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ประเภทโครงการ

: กองทุนรวมตราสารแห่งทุน
โดยแบ่งชนิดหน่วยลงทุนเป็ น 3 ชนิด ดังนี้
• ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ (LHGROWTH-R)
• ชนิดจ่ายเงินปั นผล (LHGROWTH-D)
• ชนิดสะสมมูลค่า (LHGROWTH-A)

นโยบายการลงทุน

: กองทุนจะนาเงินลงทุ นที่ระดมได้ไปลงทุนในตราสารแห่งทุนของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย โดยเฉลี่ยในรอบปี บญ
ั ชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนรวม
โดยกองทุนจะเน้นลงทุนในหุน้ ทีม่ อี ตั ราการเติบโตสูง (Growth Stock) ในระยะปานกลางถึงระยะยาว
สาหรับเงินทุนส่วนทีเ่ หลือจะนาไปลงทุนในเงินฝากธนาคาร ตราสารแห่งหนี้ ตราสารกึง่ หนี้กง่ึ ทุน ใบสาคัญ
แสดงสิทธิ รวมถึงหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ อื่นหรือการหาดอกผลโดยวิธีอ่นื ตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต.
หรือสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาหนด
กองทุนอาจลงทุนหรือมีไว้ซ่งึ สัญ ญาซื้อขายล่วงหน้ า (Derivatives) เพื่อเพิม่ ประสิทธิภาพในการบริหาร
การลงทุ น (Efficient Portfolio Management) ให้ส ามารถสร้า งผลตอบแทนจากการลงทุ น ได้เพิ่ม ขึ้น
รวมทัง้ กองทุ น อาจลงทุ น ในสัญ ญาซื้ อ ขายล่ ว งหน้ า (Derivative) เพื่ อ ลดความเสี่ย งจากการลงทุ น
(Hedging) ในกรณี ท่ีดชั นีต ลาดหลักทรัพ ย์ป รับตัวลดลง หรือ มีแนวโน้ ม ปรับตัวลดลง โดยเป็ นไปตาม
หลักเกณฑ์หรือได้รบั ความเห็นชอบจากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
กองทุนจะไม่ลงทุนในหรือมีไว้ซ่งึ หลักทรัพย์หรือตราสารทีเ่ สนอขายในต่างประเทศ ตราสารทุนของบริษทั
ที่ไม่ ได้จ ดทะเบีย นในตลาดหลัก ทรัพ ย์ฯ (Unlisted securities) ตราสารที่ม ีลัก ษณะของสัญ ญาซื้อขาย
ล่วงหน้าแฝง (Structured Notes) รวมถึงตราสารหนี้ท่มี อี นั ดับความน่ าเชื่อถือต่ ากว่าที่สามารถลงทุนได้
(non – investment grade) และตราสารหนี้ท่ไี ม่ได้รบั การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated Securities)
ทัง้ นี้ กองทุ น อาจมี ไ ว้ ซ่ึ ง ตราสารหนี้ ท่ี ม ี อ ัน ดับ ความน่ า เชื่อ ถื อ ต่ า กว่ า ที่ ส ามารถลงทุ น ได้ ( non –
investment grade) เฉพาะกรณี ท่ตี ราสารหนี้นัน้ ได้รบั การจัดอันดับความน่ าเชื่อ ถือ ที่สามารถลงทุนได้
(Investment grade) ขณะทีก่ องทุนลงทุนเท่านัน้
ในกรณี ท่ีค ณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ ส านั กงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. มีก ารแก้ไขเพิ่ม เติม ประกาศที่
เกี่ย วข้อ งกับ กฎเกณฑ์ ก ารลงทุ น ซึ่ง กระทบกับ นโยบายการลงทุ น ของกองทุ น นี้ ในภายหลัง รวมถึง
กฎเกณฑ์การลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) รวมถึงนโยบายการลงทุนอื่นใด บริษทั จัดการ
จะดาเนิน การปรับนโยบายการลงทุ นดังกล่าวเพื่อ ให้เป็ นไปตามประกาศที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ
สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนด และให้ถอื ว่าได้รบั ความเห็นชอบจากผูถ้ อื หน่วยลงทุนแล้ว
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เรียน

ท่านผูถ้ อื หน่วยลงทุน
กองทุนเปิ ด แอล เอช โกรท

บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จากัด ขอนาส่ง “รายงานสรุปสถานะการลงทุน ” เพื่อรายงาน
ผลการดาเนินงานของกองทุนตัง้ แต่วนั ที่ 1 มิถุนายน 2562 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2563 มาเพื่อโปรดทราบ
สภาพตลาดในรอบบัญชีตงั ้ แต่วนั ที่ 1 มิ ถนุ ายน 2562 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2563
ตลาดตราสารทุน
SET Index เดือน มิ.ย. 2562 ปรับตัวขึ้นอย่างร้อนแรง โดยมีปัจจัยหนุ นหลักมาจากการไหลเข้าของ Fund flow
ต่างชาติ ตอบรับ Fed และธนาคารกลางต่าง ๆ ส่งสัญญาณลดอัตราดอกเบี้ยและคาดว่าจะมีการนาโครงการ QE กลับมาใช้
กันอีกครัง้ ประเด็นนี้กดดันให้ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่า อัตราผลตอบแทนพันธบัตรของสหรัฐลดลงและต่ากว่าเมื่อเทียบ
กับพันธบัตรของกลุ่มประเทศเกิดใหม่ กระตุ้นให้เกิดการเคลื่อนย้ายของเงินลงทุนจากประเทศพัฒนาแล้วเข้าสู่ตลาดเกิดใหม่
มากขึน้ นอกจากนี้ตลาดหุน้ บ้านเรายังมีปัจจัยบวกเฉพาะตัวจากการจัดตัง้ รัฐบาลใหม่จงึ หนุ นให้ Set Index ปรับขึน้ ร้อนแรง
โดย SET Index เดือน มิ.ย. เพิ่มขึ้น 110 จุด (+6.8%) ปิ ดที่ระดับ 1,730 จุด มูลค่าการซื้อขายเฉลี่ย 59,640 ล้านบาท
ทรงตัว 2.6%mom นักลงทุนต่างชาติซ้อื สุทธิต่อเนื่องเป็ นเดือนที่ 2 อีก 46,686 ล้านบาท ส่งผลให้ 2019 YTD พลิกเป็ นบวก
40,649 ล้านบาท
SET Index เดือน ก.ค. 2562 ตลาดหุ้นพักตัวหลังจากที่ปรับตัวขึ้นอย่างร้อนแรงกว่า 110 จุด (+6.8%) ในเดือน
มิ.ย. ทีผ่ ่านมา โดยในเดือนนี้ตลาดยังคงคาดหวังเฟดจะปรับลดอัตราดอกเบีย้ รัฐบาลกลับสู่ระบอบประชาธิปไตยเต็มรูปแบบ
ส่งผลให้สถาบันจัดอันดับความน่ าเชื่อถือของต่างประเทศ อาทิ Fitch rating และ Moody ปรับเพิม่ Outlook ของประเทศขึน้
จาก Stable เป็ น Positive ส่งผลให้ Fund flow ต่างชาติยงั ไหลเข้าตลาดหุน้ ไทยอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตามด้วยดัชนีทป่ี รับ
ขึ้น ร้อนแรงไปแล้วในเดือนที่ผ่านมาทาให้ Valuation ของ SET เริม่ ตึงตัว,ตัวเลขเศรษฐกิจยังอ่อนแอ โดยเฉพาะตัวเลข
การส่งออกเดือน มิ.ย. (ไม่รวมทองคาและน้ ามัน) หดตัวมากถึง 8%yoy หดตัวมากสุดในรอบ 3 ปี ครึง่ ปั ญหาภัยแล้งรุนแรง
และขยายตัว เป็ น วงกว้างไปในหลายพื้น ที่ อีก ทัง้ ผลประกอบการของบริษัท จดทะเบีย นใน 2019 มีสัญ ญาณชะลอตัว
กลุ่มธนาคารแม้งบจะออกมาตามตลาดคาดแต่เริม่ เห็นสัญญาณ NPL สูงขึน้ ในหลายภาคธุรกิจ อีกทัง้ ยังมีปัจจัยลบจากการ
ออกมาตรการสกัดการเก็งกาไรค่าเงินบาทของแบงก์ชาติ ปั จจัยเหล่านี้กดดันให้นักลงทุนสถาบันเดินหน้ าขายปรับพอร์ต
กดดัน SET Index ตลอดทัง้ เดือน
โดยในช่วงเดือน ส.ค. 2562 SET Index ปรับตัวลงในทิศทางเดียวกับ ตลาดหุ้นต่างประเทศเนื่องจากนักลงทุ น
กลับมากังวลต่อปั ญหาสงครามการค้าที่รุนแรงมากขึ้นหลังจากจีนและสหรัฐต่างประกาศเพิม่ ภาษีนาเข้าสินค้าระหว่างกัน
เพิม่ ขึ้น นอกจากนี้นักลงทุนยังเทขายสินทรัพย์เสี่ยงเนื่องจากกังวลกับภาวะเศรษฐกิจถดถอยหลังจากอัตราผลตอบแทน
พันธบัตรรัฐบาลสหรัฐเกิดภาวะ Invert yield curve นอกจากนี้ภายในประเทศก็มีปัจจัยกดดันเช่นกัน อาทิ GDP ไตรมาส
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2/19 ขยายตัว 2.3% ต่ าสุดในรอบ 19 ไตรมาส, เกิดเหตุระเบิด 9 จุด ในพื้นทีข่ องกรุงเทพฯ และ ผูต้ รวจการแผ่นดินยื่นให้
ศาลรัฐธรรมนู ญวินิจฉัยปมถวายสัตย์ของนายกฯ กดดันให้ Set Index ณ สิ้นเดือน ส.ค. ลดลง 57 จุด (-3.3%) ปิ ดที่ระดับ
1,655 จุด แต่อย่างไรก็ตามยังคงมีปัจจัยบวกทีค่ าดว่าจะส่งผลดีต่อตลาดหุน้ ได้แก่ กนง. มีมติ 5:2 เสียงให้ลดอัตราดอกเบี้ย
นโยบาย 0.25% เป็ น 1.5% ซึง่ เป็ นการลดอัตราดอกเบี้ยเป็ นครัง้ แรกในรอบ 4 ปี และครม.อนุ มตั มิ าตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ
3 ด้านมูลค่า 3.2 แสนล้านบาท เน้นมาตรการเร่งด่วน อาทิ แก้ปัญหาภัยแล้ง และช่วยเหลือค่าครองชีพซึง่ คาดว่าจะสามารถ
กระตุน้ เศรษฐกิจได้
การซื้อขายของตลาดหุ้นไทยในเดือนกันยายน มีความผันผวนค่อนข้างสูง โดยจิตวิทยาของตลาดหุ้นไทยดีข้นึ
ในช่วงครึง่ แรกของเดือน ตามปั จจัยบวกจากต่างประเทศไม่ว่าจะเป็ นข่าวสารด้านสงครามการค้าทีผ่ ่อนคลายลง รวมทัง้ การที่
ธนาคารกลางหลัก ๆ ได้ประกาศมาตรการกระตุ้นทางการเงินเพิ่มเติม อย่างไรก็ดีหลังจากดัชนีฯ ปรับขึนทดสอบระดับ
1,680 จุดหลายครัง้ (ซึ่งเป็ นระดับสาคัญทัง้ เชิง technical และ PE band) และไม่สามารถผ่านไปได้ ส่งผลให้มแี รงขายทา
กาไรออกมาค่อนข้างมากในช่วงครึง่ หลังของเดือนกันยายน ผนวกกับมีแรงขายจากฝั ง่ นักลงทุนสถาบันในประเทศออกมา
เพิม่ เติม ซึ่งคาดว่าจะเป็ นผลจากการสารองเงินสดเพื่อจองซื้อหุ้น IPO และหุน้ PO ของบริษัทขนาดใหญ่ต่าง ๆ ขณะทีใ่ น
สัปดาห์สุดท้ายของเดือนนัน้ พบว่าแรงขายเริม่ เบาบางลงจากทุกฝ่ าย และตลาดหุน้ ไทยเริม่ สร้างฐานได้อกี ครัง้ หนึ่ง ภาพรวม
ทัง้ เดือนจึงพบว่าตลาดหุน้ ไทยมีความผันผวนค่อนข้างสูงและปิ ดปรับลดลงเล็กน้อยจากเดือนก่อนหน้านัน้ ทัง้ นี้ ดัชนีฯ ปิ ด
เดือนที่ 1,637.22 ลดลง 1.07% ด้วยมูลค่าการซื้อขายเฉลีย่ ต่อวันที่ 5.67 หมื่นล้านบาท
ในเดือน ต.ค. 2562 ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ผนั ผวนในทิศทางลงเนื่องจากนักลงทุนกังวลต่อภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว
หลังจากตัวเลขชี้นาเศรษฐกิจของไทยในหลายกิจกรรมยังหดตัวลงอย่างต่อเนื่อง นาโดย ดัชนีความเชื่อมั ่นผูบ้ ริโภคเดือน
ก.ย.ต่าสุดในรอบ 3 ปี , ตัวเลขส่งออกเดือน ก.ย. หดตัวต่อเนื่องอีก 1.4% ส่งผลให้ยอดรวม 9M19 ติดลบ 2.1%, หน่ วยงาน
ทางเศรษฐกิจทยอยลดเป้ า GDP ของไทยในปี น้ีลง อาทิ World bank ลดคาดการณ์ GDP ไทยปี น้ีเป็ น 2.7% จากเดิม 3.5%
และ IMF ลดคาดการณ์ GDP ของไทยปี น้ีเหลือขยายตัว 2.9% จากเดิมคาดขยายตัว 3.5% ปั จจัยลบดังกล่าวกดดันให้นัก
ลงทุนเทขายหุน้ ในกลุ่มธนาคารเพราะเชื่อว่าเศรษฐกิจทีช่ ะลอตัวจะทาให้อตั ราการเติบโตของสินเชื่อลดลงและยังนามาซึง่ หนี้
NPLs ที่สูงขึ้น อีกทัง้ ยังมีการขายหุ้นในกลุ่ม Real sector เพื่อลดความเสีย่ งก่อนที่บริษัทเหล่านี้จะประกาศงบ 3Q19 โดย
คาดว่าผลประกอบการของบริษทั จดทะเบียนส่วนใหญ่จะออกมาไม่ดี โดยเฉพาะกลุ่มธุรกิจโรงกลันและปิ
่
โตรเคมี โดยมูลค่า
การซื้อขายเฉลีย่ เดือน ต.ค. 2562 49,577 ล้านบาท ลดลง 12.6%mom นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิ 2,325 ล้านบาท
ตลาดหุน้ ไทยในเดือน พ.ย. 2562 ซื้อขายด้วยความผันผวนค่อนข้างสูง ตามปั จจัยทัง้ ต่างประเทศและในประเทศทีม่ ี
ทัง้ บวกและลบคละกัน ก่อนทีด่ ชั นีฯ จะปิ ดไม่เปลีย่ นแปลงมากนักจากสิน้ เดือน ต.ค. โดยดัชนีตลาดหุน้ ไทยปรับขึน้ ค่อนข้างดี
ในสัปดาห์แรกของเดือน รับข่าวบวกจากต่างประเทศเกีย่ วกับโอกาสทีจ่ ะเกิดดีลการค้าระหว่างสหรัฐฯ และจีน และความเสีย่ ง
ที่ลดลงต่อเศรษฐกิจสหรัฐฯ ถดถอย อย่างไรก็ดตี ลาดหุ้นไทยเผชิญแรงขายค่อนข้างมากในช่วงกลางเดือน จากปั จจัยลบ
ประกอบด้วย 1) กระแสข่าวเกี่ยวกับการเจรจาการค้าและดีลการค้าพลิกมาเป็ นลบเป็ นช่วง ๆ 2) ผลประกอบการ บจ.ไทย
ไตรมาส 3/2562 ต่ ากว่าที่นัก วิเคราะห์คาดการณ์ และ 3) ตัวเลข GDP ไตรมาส 3/2562 ของไทยเติบ โตต่ ากว่าที่ตลาด
คาดการณ์ไว้ ทัง้ นี้ในช่วงสัปดาห์สุดท้ายของเดือน ดัชนี SET ฟื้ นตัวจากทีล่ งไปทดสอบแถว ๆ ระดับต่าสุดของรอบ ที่ 1,580
จุด ตามข่าวการเจรจาการค้าทีก่ ลับมาเป็ นบวกอีกครัง้ ผนวกกับการทยอยประกาศมาตรการกระตุน้ เศรษฐกิจของรัฐบาลไทย
ก่อนที่ตลาดหุ้นจะผันผวนทางลงอีกครัง้ ช่วงสิ้นเดือน หลังทรัมป์ ลงนามในกฎหมายติดตามความเป็ นอิสระของฮ่องกง ซึ่ง
ส่งผลให้ทางการจีนแถลงประณามสหรัฐฯ และสร้างความกังวลต่อการเจรจาการค้า
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ตลาดหุ้นไทยในเดือน ธ.ค. ยังคงซื้อขายด้วยความผันผวนที่สูง โดย SET Index แกว่งตัวลงในช่วงครึ่งแรกของ
เดือน ไปทาจุดต่าสุดของเดือน ที่ 1,543.22 เมื่อวันที่ 17 ธ.ค. ด้วยแรงกดดันจากแนวโน้มเศรษฐกิจไทยที่ยงั อยู่ในช่วงถูก
ปรับลดประมาณการต่อเนื่อง ทัง้ สาหรับปี 2562 และปี 2563 ผนวกกับความกังวลต่อปั จจัย การเมืองทัง้ ประเด็น ความ
เคลื่อนไหวนอกสภา และคะแนนเสียงของรัฐบาลในสภาฯ ทีไ่ ม่ได้แข็งแกร่งมากนัก อย่างไรก็ดี ในช่วงครึง่ หลังของเดือนนัน้
SET Index ฟื้ นตัวได้บ้างแม้ปริมาณการซื้อขายจะค่อนข้างเบาบางและยังไม่การยืนยันการปรับ ตัวขึ้นชัดเจนมากนัก โดย
ปั จจัยสนับสนุ นการรีบาวด์ได้แก่ 1) ประเด็นการเจรจาการค้าระหว่างสหรัฐฯ และจีน ซึ่งสามารถตกลงดีลการค้าในเฟสแรก
ได้ และจะมีการลงนามกันหลังช่วงหยุดปี ใหม่ 2) การฟื้ นตัวของราคาน้ามันดิบซึง่ ได้ส่งผลดีต่อหุน้ ตัวหลัก ๆ ในกลุ่มพลังงาน
และกลุ่มปิ โตรเคมี 3) แรงซื้อกลับในหุ้นจาพวกทีเ่ รียกว่า global cyclical plays ทีร่ าคาหุน้ ได้ปรับลดลงค่อนข้างมากในช่วง
ก่อนหน้านี้ โดยมีปัจจัยกระตุ้นราคาหุ้นจากแนวโน้มภาคการผลิตและแนวโน้มการค้าของโลกที่น่าจะดูดขี น้ึ บ้างในปี 2563
ทัง้ นี้ดชั นีฯ ปิ ดเดือน ธ.ค. และปี 2562 ที่ 1,579.84 จุด ลดลง 0.68% จากเดือนก่อนหน้า ด้วยมูลค่าการซื้อขายเฉลี่ย 4.68
หมื่นล้านบาท (5.20 หมื่นล้านบาทในเดือน พ.ย.) ด้านนักลงทุนต่างชาติขายสุทธิ 2.45 หมื่นล้านบาท นักลงทุนสถาบันใน
ประเทศซื้อสุทธิ 2.48 หมื่นล้านบาท พอร์ต บล. ขายสุทธิ 1.9 พันล้านบาท และนักลงทุนรายบุคคลซื้อสุทธิ 1.6 พันล้านบาท
ตลาดหุน้ ไทยในเดือน ม.ค. 2563 ปรับตัวลดลงค่อนข้างแรง และซื้อขายด้วยความผันผวนสูง โดยในช่วงครึง่ แรก
ของเดือน SET Index ซื้อขายอยู่ในกรอบแคบ ๆ และมีช่วงปรับขึน้ ได้บ้าง หลังจากนักลงทุนมีความหวังมากขึน้ ต่อการฟื้ น
ตัวของเศรษฐกิจโลกหลังจากสหรัฐฯ และจีนบรรลุดลี การค้าเฟสที่ 1 ได้ ณ วันที่ 15 ม.ค. อย่างไรก็ดใี นช่วงครึง่ หลังของเดือน
พบว่ า ภาวะการลงทุ น ในตลาดหุ้ น ไทยเป็ นลบมากขึ้น อย่ า งชัด เจน หลัง จากประเทศจีน มีก ารระบาดอย่ า งหนั ก ของ
Coronavirus และพบการติดเชือ้ ในต่างประเทศเป็ นครัง้ แรกในวันที่ 20 ม.ค. ส่งผลให้ทางการจีนตัดสินใจห้าม package tour
ในประเทศจีนทาการขายทัวร์ให้นักท่องเทีย่ ว กระทบแนวโน้มการท่องเทีย่ วและเศรษฐกิจไทยอย่างมีนัยสาคัญ และนาไปสู่
การปรับลดประมาณการเศรษฐกิจเพิม่ เติมในช่วงหลายวันทีผ่ ่ านมา นอกจากนี้ประเด็นเศรษฐกิจภายในประเทศก็มคี วามไม่
แน่ น อนมากขึ้น หลัง จากประเด็น การเสีย บบัต รแทนกัน ของ ส.ส. บางราย ท าให้ต้ อ งมีก ารยื่น ศาลฯ ตีค วาม พ.ร.บ.
งบประมาณปี 2563 ทีผ่ ่านสภาฯ ไปแล้ว ดัชนีฯ ปิ ดที่ 1,514.14 ลดลง 4.16% ด้วยมูลค่าการซื้อขายเฉลีย่ ต่อวันที่ 6.25 หมื่น
ล้ า นบาท (4.68 หมื่ น ล้ า นบาทในเดือ น ธ.ค. 2562) ด้ า นนั ก ลงทุ น ต่ า งชาติ ข ายสุ ท ธิ 1.73 หมื่ น ล้ า นบาท สถาบัน
ภายในประเทศขายสุทธิ 1.23 หมื่นล้านบาท พอร์ต บล. ขายสุทธิ 821 ล้านบาท และนักลงทุนรายบุคคลซื้อสุทธิ 3.05 หมื่น
ล้านบาท
ตลาดหุ้นไทยในเดือน ก.พ. 2553 ปรับตัวลดลงแรงมาก โดยปั จจัยลบที่สาคัญได้แก่การระบาดของโคโรนาไวรัส
Covid-19 ทีก่ ระจายออกไปในหลายทวีป ไม่เพียงแต่ในประเทศจีนเท่านัน้ ส่งผลให้ความเสีย่ งของเศรษฐกิจโลกชะลอตัวได้
ยกระดับขึน้ ค่อนข้างมาก ขณะทีก่ ารบริหารจัดการไวรัสดังกล่าวภายในประเทศไทย เผชิญความท้าทายมากขึน้ หลังจากมี
ผูป้ ่ วยทีป่ กปิ ดข้อมูลการเดินทางส่งผลให้ประชาชนจานวนหนึ่งมีความเสีย่ งจะติดไวรัส ซึง่ ประเด็นข่าวดังกล่าวได้กดดัน SET
Index อย่างหนักในช่วงปลายเดือน ก.พ. ทัง้ นี้ในเดือน ก.พ. ยังเป็ นช่วงรายงานผลประกอบการไตรมาส 4/2562 ซึ่งตัวเลข
ผลประกอบการส่วนใหญ่ออกมาไม่สดใส เป็ นปั จจัยกดดันราคาหุน้ อีกทางหนึ่ง เนื่องจากมีโอกาสค่อนข้างสูงทีน่ ักวิเคราะห์จะ
ทยอยปรับลดประมาณการ GDP และ EPS ของตลาดหุน้ ไทยอีกรอบหนึ่งจากปั จจัยลบต่าง ๆ ข้างต้น และเราพบว่าปั จจัย
ลบต่าง ๆ ดังกล่าวได้บดบังพัฒนาการเชิงบวกทางการเมืองหลายประการในเดือน ก.พ. ทัง้ นี้ดชั นีฯ ปิ ดที่ 1,340.52 ลดลง
11.5% ด้วยมูลค่าการซื้อขายเฉลีย่ ต่อวันที่ 6.52 หมื่นล้านบาท (6.25 หมื่นล้านบาทในเดือน ม.ค.) ด้านนักลงทุนต่างประเทศ
ขายสุทธิ 1.96 หมื่นล้านบาท นักลงทุนสถาบันภายในประเทศขายสุทธิ 3.9 พันล้านบาท พอร์ต บล. ซื้อสุทธิ 39 ล้านบาท
และนักลงทุนรายบุคคลซื้อสุทธิ 2.35 หมื่นล้านบาท
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ตลาดหุ้นไทยในเดือน มี.ค. ปรับตัวลดลงรุนแรงมาก เนื่องจากปั จจัยลบที่มนี ัยสาคัญต่อเศรษฐกิจโลก เศรษฐกิจ
ไทย และแนวโน้มกาไร บจ. กล่าวคือไวรัส Covid-19 ระบาดไปทัวโลก
่
โดยเฉพาะในประเทศหลัก ๆ อย่างสหรัฐฯ และยูโร
โซน ส่งผลให้ทิศทาง GDP โลกปี น้ีน่าจะเข้าสู่ภาวะถดถอย และน่ าจะกระทบเศรษฐกิจไทยเช่นกัน ขณะที่ทางการไทย
ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินและสั ่งปิ ดห้างร้าน สถานบันเทิงต่าง ๆ ส่งผลให้กจิ กรรมทางเศรษฐกิจในเดือนมี.ค. น่ าจะชะลอ
ตัวมากต่อเนื่องไปในเดือน เม.ย. เช่นกัน ทัง้ นี้แนวโน้ ม GDP ของประเทศไทยปี น้ีน่าจะติดลบเช่นกัน ส่ง ผลให้กาไร บจ.
มีโอกาสชะลอตัวมากกว่าทีป่ ระเมิน ณ ขณะนี้ ขณะทีห่ ุน้ กลุ่มพลังงานซึ่งมีน้ าหนักในการคานวณดัชนีฯ ค่อนข้างสูง ก็ได้รบั
ผลกระทบค่ อนข้างมากจากสงครามราคาน้ ามัน ที่เกิดขึ้น อย่ างชัด เจนหลังจากที่ประชุ ม OPEC+ เมื่อ ต้น เดือน มี.ค. ไม่
สามารถหาข้อสรุปใด ๆ เกีย่ วกับการลดปริมาณการผลิตได้ ส่งผลให้ราคาน้ ามันดิบร่วงรุนแรงในช่วงหลายสัปดาห์ทผ่ี ่านมา
โดยในเดือนทีแ่ ล้ว ดัชนีฯ ปิ ดที่ 1,125.86 ลดลง 16.0% ด้วยมูลค่าการซื้อขายเฉลีย่ 7.13 หมื่นล้านบาท (6.52 หมื่นล้านบาท
ในเดือน ก.พ.) ด้านนักลงทุนต่างชาติขายสุทธิ 7.84 หมื่นล้านบาท นักลงทุนสถาบันในประเทศซื้อสุทธิ 4.24 หมื่นล้านบาท
พอร์ต บล. ขายสุทธิ 6.6 พันล้านบาท และนักลงทุนรายบุคคลซื้อสุทธิ 4.26 หมื่นล้านบาท
ตลาดหุ้น ไทยในเดือ น เม.ย. 2563 ฟื้ นตัว ได้แ ข็ง แกร่ง กว่ าที่เราประเมิน ไว้ โดยเราพบว่ า ปั จ จัย บวกหลัก ๆ
ทีส่ นับสนุนตลาดหุน้ โลกและตลาดหุน้ ไทยได้แก่ 1) สถานการณ์การติดเชือ้ Covid-19 ในประเทศหลัก ๆ รวมทัง้ ประเทศไทย
ซึง่ มีจานวนผูต้ ดิ เชือ้ รายวันลดลงอย่างต่อเนื่อง และสร้างความมั ่นใจให้กบั นักลงทุนว่าการติดเชือ้ ได้ผ่านพ้นจุดทีร่ ุนแรงสุดไป
แล้ว 2) มีแรงเก็งกาไรข่าวเกีย่ วกับวัคซีนและยารักษา Covid-19 เข้ามาสนับสนุนตลาดหุน้ เป็ นระยะ ๆ และ 3) หลายประเทศ
ทยอยผ่อนคลายมาตรการคุม้ เข้ม และมาตรการเว้นระยะทางสังคม ส่งผลให้ตลาดมองว่าตัวเลขเศรษฐกิจในช่วงปั จจุบนั อาจ
เป็ นช่วงทีแ่ ย่ทส่ี ุดแล้ว และภาวะเศรษฐกิจโลกรวมทัง้ เศรษฐกิจไทยในช่วงครึง่ หลังของปี น้นี ่าจะดีขน้ึ ไม่มากก็น้อย ทัง้ นี้ปัจจัย
บวกต่าง ๆ ข้างต้น ได้บดบังการร่วงหนักของตลาดน้ ามันโลก หลังจากภาวะอุปทานส่วนเกินและการที่คลังเก็บน้ ามันใน
สหรัฐฯ ใกล้เต็มความจุได้กดดันราคาน้ ามันอย่างหนักตลอดเดือน เม.ย. ดัชนีฯ SET ปิ ดเดือน เม.ย. 1,301.66 จุด เพิม่ ขึ้น
15.6% จากสิ้นเดือน เม.ย. ด้วยมูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยที่ 6.75 หมื่นล้านบาท เทียบกับ 7.13 หมื่นล้านบาทในเดือน มี.ค.
ด้านนักลงทุนต่างชาติขายสุทธิ 4.70 หมื่ นล้านบาท นักลงทุนสถาบันในประเทศซื้อสุทธิ 2.37 หมื่นล้านบาท พอร์ตบล.
ซื้อสุทธิ 4.5 พันล้านบาท และนักลงทุนรายบุคคลซื้อสุทธิ 1.88 หมื่นล้านบาท
ตลาดหุน้ ไทยในเดือน พ.ค. 2563 ซื้อขายในรูปแบบ sideways up หรือแกว่งตัวขึน้ แต่ไม่ได้ปรับขึน้ รุนแรง ซึง่ ภาวะ
ตลาดหุน้ ยังถือว่าแข็งแกร่งกว่าทีเ่ ราได้ประเมินว่าตลาดหุน้ น่ าจะมีการปรับฐานบ้าง โดยเราพบว่ามีปัจจัยบวกและปั จจัยลบ
หลายประการเข้าสู่ตลาดหุ้นแต่ปัจจัยบวกยังคงมีน้ าหนักมากกว่า โดยปั จจัยบวกที่สาคัญได้แก่ 1) ประเทศต่างๆ รวมทัง้
ประเทศไทยทยอยเปิ ดเมืองและเปิ ดธุรกิจ 2) ตัวเลขการติดเชือ้ Covid-19 ในประเทศต่าง ๆ รวมทัง้ ประเทศไทย ไม่ได้เร่งตัว
ขึน้ หลังจากการเปิ ดเมือง (ยกเว้นเพียงบางประเทศในลาตินอเมริกา และรัสเซีย อินเดีย ที่มผี ู้ติดเชื้อเร่งขึ้นมาก) ส่งผลให้
ความเสี่ยงของการต้องกลับมาปิ ดเมืองมีน้อยลง 3) ราคาน้ ามันดิบฟื้ นตัวค่อ นข้างแรง หลังจากผลบวกจากการทยอยลด
ปริมาณการผลิตของประเทศต่าง ๆ เริม่ ส่งผลดีต่อตลาดน้ามันโลก ขณะเดียวกันตลาดหุน้ ไทยก็เผชิญความผันผวนและมีแรง
ขายสวนเข้ามาเป็ นระยะ ๆ จากปั จจัยลบ เช่น 1) ผลประกอบการไตรมาส 1/2563 ทีร่ ายงานออกมาต่ากว่าทีต่ ลาดคาดการณ์
เล็ก น้ อย 2) สถานการณ์ ข องการท่ อ งเที่ย วในช่ ว งไตรมาส 2/2563 ถึงต้น ไตรมาส 3/2563 อาจจะแย่ ก ว่ าที่ต ลาดคาด
หลังทางการไทยยังมีคาสั ่งปิ ดน่ านฟ้ าในเดือน มิ.ย. (แต่ปัจจัยดังกล่าวก็รบั รูไ้ ด้ในราคาหุ้นที่เกี่ยวข้องค่อนข้างเร็ว) รวมทัง้
3) valuations ของตลาดหุ้น ไทยที่อ ยู่ ใ นระดับ สู งมาก จาก EPS downgrade ที่เกิด ขึ้น อย่ างต่ อ เนื่ อ ง ทัง้ นี้ ด ัช นี ฯ ปิ ด ที่
1,342.85 เพิ่มขึ้น 3.16% ด้วยมูลค่าการซื้อขายเฉลี่ย 6.41 หมื่นล้านบาท เทียบกับ 6.75 หมื่นล้านบาทในเดือน เม.ย.
นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิ 3.16 หมื่นล้านบาท นักลงทุนสถาบันภายในประเทศซื้อสุทธิ 1.78 หมื่นล้านบาท พอร์ต บล. ซื้อ
สุทธิ 308 ล้านบาท และนักลงทุนรายบุคคลซื้อสุทธิ 1.35 หมื่นล้านบาท
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กองทุนเปิ ด แอล เอช โกรท (LHGROWTH)
บริษัทขอขอบพระคุณท่านผูถ้ อื หน่ วยลงทุนเป็ นอย่างสูง ทีไ่ ด้มอบความไว้วางใจให้บริษทั บริหารเงินลงทุนของท่าน
บริษทั ยังคงยืนยันในความตัง้ ใจและทุ่มเทความสามารถเพื่อบริหารเงินของท่านอย่างมีประสิทธิภาพสูงทีส่ ุดต่อไป และหากท่าน
มีขอ้ สงสัยประการใด ท่านสามารถติดต่อมาได้ทบ่ี ริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จากัด หมายเลขโทรศัพท์
02-286-3484 หรือทีอ่ เี มล lhfund@lhfund.co.th

ขอแสดงความนับถือ
บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จากัด
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กองทุนเปิ ด แอล เอช โกรท (LHGROWTH)
รายชื่อผู้จดั การกองทุน
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กองทุนเปิ ด แอล เอช โกรท (LHGROWTH)
ตารางเปรียบเทียบผลการดาเนิ นงานของ
กองทุนเปิ ด แอล เอช โกรท (ชนิ ดสะสมมูลค่า)
มูลค่า ณ วันที่ 29 พฤษภาคม 2563

ข้อมูล ณ วันที่ 29 พฤษภาคม 2563
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กองทุนเปิ ด แอล เอช โกรท (LHGROWTH)
ตารางเปรียบเทียบผลการดาเนิ นงานของ
กองทุนเปิ ด แอล เอช โกรท (ชนิ ดจ่ายเงิ นปันผล)
มูลค่า ณ วันที่ 29 พฤษภาคม 2563

ข้อมูล ณ วันที่ 29 พฤษภาคม 2563
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กองทุนเปิ ด แอล เอช โกรท (LHGROWTH)
ตารางเปรียบเทียบผลการดาเนิ นงานของ
กองทุนเปิ ด แอล เอช โกรท (ชนิ ดขายคืนหน่ วยลงทุนอัตโนมัติ)
มูลค่า ณ วันที่ 29 พฤษภาคม 2563

ข้อมูล ณ วันที่ 29 พฤษภาคม 2563
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กองทุนเปิ ด แอล เอช โกรท (LHGROWTH)
- เอกสารการวัดผลการดาเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จดั ทาขึน้ ตามมาตรฐานการวัดผลการดาเนินงานของ กองทุนรวม
ของสมาคมบริษทั จัดการลงทุน
- ผลการดาเนินงานในอดีตของกองทุนรวมไม่ได้เป็ นสิง่ ยืนยันถึงผลการดาเนินงานในอนาคต
- การลงทุนมีความเสีย่ ง ผูล้ งทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุน

รายงานสถานะการลงทุน การกู้ยืมเงิ น และการก่อภาระผูกพัน
มูลค่า ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563
รายละเอียดการลงทุน
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ ในประเทศ
เงินฝากธนาคาร
หุน้ สามัญ
ประเภทรายการค้างรับค้างจ่ายหรือหนี้สนิ อืน่ ๆ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

มูลค่าตามราคาตลาด
156,229,765.64
10,288,587.84
145,941,177.80
3,458,882.73
159,688,648.37

%NAV
97.83
6.44
91.39
2.17
100.00

รายละเอียดการลงทุนในหลักทรัพย์
มูลค่า ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563
อัตราส่วน จานวนเงิ นต้น มูลค่ายุติธรรม
(%)
หรือ จานวนหุ้น/
(บาท)
หน่ วย

รายละเอียด

เงิ นฝากธนาคาร
ธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน)
รวมเงิ นฝากธนาคาร
หุ้นสามัญ
หมวดธุรกิจการท่องเทีย่ วและสันทนาการ
บริษทั ดิ เอราวัณ กรุ๊ป จากัด (มหาชน)
หมวดธุรกิจการแพทย์
บริษทั กรุงเทพดุสติ เวชการ จากัด(มหาชน)
บริษทั โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จากัด (มหาชน)
หมวดธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์
บริษทั ท่าอากาศยานไทย จากัด (มหาชน)
บริษทั บีทเี อส กรุ๊ป โฮลดิ้ง จากัด (มหาชน)
บริษทั พริมา มารีน จากัด (มหาชน)
บริษทั ทางด่วนและรถไฟฟ้ ากรุงเทพ จากัด (มหาชน)
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6.44
6.44

10,263,924.14

10,288,587.84
10,288,587.84

1.02

491,700.00

1,632,444.00

2.62
1.98

186,100.00
1,223,300.00

4,187,250.00
3,156,114.00

6.05
1.95
0.98
1.46

155,900.00
258,000.00
233,900.00
237,500.00

9,665,800.00
3,121,800.00
1,567,130.00
2,339,375.00

กองทุนเปิ ด แอล เอช โกรท (LHGROWTH)
รายละเอียดการลงทุนในหลักทรัพย์ (ต่อ)
มูลค่า ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563
รายละเอียด

อัตราส่วน จานวนเงิ นต้น
(%)
หรือ จานวนหุ้น/
หน่ วย

หมวดธุรกิจเงินทุนและหลักทรัพย์
บริษทั เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วสิ เซ็ส จากัด (มหาชน)
บริษทั บัตรกรุงไทย จากัด (มหาชน)
บริษทั เมืองไทย แคปปิ ตอล จากัด (มหาชน)
บริษทั ศรีสวัสดิ ์ พาวเวอร์ 1979 จากัด (มหาชน)
บริษทั บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จากัด (มหาชน)
หมวดธุรกิจชิ้นส่วนอิเลคทรอนิคส์
บริษทั เค ซี อี อีเล็คโทรนิคส์ จากัด (มหาชน)
หมวดธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร
บริษทั อินทัช โฮลดิ้งส์ จากัด (มหาชน)
บริษทั แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วสิ จากัด (มหาชน)
หมวดธุรกิจธนาคาร
ธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน)
ธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน)
ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน)
บริษทั ทิสโก้ไฟแนนเซียลกรุ๊ป จากัด (มหาชน)
หมวดธุรกิจธุรกิจการเกษตร
บริษทั ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จากัด (มหาชน)
หมวดธุรกิจบริการรับเหมาก่อสร้าง
บริษทั ช.การช่าง จากัด (มหาชน)
หมวดธุรกิจประกันภัยและประกันชีวติ
บริษทั ทีควิ เอ็ม คอร์ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน)
หมวดธุรกิจปิ โตรเคมีและเคมีภณ
ั ฑ์
บริษทั พีทที ี โกลบอล เคมิคอล จากัด (มหาชน)
หมวดธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภค
บริษทั กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จากัด (มหาชน)
บริษทั โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ย่ี จากัด (มหาชน)
บริษทั ไทยออยล์ จากัด (มหาชน)
บริษทั บี.กริม เพาเวอร์ จากัด (มหาชน)
บริษทั บีซพี จี ี จากัด (มหาชน)
บริษทั ปตท. จากัด (มหาชน)
บริษทั ปตท. สารวจและผลิตปิ โตรเลียม จากัด (มหาชน)
บริษทั ผลิตไฟฟ้ า จากัด (มหาชน)
บริษทั พลังงานบริสทุ ธิ ์ จากัด (มหาชน)
บริษทั พีทจี ี เอ็นเนอยี จากัด (มหาชน)
บริษทั ราช กรุ๊ป จากัด (มหาชน)
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มูลค่ายุติธรรม
(บาท)

0.96
1.02
1.02
0.99
2.01

75,800.00
42,100.00
29,200.00
27,730.00
136,100.00

1,538,740.00
1,620,850.00
1,627,900.00
1,580,610.00
3,211,960.00

0.97

82,800.00

1,548,360.00

0.88
3.86

26,200.00
32,000.00

1,408,250.00
6,160,000.00

2.13
1.61
1.73
2.09

31,200.00
26,700.00
37,300.00
44,500.00

3,400,800.00
2,563,200.00
2,760,200.00
3,337,500.00

0.51

30,600.00

810,900.00

0.99

95,100.00

1,578,660.00

1.99

31,200.00

3,182,400.00

0.98

36,300.00

1,560,900.00

2.71
1.46
0.96
0.99
1.02
6.33
1.47
2.06
1.93
0.50
1.53

114,500.00
30,900.00
35,500.00
29,900.00
94,500.00
284,800.00
27,900.00
11,900.00
78,900.00
54,300.00
34,900.00

4,322,375.00
2,332,950.00
1,526,500.00
1,577,225.00
1,634,850.00
10,110,400.00
2,343,600.00
3,284,400.00
3,077,100.00
798,210.00
2,443,000.00

กองทุนเปิ ด แอล เอช โกรท (LHGROWTH)
รายละเอียดการลงทุนในหลักทรัพย์ (ต่อ)
มูลค่า ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563
รายละเอียด

อัตราส่วน จานวนเงิ นต้น
(%)
หรือ จานวนหุ้น/
หน่ วย

หมวดธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
บริษทั แอสเสท เวิรด์ คอร์ป จากัด (มหาชน)
บริษทั ยู ซิต้ี จากัด (มหาชน)
บริษทั อมตะ คอร์ปอเรชั ่น จากัด (มหาชน)
บริษทั เซ็นทรัลพัฒนา จากัด (มหาชน)
หมวดธุรกิจพาณิชย์
บริษทั คอมเซเว่น จากัด (มหาชน)
บริษทั ซีพ ี ออลล์ จากัด (มหาชน)
บริษทั เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั ่น จากัด (มหาชน)
บริษทั เบอร์ล่ี ยุคเกอร์ จากัด (มหาชน)
บริษทั สยามโกลบอลเฮ้าส์ จากัด (มหาชน)
บริษทั โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จากัด (มหาชน)
หมวดธุรกิจวัสดุก่อสร้าง
บริษทั ทิปโก้แอสฟั ลท์ จากัด (มหาชน)
บริษทั ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
บริษทั ปูนซิเมนต์ไทย จากัด(มหาชน)
หมวดธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม
บริษทั คาราบาวกรุ๊ป จากัด (มหาชน)
บริษทั เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จากัด (มหาชน)
บริษทั ไทยยูเนีย่ น กรุ๊ป จากัด (มหาชน)
บริษทั น้ามันพืชไทย จากัด (มหาชน)
บริษทั ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั ่นแนล จากัด (มหาชน)
บริษทั โอสถสภา จากัด (มหาชน)
รวมหุ้นสามัญ
รวมเงิ นลงทุน
รายการค้างจ่ายหรือหนี้ สินอืน่ ๆ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
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มูลค่ายุติธรรม
(บาท)

0.89
0.04
0.97
1.88

299,300.00
6,248,280.00
106,400.00
61,000.00

1,418,682.00
62,482.80
1,542,800.00
3,004,250.00

1.01
5.02
1.58
1.55
0.48
1.52

66,000.00
113,800.00
65,400.00
58,300.00
52,500.00
163,800.00

1,617,000.00
8,022,900.00
2,517,900.00
2,477,750.00
766,500.00
2,424,240.00

0.99
0.49
1.95

72,100.00
22,200.00
9,100.00

1,586,200.00
782,550.00
3,121,300.00

1.51
3.11
2.75
1.01
1.89
1.99
91.39
97.83
2.17
100.00

24,800.00
157,600.00
320,300.00
61,100.00
162,600.00
74,900.00

2,405,600.00
4,964,400.00
4,388,110.00
1,619,150.00
3,024,360.00
3,183,250.00
145,941,177.80
156,229,765.64
3,458,882.73
159,688,648.37

กองทุนเปิ ด แอล เอช โกรท (LHGROWTH)
รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่ าเชื่อถือ ของตราสารแห่งหนี้ เงิ นฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้ กึ่งทุน
มูลค่า ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563
ประเภท
เงินฝากธนาคาร

ผูอ้ อก
ธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน)

อันดับ

มูลค่าตาม

ความน่ าเชื่อถือ

ราคาตลาด

AA+(FITCH)

10,288,587.84

สถาบันการจัดอันดับความน่ าเชื่อถือ TRIS Rating
คาอธิ บายการจัดอันดับเครดิ ตตราสารหนี้ ระยะกลางและยาวมีอายุตงั ้ แต่ 1 ปี ขึ้นไป
AAA อันดับเครดิตสูงสุด มีความเสี่ยงต่ าที่สุด ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชาระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นใน
เกณฑ์สงู สุด และได้รบั ผลกระทบน้อยมากจากการเปลีย่ นแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิง่ แวดล้อมอื่น ๆ
AA
มีความเสีย่ งต่ามาก ผูอ้ อกตราสารหนี้มคี วามสามารถในการชาระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงมาก แต่อาจ
ได้รบั ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิง่ แวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าอันดับเครดิตทีอ่ ยู่ในระดับ
AAA
A
มีความเสี่ยงในระดับต่ า ผู้ออกตราสารหนี้มคี วามสามารถในการชาระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูง แต่อาจ
ได้รบั ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ใน
ระดับสูงกว่า
BBB มีความเสี่ยงในระดับปานกลาง ผู้ออกตราสารหนี้มคี วามสามารถในการชาระดอกเบี้ยและคื นเงินต้นในเกณฑ์ท่ี
เพียงพอ แต่มคี วามอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิง่ แวดล้อมอื่น ๆ มากกว่า และอาจมี
ความสามารถในการชาระหนี้อ่อนแอลงเมื่อเทียบกับอันดับเครดิตทีอ่ ยู่ในระดับสูงกว่า
BB
มีความเสีย่ งในระดับสูง ผูอ้ อกตราสารหนี้มคี วามสามารถในการชาระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ต่ากว่าระดับ
ปานกลาง และจะได้รบั ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิง่ แวดล้อมอื่น ๆ ค่อนข้างชัดเจน
ซึง่ อาจส่งให้ความสามารถในการชาระหนี้อยู่ในเกณฑ์ทไ่ี ม่เพียงพอ
B
มีความเสีย่ งในระดับสูงมาก ผูอ้ อกตราสารหนี้มคี วามสามารถในการชาระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ต่า และ
อาจจะหมดความสามารถหรือ ความตัง้ ใจในการช าระหนี้ ได้ต ามการเปลี่ย นแปลงของสถานการณ์ ท างธุ รกิจ
เศรษฐกิจ และสิง่ แวดล้อมอื่น ๆ
C
มีความเสี่ยงในการผิดนัดชาระหนี้สูงทีส่ ุด ผู้ออกตราสารหนี้ไม่มคี วามสามารถในการชาระดอกเบี้ยและคืนเงินต้น
ตามกาหนดอย่างชัดเจน โดยต้องอาศัยเงือ่ นไขทีเ่ อือ้ อานวยทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิง่ แวดล้อมอื่น ๆ อย่างมากจึง
จะมีความสามารถในการชาระหนี้ได้
D
เป็ นระดับทีอ่ ยู่ในสภาวะผิดนัดชาระหนี้ โดยผูอ้ อกตราสารหนี้ไม่สามารถชาระดอกเบีย้ และคืนเงินต้นได้ตามกาหนด
อันดับเครดิตจาก AA ถึง C อาจมีเครือ่ งหมายบวก (+) หรือลบ (-) ต่อท้ายเพือ่ จาแนกความแตกต่างของคุณภาพของ
อันดับเครดิตภายในระดับเดียวกัน
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คาอธิ บายการจัดอันดับเครดิ ตตราสารหนี้ ระยะสัน้ มีอายุตา่ กว่า 1 ปี
T1

ผูอ้ อกตราสารหนี้มสี ถานะทัง้ ทางด้านการตลาดและการเงินที่แข็งแกร่งในระดับดีมาก และนักลงทุนจะได้รบั ความ
คุม้ ครองจากการผิดนัดชาระหนี้ทด่ี กี ว่าอันดับเครดิตในระดับอื่น ผูอ้ อกตราสารทีไ่ ด้รบั อันดับเครดิตในระดับดังกล่าว
ซึง่ มีเครื่องหมาย “+” ด้วยจะได้รบั ความคุม้ ครองด้านการผิดนัดชาระหนี้ทส่ี งู ยิง่ ขึน้

T2

ผูอ้ อกตราสารหนี้มสี ถานะทัง้ ทางด้านการตลาดและการเงินทีแ่ ข็งแกร่งในระดับดี และมีความสามารถในการชาระ
หนี้ระยะสัน้ ในระดับทีน่ ่าพอใจ

T3

ผูอ้ อกตราสารหนี้มคี วามสามารถในการชาระหนี้ระยะสัน้ ในระดับทีย่ อมรับได้

T4

ผูอ้ อกตราสารหนี้มคี วามสามารถในการชาระหนี้ระยะสัน้ ทีค่ ่อนข้างอ่อนแอ

อัน ดั บ เครดิ ต ทุ ก ประเภทที จ่ ัด โดย TRIS Rating เป็ น อัน ดับ เครดิ ต ตราสารหนี้ ใ นตระกู ล เงิน บาท ซึ ่ง สะท้ อ น
ความสามารถในการชาระหนี้ของผูอ้ อกตราสารโดยไม่ร วมความเสีย่ งในการเปลีย่ นแปลงการชาระหนี้จากสกุลเงินบาทเป็ น
สกุลเงินตราต่างประเทศ
นอกจากกนี้ TRIS Rating ยังกาหนด “แนวโน้มอันดับเครดิต” (Rating Outlook) เพื่อสะท้อนความเป็ นไปได้ของการ
เปลีย่ นแปลงอันดับเครดิตของผูอ้ อกตราสารในระยะปานกลางหรือระยะยาว โดย TRIS Rating จะพิจารณาถึงโอกาสทีจ่ ะเกิด
การเปลี่ย นแปลงของภาวะอุ ต สาหกรรมและสภาพแวดล้ อ มทางธุ ร กิจ ในอนาคตของผู้อ อกตราสารที่อ าจกระทบต่ อ
ความสามารถในการชาระหนี้ ทัง้ นี้ แนวโน้มอันดับเครดิตทีอ่ อกให้แก่หน่ วยงานหนึ่งๆ จะเทียบเท่ากับความสามารถในการ
ชาระหนี้ของหน่วยงานนัน้ ๆ แนวโน้มอันดับเครดิตแบ่งออกเป็ น 4 ระดับ ได้แก่
Positive

หมายถึง อันดับเครดิตอาจปรับขึน้

Stable

หมายถึง อันดับเครดิตอาจไม่เปลีย่ นแปลง

Negative

หมายถึง อันดับเครดิตอาจปรับลดลง

Developing

หมายถึง อันดับเครดิตอาจปรับขึน้ ปรับลดลง หรือไม่เปลีย่ นแปลง

สถาบันการจัดอันดับความน่ าเชื่อถือ Fitch Rating
คาอธิ บายการจัดอันดับความน่ าเชื่อถือระยะยาว สาหรับประเทศไทย
AAA(tha) แสดงถึงระดับความน่ าเชื่อถือขัน้ สูงสุดของอันดับความน่ าเชื่อถือภายในประเทศไทย ซึ่งกาหนดโดย Fitch โดย
อันดับความน่ าเชื่อถือนี้จะมอบให้กบั อันดับความน่าเชื่อถือทีม่ คี วามเสีย่ ง “น้อยทีส่ ุด” เมื่อเปรียบเทียบกับผูอ้ อก
ตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย และโดยปกติแล้วจะกาหนดให้แก่ตราสารทางการเงินที่ออกหรือค้า
ประกันโดยรัฐบาล
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AA(tha)

แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขัน้ สูงมากเปรียบเทียบกับผูอ้ อกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย โดยระดับ
ความน่ าเชื่อถือของตราสารทางการเงินขัน้ นี้ต่างจากผูอ้ อกตราสารหรือตราสารอื่นที่ได้รบั การจัดอันดับ ความ
น่าเชื่อถือขัน้ สูงสุดของประเทศไทยเพียงเล็กน้อย

BBB (tha) แสดงถึงระดับความน่ าเชื่อถือขัน้ ปานกลางเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย
อย่างไรก็ดมี คี วามเป็ นไปได้มากว่าการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์หรือสภาพทางเศรษฐกิจจะมีผลกระทบต่อ
ความสามารถในการชาระหนี้ได้ตรงตามกาหนดเวลาของตราสารทางการเงินเหล่านี้มากกว่าตราสารหนี้อ่นื ที่
ได้รบั การจัดอันดับความน่าเชื่อถือในประเภททีส่ งู กว่า
BB (tha)

แสดงถึงระดับความน่ าเชื่อถือค่อนข้างต่าเมื่อเปรียบเทียบกับผูอ้ อกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย การ
ชาระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารเหล่านี้ภายในประเทศนัน้ ๆ มีความไม่แน่ นอนในระดับหนึ่งและความสามารถ
ในการชาระหนี้คนื ตามกาหนดเวลาจะมีความไม่แน่นอนมากขึน้ ตามการเปลีย่ นแปลงของเศรษฐกิจในทางลบ

B (tha)

แสดงถึงระดับ ความน่ าเชื่อ ถือขัน้ ต่ าอย่ างมีนั ย สาคัญ เมื่อเปรีย บเทียบกับ ผู้ออกตราสารหรือ ตราสารอื่น ใน
ประเทศไทย การปฏิบตั ิตามเงื่อนไขของตราสารหนี้และข้อผูกพันทางการเงินยังคงเป็ นไปได้ในปั จจุบนั แต่
ความมั ่นคงยังจากัดอยู่ในระดับหนึ่งเท่านัน้ และความสามารถในการชาระหนี้คนื ตามกาหนดเวลาอย่างต่อเนื่อง
นัน้ ไม่แน่นอน ขึน้ อยู่กบั สภาวะทีเ่ อือ้ ต่อการดาเนินธุรกิจและสภาพทางเศรษฐกิจ

CCC(tha), CC(tha), C(tha) แสดงถึงระดับความน่ าเชื่อถือขัน้ ต่ามากเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นใน
ประเทศไทย ความสามารถในการปฏิบตั ิตามข้อผูกพันทางการเงินขึ้นอยู่กบั สภาวะที่เอื้อต่อการดาเนินธุรกิจ
และการพัฒนาทางเศรษฐกิจเพียงอย่างเดียว
D(tha)

อันดับความน่ าเชื่อถือเหล่านี้ จะถูกกาหนดให้สาหรับองค์กรหรือตราสารหนี้ซง่ึ กาลังอยู่ในภาวะผิดนัดชาระหนี้
ในปั จจุบนั

คาอธิ บายการจัดอันดับความน่ าเชื่อถือระยะสัน้ สาหรับประเทศไทย
F1 (tha)

แสดงถึงระดับความสามารถขัน้ สูงสุดในการชาระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารตรงตามกาหนดเมื่อเปรียบเทียบ
กับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่น ๆ ในประเทศไทย ภายใต้อนั ดับความน่ าเชื่อถือนี้จะมอบให้สาหรับอันดับ
ความน่าเชื่อถือทีม่ คี วามเสีย่ ง “น้อยทีส่ ุด” เมื่อเปรียบเทียบกับผูอ้ อกตราสารอื่นในประเทศเดียวกันและโดยปกติ
แล้วจะกาหนดให้กบั ตราสารทางการเงินทีอ่ อกหรือค้าประกันโดยรัฐบาล ในกรณีทม่ี รี ะดับความน่าเชื่อถือสูงเป็ น
พิเศษจะมีสญ
ั ลักษณ์ “+” แสดงไว้เพิม่ เติมจากอันดับความน่าเชื่อถือทีก่ าหนด

F2 (tha)

แสดงถึงระดับความสามารถในการชาระหนี้ตามเงื่อนไขทางการเงินของตราสารตามกาหนดเวลาในระดับทีน่ ่ า
พอใจเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่น ๆ ในประเทศไทย อย่างไรก็ดี ระดับความน่ าเชื่อถือ
ดังกล่าวยังไม่อาจเทียบเท่ากับกรณีทไ่ี ด้รบั การจัดอันดับความน่าเชื่อถือทีส่ งู กว่า

F3 (tha)

แสดงถึงระดับความสามารถในการชาระหนี้ตามเงื่อนไขทางการเงินของตราสารตามกาหนดเวลาในระดับปาน
กลางเมื่อเปรียบเทียบกับผูอ้ อกตราสารหรือตราสารอื่นๆในประเทศไทย ความสามารถในการชาระหนี้ดงั กล่าว
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จะมีความไม่แน่นอนมากขึน้ ไปตามความเปลีย่ นแปลงในทางลบในระยะสัน้ มากกว่าตราสารทีไ่ ด้รบั การจัดอันดับ
ความน่าเชื่อถือทีส่ งู กว่า
B (tha)

แสดงถึงระดับความสามารถในการชาระหนี้ตามเงื่อนไขทางการเงินของตราสารตามกาหนดเวลาทีไ่ ม่แน่ นอน
เมื่อเปรียบเทียบกับผูอ้ อกตราสารหรือตราสารอื่นๆในประเทศไทย ความสามารถในการชาระหนี้ดงั กล่าวจะไม่
แน่นอนมากขึน้ ตามการเปลีย่ นแปลงทางเศรษฐกิจแลการเงินในทางลบระยะสัน้

C (tha)

แสดงถึงระดับความสามารถในการชาระหนี้ตามเงือ่ นไขทางการเงินของตราสารตามกาหนดเวลาทีไ่ ม่แน่นอนสูง
เมื่อเปรียบเทียบกับผูอ้ อกตราสารหรือตราสารอื่น ๆ ในประเทศไทย ความสามารถในการปฏิบตั ติ ามข้อผูกพัน
ทางการเงินขึน้ อยู่กบั สภาวะทีเ่ อือ้ ต่อการดาเนินธุรกิจและสภาพการณ์ทางเศรษฐกิจเท่านัน้

D (tha)

แสดงถึงการผิดนัดชาระหนี้ทไ่ี ด้เกิดขึน้ แล้วหรือกาลังจะเกิดขึน้

หมายเหตุประกอบการจัดอันดับความน่ าเชื่อถือในระยะยาว ในระยะสัน้ สาหรับประเทศไทย
เครื่องบ่งชี้พเิ ศษสาหรับประเทศไทย “tha” จะถูกระบุไว้ต่อจากอันดับความน่ าเชื่อถือทุกระดับ เพื่อแยกความแตกต่าง
ออกจากการจัดอันดับความน่ าเชื่อถือระดับสากล เครื่องหมาย “ + ” หรือ “ - ” อาจจะถูกระบุไว้เพิม่ เติมต่อจากอันดับความ
น่าเชื่อถือสาหรับประเทศหนึ่ง ๆ เพื่อแสดงถึงสถานะย่อยโดยเปรียบเทียบกันภายในอันดับความน่ าเชื่อถือขึน้ หลัก ทัง้ นี้ จะ
ไม่มกี ารระบุสญ
ั ลักษณ์ต่อท้ายดังกล่าว สาหรับอันดับความน่าเชื่อถือระดับ “AAA (tha)” หรืออันดับทีต่ ่ากว่า “CCC (tha)”
สาหรับอันดับความน่าเชื่อถือในระยะยาวและจะไม่มกี ารระบุสญ
ั ลักษณ์ต่อท้ายดังกล่าวสาหรับอันดับความน่าเชื่อถือใน
ระยะสัน้ นอกเหนือจาก “F1 (tha)”
สัญญาณการปรับอันดับความน่ าเชื่อถือ (Rating Watch) : สัญญาณการปรับอันดับความน่ าเชื่อถือจะถูกใช้เพื่อแจ้งให้
นักลงทุนทราบว่ามีความเป็ นไปได้ทจ่ี ะมีการเปลีย่ นแปลงอันดับความน่าเชื่อถือและแจ้งแนวโน้มทิศทางของการเปลีย่ นแปลง
ดังกล่าว สัญญาณดังกล่าวอาจระบุเป็ น “สัญญาณบวก” ซึง่ บ่งชีแ้ นวโน้มในการปรับอันดับความน่าเชื่อถือให้สงู ขึน้ “สัญญาณ
ลบ” จะบ่งชีแ้ นวโน้มในการปรับอันดับความน่ าเชื่อถือให้ต่าลง หรือ “สัญญาณวิวฒ
ั น์” ในกรณีทอ่ี นั ดับความน่ าเชื่อถืออาจจะ
ได้รบั การปรับขึ้น ปรับลง หรือคงที่ โดยปกติสญ
ั ญาณการปรับอันดับความน่ าเชื่อถือมักจะถูกระบุไว้สาหรับช่วงระยะเวลา
สัน้ ๆ
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กองทุนเปิ ด แอล เอช โกรท (LHGROWTH)
รายงานสรุปเงิ นลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงิ นฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้ กึ่งทุน
มูลค่า ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563
กลุม่ ของตราสารการลงทุน
(ก) ตราสารภาครัฐไทย/ตราสารภาครัฐต่างประเทศ
(ข) ตราสารทีธ่ นาคารทีม่ กี ฎหมายเฉพาะจัดตัง้ ขึน้ ธนาคารพาณิชย์
หรือบริษทั เงินทุนเป็ นผูอ้ อก/สั ่งจ่าย/รับอาวัล/คา้ ประกัน
(ค) ตราสารทีม่ อี นั ดับความน่าเชื่อถืออยูใ่ นอันดับทีส่ ามารถ
ลงทุนได้ (Investment grade)
(ง)
ตราสารทีม่ อี นั ดับความน่าเชื่อถืออยูใ่ นอันดับต่ากว่าอันดับที่
สามารถลงทุนได้ (Investment grade) หรือไม่ม ี Rating

มูลค่าตามราคาตลาด
10,288,587.84

สัดส่วนเงินลงทุนขัน้ สูงต่อมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนสาหรับกลุ่มตราสารตาม (ง) เท่ากับ 0% NAV

รายชื่อหุ้นที่ลงทุน 10 อันดับแรก พร้อมสัดส่วนการลงทุน
มูลค่า ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563
ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ชื่อหลักทรัพย์
บริษทั ปตท. จากัด (มหาชน)
บริษทั ท่าอากาศยานไทย จากัด (มหาชน)
บริษทั ซี.พี.ออลล์ จากัด (มหาชน)
บริษทั แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วสิ จากัด (มหาชน)
บริษทั เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จากัด (มหาชน)
บริษทั ไทยยูเนีย่ น กรุ๊ป จากัด (มหาชน)
บริษทั กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จากัด (มหาชน)
บริษทั กรุงเทพดุสติ เวชการ จากัด (มหาชน)
ธนาคาร กรุงเทพ จากัด (มหาชน)
บริษทั ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จากัด (มหาชน)
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ชื่อย่อ
PTT
AOT
CPALL
ADVANC
CPF
TU
GULF
BDMS
BBL
TISCO

ร้อยละของเงิ นลงทุน
6.33
6.05
5.02
3.86
3.11
2.75
2.71
2.62
2.13
2.09

%NAV
6.44

-

-

-

-

กองทุนเปิ ด แอล เอช โกรท (LHGROWTH)
รายงานการลงทุนที่ไม่เป็ นไปตามนโยบายการลงทุน
รอบปี บัญชีระหว่างวันที่ 1 มิ ถนุ ายน 2562 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2563
วันที่

รายละเอียด

การดาเนินการแก้ไข

การใช้สิทธิ ออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ผูล้ งทุนสามารถตรวจดูแนวทางในการใช้สทิ ธิออกเสียงและการดาเนินการใช้สทิ ธิออกเสียงได้ท่ี website ของบริษทั
จัดการ www.lhfund.co.th

รายงานรายชื่อของบุคคลที่เกี่ยวข้อง ที่มีการทาธุรกรรมกับกองทุนรวม
กองทุนเปิ ด แอล เอช โกรท มีการทาธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ย วข้องในรอบระยะเวลาตัง้ แต่วนั ที่ 1 มิถุนายน 2562
ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2563 ตามรายชื่อ ดังนี้
-

บริษทั แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จากัด (มหาชน)
บริษทั หลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จากัด (มหาชน)
บริษทั ควอลิตเ้ี ฮ้าส์ จากัด (มหาชน)

หมายเหตุ : ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบการทาธุรกรรมกับบุคคลทีเ่ กี่ยวข้องกับกองทุนรวม ได้ทบ่ี ริษัทจัดการโดยตรง หรือที่ website
ของบริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จากัด www.lhfund.co.th และสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
www.sec.or.th
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กองทุนเปิ ด แอล เอช โกรท (LHGROWTH)
การรับผลประโยชน์ ตอบแทนเนื่ องจากการใช้บริการบุคคลอื่นๆ (Soft Commission)
บริ ษัทที่ให้ผลประโยชน์
บริษทั หลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จากัด (มหาชน)
บริษทั หลักทรัพย์ ทรีนตี ้ี จากัด
บริษทั หลักทรัพย์ ฟิ นนั เซีย ไซรัส จากัด (มหาชน)
บริษทั หลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
บริษทั หลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
บริษทั หลักทรัพย์ ทิสโก้ จากัด (มหาชน)
บริษทั หลักทรัพย์ ภัทร จากัด (มหาชน)
บริษทั หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
บริษทั หลักทรัพย์ ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จากัด
บริษทั หลักทรัพย์ เอเชีย เวลท์ จากัด
บริษทั หลักทรัพย์ บัวหลวง จากัด (มหาชน)
บริษทั หลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จากัด
บริษทั หลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จากัด (มหาชน)
บริษทั หลักทรัพย์ กรุงศรี จากัด (มหาชน)
บริษทั หลักทรัพย์ เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จากัด
บริษทั หลักทรัพย์ ดีบเี อส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จากัด
บริษทั หลักทรัพย์อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
บริษทั หลักทรัพย์พฒั นสิน จากัด (มหาชน)
บริษทั หลักทรัพย์กสิกรไทย จากัด (มหาชน)
บริษทั หลักทรัพย์ธนชาต จากัด (มหาชน)
บริษทั หลักทรัพย์ ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จากัด
บริษทั หลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)

บทวิ เคราะห์และ
ข้อมูลข่าวสาร
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P

จัดเยี่ยมชม
บริ ษัท

สัมมนา

เหตุผลในการรับผลประโยชน์

P

P
P
P

P
P
P

P
P
P

เพือ่ ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
เพือ่ ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
เพือ่ ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
เพือ่ ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
เพือ่ ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
เพือ่ ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
เพือ่ ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
เพือ่ ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
เพือ่ ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
เพือ่ ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
เพือ่ ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
เพือ่ ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
เพือ่ ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
เพือ่ ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
เพือ่ ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
เพือ่ ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
เพือ่ ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
เพือ่ ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
เพือ่ ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
เพือ่ ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
เพือ่ ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
เพือ่ ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

P
P
P

P
P

P
P

P
P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P
P

P
P

21

กองทุนเปิ ด แอล เอช โกรท (LHGROWTH)
ค่านายหน้ าซื้อขายหลักทรัพย์
ตัง้ แต่วนั ที่ 1 มิ ถนุ ายน 2562 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2563
ลาดับ

ชื่อบริษทั นายหน้ า

ค่านายหน้ า
(บาท)

อัตราส่วน
(%)

1

บริษทั หลักทรัพย์ บัวหลวง จากัด (มหาชน)

529,461.39

15.48

2

บริษทั หลักทรัพย์ ซีจเี อส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จากัด

200,473.45

5.86

3

บริษทั หลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จากัด (มหาชน)

142,350.45

4.16

4

บริษทั หลักทรัพย์ เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จากัด

99,138.02

2.90

5

บริษทั หลักทรัพย์ ดีบเี อส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จากัด

60,169.19

1.76

6

บริษทั หลักทรัพย์ ฟิ นนั เซีย ไซรัส จากัด (มหาชน)

354,858.99

10.38

7

บริษทั หลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)

165,474.26

4.84

8

บริษทั หลักทรัพย์ กสิกรไทย จากัด (มหาชน)

654,163.41

19.13

9

บริษทั หลักทรัพย์ กรุงศรี จากัด (มหาชน)

34,328.31

1.00

10 บริษทั หลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)

377,709.53

11.04

11 บริษทั หลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จากัด (มหาชน)
12 บริษทั หลักทรัพย์ ภัทร จากัด (มหาชน)

102,770.51

3.01

207,255.50

6.06

57,665.57

1.69

434,081.67

12.69

3,419,900.25

100.00

13 บริษทั หลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จากัด
14 บริษทั หลักทรัพย์ ทิสโก้ จากัด
รวม

หมายเหตุ : *รวมภาษีมลู ค่าเพิม่

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน (Portfolio Turnover Ratio: PTR)
มูลค่า ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563
ชื่อกองทุน
PTR
กองทุนเปิด แอล เอช โกรท

5.4707

ข้อมูลการถือหน่ วยลงทุนเกิ น 1 ใน 3
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563
ชื่อกองทุน
ผู้ถือหน่ วย
กองทุนเปิ ด แอล เอช โกรท (LHGROWTH)
กลุ่มบุคคลใดบุคคลหนึ่ง
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สัดส่วน(ร้อยละ)
40.83

กองทุนเปิ ด แอล เอช โกรท (LHGROWTH)
ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม
สาหรับรอบระยะเวลาตัง้ แต่วนั ที่ 1 มิ ถนุ ายน 2562 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2563
ค่าใช้จ่ายทีเ่ รียกเก็บจากกองทุน*
Fund's Direct Expenses
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee)
ค่าธรรมเนียมผูด้ ูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee)
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (Registrar Fee)**
ค่าสอบบัญชี (Audit Fee)
ค่าทีป่ รึกษาการลงทุน (Advisory Fee)
ค่าจัดตัง้ และจดทะเบียนกองทุน (Setup and Registered Fund)
ค่าใช้จ่ายอืน่ ๆ ในการดาเนินโครงการ (Others Operating Expense)
รวมค่าใช้จ่ายทัง้ หมด***

จานวนเงิน
(หน่วย : พันบาท)
2,272.40
54.54
181.79
60.00
ไม่ม ี
0.00
25.05
2,593.78

ค่าใช้จ่ายในการซือ้ ขายหลักทรัพย์

3,419.90

ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ
เรียกเก็บจริง
ตามโครงการ*
1.340
ไม่เกินร้อยละ 2.68
0.032
ไม่เกินร้อยละ 0.11
0.107
ไม่เกินร้อยละ 0.94, 0.81
0.035
ตามทีจ่ ่ายจริง
ไม่ม ี
ไม่ม ี
0.000
ตามทีจ่ ่ายจริง
0.015
ตามทีจ่ ่ายจริง
1.529
2.016

หมายเหตุ
* ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ รวมภาษีมลู ค่าเพิม่ ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอน่ื ใดในทานองเดียวกัน (ถ้ามี)
** ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัตแิ ละชนิดจ่ายเงินปั นผลไม่เกินร้อยละ 0.94
ชนิดสะสมมูลค่า ไม่เกินร้อยละ 0.81
*** ไม่รวมค่านายหน้าซือ้ ขายหลักทรัพย์ และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ทีเ่ กิดขึน้ จากการซือ้ ขายหลักทรัพย์
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รายงานของผู้สอบบัญชีรบั อนุญาต
เสนอต่อ ผู้ถือหน่ วยลงทุนของกองทุนเปิ ด แอล เอช โกรท
ความเห็น
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของกองทุนเปิ ด แอล เอช โกรท ซึง่ ประกอบด้วยงบดุลและงบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563 งบกาไรขาดทุน งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ งบกระแสเงินสด และข้อมูลทาง
การเงินทีส่ าคัญสาหรับปี สน้ิ สุดวันเดียวกันและหมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีทส่ี าคัญ
ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินและรายละเอียดเงินลงทุ นของกองทุนเปิ ด แอล เอช โกรท ณ วันที่
31 พฤษภาคม 2563 ผลการดาเนินงาน การเปลีย่ นแปลงสินทรัพย์สุทธิ กระแสเงินสด และข้อมูลทางการเงินทีส่ าคัญสาหรับ
ปี สน้ิ สุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามทีค่ วรในสาระสาคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
เกณฑ์ในการแสดงความเห็น
ข้าพเจ้าได้ปฏิบตั งิ านตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรคความรับผิดชอบ
ของผู้สอบบัญ ชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็ นอิสระจากกองทุนตามข้อกาหนด
จรรยาบรรณของผูป้ ระกอบวิชาชีพบัญชีทก่ี าหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในส่วนทีเ่ กี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน และ
ข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่นๆ ซึ่งเป็ นไปตามข้อกาหนดเหล่านี้ ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการ
สอบบัญชีทข่ี า้ พเจ้าได้รบั เพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็ นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า
ข้อมูลอื่น
ผูบ้ ริหารกองทุนฯ เป็ นผูร้ บั ผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วย ข้อมูลซึ่งรวมอยู่ในรายงานประจาปี ของกองทุนฯ แต่
ไม่รวมถึงงบการเงินและรายงานของผูส้ อบบัญชีทอ่ี ยู่ในรายงานประจาปี นนั ้ ข้าพเจ้าคาดว่าข้าพเจ้าจะได้รบั รายงานประจาปี
ภายหลังวันทีใ่ นรายงานของผูส้ อบบัญชีน้ี
ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความเชื่อมั ่นต่อข้อมูลอื่น
ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าทีเ่ กีย่ วเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นมีความขัดแย้งทีม่ ี
สาระสาคัญกับงบการเงินหรือกับความรูท้ ไ่ี ด้รบั จากการตรวจสอบของข้าพเจ้า หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลทีข่ ดั
ต่อข้อเท็จจริงอันเป็ นสาระสาคัญหรือไม่
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เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจาปี ของกองทุนฯ และหากข้าพเจ้าสรุปได้ว่ามีการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริงอันเป็ น
สาระสาคัญ ข้าพเจ้าจะสื่อสารเรื่องดังกล่าวกับผูบ้ ริหารกองทุนฯ เพื่อให้ผบู้ ริหารกองทุนฯ ดาเนินการแก้ไขข้อมูลทีแ่ สดงขัด
ต่อข้อเท็จจริง
ความรับผิดชอบของผู้บริหารกองทุนฯ ต่องบการเงิ น
ผู้บริหารกองทุนฯ มีหน้าที่รบั ผิดชอบในการจัดทาและนาเสนองบการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในทีผ่ บู้ ริหารกองทุนฯ พิจารณาว่าจาเป็ นเพื่อให้สามารถจัดทา
งบการเงินทีป่ ราศจากการแสดงข้อมูลทีข่ ดั ต่อข้อเท็จจริงอันเป็ นสาระสาคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด
ในการจัดทางบการเงิน ผู้บริหารกองทุนฯ รับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกองทุนในการดาเนินงานต่อเนื่อง
เปิ ดเผยเรื่องที่เกี่ยวกับการดาเนินงานต่อเนื่ อง (ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์การบัญ ชีสาหรับการดาเนินงาน
ต่อเนื่องเว้นแต่ผบู้ ริหารกองทุนฯ มีความตัง้ ใจทีจ่ ะเลิกกองทุนหรือหยุดดาเนินงานหรือไม่สามารถดาเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้
ผูบ้ ริหารกองทุนฯ มีหน้าทีใ่ นการกากับดูแลกระบวนการในการจัดทารายงานทางการเงินของกองทุน
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิ น
การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวตั ถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั ่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดง
ข้อมูลทีข่ ดั ต่อข้อเท็จจริงอันเป็ นสาระสาคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผูส้ อบ
บัญ ชีซ่ึงรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อ มั ่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั ่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็ นการ
รับประกันว่าการปฏิบตั ิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญ ชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริงอัน เป็ น
สาระสาคัญที่มอี ยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ ามีสาระสาคัญเมื่อ
คาดการณ์อย่างสมเหตุสมผลว่ารายการทีข่ ดั ต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทาง
เศรษฐกิจของผูใ้ ช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหล่านี้
ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญ ชี ข้าพเจ้าใช้ดุลยพินิ จและการสังเกตและ สงสัยเยี่ยงผู้ประกอบ
วิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบตั งิ านของข้าพเจ้ารวมถึง
• ระบุและประเมินความเสีย่ งจากการแสดงข้อมูลทีข่ ดั ต่อข้อเท็จจริงอันเป็ นสาระสาคัญในงบการเงินไม่ว่าจะเกิดจากการ
ทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบตั ิงานตามวิธกี ารตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านัน้ และได้
หลักฐานการสอบบัญชีท่เี พียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็ นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสีย่ งทีไ่ ม่พบ
ข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริงอันเป็ นสาระสาคัญ ซึ่งเป็ น ผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด
เนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรูร้ ่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตัง้ ใจละเว้นการแสดงข้อมูล การ
แสดงข้อมูลทีไ่ ม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน
• ทาความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในทีเ่ กี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธกี ารตรวจสอบทีเ่ หมาะสมกับ
สถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกองทุน
• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีทผ่ี บู้ ริหารกองทุนฯ ใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชี
และการเปิ ดเผยข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้องซึง่ จัดทาขึน้ โดยผูบ้ ริหารกองทุนฯ
• สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสาหรับการดาเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหารกองทุนฯ และจาก
หลักฐานการสอบบัญชีทไ่ี ด้รบั สรุปว่ามีความไม่แน่ นอนทีม่ สี าระสาคัญทีเ่ กีย่ วกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ทอ่ี าจเป็ น
เหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสาคัญต่อความสามารถของกองทุนในการดาเนิน งานต่อเนื่องหรือไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ขอ้
สรุปว่ามีความไม่แน่นอนทีม่ สี าระสาคัญ ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของผูส้ อบบัญชีของข้าพเจ้าโดยให้ขอ้ สังเกตถึง
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•

การเปิ ดเผยข้อมูลในงบการเงินที่เกี่ยวข้อง หรือถ้าการเปิ ดเผยข้อมูลดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้าจะ
เปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กบั หลักฐานการสอบบัญชีทไ่ี ด้รบั จนถึงวันทีใ่ นรายงานของผู้สอบบัญชีของ
ข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็ นเหตุให้กองทุนต้องหยุดการดาเนินงานต่อเนื่อง
ประเมินการนาเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิ ดเผยข้อมูลว่างบการเงินแสดงรายการ
และเหตุการณ์ในรูปแบบทีท่ าให้มกี ารนาเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามทีค่ วรหรือไม่

ข้าพเจ้าได้ส่อื สารกับผู้บริหารกองทุนฯ ในเรื่องต่างๆ ทีส่ าคัญ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้
วางแผนไว้ ประเด็นที่มนี ัยสาคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องที่มนี ัยสาคัญในระบบการควบคุมภายในหาก
ข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า
ข้าพเจ้าได้ให้คารับรองแก่ผู้บริหารกองทุนฯ ว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ติ ามข้อกาหนดจรรยาบรรณทีเ่ กี่ยวข้องกับความเป็ นอิสระ
และได้ ส่ือ สารกั บ ผู้ บ ริห ารกองทุ น ฯ เกี่ ย วกั บ ความสัม พั น ธ์ ท ั ง้ หมดตลอดจนเรื่อ งอื่ น ซึ่ ง ข้ า พเจ้ า เชื่ อ ว่ า มี เหตุ ผ ลที่
บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็ นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการทีข่ า้ พเจ้าใช้เพื่อป้ องกันไม่ให้ขา้ พเจ้าขาด
ความเป็ นอิสระ
จากเรื่อ งที่ ส่ื อ สารกั บ ผู้ บ ริห ารกองทุ น ฯ ข้ า พเจ้ า ได้ พิ จ ารณาเรื่อ งต่ า งๆ ที่ มี นั ย ส าคัญ มากที่ สุ ด ในการตรวจสอบ
งบการเงินในงวดปั จจุบนั และกาหนดเป็ นเรื่องสาคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบายเรื่องเหล่านี้ในรายงานของผู้สอบ
บัญชีเว้นแต่กฎหมายหรือข้อบังคับไม่ให้เปิ ดเผยต่อสาธารณะเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว หรือในสถานการณ์ ท่ยี ากที่จะเกิดขึ้น
ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื่อสารเรื่องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระทาดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสม
เหตุผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อส่วนได้เสียสาธารณะจากการสื่อสารดังกล่าว
ผูส้ อบบัญชีทร่ี บั ผิดชอบงานสอบบัญชีและการนาเสนอรายงานฉบับนี้คอื นางขวัญใจ เกียรติกงั วาฬไกล

นางขวัญใจ เกียรติกงั วาฬไกล
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต เลขที่ 5875
บริษทั เอเอสวี แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จากัด
กรุงเทพมหานคร
25 สิงหาคม 2563
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กองทุนเปิ ด แอล เอช โกรท (LHGROWTH)
กองทุนเปิ ด แอล เอช โกรท
งบดุล
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563
หน่ วย : บาท
หมายเหตุ

2563

2562

145,941,177.80

138,395,618.30

10,263,924.14

24,547,223.72

ดอกเบี ้ยและเงินปันผลค้างรับ

87,303.70

80,351.98

ลูกหนีจ้ ากการขายเงินลงทุน

23,515,209.62

5,526,602.33

สินทรัพย์
เงินลงทุนตามมูลค่ายุตธิ รรม
(ราคาทุนปี 2563 : 140,664,122.31 บาท)
(ราคาทุนปี 2562 : 134,767,917.64 บาท)
เงินฝากธนาคาร

6

สินทรัพย์อื่น

-

6,680.24

179,807,615.26

168,556,476.57

19,855,683.05

2,907,656.68

439.59

263,000.00

251,500.35

273,108.83

11,343.90

83,617.41

20,118,966.89

3,527,382.92

สินทรัพย์ สุทธิ

159,688,648.37

165,029,093.65

สินทรัพย์ สุทธิ : ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน

148,822,292.04

135,021,522.48

26,633,643.66

16,386,207.70

(15,767,287.33)

13,621,363.47

159,688,648.37

165,029,093.65

ชนิดสะสมมูลค่า

12.2876

14.4003

ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

12.2375

14.3460

8.1552

9.5576

8,909,579.0973

7,094,593.4520

368,173.9868

339,000.7616

5,604,476.0708

6,068,557.9997

14,882,229.1549

13,502,152.2133

รวมสินทรัพย์
หนีส้ ิน
เจ้ าหนีจ้ ากการซือ้ เงินลงทุน
เจ้ าหนีจ้ ากการรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน
ค่าใช้ จ่ายค้างจ่าย
หนีส้ นิ อื่น
รวมหนีส้ ิน

กาไร(ขาดทุน)สะสม
บัญชีปรับสมดุล
กาไร(ขาดทุน)สะสมจากการดาเนินงาน

5

สินทรัพย์ สุทธิ
สินทรัพย์สทุ ธิตอ่ หน่วยที่คานวณแยกตามประเภทผู้ถือหน่วยลงทุน มีดงั นี ้

ชนิดจ่ายเงินปันผล
จานวนหน่วยลงทุนที่จาหน่ายแล้ วทังหมด
้
ณ วันสิ ้นปี (หน่วย) แยกตามประเภทผู้ถือหน่วยลงทุน มีดงั นี ้
ชนิดสะสมมูลค่า
ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ
ชนิดจ่ายเงินปันผล
รวม
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี ้
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กองทุนเปิ ด แอล เอช โกรท (LHGROWTH)
กองทุนเปิ ด แอล เอช โกรท
งบประกอบรายละเอียดเงิ นลงทุน
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563
หน่ วย : บาท
การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน
(%)

ชื่อหลักทรัพย์

ชื่อย่อหลักทรัพย์ มูลค่าทีต่ ราไว้

จานวนหน่วย

มูลค่ายุตธิ รรม

อัตราส่วนของ
มูลค่ายุตธิ รรม

หลักทรัพย์จดทะเบียน
เงิ นทุนและหลักทรัพย์
บริษทั บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จากัด (มหาชน)

BAM

-

136,100.0000

3,211,960.00

2.20

บริษทั เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วสิ เซ็ส จากัด (มหาชน)

JMT

-

75,800.0000

1,538,740.00

1.05

บริษทั บัตรกรุงไทย จากัด (มหาชน)

KTC

-

42,100.0000

1,620,850.00

1.11

บริษทั เมืองไทย แคปปิ ตอล จากัด (มหาชน)

MTC

-

29,200.0000

1,627,900.00

1.12

บริษทั ศรีสวัสดิ ์ คอร์ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน)

SAWAD

-

27,730.0000

1,580,610.00

1.08

บริษทั แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วสิ จากัด (มหาชน)

ADVANC

-

32,000.0000

6,160,000.00

4.22

บริษทั อินทัช โฮลดิ้งส์ จากัด (มหาชน)

INTUCH

-

26,200.0000

1,408,250.00

0.96

บริษทั กรุงเทพดุสติ เวชการ จากัด (มหาชน)

BDMS

-

186,100.0000

4,187,250.00

2.86

บริษทั โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จากัด (มหาชน)

CHG

-

1,223,300.0000

3,156,114.00

2.16

ERW

-

491,700.0000

1,632,444.00

1.12

บริษทั ท่าอากาศยานไทย จากัด (มหาชน)

AOT

-

155,900.0000

9,665,800.00

6.62

บริษทั ทางด่วนและรถไฟฟ้ ากรุงเทพ จากัด (มหาชน)

BEM

-

237,500.0000

2,339,375.00

1.60

บริษทั บีทเี อส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จากัด (มหาชน)

BTS

-

258,000.0000

3,121,800.00

2.14

บริษทั พริมา มารีน จากัด (มหาชน)

PRM

-

233,900.0000

1,567,130.00

1.07

KCE

-

82,800.0000

1,548,360.00

1.06

ธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน)

BBL

-

31,200.0000

3,400,800.00

2.33

ธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน)

KBANK

-

26,700.0000

2,563,200.00

1.76

SCB

-

37,300.0000

2,760,200.00

1.89

TISCO

-

44,500.0000

3,337,500.00

2.29

STA

-

30,600.0000

810,900.00

0.56

CK

-

95,100.0000

1,578,660.00

1.08

TQM

-

31,200.0000

3,182,400.00

2.18

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

การแพทย์

การท่องเที่ยวและสันทนาการ
บริษทั ดิ เอราวัณ กรุ๊ป จากัด (มหาชน)
ขนส่งและโลจิสติ กส์

ชิ้นส่วนอิ เลคทรอนิ คส์
บริษทั เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จากัด (มหาชน)
ธนาคาร

ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน)
บริษทั ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จากัด (มหาชน)
ธุรกิจการเกษตร
บริษทั ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จากัด (มหาชน)
บริ การรับเหมาก่อสร้าง
บริษทั ช.การช่าง จากัด (มหาชน)
ประกันภัยและประกันชีวิต
บริษทั ทีควิ เอ็ม คอร์ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน)

28

อัตราดอกเบีย้

วันครบกาหนด

กองทุนเปิ ด แอล เอช โกรท (LHGROWTH)
กองทุนเปิ ด แอล เอช โกรท
งบประกอบรายละเอียดเงิ นลงทุน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563
หน่ วย : บาท
การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน
(%)

ชื่อหลักทรัพย์

ชื่อย่อหลักทรัพย์ มูลค่าทีต่ ราไว้

จานวนหน่วย

มูลค่ายุตธิ รรม

อัตราส่วนของ
มูลค่ายุตธิ รรม

ปิ โตรเคมีและเคมีภณ
ั ฑ์
บริษทั พีทที ี โกลบอล เคมิคอล จากัด (มหาชน)

PTTGC

-

36,300.0000

1,560,900.00

1.07

บริษทั บีซพี จี ี จากัด (มหาชน)

BCPG

-

94,500.0000

1,634,850.00

1.12

บริษทั บี.กริม เพาเวอร์ จากัด (มหาชน)

BGRIM

-

29,900.0000

1,577,225.00

1.08

บริษทั พลังงานบริสทุ ธิ ์ จากัด (มหาชน)

EA

-

78,900.0000

3,077,100.00

2.11

บริษทั ผลิตไฟฟ้ า จากัด (มหาชน)

EGCO

-

11,900.0000

3,284,400.00

2.25

บริษทั โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ย่ี จากัด (มหาชน)

GPSC

-

30,900.0000

2,332,950.00

1.60

บริษทั กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จากัด (มหาชน)

GULF

-

114,500.0000

4,322,375.00

2.96

บริษทั พีทจี ี เอ็นเนอยี จากัด (มหาชน)

PTG

-

54,300.0000

798,210.00

0.55

บริษทั ปตท. จากัด (มหาชน)

PTT

-

284,800.0000

10,110,400.00

6.93

บริษทั ปตท. สารวจและผลิตปิ โตรเลียม จากัด (มหาชน)

PTTEP

-

27,900.0000

2,343,600.00

1.61

บริษทั ราช กรุ๊ป จากัด (มหาชน)

RATCH

-

34,900.0000

2,443,000.00

1.67

บริษทั ไทยออยล์ จากัด (มหาชน)

TOP

-

35,500.0000

1,526,500.00

1.05

บริษทั อมตะ คอร์ปอเรชัน จากัด (มหาชน)

AMATA

-

106,400.0000

1,542,800.00

1.06

บริษทั แอสเสท เวิรด์ คอร์ป จากัด (มหาชน)

AWC

-

299,300.0000

1,418,682.00

0.97

บริษทั เซ็นทรัลพัฒนา จากัด (มหาชน)

CPN

-

61,000.0000

3,004,250.00

2.06

BJC

-

58,300.0000

2,477,750.00

1.70

บริษทั คอมเซเว่น จากัด (มหาชน)

COM7

-

66,000.0000

1,617,000.00

1.11

บริษทั ซีพ ี ออลล์ จากัด (มหาชน)

CPALL

-

113,800.0000

8,022,900.00

5.50

บริษทั เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน)

CRC

-

65,400.0000

2,517,900.00

1.72

บริษทั สยามโกลบอลเฮ้าส์ จากัด (มหาชน)

GLOBAL

-

52,500.0000

766,500.00

0.53

บริษทั โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จากัด (มหาชน)

HMPRO

-

163,800.0000

2,424,240.00

1.66

บริษทั ปูนซิเมนต์ไทย จากัด (มหาชน)

SCC

-

9,100.0000

3,121,300.00

2.14

บริษทั ทิปโก้แอสฟัลท์ จากัด (มหาชน)

TASCO

-

72,100.0000

1,586,200.00

1.09

TOA

-

22,200.0000

782,550.00

0.54

พลังงานและสาธารณูปโภค

พัฒนาอสังหาริ มทรัพย์

พาณิ ชย์
บริษทั เบอร์ล่ี ยุคเกอร์ จากัด (มหาชน)

วัสดุกอ่ สร้าง

บริษทั ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)

29

อัตราดอกเบีย้

วันครบกาหนด

กองทุนเปิ ด แอล เอช โกรท (LHGROWTH)
กองทุนเปิ ด แอล เอช โกรท
งบประกอบรายละเอียดเงิ นลงทุน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563
หน่ วย : บาท
การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน
(%)

ชื่อหลักทรัพย์

ชื่อย่อหลักทรัพย์ มูลค่าทีต่ ราไว้

จานวนหน่วย

มูลค่ายุตธิ รรม

อัตราส่วนของ
มูลค่ายุตธิ รรม

อัตราดอกเบีย้

วันครบกาหนด

อาหารและเครื่องดื่ม
บริษทั คาราบาวกรุ๊ป จากัด (มหาชน)

CBG

-

24,800.0000

2,405,600.00

1.65

บริษทั เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จากัด (มหาชน)

CPF

-

157,600.0000

4,964,400.00

3.40

จากัด (มหาชน)
่
บริษทั ไมเนอร์ อินเตอร์เนชันแนล

MINT

-

162,600.0000

3,024,360.00

2.07

บริษทั โอสถสภา จากัด (มหาชน)

OSP

-

74,900.0000

3,183,250.00

2.18

บริษทั ไทยยูเนีย่ น กรุ๊ป จากัด (มหาชน)

TU

-

320,300.0000

4,388,110.00

3.01

บริษทั น้ามันพืชไทย จากัด (มหาชน)

TVO

-

61,100.0000

1,619,150.00

1.11

145,878,695.00

99.96

62,482.80

0.04

62,482.80

0.04

145,941,177.80

100.00

รวมหลักทรัพย์จดทะเบียน
ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ
พัฒนาอสังหาริ มทรัพย์
บริษทั ยู ซิต้ี จากัด (มหาชน)

U-W4

-

รวมใบสาคัญแสดงสิ ทธิ
รวมเงิ นลงทุนทัง้ สิ้น (ราคาทุน 140,664,122.31 บาท)
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึง่ ของงบการเงินนี้
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กองทุนเปิ ด แอล เอช โกรท (LHGROWTH)
กองทุนเปิ ด แอล เอช โกรท
งบกาไรขาดทุน
สาหรับปี สิ้ นสุดวันที่ 31 พฤษภาคม 2563
หน่ วย : บาท
หมายเหตุ

2563

2562

รายได้เงินปั นผล

5,170,916.74

4,002,395.99

รายได้ดอกเบีย้

115,194.83

175,880.81

5,286,111.57

4,178,276.80

2,272,402.36

2,125,831.26

7

54,537.82

51,020.07

7, 8

181,792.26

170,066.56

60,000.00

60,000.00

1,940,053.10

29,539.38

รายได้จากการลงทุน

รวมรายได้จากการลงทุน
ค่าใช้จา่ ย
ค่าธรรมเนียมการจัดการ

7, 8

ค่าธรรมเนียมผูด้ ูแลผลประโยชน์
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ
ค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการ

8,948.51

ภาษีเงินได้

-

4,517,734.05

2,436,457.27

768,377.52

1,741,819.53

(31,806,383.15)

(14,176,225.27)

1,649,354.83

5,362,034.15

รวมรายการขาดทุนสุทธิ จากเงิ นลงทุน

(30,157,028.32)

(8,814,191.12)

การลดลงในสิ นทรัพย์สทุ ธิ จากการดาเนิ นงาน

(29,388,650.80)

(7,072,371.59)

(20,243,292.05)

(4,397,431.87)

(801,999.87)

(223,193.14)

(8,343,358.88)

(2,451,746.58)

(29,388,650.80)

(7,072,371.59)

รวมค่าใช้จา่ ย
รายได้จากการลงทุนสุทธิ
รายการกาไร(ขาดทุน)สุทธิ จากเงิ นลงทุน
รายการขาดทุนสุทธิทเ่ี กิดขึน้ จากเงินลงทุน
รายการกาไรสุทธิทย่ี งั ไม่เกิดขึน้ จากเงินลงทุน

การเพิม่ ขึน้ (ลดลง)ในสินทรัพย์สทุ ธิจากการดาเนินงานแยกตามประเภทผูถ้ อื หน่วยลงทุน มีดงั นี้
ชนิดสะสมมูลค่า
ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ
ชนิดจ่ายเงินปั นผล
รวม
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึง่ ของงบการเงินนี้
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กองทุนเปิ ด แอล เอช โกรท (LHGROWTH)
กองทุนเปิ ด แอล เอช โกรท
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสิ นทรัพย์สทุ ธิ
สาหรับปี สิ้ นสุดวันที่ 31 พฤษภาคม 2563
หน่ วย : บาท
หมายเหตุ

2563

2562

768,377.52

1,741,819.53

(31,806,383.15)

(14,176,225.27)

1,649,354.83

5,362,034.15

(29,388,650.80)

(7,072,371.59)

การเพิ่ มขึน้ (ลดลง)ในสิ นทรัพย์สทุ ธิ จากการดาเนิ นงานในระหว่างปี
รายได้จากการลงทุนสุทธิ
รายการขาดทุนสุทธิทเ่ี กิดขึน้ จากเงินลงทุน
รายการกาไรสุทธิทย่ี งั ไม่เกิดขึน้ จากเงินลงทุน
การลดลงในสิ นทรัพย์สทุ ธิ จากการดาเนิ นงาน
การแบ่งปันส่วนทุนให้ผถู้ อื หน่ วยลงทุน

10

-

(2,101,241.59)

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

51,998,967.05

47,596,852.88

มูลค่าหน่วยลงทุนทีร่ บั ซือ้ คืนในระหว่างปี

(27,950,761.53)

(41,314,601.70)

การเพิ่ มขึน้ สุทธิ ของทุนที่ได้รบั จากผูถ้ อื หน่ วยลงทุน

24,048,205.52

6,282,251.18

การลดลงของสิ นทรัพย์สทุ ธิ ในระหว่างปี

(5,340,445.28)

(2,891,362.00)

สินทรัพย์สทุ ธิต้นปี

165,029,093.65

167,920,455.65

สิ นทรัพย์สทุ ธิ ปลายปี

159,688,648.37

165,029,093.65
หน่ วย : หน่ วย

2563

2562

13,502,152.2133

12,590,284.9415

บวก หน่วยลงทุนทีอ่ อกจาหน่ายในระหว่างปี

3,828,553.1902

3,822,497.7831

หัก หน่วยลงทุนทีร่ บั ซือ้ คืนในระหว่างปี

(2,448,476.2486)

(2,910,630.5113)

หน่ วยลงทุน ณ วันสิ้นปี

14,882,229.1549

13,502,152.2133

การเปลี่ยนแปลงของจานวนหน่ วยลงทุน (มูลค่าหน่วยละ 10 บาท)
หน่วยลงทุนต้นปี

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึง่ ของงบการเงินนี้
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กองทุนเปิ ด แอล เอช โกรท (LHGROWTH)
กองทุนเปิ ด แอล เอช โกรท
งบกระแสเงิ นสด
สาหรับปี สิ้ นสุดวันที่ 31 พฤษภาคม 2563
หน่ วย : บาท
2563

2562

(29,388,650.80)

(7,072,371.59)

การซือ้ เงินลงทุน

(971,685,919.23)

(639,457,931.14)

การจาหน่ายเงินลงทุน

934,016,322.65

642,022,871.54

(32,991.24)

(89,757.22)

(6,951.72)

(43,192.81)

(17,988,607.29)

5,666,063.06

6,680.24

(6,680.24)

16,948,026.37

(6,800,104.66)

(262,560.41)

263,000.00

การลดลงในค่าใช้จ่ายค้างจ่าย

(21,608.48)

(169.99)

การเพิม่ ขึน้ (ลดลง)ในหนี้สนิ อืน่

(72,273.51)

69,753.29

รายการขาดทุนสุทธิทเ่ี กิดขึน้ จากเงินลงทุน

31,806,383.15

14,176,225.27

รายการกาไรสุทธิทย่ี งั ไม่เกิดขึน้ จากเงินลงทุน

(1,649,354.83)

(5,362,034.15)

เงิ นสดสุทธิ ที่ได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดาเนิ นงาน

(38,331,505.10)

3,365,671.36

การจาหน่ายหน่วยลงทุนในระหว่างปี

51,998,967.05

47,596,852.88

การรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนในระหว่างปี

(27,950,761.53)

(41,314,601.70)

กระแสเงิ นสดจากกิจกรรมดาเนิ นงาน
การลดลงในสิ นทรัพย์สทุ ธิ จากการดาเนิ นงาน
รายการปรับกระทบการลดลงสุทธิในสินทรัพย์สทุ ธิจากการดาเนินงาน ให้เป็ นเงินสดสุทธิทไ่ี ด้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดาเนินงาน :-

ส่วนต่ามูลค่าตราสารหนี้ตดั จาหน่าย
การเพิม่ ขึน้ ในดอกเบีย้ และเงินปันผลค้างรับ
การ(เพิม่ ขึน้ )ลดลงในลูกหนี้จากการขายเงินลงทุน
การ(เพิม่ ขึน้ )ลดลงในสินทรัพย์อน่ื
การเพิม่ ขึน้ (ลดลง)ในเจ้าหนี้จากการซือ้ เงินลงทุน
การเพิม่ ขึน้ (ลดลง)ในเจ้าหนี้จากการรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน

กระแสเงิ นสดจากกิจกรรมจัดหาเงิ น

การแบ่งปันส่วนทุนให้ผถู้ อื หน่วยลงทุน

-

(2,101,241.59)

เงิ นสดสุทธิ ได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิ น

24,048,205.52

4,181,009.59

เงิ นฝากธนาคารเพิ่ มขึน้ (ลดลง)สุทธิ

(14,283,299.58)

7,546,680.95

เงินฝากธนาคาร ณ วันต้นปี

24,547,223.72

17,000,542.77

เงิ นฝากธนาคาร ณ วันสิ้นปี (หมายเหตุข้อ 6)

10,263,924.14

24,547,223.72

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึง่ ของงบการเงินนี้
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กองทุนเปิ ด แอล เอช โกรท (LHGROWTH)
กองทุนเปิ ด แอล เอช โกรท
ข้อมูลทางการเงิ นที่สาคัญ
สาหรับปี สิ้ นสุดวันที่ 31 พฤษภาคม 2563
หน่ วย : บาท
2563

2562

2561

2560

2559

2558

12.2224

13.3373

12.3995

11.3883

11.6701

9.8340

รายได้จากการลงทุนสุทธิ

0.0390

0.2336

0.0841

0.1889

0.1143

0.2653

รายการกาไร(ขาดทุน)สุทธิทเ่ี กิดขึน้ จากเงินลงทุน

(1.6151)

(1.9010)

1.4973

0.8268

(0.8684)

2.1095

รายการกาไร(ขาดทุน)สุทธิทย่ี งั ไม่เกิดขึน้ จากเงินลงทุน

0.0838

0.7190

(0.3753)

0.2481

0.4723

(0.4443)

(1.4923)

(0.9484)

1.2061

1.2638

(0.2818)

1.9305

หัก รับซือ้ คืนหน่วยลงทุนระหว่างงวด

-

-

-

-

-

-

หัก การแบ่งปันส่วนให้ผถู้ อื หน่วยลงทุน*

-

(0.1665)

(0.2683)

(0.2526)

-

(0.0944)

มูลค่าสิ นทรัพย์สทุ ธิ ปลายปี

10.7301

12.2224

13.3373

12.3995

11.3883

11.6701

อัตราส่วนของกาไร(ขาดทุน)สุทธิต่อมูลค่าสินทรัพย์สทุ ธิถวั เฉลีย่ ระหว่างปี (%)

(17.3273)

(4.4500)

9.0637

10.3852

(1.9175)

13.9079

159,688.65

165,029.09

167,920.46

142,805.83

49,651.98

42,172.04

อัตราส่วนของค่าใช้จ่ายรวมต่อมูลค่าสินทรัพย์สทุ ธิถวั เฉลีย่ ระหว่างปี (%)

2.6636

1.5330

1.5456

1.5791

1.5418

0.6123

อัตราส่วนของรายได้จากการลงทุนรวมต่อมูลค่าสินทรัพย์สทุ ธิถวั เฉลีย่ ระหว่างปี (%)

3.1166

2.6290

2.1777

3.1316

2.3196

2.5239

1,089.4484

718.4724

2,298.0812

2,902.9707

1,577.3441

877.6727

ข้อมูลผลการดาเนิ นงาน (ต่อหน่ วย)
มูลค่าสินทรัพย์สทุ ธิต้นปี
รายได้จากกิจกรรมลงทุน :-

รายได้(ขาดทุน)จากกิจกรรมลงทุนทัง้ สิน้

อัตราส่วนทางการเงิ นที่สาคัญและข้อมูลประกอบเพิ่ มเติ มที่สาคัญ
มูลค่าสินทรัพย์สทุ ธิปลายปี (พันบาท)

อัตราส่วนของจานวนถัวเฉลีย่ ถ่วงน้าหนักของการซือ้ ขายเงินลงทุน
ระหว่างปี ต่อมูลค่าสินทรัพย์สทุ ธิถวั เฉลีย่ ระหว่างปี (%) **
ข้อมูลเพิ่ มเติ ม **
* คานวณจากจานวนหน่วยทีจ่ าหน่ายแล้วถัวเฉลีย่ ระหว่างปี
** ไม่นบั รวมเงินฝากธนาคาร เงินลงทุนในตัวสั
๋ ญญาใช้เงิน ใบรับฝากเงิน และการซือ้ ขายเงินลงทุนต้องเป็ นรายการซือ้ หรือขายเงินลงทุนอย่างแท้จริงซึง่ ไม่รวมถึง
การซือ้ โดยมีสญั ญาขายคืนหรือการขายโดยมีสญั ญาซือ้ คืน
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึง่ ของงบการเงินนี้
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กองทุนเปิ ด แอล เอช โกรท (LHGROWTH)
กองทุนเปิ ด แอล เอช โกรท
หมายเหตุประกอบงบการเงิ น
สาหรับปี สิ้ นสุดวันที่ 31 พฤษภาคม 2563
หน่ วย : บาท

1.

ลักษณะของกองทุนเปิ ด แอล เอช โกรท

2.

กองทุนเปิ ด แอล เอช โกรท (“กองทุนฯ”) เป็ น กองทุนรวมตราสารแห่ งทุน ที่มีการกระจายลงทุน น้ อยกว่าเกณฑ์
มาตรฐาน (Specific fund) โดยมีการแบ่งชนิดของหน่ วยลงทุน เป็ น 3 ชนิด ได้แก่ ชนิดขายคืนหน่ วยลงทุนอัตโนมัติ
(LHGROWTH-R) ชนิดจ่ายเงินปั นผล (LHGROWTH-D) และชนิดสะสมมูลค่า (LHGROWTH-A) ซึ่งจดทะเบียนเป็ น
กองทุนรวมกับสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“ก.ล.ต.”) เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2556
มีจานวนเงิน ทุน จดทะเบียน 1,000.00 ล้านบาท (แบ่ งเป็ น 100,000,000.0000 หน่ วย มูลค่าหน่ วยละ 10 บาท) ไม่ มี
กาหนดระยะเวลาสิน้ สุดโครงการ
กองทุนฯ จัดการโดย บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จากัด (“บริษทั จัดการ”)
กองทุนฯ มีนโยบายลงทุนในตราสารแห่งทุนของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยเฉลี่ยใน
รอบปี บญ
ั ชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนรวม โดยกองทุนจะเน้นลงทุนในหุ้นที่มอี ตั ราการ
เติบโตสูง (Growth Stock) ในระยะปานกลางถึงระยะยาว ส่วนที่เหลือจะพิจารณาลงทุนในเงินฝากธนาคาร ตราสารแห่ง
หนี้ ตราสารกึ่งหนี้ก่งึ ทุน ใบสาคัญแสดงสิทธิ รวมถึงหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ อื่นหรือการหาดอกผลโดยวิธอี ่นื อย่างใด
อย่างหนึ่งหรือหลายอย่างตามทีค่ ณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาหนด
กองทุนฯ จะไม่ลงทุนหรือมีไว้ซ่ึงหลักทรัพย์หรือตราสารที่เสนอขายในต่างประเทศ ตราสารทุนของบริษัทที่ ไ ม่ไ ด้จ ด
ทะเบีย นในตลาดหลัก ทรัพ ย์ฯ (Unlisted securities) ตราสารที ่ม ลี กั ษณะของสัญ ญาซื ้อ ขาย ล่ วงหน้ าแฝง
(Structured Notes) รวมถึงตราสารหนี้ทม่ี อี นั ดับความน่าเชื่อถือต่ากว่าทีส่ ามารถลงทุนได้ (Non-investment Grade) และ
ตราสารหนี้ทไ่ี ม่ได้รบั การจัดอันดับความน่ าเชื่อถือ (Unrated Securities) อย่างไรก็ตาม กองทุนอาจจะมีไว้ซ่งึ ตราสารหนี้
ทีม่ อี นั ดับความน่าเชื่อถือต่ากว่าทีส่ ามารถลงทุนได้ (Non-investment Grade)
กองทุนฯ อาจลงทุนในหรือมีไว้ซ่ึงสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivative) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหาร การลงทุน
(Efficient Portfolio Management) ให้สามารถสร้างผลตอบแทนจากการลงทุ นได้เพิ่มขึ้น รวมทัง้ กองทุนอาจลงทุ นใน
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivative) เพื่อลดความเสี่ยงในการลงทุน (Hedging) ในกรณีท่ดี ชั นีตลาดหลักทรัพย์ปรับตัว
ลดลง หรือมีแนวโน้ มปรับตัวลดลง โดยเป็ นไปตามหลักเกณฑ์หรือได้รบั ความเห็นชอบจากสานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต.
กองทุนฯ มีนโยบายไม่จ่ายเงินปั นผลแก่ผู้ถอื หน่ วยลงทุนชนิดขายคืนหน่ วยลงทุนอัตโนมัติ (LHGROWTH-R) และชนิด
สะสมมูลค่า (LHGROWTH-A)
กองทุนฯ มีนโยบายจ่ายเงินปั นผลแก่ผถู้ อื หน่ วยลงทุนชนิดจ่ายเงินปั นผล (LHGROWTH-D) ตามหลักเกณฑ์และวิธกี าร
ทีก่ าหนดในหนังสือชีช้ วน
หลักเกณฑ์ในการจัดทางบการเงิ น

2.1

งบการเงินนี้จดั ทาขึน้ ตามมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมถึงการตีความและแนวปฏิบตั ิ
ทางการบัญชีทป่ี ระกาศใช้โดยสภาวิชาชีพบัญชี (“สภาวิชาชีพบัญชี”) และการแสดงรายการใน งบการเงินได้จดั ทาขึน้
ตามหลักการบัญชีท่รี บั รองทัวไปภายใต้
่
พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 และได้จดั ทาขึ้นตามหลักเกณฑ์และ
รูปแบบทีก่ าหนดในมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 106 เรื่อง การบัญชีสาหรับกิจการทีด่ าเนินธุรกิจเฉพาะด้านการลงทุน
และตามประกาศของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
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2.2

งบการเงินนี้ได้จดั ทาขึน้ โดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมเว้นแต่จะได้เปิ ดเผยเป็ นอย่างอื่นในนโยบายการบัญชี

2.3

การใช้ประมาณการทางบัญชี
ในการจัดทางบการเงินให้เป็ นไปตามมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผู้บริหารต้องใช้การ
ประมาณและข้อสมมติฐานหลายประการซึง่ มีผลกระทบต่อการกาหนดนโยบายและการรายงานจานวนเงินทีเ่ กีย่ วกับ
สินทรัพย์ หนี้สนิ รายได้ และค่าใช้จ่ายผลทีเ่ กิดขึน้ จริงจึงแตกต่างจากทีป่ ระมาณการไว้
ประมาณการการและข้อสมมติฐานทีใ่ ช้ในการจัดทางบการเงินจะได้รบั การทบทวนอย่างต่อเนื่อง การปรับประมาณ
การทางบัญชีจะบันทึกในงวดบัญชีทป่ี ระมาณการดังกล่าวได้รบั การทบทวนและในอนาคตทีไ่ ด้รบั ผลกระทบ

3. มาตรฐานการรายงานทางการเงิ นใหม่
มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีเ่ ริม่ มีผลบังคับในปี ปัจจุบนั และทีจ่ ะมีผลบังคับในอนาคตมีรายละเอียด ดังนี้
3.1

มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีเ่ ริม่ มีผลบังคับใช้ในปี ปัจจุบนั
สภาวิชาชีพบัญชีได้ออกและปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินฉบับปรับปรุง (ปรับปรุง 2561) รวมถึงแนวปฏิบตั ทิ างบัญชีฉบับใหม่ ซึ่งมีผลบังคับใช้สาหรับรอบระยะเวลา
บัญชีท่เี ริม่ ในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2562 ซึ่งมาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวไม่มผี ลกระทบอย่างเป็ น
สาระสาคัญต่องบการเงินนี้ โดยมีมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่ซ่งึ ได้มกี ารเปลี่ยนแปลงหลักการสาคัญ
ดังนี้
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 เรื่อง รายได้จากสัญญาที่ทากับลูกค้า ใช้แทนมาตรฐานการบัญชีและ
การตีความมาตรฐานบัญชีทเ่ี กีย่ วข้องต่อไปนี้
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2560)
สัญญาก่อสร้าง
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2560)
รายได้
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 31 (ปรับปรุง 2560)
รายได้ - รายการแลกเปลีย่ นเกีย่ วกับบริการ
โฆษณา
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13
โปรแกรมสิทธิพเิ ศษแก่ลูกค้า
(ปรับปรุง 2560)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15
สัญญาสาหรับการก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์
(ปรับปรุง 2560)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 18
การโอนสินทรัพย์จากลูกค้า
(ปรับปรุง 2560)
ฝ่ ายบริหารของกองทุนฯ ได้ประเมินแล้วเห็นว่ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ไม่มผี ลกระทบอย่างเป็ น
สาระสาคัญต่องบการเงิน
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3.2

มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ทย่ี งั ไม่มผี ลบังคับใช้
สภาวิชาชีพ บัญ ชีได้ออกประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินทีจ่ ะมีผลบังคับใช้สาหรับงบการเงินทีม่ รี อบระยะเวลาบัญชีทเ่ี ริม่ ในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2563 ดังนี้
• มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเครื่องมือทางการเงิน จานวน 5 ฉบับ ประกอบด้วย
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 7
การเปิ ดเผยข้อมูลเครื่องมือทางการเงิน
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9
เครื่องมือทางการเงิน
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32
การแสดงรายการเครื่องมือทางการเงิน
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 การป้ องกันความเสี่ยงของเงินลงทุนสุทธิใน
หน่วยงานต่างประเทศ
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 19 การชาระหนี้สนิ ทางการเงินด้วยตราสารทุน
ปั จจุบนั ฝ่ ายบริหารของกองทุนฯ อยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบที่อาจมีต่องบการเงินในปี ท่เี ริม่ ใช้มาตรฐาน
ดังกล่าวมาถือปฏิบตั ิ
• มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เรื่องสัญญาเช่า ใช้แทนมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 เรื่องสัญญา
เช่า และการตีความมาตรฐานบัญชีทเ่ี กี่ยวข้อง อย่างไรก็ตาม การบัญชีสาหรับผูใ้ ห้เช่าไม่มกี ารเปลีย่ นแปลงอย่าง
เป็ น สาระสาคัญ จากมาตรฐานการบัญ ชี ฉบับ ที่ 17 ผู้ให้เช่ ายังคงต้ อ งจัด ประเภทสัญ ญาเช่ าเป็ น สัญ ญาเช่ า
ดาเนินงานโดยใช้หลักการเช่นเดียวกันกับมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17
ฝ่ ายบริหารของกองทุนฯ ได้ประเมินแล้วเห็นว่ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ไม่มผี ลกระทบอย่างเป็ น
สาระสาคัญต่องบการเงิน
การประกาศใช้แนวปฏิบตั ทิ างบัญชีสาหรับกองทุนรวมและกองทุนสารองเลีย้ งชีพ
เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2562 ก.ล.ต. ได้ให้ความเห็นชอบแนวปฏิบตั ทิ างบัญชีสาหรับกองทุนรวมและกองทุนสารอง
เลีย้ งชีพทีป่ ระกาศใช้โดยสมาคมบริษทั จัดการลงทุน ซึง่ ให้ถอื ปฏิบตั กิ บั งบการเงินสาหรับรอบระยะเวลาบัญชีทเ่ี ริม่ ใน
หรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2563
ปั จจุบนั ฝ่ ายบริหารของกองทุนอยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบต่องบการเงินในปี ท่ี เริม่ ใช้แนวปฏิบตั ทิ างบัญชีฉบับ
ดังกล่าว

4. นโยบายการบัญชีที่สาคัญ
4.1

การรับรูร้ ายได้และค่าใช้จ่าย
- ดอกเบีย้ รับ รับรูเ้ ป็ นรายได้ตามระยะเวลาทีพ่ งึ ได้รบั โดยคานึงถึงผลตอบแทนทีแ่ ท้จริง
- เงินปั นผลรับ รับรูเ้ ป็ นรายได้ตงั ้ แต่วนั ทีป่ ระกาศจ่ายและมีสทิ ธิทจ่ี ะได้รบั
- บัญชีส่วนเกินและส่วนต่ ามูลค่าของตราสารหนี้ตดั จาหน่ ายตามวิธอี ตั ราดอกเบี้ยที่แท้จริงซึ่งยอดที่ตดั จาหน่ ายนี้
แสดงเป็ นรายการปรับปรุงกับดอกเบีย้ รับ
- กาไรหรือขาดทุนทีเ่ กิดขึน้ จากการจาหน่ายเงินลงทุนรับรูเ้ ป็ นรายได้หรือค่าใช้จ่าย ณ วันทีจ่ าหน่ายเงินลงทุน
- ค่าใช้จ่ายรับรูต้ ามเกณฑ์คงค้าง
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4.2

เงินลงทุนและการวัดค่าเงินลงทุน
- เงินลงทุนจะรับรูเ้ ป็ นสินทรัพย์ดว้ ยจานวนต้นทุนของเงินลงทุน ณ วันทีก่ องทุนฯ มีสทิ ธิในเงินลงทุน ต้นทุนของเงิน
ลงทุนประกอบด้วยรายจ่ายซื้อเงินลงทุนและค่าใช้จ่ายโดยตรงทัง้ สิน้ ทีก่ องทุนฯ จ่ายเพื่อให้ได้มาซึง่ เงินลงทุนนัน้
- หลัก ทรัพ ย์ท่ีเป็ น ตราสารทุ น ที่มีต ลาดซื้อ ขายคล่อ งรองรับ แสดงด้วยมูลค่ ายุ ติธรรมโดยใช้ราคาปิ ด ในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยของวันทีว่ ดั ค่าเงินลงทุน
- เงินลงทุนในตราสารหนี้ในประเทศแสดงด้วยมูลค่ายุตธิ รรม โดยใช้ราคาหรืออัตราผลตอบแทนจากการซื้อขายที่
ประกาศโดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ณ วันทีว่ ดั ค่าเงินลงทุน
- กองทุนฯ ใช้วธิ รี าคาทุนตัดจาหน่ ายในการกาหนดมูลค่ายุติธรรมของตราสารหนี้ซ่งึ มีอายุครบกาหนดภายใน 90
วัน นับตัง้ แต่วนั ทีล่ งทุนและไม่มเี งือ่ นไขการต่ออายุเมื่อมูลค่ายุตธิ รรมของตราสารหนี้นัน้ ไม่แตกต่างจากราคาทุน
ตัดจาหน่ายอย่างเป็ นสาระสาคัญ
- กาไร(ขาดทุน)สุทธิท่ยี งั ไม่เ กิดขึ้นจากการปรับมูลค่าเงินลงทุนให้เป็ นมูลค่ายุตธิ รรมจะรับรูใ้ นงบกาไรขาดทุน ณ
วันทีว่ ดั ค่าเงินลงทุน
- ราคาทุนของเงินลงทุนทีจ่ าหน่ายใช้วธิ ถี วั เฉลีย่ ถ่วงน้าหนัก

4.3

การแบ่งปั นส่วนทุนให้ผถู้ อื หน่วยลงทุน
กองทุนฯ จะบันทึกลดกาไรสะสม ณ วันทีป่ ระกาศจ่ายเงินปั นผล

4.4

บัญชีปรับสมดุล
บัญชีปรับสมดุลถือเป็ นส่วนหนึ่งของกาไรสะสม ซึง่ จะบันทึกเมื่อมีการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนฯ เพื่อ
ทาให้ผถู้ อื หน่วยลงทุนมีส่วนในสินทรัพย์สุทธิของกิจการลงทุนหรือได้รบั ส่วนแบ่งจากกิจการลงทุนเท่าเทียมกันไม่ ว่า
ผูถ้ อื หน่วยลงทุนนัน้ จะลงทุนหรือเลิกลงทุนในกิจการลงทุน ณ เวลาใด

5. กาไรสะสมจากการดาเนิ นงาน
รายได้จากเงินลงทุนสุทธิสะสม (เริม่ สะสม 5 มิ.ย. 56)
กาไรสุทธิทเ่ี กิดขึน้ จากเงินลงทุนสะสม (เริม่ สะสม 5 มิ.ย. 56)
กาไร(ขาดทุน)สุทธิทย่ี งั ไม่เกิดขึน้ จากเงินลงทุนสะสม (เริม่ สะสม 5 มิ.ย.
56)
หัก การแบ่งปั นส่วนทุนให้ผถู้ อื หน่วยลงทุน
กาไรสะสมจากการดาเนิ นงานต้นปี ทัง้ สิ้ น
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2563
2562
5,689,716.56 3,947,897.03
11,796,546.33 25,972,771.60
3,627,700.66 (1,734,333.49)
(7,492,600.08) (5,391,358.49)
13,621,363.47 22,794,976.65
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6.

เงิ นฝากธนาคาร
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563 และ 2562 เงินฝากธนาคาร ประกอบด้วย :อัตราดอกเบีย้ ต่อปี (%)
ธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน)

7.

จานวนเงิน

2563

2562

2563

2562

0.15

0.62

10,263,924.14

24,547,223.72

ค่าใช้จ่าย
บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จากัด เป็ นผู้จดั การกองทุนฯ และนายทะเบียนหน่ วยลงทุน โดยมี
ธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน) เป็ นผูด้ แู ลผลประโยชน์ของกองทุนฯ
ค่าธรรมเนี ยมการจัดการ ค่ าธรรมเนี ยมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนี ยมนายทะเบียน (ร้อยละต่ อปี ของมูลค่ า
ทรัพย์สนิ ทัง้ หมดหักด้วยมูลค่าหนี้สนิ ทัง้ หมด ทัง้ นี้ มูลค่าหนี้สนิ ทัง้ หมดไม่รวมค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียม
ผูด้ แู ลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ณ วันทีค่ านวณ) ซึง่ สามารถสรุปได้ดงั นี้ :ค่าใช้จ่าย
ค่าธรรมเนียมการจัดการ
ค่าธรรมเนียมผูด้ แู ลผลประโยชน์
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน

นโยบายการกาหนดราคา
ไม่เกินร้อยละ 2.68 ต่อปี
ไม่เกินร้อยละ 0.11 ต่อปี
ไม่เกินร้อยละ 0.94 ต่อปี *

* สาหรับชนิดสะสมมูลค่า (LHGROWTH - A) ไม่เกินร้อยละ 0.81 ต่อปี
ค่าธรรมเนียมดังกล่าวรวมภาษีมลู ค่าเพิม่
8.

รายการบัญชีที่เกี่ยวข้องกัน
ในระหว่างปี กองทุนฯ มีรายการบัญชีทส่ี าคัญกับกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกัน รายการธุรกิจดังกล่าวเป็ นไปตามเงื่อนไขทางการ
ค้าและเกณฑ์ตามที่ตกลงกันระหว่างกองทุนฯ และกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งเป็ นไปตามปกติธุรกิจ โดยสามารถสรุปได้
ดังนี้
กิจการทีเ่ กีย่ วข้องกัน ประกอบด้วย :ชื่อกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกัน

ลักษณะความสัมพันธ์

บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จากัด

ผูจ้ ดั การกองทุนและนายทะเบียนหน่วยลงทุน

บริษทั แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จากัด (มหาชน)

ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ในบริษทั ใหญ่

บริษทั ควอลิต้ี เฮ้าส์ จากัด (มหาชน)

ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ในบริษทั ใหญ่

บริษทั หลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จากัด (มหาชน)

ผูถ้ อื หุน้ ใหญ่รว่ มกัน
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รายการระหว่างกันที่สาคัญ มีดงั ต่อไปนี้
สาหรับปี สน้ิ สุดวันที่ 31 พฤษภาคม
นโยบายการกาหนดราคา

2563

2562

• บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จากัด
ค่าธรรมเนียมการจัดการ

ตามเกณฑ์ทร่ี ะบุในหนังสือชีช้ วน

2,272,402.36

2,125,831.26

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน

ตามเกณฑ์ทร่ี ะบุในหนังสือชีช้ วน

181,792.26

170,066.56

• บริษทั แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จากัด (มหาชน) (ในฐานะผูอ้ อกหลักทรัพย์)
ซื้อหลักทรัพย์

ราคาตลาด

2,882,046.43

7,475,497.61

ขายหลักทรัพย์

ราคาตลาด

2,379,954.13

7,375,352.87

รายได้เงินปั นผล

ตามอัตราทีป่ ระกาศจ่าย

-

61,400.00

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

ราคาตลาด

1,959,231.28

4,367,187.10

ขายหลักทรัพย์

ราคาตลาด

1,741,757.24

5,317,416.33

• บริษทั หลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จากัด (มหาชน) (ในฐานะผูค้ า้ หลักทรัพย์)
19,028,205.61
ซื้อหลักทรัพย์
ราคาตลาด

52,249,591.24

ขายหลักทรัพย์

ราคาตลาด

44,961,423.95

8,740,639.75

ค่านายหน้า

ราคาตลาด

102,770.51

97,777.49

ยอดคงเหลือที่มีสาระสาคัญกับกิ จการที่เกี่ยวข้องกัน มีดงั ต่อไปนี้
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม
2563

2562

ค่าธรรมเนียมการจัดการค้างจ่าย

173,460.47

193,033.44

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนค้างจ่าย

13,876.87

15,442.61

• บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จากัด
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9.

ข้อมูลเกี่ยวกับการซือ้ ขายเงิ นลงทุน
กองทุนฯ ได้ซ้อื และขายเงินลงทุนสาหรับปี สน้ิ สุดวันที่ 31 พฤษภาคม 2563 และ 2562 โดยไม่รวมเงินลงทุนในเงิน
ฝากธนาคารและตั ๋วสัญญาใช้เงินเป็ นจานวนเงิน 1,905.74 ล้านบาท และ 1,281.48 ล้านบาท โดยคิดเป็ นอัตราร้อยละ
1,123.6071 และ 806.3118 ต่อมูลค่าสินทรัพย์สุทธิถวั เฉลีย่ ระหว่างปี ตามลาดับ

10.

การแบ่งปันส่วนทุนให้ผ้ถู ือหน่ วยลงทุน

สาหรับปี สน้ิ สุดวันที่ 31 พฤษภาคม 2563 และ 2562 กองทุนฯ ได้จ่ายเงินปั นผลให้แก่ผถู้ อื หน่ วยลงทุนชนิดจ่ายเงิน
ปั นผล ดังนี้
วันทีป่ ิ ดสมุด
อัตราต่อหน่วย สาหรับปี สน้ิ สุดวันที่ 31 พฤษภาคม
ทะเบียน
สาหรับรอบระยะเวลา
(บาท/หน่วย)
2563
2562
22 มีนาคม 2562
1 มกราคม 2562 - 28 กุมภาพันธ์ 2562
0.20
1,190,785.32
910,456.27
24 พฤษภาคม 2562 1 มีนาคม 2562 - 30 เมษายน 2562
0.15
2,101,241.59
รวม
11.

เครื่องมือทางการเงิ น
กองทุนฯ มีนโยบายทีจ่ ะบริหารความเสีย่ งของเครื่องมือทางการเงิน ดังนี้

11.1 ความเสีย่ งจากการดาเนินงานของผูอ้ อกตราสาร (Business Risk)
ความเสี่ยงที่เกิดจากการดาเนินงานของผู้ออกตราสาร หากผลการดาเนินงานหรือฐานะการเงินของผู้ออกตราสาร
รวมทัง้ ความสามารถในการทากาไรของผู้ออกตราสารเปลี่ยนแปลงไป ซึ่งอาจกระทบต่อราคาซื้อขายของตราสาร
อย่างไรก็ต าม กองทุ นฯ จะพิจารณาคัดเลือกหลักทรัพ ย์ท่จี ะลงทุ น โดยการวิเคราะห์สถานะทางการเงิน ผลการ
ดาเนินงาน การบริหารงาน เพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุน และยังจะทาการติดตามข้อมูลข่าวสารของผูอ้ อกตราสาร
อย่างใกล้ชดิ และต่อเนื่อง เพื่อปรับเปลีย่ นแผนการลงทุนอย่างเหมาะสม
11.2 ความเสีย่ งจากความสามารถในการชาระหนี้ของผูอ้ อกตราสาร (Credit Risk)
ความเสีย่ งจากการที่บริษัทผูอ้ อกตราสารไม่สามารถชาระคืนเงินต้นและ/หรือดอกเบี้ยได้ตามทีก่ าหนด หรือไม่ครบ
ตามจานวนทีไ่ ด้สญ
ั ญาไว้ อย่างไรก็ตาม กองทุนฯ จะวิเคราะห์ฐานะทางการเงิน ความสามารถในการชาระหนี้ ของผู้
ออกตราสารอย่างสม่าเสมอ
11.3 ความเสีย่ งจากความผันผวนของราคาตราสาร (Market Risk)
ความเสีย่ งจากความผันผวนของตราสารทีเ่ กิดจากการเปลีย่ นแปลงในสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง
ของประเทศ ซึ่งเป็ นความเสีย่ งที่บริษทั ผูอ้ อกตราสารไม่สามารถจะควบคุมได้ อย่างไรก็ตาม กองทุนฯ จะพิจารณา
ระดับ ความผัน ผวนของตราสารที่ลงทุ น อัน เนื่ อ งมาจากปั จ จัย ต่ า งๆ อย่ างต่ อ เนื่ อ งและสม่ า เสมอ เพื่อ น าไปใช้
ประกอบการตัดสินใจลงทุนให้เหมาะสมกับสภาวการณ์
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11.4 ความเสีย่ งจากการขาดสภาพคล่องของตราสาร (Liquidity Risk)
ความเสีย่ งทีเ่ กิดจากสภาพและขนาดของตลาดหุน้ ของประเทศไทยในปั จจุบนั ซึง่ เป็ นตลาดทีก่ าลังพัฒนา หุน้ ต่างๆ ที่
กองทุนลงทุนอาจขาดสภาพคล่อง โดยการซื้อขายเปลี่ยนมือของตราสารมีจานวนครัง้ และปริมาณน้อย ซึ่งอาจขาย
ตราสารไม่ได้ในช่วงเวลาทีต่ อ้ งการหรืออาจไม่ได้ราคาตามทีค่ าดหวังไว้ อย่างไรก็ตาม กองทุนฯ จะพิจารณาลงทุนใน
ตราสารทีม่ สี ภาพคล่องให้สอดคล้องกับประเภทลักษณะและนโยบายการลงทุนของกองทุนฯ อย่างเหมาะสม เพื่อให้มี
ความคล่องตัวในการบริหารกองทุน ทัง้ นี้ แนวทางการบริหารความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องของตราสาร จะ
ขึน้ อยู่กบั การพิจารณาตัดสินใจของบริษทั จัดการโดยคานึงถึงผลประโยชน์สงู สุดของผูถ้ อื หน่วยลงทุนเป็ นสาคัญ
12.

การอนุมตั ิ งบการเงิ น
งบการเงินนี้ได้รบั อนุมตั ใิ ห้ออกโดยผูม้ อี านาจของกองทุนฯ เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2563
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