุนฯ มหีน้ำทีร่บัผดิชอบในกำรจดัท ำและน ำเสนองบกำรเงนิเหล่ำนี้โดยถูกตอ้งตำมทีค่วรตำมมำตรฐำนกำรรำยงำน
ทำงกำรเงนิ และรบัผดิชอบเกีย่วกบักำรควบคุมภำยในทีผู่บ้รหิำรกองทุนฯ พจิำรณำว่ำจ ำเป็นเพื่อใหส้ำมำรถจดัท ำงบกำรเงนิที่
ปรำศจำกกำรแสดงขอ้มลูทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสำระส ำคญัไม่ว่ำจะเกดิจำกกำรทุจรติหรอืขอ้ผดิพลำด  

ในกำรจดัท ำงบกำรเงนิ ผู้บรหิำรกองทุนฯ รบัผิดชอบในกำรประเมินควำมสำมำรถของกองทุนในกำรด ำเนินงำนต่อเนื่อง 
เปิดเผยเรื่องทีเ่กีย่วกบักำรด ำเนินงำนต่อเน่ือง (ตำมควำมเหมำะสม) และกำรใชเ้กณฑ์กำรบญัชสี ำหรบักำรด ำเนินงำนต่อเนื่อง
เวน้แต่ผูบ้รหิำรกองทุนฯ มคีวำมตัง้ใจทีจ่ะเลกิกองทุนหรอืหยุดด ำเนินงำนหรอืไม่สำมำรถด ำเนินงำนต่อเนื่องต่อไปได ้ 

ผูบ้รหิำรกองทุนฯ มหีน้ำทีใ่นกำรก ำกบัดแูลกระบวนกำรในกำรจดัท ำรำยงำนทำงกำรเงนิของกองทุน  
 
ความรบัผิดชอบของผู้สอบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน  

กำรตรวจสอบของขำ้พเจ้ำมวีตัถุประสงค์เพื่อให้ได้ควำมเชื่อมัน่อย่ำงสมเหตุสมผลว่ำงบกำรเงนิโดยรวมปรำศจำกกำรแสดง
ขอ้มูลที่ขดัต่อขอ้เท็จจรงิอนัเป็นสำระส ำคญัหรอืไม่ ไม่ว่ำจะเกิดจำกกำรทุจรติหรอืขอ้ผดิพลำด และเสนอรำยงำนของผู้สอบ
บัญชีซึ่งรวมควำมเห็นของข้ำพเจ้ำอยู่ด้วย ควำมเชื่อมัน่อย่ำงสมเหตุสมผลคือควำมเชื่อมัน่ในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นกำร
รบัประกันว่ำกำรปฏิบัติงำนตรวจสอบตำมมำตรฐำนกำรสอบบัญชีจะสำมำรถตรวจพบข้อมูลที่ขดัต่อข้อเท็จจริงอันเป็น
สำระส ำคญัที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขดัต่อข้อเท็จจริงอำจเกิดจำกกำรทุจรติหรือข้อผิดพลำดและถือว่ ำมีสำระส ำคญัเมื่อ
คำดกำรณ์อย่ำงสมเหตุสมผลว่ำรำยกำรที่ขดัต่อขอ้เท็จจรงิแต่ละรำยกำรหรอืทุกรำยกำรรวมกนัจะมผีลต่อกำรตดัสนิใจทำง
เศรษฐกจิของผูใ้ชง้บกำรเงนิจำกกำรใชง้บกำรเงนิเหล่ำนี้  

ในกำรตรวจสอบของขำ้พเจำ้ตำมมำตรฐำนกำรสอบบญัช ีขำ้พเจำ้ใชดุ้ลยพนิิจและกำรสงัเกตและสงสยัเยีย่งผูป้ระกอบวชิำชพี
ตลอดกำรตรวจสอบ กำรปฏบิตังิำนของขำ้พเจำ้รวมถงึ  
• ระบุและประเมนิควำมเสีย่งจำกกำรแสดงขอ้มูลที่ขดัต่อขอ้เท็จจรงิอนัเป็นสำระส ำคญัในงบกำรเงนิไม่ว่ำจะเกิดจำกกำร

ทุจริตหรือข้อผิดพลำด ออกแบบและปฏิบัติงำนตำมวิธีกำรตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อควำมเสี่ยงเหล่ำนัน้ และได้
หลกัฐำนกำรสอบบญัชทีีเ่พยีงพอและเหมำะสมเพื่อเป็นเกณฑใ์นกำรแสดงควำมเหน็ของขำ้พเจำ้ ควำมเสีย่งทีไ่ม่พบขอ้มลู
ทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสำระส ำคญัซึง่เป็นผลมำจำกกำรทุจรติจะสงูกว่ำควำมเสีย่งทีเ่กดิจำกขอ้ผดิพลำด เน่ืองจำกกำร
ทุจรติอำจเกี่ยวกบักำรสมรูร้่วมคดิ กำรปลอมแปลงเอกสำรหลกัฐำน กำรตัง้ใจละเวน้กำรแสดงขอ้มูล กำรแสดงขอ้มลูทีไ่ม่
ตรงตำมขอ้เทจ็จรงิหรอืกำรแทรกแซงกำรควบคุมภำยใน  

• ท ำควำมเข้ำใจในระบบกำรควบคุมภำยในที่เกี่ยวข้องกับกำรตรวจสอบ เพื่อออกแบบวธิกีำรตรวจสอบที่เหมำะสมกับ
สถำนกำรณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวตัถุประสงคใ์นกำรแสดงควำมเหน็ต่อควำมมปีระสทิธผิลของกำรควบคุมภำยในของกองทุน  

• ประเมนิควำมเหมำะสมของนโยบำยกำรบญัชทีี่ผูบ้รหิำรกองทุนฯ ใช้และควำมสมเหตุสมผลของประมำณกำรทำงบญัชี
และกำรเปิดเผยขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งซึง่จดัท ำขึน้โดยผูบ้รหิำรของกองทุนฯ  

• สรุปเกี่ยวกับควำมเหมำะสมของกำรใช้เกณฑ์กำรบญัชีส ำหรบักำรด ำเนินงำนต่อเนื่องของผู้บรหิำรกองทุนฯ และจำก
หลกัฐำนกำรสอบบญัชทีีไ่ดร้บั สรุปว่ำมคีวำมไม่แน่นอนทีม่สีำระส ำคญัทีเ่กีย่วกบัเหตุกำรณ์หรอืสถำนกำรณ์ทีอ่ำจเป็นเหตุ
ใหเ้กดิขอ้สงสยัอย่ำงมนีัยส ำคญัต่อควำมสำมำรถของกองทุนในกำรด ำเนินงำนต่อเน่ืองหรอืไม่ ถ้ำขำ้พเจำ้ไดข้อ้สรุปว่ำมี
ควำมไม่แน่นอนที่มีสำระส ำคญั ข้ำพเจ้ำต้องกล่ำวไว้ในรำยงำนของผู้สอบบญัชีของข้ำพเจ้ำโดยให้ข้อสงัเกตถึงกำร



 

 

28 

 

กองทุนเปิด แอล เอช ยัง่ยืน (LHSMART) 

เปิดเผยข้อมูลในงบกำรเงินที่เกี่ยวข้อง หรือถ้ำกำรเปิดเผยข้อมูลดังกล่ำวไม่เพียงพอ ควำมเห็นของข้ำพเจ้ำจะ
เปลี่ยนแปลงไป ขอ้สรุปของขำ้พเจ้ำขึ้นอยู่กบัหลกัฐำนกำรสอบบญัชทีี่ได้รบัจนถึงวนัที่ในรำยงำนของผู้สอบบญัชขีอง
ขำ้พเจำ้ อย่ำงไรกต็ำม เหตุกำรณ์หรอืสถำนกำรณ์ในอนำคตอำจเป็นเหตุใหก้องทุนตอ้งหยุดกำรด ำเนินงำนต่อเนื่อง  

• ประเมนิกำรน ำเสนอ โครงสร้ำงและเนื้อหำของงบกำรเงนิโดยรวม รวมถงึกำรเปิดเผยขอ้มูลว่ำงบกำรเงนิแสดงรำยกำร
และเหตุกำรณ์ในรปูแบบทีท่ ำใหม้กีำรน ำเสนอขอ้มลูโดยถูกตอ้งตำมทีค่วรหรอืไม่  

ขำ้พเจ้ำได้สื่อสำรกบัผู้บรหิำรกองทุนฯ ในเรื่องต่ำง ๆ ที่ส ำคญั ซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลำของกำรตรวจสอบตำมที่ได้
วำงแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยส ำคญัที่พบจำกกำรตรวจสอบ รวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยส ำคญัในระบบกำรควบคุมภำยในหำก
ขำ้พเจำ้ไดพ้บในระหว่ำงกำรตรวจสอบของขำ้พเจำ้  

ขำ้พเจำ้ไดใ้หค้ ำรบัรองแก่ผูบ้รหิำรกองทุนฯ ว่ำขำ้พเจำ้ไดป้ฏบิตัติำมขอ้ก ำหนดจรรยำบรรณทีเ่กี่ยวขอ้งกบัควำมเป็นอสิระและ
ไดส้ื่อสำรกบัผูบ้รหิำรกองทุนฯ เกี่ยวกบัควำมสมัพนัธ์ทัง้หมดตลอดจนเรื่องอื่นซึ่งขำ้พเจำ้เชื่อว่ำมเีหตุผลทีบุ่คคลภำยนอกอำจ
พจิำรณำว่ำกระทบต่อควำมเป็นอสิระของขำ้พเจำ้และมำตรกำรทีข่ำ้พเจำ้ใชเ้พื่อป้องกนัไม่ใหข้ำ้พเจำ้ขำดควำมเป็นอสิระ  

จำกเรื่องทีส่ื่อสำรกบัผูบ้รหิำรกองทุนฯ ขำ้พเจำ้ไดพ้จิำรณำเรื่องต่ำง ๆ ทีม่นีัยส ำคญัมำกทีสุ่ดในกำรตรวจสอบงบกำรเงนิในงวด
ปัจจุบนัและก ำหนดเป็นเรื่องส ำคญัในกำรตรวจสอบ ขำ้พเจำ้ไดอ้ธบิำยเรื่องเหล่ำนี้ในรำยงำนของผูส้อบบญัชเีว้นแต่กฎหมำย
หรอืขอ้บงัคบัไม่ใหเ้ปิดเผยต่อสำธำรณะเกีย่วกบัเรื่องดงักล่ำว หรอืในสถำนกำรณ์ทีย่ำกทีจ่ะเกดิขึน้ ขำ้พเจำ้พิจำรณำว่ำไม่ควร
สื่อสำรเรื่องดงักล่ำวในรำยงำนของขำ้พเจ้ำเพรำะกำรกระท ำดงักล่ำวสำมำรถคำดกำรณ์ได้อย่ำงสมเหตุผลว่ำจะมผีลกระทบ
ในทำงลบมำกกว่ำผลประโยชน์ต่อส่วนไดเ้สยีสำธำรณะจำกกำรสื่อสำรดงักล่ำว 
 
ผูส้อบบญัชทีีร่บัผดิชอบงำนสอบบญัชแีละกำรน ำเสนอรำยงำนฉบบันี้คอื นำยอนุสรณ์  เกยีรตกิงัวำฬไกล 

 
 

 
 
นำยอนุสรณ์  เกยีรตกิงัวำฬไกล 
ผูส้อบบญัชรีบัอนุญำต เลขที ่2109 
บรษิทั เอเอสว ีแอนด ์แอสโซซเิอทส ์จ ำกดั 
กรุงเทพมหำนคร 
15 กรกฎำคม 2563 
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กองทุนเปิด แอล เอช ยัง่ยืน (LHSMART) 

กองทุนเปิด แอล เอช ยัง่ยืน 
งบดลุ 

ณ วนัท่ี 30 เมษายน 2563 

 

หน่วย : บาท

หมายเหตุ 2563 2562

สินทรพัย์

เงนิลงทุนตามมลูค่ายตุธิรรม 677,305,430.66 699,600,619.49

(ราคาทุนปี 2563 : 646,852,073.61 บาท)

(ราคาทุนปี 2562 : 641,499,084.59 บาท)

เงนิฝากธนาคาร 6 3,350,654.98         15,626,682.24        

ดอกเบีย้และเงนิปันผลค้างรบั 4,033,242.37         2,458,255.80         

ลกูหนี้จากการขายเงนิลงทุน 66,124,342.71        -                      

สนิทรพัยอ์ืน่ 18,345.21             -                      

รวมสินทรพัย์ 750,832,015.93       717,685,557.53       

หน้ีสิน

เจ้าหนี้จากการซือ้เงนิลงทุน 37,507,283.56        17,551,063.22        

เจ้าหนี้จากการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน 1,000,000.00         6,453.90               

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 975,787.24            1,064,307.37         

หนี้สนิอืน่ 114,745.89            1,121,904.91         

รวมหน้ีสิน 39,597,816.69         19,743,729.40         

สินทรพัยส์ทุธิ 711,234,199.24       697,941,828.13       

สินทรพัยส์ทุธิ :

ทุนทีไ่ด้รบัจากผูถ้อืหน่วยลงทุน 778,528,100.05      651,162,919.53      

ก าไร(ขาดทุน)สะสม

บญัชปีรบัสมดุล 66,500,796.57 7,426,676.58

ก าไร(ขาดทุน)สะสมจากการด าเนนิงาน 5 (133,794,697.38) 39,352,232.02

สินทรพัยส์ทุธิ 711,234,199.24       697,941,828.13       

สนิทรพัยส์ทุธต่ิอหน่วย 9.1356                 10.7183                

จ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายแลว้ทัง้หมด ณ วนัสิน้รอบระยะเวลาบญัช ี(หน่วย) 77,852,809.9826    65,116,291.9268    

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นสว่นหนึง่ของงบการเงนินี้
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กองทุนเปิด แอล เอช ยัง่ยืน (LHSMART) 

กองทุนเปิด แอล เอช ยัง่ยืน 
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน 

ณ วนัท่ี 30 เมษายน 2563 

 
 

หน่วย : บาท

การแสดงรายละเอยีดเงนิลงทุนใช้การจดักลุ่มตามประเภทของเงนิลงทุน

(%)

ชื่อหลกัทรพัย์ ชื่อยอ่หลกัทรพัย์ อตัราดอกเบีย้ วนัครบก าหนด

พนัธบตัร

พนัธบตัรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที ่52/182/62 CB20625A 1,000,000.00           1,000.0000          998,991.43         0.15               -            25/6/2563

พนัธบตัรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที ่16/182/63 CB20O22A 8,000,000.00           8,000.0000          7,981,736.00       1.18               -            22/10/2563

พนัธบตัรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที ่1/364/63 CB21107A 3,000,000.00           3,000.0000          2,989,720.29       0.44               -            1/7/2564

พนัธบตัรรฐับาล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ครัง้ที ่4 LB21DA 10,000,000.00         10,000.0000        10,486,382.10     1.55               3.6500 17/12/2564

พนัธบตัรรฐับาลเพือ่การปรบัโครงสรา้งหนี้ (พ.ร.ก. ช่วยเหลอืกองทุนฟ้ืนฟูฯระยะทีส่อง) 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ครัง้ที ่3 LB22DA 7,000,000.00           7,000.0000          7,240,120.79       1.07               2.0000 17/12/2565

พนัธบตัรรฐับาลเพือ่การปรบัโครงสรา้งหนี้ (พ.ร.ก. ให้อ านาจกระทรวงการคลงักูเ้งนิฯ 

พ.ศ.2552) ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครัง้ที ่1 LB29DA 2,000,000.00           2,000.0000          2,082,688.00       0.31               1.6000 17/12/2572

รวมพนัธบตัร 31,779,638.61       4.70                   

หุ้นกู้

บรษิทั ออิอน ธนสนิทรพัย ์(ไทยแลนด์) จ ากดั (มหาชน) AEON22NA 10,000,000.00                 10,000.0000 10,166,293.20     1.50               2.2700 15/11/2565

บรษิทั ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) BEM249A 5,000,000.00           5,000.0000          5,208,748.40       0.77               3.1000 7/9/2567

บรษิทั เซน็ทรลัพฒันา จ ากดั (มหาชน) CPN227A 5,000,000.00           5,000.0000          5,067,249.30       0.75               2.2000 18/7/2565

บรษิทั เฟรเซอร์ส พรอ็พเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) FPT215A 25,000,000.00         25,000.0000        25,345,600.50     3.74               2.8000 9/5/2564

บรษิทั แผ่นดนิทอง พรอ็พเพอร์ตี้ ดเีวลลอปเมน้ท์ จ ากดั (มหาชน) GOLD22NA 5,000,000.00           5,000.0000          5,024,144.10       0.74               2.4700 8/11/2565

บรษิทั เงนิตดิลอ้ จ ากดั NTL221A 10,000,000.00         10,000.0000        10,107,755.20     1.49               2.8000 24/1/2565

บรษิทั การบนิไทย จ ากดั (มหาชน) THAI21DA 30,000,000.00         30,000.0000        31,245,543.60     4.61               4.7600 26/12/2564

บรษิทั ราชธานลีสิซิง่ จ ากดั (มหาชน) THANI22OA 10,000,000.00         10,000.0000        10,114,379.20     1.49               3.0000 17/10/2565

บรษิทั ดบับลวิเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) WHA226B 5,000,000.00           5,000.0000          5,051,057.30       0.75               2.7500 30/6/2565

ทรสัต์เพือ่การลงทุนในอสงัหารมิทรพัยแ์ละสทิธกิารเช่าดบับลวิเอชเอ พรเีมีย่ม โกรท WHART22DA 5,000,000.00           5,000.0000          5,033,862.15       0.74               2.3000 4/12/2565

รวมหุ้นกู้ 112,364,632.95     16.58                 

หลกัทรพัยจ์ดทะเบียน

เงินทนุและหลกัทรพัย์

บรษิทับรหิารสนิทรพัย ์กรุงเทพพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) BAM -                              288,800.0000 6,931,200.00       1.02               

บรษิทั บตัรกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) KTC -                              107,200.0000 3,644,800.00       0.54               

บรษิทั เมอืงไทย แคปปิตอล จ ากดั (มหาชน) MTC -                              150,300.0000 7,139,250.00       1.05               

บรษิทั ศรสีวสัดิ ์คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) SAWAD -                              132,700.0000 7,132,625.00       1.05               

เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร

บรษิทั แอดวานซ ์อนิโฟร์ เซอร์วสิ จ ากดั (มหาชน) ADVANC -                       71,500.0000        14,157,000.00     2.09               

กองทุนรวมโครงสรา้งพืน้ฐานโทรคมนาคม ดจิทิลั DIF -                       1,862,670.0000    29,616,453.00     4.37               

บรษิทั อนิทชั โฮลดิ้งส ์จ ากดั (มหาชน) INTUCH -                       70,100.0000        3,750,350.00       0.55               

  มลูค่าทีต่ราไว้   จ านวนหน่วย มลูค่ายตุธิรรม

อตัราสว่นของ

มลูค่ายตุธิรรม 

(%)
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กองทุนเปิด แอล เอช ยัง่ยืน (LHSMART) 

กองทุนเปิด แอล เอช ยัง่ยืน 
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ) 

ณ วนัท่ี 30 เมษายน 2563 

 

หน่วย : บาท

การแสดงรายละเอยีดเงนิลงทุนใช้การจดักลุ่มตามประเภทของเงนิลงทุน

(%)

ชื่อหลกัทรพัย์ ชื่อยอ่หลกัทรพัย์ อตัราดอกเบีย้ วนัครบก าหนด

กองทนุรวมอสงัหาริมทรพัยแ์ละกองทรสัตเ์พ่ือการลงทนุในอสงัหาริมทรพัย์

ทรสัต์เพือ่การลงทุนในอสงัหารมิทรพัยแ์ละสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัย ์เอไอเอม็ อนิดสัเทรยีล โกรท AIMIRT -                              500,537.0000 5,956,390.30       0.88               

ทรสัต์เพือ่การลงทุนในอสงัหารมิทรพัยแ์ละสทิธกิารเช่าอมตะซมัมทิโกรท AMATAR -                              280,500.0000 2,861,100.00       0.42               

ทรสัต์เพือ่การลงทุนในสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัยภ์ริชัออฟฟิศ BOFFICE -                              345,200.0000 5,005,400.00       0.74               

ทรสัต์เพือ่การลงทุนในสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัย ์CPN รเีทล โกรท CPNREIT -                           1,137,600.0000 33,843,600.00     5.00               

กองทุนรวมสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัย ์ซ.ีพ.ีทาวเวอร์ โกรท CPTGF -                              223,900.0000 2,597,240.00       0.38               

ทรสัต์เพือ่การลงทุนในอสงัหารมิทรพัยแ์ละสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัยเ์พือ่อุตสาหกรรม 

เฟรเซอร์ส พรอ็พเพอร์ตี้ FTREIT -                           2,083,758.0000 32,506,624.80     4.80               

ทรสัต์เพือ่การลงทุนในสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัยเ์หมราช HREIT -                              610,500.0000 4,945,050.00       0.73               

ทรสัต์เพือ่การลงทุนในอสงัหารมิทรพัยอ์มิแพค็โกรท IMPACT -                           1,127,500.0000 18,603,750.00     2.75               

ทรสัต์เพือ่การลงทุนในสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัย ์เอส ไพรม ์โกรท SPRIME -                              882,200.0000 10,674,620.00     1.58               

กองทุนรวมอสงัหารมิทรพัยแ์ละสทิธกิารเช่าเทสโก้ โลตสั รเีทล โกรท TLGF -                           1,520,300.0000 28,277,580.00     4.18               

ทรสัต์เพือ่การลงทุนในอสงัหารมิทรพัยแ์ละสทิธกิารเช่าไทยแลนด์ ไพร์ม พรอ็พเพอร์ตี้ TPRIME -                           2,183,400.0000 31,659,300.00     4.68               

ทรสัต์เพือ่การลงทุนในอสงัหารมิทรพัยแ์ละสทิธกิารเช่าดบับลวิเอชเอ พรเีมีย่ม โกรท WHART -                           2,096,371.0000 33,541,936.00     4.95               

การแพทย์

บรษิทั บางกอก เชน ฮอสปิทอล จ ากดั (มหาชน) BCH -                              516,200.0000 7,071,940.00       1.04               

บรษิทั กรุงเทพดุสติเวชการ จ ากดั (มหาชน) BDMS -                              336,400.0000 6,997,120.00       1.03               

ขนส่งและโลจิสติกส์

บรษิทั ท่าอากาศยานไทย จ ากดั (มหาชน) AOT -                              115,200.0000 7,171,200.00       1.06               

บรษิทั ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) BEM -                              775,100.0000 7,324,695.00       1.08               

บรษิทั บทีเีอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส ์จ ากดั (มหาชน) BTS -                              625,300.0000 7,190,950.00       1.06               

กองทุนรวมโครงสรา้งพืน้ฐานเพือ่อนาคตประเทศไทย TFFIF -                           1,959,400.0000 21,553,400.00     3.18               

ช้ินส่วนอิเลคทรอนิคส์

บรษิทัเดลต้า อเีลคโทรนคิส ์(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) DELTA -                              162,400.0000 7,267,400.00       1.07               

บรษิทั ฮานา ไมโครอเิลค็โทรนคิส จ ากดั (มหาชน) HANA -                              262,200.0000 7,603,800.00       1.12               

บรษิทั เคซอี ีอเีลคโทรนคิส ์จ ากดั (มหาชน) KCE -                              468,200.0000 8,193,500.00       1.21               

ธนาคาร

ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) BBL -                               67,800.0000 7,051,200.00       1.04               

ธนาคารกสกิรไทย จ ากดั (มหาชน) KBANK -                               40,800.0000 3,519,000.00       0.52               

ธนาคารเกยีรตนิาคนิ จ ากดั (มหาชน) KKP -                              165,300.0000 6,983,925.00       1.03               

บรษิทั ทสิโก้ไฟแนนเชยีลกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) TISCO -                               44,900.0000 3,300,150.00       0.49               

ประกนัภยัและประกนัชีวิต

บรษิทั ทคีวิเอม็ คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) TQM -                               83,800.0000 6,599,250.00                      0.98 

ปิโตรเคมีและเคมีภณัฑ์

บรษิทั พทีที ีโกลบอล เคมคิอล จ ากดั (มหาชน) PTTGC -                              107,800.0000 4,069,450.00                      0.60 

  มลูค่าทีต่ราไว้   จ านวนหน่วย มลูค่ายตุธิรรม

อตัราสว่นของ

มลูค่ายตุธิรรม 

(%)
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กองทุนเปิด แอล เอช ยัง่ยืน (LHSMART) 

กองทุนเปิด แอล เอช ยัง่ยืน 
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ) 

ณ วนัท่ี 30 เมษายน 2563 

 
 
 

 
 
 
 
 

หน่วย : บาท

การแสดงรายละเอยีดเงนิลงทุนใช้การจดักลุ่มตามประเภทของเงนิลงทุน

(%)

ชื่อหลกัทรพัย์ ชื่อยอ่หลกัทรพัย์ อตัราดอกเบีย้ วนัครบก าหนด

พลงังานและสาธารณูปโภค

บรษิทั ผลติไฟฟ้า จ ากดั (มหาชน) EGCO -                               24,300.0000 6,949,800.00                      1.03 

บรษิทั โกลบอล เพาเวอร์ ซนิเนอร์ยี ่จ ากดั (มหาชน) GPSC -                               96,300.0000 6,789,150.00                      1.00 

บรษิทั กลัฟ์ เอน็เนอร์จ ีดเีวลลอปเมนท์ จ ากดั (มหาชน) GULF -                              196,800.0000 7,626,000.00                      1.13 

บรษิทั ปตท. จ ากดั (มหาชน) PTT -                              586,200.0000 20,810,100.00                    3.07 

บรษิทั ปตท. ส ารวจและผลติปิโตรเลยีม จ ากดั (มหาชน) PTTEP -                               88,800.0000 7,503,600.00                      1.11 

บรษิทั ราช กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) RATCH -                              110,500.0000 7,348,250.00                      1.09 

บรษิทั ไทยออยล ์จ ากดั (มหาชน) TOP -                               85,900.0000 3,521,900.00                      0.52 

พฒันาอสงัหาริมทรพัย์

บรษิทั แอสเสท เวริด์ คอร์ป จ ากดั (มหาชน) AWC -                           1,449,900.0000 7,974,450.00                      1.18 

บรษิทั เซน็ทรลัพฒันา จ ากดั (มหาชน) CPN -                              139,700.0000 6,845,300.00                      1.01 

พาณิชย์

บรษิทั ซพี ีออลล ์ จ ากดั (มหาชน) CPALL -                              202,300.0000 14,363,300.00                    2.12 

บรษิทั เซน็ทรลั รเีทล คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) CRC -                              207,000.0000 7,659,000.00                      1.13 

บรษิทั อาร์เอส จ ากดั (มหาชน) RS -                              729,600.0000 8,098,560.00                      1.20 

วสัดกุ่อสร้าง

บรษิทั ปนูซเิมนต์ไทย จ ากดั (มหาชน) SCC -                               32,400.0000 11,210,400.00                    1.66 

บรษิทั ทปิโก้แอสฟัลท์ จ ากดั (มหาชน) TASCO -                              194,000.0000 3,472,600.00                      0.51 

อาหารและเคร่ืองด่ืม

บรษิทั คาราบาวกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) CBG -                               93,400.0000 7,378,600.00                      1.09 

บรษิทั เจรญิโภคภณัฑอ์าหาร จ ากดั (มหาชน) CPF -                              259,300.0000 7,001,100.00                      1.03 

บรษิทั โอสถสภา จ ากดั (มหาชน) OSP -                               93,200.0000 3,867,800.00                      0.57 

รวม หลกัทรพัยจ์ดทะเบียน 533,161,159.10                      78.72 

677,305,430.66                    100.00 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นสว่นหนึง่ของงบการเงนินี้

  มลูค่าทีต่ราไว้   จ านวนหน่วย มลูค่ายตุธิรรม

อตัราสว่นของ

มลูค่ายตุธิรรม 

(%)

รวมเงินลงทนุทัง้ส้ิน (ราคาทนุ 646,852,073.61 บาท)
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กองทุนเปิด แอล เอช ยัง่ยืน (LHSMART) 

กองทุนเปิด แอล เอช ยัง่ยืน 
งบก าไรขาดทุน 

ส าหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 30 เมษายน 2563 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หน่วย : บาท

หมายเหตุ 2563 2562

รายได้จากการลงทนุ

รายได้เงนิปันผล 35,401,946.27 21,407,431.42

รายได้ดอกเบีย้ 5,286,626.67 4,847,078.88

รวมรายได้จากการลงทนุ 40,688,572.94 26,254,510.30

ค่าใช้จา่ย

ค่าธรรมเนยีมการจดัการ 7, 8 11,956,651.36 9,949,639.02

ค่าธรรมเนยีมผูดู้แลผลประโยชน์ 7 191,306.37 159,194.20             

ค่าธรรมเนยีมนายทะเบยีน 7, 8 2,391,330.27            1,989,927.84

ค่าธรรมเนยีมวชิาชพี 45,000.00 45,000.00

ค่าใช้จ่ายในการด าเนนิโครงการ 5,425,852.95 88,537.78

ภาษเีงนิได้ 129,721.02              -                       

รวมค่าใช้จา่ย 20,139,861.97 12,232,298.84

รายได้จากการลงทนุสทุธิ 20,548,710.97 14,022,211.46

รายการก าไร(ขาดทนุ)สทุธิจากเงินลงทนุ

รายการขาดทุนสทุธทิีเ่กดิขึน้จากเงนิลงทุน (115,210,998.14) (1,158,327.59)

รายการก าไร(ขาดทุน)สทุธทิีย่งัไม่เกดิขึน้จากเงนิลงทุน (27,648,177.85) 31,141,258.40

รวมรายการก าไร(ขาดทนุ)สทุธิจากเงินลงทนุ (142,859,175.99) 29,982,930.81

การเพ่ิมขึน้(ลดลง)ในสินทรพัยส์ทุธิจากการด าเนินงาน (122,310,465.02) 44,005,142.27

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นสว่นหนึง่ของงบการเงนินี้
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กองทุนเปิด แอล เอช ยัง่ยืน (LHSMART) 

กองทุนเปิด แอล เอช ยัง่ยืน 
งบแสดงการเปล่ียนแปลงสินทรพัยส์ทุธิ 
ส าหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 30 เมษายน 2563 

 

 
 
 
 
 
 
 

หน่วย : บาท

หมายเหตุ 2563 2562

การเพ่ิมขึน้(ลดลง)ในสินทรพัยส์ทุธิจากการด าเนินงานในระหวา่งปี

รายได้จากการลงทุนสทุธิ 20,548,710.97         14,022,211.46         

รายการขาดทุนสทุธทิีเ่กดิขึน้จากเงนิลงทุน (115,210,998.14) (1,158,327.59)

รายการก าไร(ขาดทุน)สทุธทิีย่งัไม่เกดิขึน้จากเงนิลงทุน (27,648,177.85) 31,141,258.40

การเพ่ิมขึน้(ลดลง)สทุธิในสินทรพัยส์ทุธิจากการด าเนินงาน (122,310,465.02)        44,005,142.27           

การแบง่ปันส่วนทนุให้ผูถ้อืหน่วยลงทนุ 10 (50,836,464.38)          (27,200,450.61)          

การเพ่ิมขึน้(ลดลง)ของทนุท่ีได้รบั(ท่ีรบัซ้ือคืน)จากผูถ้อืหน่วยลงทนุในระหวา่งปี

มลูค่าหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายในระหวา่งปี 1,177,140,981.80     680,870,290.90       

มลูค่าหน่วยลงทุนทีร่บัซือ้คนืในระหวา่งปี (990,701,681.29)      (521,475,829.94)      

การเพ่ิมขึน้สทุธิของทนุท่ีได้รบัจากผูถ้อืหน่วยลงทนุ 186,439,300.51         159,394,460.96         

การเพ่ิมขึน้ของสินทรพัยส์ทุธิในระหวา่งปี 13,292,371.11           176,199,152.62         

สนิทรพัยส์ทุธติ้นปี 697,941,828.13       521,742,675.51       

สินทรพัยส์ทุธิปลายปี 711,234,199.24         697,941,828.13         

หน่วย : หน่วย

2563 2562

การเปล่ียนแปลงของจ านวนหน่วยลงทนุ (มลูค่าหน่วยละ 10 บาท)

หน่วยลงทุนต้นปี 65,116,291.9268 49,600,093.7806      

บวก หน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายในระหวา่งปี 106,956,712.5532 64,360,553.2530

หกั หน่วยลงทุนทีร่บัซือ้คนืในระหวา่งปี (94,220,194.4974) (48,844,355.1068)

หน่วยลงทนุ ณ วนัส้ินปี 77,852,809.9826       65,116,291.9268       

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นสว่นหนึง่ของงบการเงนินี้



 

 

35 

 

กองทุนเปิด แอล เอช ยัง่ยืน (LHSMART) 

กองทุนเปิด แอล เอช ยัง่ยืน 
งบกระแสเงินสด 

ส าหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 30 เมษายน 2563 
 

 
 
 
 

หน่วย : บาท

2563 2562

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน

การเพ่ิมขึน้(ลดลง)ในสินทรพัยส์ทุธิจากการด าเนินงาน (122,310,465.02)           44,005,142.27               

รายการปรบักระทบการเพิม่ขึน้(ลดลง)สทุธใินสนิทรพัยส์ทุธจิากการด าเนนิงาน -

ให้เป็นเงนิสดสทุธทิีไ่ด้มาจาก(ใช้ไปใน)กจิกรรมด าเนนิงาน :-

การซือ้เงนิลงทุน (3,813,779,763.36)       (1,614,478,454.87)       

การจ าหน่ายเงนิลงทุน 3,693,320,112.13        1,463,337,080.85        

สว่นต ่ามลูค่าตราสารหนี้ตดัจ าหน่าย (104,335.93)               (988,500.86)               

การ(เพิม่ขึน้)ลดลงในดอกเบีย้และเงนิปันผลค้างรบั (1,574,986.57)            368,200.62                

การ(เพิม่ขึน้)ลดลงในลกูหนี้จากการขายเงนิลงทุน (66,124,342.71)           1,947,312.17              

การเพิม่ขึน้ในสนิทรพัยอ์ืน่ (18,345.21)                -                          

การเพิม่ขึน้ในเจ้าหนี้จากการซือ้เงนิลงทุน 19,956,220.34            6,980,043.06              

การเพิม่ขึน้ในเจ้าหนี้จากการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน 993,546.10                6,453.90                   

การเพิม่ขึน้(ลดลง)ในค่าใช้จ่ายค้างจ่าย (88,520.13)                331,089.78                

การเพิม่ขึน้(ลดลง)ในหนี้สนิอืน่ (1,007,159.02)            1,086,680.00              

รายการขาดทุนสทุธทิีเ่กดิขึน้จากเงนิลงทุน 115,210,998.14          1,158,327.59              

รายการ(ก าไร)ขาดทุนสทุธทิีย่งัไม่เกดิขึน้จากเงนิลงทุน 27,648,177.85            (31,141,258.40)           

เงินสดสทุธิใช้ไปในกิจกรรมด าเนินงาน (147,878,863.39) (127,387,883.89)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน

การจ าหน่ายหน่วยลงทุนในระหวา่งปี 1,177,140,981.80        680,870,290.90          

การรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนในระหวา่งปี (990,701,681.29)         (521,475,829.94)         

การแบ่งปันสว่นทุนให้ผูถ้อืหน่วยลงทุน (50,836,464.38)           (27,200,450.61)           

เงินสดสทุธิได้มาจากกิจกรรมจดัหาเงิน 135,602,836.13            132,194,010.35             

เงินฝากธนาคารเพ่ิมขึน้(ลดลง)สทุธิ (12,276,027.26)             4,806,126.46                 

เงนิฝากธนาคาร ณ วนัต้นปี 15,626,682.24            10,820,555.78            

เงินฝากธนาคาร ณ วนัส้ินปี (หมายเหตขุ้อ 6) 3,350,654.98                15,626,682.24               

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นสว่นหนึง่ของงบการเงนินี้
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กองทุนเปิด แอล เอช ยัง่ยืน (LHSMART) 

กองทุนเปิด แอล เอช ยัง่ยืน 
ข้อมูลทางการเงินท่ีส าคญั 

ส าหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 30 เมษายน 2563 
 

 
 
 
 
 

 หน่วย : บาท

ส าหรบัปี ส าหรบัปี ส าหรบัปี ส าหรบังวด

2563 2562 2561 11/5/59 - 30/4/60

ข้อมลูผลการด าเนินงาน (ต่อหน่วย)

มลูค่าหน่วยลงทุนเริม่แรก -                  -                  -                  10.0000

มลูค่าสนิทรพัยส์ทุธติ้นปี 10.7183 10.5189 9.9476              -                    

รายได(้ขาดทุน)จากกจิกรรมลงทุน :

รายได้จากการลงทุนสทุธิ 0.1647 0.1856 0.2075              0.3112                

รายการก าไร(ขาดทุน)สทุธทิีเ่กดิขึน้จากเงนิลงทุน (0.9239) (0.0153) 0.6936              0.4629                

รายการก าไร(ขาดทุน)สทุธทิีย่งัไม่เกดิขึน้จากเงนิลงทุน (0.2217) 0.4122 0.4236 (0.0105)

รายได(้ขาดทุน)จากกจิกรรมลงทุนทัง้สิน้ (0.9809) 0.5825 1.3247 0.7636

หกั การแบ่งปันสว่นทุนให้ผูถ้อืหน่วยลงทุน * (0.6018) (0.3831) (0.7534) (0.8160)

มลูค่าสินทรพัยส์ทุธิปลายปี/งวด 9.1356                 10.7183               10.5189               9.9476                   

อตัราสว่นของก าไร(ขาดทุน)สทุธต่ิอมลูค่าสนิทรพัยส์ทุธถิวัเฉลีย่ระหวา่งปี/งวด (%) (13.7078) 5.9160 13.5702            6.3961                

อตัราส่วนทางการเงินท่ีส าคญัและข้อมลูประกอบเพ่ิมเติมท่ีส าคญั

มลูค่าสนิทรพัยส์ทุธปิลายปี/งวด (พนับาท) 711,234.20        697,941.83        521,742.68        1,037,649.65        

อตัราสว่นของค่าใช้จ่ายรวมต่อมลูค่าสนิทรพัยส์ทุธถิวัเฉลีย่ระหวา่งปี/งวด (%) 2.2572             1.6445              1.6458              1.4275                

อตัราสว่นรายได้จากการลงทุนรวมต่อมลูค่าสนิทรพัยส์ทุธถิวัเฉลีย่ระหวา่งปี/งวด (%) 4.5601 3.5296 3.7714              4.0338                

อตัราสว่นของจ านวนถวัเฉลีย่ถ่วงน ้าหนกัของการซือ้ขายเงนิลงทุน

ระหวา่งปี/งวดต่อมลูค่าสนิทรพัยส์ทุธถิวัเฉลีย่ระหวา่งปี/งวด (%) ** 483.7600          202.6742          218.6763           447.0373            

ข้อมลูเพ่ิมเติม **

*  ค านวณจากจ านวนหน่วยทีจ่ าหน่ายแลว้ถวัเฉลีย่ระหวา่งปี/งวด

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นสว่นหนึง่ของงบการเงนินี้

** ไม่นบัรวมเงนิฝากธนาคาร เงนิลงทุนในตัว๋สญัญาใช้เงนิ ใบรบัฝากเงนิ และการซือ้ขายเงนิลงทุนต้องเป็นรายการซือ้หรอืขายเงนิลงทุนอยา่งแท้จรงิซึง่ไม่รวมถงึการซือ้โดยมสีญัญาขายคนืหรอืการขายโดยมสีญัญาซือ้คนื
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กองทุนเปิด แอล เอช ยัง่ยืน (LHSMART) 

กองทุนเปิด แอล เอช ยัง่ยืน 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ส าหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 30 เมษายน 2563 
  

หน่วย : บาท  
1. ลกัษณะของกองทุนเปิด แอล เอช ยัง่ยืน 

กองทุนเปิด แอล เอช ยัง่ยนื จดทะเบยีนเปลีย่นชื่อเมื่อวนัที ่3 พฤษภำคม 2561 (“กองทุนฯ”) เป็นกองทุนรวมผสมแบบ
ไม่ก ำหนดสัดส่วนกำรลงทุนในตรำสำรทุน ที่มีกำรกระจำยลงทุนน้อยกว่ำเกณฑ์มำตรฐำน (Specific fund) ซึ่ง           
จดทะเบียนเป็นกองทุนรวมกับส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลกัทรพัย์และตลำดหลกัทรพัย์ (“ก.ล.ต.”) เมื่อวนัที ่      
11 พฤษภำคม 2559 มจี ำนวนเงนิทุนจดทะเบยีน 2,000.00 ล้ำนบำท (แบ่งเป็น 200,000,000.0000 หน่วย มลูค่ำหน่วยละ 
10 บำท) ซึง่ไม่มกี ำหนดระยะเวลำสิน้สุดโครงกำร 

กองทุนฯ จดักำรโดย บรษิทัหลกัทรพัย์จดักำรกองทุน แลนด์ แอนด ์เฮำ้ส ์จ ำกดั (“บรษิทัจดักำร”) กองทุนฯ มนีโยบำยที่
จะลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหลักทรพัย์ และ/หรือตรำสำร โดยจะพิจำรณำปรบัสดัส่วนกำรลงทุนของหลกัทรพัย์ และ/หรือ        
ตรำสำรดงักล่ำวไดต้ัง้แต่รอ้ยละ 0 - 100 ของมลูค่ำทรพัย์สนิสุทธขิองกองทุน อย่ำงไรกต็ำม กองทุนฯ อำจลงทุนในหรอืมี
ไว้ซึ่งสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำ (derivatives) โดยจะไม่ลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์ หรือตรำสำรที่เสนอขำยใน
ต่ำงประเทศ ตรำสำรทุนทีไ่ม่ไดจ้ดทะเบยีนในตลำดหลกัทรพัย์ (Unlisted Securities) ตรำสำรทีม่ลีกัษณะของสญัญำซื้อ
ขำยล่วงหน้ำแฝง (Structured notes) รวมถึงตรำสำรหนี้ที่มีอนัดบัควำมน่ำเชื่อถือต ่ำกว่ำที่สำมำรถลงทุนได้ (non - 
investment grade) และตรำสำรหนี้ทีไ่ม่ไดร้บักำรจดัอนัดบัควำมน่ำเชื่อถอื (Unrated Securities)  
กองทุนฯ มนีโยบำยจ่ำยเงนิปันผลแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน ตำมหลกัเกณฑแ์ละวธิกีำรทีก่ ำหนดในหนังสอืชีช้วน  

2. หลกัเกณฑใ์นการจดัท างบการเงิน 

2.1 งบกำรเงนินี้จดัท ำขึน้ตำมมำตรฐำนกำรบญัชแีละมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ รวมถงึกำรตคีวำมและแนวปฏบิตัิ
ทำงกำรบญัชทีี่ประกำศใชโ้ดยสภำวชิำชพีบญัช ี(“สภำวชิำชพีบญัช”ี) และกำรแสดงรำยกำรใน งบกำรเงนิไดจ้ดัท ำขึ้น
ตำมหลกักำรบัญชีที่รบัรองทัว่ไปภำยใต้พระรำชบญัญัติกำรบัญชี พ.ศ. 2543 และได้จดัท ำขึ้นตำมหลกัเกณฑ์และ
รูปแบบที่ก ำหนดในมำตรฐำนกำรบัญชฉีบบัที่ 106 เรื่อง กำรบญัชสี ำหรบักิจกำรที่ด ำเนินธุรกิจเฉพำะดำ้นกำรลงทุน 
และตำมประกำศของส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์

2.2 งบกำรเงนิน้ีไดจ้ดัท ำขึน้โดยใชเ้กณฑร์ำคำทุนเดมิเวน้แต่จะไดเ้ปิดเผยเป็นอย่ำงอื่นในนโยบำยกำรบญัชี 

2.3 กำรใชป้ระมำณกำรทำงบญัช ี
ในกำรจดัท ำงบกำรเงนิให้เป็นไปตำมมำตรฐำนกำรบญัชแีละมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ ผู้บรหิำรต้องใช้กำร
ประมำณและขอ้สมมตฐิำนหลำยประกำรซึ่งมผีลกระทบต่อกำรก ำหนดนโยบำยและกำรรำยงำนจ ำนวนเงนิที่เกี่ยวกบั
สนิทรพัย ์หนี้สนิ รำยได ้และค่ำใชจ้่ำยผลทีเ่กดิขึน้จรงิจงึแตกต่ำงจำกทีป่ระมำณกำรไว้ 
ประมำณกำรกำรและขอ้สมมตฐิำนทีใ่ชใ้นกำรจดัท ำงบกำรเงนิจะไดร้บักำรทบทวนอย่ำงต่อเน่ือง กำรปรบัประมำณกำร
ทำงบญัชจีะบนัทกึในงวดบญัชทีีป่ระมำณกำรดงักล่ำวไดร้บักำรทบทวนและในอนำคตทีไ่ดร้บัผลกระทบ 

3. มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิทีเ่ริม่มผีลบงัคบัในปีปัจจุบนัและทีจ่ะมผีลบงัคบัในอนำคตมรีำยละเอยีด ดงันี้ 
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หน่วย : บาท  

3.1 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิทีเ่ริม่มผีลบงัคบัใชใ้นปีปัจจุบนั 
สภำวิชำชีพบญัชีได้ออกและปรบัปรุงมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิและกำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำง
กำรเงนิฉบบัปรบัปรุง (ปรบัปรุง 2561) รวมถงึแนวปฏบิตัทิำงบญัชฉีบบัใหม ่ซึง่มผีลบงัคบัใชส้ ำหรบัรอบระยะเวลำบญัชี
ที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกรำคม 2562 ซึ่งมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินดังกล่ำวไม่มีผลกระทบอย่ำงเป็น
สำระส ำคญัต่องบกำรเงนินี้ โดยมมีำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิฉบบัใหม่ซึ่งได้มกีำรเปลี่ยนแปลงหลกักำรส ำคญั 
ดงันี้ 
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ ฉบบัที ่15 เรื่อง รำยไดจ้ำกสญัญำทีท่ ำกบัลูกคำ้ ใชแ้ทนมำตรฐำนกำรบญัชแีละกำร
ตคีวำมมำตรฐำนบญัชทีีเ่กีย่วขอ้งต่อไปนี้  
มำตรฐำนกำรบญัช ีฉบบัที ่11 (ปรบัปรุง 2560) สญัญำก่อสรำ้ง 
มำตรฐำนกำรบญัช ีฉบบัที ่18 (ปรบัปรุง 2560) รำยได ้
กำรตคีวำมมำตรฐำนกำรบญัช ีฉบบัที ่31 (ปรบัปรุง 2560) รำยได ้- รำยกำรแลกเปลีย่นเกีย่วกบับรกิำรโฆษณำ 
กำรตคีวำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ ฉบบัที ่13 
(ปรบัปรุง 2560) 

โปรแกรมสทิธพิเิศษแก่ลูกคำ้ 

กำรตคีวำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ ฉบบัที ่15 
(ปรบัปรุง 2560)  

สญัญำส ำหรบักำรก่อสรำ้งอสงัหำรมิทรพัย ์

กำรตคีวำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ ฉบบัที ่18 
(ปรบัปรุง 2560)  

กำรโอนสนิทรพัยจ์ำกลูกคำ้ 

ฝ่ำยบริหำรของกองทุนฯ ได้ประเมินแล้วเห็นว่ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับนี้ไม่มีผลกระทบอย่ำงเป็น
สำระส ำคญัต่องบกำรเงนิ 
 

3.2 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิใหม่ทีย่งัไม่มผีลบงัคบัใช ้
สภำวชิำชพีบญัชไีดอ้อกประกำศใชม้ำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิและกำรตคีวำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิที่
จะมผีลบงัคบัใชส้ ำหรบังบกำรเงนิทีม่รีอบระยะเวลำบญัชทีีเ่ริม่ในหรอืหลงัวนัที ่ 1 มกรำคม 2563 ดงันี้ 
• มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ กลุ่มเครื่องมอืทำงกำรเงนิ จ ำนวน 5 ฉบบั ประกอบดว้ย 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ ฉบบัที ่7 กำรเปิดเผยขอ้มลูเครื่องมอืทำงกำรเงนิ 
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ ฉบบัที ่9 เครื่องมอืทำงกำรเงนิ 
มำตรฐำนกำรบญัช ีฉบบัที ่32 กำรแสดงรำยกำรเครื่องมอืทำงกำรเงนิ 
กำรตคีวำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ ฉบบัที ่16 กำรป้องกนัควำมเสี่ยงของเงนิลงทุนสุทธใิน

หน่วยงำนต่ำงประเทศ 
กำรตคีวำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ ฉบบัที ่19  กำรช ำระหนี้สนิทำงกำรเงนิดว้ยตรำสำรทุน 

ปัจจุบนัฝ่ำยบรหิำรของกองทุนฯ อยู่ระหว่ำงกำรประเมินผลกระทบที่อำจมีต่องบกำรเงนิในปีที่เริม่ใช้มำตรฐำน
ดงักล่ำวมำถอืปฏบิตั ิ
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หน่วย : บาท  
• มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ ฉบบัที ่16 เรื่องสญัญำเช่ำ ใชแ้ทนมำตรฐำนกำรบญัช ีฉบบัที ่17 เรื่องสญัญำเช่ำ 

และกำรตคีวำมมำตรฐำนบญัชทีี่เกี่ยวขอ้ง อย่ำงไรก็ตำม กำรบญัชสี ำหรบัผูใ้ห้เช่ำไม่มกีำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงเป็น
สำระส ำคญัจำกมำตรฐำนกำรบญัช ีฉบบัที ่17 ผูใ้หเ้ช่ำยงัคงตอ้งจดัประเภทสญัญำเช่ำเป็นสญัญำเช่ำด ำเนินงำนโดย
ใชห้ลกักำรเช่นเดยีวกนักบัมำตรฐำนกำรบญัช ีฉบบัที ่17 

ฝ่ำยบริหำรของกองทุนฯ ได้ประเมินแล้วเห็นว่ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับนี้ไม่มีผลกระทบอย่ำงเป็น
สำระส ำคญัต่องบกำรเงนิ 

กำรประกำศใชแ้นวปฏบิตัทิำงบญัชสี ำหรบักองทุนรวมและกองทุนส ำรองเลีย้งชพี 
เมื่อวนัที ่26 ธนัวำคม 2562 ก.ล.ต. ไดใ้หค้วำมเหน็ชอบแนวปฏบิตัทิำงบญัชสี ำหรบักองทุนรวมและกองทุนส ำรองเลีย้ง
ชพีที่ประกำศใชโ้ดยสมำคมบรษิทัจดักำรลงทุน ซึ่งให้ถือปฏบิตัิกบังบกำรเงนิส ำหรบัรอบระยะเวลำบญัชทีีเ่ริม่ในหรอื
หลงัวนัที ่1 มกรำคม 2563 
ปัจจุบนัฝ่ำยบรหิำรของกองทุนอยู่ระหว่ำงกำรประเมนิผลกระทบต่องบกำรเงนิในปีที่เริม่ใช้แนวปฏิบตัทิำงบญัชฉีบบั
ดงักล่ำว 

4. นโยบายการบญัชีท่ีส าคญั  

4.1 กำรรบัรูร้ำยไดแ้ละค่ำใชจ้่ำย 
- ดอกเบีย้รบั รบัรูเ้ป็นรำยไดต้ำมระยะเวลำทีพ่งึไดร้บัโดยค ำนึงถงึผลตอบแทนทีแ่ทจ้รงิ 
- เงนิปันผลรบั รบัรูเ้ป็นรำยไดต้ัง้แต่วนัทีป่ระกำศจ่ำยและมสีทิธทิีจ่ะไดร้บั 
- บญัชส่ีวนเกนิและส่วนต ่ำมลูค่ำของตรำสำรหนี้ตดัจ ำหน่ำยตำมวธิอีตัรำดอกเบีย้ทีแ่ทจ้รงิซึง่ยอดทีต่ดัจ ำหน่ำยนี้แสดง

เป็นรำยกำรปรบัปรุงกบัดอกเบีย้รบั 
- ก ำไรหรอืขำดทุนทีเ่กดิขึน้จำกกำรจ ำหน่ำยเงนิลงทุนรบัรูเ้ป็นรำยไดห้รอืค่ำใชจ้่ำย ณ วนัทีจ่ ำหน่ำยเงนิลงทุน  
- ค่ำใชจ้่ำยรบัรูต้ำมเกณฑค์งคำ้ง 

4.2 เงนิลงทุนและกำรวดัค่ำเงนิลงทนุ 
- เงนิลงทุนจะรบัรูเ้ป็นสนิทรพัย์ดว้ยจ ำนวนตน้ทุนของเงนิลงทุน ณ วนัทีก่องทุนฯ มสีทิธใินเงนิลงทุน ต้นทุนของเงนิ

ลงทุนประกอบดว้ยรำยจ่ำยซื้อเงนิลงทุนและค่ำใชจ้่ำยโดยตรงทัง้สิน้ทีก่องทุนฯ จ่ำยเพื่อใหไ้ดม้ำซึง่เงนิลงทุนนัน้ 
- หลักทรพัย์ที่เป็นตรำสำรทุนที่มีตลำดซื้อขำยคล่องรองรับ แสดงด้วยมูลค่ำยุติธรรมโดยใช้รำคำ ปิดในตลำด

หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยของวนัทีว่ดัค่ำเงนิลงทุน  
- เงนิลงทุนในตรำสำรหนี้ในประเทศแสดงด้วยมูลค่ำยุติธรรม โดยใช้รำคำหรอือตัรำผลตอบแทนจำกกำรซื้อขำยที่

ประกำศโดยสมำคมตลำดตรำสำรหนี้ไทย ณ วนัทีว่ดัค่ำเงนิลงทุน 
- กองทุนฯ ใชว้ธิรีำคำทุนตดัจ ำหน่ำยในกำรก ำหนดมูลค่ำยุตธิรรมของตรำสำรหนี้ซึ่งมอีำยุครบก ำหนดภำยใน 90 วนั 

นับตัง้แต่วนัที่ลงทุนและไม่มเีงื่อนไขกำรต่ออำยุเมื่อมูลค่ำยุติธรรมของตรำสำรหนี้นัน้ไม่แตกต่ำงจำกรำคำทุนตัด
จ ำหน่ำยอย่ำงเป็นสำระส ำคญั 

- ก ำไร(ขำดทุน)สุทธทิีย่งัไม่เกดิขึน้จำกกำรปรบัมลูค่ำเงนิลงทุนใหเ้ป็นมลูค่ำยุตธิรรมจะรบัรูใ้นงบก ำไรขำดทุน ณ วนัที่
วดัค่ำเงนิลงทุน 
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หน่วย : บาท  
- รำคำทุนของเงนิลงทุนทีจ่ ำหน่ำยใชว้ธิถีวัเฉลีย่ถ่วงน ้ำหนัก 

4.3 ค่ำใชจ้่ำยรอตดับญัช ี
ค่ำใชจ้่ำยรอตดับญัช ีเป็นค่ำธรรมเนียมกำรจดทะเบยีนกองทุนรวม และค่ำธรรมเนียมจดัตัง้กองทุนรวม ซึ่งตดัจ ำหน่ำย
เป็นค่ำใชจ้่ำยภำยในระยะเวลำ 1 ปี โดยใชว้ธิเีสน้ตรง 

4.4 กำรแบ่งปันส่วนทุนใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุน 
 กองทุนฯ จะบนัทกึลดก ำไรสะสม ณ วนัทีป่ระกำศจ่ำยเงนิปันผล 

4.5 บญัชปีรบัสมดุล 
 บญัชปีรบัสมดุลถอืเป็นส่วนหนึ่งของก ำไรสะสม ซึ่งจะบนัทกึเมื่อมกีำรขำยหรอืรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนของกองทุนฯ เพื่อ

ท ำใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนมส่ีวนในสนิทรพัย์สุทธขิองกจิกำรลงทุนหรอืไดร้บัส่วนแบ่งจำกกจิกำรลงทุนเท่ำเทยีมกนัไม่ว่ำผู้
ถอืหน่วยลงทุนนัน้จะลงทุนหรอืเลกิลงทุนในกจิกำรลงทุน ณ เวลำใด 

4.6 ภำษเีงนิได ้
 กองทุนมหีน้ำทีเ่สยีภำษเีงนิไดน้ิตบิุคคลเฉพำะเงนิไดพ้งึประเมนิตำมมำตรำ (40)(4)(ก) แห่งประมวลรษัฎำกรในอตัรำรอ้ย

ละ 15 ของรำยไดก้่อนหกัรำยจ่ำยใด ๆ โดยมผีลบงัคบัใชต้ัง้แต่วนัที ่20 สงิหำคม 2562 

5. ก าไรสะสมจากการด าเนินงานต้นปี 

 2563 2562 

รำยไดจ้ำกเงนิลงทุนสุทธสิะสม (เริม่สะสม 11 พ.ค. 59) 57,694,597.59 43,672,386.13 

ก ำไรสุทธทิีเ่กดิขึน้จำกเงนิลงทุนสะสม (เริม่สะสม 11 พ.ค. 59) 89,234,410.30 90,392,737.89 

ก ำไรสุทธทิีย่งัไม่เกดิขึน้จำกเงนิลงทุนสะสม (เริม่สะสม 11 พ.ค. 59) 58,101,534.90 26,960,276.50 

หกั กำรแบง่ปันส่วนทุนใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุน (เริม่สะสม 11 พ.ค. 59) (165,678,310.77) (138,477,860.16) 

ก ำไรสะสมจำกกำรด ำเนินงำนตน้ปีทัง้สิน้ 39,352,232.02 22,547,540.36 

6. เงินฝากธนาคาร 

ณ วนัที ่30 เมษำยน 2563 และ 2562 เงนิฝำกธนำคำร ประกอบดว้ย :-  

 อตัรำดอกเบีย้ต่อปี (%) จ ำนวนเงนิ 

 2563 2562 2563 2562 

ธนำคำรกรุงเทพ จ ำกดั (มหำชน)    0.125 0.375     3,350,654.98     15,626,682.24 

รวม   3,350,654.98 15,626,682.24 
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7. ค่าใช้จ่าย 

บรษิัทหลกัทรพัย์จดักำรกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้ำส์ จ ำกัด เป็นผู้จดักำรกองทุนฯ และนำยทะเบียนหน่วยลงทุน โดยมี
ธนำคำรกรุงเทพ จ ำกดั (มหำชน) เป็นผูด้แูลผลประโยชน์ของกองทุนฯ  
ค่ำธรรมเนียมกำรจดักำร ค่ำธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ และค่ำธรรมเนียมนำยทะเบยีน (รอ้ยละต่อปีของมลูค่ำทรพัย์สนิ
ทัง้หมดหกัด้วยมูลค่ำหนี้สนิทัง้หมด ทัง้นี้ มูลค่ำหนี้สนิทัง้หมดไม่รวมค่ำธรรมเนียมกำรจดักำร ค่ำธรรมเนียมผู้ดูแล
ผลประโยชน์ และค่ำธรรมเนียมนำยทะเบยีนหน่วยลงทุน ณ วนัทีค่ ำนวณ) ซึง่สำมำรถสรุปไดด้งันี้ :- 

ค่ำใชจ้่ำย นโยบำยกำรก ำหนดรำคำ 

ค่ำธรรมเนียมกำรจดักำร ไม่เกนิรอ้ยละ 2.68 ต่อปี 
ค่ำธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน์ ไม่เกนิรอ้ยละ 0.11 ต่อปี 
ค่ำธรรมเนียมนำยทะเบยีน ไม่เกนิรอ้ยละ 0.27 ต่อปี  
ค่ำธรรมเนียมดงักล่ำวรวมภำษมีลูค่ำเพิม่ 

8. รายการบญัชีท่ีเก่ียวข้องกนั 

ในระหว่ำงปี กองทุนฯ มรีำยกำรบญัชทีีส่ ำคญักบักจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั รำยกำรธุรกจิดงักล่ำวเป็นไปตำมเงือ่นไขทำงกำรคำ้
และเกณฑต์ำมทีต่กลงกนัระหว่ำงกองทุนฯ และกจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั ซึง่เป็นไปตำมปกตธิุรกจิ โดยสำมำรถสรุปไดด้งันี้ 

กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั ประกอบดว้ย :- 

ชื่อกจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั ลกัษณะควำมสมัพนัธ ์

บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดักำรกองทุน แลนด ์แอนด ์เฮำ้ส ์จ ำกดั ผูจ้ดักำรกองทุนและนำยทะเบยีนหน่วยลงทุน 

บรษิทั แลนดแ์อนดเ์ฮำ้ส ์จ ำกดั (มหำชน) ผูถ้อืหุน้รำยใหญ่ในบรษิทัใหญ่ 

บรษิทั ควอลติี ้เฮำ้ส ์จ ำกดั (มหำชน) ผูถ้อืหุน้รำยใหญ่ในบรษิทัใหญ่ 

ธนำคำรแลนด ์แอนด ์เฮำ้ส ์จ ำกดั (มหำชน) ผูถ้อืหุน้ใหญ่รว่มกนั 

บรษิทัหลกัทรพัย ์แลนด ์แอนด ์เฮำ้ส ์จ ำกดั (มหำชน) ผูถ้อืหุน้ใหญ่รว่มกนั 
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รายการระหว่างกนัท่ีส าคญั มีดงัต่อไปน้ี 

  ส ำหรบัปีสิน้สุดวนัที ่30 เมษำยน 

 นโยบำยกำรก ำหนดรำคำ 2563 2562 

• บริษทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน แลนด ์แอนด ์เฮ้าส ์จ ากดั  

ค่ำธรรมเนียมกำรจดักำร ตำมเกณฑท์ีร่ะบุในหนังสอืชีช้วน 11,956,651.36 9,949,639.02 

ค่ำธรรมเนียมนำยทะเบยีน ตำมเกณฑท์ีร่ะบุในหนังสอืชีช้วน 2,391,330.27 1,989,927.84 

• บริษทั แลนดแ์อนดเ์ฮ้าส ์จ ากดั (มหาชน) (ในฐำนะผูอ้อกหลกัทรพัย)์  

ซื้อหลกัทรพัย ์ รำคำตลำด 4,855,939.87 8,305,512.16 

ขำยหลกัทรพัย ์ รำคำตลำด 4,428,946.73 9,865,618.48 

รำยไดเ้งนิปันผล ตำมอตัรำทีป่ระกำศจ่ำย         - 292,640.00 

• บริษทั ควอลิต้ี เฮ้าส ์จ ากดั (มหาชน) (ในฐำนะผูอ้อกหลกัทรพัย)์  

ซื้อหลกัทรพัย ์ รำคำตลำด 3,818,347.34 19,437,461.71 

ขำยหลกัทรพัย ์ รำคำตลำด 3,586,760.00 19,302,636.98 

รำยไดเ้งนิปันผล ตำมอตัรำทีป่ระกำศจ่ำย 90,328.00 49,768.00 

รำยไดด้อกเบีย้ รำคำตลำด         - 135,399.42 

    

    

  ส ำหรบัปีสิน้สุดวนัที ่30 เมษำยน 

 นโยบำยกำรก ำหนดรำคำ 2563 2562 

• ธนาคารแลนด ์แอนด ์เฮ้าส ์จ ากดั (มหาชน) (ในฐำนะผูอ้อกหลกัทรพัย)์  

ขำยหลกัทรพัย ์ รำคำตลำด 19,957,595.40         - 

รำยไดด้อกเบีย้ รำคำตลำด 6,712.20 350,000.00 
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• บริษทัหลกัทรพัย ์แลนด ์แอนด ์เฮ้าส ์จ ากดั (มหาชน) (ในฐำนะผูค้ำ้หลกัทรพัย)์ 

ซื้อหลกัทรพัย ์ รำคำตลำด 76,146,736.29 44,653,766.55 

ขำยหลกัทรพัย ์ รำคำตลำด 140,832,542.68 3,209,064.04 

ค่ำนำยหน้ำ ตำมทีร่ะบุในสญัญำ 348,419.35 76,713.28 

ยอดคงเหลือท่ีมีสาระส าคญักบักิจการท่ีเก่ียวข้องกนั มีดงัต่อไปน้ี 

  ณ วนัที ่30 เมษำยน 

  2563 2562 

• บริษทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน แลนด ์แอนด ์เฮ้าส ์จ ากดั  

ค่ำธรรมเนียมกำรจดักำรคำ้งจ่ำย 765,450.04 838,246.23 

ค่ำธรรมเนียมนำยทะเบยีนคำ้งจำ่ย 153,090.00 167,649.23 

• ธนาคารแลนด ์แอนด ์เฮ้าส ์จ ากดั (มหาชน)  

หลกัทรพัย ์ รำคำตลำด         - 19,918,005.40 

ดอกเบีย้คำ้งรบั รำคำตลำด         - 30,685.00 

9. ข้อมูลเก่ียวกบัการซือ้ขายเงินลงทุน 

 กองทุนฯ ไดซ้ื้อและขำยเงนิลงทุนในระหว่ำงปีสิน้สุดวนัที ่30 เมษำยน 2563 และ 2562 โดยไม่รวมเงนิลงทุนในเงนิฝำก
ธนำคำรและตัว๋สญัญำใช้เงนิเป็นจ ำนวนเงนิ 7,507.06 ล้ำนบำท และ 3,077.82 ล้ำนบำท ตำมล ำดบั โดยคดิเป็นอตัรำ
รอ้ยละ 841.3473 และ 413.7781 ต่อมลูค่ำสนิทรพัยสุ์ทธถิวัเฉลีย่ระหว่ำงปีตำมล ำดบั 

10. การแบ่งปันส่วนทุนให้ผู้ถอืหน่วยลงทุน 

ส ำหรบัปีสิน้สุดวนัที ่30 เมษำยน 2563 และ 2562 กองทุนฯ ไดจ้่ำยเงนิปันผลใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนดงันี้ 

วนัทีปิ่ดสมุด
ทะเบยีน ส ำหรบัรอบระยะเวลำ 

อตัรำต่อหน่วย 
(บำท/หน่วย) 

ส ำหรบัปีสิน้สุดวนัที ่30 เมษำยน 

2563 2562 

22 มถิุนำยน 2561 1 เมษำยน 2561 - 31 พฤษภำคม 2561 0.05     - 3,090,417.22 
24 สงิหำคม 2561 1 มถิุนำยน 2561 - 31 กรกฎำคม 2561 0.05     - 3,045,447.40 
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19 ตุลำคม 2561 1 สงิหำคม 2561 - 30 กนัยำยน 2561 0.05     - 4,005,745.55 
22 กมุภำพนัธ ์2562 1 ธนัวำคม 2561 - 31 มกรำคม 2562 0.05     - 4,243,563.54 
19 เมษำยน 2562 1 กุมภำพนัธ ์2562 - 31 มนีำคม 2562 0.20     - 12,815,276.90 
21 มถิุนำยน 2562 1 เมษำยน 2562 - 31 พฤษภำคม 2562 0.15 11,430,370.16     - 
23 สงิหำคม 2562 1 มถิุนำยน 2562 - 31 กรกฎำคม 2562 0.15 12,930,525.92     - 
18 ตุลำคม 2562 1 สงิหำคม 2562 - 30 กนัยำยน 2562 0.15 12,753,297.20     - 

20 ธนัวำคม 2562 1 ตุลำคม 2562 - 30 พฤศจกิำยน 2562 0.15 13,722,271.10     - 

  รวม 50,836,464.38 27,200,450.61 

11. เคร่ืองมือทางการเงิน 

กองทุนฯ มนีโยบำยทีจ่ะบรหิำรควำมเสีย่งของเครื่องมอืทำงกำรเงนิ ดงันี้ 

11.1 ควำมเสีย่งจำกกำรด ำเนินงำนของผูอ้อกตรำสำร (Business Risk) 
ควำมเสี่ยงที่เกิดจำกกำรด ำเนินงำนของผู้ออกตรำสำร หำกผลกำรด ำเนินงำนหรอืฐำนะกำรเงนิของผู้ออกตรำสำร 
รวมทัง้ควำมสำมำรถในกำรท ำก ำไรของผู้ออกตรำสำรเปลี่ยนแปลงไป ซึ่งอำจกระทบต่อรำคำซื้อข ำยของตรำสำร 
อย่ำงไรก็ตำม กองทุนฯ จะพิจำรณำคัดเลือกหลักทรัพย์ที่จะลงทุน โดยกำรวิเครำะห์สถำนะทำงกำรเงิน ผลกำร
ด ำเนินงำน กำรบรหิำรงำน เพื่อประกอบกำรตดัสนิใจลงทุน และยงัจะท ำกำรตดิตำมขอ้มูลข่ำวสำรของผู้ออกตรำสำร
อย่ำงใกลช้ดิและต่อเนื่อง เพื่อปรบัเปลีย่นแผนกำรลงทุนอย่ำงเหมำะสม 

11.2 ควำมเสีย่งจำกควำมสำมำรถในกำรช ำระหนี้ของผูอ้อกตรำสำร (Credit Risk) 
ควำมเสี่ยงที่ผูอ้อกตรำสำรไม่สำมำรถช ำระคนืเงนิต้นหรอืดอกเบี้ยไดต้ำมก ำหนดเวลำหรอืช ำระไม่ครบตำมจ ำนวนที่
สญัญำไว ้อย่ำงไรกต็ำม กองทุนฯ จะวเิครำะหค์ุณภำพและควำมสำมำรถในกำรช ำระหนี้ของผูอ้อกตรำสำร และทบทวน
ฐำนะกำรเงนิและควำมน่ำเชื่อถอืของผูอ้อกตรำสำรอย่ำงสม ่ำเสมอ 

11.3 ควำมเสีย่งดำ้นกำรตลำด (Market Risk) 
ควำมเสี่ยงจำกควำมผนัผวนของตรำสำรที่เกดิจำกกำรเปลี่ยนแปลงในสถำนกำรณ์ทำงเศรษฐกจิ สงัคม และกำรเมอืง
ของประเทศ ซึง่เป็นควำมเสีย่งทีบ่รษิทัผูอ้อกตรำสำรไม่สำมำรถจะควบคุมได ้อย่ำงไรกต็ำม กองทุนฯ จะพจิำรณำระดบั
ควำมผนัผวนของตรำสำรที่ลง ทุนอนัเนื่องมำจำกปัจจยัต่ำงๆ อย่ำงต่อเนื่องและสม ่ำเสมอ เพื่อน ำไปใช้ประกอบกำร
ตดัสนิใจลงทุนใหเ้หมำะสมกบัสภำวกำรณ์กำรเมอืง และภำวะตลำดเงนิ และตลำดทุนซึ่งอำจส่งผลกระทบต่อกำรลงทุน
ในตรำสำรดงักล่ำว 

11.4 ควำมเสีย่งจำกกำรขำดสภำพคล่องของตรำสำร (Liquidity Risk) 
เกดิจำกกำรทีก่องทุนฯ ไม่สำมำรถจ ำหน่ำยตรำสำรนัน้ๆ ไดใ้นรำคำทีเ่หมำะสมหรอืภำยในระยะเวลำทีต่้องกำร อย่ำงไร
กต็ำม กองทุนฯ จะพจิำรณำลงทุนในตรำสำรทีม่คีุณภำพและมสีภำพคล่องให้เหมำะสมกบัประเภทลกัษณะและนโยบำย
กำรลงทุน เพื่อมคีวำมคล่องตวัในกำรบรหิำรกองทุน ทัง้นี้ แนวทำงกำรบรหิำรควำมเสีย่งจำกกำรขำดสภำพคล่องของ
ตรำสำร จะขึน้อยู่กบักำรพจิำรณำตดัสนิใจของกองทุนฯ โดยค ำนึงถงึผลประโยชน์สงูสุดของผูถ้อืหน่วยลงทุนเป็นส ำคญั 
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กองทุนเปิด แอล เอช ยัง่ยืน 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ส าหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 30 เมษายน 2563 
  

หน่วย : บาท  

12. การอนุมติังบการเงิน 
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