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กองทุนเปิด แอล เอช โกรท (LHGROWTH) 

กองทุนเปิด แอล เอช โกรท (LHGROWTH) 

ประเภทโครงการ : กองทุนรวมตราสารแหง่ทุน   

   โดยแบ่งชนิดหน่วยลงทุนเป็น � ชนิด ดงันี� 
• ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ(LHGROWTH-R) 
• ชนิดจา่ยเงนิปันผล (LHGROWTH-D) 
• ชนิดสะสมมลูคา่ (LHGROWTH-A) 
 

นโยบายการลงทุน : กองทุนจะนําเงนิลงทุนที4ระดมได้ไปลงทุนในตราสารแห่งทุนของบรษิทัที4จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย์

แห่งประเทศไทย โดยเฉลี4ยในรอบปีบญัชไีม่น้อยกว่ารอ้ยละ 80 ของมูลค่าทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุนรวม 

โดยกองทุนจะเน้นลงทุนในหุน้ที4มอีตัราการเตบิโตสงู (Growth Stock) ในระยะปานกลางถงึระยะยาว 

 สาํหรบัเงนิทุนสว่นที4เหลอืจะนําไปลงทุนในเงนิฝากธนาคาร ตราสารแห่งหนี� ตราสารกึ4งหนี�กึ4งทุน ใบสาํคญั

แสดงสทิธ ิรวมถึงหลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สนิอื4นหรอืการหาดอกผลโดยวธิอีื4นตามที4คณะกรรมการ ก.ล.ต. 

หรอืสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ประกาศกําหนด      

  กองทุนอาจลงทุนหรอืมีไว้ซึ4งสญัญาซื�อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื4อเพิ4มประสทิธภิาพในการบรหิาร

การลงทุน (Efficient Portfolio Management) ให้สามารถสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนได้เพิ4มขึ�น 

รวมทั �งกองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื�อขายล่วงหน้า (Derivative) เพื4อลดความเสี4ยงจากการลงทุน 

(Hedging) ในกรณีที4ดชันีตลาดหลกัทรพัย์ปรบัตวัลดลง หรอืมีแนวโน้มปรบัตวัลดลง โดยเป็นไปตาม

หลกัเกณฑห์รอืไดร้บัความเหน็ชอบจากสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

  กองทุนจะไมล่งทุนในหรอืมไีวซ้ึ4งหลกัทรพัยห์รอืตราสารที4เสนอขายในต่างประเทศ ตราสารทุนของบรษิทั

ที4ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรพัย์ฯ (Unlisted securities) ตราสารที4มีลักษณะของสญัญาซื�อขาย

ล่วงหน้าแฝง (Structured Notes) รวมถึงตราสารหนี�ที4มอีนัดบัความน่าเชื4อถือตํ4ากว่าที4สามารถลงทุนได ้

(non – investment grade) และตราสารหนี�ที4ไม่ได้รบัการจดัอนัดบัความน่าเชื4อถอื (Unrated Securities) 

ทั �งนี�  กองทุนอาจมีไว้ซึ4งตราสารหนี�ที4มีอ ันดับความน่าเชื4อถือตํ4 ากว่าที4สามารถลงทุนได้ (non – 

investment grade) เฉพาะกรณีที4ตราสารหนี�นั �นได้รบัการจดัอนัดบัความน่าเชื4อถือที4สามารถลงทุนได ้

(Investment grade) ขณะที4กองทุนลงทุนเท่านั �น  

  ในกรณีที4คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. มีการแก้ไขเพิ4มเติมประกาศที4

เกี4ยวข้องกับกฎเกณฑ์การลงทุนซึ4งกระทบกับนโยบายการลงทุนของกองทุนนี�ในภายหลัง รวมถึง

กฎเกณฑก์ารลงทุนในสญัญาซื�อขายล่วงหน้า (Derivatives) รวมถงึนโยบายการลงทุนอื4นใด บรษิทัจดัการ

จะดําเนินการปรบันโยบายการลงทุนดงักล่าวเพื4อให้เป็นไปตามประกาศที4คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ

สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด และใหถ้อืวา่ไดร้บัความเหน็ชอบจากผูถ้อืหน่วยลงทุนแล้ว 
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กองทุนเปิด แอล เอช โกรท (LHGROWTH) 

 

 

เรยีน ท่านผูถ้อืหน่วยลงทุน 
 กองทุนเปิด แอล เอช โกรท  
 
 บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน แลนด ์แอนด์ เฮา้ส ์จํากดั ขอนําส่ง “รายงานสรุปสถานะการลงทุน” เพื4อรายงาน  
ผลการดาํเนินงานของกองทุนตั �งแต่วนัที4 j มถุินายน klmj ถงึวนัที4 �j พฤษภาคม klmk มาเพื4อโปรดทราบ 

 
สภาพตลาดในรอบบญัชีต ั (งแต่วนัที+ , มิถนุายน /01, ถึงวนัที+ 3, พฤษภาคม /01/ 

ตลาดตราสารทุน 

ในเดอืนมถุินายน ตลาดหลกัทรพัยเ์คลื4อนไหวผนัผวนในทศิทางลงตามตลาดหุน้ต่างประเทศเนื4องจากนักลงทุนยงั
วติกกงัวลต่อปัญหาสงครามการค้าหลงัจากสหรฐัและจนีต่างออกมาตรการตอบโต้ทางภาษีซึ4งกนัและกนั ในขณะที4นานา
ประเทศซึ4งถูกสหรฐัเรยีกเกบ็ภาษีเริ4มทยอยออกมาตรการตอบโต ้อาท ิแคนนาดา เมก็ซโิก อยีู และ อนิเดยี นอกจากนี�ยงัมี
ปัจจยัลบจาก FED ปรบัขึ�นอตัราดอกเบี�ยอกี q.kl% เป็น k% และส่งสญัญาณขึ�นอตัราดอกเบี�ยอกี k ครั �งในช่วงครึ4งปีหลงั
ผลกัดนัใหเ้งนิทุนของนกัลงทุนต่างชาตไิหลออกต่อเนื4องเป็นเดอืนที4 s อกี tu,mlj ลา้นบาท ซึ4งเป็นผลลบต่อหุน้ในกลุ่ม Big 
Cap 

ต่อมาเกดิ Technical rebound ในเดอืนกรกฎาคม หลงัจากที4ร่วงแรงกว่า jul จุด หรอื jq% ในช่วง k เดอืนก่อน
หน้า โดยมแีรงซื�อหุน้คนืในทุก Sector นําโดยกลุ่ม สื4อสาร และ ธนาคาร ซึ4งกลุ่มสื4อสารตอบรบั กสทช.เร่งเปิดประมูลคลื4น 
900 MHz และ 1800 MHz รอบใหม่ พรอ้มผ่อนคลายกฏเกณฑ์การประมูล ทําให้ราคาประมูลเริ4มต้นและการแข่งขนัลดลง 
และกลุ่มธนาคาร ได ้Sentiment บวกจากคณะกรรมการกาํกบัดแูลการประกอบวชิาชพีบญัช ี(กกบ.) มมีตใิหเ้ลื4อนการบงัคบั
ใชม้าตรฐานบญัชใีหม่ (IFRS9) ออกไป j ปี เป็นวนัที4 j มกราคม klm� จากกําหนดเดมิวนัที4 j มกราคม klmk อกีทั �งยงัได้
แรงหนุนจากรายงานกําไรสุทธ ิk/klmj ออกมาดกีว่าที4เราและตลาดคาดไว้ แต่อย่างไรกต็ามนักลงทุนต่างชาติขายสุทธิ
ต่อเนื4อง  

ตลาดเริ4มพกัฐานในเดอืนสงิหาคม หลงัจากที4ปรบัตวัขึ�นอย่างมากในเดอืนก่อนหน้า ประกอบกบัภาพใหญ่ยงัถูก
กดดนัจากปัจจยัภายนอก โดยเฉพาะปัญหาสงครามการคา้ระหว่างจนีและสหรฐัที4ยงัยดืเยื�อ อกีทั �งค่าเงนิกลุ่มประเทศตลาด
เกิดใหม่ อาทิ ตุรกี และ อาร์เจนติน่า อ่อนค่าลงอย่างรวดเร็ว สร้างความกงัวลให้กบัตลาดและเป็นปัจจยัลบใหม่กดดัน 
Sentiment การลงทุน เงนิลงทุนของนักลงทุนต่างชาติยงัคงไหลออกต่อเนื4องตามปัจจยัลบข้างต้นและเป็นผลจาก MSCI 
Rebalance ซึ4งปรบัลดนํ�าหนกัหุน้ไทยจากการนําหุน้ A-Share ของจนีเขา้มาคาํนวณในดชันี  

โดยเศรษฐกจิในประเทศยงัแขง็แกร่ง GDP ไตรมาส 2/2561 ขยายตวั t.m% ดกีว่าที4ตลาดคาดไวท้ี4 t.l% ประกอบ
กบัรฐับาลจดังาน Thailand focus 2018 เรยีกความเชื4อมั 4นหนุนหุน้ Big Cap ปรบัขึ�นประคองดชันี 

เดอืนกนัยายน ดชันีตลาดหลกัทรพัยก์ลบัมาฟื�นตวัแมใ้นช่วง j-k สปัดาหแ์รกดชันีจะปรบัตวัลงจากปัญหา Trade 
war ระหว่างสหรฐัและประเทศคู่ค้า ที4ยงัยดืเยื�อ กดดนั SET index ลดลงทําจุดตํ4าสุดของเดอืนที4ระดบั j,mmm จุด จากนั �น
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ดชันีปรบัตัวขึ�นอย่างรวดเรว็เนื4องจากนักลงทุนตอบรบัต่อภาพการเมอืงในประเทศที4ชดัเจนขึ�น หลงัพระบาทสมเดจ็พระ
เจา้อยู่หวัทรงมพีระราชโองการโปรดเกลา้ใหป้ระกาศใช ้พ.ร.บ.ประกอบรฐัธรรมนูญว่าดว้ยการไดม้าซึ4ง ส.ว.และ ส.ส. ลงใน
ราชกจิจานุเบกษา โดยหุน้ที4ไดผ้ลบวกจากการเมอืงปรบัตวัขึ�นโดดเด่นนําโดย กลุ่มไฟแนนซ,์ รบัเหมาก่อสรา้ง, นิคมฯ และ 
คา้ปลกี ส่วนหุน้กลุ่มพลงังานเป็นอกีกลุ่มที4ปรบัตวัขึ�นเด่นและเป็นกลุ่มนําตลาด หลงัราคานํ�ามนัดบิเพิ4มขึ�นสงูสุดในรอบ t ปี
จากความกงัวลที4คาดว่าซพัพลายจะลดลงจากมาตรการควํ4าบาตรอหิร่านรอบใหม่ของสหรฐั 

ตลาดหลกัทรพัย์เคลื4อนไหวผนัผวนในทศิทางลงตลอดทั �งเดอืนตุลาคม – ธนัวาคม klmj จากหลายปัจจยัลบรุม
กดดนั โดยเฉพาะปัจจยัจากภายนอกซึ4งตลาดยงัวติกกงัวลกบัปัญหาสงครามการคา้ระหว่างจนีและสหรฐัที4ยงัยดืเยื�อ รวมถงึ
ความกงัวลเรื4องสงครามทางการค้าระหว่างสหรฐักบัจีนซึ4งได้ส่งผลต่อเศรษฐกิจจนีหลงัประกาศ GDP ไตรมาส �/klmj  
ขยายตวัเพยีง m.l% ตํ4าสุดในรอบ s ปี ประกอบกบัการส่งออกเดอืนกนัยายน klmj ที4หดตวัเป็นครั �งแรกในรอบ js เดอืน 
และ จาํนวนนกัท่องเที4ยวจนีเดอืนกนัยายน หดตวัต่อเนื4องเป็นเดอืนที4 � 

โดยคณะกรรมการนโยบายการเงนิ ธนาคารแห่งประเทศไทยไดม้มีต ิl:k ใหข้ึ�นอตัราดอกเบี�ย q.kl% เป็น j.�l% 
ในการประชุมเดอืนตุลาคม klmj นบัเป็นการขึ�นอตัราดอกเบี�ยครั �งแรกในรอบ � ปี แต่ลดคาดการณ์ GDP ปีนี�และปีหน้าเป็น 
t.k% และ t.j% จากเดมิ t.t% และ t.k% ตามลาํดบั  

SET Index เดอืนมกราคม klmk ฟื�นตวัแรงตอบรบัปัจจยับวกจากในและต่างประเทศ โดยเฉพาะการเจรจาเพื4อยุติ
ขอ้พพิาทการคา้ระหว่างจนีและสหรฐัที4เป็นไปอย่างราบรื4น รวมไปถงึการประชุมของคณะกรรมการโยบายการเงนิของสหรฐัที4
มมีตใิหค้งอตัราดอกเบี�ยที4ระดบั k.l% และสง่สญัญาณชะลอขึ�นอตัราดอกเบี�ยในปีนี�หลงัจากที4ขึ�นอตัราดอกเบี�ยไปแลว้ t ครั �ง
ในปีที4ผ่านมา ส่งผลให ้Fund Flow ไหลกลบัเขา้ตลาดเกดิใหม่รวมถงึตลาดหุ้นไทย ด้านปัจจยัในประเทศนักลงทุนตอบรบั
ขา่ว กกต.ประกาศวนัเลอืกตั �งอย่างเป็นทางการ โดยกาํหนดใหว้นัที4 kt มนีาคม klmk เป็นวนัเลอืกตั �งทั 4วไป ช่วยสรา้งความ
ชดัเจนให้กบัตลาดและเรยีกความเชื4อมั 4นของนักลงทุนกลบัคืน โดยเฉพาะกลุ่มนักลงทุนต่างชาติซึ4งเดอืน ม.ค.นักลงทุน
ต่างชาตเิขา้ซื�อสทุธใินตลาดหุน้ไทยเป็นครั �งแรกในรอบ j ปี โดยมยีอดซื�อสทุธ ิm,�kk ลา้นบาท 

ในเดือนกุมภาพันธ์ klmk SET Index ปรบัเพิ4มขึ�นต่อเนื4องจากเดือนมกราคม หลงัจากที4มีข่าว โดนัลด์ ทรมัป์ 
ประกาศเลื4อนการขึ�นภาษนํีาเขา้สนิคา้จากจนีออกไปจากวนัที4 j มนีาคม klmk 

SET Index เดอืนมนีาคม klmk เคลื4อนไหวผนัผวนในทศิทางลงเนื4องจากนกัลงทุนกลบัมากงัวลต่อการชะลอตวัของ
เศรษฐกจิโลกหลงัจากบรรดาธนาคารกลางของประเทศต่างๆ ทยอยปรบัลดคาดการณ์ GDP ในปีนี�และปีหน้า ขณะเดยีวกนั
ตลาดพนัธบตัรของสหรฐัเกดิภาวะ Invert yield curve หรอื เกดิสญัญาณเตอืนถงึภาวะเศรษฐกจิถดถอย นอกจากนี�นกัลงทุน
ยงัวติกกงัวลต่อปัญหาการเมอืงในประเทศหลงัจากผลการเลอืกตั �ง ส.ส. เมื4อวนัที4 kt มนีาคม klmk ไม่มพีรรคใดไดเ้สยีงขา้ง
มากหรอืเกนิกึ4งหนึ4งของจํานวน ส.ส. (klq คน) ทําให้การจดัตั �งรฐับาลเป็นไปอย่างล่าช้า และมโีอกาสที4รฐับาลใหม่จะเป็น
รฐับาลผสมบ่งชี�ถงึความไม่มเีสถยีรภาพในการบรหิารประเทศของรฐับาลในระยะยาว  

SET Index เดอืนเมษายน ปรบัตวัขึ�นในทศิทางเดยีวกบัตลาดหุน้อื4นๆ ทั 4วโลก เนื4องจากนักลงทุนคาดหวงัจนีและ
สหรฐัจะบรรลุขอ้ตกลงเพื4อยุตปัิญหาสงครามการคา้, การคลายกงัวลปัญหา Brexit หลงั EU เลื4อนเสน้ตายใหอ้งักฤษไปจนถงึ
เดอืนตุลาคม klmj และการคลายกงัวลสภาพคล่องในตลาดตงึตวั หลงัเฟดส่งสญัญาณคงอตัราดอกเบี�ยและจะยุติการลด
ขนาดงบดุล (Balance sheet)  
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กองทุนเปิด แอล เอช โกรท (LHGROWTH) 

นอกจากนี�ตลาดหุ้นยังมีปัจจัยบวกเฉพาะตัวจาก MSCI ประกาศอนุมัติให้รวมการลงทุนใน NVDR ไว้ในการ
คํานวณดชันีรอบใหม่ เริ4มมผีล ks พฤษภาคม klmk และนักลงทุนยงัเขา้ซื�อเกง็กําไรผลประกอบการงวดไตรมาส j/klmk 
อย่างไรกต็ามดชันีเพิ4มขึ�นไดใ้นกรอบจาํกดัเท่านั �นเนื4องจากตลาดยงัมปัีจจยัเสี4ยงจากปัญหาการเมอืงในประเทศคอยกดดนั 

เดอืนพฤษภาคม ตลาดปรบัตัวลงในทศิทางเดียวกบัตลาดหุ้นอื4นๆ ทั 4วโลก เนื4องจากนักลงทุนกลบัมากงัวลกบั
ปัญหาสงครามการคา้หลงัจากสหรฐัประกาศปรบัขึ�นภาษีนําเขา้สนิคา้จากจนีรอบใหม่วงเงนิ k แสนลา้นดอลลาร ์เป็น kl% 
จากเดมิ jq% และพรอ้มที4จะเรยีกเกบ็ภาษีสนิคา้นําเขา้จากจนีเพิ4มอกี �.kl แสนลา้นเหรยีญในอตัรา kl% ขณะที4จนีตอบโต้
ดว้ยการปรบัขึ�นภาษีนําเขา้สนิค้าจากสหรฐัมูลค่ารวมประมาณ mq,qqq ลา้นเหรยีญ คลอบคลุมสนิค้ากว่า l,qqq รายการ 
โดยจะจดัเกบ็ภาษีในหลายอตัราตั �งแต่ l%-kl% ขณะเดยีวกนัสหรฐัยงัประกาศแบนกลุ่มธุรกจิสนิคา้เทคโนโลยใีนจนี อาท ิ
หวัเว่ย แม้สุดท้ายสหรฐัจะประกาศเลื4อนคําสั 4งแบนดงักล่าวออกไปอีก sqวนั แต่ก็ไม่ช่วยให้ตลาดคลายกงัวลกบัปัญหา
ดงักล่าว นอกจากนี�ตลาดหุน้บา้นเรายงัมปัีจจยักดดนัจากภายใน อาท ิตวัเลข GDP ประจําไตรมาส j/klmk ขยายตวั k.u% 
ตํ4าสุดในรอบ 4 ปี ความเสี4ยงทางการเมอืงเพิ4มขึ�นหลงัการจดัตั �งรฐับาลเป็นไปอย่างล่าช้า โดยนักลงทุนต่างชาติขายสุทธิ
ตั �งแต่ตน้ปี klmk ที4 m,q��ลา้นบาท 

 

บรษิัทขอขอบพระคุณท่านผูถ้อืหน่วยลงทุนเป็นอย่างสูง ที4ไดม้อบความไว้วางใจใหบ้รษิทับรหิารเงนิลงทุนของท่าน 

บรษิทัยงัคงยนืยนัในความตั �งใจและทุ่มเทความสามารถเพื4อบรหิารเงนิของท่านอย่างมปีระสทิธภิาพสงูที4สดุต่อไป และหากท่าน

มขีอ้สงสยัประการใด ท่านสามารถตดิต่อมาไดท้ี4บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน แลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จาํกดั หมายเลขโทรศพัท ์

qk-kum-�tut หรอืที4อเีมล ์lhfund@lhfund.co.th 

 

ขอแสดงความนบัถอื 

             บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน แลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จาํกดั 
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กองทุนเปิด แอล เอช โกรท (LHGROWTH) 
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กองทุนเปิด แอล เอช โกรท (LHGROWTH) 

การแก้ไขเปลี+ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรอบปีบญัชี 
สาํหรบัระยะเวลาต ั (งแต่วนัที+ , มิถนุายน /01, ถึงวนัที+ 3, พฤษภาคม /01/ 

เร ื+อง 
รายละเอียด 

วนัที+ม ีผล 
เดิม การแก้ไข 

คาํจาํกดัความ 
 

- เพิ4มเตมิความหมายของบุคคลที4มี
ความสมัพนัธห์รอืเชื4อมโยงกบั
บรษิทัจดัการ 

jj กนัยายน klmj 

อตัราส่วนการลงทุนที+คาํนวณตาม
ผูอ้อกทรพัยส์ินหรอืค ู่สญัญา 
(Single Entity Limit) 
• กรณี ตราสารที4มลีกัษณะ

ครบถว้น 
• กรณี ทรพัยส์นิเป็นตราสารหนี�

ที4ม ีCredit rating อยู่ในระดบั 
Investment grade และตรา
สารทุนจดทะเบยีนในตลาด
หลกัทรพัย ์

 
 

• ไม่เกนิอตัรา 20% ของ NAV 

• ไม่เกนิอตัรา 15% ของ NAV 
 
 
 

 
 

• ไม่เกนิอตัรา 10% ของ NAV 

• ไม่เกนิอตัรา 10% ของ NAV 
 

jj กนัยายน klmj 

อตัราส่วนการลงทุนที+คาํนวณตาม
ความมีส่วนได้เสียในกิจการที+
ลงทุน (Concentration Limit) 
• ลงทุนในหน่วยลงทุน CIS 
 
 
 
• ลงทุนในหน่วยลงทุน Infra 
 

• ลงทุนในหน่วยลงทุน Property 
 

 
 

• ไม่เกนิอตัรา 25% ของ
จาํนวนหน่วย CIS ทั �งหมด
ของ MF หรอืกองทุน CIS 
ต่างประเทศ ที4ออกหน่วยนั �น 
NAV 
 

• ไม่เกนิ 25% ของจาํนวน
หน่วย Infra ทั �งหมดของ
กองทุน Infra ที4ออกหน่วย
นั �น 

• ไม่เกนิ kl% ของจาํนวน
หน่วย Property ทั �งหมดของ
กองทุน Property ที4ออก
หน่วยนั �น 

 
 

• ไม่เกนิ 1 ใน 3 ของจาํนวน
หน่วย CIS ทั �งหมดของ MF 
หรอื กองทุน CIS 
ต่างประเทศ ที4ออกหน่วยนั �น 
 

• ไม่เกนิ j ใน � ของจาํนวน
หน่วย infra ทั �งหมดของ
กองทุน infra ที4ออกหน่วย
นั �น 

• ไม่เกนิ 1 ใน 3 ของจาํนวน
หน่วย Property ทั �งหมดของ 
Property ที4ออกหน่วยนั �น   

jj กนัยายน klmj 

การดาํเนินการเม ื+อทรพัยส์ินที+
ลงทุนขาดคณุสมบตัิหรอืการ
ลงทุนไม ่เป็นไปตามอตัราส่วน
การลงทุน 
• ในกรณีที4ทรพัยส์นิในขณะที4

กองทุนมกีารลงทุนเป็นไปตาม
อตัราสว่นการลงทุนที4กาํหนด 
เป็นเวลา 5 วนัทาํการตดิต่อกนั 
โดยมไิดเ้กดิจากการลงทุนเพิ4ม 

• ในกรณีกองทุนรวมฟีดเดอรท์ี4

 
 
 

• จดัทาํรายงานโดยระบุ
รายละเอยีด ภายในวนัทาํการ
ถดัจากวนัทาํการสดุทา้ยของ
ระยะเวลา 5 วนัทาํการ
ดงักล่าว 

 
 
 

• จดัทาํรายงานโดยระบุ
รายละเอยีด ภายใน 3 วนัทาํ
การนบัแต่วนัครบระยะเวลา
ดงักล่าว  

 

jj กนัยายน klmj 
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กองทุนเปิด แอล เอช โกรท (LHGROWTH) 

เร ื+อง 
รายละเอียด 

วนัที+ม ีผล 
เดิม การแก้ไข 

ไดร้บัอนุมตัใิหจ้ดัตั �งก่อนวนัที4 
16 มกราคม พ.ศ. 2559 หาก
ปรากฏว่ามกีารลงทุนในหน่วย
ลงทุนของกองทุนรวมหรอื
หน่วยของกองทุนต่างประเทศ
ไม่เป็นไปตามอตัราสว่นการ
ลงทุนที4คาํนวณตามความมี
สว่นไดเ้สยีในกจิการที4ลงทุน 
(concentration limit) เป็นเวลา 
5 วนัทาํการตดิต่อกนั 

 

• ใหบ้รษิทัจดัการกองทุนรวม
ดาํเนินการดงัต่อไปนี� 

1. จดัทาํรายงานโดยระบุ
รายละเอยีดจดัสง่รายงานต่อ
สาํนกังานและผูด้แูล
ผลประโยชน์ ภายในวนัทาํ
การถดัไป 

2. แกไ้ขใหเ้ป็นไปตามอตัราสว่น
การลงทุนดงักล่าวภายใน
โอกาสแรก แต่ตอ้งไม่เกนิ
ระยะเวลา 90 วนันบัแต่วนั
ครบระยะเวลาดงักล่าว   
 
 
 

 

 

• ใหบ้รษิทัจดัการกองทุนรวม
ดาํเนินการดงัต่อไปนี� 

1. จดัทาํรายงานโดยระบุ
รายละเอยีดจดัสง่รายงานต่อ
สาํนกังานและผูด้แูล
ผลประโยชน์ ภายใน 3 วนัทาํ
การ  

2. หา้มมใิหแ้กไ้ขเพิ4มเตมิ
โครงการเพื4อขยายวงเงนิ
สาํหรบัการเสนอขายหน่วย
ลงทุนของกองทุนรวมฟีดเดอร ์
จนกว่าการลงทุนจะเป็นไป
ตามอตัราสว่นการลงทุนที4
กาํหนด 

3. แกไ้ขใหเ้ป็นไปตามอตัราสว่น
การลงทุนดงักล่าวภายใน
โอกาสแรก แต่ตอ้งไม่เกนิ
ระยะเวลา 180 วนันบัแต่วนั
ครบระยะเวลาดงักล่าว   

รายละเอียดวิธีการรบัซื(อค ืน
หน่วยลงทุนเพิ+มเติม 
• กรณีกองทุนรวมมนีโยบายลงทนุ

ในทรพัยส์นิต่างประเทศ 
 
 
 

 
 

- 

 
 
• กรณีชาํระเงนิค่าขายคนืหน่วย

ลงทุนมใิหน้บัรวมวนัหยุดทาํ
การในต่างประเทศของผู้
ประกอบธุรกจิการจดัการ
กองทุนต่างประเทศที4มลีกัษณะ
ในทาํนองเดยีวกบัธุรกจิการ
จดัการกองทุนรวม  

jj กนัยายน klmj 

การสบัเปลี+ยนหน่วยลงทุน 
(สาํหรบักองทุนประเภท RMF 
และ LTF) 

- • ในกรณีที4มเีหตุใหต้อ้งเลกิ
กองทุน บรษิทัจดัการขอสงวน
สทิธทิี4จะจดัใหม้กีารสบัเปลี4ยน
หน่วยลงทุน หรอืโอนยา้ย
หน่วยลงทุนกองทุนรวมนี�ไปยงั
กองทุนรวมอื4นภายใตดุ้ลยพนิิจ
ของบรษิทัจดัการ  ทั �งนี�เป็นไป
ตามหลกัเกณฑท์ี4สาํนกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. กาํหนด 

jj กนัยายน klmj 

บริษทัจดัการอาจไมข่าย ไม ่รบัซื(อ
ค ืน หรอืไม ่รบัสบัเปลี+ยนหน่วย
ลงทุนตามคาํส ั +งซื(อ คาํส ั +งขายคืน 
หรอืคาํส ั +งสบัเปลี+ยนหน่วยลงทุนที+

- • กรณี อยู่ในระหวา่งดาํเนินการ
เปลี4ยนใหบ้รษิทัจดัการกองทุน
รวมรายอื4นเขา้บรหิารจดัการ
กองทุนรวมภายใตก้ารจดัการ

jj กนัยายน klmj 
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กองทุนเปิด แอล เอช โกรท (LHGROWTH) 

เร ื+อง 
รายละเอียด 

วนัที+ม ีผล 
เดิม การแก้ไข 

ได้รบัไว้แล ้ว หรอือาจหยุดรบัคาํ
ส ั +งซื(อ คาํส ั +งขายคืน หรอืคาํส ั +ง
สบัเปลี+ยนหน่วยลงทุนได้ 

ของตน ตามประกาศ
คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัย์
และตลาดหลกัทรพัย ์
ว่าดว้ยการดาํรงเงนิกองทุน 
ของผูป้ระกอบธุรกจิการจดัการ
กองทุนรวม 

การเปลี+ยนแปลงค่าธรรมเนียม
หรอืค่าใช้จ่าย 
• ในกรณีที4บรษิทัจดัการได้

ดาํเนินการลด และ/หรอืเพิ4ม
ค่าธรรมเนียมหรอืค่าใชจ้่าย
ตามที4ไดร้ะบุไวใ้นโครงการ 
 

 
 

- 

 
 
• บรษิทัจดัการจะเปิดเผยขอ้มลู

เรื4องดงักล่าว ภายใน 3 วนัทาํ
การ 

jj กนัยายน klmj 

ข้อกาํหนดอี+น ๆ  
• เงนิกองทุนสาํรองเลี�ยงชพี 

(PVD) ไปยงักองทุนรวมเพื4อ
การเลี�ยงชพี (RMF for PVD) 

 
- 

 
• ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถโอน

เงนิจากกองทุนสาํรองเลี�ยงชพี 
ไปยงักองทุนรวมเพื4อการเลี�ยง
ชพี (RMF for PVD) ไดต้าม
หลกัเกณฑ ์เงื4อนไข ตาม
สาํนกังานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. กาํหนด  

jj กนัยายน klmj 

การดาํเนินการกรณีบริษทัจดัการ
ไม่สามารถดาํรงเงินกองทุนได้
ตามที+ประกาศกาํหนด 

- ในกรณีที4บรษิทัจดัการไม่สามารถ
ดาํรงเงนิกองทุนไดต้ามที4ประกาศ
กาํหนด บรษิทัจดัการจะดาํเนินการ
เปลี4ยนใหบ้รษิทัจดัการรายอื4นเขา้
จดัการกองทุนรวมแทนดว้ยวธิกีาร
ขอรบัความเหน็ชอบจากสาํนกังาน 

jj กนัยายน klmj 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

10 

 

กองทุนเปิด แอล เอช โกรท (LHGROWTH) 

รายชื+อผ ูจ้ดัการกองทุน 
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กองทุนเปิด แอล เอช โกรท (LHGROWTH) 

ตารางเปรียบเทียบผลการดาํเนินงานของ 
กองทุนเปิด แอล เอช โกรท (ชนิดสะสมมลูค่า) 

มลูค่า ณ วนัที+ 3, พฤษภาคม /01/ 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
ขอ้มลู ณ วนัที4 �j พฤษภาคม klmk 
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กองทุนเปิด แอล เอช โกรท (LHGROWTH) 

ตารางเปรียบเทียบผลการดาํเนินงานของ 
กองทุนเปิด แอล เอช โกรท (ชนิดจ่ายเงินปันผล) 

มลูค่า ณ วนัที+ 3, พฤษภาคม /01/ 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

ขอ้มลู ณ วนัที4 �j พฤษภาคม klmk 



 

 

13 

 

กองทุนเปิด แอล เอช โกรท (LHGROWTH) 

ตารางเปรียบเทียบผลการดาํเนินงานของ 
กองทุนเปิด แอล เอช โกรท (ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอตัโนมตัิ) 

มลูค่า ณ วนัที+ 3, พฤษภาคม /01/ 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
ขอ้มลู ณ วนัที4 �j พฤษภาคม klmk 
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กองทุนเปิด แอล เอช โกรท (LHGROWTH) 

 - เอกสารการวดัผลการดําเนินงานของกองทุนรวมฉบบันี�ไดจ้ดัทําขึ�นตามมาตรฐานการวดัผลการดําเนินงานของ กองทุน
รวมของสมาคมบรษิทัจดัการลงทุน 
- ผลการดาํเนินงานในอดตีของกองทุนรวมไม่ไดเ้ป็นสิ4งยนืยนัถงึผลการดาํเนินงานในอนาคต 
- การลงทุนมคีวามเสี4ยง ผูล้งทุนควรศกึษาขอ้มลูก่อนตดัสนิใจลงทุน 
 
 

รายงานสถานะการลงทุน การก ู้ยืมเงิน และการก่อภาระผกูพนั 
มลูค่า ณ วนัที+ 3, พฤษภาคม /01/ 

 

 
รายละเอียดการลงทุนในหลกัทรพัย ์
มลูค่า ณ วนัที+ 3, พฤษภาคม /01/ 

 

รายละเอียดการลงทุน มูลค ่าตามราคาตลาด % NAV

หลกัทรัพยห์รือทรัพยส์นิในประเทศ 162,979,857.00              98.77             

เงนิฝากธนาคาร 24,584,238.70                14.90             

หุ้นสามญั 133,617,978.30              80.97             

หน่วยลงทุน 4,777,640.00                 2.90              

ประเภทรายการค้างรับค้างจ่ายหรือหนี�สนิอื4น ๆ 2,049,236.65                 1.24              

มูลค ่าทร ัพยสิ์นสุทธิ 165,029,093.65                 100.00              

อตัราส่วน จาํนวนเงินต้น มูลค ่ายุติธรรม

(%) หรือ จาํนวนหุ้น/ (บาท)

หน่วย

เงินฝากธนาคาร

ธนาคารกสกิรไทย จาํกัด (มหาชน) 14.90 24,547,223.72 24,584,238.70

          รวมเงินฝากธนาคาร 14.90 24,584,238.70

หุ้นสามญั

     หมวดธุรกิจการแพทย์

บริษัท กรุงเทพดุสติเวชการ จาํกัด(มหาชน) 1.95 126,500.00 3,225,750.00

บริษัท โรงพยาบาลบาํรุงราษฎร์ จาํกัด (มหาชน) 1.57 15,500.00 2,596,250.00

     หมวดธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จาํกัด (มหาชน) 5.33 138,100.00 8,803,875.00

บริษัท บทีีเอส กรุ๊ป โฮลดิ�ง จาํกัด (มหาชน) 2.48 358,700.00 4,089,180.00

บริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จาํกัด (มหาชน) 1.99 291,100.00 3,289,430.00

     หมวดธุรกิจเงนิทุนและหลกัทรัพย์

บริษัท บตัรกรุงไทย จาํกัด (มหาชน) 1.92 78,100.00 3,163,050.00

บริษัท ศรีสวสัดิ � พาวเวอร์ 1979 จาํกัด (มหาชน) 2.03 67,330.00 3,349,667.50

รายละเอียด
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กองทุนเปิด แอล เอช โกรท (LHGROWTH) 

รายละเอียดการลงทุนในหลกัทรพัย ์(ต่อ) 
มลูค่า ณ วนัที+ 3, พฤษภาคม /01/ 

 

อตัราส่วน จาํนวนเงินต้น มูลค ่ายุติธรรม

(%) หรือ จาํนวนหุ้น/ (บาท)

หน่วย

     หมวดธุรกิจเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื4อสาร

บริษัท อนิทัช โฮลดิ�งส ์จาํกัด (มหาชน) 1.04 29,700.00 1,715,175.00

บริษัท แอดวานซ ์อนิโฟร์ เซอร์วสิ จาํกัด (มหาชน) 3.63 31,000.00 5,983,000.00

     หมวดธุรกิจธนาคาร

ธนาคารกรุงเทพ จาํกัด (มหาชน) 3.71 31,200.00 6,130,800.00

ธนาคารกรุงไทย จาํกัด (มหาชน) 1.01 87,600.00 1,673,160.00

ธนาคารกสกิรไทย จาํกัด (มหาชน) 3.07 27,200.00 5,072,800.00

ธนาคารเกียรตินาคิน จาํกัด (มหาชน) 2.85 71,500.00 4,701,125.00

     หมวดธุรกิจบริการรับเหมาก่อสร้าง

บริษัท ช.การช่าง จาํกัด (มหาชน) 1.56 96,400.00 2,578,700.00

บริษัท ซโิน-ไทย เอน็จิเนียริ4งแอนด์คอนสตรัคชั 4น จาํกัด(มหาชน) 2.08 138,100.00 3,424,880.00

     หมวดธุรกิจพลงังานและสาธารณูปโภค

บริษัท กัลฟ์ เอน็เนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จาํกัด (มหาชน) 3.11 49,800.00 5,129,400.00

บริษัท บ.ีกริม เพาเวอร์ จาํกัด (มหาชน) 2.70 133,100.00 4,458,850.00

บริษัท ปตท. จาํกัด (มหาชน) 6.96 248,200.00 11,479,250.00

บริษัท ปตท. สาํรวจและผลติปิโตรเลยีม จาํกัด (มหาชน) 2.99 39,300.00 4,932,150.00

บริษัท ผลติไฟฟ้า จาํกัด (มหาชน) 2.23 12,400.00 3,682,800.00

บริษัท ผลติไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ�ง จาํกัด (มหาชน) 2.30 61,600.00 3,788,400.00

บริษัท พลงังานบริสุทธิ � จาํกัด (มหาชน) 2.42 74,200.00 3,988,250.00

     หมวดธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์

บริษัท ดับบลวิเอชเอ คอร์ปอเรชั 4น จาํกัด (มหาชน) 1.53 594,300.00 2,531,718.00

บริษัท ย ูซติี� จาํกัด (มหาชน) 0.04 6,248,280.00 62,482.80

บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั 4น จาํกัด (มหาชน) 1.78 135,100.00 2,945,180.00

บริษัทเซน็ทรัลพฒันา จาํกัด (มหาชน) 1.65 38,200.00 2,721,750.00

     หมวดธุรกิจพาณิชย์

บริษัท ซพี ีออลล ์จาํกัด (มหาชน) 4.70 97,300.00 7,759,675.00

บริษัท โฮม โปรดักส ์เซน็เตอร์ จาํกัด (มหาชน) 1.63 159,100.00 2,688,790.00

     หมวดธุรกิจวสัดุก่อสร้าง

บริษัท ปนูซเิมนต์ไทย จาํกัด(มหาชน) 3.04 11,100.00 5,017,200.00

     หมวดธุรกิจสื4อและสิ4งพมิพ์

บริษัท เมเจอร์ ซนีีเพลก็ซ ์กรุ้ป จาํกัด (มหาชน) 1.51 86,900.00 2,498,375.00

บริษัท ว ีจี ไอ โกลบอล มเีดีย จาํกัด (มหาชน) 1.37 252,200.00 2,257,190.00

รายละเอียด
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กองทุนเปิด แอล เอช โกรท (LHGROWTH) 

รายละเอียดการลงทุนในหลกัทรพัย ์(ต่อ) 
มลูค่า ณ วนัที+ 3, พฤษภาคม /01/ 

 
 

รายละเอียดตวัตราสารและอนัดบัความน่าเชื+อถือ ของตราสารแห่งหนี(  เงินฝาก หรือตราสารกึ+งหนี(กึ+งทุน 
มลูค่า ณ วนัที+ 3, พฤษภาคม /01/ 

 

 
 

สถาบนัการจดัอนัดบัความน่าเชื+อถือ TRIS Rating 

คาํอธิบายการจดัอนัดบัเครดิตตราสารหนี(ระยะกลางและยาวมีอายุต ั (งแต่ , ปีขึ(นไป 

AAA อนัดบัเครดิตสูงสุด มคีวามเสี4ยงตํ4าที4สุด ผู้ออกตราสารหนี�มีความสามารถในการชําระดอกเบี�ยและคนืเงนิต้นใน
เกณฑส์งูสดุ และไดร้บัผลกระทบน้อยมากจากการเปลี4ยนแปลงทางธุรกจิ เศรษฐกจิ และสิ4งแวดลอ้มอื4นๆ 

AA มคีวามเสี4ยงตํ4ามาก ผูอ้อกตราสารหนี�มคีวามสามารถในการชําระดอกเบี�ยและคนืเงนิต้นในเกณฑส์ูงมาก แต่อาจ
ไดร้บัผลกระทบจากการเปลี4ยนแปลงทางธุรกจิ เศรษฐกจิ และสิ4งแวดลอ้มอื4นๆ มากกว่าอนัดบัเครดติที4อยู่ในระดบั 
AAA 

อตัราส่วน จาํนวนเงินต ้น มูลค ่ายุติธรรม

(%) หรือ จาํนวนหุ้น/ (บาท)

หน่วย

     หมวดธุรกิจอาหารและเครื4องดื4ม

บริษัท เจริญโภคภัณฑอ์าหาร จาํกัด (มหาชน) 1.72 102,100.00 2,833,275.00

บริษัท ไมเนอร์ อนิเตอร์เนชั 4นแนล จาํกัด (มหาชน) 1.04 44,500.00 1,724,375.00

บริษัท เอม็เคเรสโตรองต์กรุ๊ป จาํกัด (มหาชน) 2.01 46,300.00 3,322,025.00

          รวมหุ้นสามญั 80.97 133,617,978.30

หน่วยลงทุน

     หมวดธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์

กองทุนรวมโครงสร้างพื�นฐานเพื4ออนาคตประเทศไทย 2.90 422,800.00 4,777,640.00

          รวมหน่วยลงทุน 2.90 4,777,640.00

รวมเงินลงทุน 98.76 162,979,857.00

รายการค ้างจ่ายหรือหนี(สินอื+น ๆ 1.24 2,049,236.65

มูลค่าทร ัพยสิ์นสุทธิ 100.00 165,029,093.65

รายละเอียด

ประเภท                   ผ ู้ออก อนัดบั มูลค ่าตาม

ความน่าเชื+อถือ ราคาตลาด

เงนิฝากธนาคาร ธนาคารกสกิรไทย จาํกัด (มหาชน) AA+(FITCH) 24,584,238.70                 
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กองทุนเปิด แอล เอช โกรท (LHGROWTH) 

A มคีวามเสี4ยงในระดบัตํ4า ผู้ออกตราสารหนี�มคีวามสามารถในการชําระดอกเบี�ยและคนืเงนิต้นในเกณฑ์สงู แต่อาจ
ได้รบัผลกระทบจากการเปลี4ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ4งแวดล้อมอื4นๆ มากกว่าอนัดบัเครดิตที4อยู่ใน
ระดบัสงูกว่า 

BBB มคีวามเสี4ยงในระดบัปานกลาง ผู้ออกตราสารหนี�มคีวามสามารถในการชําระดอกเบี�ยและคนืเงนิต้นในเกณฑ์ที4
เพียงพอ แต่มีความอ่อนไหวต่อการเปลี4ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกจิ และสิ4งแวดล้อมอื4นๆ มากกว่า และอาจมี
ความสามารถในการชาํระหนี�อ่อนแอลงเมื4อเทยีบกบัอนัดบัเครดติที4อยู่ในระดบัสงูกว่า 

BB มคีวามเสี4ยงในระดบัสงู ผูอ้อกตราสารหนี�มคีวามสามารถในการชาํระดอกเบี�ยและคนืเงนิต้นในเกณฑต์ํ4ากว่าระดบั
ปานกลาง และจะไดร้บัผลกระทบจากการเปลี4ยนแปลงทางธุรกจิ เศรษฐกจิ และสิ4งแวดลอ้มอื4นๆ ค่อนขา้งชดัเจน 
ซึ4งอาจสง่ใหค้วามสามารถในการชาํระหนี�อยู่ในเกณฑท์ี4ไม่เพยีงพอ 

B มคีวามเสี4ยงในระดบัสงูมาก ผูอ้อกตราสารหนี�มคีวามสามารถในการชําระดอกเบี�ยและคนืเงนิต้นในเกณฑต์ํ4า และ
อาจจะหมดความสามารถหรือความตั �งใจในการชําระหนี�ได้ตามการเปลี4ยนแปลงของสถานการณ์ทางธุรกิจ 
เศรษฐกจิ และสิ4งแวดลอ้มอื4นๆ  

C มคีวามเสี4ยงในการผดินัดชําระหนี�สงูที4สุด ผู้ออกตราสารหนี�ไม่มคีวามสามารถในการชําระดอกเบี�ยและคนืเงนิต้น
ตามกําหนดอย่างชดัเจน โดยตอ้งอาศยัเงื4อนไขที4เอื�ออาํนวยทางธุรกจิ เศรษฐกจิ และสิ4งแวดลอ้มอื4นๆ อย่างมากจงึ
จะมคีวามสามารถในการชาํระหนี�ได ้

D เป็นระดบัที4อยู่ในสภาวะผดินดัชาํระหนี� โดยผูอ้อกตราสารหนี�ไม่สามารถชาํระดอกเบี�ยและคนืเงนิตน้ไดต้ามกาํหนด 
อันดับเครดิตจาก AA ถึง C อาจมีเครื �องหมายบวก (+) หรือลบ (-) ต่อท้ายเพื �อจําแนกความแตกต่างของคุณภาพของ

อันดับเครดิตภายในระดับเดียวกัน 

คาํอธิบายการจดัอนัดบัเครดิตตราสารหนี(ระยะส ั (นมีอายุต ํ+ากว่า , ปี 

T1 ผูอ้อกตราสารหนี�มสีถานะทั �งทางดา้นการตลาดและการเงนิที4แขง็แกร่งในระดบัดมีาก และนักลงทุนจะไดร้บัความ

คุม้ครองจากการผดินดัชาํระหนี�ที4ดกีว่าอนัดบัเครดติในระดบัอื4น ผูอ้อกตราสารที4ไดร้บัอนัดบัเครดติในระดบัดงักล่าว

ซึ4งมเีครื4องหมาย “+” ดว้ยจะไดร้บัความคุม้ครองดา้นการผดินดัชาํระหนี�ที4สงูยิ4งขึ�น 

T2 ผูอ้อกตราสารหนี�มสีถานะทั �งทางดา้นการตลาดและการเงนิที4แขง็แกร่งในระดบัด ีและมคีวามสามารถในการชําระ

หนี�ระยะสั �นในระดบัที4น่าพอใจ 

T3 ผูอ้อกตราสารหนี�มคีวามสามารถในการชาํระหนี�ระยะสั �นในระดบัที4ยอมรบัได ้

T4 ผูอ้อกตราสารหนี�มคีวามสามารถในการชาํระหนี�ระยะสั �นที4ค่อนขา้งอ่อนแอ 

อันดับเครดิตทุกประเภทที �จัดโดย TRIS Rating เป็นอันดับเครดิตตราสารหนี9 ในตระกูลเงินบาท ซึ �งสะท้อน

ความสามารถในการชําระหนี9ของผู้ออกตราสารโดยไม่รวมความเสี �ยงในการเปลี�ยนแปลงการชําระหนี9จากสกุลเงนิบาทเป็น

สกุลเงนิตราต่างประเทศ 
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นอกจากกนี� TRIS Rating ยงักําหนด “แนวโน้มอนัดบัเครดติ” (Rating Outlook) เพื4อสะท้อนความเป็นไปไดข้องการ

เปลี4ยนแปลงอนัดบัเครดติของผูอ้อกตราสารในระยะปานกลางหรอืระยะยาว โดย TRIS Rating จะพจิารณาถงึโอกาสที4จะเกดิ

การเปลี4ยนแปลงของภาวะอุตสาหกรรมและสภาพแวดล้อมทางธุรกิจในอนาคตของผู้ออกตราสารที4อาจกระทบต่อ

ความสามารถในการชาํระหนี� ทั �งนี� แนวโน้มอนัดบัเครดติที4ออกใหแ้ก่หน่วยงานหนึ4งๆ จะเทยีบเท่ากบัความสามารถในการ

ชาํระหนี�ของหน่วยงานนั �นๆ แนวโน้มอนัดบัเครดติแบ่งออกเป็น t ระดบั ไดแ้ก่ 

Positive  หมายถงึ อนัดบัเครดติอาจปรบัขึ�น 

Stable  หมายถงึ อนัดบัเครดติอาจไม่เปลี4ยนแปลง 

Negative หมายถงึ อนัดบัเครดติอาจปรบัลดลง 

Developing หมายถงึ อนัดบัเครดติอาจปรบัขึ�น ปรบัลดลง หรอืไม่เปลี4ยนแปลง 

สถาบนัการจดัอนัดบัความน่าเชื+อถือ Fitch Rating 
คาํอธิบายการจดัอนัดบัความน่าเชื+อถือระยะยาว สาํหรบัประเทศไทย 

AAA(tha) แสดงถงึระดบัความน่าเชื4อถอืขั �นสงูสดุของอนัดบัความน่าเชื4อถอืภายในประเทศไทย ซึ4งกาํหนดโดย Fitch โดย
อนัดบัความน่าเชื4อถอืนี�จะมอบใหก้บัอนัดบัความน่าเชื4อถอืที4มคีวามเสี4ยง “น้อยที4สดุ” เมื4อเปรยีบเทยีบกบัผูอ้อก
ตราสารหรอืตราสารอื4นในประเทศไทย และโดยปกติแล้วจะกําหนดให้แก่ตราสารทางการเงินที4ออกหรอืคํ�า
ประกนัโดยรฐับาล 

AA(tha) แสดงถงึระดบัความน่าเชื4อถอืขั �นสงูมากเปรยีบเทยีบกบัผูอ้อกตราสารหรอืตราสารอื4นในประเทศไทย โดยระดบั
ความน่าเชื4อถือของตราสารทางการเงนิขั �นนี�ต่างจากผูอ้อกตราสารหรอืตราสารอื4นที4ได้รบัการจดัอนัดบัความ
น่าเชื4อถอืขั �นสงูสดุของประเทศไทยเพยีงเลก็น้อย 

BBB (tha) แสดงถึงระดบัความน่าเชื4อถือขั �นปานกลางเมื4อเปรยีบเทยีบกบัผู้ออกตราสารหรอืตราสารอื4นในประเทศไทย 
อย่างไรกด็มีคีวามเป็นไปไดม้ากว่าการเปลี4ยนแปลงของสถานการณ์หรอืสภาพทางเศรษฐกจิจะมผีลกระทบต่อ
ความสามารถในการชําระหนี�ได้ตรงตามกําหนดเวลาของตราสารทางการเงนิเหล่านี�มากกว่าตราสารหนี�อื4นที4
ไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเชื4อถอืในประเภทที4สงูกว่า 

BB (tha) แสดงถงึระดบัความน่าเชื4อถอืค่อนขา้งตํ4าเมื4อเปรยีบเทยีบกบัผูอ้อกตราสารหรอืตราสารอื4นในประเทศไทย การ
ชาํระหนี�ตามเงื4อนไขของตราสารเหล่านี�ภายในประเทศนั �นๆ มคีวามไม่แน่นอนในระดบัหนึ4งและความสามารถ
ในการชาํระหนี�คนืตามกาํหนดเวลาจะมคีวามไม่แน่นอนมากขึ�นตามการเปลี4ยนแปลงของเศรษฐกจิในทางลบ 

B (tha) แสดงถึงระดับความน่าเชื4อถือขั �นตํ4าอย่างมีนัยสําคัญเมื4อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรอืตราสารอื4นใน
ประเทศไทย การปฏิบตัิตามเงื4อนไขของตราสารหนี�และขอ้ผูกพนัทางการเงนิยงัคงเป็นไปได้ในปัจจุบนั แต่
ความมั 4นคงยงัจาํกดัอยู่ในระดบัหนึ4งเท่านั �น และความสามารถในการชาํระหนี�คนืตามกําหนดเวลาอย่างต่อเนื4อง
นั �นไม่แน่นอน ขึ�นอยู่กบัสภาวะที4เอื�อต่อการดาํเนินธุรกจิและสภาพทางเศรษฐกจิ 
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CCC(tha), CC(tha), C(tha)   แสดงถงึระดบัความน่าเชื4อถอืขั �นตํ4ามากเมื4อเปรยีบเทยีบกบัผูอ้อกตราสารหรอืตราสารอื4นใน
ประเทศไทย ความสามารถในการปฏบิตัิตามขอ้ผูกพนัทางการเงนิขึ�นอยู่กบัสภาวะที4เอื�อต่อการดําเนินธุรกจิ
และการพฒันาทางเศรษฐกจิเพยีงอย่างเดยีว 

D(tha) อนัดบัความน่าเชื4อถอืเหล่านี� จะถูกกําหนดใหส้าํหรบัองคก์รหรอืตราสารหนี�ซึ4งกําลงัอยู่ในภาวะผดินัดชําระหนี�
ในปัจจุบนั 

คาํอธิบายการจดัอนัดบัความน่าเชื+อถือระยะส ั (น สาํหรบัประเทศไทย 

F1 (tha) แสดงถงึระดบัความสามารถขั �นสงูสุดในการชําระหนี�ตามเงื4อนไขของตราสารตรงตามกําหนดเมื4อเปรยีบเทยีบ

กบัผูอ้อกตราสารหรอืตราสารอื4นๆในประเทศไทย ภายใตอ้นัดบัความน่าเชื4อถอืนี�จะมอบใหส้าํหรบัอนัดบัความ

น่าเชื4อถอืที4มคีวามเสี4ยง “น้อยที4สดุ” เมื4อเปรยีบเทยีบกบัผูอ้อกตราสารอื4นในประเทศเดยีวกนัและโดยปกตแิลว้

จะกําหนดให้กบัตราสารทางการเงนิที4ออกหรอืคํ�าประกนัโดยรฐับาล ในกรณีที4มรีะดบัความน่าเชื4อถือสูงเป็น

พเิศษจะมสีญัลกัษณ์ “+” แสดงไวเ้พิ4มเตมิจากอนัดบัความน่าเชื4อถอืที4กาํหนด 

F2 (tha) แสดงถงึระดบัความสามารถในการชําระหนี�ตามเงื4อนไขทางการเงนิของตราสารตามกําหนดเวลาในระดบัที4น่า

พอใจเมื4อเปรียบเทียบกบัผู้ออกตราสารหรือตราสารอื4นๆในประเทศไทย อย่างไรก็ดี ระดบัความน่าเชื4อถือ

ดงักล่าวยงัไม่อาจเทยีบเท่ากบักรณีที4ไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเชื4อถอืที4สงูกว่า 

F3 (tha) แสดงถงึระดบัความสามารถในการชําระหนี�ตามเงื4อนไขทางการเงนิของตราสารตามกําหนดเวลาในระดบัปาน

กลางเมื4อเปรยีบเทยีบกบัผูอ้อกตราสารหรอืตราสารอื4นๆในประเทศไทย ความสามารถในการชาํระหนี�ดงักล่าว

จะมคีวามไม่แน่นอนมากขึ�นไปตามความเปลี4ยนแปลงในทางลบในระยะสั �นมากกว่าตราสารที4ไดร้บัการจดัอนัดบั

ความน่าเชื4อถอืที4สงูกว่า 

B (tha) แสดงถึงระดบัความสามารถในการชําระหนี�ตามเงื4อนไขทางการเงนิของตราสารตามกําหนดเวลาที4ไม่แน่นอน

เมื4อเปรยีบเทยีบกบัผูอ้อกตราสารหรอืตราสารอื4นๆในประเทศไทย ความสามารถในการชาํระหนี�ดงักล่าวจะไม่

แน่นอนมากขึ�นตามการเปลี4ยนแปลงทางเศรษฐกจิแลการเงนิในทางลบระยะสั �น 

C (tha) แสดงถงึระดบัความสามารถในการชาํระหนี�ตามเงื4อนไขทางการเงนิของตราสารตามกาํหนดเวลาที4ไม่แน่นอนสงู

เมื4อเปรยีบเทยีบกบัผู้ออกตราสารหรอืตราสารอื4นๆในประเทศไทย ความสามารถในการปฏบิตัิตามขอ้ผูกพนั

ทางการเงนิขึ�นอยู่กบัสภาวะที4เอื�อต่อการดาํเนินธุรกจิและสภาพการณ์ทางเศรษฐกจิเท่านั �น 

D (tha) แสดงถงึการผดินดัชาํระหนี�ที4ไดเ้กดิขึ�นแลว้หรอืกาํลงัจะเกดิขึ�น 
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หมายเหตปุระกอบการจดัอนัดบัความน่าเชื+อถือในระยะยาว ในระยะส ั (น สาํหรบัประเทศไทย 

เครื4องบ่งชี�พเิศษสาํหรบัประเทศไทย “tha” จะถูกระบุไวต่้อจากอนัดบัความน่าเชื4อถอืทุกระดบั เพื4อแยกความแตกต่าง

ออกจากการจดัอนัดบัความน่าเชื4อถอืระดบัสากล เครื4องหมาย “ + ” หรอื “ - ” อาจจะถูกระบุไวเ้พิ4มเตมิต่อจากอนัดบัความ

น่าเชื4อถอืสาํหรบัประเทศหนึ4งๆ เพื4อแสดงถงึสถานะย่อยโดยเปรยีบเทยีบกนัภายในอนัดบัความน่าเชื4อถอืขึ�นหลกั ทั �งนี� จะไม่

มกีารระบุสญัลกัษณ์ต่อทา้ยดงักล่าว สาํหรบัอนัดบัความน่าเชื4อถอืระดบั “AAA (tha)” หรอือนัดบัที4ตํ4ากว่า “CCC (tha)” 

สาํหรบัอนัดบัความน่าเชื4อถอืในระยะยาวและจะไม่มกีารระบุสญัลกัษณ์ต่อทา้ยดงักล่าวสาํหรบัอนัดบัความน่าเชื4อถอืใน

ระยะสั �น นอกเหนือจาก “F1 (tha)” 

สญัญาณการปรบัอนัดบัความน่าเชื4อถอื (Rating Watch) : สญัญาณการปรบัอนัดบัความน่าเชื4อถอืจะถูกใชเ้พื4อแจง้ให้
นกัลงทุนทราบว่ามคีวามเป็นไปไดท้ี4จะมกีารเปลี4ยนแปลงอนัดบัความน่าเชื4อถอืและแจง้แนวโน้มทศิทางของการเปลี4ยนแปลง
ดงักล่าว สญัญาณดงักล่าวอาจระบุเป็น “สญัญาณบวก” ซึ4งบ่งชี�แนวโน้มในการปรบัอนัดบัความน่าเชื4อถอืใหส้งูขึ�น “สญัญาณ
ลบ” จะบ่งชี�แนวโน้มในการปรบัอนัดบัความน่าเชื4อถอืใหต้ํ4าลง หรอื “สญัญาณววิฒัน์” ในกรณีที4อนัดบัความน่าเชื4อถอือาจจะ
ไดร้บัการปรบัขึ�น ปรบัลง หรอืคงที4 โดยปกติสญัญาณการปรบัอนัดบัความน่าเชื4อถือมกัจะถูกระบุไวส้าํหรบัช่วงระยะเวลา
สั �นๆ 

 
 

รายงานสรปุเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี(  เงินฝาก หรือตราสารกึ+งหนี(กึ+งทุน  
มลูค่า ณ วนัที+ 3, พฤษภาคม /01/ 

 

 
 
 
 

 
 
 

กลุ่มของตราสารการลงทุน มูลค ่าตามราคาตลาด % NAV

(ก) ตราสารภาครัฐไทย/ตราสารภาครัฐต่างประเทศ -                              -             

(ข) ตราสารที4ธนาคารที4มกีฎหมายเฉพาะจัดตั �งขึ�น ธนาคารพาณิชย์ 24,584,238.70                14.90          

หรือบริษัทเงนิทุนเป็นผูอ้อก/สั 4งจ่าย/รับอาวลั/คํ�าประกัน

(ค) ตราสารที4มอีนัดับความน่าเชื4อถืออยู่ในอนัดับที4สามารถ -                              -             

ลงทุนได้ (Investment grade)

(ง) ตราสารที4มอีนัดับความน่าเชื4อถืออยู่ในอนัดับตํ4ากว่าอนัดับที4 -                              -             

สามารถลงทุนได้ (Investment grade) หรือไม่ม ีRating

สดัส่วนเงนิลงทุนขั 9นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนสําหรับกลุ่มตราสารตาม (ง) เท่ากับ 0% NAV 
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รายชื+อหุ้นที+ลงทุน ,k อนัดบัแรก พร้อมสดัส่วนการลงทุน 
มลูค่า ณ วนัที+ 3, พฤษภาคม /01/ 

 

 
 
 

รายงานการลงทุนที+ไม ่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน 
รอบปีบญัชีระหว่างวนัที+ , มิถนุายน /01, ถึงวนัที+ 3, พฤษภาคม /01/ 

วนัที4 รายละเอยีด การดาํเนินการแกไ้ข 
  

 
 

 

 

การใช้สิทธิออกเสียงในที+ประชุมผ ู้ถือหุ้น 

ผูล้งทุนสามารถตรวจดแูนวทางในการใชส้ทิธอิอกเสยีงและการดาํเนินการใชส้ทิธอิอกเสยีงไดท้ี4 website ของบรษิทั
จดัการ www.lhfund.co.th 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลาํดบั ชื+อย่อ ร้อยละของเงินลงทุน

1 PTT 6.96

2 AOT 5.33

3 CPALL 4.70

4 BBL 3.71

5 ADVANC 3.63

6 GULF 3.11

7 KBANK 3.07

8 SCC 3.04

9 PTTEP 2.99

10 TFFIF 2.90

บริษัท ปตท. จํากดั (มหาชน)

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จํากดั (มหาชน)

ชื+อหลกัทรพัย์

บริษัท ซ.ีพ.ีออลล์  จํากดั (มหาชน)

กองทุนรวมโครงสร้างพื�นฐานเพื4ออนาคตประเทศไทย

ธนาคาร กรุงเทพ จํากดั (มหาชน)

บริษัท แอดวานซ์ อนิโฟร์ เซอร์วสิ จํากดั (มหาชน)

บริษัท กลัฟ์ เอน็เนอร์จ ีดเีวลลอปเมนท์ จํากดั (มหาชน)

ธนาคาร กสกิรไทย จํากดั (มหาชน)

บริษัท ปูนซเิมนต์ไทย จํากดั (มหาชน)

บริษัท ปตท. สํารวจและผลติปิโตรเลยีม จํากดั (มหาชน)



 

 

22 

 

กองทุนเปิด แอล เอช โกรท (LHGROWTH) 

รายงานรายชื+อของบคุคลที+เกี+ยวข้อง ที+มีการทาํธรุกรรมกบักองทุนรวม 

 กองทุนเปิด แอล เอช โกรท มกีารทําธุรกรรมกบับุคคลที4เกี4ยวขอ้งในรอบระยะเวลาตั �งแต่วนัที4 j มถุินายน klmj  

ถงึวนัที4 �j พฤษภาคม klmk ตามรายชื4อ ดงันี� 

- บรษิทัแลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จาํกดั (มหาชน)  

- บรษิทัหลกัทรพัย ์แลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จาํกดั (มหาชน) 

- บรษิทั ควอลติี�เฮา้ส ์จาํกดั (มหาชน)  

หมายเหต ุ : ผูล้งทุนสามารถตรวจสอบการทําธุรกรรมกบับุคคลที4เกี4ยวขอ้งกบักองทุนรวม ไดท้ี4บรษิทัจดัการโดยตรง หรอืที4 website 

ของบรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน แลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จาํกดั www.lhfund.co.th และสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. www.sec.or.th 

 

การรบัผลประโยชน์ตอบแทนเนื+องจากการใช้บริการบุคคลอื+นๆ  (Soft Commission) 

 
 
 

บริษัทที+ให้ผลประโยชน์ บทวิเคราะหแ์ละ

ข้อมูลข่าวสาร

จดัเยี+ยมชม

บริษัท

สมัมนา เหตุผลในการร ับผลประโยชน์

บริษัทหลกัทรัพย ์เอเซยี พลสั จาํกัด (มหาชน) � � � เพื4อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
บริษัทหลกัทรัพย ์ทรีนีตี� จาํกัด � � � เพื4อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
บริษัทหลกัทรัพย ์ฟินันเซยี ไซรัส จาํกัด (มหาชน) � � � เพื4อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
บริษัทหลกัทรัพย ์ยโูอบ ีเคยเ์ฮยีน (ประเทศไทย) จาํกัด � � � เพื4อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
บริษัท หลกัทรัพย ์เคจีไอ (ประเทศไทย) จาํกัด (มหาชน) � � � เพื4อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
บริษัทหลกัทรัพย ์ทิสโก้ จาํกัด (มหาชน) � � � เพื4อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
บริษัทหลกัทรัพย ์ภัทร จาํกัด (มหาชน) � � � เพื4อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
บริษัทหลกัทรัพย ์เมยแ์บงก์ กิมเอง็ (ประเทศไทย) จาํกัด � � � เพื4อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
บริษัทหลกัทรัพย ์ซไีอเอม็บ ี(ประเทศไทย) จาํกัด � � � เพื4อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
บริษัทหลกัทรัพย ์เอเชีย เวลท์ จาํกัด � � � เพื4อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
บริษัทหลกัทรัพย ์บวัหลวง จาํกัด (มหาชน) � � � เพื4อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
บริษัทหลกัทรัพย ์ไทยพาณิชย ์จาํกัด � � � เพื4อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
บริษัทหลกัทรัพย ์แลนด์ แอนด์ เฮา้ส ์จาํกัด (มหาชน) � � � เพื4อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
บริษัทหลกัทรัพย ์กรุงศรี จาํกัด (มหาชน) � � � เพื4อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
บริษัทหลกัทรัพย ์เครดิต สวสิ (ประเทศไทย) จํากัด � � � เพื4อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
บริษัทหลกัทรัพย ์ดีบเีอส วคิเคอร์ส (ประเทศไทย) จํากัด � � � เพื4อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

บริษัทหลกัทรัพยอ์าร์เอชบ ี(ประเทศไทย) จาํกัด (มหาชน) � � � เพื4อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

บริษัทหลกัทรัพยพ์ฒันสนิ จาํกัด (มหาชน) � � � เพื4อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

บริษัทหลกัทรัพยก์สกิรไทย จาํกัด (มหาชน) � � � เพื4อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

บริษัทหลกัทรัพยธ์นชาต จาํกัด (มหาชน) � � � เพื4อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

บริษัทหลกัทรัพย ์ซ ีแอล เอส เอ (ประเทศไทย) จาํกัด � � � เพื4อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

บริษัทหลกัทรัพย ์เคทีบ ี(ประเทศไทย) จาํกัด (มหาชน) � � � เพื4อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
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กองทุนเปิด แอล เอช โกรท (LHGROWTH) 

ค่านายหน้าซื(อขายหลกัทรพัย ์
ต ั (งแต่วนัที+ , มิถนุายน /01, ถึงวนัที+ 3, พฤษภาคม /01/ 

 
                 หมายเหต ุ : *รวมภาษีมลูค่าเพิ4ม 

 
 
 

อตัราส่วนหมนุเวียนการลงทุนของกองทุน (Portfolio Turnover Ratio: PTR) 
มลูค่า ณ วนัที+ 3, พฤษภาคม /01/ 

 
 

 
 

ข้อม ูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3  
ณ วนัที+ 3, พฤษภาคม /01/ 

ชื+อกองทุน ผ ูถ้ือหน่วย สดัส่วน(รอ้ยละ) 
กองทุนเปิด แอล เอช โกรท (LHGROWTH) กลุ่มบุคคลใดบุคคลหนึ4ง 38.7961 

ลาํดบั ชื+อบริษัทนายหน้า ค่านายหน้า

(บาท)

อตัราส่วน

(%)

1 บริษัทหลกัทรัพย์ บวัหลวง จํากดั (มหาชน) 274,312.43 13.32

2 บริษัทหลกัทรัพย์ ซจีเีอส-ซไีอเอม็บ ี(ประเทศไทย) จํากดั 108,399.37 5.27

3 บริษัทหลกัทรัพย์ ซ ีแอล เอส เอ (ประเทศไทย) จํากดั 50,340.51 2.45

4 บริษัทหลกัทรัพย์ โนมูระ พฒันสนิ จํากดั (มหาชน) 20,610.55 1.00

5 บริษัทหลกัทรัพย์ เครดติ สวสิ (ประเทศไทย) จํากดั 51,071.68 2.48

6 บริษัทหลกัทรัพย์ ดบีเีอส วคิเคอร์ส (ประเทศไทย) จํากดั 79,959.24 3.88

7 บริษัทหลกัทรัพย์ ฟินันเซยี ไซรัส จํากดั (มหาชน) 167,090.65 8.12

8 บริษัท หลกัทรัพย์ เคจไีอ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) 128,287.83 6.23

9 บริษัทหลกัทรัพย์ กสกิรไทย จํากดั (มหาชน) 235,494.20 11.44

10 บริษัทหลกัทรัพย์ กรุงศรี จํากดั (มหาชน) 265,143.91 12.88

11 บริษัทหลกัทรัพย์ เคทบี ี(ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) 3,073.10 0.15

12 บริษัทหลกัทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮา้ส์ จํากดั (มหาชน) 97,777.49 4.75

13 บริษัทหลกัทรัพย์ เมย์แบงก์ กมิเอง็ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) 2,849.35 0.14

14 บริษัทหลกัทรัพย์ ภทัร จํากดั (มหาชน) 46,378.59 2.25

15 บริษัทหลกัทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จํากดั 213,542.47 10.37

16 บริษัทหลกัทรัพย์ ทสิโก ้จํากดั 250,015.50 12.15

17 บริษัทหลกัทรัพย์ธนชาต จํากดั (มหาชน) 34,894.88 1.70

18 บริษัทหลกัทรัพย์ ทรีนีตี� จํากดั 29,268.33 1.42

2,058,510.08 100.00รวม

ชื+อกองทุน PTR

กองทุนเปิด แอล เอช โกรท 8.2281
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กองทุนเปิด แอล เอช โกรท (LHGROWTH) 

ค่าใช้จ่ายที+เรียกเกบ็จากกองทุนรวม 
สาํหรบัรอบระยะเวลาต ั (งแต่วนัที+ , มิถนุายน /01, ถึงวนัที+ 3, พฤษภาคม /01/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค่าใช้จ่ายที4เรียกเก็บจากกองทุน* จาํนวนเงนิ

Fund's Direct Expenses (หน่วย : พนับาท) มลูค่าทรัพยส์นิสุทธิ ตามโครงการ

ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee) 2,125.83 1.338 ไม่เกินร้อยละ 2.68

ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ (Trustee Fee) 51.02 0.032 ไม่เกินร้อยละ 0.11

ค่าธรรมเนียมนายทะเบยีน (Registrar Fee)** 170.07 0.107 ไม่เกินร้อยละ 0.81,0.94

ค่าสอบบญัชี (Audit Fee) 60.00 0.038 ตามที4จ่ายจริง

ค่าที4ปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee) ไม่มี ไม่ม ี ไม่ม ี

ค่าจัดตั �งและจดทะเบยีนกองทุน (Setup and Registered Fund) 0.00 0.000 ตามที4จ่ายจริง

ค่าใช้จ่ายอื4นๆ ในการดาํเนินโครงการ  (Others Operating  Expense) 29.54 0.019 ตามที4จ่ายจริง

รวมค่าใช้จ่ายทั �งหมด*** 2,436.46 1.534

ค่าใช้จ่ายในการซื�อขายหลกัทรัพย์ 2,058.51 1.295 ตามที4จ่ายจริง

หมายเหตุ

* ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ รวมภาษีมลูค่าเพิ4ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื4นใดในทาํนองเดียวกัน(ถ้าม)ี

**  ค่าธรรมเนียมนายทะเบยีนหน่วยลงทุนชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอตัโนมตัิและชนิดจ่ายเงนิปันผลไม่เกินร้อยละ 0.94

    ชนิดสะสมมลูค่า ไม่เกินร้อยละ 0.81

***  ไม่รวมค่านายหน้าซื�อขายหลกัทรัพย ์และค่าธรรมเนียมต่างๆ ที4เกิดขึ�นจากการซื�อขายหลกัทรัพย์

ร้อยละของมลูค่าทรัพยส์นิสุทธิ
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กองทุนเปิด แอล เอช โกรท (LHGROWTH) 

 
 
 
 
 

รายงานของผ ูส้อบบญัชีรบัอนุญาต  
 

เสนอต่อ ผ ูถ้ือหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด แอล เอช โกรท 

 
ความเหน็  
 

ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบการเงนิของกองทุนเปิด แอล เอช โกรท ซึ4งประกอบดว้ยงบดุลและงบประกอบรายละเอยีดเงนิลงทุน 
ณ วนัที4 31 พฤษภาคม 2562 งบกําไรขาดทุน งบแสดงการเปลี4ยนแปลงสนิทรพัย์สุทธิ งบกระแสเงนิสด และข้อมูลทาง
การเงนิที4สาํคญัสาํหรบัปีสิ�นสดุวนัเดยีวกนัและหมายเหตุประกอบงบการเงนิ รวมถงึหมายเหตุสรุปนโยบายการบญัชทีี4สาํคญั  

ขา้พเจา้เหน็ว่า งบการเงนิขา้งต้นนี�แสดงฐานะการเงนิและรายละเอยีดเงนิลงทุนของกองทุนเปิด แอล เอช โกรท ณ วนัที4 31 
พฤษภาคม 2562 ผลการดําเนินงาน การเปลี4ยนแปลงสนิทรพัยส์ุทธ ิกระแสเงนิสด และขอ้มูลทางการเงนิที4สาํคญัสาํหรบัปี
สิ�นสดุวนัเดยีวกนั โดยถูกตอ้งตามที4ควรในสาระสาํคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ  
 
เกณฑใ์นการแสดงความเหน็  

ขา้พเจา้ไดป้ฏบิตังิานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัช ีความรบัผดิชอบของขา้พเจา้ไดก้ล่าวไวใ้นวรรคความรบัผดิชอบ
ของผู้สอบบญัชต่ีอการตรวจสอบงบการเงนิในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอสิระจากกองทุนตามข้อกําหนด
จรรยาบรรณของผูป้ระกอบวชิาชพีบญัชทีี4กําหนดโดยสภาวชิาชพีบญัชใีนส่วนที4เกี4ยวขอ้งกบัการตรวจสอบงบการเงนิ และ
ขา้พเจา้ได้ปฏบิตัิตามความรบัผดิชอบดา้นจรรยาบรรณอื4นๆ ซึ4งเป็นไปตามขอ้กําหนดเหล่านี� ขา้พเจา้เชื4อว่าหลกัฐานการ
สอบบญัชทีี4ขา้พเจา้ไดร้บัเพยีงพอและเหมาะสมเพื4อใชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเหน็ของขา้พเจา้  
 
ข้อม ูลอื+น  

ผูบ้รหิารกองทุนฯ เป็นผูร้บัผดิชอบต่อขอ้มลูอื4น ขอ้มลูอื4นประกอบดว้ย ขอ้มลูซึ4งรวมอยู่ในรายงานประจาํปีของกองทุนฯ แต่
ไม่รวมถงึงบการเงนิและรายงานของผูส้อบบญัชทีี4อยู่ในรายงานประจําปีนั �น ขา้พเจา้คาดว่าขา้พเจา้จะไดร้บัรายงานประจาํปี
ภายหลงัวนัที4ในรายงานของผูส้อบบญัชนีี� 

ความเหน็ของขา้พเจา้ต่องบการเงนิไม่ครอบคลุมถงึขอ้มลูอื4นและขา้พเจา้ไม่ไดใ้หค้วามเชื4อมั 4นต่อขอ้มลูอื4น 

ความรบัผดิชอบของขา้พเจา้ที4เกี4ยวเนื4องกบัการตรวจสอบงบการเงนิคอื การอ่านและพจิารณาว่าขอ้มลูอื4นมคีวามขดัแยง้ที4มี
สาระสาํคญักบังบการเงนิหรอืกบัความรูท้ี4ไดร้บัจากการตรวจสอบของขา้พเจา้ หรอืปรากฏว่าขอ้มลูอื4นมกีารแสดงขอ้มูลที4ขดั
ต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระสาํคญัหรอืไม่ 
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เมื4อขา้พเจ้าได้อ่านรายงานประจําปีของกองทุนฯ และหากขา้พเจ้าสรุปได้ว่ามีการแสดงข้อมูลที4ขดัต่อข้อเท็จจรงิอนัเป็น
สาระสาํคญั ขา้พเจา้จะสื4อสารเรื4องดงักล่าวกบัผูบ้รหิารกองทุนฯ เพื4อใหผู้บ้รหิารกองทุนฯ ดําเนินการแกไ้ขขอ้มูลที4แสดงขดั
ต่อขอ้เทจ็จรงิ 
 
ความรบัผิดชอบของผ ูบ้ริหารกองทุนฯ ต่องบการเงิน 

ผู้บรหิารกองทุนฯ มหีน้าที4รบัผดิชอบในการจดัทําและนําเสนองบการเงนิเหล่านี�โดยถูกต้องตามที4ควรตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงนิ และรบัผดิชอบเกี4ยวกบัการควบคุมภายในที4ผูบ้รหิารกองทุนฯ พจิารณาว่าจําเป็นเพื4อใหส้ามารถจดัทํา
งบการเงนิที4ปราศจากการแสดงขอ้มลูที4ขดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระสาํคญัไม่ว่าจะเกดิจากการทุจรติหรอืขอ้ผดิพลาด  

ในการจดัทํางบการเงนิ ผู้บรหิารกองทุนฯ รบัผดิชอบในการประเมนิความสามารถของกองทุนในการดําเนินงานต่อเนื4อง 
เปิดเผยเรื4องที4เกี4ยวกบัการดําเนินงานต่อเนื4อง (ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์การบัญชสีําหรบัการดําเนินงาน
ต่อเนื4องเวน้แต่ผูบ้รหิารกองทุนฯ มคีวามตั �งใจที4จะเลกิกองทุนหรอืหยุดดาํเนินงานหรอืไมส่ามารถดาํเนินงานต่อเนื4องต่อไปได ้ 

ผูบ้รหิารกองทุนฯ มหีน้าที4ในการสอดสอ่งดแูลกระบวนการในการจดัทาํรายงานทางการเงนิของกองทุน  
 
ความรบัผิดชอบของผ ูส้อบบญัชีต ่อการตรวจสอบงบการเงิน  

การตรวจสอบของขา้พเจา้มวีตัถุประสงคเ์พื4อใหไ้ดค้วามเชื4อมั 4นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงนิโดยรวมปราศจากการแสดง
ขอ้มูลที4ขดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระสาํคญัหรอืไม่ ไม่ว่าจะเกดิจากการทุจรติหรอืขอ้ผดิพลาด และเสนอรายงานของผูส้อบ
บญัชีซึ4งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื4อมั 4นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื4อมั 4นในระดบัสูงแต่ไม่ได้เป็นการ
รบัประกนัว่าการปฏิบตัิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที4ขดัต่อข้อเท็จจรงิอนัเป็น
สาระสําคญัที4มอียู่ได้เสมอไป ขอ้มูลที4ขดัต่อขอ้เทจ็จรงิอาจเกดิจากการทุจรติหรอืขอ้ผดิพลาดและถือว่ามสีาระสําคญัเมื4อ
คาดการณ์อย่างสมเหตุสมผลว่ารายการที4ขดัต่อขอ้เทจ็จรงิแต่ละรายการหรอืทุกรายการรวมกนัจะมผีลต่อการตดัสนิใจทาง
เศรษฐกจิของผูใ้ชง้บการเงนิจากการใชง้บการเงนิเหล่านี�  

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบญัชี ข้าพเจ้าใช้ดุลยพินิจและการสงัเกตและสงสยัเยี4ยงผู้ประกอบ
วชิาชพีตลอดการตรวจสอบ การปฏบิตังิานของขา้พเจา้รวมถงึ  
• ระบุและประเมนิความเสี4ยงจากการแสดงขอ้มลูที4ขดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระสาํคญัในงบการเงนิไม่ว่าจะเกดิจากการ

ทุจรติหรอืขอ้ผดิพลาด ออกแบบและปฏิบตัิงานตามวธิกีารตรวจสอบเพื4อตอบสนองต่อความเสี4ยงเหล่านั �น และได้
หลกัฐานการสอบบญัชทีี4เพยีงพอและเหมาะสมเพื4อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเหน็ของขา้พเจา้ ความเสี4ยงที4ไม่พบ
ขอ้มูลที4ขดัต่อข้อเท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญัซึ4งเป็นผลมาจากการทุจรติจะสูงกว่าความเสี4ยงที4เกิดจากข้อผิดพลาด 
เนื4องจากการทุจรติอาจเกี4ยวกบัการสมรูร่้วมคดิ การปลอมแปลงเอกสารหลกัฐาน การตั �งใจละเวน้การแสดงขอ้มลู การ
แสดงขอ้มลูที4ไม่ตรงตามขอ้เทจ็จรงิหรอืการแทรกแซงการควบคุมภายใน  

• ทําความเขา้ใจในระบบการควบคุมภายในที4เกี4ยวขอ้งกบัการตรวจสอบ เพื4อออกแบบวธิกีารตรวจสอบที4เหมาะสมกบั
สถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื4อวตัถุประสงคใ์นการแสดงความเหน็ต่อความมปีระสทิธผิลของการควบคุมภายในของกองทุน  

• ประเมนิความเหมาะสมของนโยบายการบญัชทีี4ผูบ้รหิารกองทุนฯ ใชแ้ละความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบญัชี
และการเปิดเผยขอ้มลูที4เกี4ยวขอ้งซึ4งจดัทาํขึ�นโดยผูบ้รหิารกองทุนฯ  

• สรุปเกี4ยวกบัความเหมาะสมของการใชเ้กณฑ์การบญัชสีาํหรบัการดําเนินงานต่อเนื4องของผู้บรหิารกองทุนฯ และจาก
หลกัฐานการสอบบญัชทีี4ไดร้บั สรุปว่ามคีวามไม่แน่นอนที4มสีาระสาํคญัที4เกี4ยวกบัเหตุการณ์หรอืสถานการณ์ที4อาจเป็น
เหตุให้เกดิขอ้สงสยัอย่างมนีัยสาํคญัต่อความสามารถของกองทุนในการดําเนินงานต่อเนื4องหรอืไม่ ถ้าขา้พเจา้ได้ขอ้



 

 

27 

 

กองทุนเปิด แอล เอช โกรท (LHGROWTH) 

สรุปว่ามคีวามไม่แน่นอนที4มสีาระสาํคญั ขา้พเจา้ตอ้งกล่าวไวใ้นรายงานของผูส้อบบญัชขีองขา้พเจา้โดยใหข้อ้สงัเกตถงึ
การเปิดเผยขอ้มูลในงบการเงนิที4เกี4ยวข้อง หรอืถ้าการเปิดเผยข้อมูลดงักล่าวไม่เพียงพอ ความเหน็ของขา้พเจ้าจะ
เปลี4ยนแปลงไป ขอ้สรุปของขา้พเจา้ขึ�นอยู่กบัหลกัฐานการสอบบญัชทีี4ไดร้บัจนถงึวนัที4ในรายงานของผู้สอบบญัชขีอง
ขา้พเจา้ อย่างไรกต็าม เหตุการณ์หรอืสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุใหก้องทุนตอ้งหยุดการดาํเนินงานต่อเนื4อง  

• ประเมนิการนําเสนอ โครงสรา้งและเนื�อหาของงบการเงนิโดยรวม รวมถงึการเปิดเผยขอ้มูลว่างบการเงนิแสดงรายการ
และเหตุการณ์ในรปูแบบที4ทาํใหม้กีารนําเสนอขอ้มลูโดยถูกตอ้งตามที4ควรหรอืไม่  

ขา้พเจ้าไดส้ื4อสารกบัผู้บรหิารกองทุนฯ ในเรื4องต่างๆ ที4สําคญั ซึ4งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที4ได้
วางแผนไว้ ประเดน็ที4มนีัยสําคญัที4พบจากการตรวจสอบรวมถึงขอ้บกพร่องที4มนีัยสําคญัในระบบการควบคุมภายในหาก
ขา้พเจา้ไดพ้บในระหว่างการตรวจสอบของขา้พเจา้  

ขา้พเจา้ไดใ้หค้ํารบัรองแก่ผู้บรหิารกองทุนฯ ว่าขา้พเจา้ได้ปฏบิตัติามขอ้กําหนดจรรยาบรรณที4เกี4ยวขอ้งกบัความเป็นอสิระ
และได้สื4อสารกับผู้บริหารกองทุนฯ เกี4ยวกับความสัมพันธ์ทั �งหมดตลอดจนเรื4องอื4นซึ4งข้าพเจ้าเชื4อว่ามีเหตุผลที4
บุคคลภายนอกอาจพจิารณาว่ากระทบต่อความเป็นอสิระของขา้พเจา้และมาตรการที4ขา้พเจา้ใชเ้พื4อป้องกนัไม่ใหข้า้พเจา้ขาด
ความเป็นอสิระ  

จากเรื4องที4สื4อสารกับผู้บริหารกองทุนฯ ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื4องต่างๆ ที4มีนัยสําคัญมากที4สุดในการตรวจสอบ                    
งบการเงนิในงวดปัจจุบนัและกําหนดเป็นเรื4องสาํคญัในการตรวจสอบ ขา้พเจ้าไดอ้ธบิายเรื4องเหล่านี�ในรายงานของผู้สอบ
บญัชเีวน้แต่กฎหมายหรอืขอ้บงัคบัไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะเกี4ยวกบัเรื4องดงักล่าว หรอืในสถานการณ์ที4ยากที4จะเกดิขึ�น 
ขา้พเจา้พจิารณาว่าไม่ควรสื4อสารเรื4องดงักล่าวในรายงานของขา้พเจา้เพราะการกระทาํดงักล่าวสามารถคาดการณ์ไดอ้ย่างสม
เหตุผลว่าจะมผีลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อสว่นไดเ้สยีสาธารณะจากการสื4อสารดงักล่าว 
 
ผูส้อบบญัชทีี4รบัผดิชอบงานสอบบญัชแีละการนําเสนอรายงานฉบบันี�คอื นางขวญัใจ  เกยีรตกิงัวาฬไกล 

 

 

นางขวญัใจ  เกียรติกงัวาฬไกล 
ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขที� � !� 
บริษัท เอเอสวี แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จํากดั 
กรุงเทพมหานคร 
14 สิงหาคม 2562 
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กองทุนเปิด แอล เอช โกรท 
งบดลุ 

ณ วนัที+ 3, พฤษภาคม /01/ 

 

หน่วย : บาท

หมายเหตุ 2562 2561

สินทรัพย์

เงินลงทุนตามมลูค่ายติุธรรม 138,395,618.30   149,684,992.60  

(ราคาทุนปี 2562 : 134,767,917.64 บาท)

(ราคาทุนปี 2561 : 151,419,326.09 บาท)

เงินฝากธนาคาร 6 24,547,223.72     17,000,542.77    

ดอกเบี @ยและเงินปันผลค้างรับ 80,351.98           37,159.17           

ลกูหนี @จากการขายเงินลงทุน 5,526,602.33       11,192,665.39    

สินทรัพย์อื�น 6,680.24             -                     

รวมสินทรัพย์ 168,556,476.57   177,915,359.93  

หนี !สิน

เจ้าหนี @จากการซื @อเงินลงทุน 2,907,656.68       9,707,761.34      

เจ้าหนี @จากการรับซื @อคืนหน่วยลงทุน 263,000.00         -                     

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 273,108.83         273,278.82         

หนี @สินอื�น 83,617.41           13,864.12           

รวมหนี !สิน 3,527,382.92      9,994,904.28     

สินทรัพย์สุทธิ 165,029,093.65   167,920,455.65  

สินทรัพย์สุทธิ : -

ทุนที�ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน 135,021,522.48 125,902,849.75

กําไรสะสม

บญัชีปรับสมดลุ 16,386,207.70 19,222,629.25

กําไรสะสมจากการดําเนินงาน 5 13,621,363.47 22,794,976.65

สินทรัพย์สุทธิ 165,029,093.65 167,920,455.65

สินทรัพย์สทุธิต่อหน่วยที�คํานวณแยกตามประเภทผู้ถือหน่วยลงทุน มีดงันี @

ชนิดสะสมมลูค่า 14.4003 15.0158

ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอตัโนมติั 14.3460 14.9636

ชนิดจ่ายเงินปันผล 9.5576 10.3329

จํานวนหน่วยลงทุนที�จําหน่ายแล้วทั @งหมด ณ วันสิ @นปี (หน่วย) แยกตามประเภทผู้ถือหน่วยลงทุน มีดงันี @

ชนิดสะสมมลูค่า 7,094,593.4520   7,724,542.3504  

ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอตัโนมติั 339,000.7616      356,845.1437     

ชนิดจ่ายเงินปันผล 6,068,557.9997   4,508,897.4474  

รวม 13,502,152.2133 12,590,284.9415
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กองทุนเปิด แอล เอช โกรท (LHGROWTH) 

กองทุนเปิด แอล เอช โกรท 
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน 

ณ วนัที+ 3, พฤษภาคม /01/ 

 

หน่วย : บาท

การแสดงรายละเอยีดเงนิลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงนิลงทุน

(%)

ชื4อหลกัทรัพย์ ชื4อย่อหลกัทรัพย์ มลูค่าที4ตราไว้ จาํนวนหน่วย อตัราดอกเบี�ย วนัครบกาํหนด

หลกัทรัพยจ์ดทะเบียน

เงินทุนและหลกัทร ัพย ์

บริษัท บตัรกรุงไทย จาํกัด (มหาชน) KTC -              78,100.0000         3,163,050.00       2.29                  

บริษัท ศรีสวสัดิ � คอร์ปอเรชั 4น จาํกัด (มหาชน) SAWAD -              67,330.0000         3,349,667.50       2.42                  

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื+อสาร

บริษัท แอดวานซ ์อนิโฟร์ เซอร์วสิ จาํกัด (มหาชน) ADVANC -              31,000.0000         5,983,000.00       4.32                  

บริษัท อนิทัช โฮลดิ�งส ์จาํกัด (มหาชน) INTUCH -              29,700.0000         1,715,175.00       1.24                  

การแพทย ์

บริษัท กรุงเทพดุสติเวชการ จาํกัด (มหาชน) BDMS -              126,500.0000        3,225,750.00       2.33                  

บริษัท โรงพยาบาลบาํรุงราษฎร์ จาํกัด (มหาชน) BH -              15,500.0000         2,596,250.00       1.88                  

ขนส่งและโลจิสติกส ์

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จาํกัด (มหาชน) AOT -              138,100.0000        8,803,875.00       6.36                  

บริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จาํกัด (มหาชน) BEM -              291,100.0000        3,289,430.00       2.38                  

บริษัท บทีีเอส กรุ๊ป โฮลดิ�งส ์จาํกัด (มหาชน) BTS -              358,700.0000        4,089,180.00       2.95                  

กองทุนรวมโครงสร้างพื�นฐานเพื4ออนาคตประเทศไทย TFFIF -              422,800.0000        4,777,640.00       3.45                  

ธนาคาร

ธนาคารกรุงเทพ จาํกัด (มหาชน) BBL -              31,200.0000         6,130,800.00       4.43                  

ธนาคารกสกิรไทย จาํกัด (มหาชน) KBANK -              27,200.0000         5,072,800.00       3.67                  

ธนาคารเกียรตินาคิน จาํกัด (มหาชน) KKP -              71,500.0000         4,701,125.00       3.40                  

ธนาคารกรุงไทย จาํกัด (มหาชน) KTB -              87,600.0000         1,673,160.00       1.21                  

บริการร ับเหมาก่อสร้าง

บริษัท ช.การช่าง จาํกัด (มหาชน) CK -              96,400.0000         2,578,700.00       1.86                  

บริษัท ซโิน-ไทย เอน็จีเนียริ4งแอนด์คอนสตรัคชั 4น จาํกัด (มหาชน) STEC -              138,100.0000        3,424,880.00       2.47                  

พลงังานและสาธารณูปโภค

บริษัท บ.ีกริม เพาเวอร์ จาํกัด (มหาชน) BGRIM -              133,100.0000        4,458,850.00       3.22                  

บริษัท พลงังานบริสุทธิ � จาํกัด (มหาชน) EA -              74,200.0000         3,988,250.00       2.88                  

บริษัท ผลติไฟฟ้า จาํกัด (มหาชน) EGCO -              12,400.0000         3,682,800.00       2.66                  

บริษัท กัลฟ์ เอน็เนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จาํกัด (มหาชน) GULF -              49,800.0000         5,129,400.00       3.71                  

บริษัท ปตท. จาํกัด (มหาชน) PTT -              248,200.0000        11,479,250.00      8.29                  

บริษัท ปตท. สาํรวจและผลติปิโตรเลยีม จาํกัด (มหาชน) PTTEP -              39,300.0000         4,932,150.00       3.56                  

บริษัท ราช กรุ๊ป จาํกัด (มหาชน) RATCH -              61,600.0000         3,788,400.00       2.74                  

มลูค่ายุติธรรม

อตัราส่วนของ

มลูค่ายุติธรรม
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กองทุนเปิด แอล เอช โกรท (LHGROWTH) 

กองทุนเปิด แอล เอช โกรท 
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ) 

ณ วนัที+ 3, พฤษภาคม /01/ 

 
 
 
 
 

หน่วย : บาท

การแสดงรายละเอยีดเงนิลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงนิลงทุน

(%)

ชื4อหลกัทรัพย์ ชื4อย่อหลกัทรัพย์ มลูค่าที4ตราไว้ จาํนวนหน่วย อตัราดอกเบี�ย วนัครบกาํหนด

พัฒนาอสงัหาริมทร ัพย ์

บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จาํกัด (มหาชน) AMATA -              135,100.0000        2,945,180.00       2.13                  

บริษัท เซน็ทรัลพฒันา จาํกัด (มหาชน) CPN -              38,200.0000         2,721,750.00       1.97                  

บริษัท ดับบลวิเอชเอ คอร์ปอเรชั 4น จาํกัด (มหาชน) WHA -              594,300.0000        2,531,718.00       1.83                  

พาณิชย ์

บริษัท ซพี ีออลล ์จาํกัด (มหาชน) CPALL -              97,300.0000         7,759,675.00       5.60                  

บริษัท โฮม โปรดักส ์เซน็เตอร์ จาํกัด (มหาชน) HMPRO -              159,100.0000        2,688,790.00       1.94                  

วสัด ุก่อสร้าง

บริษัท ปนูซเิมนต์ไทย จาํกัด (มหาชน) SCC -              11,100.0000         5,017,200.00       3.63                  

สื+อและสิ+งพิมพ์

บริษัท เมเจอร์ ซนีีเพลก็ซ ์กรุ้ป จาํกัด (มหาชน) MAJOR -              86,900.0000         2,498,375.00       1.80                  

บริษัท ว ีจี ไอ โกลบอล มเีดีย จาํกัด (มหาชน) VGI -              252,200.0000        2,257,190.00       1.63                  

อาหารและเครื+องด ื+ม

บริษัท เจริญโภคภัณฑอ์าหาร จาํกัด (มหาชน) CPF -              102,100.0000        2,833,275.00       2.05                  

บริษัท เอม็เคเรสโตรองต์กรุ๊ป จาํกัด (มหาชน) M -              46,300.0000         3,322,025.00       2.40                  

บริษัท ไมเนอร์ อนิเตอร์เนชั 4นแนล จาํกัด (มหาชน) MINT -              44,500.0000         1,724,375.00       1.25                  

รวมหลกัทร ัพยจ์ดทะเบียน 138,333,135.50     99.95                     

ใบสาํคญัแสดงสิทธิ

พัฒนาอสงัหาริมทร ัพย ์

บริษัท ย ูซติี� จาํกัด (มหาชน) U-W4 -              6,248,280.0000     62,482.80           0.05                  -            9/3/2566

รวมใบสาํคญัแสดงสิทธิ 62,482.80              0.05                       

รวมเงินลงทุนท ั (งสิ(น (ราคาทุน 134,767,917.64 บาท) 138,395,618.30     100.00                   

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึ4งของงบการเงนินี�

มลูค่ายุติธรรม

อตัราส่วนของ

มลูค่ายุติธรรม
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กองทุนเปิด แอล เอช โกรท (LHGROWTH) 

กองทุนเปิด แอล เอช โกรท 
งบกาํไรขาดทุน 

สาํหรบัปีสิ(นสดุวนัที+ 3, พฤษภาคม /01/ 

 

หน่วย : บาท

หมายเหต ุ 2562 2561

รายได้จากการลงทุน

รายไดเ้งนิปันผล 4,002,395.99        3,493,415.01      

รายไดด้อกเบี�ย 175,880.81          55,079.33          

รายไดอ้ ื4น -                      5,790.41            

รวมรายได้จากการลงทุน 4,178,276.80 3,554,284.75

ค่าใช้จ่าย

ค่าธรรมเนียมการจดัการ 7, 8 2,125,831.26        2,182,887.61      

ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ 7 51,020.07            52,389.48          

ค่าธรรมเนียมนายทะเบยีน 7, 8 170,066.56          174,631.04         

ค่าธรรมเนียมวชิาชพี 60,000.00            60,000.00          

ค่าใชจ่้ายในการดําเนินโครงการ 29,539.38            52,658.71          

รวมค่าใช้จ่าย 2,436,457.27 2,522,566.84

รายได้จากการลงทุนสุทธิ 1,741,819.53 1,031,717.91

รายการกาํไร(ขาดทุน)ส ุทธิจากเงินลงทุน

รายการกําไร(ขาดทุน)สุทธทิี4เกดิข ึ�นจากเงนิลงทุน (14,176,225.27) 18,364,194.24

รายการกําไร(ขาดทุน)สุทธทิี4ยงัไม่เกดิขึ�นจากเงนิลงทุน 5,362,034.15 (4,603,090.05)

รวมรายการกาํไร(ขาดทุน)ส ุทธิจากเงินลงทุน (8,814,191.12)       13,761,104.19    

การเพิ+มขึ(น(ลดลง)ในสินทรพัย์ส ุทธิจากการดาํเนินงาน (7,072,371.59) 14,792,822.10

การเพิ4มขึ�น(ลดลง)ในสนิทรัพย์สุทธจิากการดําเนินงานแยกตามประเภทผู้ถือหน่วยลงทุน มดีงันี�

ชนิดสะสมมูลค่า (4,397,431.87)       9,881,600.35      

ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตัิ (223,193.14)         490,118.77         

ชนิดจ่ายเงนิปันผล (2,451,746.58)       4,421,102.98      

รวม (7,072,371.59) 14,792,822.10

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึ4งของงบการเงนินี�
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กองทุนเปิด แอล เอช โกรท (LHGROWTH) 

กองทุนเปิด แอล เอช โกรท 
งบแสดงการเปลี+ยนแปลงสินทรพัยส์ทุธิ 
สาํหรบัปีสิ(นสดุวนัที+ 3, พฤษภาคม /01/ 

 
 
 
 
 
 
 

หน่วย : บาท

หมายเหตุ 2562 2561

การเพิ+ มขึ(น(ลดลง)ในสินทร ัพยส์ ุทธิจากการดาํเนินงานในระหว่างปี

รายได้จากการลงทุนสุทธิ 1,741,819.53 1,031,717.91

รายการกาํไร(ขาดทุน)สุทธิที4เกิดขึ�นจากเงนิลงทุน (14,176,225.27) 18,364,194.24

รายการกาํไร(ขาดทุน)สุทธิที4ยงัไม่เกิดขึ�นจากเงนิลงทุน 5,362,034.15 (4,603,090.05)

การเพิ+ มขึ(น(ลดลง)ในสินทร ัพยส์ ุทธิจากการดาํเนินงาน (7,072,371.59) 14,792,822.10

การแบ่งปันส่วนทุนให้ผ ู้ถือหน่วยลงทุน 10 (2,101,241.59) (3,248,951.12)

การเพิ+ มขึ(น(ลดลง)ของทุนที+ได ้ร ับ(ที+ร ับซื(อค ืน)จากผู้ถือหน่วยลงทุนในระหว่างปี

มลูค่าหน่วยลงทุนที4ออกจาํหน่ายในระหว่างปี 47,596,852.88 76,353,115.16

มลูค่าหน่วยลงทุนที4รับซื�อคืนในระหว่างปี (41,314,601.70) (62,782,364.24)

การเพิ+ มขึ(นสุทธิของทุนที+ได ้ร ับจากผู้ถือหน่วยลงทุน 6,282,251.18 13,570,750.92

การเพิ+ มขึ(น(ลดลง)ของสินทร ัพยส์ุทธิในระหว่างปี (2,891,362.00)       25,114,621.90      

สนิทรัพยสุ์ทธิต้นปี 167,920,455.65    142,805,833.75   

สินทร ัพยส์ุทธิปลายปี 165,029,093.65     167,920,455.65    

การเปลี+ยนแปลงของจาํนวนหน่วยลงทุน (มลูค่าหน่วยละ 10 บาท)

หน่วยลงทุนต้นปี 12,590,284.9415  11,517,041.2704  

บวก หน่วยลงทุนที4ออกจาํหน่ายในระหว่างปี 3,822,497.7831 5,651,905.6175

หัก หน่วยลงทุนที4รับซื�อคืนในระหว่างปี (2,910,630.5113) (4,578,661.9464)

หน่วยลงทุน ณ วนัสิ(นปี 13,502,152.2133 12,590,284.9415

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึ4งของงบการเงนินี�
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กองทุนเปิด แอล เอช โกรท (LHGROWTH) 

กองทุนเปิด แอล เอช โกรท 
งบกระแสเงินสด 

สาํหรบัปีสิ(นสดุวนัที+ 3, พฤษภาคม /01/ 

 

หน่วย : บาท

2562 2561

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน

การเพิ+ มขึ(น(ลดลง)ในสินทร ัพยส์ุทธิจากการดาํเนินงาน (7,072,371.59) 14,792,822.10

รายการปรับกระทบการเพิ4มขึ�น(ลดลง)สุทธิในสนิทรัพยสุ์ทธิจากการดาํเนินงาน -

ให้เป็นเงนิสดสุทธิที4ได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดาํเนินงาน :-

การซื�อเงนิลงทุน (639,457,931.14) (1,875,804,332.18)

การจาํหน่ายเงนิลงทุน 642,022,871.54 1,874,889,806.77

การเพิ4มขึ�นในดอกเบี�ยและเงนิปันผลค้างรับ (43,192.81) (1,700.13)

การลดลงในลกูหนี�จากการขายเงนิลงทุน 5,666,063.06 27,939,124.29

การเพิ4มขึ�นในสนิทรัพยอ์ ื4น (6,680.24) -                   

การลดลงในเจ้าหนี�จากการซื�อเงนิลงทุน (6,800,104.66) (29,952,995.00)

การเพิ4มขึ�น(ลดลง)ในเจ้าหนี�จากการรับซื�อคืนหน่วยลงทุน 263,000.00 (99,404.99)

การเพิ4มขึ�น(ลดลง)ในค่าใช้จ่ายค้างจ่าย (169.99) 21,972.84

การเพิ4มขึ�น(ลดลง)ในหนี�สนิอื4น 69,753.29 (11,894.00)

รายการ(กาํไร)ขาดทุนสุทธิที4เกิดขึ�นจากเงนิลงทุน 14,176,225.27 (18,364,194.24)

รายการ(กาํไร)ขาดทุนสุทธิที4ยงัไม่เกิดขึ�นจากเงนิลงทุน (5,362,034.15) 4,603,090.05

ส่วนตํ4ามลูค่าตราสารหนี�ตัดจาํหน่าย (89,757.22)          -                   

เงินสดสุทธิที+ได ้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดาํเนินงาน 3,365,671.36 (1,987,704.49)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน

การจาํหน่ายหน่วยลงทุนในระหว่างปี 47,596,852.88     76,353,115.16     

การรับซื�อคืนหน่วยลงทุนในระหว่างปี (41,314,601.70) (62,782,364.24)

การแบ่งปันส่วนทุนให้ผ ูถ้ือหน่วยลงทุน (2,101,241.59) (3,248,951.12)

เงินสดสุทธิได ้มาจากกิจกรรมจดัหาเงิน 4,181,009.59 10,321,799.80

เงินฝากธนาคารเพิ+ มขึ(นสุทธิ 7,546,680.95 8,334,095.31

เงนิฝากธนาคาร ณ วนัต้นปี 17,000,542.77     8,666,447.46      

เงินฝากธนาคาร ณ วนัสิ(นปี (หมายเหตุข้อ 6) 24,547,223.72 17,000,542.77

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึ4งของงบการเงนินี�
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กองทุนเปิด แอล เอช โกรท (LHGROWTH) 

กองทุนเปิด แอล เอช โกรท 
ข้อมลูทางการเงินที+สาํคญั 

สาํหรบัปีสิ(นสดุวนัที+ 3, พฤษภาคม /01/ 

 
 

หน่วย : บาท

สาํหร ับปีสิ(นสุด สาํหร ับปีสิ(นสุด สาํหร ับปีสิ(นสุด สาํหร ับปีสิ(นสุด สาํหร ับปีสิ(นสุด สาํหร ับงวด

2562 2561 2560 2559 2558 5/6/56 - 31/5/57

ข้อมูลผลการดาํเนินงาน (ต ่อหน่วย)

มลูค่าหน่วยลงทุนเริ4มแรก -                 -                 -                 -                 -                 10.0000 

มลูค่าสนิทรัพยสุ์ทธิต้นปี 13.3373           12.3995           11.3883           11.6701 9.8340 -                 

รายได้จากกิจกรรมลงทุน :-

รายได้จากการลงทุนสุทธิ 0.2336            0.0841            0.1889            0.1143 0.2653 0.2135 

รายการกาํไร(ขาดทุน)สุทธิที4เกิดขึ�นจากเงนิลงทุน (1.9010) 1.4973            0.8268            (0.8684) 2.1095 0.1546 

รายการกาํไร(ขาดทุน)สุทธิที4ยงัไม่เกิดขึ�นจากเงนิลงทุน 0.7190 (0.3753) 0.2481            0.4723 (0.4443) 0.0181 

รายได้(ขาดทุน)จากกิจกรรมลงทุนทั �งสิ�น (0.9484) 1.2061 1.2638 (0.2818) 1.9305 0.3862 

หัก รับซื�อคืนหน่วยลงทุนระหว่างงวด -                 -                 -                 -                 -                 (0.5522)

หัก การแบ่งปันส่วนให้ผ ูถื้อหน่วยลงทุน* (0.1665) (0.2683) (0.2526) -                 (0.0944) -                 

มูลค ่าสินทร ัพยส์ุทธิปลายปี/งวด 12.2224             13.3373             12.3995             11.3883             11.6701             9.8340               

อตัราส่วนของกาํไร(ขาดทุน)สุทธิต่อมลูค่าสนิทรัพยส์ุทธิถัวเฉลี4ยระหว่างปี/งวด (%) (4.4500) 9.0637            10.3852           (1.9175) 13.9079 3.9751

อตัราส่วนทางการเงินที+สาํคญัและข้อมูลประกอบเพิ+มเติมที+สาํคญั

มลูค่าสนิทรัพยสุ์ทธิปลายปี/งวด (พนับาท) 165,029.09       167,920.46       142,805.83       49,651.98        42,172.04        19,865.56        

อตัราส่วนของค่าใช้จ่ายรวมต่อมลูค่าสนิทรัพยสุ์ทธิถัวเฉลี4ยระหว่างปี/งวด (%) 1.5330            1.5456            1.5791            1.5418            0.6123            0.9324            

อตัราส่วนของรายได้จากการลงทุนรวมต่อมลูค่าสนิทรัพยสุ์ทธิถัวเฉลี4ยระหว่างปี/งวด (%) 2.6290            2.1777            3.1316            2.3196            2.5239            3.1301            

อตัราส่วนของจาํนวนถัวเฉลี4ยถ่วงนํ�าหนักของการซื�อขายเงนิลงทุน

ระหว่างปี/งวดต่อมลูค่าสนิทรัพยสุ์ทธิถัวเฉลี4ยระหว่างปี/งวด (%) ** 718.4724         2,298.0812       2,902.9707       1,577.3441       877.6727         629.5144         

ข้อมูลเพิ+มเติม **

* คาํ นวณจากจาํนวนหน่วยที4จาํหน่ายแลว้ถัวเฉลี4ยระหว่างปี/งวด

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึ4งของงบการเงนินี�

** ไม่นับรวมเงนิฝากธนาคาร เงนิลงทุนในตั �วสญัญาใช้เงนิ ใบรับฝากเงนิ และการซื�อขายเงนิลงทุนต้องเป็นรายการซื�อหรือขายเงนิลงทุนอย่างแท้จริงซึ4งไม่รวมถึง

การซื�อโดยมสีญัญาขายคืนหรือการขายโดยมสีญัญาซื�อคืน
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กองทุนเปิด แอล เอช โกรท (LHGROWTH) 

กองทุนเปิด แอล เอช โกรท 
หมายเหตปุระกอบงบการเงิน 
สาํหรบัปีสิ(นสุดวนัที+ 3, พฤษภาคม /01/ 

หน่วย : บาท  
1. ลกัษณะของกองทุนเปิด แอล เอช โกรท 

กองทุนเปิด แอล เอช โกรท (“กองทุนฯ”) เป็นกองทุนรวมตราสารแห่งทุน ที4มีการกระจายลงทุนน้อยกว่าเกณฑ์
มาตรฐาน (Specific fund) โดยมีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุนเป็น 3 ชนิด ได้แก่ ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ
(LHGROWTH-R) ชนิดจ่ายเงนิปันผล (LHGROWTH-D) และชนิดสะสมมูลค่า (LHGROWTH-A) ซึ4งจดทะเบยีนเป็น
กองทุนรวมกบัสาํนักงานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์(“ก.ล.ต.”) เมื4อวนัที4 5 มถุินายน 2556 
มีจํานวนเงนิทุนจดทะเบียน 1,000.00 ล้านบาท (แบ่งเป็น 100,000,000.0000 หน่วย มูลค่าหน่วยละ 10 บาท) ไม่มี
กาํหนดระยะเวลาสิ�นสดุโครงการ 
กองทุนฯ จดัการโดย บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน แลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จาํกดั (“บรษิทัจดัการ”) 
กองทุนฯ มนีโยบายลงทุนในตราสารแห่งทุนของบรษิัทที4จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย โดยเฉลี4ยใน
รอบปีบญัชไีม่น้อยกว่ารอ้ยละ 80 ของมูลค่าทรพัย์สนิสุทธขิองกองทุนรวม โดยกองทุนจะเน้นลงทุนในหุ้นที4มอีตัราการ
เติบโตสูง (Growth Stock) ในระยะปานกลางถึงระยะยาว ส่วนที4เหลอืจะพจิารณาลงทุนในเงนิฝากธนาคาร ตราสารแห่ง
หนี� ตราสารกึ4งหนี�กึ4งทุน ใบสาํคญัแสดงสทิธ ิรวมถึงหลกัทรพัยห์รอืทรพัย์สนิอื4นหรอืการหาดอกผลโดยวธิอีื4นอย่างใด
อย่างหนึ4งหรอืหลายอย่างตามที4คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาํหนด  
กองทุนฯ จะไม่ลงทุนหรือมีไว้ซึ4งหลักทรพัย์หรือตราสารที4เสนอขายในต่างประเทศ ตราสารทุนของบริษัทที4ไม่ได้       
จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย ์ฯ (Unlisted securities) ตราสารที4มลีกัษณะของสญัญาซื �อขายล่วงหน้าแฝง 
(Structured Notes) รวมถงึตราสารหนี�ที4มอีนัดบัความน่าเชื4อถอืตํ4ากว่าที4สามารถลงทุนได ้(Non-investment Grade) และ
ตราสารหนี�ที4ไม่ไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเชื4อถอื (Unrated Securities) อย่างไรกต็าม กองทุนอาจจะมไีวซ้ึ4งตราสารหนี�
ที4มอีนัดบัความน่าเชื4อถอืตํ4ากว่าที4สามารถลงทุนได ้(Non-investment Grade) 
กองทุนฯ อาจลงทุนในหรอืมีไว้ซึ4งสญัญาซื�อขายล่วงหน้า (Derivative) เพื4อเพิ4มประสทิธภิาพในการบรหิาร การลงทุน 
(Efficient Portfolio Management) ให้สามารถสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนได้เพิ4มขึ�น รวมทั �งกองทุนอาจลงทุนใน
สญัญาซื�อขายล่วงหน้า (Derivative) เพื4อลดความเสี4ยงในการลงทุน (Hedging) ในกรณีที4ดชันีตลาดหลกัทรพัย์ปรบัตัว
ลดลง หรอืมีแนวโน้มปรบัตัวลดลง โดยเป็นไปตามหลกัเกณฑ์หรอืได้รบัความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. 
กองทุนฯ มนีโยบายไม่จ่ายเงนิปันผลแก่ผู้ถอืหน่วยลงทุนชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ(LHGROWTH-R) และชนิด
สะสมมลูค่า (LHGROWTH-A) 
กองทุนฯ มนีโยบายจ่ายเงนิปันผลแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงนิปันผล (LHGROWTH-D) ตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีาร
ที4กาํหนดในหนงัสอืชี�ชวน 

2. หลกัเกณฑใ์นการจดัทาํงบการเงิน 

2.1 งบการเงนินี�จดัทาํขึ�นตามมาตรฐานการบญัชแีละมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ รวมถงึการตคีวามและแนวปฏบิตัิ
ทางการบญัชทีี4ประกาศใชโ้ดยสภาวชิาชพีบญัช ี(“สภาวชิาชพีบญัช”ี) และการแสดงรายการใน งบการเงนิไดจ้ดัทาํขึ�น
ตามหลกัการบญัชทีี4รบัรองทั 4วไปภายใตพ้ระราชบญัญตักิารบญัช ีพ.ศ. klt� และไดจ้ดัทาํขึ�นตามหลกัเกณฑแ์ละ 
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กองทุนเปิด แอล เอช โกรท (LHGROWTH) 

กองทุนเปิด แอล เอช โกรท 
หมายเหตปุระกอบงบการเงิน 
สาํหรบัปีสิ(นสุดวนัที+ 3, พฤษภาคม /01/ 

หน่วย : บาท  

 รปูแบบที4กําหนดในมาตรฐานการบญัชฉีบบัที4 jqm เรื4อง การบญัชสีาํหรบักจิการที4ดําเนินธุรกจิเฉพาะดา้นการลงทุน 
และตามประกาศของสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์

2.2 งบการเงนินี�ไดจ้ดัทาํขึ�นโดยใชเ้กณฑร์าคาทุนเดมิเวน้แต่จะไดเ้ปิดเผยเป็นอย่างอื4นในนโยบายการบญัช ี

2.3 การใชป้ระมาณการทางบญัช ี
ในการจดัทํางบการเงนิใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานการบญัชแีละมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ผู้บรหิารต้องใชก้าร
ประมาณและขอ้สมมตฐิานหลายประการซึ4งมผีลกระทบต่อการกาํหนดนโยบายและการรายงานจํานวนเงนิที4เกี4ยวกบั
สนิทรพัย ์หนี�สนิ รายได ้และค่าใชจ้่ายผลที4เกดิขึ�นจรงิจงึแตกต่างจากที4ประมาณการไว ้
ประมาณการการและขอ้สมมตฐิานที4ใชใ้นการจดัทํางบการเงนิจะไดร้บัการทบทวนอย่างต่อเนื4อง การปรบัประมาณ
การทางบญัชจีะบนัทกึในงวดบญัชทีี4ประมาณการดงักล่าวไดร้บัการทบทวนและในอนาคตที4ไดร้บัผลกระทบ 

3. มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ 
มาตรฐานการรายงานทางการเงนิที4เริ4มมผีลบงัคบัในปีปัจจุบนัและที4จะมผีลบงัคบัในอนาคตมรีายละเอยีด ดงันี� 

3.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงนิที4เริ4มมผีลบงัคบัใชใ้นปีปัจจบุนั 
สภาวชิาชพีบญัชไีด้ออกและปรบัปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงนิและการตีความมาตรฐานการรายงานทาง
การเงนิฉบบัปรบัปรุง (ปรบัปรุง 2560) รวมถงึแนวปฏบิตัทิางบญัชฉีบบัใหม่ ซึ4งมผีลบงัคบัใชส้าํหรบัรอบระยะเวลา
บญัชทีี4 เริ4มในหรอืหลงัวนัที4 1 มกราคม 2561 ซึ4งมาตรฐานการรายงานทางการเงนิดงักล่าวไม่มผีลกระทบอย่างเป็น
สาระสาํคญัต่องบการเงนินี� 

3.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงนิใหม่ที4ยงัไมม่ผีลบงัคบัใช ้

• มาตรฐานการรายงานทางการเงนิที4จะมผีลบงัคบัใชส้าํหรบังบการเงนิที4มรีอบระยะเวลาบญัชทีี4เริ4มในหรอืหลงัวนัที4 
1 มกราคม 2562 
กองทุนฯ ไม่มแีผนที4จะนํามาตรฐานการรายงานทางการเงนิและการตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบั
ปรบัปรุง (ปรบัปรุง 2561) และฉบบัใหม่ รวมถงึแนวปฏบิตัทิางบญัช ีจาํนวนหลายฉบบัซึ4งมผีลบงัคบัสาํหรบัรอบ
ระยะเวลาบญัชทีี4เริ4มในหรอืหลงัวนัที4 1 มกราคม 2562 มาใช้ก่อนวนัถือปฏบิตั ิซึ4งฝ่ายบรหิารของกองทุนฯ ได้
ประเมนิแลว้เหน็ว่ามาตรฐานการรายงานทางการเงนิขา้งต้นจะไม่มผีลกระทบอย่างเป็นสาระสาํคญัต่องบการเงนิ
สําหรบัปีที4เริ4มใช้มาตรฐานดงักล่าว โดยมมีาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัใหม่ซึ4งได้มีการเปลี4ยนแปลง
หลกัการสาํคญั ดงันี� 
มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที4 15 เรื4อง รายไดจ้ากสญัญาที4ทาํกบัลกูคา้ ใชแ้ทนมาตรฐานการบญัชแีละ
การตคีวามมาตรฐานบญัชทีี4เกี4ยวขอ้งต่อไปนี� 
มาตรฐานการบญัช ีฉบบัที4 11 (ปรบัปรุง 2560) สญัญาก่อสรา้ง 
มาตรฐานการบญัช ีฉบบัที4 18 (ปรบัปรุง 2560) รายได ้
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การตคีวามมาตรฐานการบญัช ีฉบบัที4 31                           

(ปรบัปรุง 2560) 
รายได ้– รายการแลกเปลี4ยนเกี4ยวกบับรกิาร
โฆษณา 

การตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที4 13 
(ปรบัปรุง 2560)  

โปรแกรมสทิธพิเิศษแก่ลกูคา้ 

การตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที4 15 
(ปรบัปรุง 2560)  

สญัญาสาํหรบัการก่อสรา้งอสงัหารมิทรพัย ์

การตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที4 18 
(ปรบัปรุง 2560)  

การโอนสนิทรพัยจ์ากลกูคา้ 

• มาตรฐานการรายงานทางการเงนิที4จะมผีลบงัคบัใชส้าํหรบังบการเงนิที4มรีอบระยะเวลาบญัชทีี4เริ4มในหรอืหลงัวนัที4 
1 มกราคม 2563 
สภาวชิาชพีบญัชไีดอ้อกประกาศใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงนิในกลุ่มเครื4องมอืทางการเงนิ จาํนวน 5 ฉบบั 
ที4จะมผีลบงัคบัใชส้าํหรบังบการเงนิที4มรีอบระยะเวลาบญัชทีี4เริ4มในหรอืหลงัวนัที4 1 มกราคม 2563 ประกอบดว้ย 
มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที4 7  การเปิดเผยขอ้มลูเครื4องมอืทางการเงนิ 
มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที4 9 เครื4องมอืทางการเงนิ 
มาตรฐานการบญัช ีฉบบัที4 32 การแสดงรายการเครื4องมอืทางการเงนิ 
การตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที4 16 การป้องกันความเสี4ยงของเงินลงทุนสุทธิใน

หน่วยงานต่างประเทศ 
การตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที4 19 การชาํระหนี�สนิทางการเงนิดว้ยตราสารทุน 
ปัจจุบนัฝ่ายบรหิารของกองทุนฯ อยู่ระหว่างการประเมนิผลกระทบที4อาจมต่ีองบการเงนิในปีที4เริ4มใชม้าตรฐาน
ดงักล่าวมาถอืปฏบิตั ิ

4. นโยบายการบญัชีที+สาํคญั  

4.1 การรบัรูร้ายไดแ้ละค่าใชจ้่าย 
- ดอกเบี�ยรบั รบัรูเ้ป็นรายไดต้ามระยะเวลาที4พงึไดร้บัโดยคาํนึงถงึผลตอบแทนที4แทจ้รงิ 
- เงนิปันผลรบั รบัรูเ้ป็นรายไดต้ั �งแต่วนัที4ประกาศจ่ายและมสีทิธทิี4จะไดร้บั 
- บญัชสี่วนเกนิและส่วนตํ4ามูลค่าของตราสารหนี�ตดัจําหน่ายตามวธิอีตัราดอกเบี�ยที4แทจ้รงิซึ4งยอดที4ตดัจําหน่ายนี�

แสดงเป็นรายการปรบัปรุงกบัดอกเบี�ยรบั 
- กาํไรหรอืขาดทุนที4เกดิขึ�นจากการจาํหน่ายเงนิลงทุนรบัรูเ้ป็นรายไดห้รอืค่าใชจ้่าย ณ วนัที4จาํหน่ายเงนิลงทุน  
- ค่าใชจ้่ายรบัรูต้ามเกณฑค์งคา้ง 
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หน่วย : บาท  

4.2 เงนิลงทุนและการวดัค่าเงนิลงทนุ 
- เงนิลงทุนจะรบัรูเ้ป็นสนิทรพัยด์ว้ยจาํนวนตน้ทุนของเงนิลงทุน ณ วนัที4กองทุนฯ มสีทิธใินเงนิลงทุน ตน้ทุนของเงนิ

ลงทุนประกอบดว้ยรายจ่ายซื�อเงนิลงทุนและค่าใชจ้่ายโดยตรงทั �งสิ�นที4กองทุนฯ จ่ายเพื4อใหไ้ดม้าซึ4งเงนิลงทุนนั �น 
- หลกัทรพัย์ที4เป็นตราสารทุนที4มีตลาดซื�อขายคล่องรองรบั แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมโดยใช้ราคาปิดในตลาด

หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยของวนัที4วดัค่าเงนิลงทุน  
- เงนิลงทุนในตราสารหนี�ในประเทศแสดงดว้ยมูลค่ายุตธิรรม โดยใชร้าคาหรอือตัราผลตอบแทนจากการซื�อขายที4

ประกาศโดยสมาคมตลาดตราสารหนี�ไทย ณ วนัที4วดัค่าเงนิลงทุน 
- กองทุนฯ ใชว้ธิรีาคาทุนตดัจําหน่ายในการกําหนดมูลค่ายุติธรรมของตราสารหนี�ซึ4งมอีายุครบกําหนดภายใน 90 

วนั นับตั �งแต่วนัที4ลงทุนและไม่มเีงื4อนไขการต่ออายุเมื4อมูลค่ายุตธิรรมของตราสารหนี�นั �นไม่แตกต่างจากราคาทุน
ตดัจาํหน่ายอย่างเป็นสาระสาํคญั 

- กําไร(ขาดทุน)สุทธทิี4ยงัไม่เกดิขึ�นจากการปรบัมูลค่าเงนิลงทุนใหเ้ป็นมูลค่ายุตธิรรมจะรบัรูใ้นงบกําไรขาดทุน ณ 
วนัที4วดัค่าเงนิลงทุน 

- ราคาทุนของเงนิลงทุนที4จาํหน่ายใชว้ธิถีวัเฉลี4ยถ่วงนํ�าหนกั 

4.3 การแบ่งปันสว่นทุนใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุน 
 กองทุนฯ จะบนัทกึลดกาํไรสะสม ณ วนัที4ประกาศจ่ายเงนิปันผล 

4.4 บญัชปีรบัสมดุล 
 บญัชปีรบัสมดุลถอืเป็นสว่นหนึ4งของกาํไรสะสม ซึ4งจะบนัทกึเมื4อมกีารขายหรอืรบัซื�อคนืหน่วยลงทุนของกองทุนฯ เพื4อ

ทาํใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนมสีว่นในสนิทรพัยส์ทุธขิองกจิการลงทุนหรอืไดร้บัสว่นแบ่งจากกจิการลงทุนเท่าเทยีมกนัไม่ว่าผู้
ถอืหน่วยลงทุนนั �นจะลงทุนหรอืเลกิลงทุนในกจิการลงทุน ณ เวลาใด 

5. กาํไรสะสมจากการดาํเนินงาน 

 2562 2561 

รายไดจ้ากเงนิลงทุนสทุธสิะสม (เริ4มสะสม 5 ม.ิย. 56) 3,947,897.03 2,916,179.12 
กาํไรสทุธทิี4เกดิขึ�นจากเงนิลงทุนสะสม (เริ4มสะสม 5 ม.ิย. 56) 25,972,771.60 7,608,577.36 
กาํไร(ขาดทุน)สทุธทิี4ยงัไม่เกดิขึ�นจากเงนิลงทุนสะสม (เริ4มสะสม 5 ม.ิย. 56) (1,734,333.49) 2,868,756.56 
 หกั การแบง่ปันสว่นทุนใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุน  (5,391,358.49) (2,142,407.37) 

 กาํไรสะสมจากการดาํเนินงานต้นปีทั (งสิ(น  22,794,976.65  11,251,105.67 
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6. เงินฝากธนาคาร 

  ณ วนัที4 31 พฤษภาคม 2562 และ 2561 เงนิฝากธนาคาร ประกอบดว้ย :- 

 อตัราดอกเบี�ยต่อปี (%) จาํนวนเงนิ 

 2562 2561 2562 2561 

ธนาคารกสกิรไทย จาํกดั (มหาชน)    0.62    0.62 24,547,223.72 17,000,542.77 

7. ค ่าใช้จ่าย 

บรษิัทหลกัทรพัย์จดัการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮา้ส ์จํากดั เป็นผู้จดัการกองทุนฯ และนายทะเบยีนหน่วยลงทุน โดยมี
ธนาคารกสกิรไทย จาํกดั (มหาชน) เป็นผูด้แูลผลประโยชน์ของกองทุนฯ 
ค่าธรรมเนียมการจดัการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (ร้อยละต่อปีของมูลค่า
ทรพัยส์นิทั �งหมดหกัดว้ยมลูค่าหนี�สนิทั �งหมด ทั �งนี� มลูค่าหนี�สนิทั �งหมดไม่รวมค่าธรรมเนียมการจดัการ ค่าธรรมเนียม
ผูด้แูลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบยีนหน่วยลงทุน ณ วนัที4คาํนวณ) ซึ4งสามารถสรุปไดด้งันี� :- 

ค่าใชจ้่าย นโยบายการกาํหนดราคา 

ค่าธรรมเนียมการจดัการ ไม่เกนิรอ้ยละ 2.68 ต่อปี 
ค่าธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน์ ไม่เกนิรอ้ยละ 0.11 ต่อปี 
ค่าธรรมเนียมนายทะเบยีน ไม่เกนิรอ้ยละ 0.94 ต่อปี*  

* สาํหรบัชนิดสะสมมลูค่า (LHGROWTH - A) ไม่เกนิรอ้ยละ 0.81 ต่อปี 
ค่าธรรมเนียมดงักล่าวยงัรวมภาษมีลูค่าเพิ4ม 

8. รายการบญัชีที+เกี+ยวข้องกนั 

ในระหว่างปี กองทุนฯ มรีายการบญัชทีี4สาํคญักบักจิการที4เกี4ยวขอ้งกนั รายการธุรกจิดงักล่าวเป็นไปตามเงื4อนไขทางการ
คา้และเกณฑ์ตามที4ตกลงกนัระหว่างกองทุนฯ และกจิการที4เกี4ยวขอ้งกนั ซึ4งเป็นไปตามปกติธุรกจิ โดยสามารถสรุปได้
ดงันี� 

กจิการที4เกี4ยวขอ้งกนั ประกอบดว้ย :- 

ชื4อกจิการที4เกี4ยวขอ้งกนั ลกัษณะความสมัพนัธ ์

บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน แลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จาํกดั ผูจ้ดัการกองทุนและนายทะเบยีนหน่วยลงทุน 

บรษิทั แลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จาํกดั (มหาชน) ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ในบรษิทัใหญ่ 

บรษิทั ควอลติี� เฮา้ส ์จาํกดั (มหาชน) ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ในบรษิทัใหญ่ 

บรษิทัหลกัทรพัย ์แลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จาํกดั (มหาชน) ผูถ้อืหุน้ใหญ่ร่วมกนั 
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รายการระหว่างกนัที+สาํคญั มีดงัต่อไปนี(  

  สาํหรบัปีสิ�นสดุวนัที4 31 พฤษภาคม 

 นโยบายการกาํหนดราคา 2562 2561 

• บริษทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน แลนด ์แอนด ์เฮ้าส ์จาํกดั 

ค่าธรรมเนียมการจดัการ ตามเกณฑท์ี4ระบุในหนงัสอืชี�ชวน 2,125,831.26 2,182,887.61 

ค่าธรรมเนียมนายทะเบยีน ตามเกณฑท์ี4ระบุในหนงัสอืชี�ชวน 170,066.56 174,631.04 

• บริษทั แลนด ์แอนด ์เฮ้าส ์จาํกดั (มหาชน) (ในฐานะผูอ้อกหลกัทรพัย)์  

ซื�อหลกัทรพัย ์ ราคาตลาด 7,475,497.61 8,815,563.90 

ขายหลกัทรพัย ์ ราคาตลาด 7,375,352.87 8,591,123.78 

รายไดเ้งนิปันผล ตามอตัราที4ประกาศจ่าย 61,400.00 - 

• บริษทั ควอลิตี( เฮ้าส ์จาํกดั (มหาชน) (ในฐานะผูอ้อกหลกัทรพัย)์  

ซื�อหลกัทรพัย ์ ราคาตลาด 4,367,187.10 864,561.70 

ขายหลกัทรพัย ์ ราคาตลาด 5,317,416.33 - 

• บริษทัหลกัทรพัย ์แลนด ์แอนด ์เฮ้าส ์จาํกดั (มหาชน) (ในฐานะผูค้า้หลกัทรพัย)์ 

ซื�อหลกัทรพัย ์ ราคาตลาด 52,249,591.24 60,788,693.28 

ขายหลกัทรพัย ์ ราคาตลาด 8,740,639.75 77,951,883.13 

ค่านายหน้า ราคาตลาด 97,777.49 222,723.49 
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 ยอดคงเหลือที+ม ีสาระสาํคญักบักิจการที+เกี+ยวขอ้งกนั มีดงัต่อไปนี( 

  ณ วนัที4 31 พฤษภาคม 

  2562 2561 

• บริษทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน แลนด ์แอนด ์เฮ้าส ์จาํกดั  

ค่าธรรมเนียมการจดัการคา้งจ่าย 193,033.44 193,187.34 

ค่าธรรมเนียมนายทะเบยีนคา้งจา่ย 15,442.61 15,454.92 

9. ข้อม ูลเกี+ยวกบัการซื(อขายเงินลงทุน 

 กองทุนฯ ได้ซื�อและขายเงนิลงทุนสาํหรบัปีสิ�นสุดวนัที4 31 พฤษภาคม 2562 และ 2561 โดยไม่รวมเงนิลงทุนในเงนิ
ฝากธนาคารและตั �วสญัญาใชเ้งนิเป็นจาํนวนเงนิ 1,281.48 ลา้นบาท และ 3,750.69 ลา้นบาท โดยคดิเป็นอตัรารอ้ยละ 
806.3118 และ 2,298.0812 ต่อมลูค่าสนิทรพัยส์ทุธถิวัเฉลี4ยระหว่างปีตามลาํดบั 

10. การแบ่งปันส่วนทุนให้ผ ูถ้ือหน่วยลงทุน 

สาํหรบัปีสิ�นสุดวนัที4 31 พฤษภาคม 2562 และ 2561 กองทุนฯ ไดจ้่ายเงนิปันผลใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงนิ
ปันผล ดงันี� 

วนัที4ปิดสมุดทะเบยีน สาํหรบัรอบระยะเวลา 
อตัราต่อหน่วย 
(บาท/หน่วย) 

สาํหรบัปีสิ�นสดุวนัที4 31 
พฤษภาคม 

2562 2561 

22 กนัยายน 2560 1 กรกฎาคม 2560 - 31 สงิหาคม 2560 0.15     - 633,412.38 
17 พฤศจกิายน 2560 1 กนัยายน 2560 - 31 ตุลาคม 2560 0.30     - 1,320,276.27 
19 มกราคม 2561 1 พฤศจกิายน 2560 - 31 ธนัวาคม 2560 0.19     - 813,794.93 
23 มนีาคม 2561 1 มกราคม 2561 - 28 กุมภาพนัธ ์2561 0.11     - 481,467.54 
22 มนีาคม 2562 1 มกราคม 2562 - 28 กุมภาพนัธ ์2562 0.20 1,190,785.32     - 

24 พฤษภาคม 2562 1 มนีาคม 2562 - 30 เมษายน 2562 0.15 910,456.27     - 

  รวม 2,101,241.59 3,248,951.12 

 

 

 



 

 

42 

 

กองทุนเปิด แอล เอช โกรท (LHGROWTH) 

กองทุนเปิด แอล เอช โกรท 
หมายเหตปุระกอบงบการเงิน 
สาํหรบัปีสิ(นสุดวนัที+ 3, พฤษภาคม /01/ 

หน่วย : บาท  

11. เคร ื+องม ือทางการเงิน 

กองทุนฯ มนีโยบายที4จะบรหิารความเสี4ยงของเครื4องมอืทางการเงนิ ดงันี� 

11.1 ความเสี4ยงจากการดาํเนินงานของผูอ้อกตราสาร (Business Risk) 
ความเสี4ยงที4เกดิจากการดําเนินงานของผู้ออกตราสาร หากผลการดําเนินงานหรอืฐานะการเงนิของผู้ออกตราสาร 
รวมทั �งความสามารถในการทํากําไรของผู้ออกตราสารเปลี4ยนแปลงไป ซึ4งอาจกระทบต่อราคาซื�อขายของตราสาร 
อย่างไรก็ตาม กองทุนฯ จะพิจารณาคดัเลือกหลกัทรพัย์ที4จะลงทุน โดยการวิเคราะห์สถานะทางการเงนิ ผลการ
ดาํเนินงาน การบรหิารงาน เพื4อประกอบการตดัสนิใจลงทุน และยงัจะทาํการตดิตามขอ้มูลข่าวสารของผูอ้อกตราสาร
อย่างใกลช้ดิและต่อเนื4อง เพื4อปรบัเปลี4ยนแผนการลงทุนอย่างเหมาะสม 

11.2 ความเสี4ยงจากความสามารถในการชาํระหนี�ของผูอ้อกตราสาร (Credit Risk) 
ความเสี4ยงจากการที4บรษิัทผูอ้อกตราสารไม่สามารถชําระคนืเงนิต้นและ/หรอืดอกเบี�ยได้ตามที4กําหนด หรอืไม่ครบ
ตามจาํนวนที4ไดส้ญัญาไว ้อย่างไรกต็าม กองทุนฯ จะวเิคราะหฐ์านะทางการเงนิ ความสามารถในการชําระหนี�ของผู้
ออกตราสารอย่างสมํ4าเสมอ 

11.3 ความเสี4ยงจากความผนัผวนของราคาตราสาร (Market Risk) 
ความเสี4ยงจากความผนัผวนของตราสารที4เกดิจากการเปลี4ยนแปลงในสถานการณ์ทางเศรษฐกจิ สงัคม และการเมอืง
ของประเทศ ซึ4งเป็นความเสี4ยงที4บรษิทัผูอ้อกตราสารไม่สามารถจะควบคุมได ้อย่างไรกต็าม กองทุนฯ จะพจิารณา
ระดับความผันผวนของตราสารที4ลงทุนอันเนื4องมาจากปัจจัยต่างๆ อย่างต่อเนื4องและสมํ4าเสมอ เพื4อนําไปใช้
ประกอบการตดัสนิใจลงทุนใหเ้หมาะสมกบัสภาวการณ์ 

11.4 ความเสี4ยงจากการขาดสภาพคล่องของตราสาร (Liquidity Risk) 
ความเสี4ยงที4เกดิจากสภาพและขนาดของตลาดหุน้ของประเทศไทยในปัจจุบนั ซึ4งเป็นตลาดที4กาํลงัพฒันา หุน้ต่างๆ ที4
กองทุนลงทุนอาจขาดสภาพคล่อง โดยการซื�อขายเปลี4ยนมอืของตราสารมจีํานวนครั �งและปรมิาณน้อย ซึ4งอาจขาย
ตราสารไม่ไดใ้นช่วงเวลาที4ตอ้งการหรอือาจไม่ไดร้าคาตามที4คาดหวงัไว ้อย่างไรกต็าม กองทุนฯ จะพจิารณาลงทุนใน
ตราสารที4มสีภาพคล่องใหส้อดคลอ้งกบัประเภทลกัษณะและนโยบายการลงทุนของกองทุนฯ อย่างเหมาะสม เพื4อใหม้ี
ความคล่องตัวในการบรหิารกองทุน ทั �งนี� แนวทางการบรหิารความเสี4ยงจากการขาดสภาพคล่องของตราสาร จะ
ขึ�นอยู่กบัการพจิารณาตดัสนิใจของบรษิทัจดัการโดยคาํนึงถงึผลประโยชน์สงูสดุของผูถ้อืหน่วยลงทุนเป็นสาํคญั 

12. การอนุมตัิงบการเงิน 

 งบการเงนินี�ไดร้บัอนุมตัใิหอ้อกโดยผูม้อีาํนาจของกองทุนฯ เมื4อวนัที4 14 สงิหาคม 2562 
 


