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กองทุนเปิด แอล เอช โกรท (LHGROWTH) 

ประเภทโครงการ : กองทุนรวมตราสารแห่งทุน   

   โดยแบ่งชนิดหน่วยลงทุนเป็น 3 ชนิด ดงันี้ 
• ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ(LHGROWTH-R) 
• ชนิดจ่ายเงนิปันผล (LHGROWTH-D) 
• ชนิดสะสมมลูค่า (LHGROWTH-A) 
 

นโยบายการลงทุน : กองทุนจะน าเงนิลงทุนที่ระดมได้ไปลงทุนในตราสารแห่งทุนของบรษิัทที่จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย์

แห่งประเทศไทย โดยเฉลี่ยในรอบปีบญัชไีม่น้อยกว่ารอ้ยละ 80 ของมูลค่าทรพัย์สนิสุทธขิองกองทุนรวม 

โดยกองทุนจะเน้นลงทุนในหุน้ทีม่อีตัราการเตบิโตสงู (Growth Stock) ในระยะปานกลางถงึระยะยาว 

 ส าหรบัเงนิทุนส่วนทีเ่หลอืจะน าไปลงทุนในเงนิฝากธนาคาร ตราสารแห่งหนี้ ตราสารกึง่หนี้กึง่ทุน ใบส าคญั

แสดงสทิธิ รวมถึงหลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สนิอื่นหรอืการหาดอกผลโดยวธิีอื่นตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. 

หรอืส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด      

  กองทุนอาจลงทุนหรอืมไีว้ซึ่งสญัญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเพิม่ประสทิธิภาพในการบรหิาร

การลงทุน (Efficient Portfolio Management) ให้สามารถสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนได้เพิ่มขึ้น 

รวมทัง้กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivative) เพื่อลดความเสี่ยงจากการลงทุน 

(Hedging) ในกรณีที่ดชันีตลาดหลักทรพัย์ปรบัตัวลดลง หรือมีแนวโน้มปรบัตัวลดลง โดยเป็นไปตาม

หลกัเกณฑห์รอืไดร้บัความเหน็ชอบจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

  กองทุนจะไม่ลงทุนในหรอืมไีวซ้ึ่งหลกัทรพัย์หรอืตราสารทีเ่สนอขายในต่างประเทศ ตราสารทุนของบรษิทั

ที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรพัย์ฯ (Unlisted securities) ตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขาย

ล่วงหน้าแฝง (Structured Notes) รวมถึงตราสารหนี้ที่มอีนัดบัความน่าเชื่อถอืต ่ากว่าที่สามารถลงทุนได ้

(non – investment grade) และตราสารหนี้ที่ไม่ได้รบัการจดัอนัดบัความน่าเชื่อถือ (Unrated Securities) 

ทัง้นี้  กองทุนอาจมีไว้ซึ่งตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต ่ ากว่าที่สามารถลงทุนได้ (non – 

investment grade) เฉพาะกรณีที่ตราสารหนี้นัน้ได้รบัการจดัอันดบัความน่าเชื่อถือที่สามารถลงทุนได ้

(Investment grade) ขณะทีก่องทุนลงทุนเท่านัน้  

  ในกรณีที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. มีการแก้ไขเพิ่มเติมประกาศที่

เกี่ยวข้องกับกฎเกณฑ์การลงทุนซึ่งกระทบกับนโยบายการลงทุนของกองทุนนี้ในภายหลัง รวมถึง

กฎเกณฑ์การลงทุนในสญัญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) รวมถงึนโยบายการลงทุนอื่นใด บรษิทัจดัการ

จะด าเนินการปรบันโยบายการลงทุนดงักล่าวเพื่อให้เป็นไปตามประกาศที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ

ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด และใหถ้อืว่าไดร้บัความเหน็ชอบจากผูถ้อืหน่วยลงทุนแล้ว 
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เรยีน ท่านผูถ้อืหน่วยลงทุน 
 กองทุนเปิด แอล เอช โกรท  
 
 บรษิทัหลกัทรพัย์จดัการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮา้ส์ จ ากดั ขอน าส่ง “รายงานสรุปสถานะการลงทุน” เพื่อรายงาน  
ผลการด าเนินงานของกองทุนตัง้แต่วนัที ่1 มถิุนายน 2562 ถงึวนัที ่31 พฤษภาคม 2563 มาเพื่อโปรดทราบ 

 
สภาพตลาดในรอบบญัชีตัง้แต่วนัท่ี 1 มิถนุายน 2562 ถึงวนัท่ี 31 พฤษภาคม 2563 

ตลาดตราสารทุน 

SET Index เดอืน มิ.ย. 2562 ปรบัตวัขึ้นอย่างรอ้นแรง โดยมปัีจจยัหนุนหลกัมาจากการไหลเขา้ของ Fund flow 
ต่างชาต ิตอบรบั Fed และธนาคารกลางต่าง ๆ ส่งสญัญาณลดอตัราดอกเบี้ยและคาดว่าจะมกีารน าโครงการ QE กลบัมาใช้
กนัอกีครัง้ ประเดน็นี้กดดนัใหค้่าเงนิดอลลาร์สหรฐัอ่อนค่า อตัราผลตอบแทนพนัธบตัรของสหรฐัลดลงและต ่ากว่าเมื่อเทยีบ
กบัพนัธบตัรของกลุ่มประเทศเกดิใหม่ กระตุ้นใหเ้กดิการเคลื่อนยา้ยของเงนิลงทุนจากประเทศพัฒนาแลว้เขา้สู่ตลาดเกดิใหม่
มากขึน้ นอกจากนี้ตลาดหุน้บ้านเรายงัมปัีจจยับวกเฉพาะตวัจากการจดัตัง้รฐับาลใหม่จงึหนุนให ้Set Index ปรบัขึน้รอ้นแรง 
โดย SET Index เดือน มิ.ย. เพิ่มขึ้น 110 จุด (+6.8%) ปิดที่ระดับ 1,730 จุด มูลค่าการซื้อขายเฉลี่ย 59,640 ล้านบาท  
ทรงตวั 2.6%mom นักลงทุนต่างชาตซิื้อสุทธติ่อเนื่องเป็นเดอืนที ่2 อกี 46,686 ล้านบาท ส่งผลให ้2019 YTD พลกิเป็นบวก 
40,649 ลา้นบาท 

SET Index เดอืน ก.ค. 2562 ตลาดหุ้นพกัตวัหลงัจากที่ปรบัตวัขึ้นอย่างร้อนแรงกว่า 110 จุด (+6.8%) ในเดือน 
ม.ิย. ทีผ่่านมา โดยในเดอืนนี้ตลาดยงัคงคาดหวงัเฟดจะปรบัลดอตัราดอกเบีย้ รฐับาลกลบัสู่ระบอบประชาธปิไตยเตม็รปูแบบ 
ส่งผลใหส้ถาบนัจดัอนัดบัความน่าเชื่อถอืของต่างประเทศ อาท ิFitch rating และ Moody ปรบัเพิม่ Outlook ของประเทศขึน้
จาก Stable เป็น Positive ส่งผลให ้Fund flow ต่างชาตยิงัไหลเขา้ตลาดหุน้ไทยอย่างต่อเน่ือง อย่างไรกต็ามดว้ยดชันีทีป่รบั
ขึ้นร้อนแรงไปแล้วในเดือนที่ผ่านมาท าให้ Valuation ของ SET เริม่ตึงตัว,ตัวเลขเศรษฐกิจยงัอ่อนแอ โดยเฉพาะตัวเลข 
การส่งออกเดอืน ม.ิย. (ไม่รวมทองค าและน ้ามนั) หดตวัมากถงึ 8%yoy หดตวัมากสุดในรอบ 3 ปีครึง่ ปัญหาภยัแล้งรุนแรง
และขยายตัวเป็นวงกว้างไปในหลายพื้นที่ อีกทัง้ผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนใน 2019 มีสัญญาณชะลอตัว  
กลุ่มธนาคารแมง้บจะออกมาตามตลาดคาดแต่เริม่เหน็สญัญาณ NPL สูงขึน้ในหลายภาคธุรกจิ อกีทัง้ยงัมปัีจจยัลบจากการ
ออกมาตรการสกดัการเก็งก าไรค่าเงนิบาทของแบงก์ชาติ ปัจจยัเหล่านี้กดดนัให้นักลงทุนสถาบนัเดนิหน้าขายปรบัพอร์ต
กดดนั SET Index ตลอดทัง้เดอืน 

โดยในช่วงเดอืน ส.ค. 2562 SET Index ปรบัตัวลงในทิศทางเดียวกับตลาดหุ้นต่างประเทศเนื่องจากนักลงทุน
กลบัมากงัวลต่อปัญหาสงครามการค้าที่รุนแรงมากขึ้นหลงัจากจนีและสหรฐัต่างประกาศเพิม่ภาษีน าเขา้สนิคา้ระหว่างกนั
เพิม่ขึ้น นอกจากนี้นักลงทุนยงัเทขายสนิทรพัย์เสี่ยงเนื่องจากกงัวลกบัภาวะเศรษฐกิจถดถอยหลงัจากอตัราผลตอบแทน
พนัธบตัรรฐับาลสหรฐัเกิดภาวะ Invert yield curve นอกจากนี้ภายในประเทศก็มีปัจจยักดดนัเช่นกนั อาทิ GDP ไตรมาส 
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2/19 ขยายตวั 2.3% ต ่าสุดในรอบ 19 ไตรมาส, เกดิเหตุระเบดิ 9 จุด ในพื้นทีข่องกรุงเทพฯ และ ผูต้รวจการแผ่นดนิยื่นให้
ศาลรฐัธรรมนูญวนิิจฉัยปมถวายสตัย์ของนายกฯ กดดนัให้ Set Index ณ สิ้นเดอืน ส.ค. ลดลง 57 จุด (-3.3%) ปิดที่ระดบั 
1,655 จุด แต่อย่างไรกต็ามยงัคงมปัีจจยับวกทีค่าดว่าจะส่งผลดตี่อตลาดหุน้ไดแ้ก่ กนง. มมีต ิ5:2 เสยีงใหล้ดอตัราดอกเบี้ย
นโยบาย 0.25% เป็น 1.5% ซึง่เป็นการลดอตัราดอกเบี้ยเป็นครัง้แรกในรอบ 4 ปี และครม.อนุมตัมิาตรการกระตุ้นเศรษฐกจิ 
3 ดา้นมลูค่า 3.2 แสนล้านบาท เน้นมาตรการเร่งด่วน อาท ิแก้ปัญหาภยัแลง้ และช่วยเหลอืค่าครองชพีซึง่คาดว่าจะสามารถ
กระตุน้เศรษฐกจิได ้

การซื้อขายของตลาดหุ้นไทยในเดือนกนัยายน มีความผนัผวนค่อนขา้งสูง โดยจิตวทิยาของตลาดหุ้นไทยดขีึ้น
ในช่วงครึง่แรกของเดอืน ตามปัจจยับวกจากต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นขา่วสารดา้นสงครามการคา้ทีผ่่อนคลายลง รวมทัง้การที่
ธนาคารกลางหลกั ๆ ได้ประกาศมาตรการกระตุ้นทางการเงนิเพิ่มเติม อย่างไรก็ดีหลงัจากดชันีฯ ปรบัขนึทดสอบระดบั 
1,680 จุดหลายครัง้ (ซึ่งเป็นระดบัส าคญัทัง้เชงิ technical และ PE band) และไม่สามารถผ่านไปได้ ส่งผลให้มแีรงขายท า
ก าไรออกมาค่อนขา้งมากในช่วงครึง่หลงัของเดอืนกนัยายน ผนวกกบัมแีรงขายจากฝัง่นักลงทุนสถาบนัในประเทศออกมา
เพิม่เตมิ ซึ่งคาดว่าจะเป็นผลจากการส ารองเงนิสดเพื่อจองซื้อหุ้น IPO และหุน้ PO ของบรษิัทขนาดใหญ่ต่าง ๆ ขณะทีใ่น
สปัดาหสุ์ดทา้ยของเดอืนนัน้ พบว่าแรงขายเริม่เบาบางลงจากทุกฝ่าย และตลาดหุน้ไทยเริม่สรา้งฐานไดอ้กีครัง้หนึ่ง ภาพรวม
ทัง้เดอืนจงึพบว่าตลาดหุน้ไทยมคีวามผนัผวนค่อนขา้งสูงและปิดปรบัลดลงเลก็น้อยจากเดอืนก่อนหน้านัน้ ทัง้นี้  ดชันีฯ ปิด
เดอืนที ่1,637.22 ลดลง 1.07% ดว้ยมลูค่าการซื้อขายเฉลีย่ต่อวนัที ่5.67 หมื่นลา้นบาท 

ในเดอืน ต.ค. 2562 ดชันีตลาดหลกัทรพัย์ผนัผวนในทศิทางลงเน่ืองจากนักลงทุนกงัวลต่อภาวะเศรษฐกจิชะลอตวั 
หลงัจากตวัเลขชี้น าเศรษฐกจิของไทยในหลายกจิกรรมยงัหดตวัลงอย่างต่อเนื่อง น าโดย ดชันีความเชื่อมัน่ผูบ้รโิภคเดอืน 
ก.ย.ต ่าสุดในรอบ 3 ปี, ตวัเลขส่งออกเดอืน ก.ย. หดตวัต่อเน่ืองอกี 1.4% ส่งผลใหย้อดรวม 9M19 ตดิลบ 2.1%, หน่วยงาน
ทางเศรษฐกจิทยอยลดเป้า GDP ของไทยในปีนี้ลง อาท ิWorld bank ลดคาดการณ์ GDP ไทยปีนี้เป็น 2.7% จากเดมิ 3.5% 
และ IMF ลดคาดการณ์ GDP ของไทยปีนี้เหลอืขยายตวั 2.9% จากเดมิคาดขยายตวั 3.5% ปัจจยัลบดงักล่าวกดดนัให้นัก
ลงทุนเทขายหุน้ในกลุ่มธนาคารเพราะเชื่อว่าเศรษฐกจิทีช่ะลอตวัจะท าใหอ้ตัราการเตบิโตของสนิเชื่อลดลงและยงัน ามาซึง่หนี้ 
NPLs ที่สูงขึ้น อีกทัง้ยงัมีการขายหุ้นในกลุ่ม Real sector เพื่อลดความเสีย่งก่อนที่บรษิัทเหล่านี้จะประกาศงบ 3Q19 โดย
คาดว่าผลประกอบการของบรษิทัจดทะเบยีนส่วนใหญ่จะออกมาไม่ด ีโดยเฉพาะกลุ่มธุรกจิโรงกลัน่และปิโตรเคม ีโดยมูลค่า
การซื้อขายเฉลีย่เดอืน ต.ค. 2562 49,577 ลา้นบาท ลดลง 12.6%mom นักลงทุนต่างชาตขิายสุทธ ิ2,325 ลา้นบาท  

ตลาดหุน้ไทยในเดอืน พ.ย. 2562 ซื้อขายดว้ยความผนัผวนค่อนขา้งสงู ตามปัจจยัทัง้ต่างประเทศและในประเทศทีม่ี
ทัง้บวกและลบคละกนั ก่อนทีด่ชันีฯ จะปิดไม่เปลีย่นแปลงมากนักจากสิน้เดอืน ต.ค. โดยดชันีตลาดหุน้ไทยปรบัขึน้ค่อนขา้งดี
ในสปัดาหแ์รกของเดอืน รบัขา่วบวกจากต่างประเทศเกีย่วกบัโอกาสทีจ่ะเกดิดลีการคา้ระหว่างสหรฐัฯ และจนี และความเสีย่ง
ที่ลดลงต่อเศรษฐกิจสหรฐัฯ ถดถอย อย่างไรก็ดตีลาดหุ้นไทยเผชญิแรงขายค่อนขา้งมากในช่วงกลางเดอืน จากปัจจยัลบ
ประกอบด้วย 1) กระแสข่าวเกี่ยวกบัการเจรจาการคา้และดลีการคา้พลกิมาเป็นลบเป็นช่วง  ๆ 2) ผลประกอบการ บจ.ไทย  
ไตรมาส 3/2562 ต ่ากว่าที่นักวเิคราะห์คาดการณ์ และ 3) ตัวเลข GDP ไตรมาส 3/2562 ของไทยเติบโตต ่ากว่าที่ตลาด
คาดการณ์ไว ้ทัง้นี้ในช่วงสปัดาหสุ์ดทา้ยของเดอืน ดชันี SET ฟ้ืนตวัจากทีล่งไปทดสอบแถว ๆ ระดบัต ่าสุดของรอบ ที ่1,580 
จุด ตามขา่วการเจรจาการคา้ทีก่ลบัมาเป็นบวกอกีครัง้ ผนวกกบัการทยอยประกาศมาตรการกระตุน้เศรษฐกจิของรฐับาลไทย 
ก่อนที่ตลาดหุ้นจะผนัผวนทางลงอกีครัง้ช่วงสิ้นเดอืน หลงัทรมัป์ลงนามในกฎหมายติดตามความเป็นอิสระของฮ่องกง ซึ่ง
ส่งผลใหท้างการจนีแถลงประณามสหรฐัฯ และสรา้งความกงัวลต่อการเจรจาการคา้ 
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ตลาดหุ้นไทยในเดอืน ธ.ค. ยงัคงซื้อขายด้วยความผนัผวนที่สูง โดย SET Index แกว่งตวัลงในช่วงครึ่งแรกของ
เดอืน ไปท าจุดต ่าสุดของเดอืน ที่ 1,543.22 เมื่อวนัที่ 17 ธ.ค. ดว้ยแรงกดดนัจากแนวโน้มเศรษฐกจิไทยที่ยงัอยู่ในช่วงถูก
ปรบัลดประมาณการต่อเนื่อง ทัง้ส าหรบัปี 2562 และปี 2563 ผนวกกับความกังวลต่อปัจจยัการเมืองทัง้ประเด็นความ
เคลื่อนไหวนอกสภา และคะแนนเสยีงของรฐับาลในสภาฯ ทีไ่ม่ไดแ้ขง็แกร่งมากนัก อย่างไรกด็ ีในช่วงครึง่หลงัของเดอืนนัน้ 
SET Index ฟ้ืนตวัได้บ้างแม้ปรมิาณการซื้อขายจะค่อนขา้งเบาบางและยงัไม่การยนืยนัการปรบัตวัขึ้นชดัเจนมากนัก โดย
ปัจจยัสนับสนุนการรบีาวด์ไดแ้ก่ 1) ประเดน็การเจรจาการคา้ระหว่างสหรฐัฯ และจนี ซึ่งสามารถตกลงดลีการคา้ในเฟสแรก
ได ้และจะมกีารลงนามกนัหลงัช่วงหยุดปีใหม่ 2) การฟ้ืนตวัของราคาน ้ามนัดบิซึง่ไดส่้งผลดตี่อหุน้ตวัหลกั ๆ ในกลุ่มพลงังาน
และกลุ่มปิโตรเคม ี3) แรงซื้อกลบัในหุ้นจ าพวกทีเ่รยีกว่า global cyclical plays ทีร่าคาหุน้ไดป้รบัลดลงค่อนขา้งมากในช่วง
ก่อนหน้านี้ โดยมปัีจจยักระตุ้นราคาหุ้นจากแนวโน้มภาคการผลติและแนวโน้มการคา้ของโลกที่น่าจะดูดขีึน้บ้างในปี 2563 
ทัง้นี้ดชันีฯ ปิดเดอืน ธ.ค. และปี 2562 ที ่1,579.84 จุด ลดลง 0.68% จากเดอืนก่อนหน้า ดว้ยมูลค่าการซื้อขายเฉลี่ย 4.68 
หมื่นล้านบาท (5.20 หมื่นล้านบาทในเดอืน พ.ย.) ดา้นนักลงทุนต่างชาติขายสุทธ ิ2.45 หมื่นล้านบาท นักลงทุนสถาบนัใน
ประเทศซื้อสุทธ ิ2.48 หมื่นลา้นบาท พอรต์ บล. ขายสุทธ ิ1.9 พนัลา้นบาท และนักลงทุนรายบุคคลซื้อสุทธ ิ1.6 พนัลา้นบาท  

ตลาดหุน้ไทยในเดอืน ม.ค. 2563 ปรบัตวัลดลงค่อนขา้งแรง และซื้อขายดว้ยความผนัผวนสูง โดยในช่วงครึง่แรก
ของเดอืน SET Index ซื้อขายอยู่ในกรอบแคบ ๆ และมชี่วงปรบัขึน้ไดบ้้าง หลงัจากนักลงทุนมคีวามหวงัมากขึน้ต่อการฟ้ืน
ตวัของเศรษฐกจิโลกหลงัจากสหรฐัฯ และจนีบรรลุดลีการคา้เฟสที ่1 ได ้ณ วนัที ่15 ม.ค. อย่างไรกด็ใีนช่วงครึง่หลงัของเดอืน 
พบว่าภาวะการลงทุนในตลาดหุ้นไทยเป็นลบมากขึ้นอย่างชัดเจน หลังจากประเทศจีนมีการระบาดอย่างหนักของ 
Coronavirus และพบการตดิเชือ้ในต่างประเทศเป็นครัง้แรกในวนัที ่20 ม.ค. ส่งผลใหท้างการจนีตดัสนิใจหา้ม package tour 
ในประเทศจนีท าการขายทวัร์ใหน้ักท่องเทีย่ว กระทบแนวโน้มการท่องเทีย่วและเศรษฐกจิไทยอย่างมนีัยส าคญั และน าไปสู่
การปรบัลดประมาณการเศรษฐกจิเพิม่เตมิในช่วงหลายวนัทีผ่่านมา นอกจากนี้ประเดน็เศรษฐกจิภายในประเทศกม็คีวามไม่
แน่นอนมากขึ้น หลังจากประเด็นการเสียบบัตรแทนกันของ ส.ส. บางราย ท าให้ต้องมีการยื่นศาลฯ ตีความ พ.ร.บ. 
งบประมาณปี 2563 ทีผ่่านสภาฯ ไปแลว้ ดชันีฯ ปิดที ่1,514.14 ลดลง 4.16% ดว้ยมลูค่าการซื้อขายเฉลีย่ต่อวนัที ่6.25 หมื่น
ล้านบาท (4.68 หมื่นล้านบาทในเดือน ธ.ค. 2562) ด้านนักลงทุนต่างชาติขายสุทธิ 1.73 หมื่นล้านบาท สถาบัน
ภายในประเทศขายสุทธ ิ1.23 หมื่นล้านบาท พอร์ต บล. ขายสุทธ ิ821 ล้านบาท และนักลงทุนรายบุคคลซื้อสุทธ ิ3.05 หมื่น
ลา้นบาท  

ตลาดหุ้นไทยในเดอืน ก.พ. 2553 ปรับตวัลดลงแรงมาก โดยปัจจยัลบที่ส าคญัได้แก่การระบาดของโคโรนาไวรสั 
Covid-19 ทีก่ระจายออกไปในหลายทวปี ไม่เพยีงแต่ในประเทศจนีเท่านัน้ ส่งผลใหค้วามเสีย่งของเศรษฐกจิโลกชะลอตวัได้
ยกระดบัขึน้ค่อนขา้งมาก ขณะทีก่ารบรหิารจดัการไวรสัดงักล่าวภายในประเทศไทย เผชญิความท้าทายมากขึน้ หลงัจากมี
ผูป่้วยทีป่กปิดขอ้มลูการเดนิทางส่งผลใหป้ระชาชนจ านวนหนึ่งมคีวามเสีย่งจะตดิไวรสั ซึง่ประเดน็ขา่วดงักล่าวไดก้ดดนั SET 
Index อย่างหนักในช่วงปลายเดอืน ก.พ. ทัง้นี้ในเดอืน ก.พ. ยงัเป็นช่วงรายงานผลประกอบการไตรมาส 4/2562 ซึ่งตวัเลข
ผลประกอบการส่วนใหญ่ออกมาไม่สดใส เป็นปัจจยักดดนัราคาหุน้อกีทางหนึ่ง เน่ืองจากมโีอกาสค่อนขา้งสงูทีน่ักวเิคราะหจ์ะ
ทยอยปรบัลดประมาณการ GDP และ EPS ของตลาดหุน้ไทยอกีรอบหนึ่งจากปัจจยัลบต่าง ๆ ขา้งต้น และเราพบว่าปัจจยั
ลบต่าง ๆ ดงักล่าวไดบ้ดบงัพฒันาการเชงิบวกทางการเมอืงหลายประการในเดอืน ก.พ. ทัง้นี้ดชันีฯ ปิดที่ 1,340.52 ลดลง 
11.5% ดว้ยมลูค่าการซื้อขายเฉลีย่ต่อวนัที ่6.52 หมื่นลา้นบาท (6.25 หมื่นลา้นบาทในเดอืน ม.ค.) ดา้นนักลงทุนต่างประเทศ
ขายสุทธ ิ1.96 หมื่นล้านบาท นักลงทุนสถาบนัภายในประเทศขายสุทธ ิ3.9 พนัล้านบาท พอร์ต บล. ซื้อสุทธ ิ39 ล้านบาท 
และนักลงทุนรายบุคคลซื้อสุทธ ิ2.35 หมื่นล้านบาท  
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ตลาดหุ้นไทยในเดอืน ม.ีค. ปรบัตวัลดลงรุนแรงมาก เนื่องจากปัจจยัลบที่มนีัยส าคญัต่อเศรษฐกิจโลก เศรษฐกิจ
ไทย และแนวโน้มก าไร บจ. กล่าวคอืไวรสั Covid-19 ระบาดไปทัว่โลก โดยเฉพาะในประเทศหลกั ๆ อย่างสหรฐัฯ และยูโร
โซน ส่งผลให้ทิศทาง GDP โลกปีนี้น่าจะเข้าสู่ภาวะถดถอย และน่าจะกระทบเศรษฐกิจไทยเช่นกัน ขณะที่ทางการไทย
ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินและสัง่ปิดหา้งรา้น สถานบนัเทงิต่าง ๆ ส่งผลใหก้จิกรรมทางเศรษฐกจิในเดอืนม.ีค. น่าจะชะลอ
ตวัมากต่อเนื่องไปในเดอืน เม.ย. เช่นกนั ทัง้นี้แนวโน้ม GDP ของประเทศไทยปีนี้น่าจะติดลบเช่นกัน ส่งผลให้ก าไร บจ.          
มโีอกาสชะลอตวัมากกว่าทีป่ระเมนิ ณ ขณะนี้ ขณะทีหุ่น้กลุ่มพลงังานซึ่งมนี ้าหนักในการค านวณดชันีฯ ค่อนขา้งสูง กไ็ดร้บั
ผลกระทบค่อนข้างมากจากสงครามราคาน ้ามนัที่เกิดขึ้นอย่างชดัเจนหลงัจากที่ประชุม OPEC+ เมื่อต้นเดือน มี.ค. ไม่
สามารถหาขอ้สรุปใด ๆ เกีย่วกบัการลดปรมิาณการผลติได ้ส่งผลใหร้าคาน ้ามนัดบิร่วงรุนแรงในช่วงหลายสปัดาหท์ีผ่่านมา 
โดยในเดอืนทีแ่ลว้ ดชันีฯ ปิดที ่1,125.86 ลดลง 16.0% ดว้ยมลูค่าการซื้อขายเฉลีย่ 7.13 หมื่นลา้นบาท (6.52 หมื่นลา้นบาท
ในเดอืน ก.พ.) ดา้นนักลงทุนต่างชาตขิายสุทธ ิ7.84 หมื่นล้านบาท นักลงทุนสถาบนัในประเทศซื้อสุทธ ิ4.24 หมื่นล้านบาท 
พอรต์ บล. ขายสุทธ ิ6.6 พนัลา้นบาท และนักลงทุนรายบุคคลซื้อสุทธ ิ4.26 หมื่นลา้นบาท  

ตลาดหุ้นไทยในเดือน เม.ย. 2563 ฟ้ืนตัวได้แข็งแกร่งกว่าที่เราประเมินไว้ โดยเราพบว่าปัจจัยบวกหลัก  ๆ            
ทีส่นับสนุนตลาดหุน้โลกและตลาดหุน้ไทยไดแ้ก่ 1) สถานการณ์การตดิเชือ้ Covid-19 ในประเทศหลกั ๆ รวมทัง้ประเทศไทย 
ซึง่มจี านวนผูต้ดิเชือ้รายวนัลดลงอย่างต่อเนื่อง และสรา้งความมัน่ใจใหก้บันักลงทุนว่าการตดิเชือ้ไดผ้่านพน้จุดทีรุ่นแรงสุดไป
แลว้ 2) มแีรงเกง็ก าไรขา่วเกีย่วกบัวคัซนีและยารกัษา Covid-19 เขา้มาสนับสนุนตลาดหุน้เป็นระยะ ๆ และ 3) หลายประเทศ
ทยอยผ่อนคลายมาตรการคุม้เขม้ และมาตรการเวน้ระยะทางสงัคม ส่งผลใหต้ลาดมองว่าตวัเลขเศรษฐกจิในช่วงปัจจุบนัอาจ
เป็นช่วงทีแ่ย่ทีสุ่ดแลว้ และภาวะเศรษฐกจิโลกรวมทัง้เศรษฐกจิไทยในช่วงครึง่หลงัของปีนี้น่าจะดขีึน้ไม่มากกน้็อย ทัง้นี้ปัจจยั
บวกต่าง ๆ ขา้งต้น ได้บดบงัการร่วงหนักของตลาดน ้ามนัโลก หลงัจากภาวะอุปทานส่วนเกินและการที่คลงัเก็บน ้ามนัใน
สหรฐัฯ ใกล้เตม็ความจุไดก้ดดนัราคาน ้ามนัอย่างหนักตลอดเดอืน เม.ย. ดชันีฯ SET ปิดเดอืน เม.ย. 1,301.66 จุด เพิม่ขึ้น 
15.6% จากสิ้นเดอืน เม.ย. ด้วยมูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยที่ 6.75 หมื่นล้านบาท เทยีบกบั 7.13 หมื่นล้านบาทในเดอืน ม.ีค. 
ด้านนักลงทุนต่างชาติขายสุทธิ 4.70 หมื่นล้านบาท นักลงทุนสถาบนัในประเทศซื้อสุทธ ิ2.37 หมื่นล้านบาท พอร์ตบล.      
ซื้อสุทธ ิ4.5 พนัลา้นบาท และนักลงทุนรายบุคคลซื้อสุทธ ิ1.88 หมื่นลา้นบาท  

ตลาดหุน้ไทยในเดอืน พ.ค. 2563 ซื้อขายในรปูแบบ sideways up หรอืแกว่งตวัขึน้แต่ไม่ไดป้รบัขึน้รุนแรง ซึง่ภาวะ
ตลาดหุน้ยงัถอืว่าแขง็แกร่งกว่าทีเ่ราไดป้ระเมนิว่าตลาดหุน้น่าจะมกีารปรบัฐานบ้าง โดยเราพบว่ามปัีจจยับวกและปัจจยัลบ
หลายประการเขา้สู่ตลาดหุ้นแต่ปัจจยับวกยงัคงมนี ้าหนักมากกว่า โดยปัจจยับวกที่ส าคญัได้แก่ 1) ประเทศต่างๆ รวมทัง้
ประเทศไทยทยอยเปิดเมอืงและเปิดธุรกจิ 2) ตวัเลขการตดิเชือ้ Covid-19 ในประเทศต่าง ๆ รวมทัง้ประเทศไทย ไม่ไดเ้ร่งตวั
ขึน้หลงัจากการเปิดเมอืง (ยกเว้นเพยีงบางประเทศในลาตินอเมรกิา และรสัเซีย อนิเดยี ที่มผีู้ติดเชื้อเร่งขึ้นมาก) ส่งผลให้
ความเสี่ยงของการต้องกลบัมาปิดเมืองมีน้อยลง 3) ราคาน ้ามนัดบิฟ้ืนตวัค่อนข้างแรง หลงัจากผลบวกจากการทยอยลด
ปรมิาณการผลติของประเทศต่าง ๆ เริม่ส่งผลดตี่อตลาดน ้ามนัโลก ขณะเดยีวกนัตลาดหุน้ไทยกเ็ผชญิความผนัผวนและมแีรง
ขายสวนเขา้มาเป็นระยะ ๆ จากปัจจยัลบ เช่น 1) ผลประกอบการไตรมาส 1/2563 ทีร่ายงานออกมาต ่ากว่าทีต่ลาดคาดการณ์
เล็กน้อย 2) สถานการณ์ของการท่องเที่ยวในช่วงไตรมาส 2/2563 ถึงต้นไตรมาส 3/2563 อาจจะแย่กว่าที่ตลาดคาด        
หลงัทางการไทยยงัมคี าสัง่ปิดน่านฟ้าในเดอืน ม.ิย. (แต่ปัจจยัดงักล่าวก็รบัรูไ้ดใ้นราคาหุ้นที่เกี่ยวขอ้งค่อนขา้งเรว็) รวมทัง้    
3) valuations ของตลาดหุ้นไทยที่อยู่ในระดับสูงมาก จาก EPS downgrade ที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทัง้นี้ดัชนีฯ ปิดที ่
1,342.85 เพิ่มขึ้น 3.16% ด้วยมูลค่าการซื้อขายเฉลี่ย 6.41 หมื่นล้านบาท เทียบกบั 6.75 หมื่นล้านบาทในเดือน เม.ย.       
นักลงทุนต่างชาตขิายสุทธ ิ3.16 หมื่นล้านบาท นักลงทุนสถาบนัภายในประเทศซื้อสุทธ ิ1.78 หมื่นล้านบาท พอร์ต บล. ซื้อ
สุทธ ิ308 ลา้นบาท และนักลงทุนรายบุคคลซื้อสุทธ ิ1.35 หมื่นลา้นบาท 
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กองทุนเปิด แอล เอช โกรท (LHGROWTH) 

บรษิัทขอขอบพระคุณท่านผูถ้อืหน่วยลงทุนเป็นอย่างสูง ทีไ่ดม้อบความไว้วางใจใหบ้รษิทับรหิารเงนิลงทุนของท่าน 

บรษิทัยงัคงยนืยนัในความตัง้ใจและทุ่มเทความสามารถเพื่อบรหิารเงนิของท่านอย่างมปีระสทิธภิาพสงูทีสุ่ดต่อไป และหากท่าน

มขีอ้สงสยัประการใด ท่านสามารถตดิต่อมาไดท้ีบ่รษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮา้ส ์จ ากดั หมายเลขโทรศพัท ์

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

 

ขอแสดงความนับถอื 

             บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน แลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จ ากดั 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:lhfund@lhfund.co.th
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กองทุนเปิด แอล เอช โกรท (LHGROWTH) 

รายชื่อผู้จดัการกองทุน 
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กองทุนเปิด แอล เอช โกรท (LHGROWTH) 

ตารางเปรียบเทียบผลการด าเนินงานของ 
กองทุนเปิด แอล เอช โกรท (ชนิดสะสมมลูค่า) 

มูลค่า ณ วนัท่ี 29 พฤษภาคม 2563 
 

 
 

 
 

 
 

ขอ้มลู ณ วนัที ่29 พฤษภาคม 2563 
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กองทุนเปิด แอล เอช โกรท (LHGROWTH) 

ตารางเปรียบเทียบผลการด าเนินงานของ 
กองทุนเปิด แอล เอช โกรท (ชนิดจ่ายเงินปันผล) 

มูลค่า ณ วนัท่ี 29 พฤษภาคม 2563 
 

 
 

 
 

 
 

ขอ้มลู ณ วนัที ่29 พฤษภาคม 2563 
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กองทุนเปิด แอล เอช โกรท (LHGROWTH) 

ตารางเปรียบเทียบผลการด าเนินงานของ 
กองทุนเปิด แอล เอช โกรท (ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอตัโนมติั) 

มูลค่า ณ วนัท่ี 29 พฤษภาคม 2563 
 

 
 

 
 

 
 

 

ขอ้มลู ณ วนัที ่29 พฤษภาคม 2563 
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กองทุนเปิด แอล เอช โกรท (LHGROWTH) 

- เอกสารการวดัผลการด าเนินงานของกองทุนรวมฉบบันี้ไดจ้ดัท าขึน้ตามมาตรฐานการวดัผลการด าเนินงานของ กองทุนรวม
ของสมาคมบรษิทัจดัการลงทุน 
- ผลการด าเนินงานในอดตีของกองทุนรวมไม่ไดเ้ป็นสิง่ยนืยนัถงึผลการด าเนินงานในอนาคต 
- การลงทุนมคีวามเสีย่ง ผูล้งทุนควรศกึษาขอ้มลูก่อนตดัสนิใจลงทุน 
 
 

รายงานสถานะการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผกูพนั 
มูลค่า ณ วนัท่ี 31 พฤษภาคม 2563 

 

 

รายละเอียดการลงทุนในหลกัทรพัย ์
มูลค่า ณ วนัท่ี 31 พฤษภาคม 2563 

 
 

รายละเอียดการลงทนุ มลูค่าตามราคาตลาด %NAV

หลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิในประเทศ 156,229,765.64              97.83         

เงนิฝากธนาคาร 10,288,587.84                6.44           

หุน้สามญั 145,941,177.80              91.39         

ประเภทรายการค้างรบัค้างจ่ายหรอืหนี้สนิอืน่ ๆ 3,458,882.73                 2.17           

มลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิ 159,688,648.37                 100.00         

อตัราส่วน จ านวนเงินต้น มลูค่ายติุธรรม

(%) หรือ จ านวนหุ้น/ (บาท)

หน่วย

เงินฝากธนาคาร

ธนาคารกสกิรไทย จ ากดั (มหาชน) 6.44 10,263,924.14 10,288,587.84

          รวมเงินฝากธนาคาร 6.44 10,288,587.84

หุ้นสามญั

     หมวดธุรกจิการท่องเทีย่วและสนัทนาการ

บรษิทั ด ิเอราวณั กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 1.02 491,700.00 1,632,444.00

     หมวดธุรกจิการแพทย์

บรษิทั กรุงเทพดุสติเวชการ จ ากดั(มหาชน) 2.62 186,100.00 4,187,250.00

บรษิทั โรงพยาบาลจุฬารตัน์ จ ากดั (มหาชน) 1.98 1,223,300.00 3,156,114.00

     หมวดธุรกจิขนสง่และโลจสิตกิส์

บรษิทั ท่าอากาศยานไทย จ ากดั (มหาชน) 6.05 155,900.00 9,665,800.00

บรษิทั บทีเีอส กรุ๊ป โฮลดิ้ง จ ากดั (มหาชน) 1.95 258,000.00 3,121,800.00

บรษิทั พรมิา มารนี จ ากดั (มหาชน) 0.98 233,900.00 1,567,130.00

บรษิทัทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 1.46 237,500.00 2,339,375.00

รายละเอียด
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กองทุนเปิด แอล เอช โกรท (LHGROWTH) 

รายละเอียดการลงทุนในหลกัทรพัย ์(ต่อ) 
มูลค่า ณ วนัท่ี 31 พฤษภาคม 2563 

 

อตัราส่วน จ านวนเงินต้น มลูค่ายติุธรรม

(%) หรือ จ านวนหุ้น/ (บาท)

หน่วย

     หมวดธุรกจิเงนิทุนและหลกัทรพัย์

บรษิทั เจ เอม็ ท ีเน็ทเวอร์ค เซอร์วสิเซส็ จ ากดั (มหาชน) 0.96 75,800.00 1,538,740.00

บรษิทั บตัรกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 1.02 42,100.00 1,620,850.00

บรษิทั เมอืงไทย แคปปิตอล จ ากดั (มหาชน) 1.02 29,200.00 1,627,900.00

บรษิทั ศรสีวสัดิ ์พาวเวอร์ 1979 จ ากดั (มหาชน) 0.99 27,730.00 1,580,610.00

บรษิทับรหิารสนิทรพัย ์กรุงเทพพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) 2.01 136,100.00 3,211,960.00

     หมวดธุรกจิชิ้นสว่นอเิลคทรอนคิส์

บรษิทั เค ซ ีอ ีอเีลค็โทรนคิส ์จ ากดั (มหาชน) 0.97 82,800.00 1,548,360.00

     หมวดธุรกจิเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร

บรษิทั อนิทชั โฮลดิ้งส ์จ ากดั (มหาชน) 0.88 26,200.00 1,408,250.00

บรษิทั แอดวานซ ์อนิโฟร์ เซอร์วสิ จ ากดั (มหาชน) 3.86 32,000.00 6,160,000.00

     หมวดธุรกจิธนาคาร

ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 2.13 31,200.00 3,400,800.00

ธนาคารกสกิรไทย จ ากดั (มหาชน) 1.61 26,700.00 2,563,200.00

ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) 1.73 37,300.00 2,760,200.00

บรษิทั ทสิโก้ไฟแนนเซยีลกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 2.09 44,500.00 3,337,500.00

     หมวดธุรกจิธุรกจิการเกษตร

บรษิทั ศรตีรงัแอโกรอนิดสัทร ีจ ากดั (มหาชน) 0.51 30,600.00 810,900.00

     หมวดธุรกจิบรกิารรบัเหมาก่อสรา้ง

บรษิทั ช.การช่าง จ ากดั (มหาชน) 0.99 95,100.00 1,578,660.00

     หมวดธุรกจิประกนัภยัและประกนัชวีติ

บรษิทั ทคีวิเอม็ คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 1.99 31,200.00 3,182,400.00

     หมวดธุรกจิปิโตรเคมแีละเคมภีณัฑ์

บรษิทั พทีที ีโกลบอล เคมคิอล จ ากดั (มหาชน) 0.98 36,300.00 1,560,900.00

     หมวดธุรกจิพลงังานและสาธารณูปโภค

บรษิทั กลัฟ์ เอน็เนอร์จ ีดเีวลลอปเมนท์ จ ากดั (มหาชน) 2.71 114,500.00 4,322,375.00

บรษิทั โกลบอล เพาเวอร์ ซนิเนอร์ยี ่จ ากดั (มหาชน) 1.46 30,900.00 2,332,950.00

บรษิทั ไทยออยล ์จ ากดั (มหาชน) 0.96 35,500.00 1,526,500.00

บรษิทั บ.ีกรมิ เพาเวอร์ จ ากดั (มหาชน) 0.99 29,900.00 1,577,225.00

บรษิทั บซีพีจี ีจ ากดั (มหาชน) 1.02 94,500.00 1,634,850.00

บรษิทั ปตท. จ ากดั (มหาชน) 6.33 284,800.00 10,110,400.00

บรษิทั ปตท. ส ารวจและผลติปิโตรเลยีม จ ากดั (มหาชน) 1.47 27,900.00 2,343,600.00

บรษิทั ผลติไฟฟ้า จ ากดั (มหาชน) 2.06 11,900.00 3,284,400.00

บรษิทั พลงังานบรสิทุธิ ์จ ากดั (มหาชน) 1.93 78,900.00 3,077,100.00

บรษิทั พทีจี ีเอน็เนอย ีจ ากดั (มหาชน) 0.50 54,300.00 798,210.00

บรษิทั ราช กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 1.53 34,900.00 2,443,000.00

รายละเอียด
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กองทุนเปิด แอล เอช โกรท (LHGROWTH) 

รายละเอียดการลงทุนในหลกัทรพัย ์(ต่อ) 
มูลค่า ณ วนัท่ี 31 พฤษภาคม 2563 

 
 

 

 

 

 

 

 

อตัราส่วน จ านวนเงินต้น มลูค่ายติุธรรม

(%) หรือ จ านวนหุ้น/ (บาท)

หน่วย

     หมวดธุรกจิพฒันาอสงัหารมิทรพัย์

 บรษิทั แอสเสท เวริด์ คอร์ป จ ากดั (มหาชน) 0.89 299,300.00 1,418,682.00

บรษิทั ย ูซติี้ จ ากดั (มหาชน) 0.04 6,248,280.00 62,482.80

บรษิทั อมตะ คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 0.97 106,400.00 1,542,800.00

บรษิทัเซน็ทรลัพฒันา จ ากดั (มหาชน) 1.88 61,000.00 3,004,250.00

     หมวดธุรกจิพาณิชย์

บรษิทั คอมเซเวน่ จ ากดั (มหาชน) 1.01 66,000.00 1,617,000.00

บรษิทั ซพี ีออลล ์จ ากดั (มหาชน) 5.02 113,800.00 8,022,900.00

บรษิทั เซน็ทรลั รเีทล คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 1.58 65,400.00 2,517,900.00

บรษิทั เบอร์ลี ่ยคุเกอร์ จ ากดั (มหาชน) 1.55 58,300.00 2,477,750.00

บรษิทั สยามโกลบอลเฮา้ส ์จ ากดั (มหาชน) 0.48 52,500.00 766,500.00

บรษิทั โฮม โปรดกัส ์เซน็เตอร์ จ ากดั (มหาชน) 1.52 163,800.00 2,424,240.00

     หมวดธุรกจิวสัดุก่อสรา้ง

บรษิทั ทปิโก้แอสฟัลท์ จ ากดั (มหาชน) 0.99 72,100.00 1,586,200.00

บรษิทั ทโีอเอ เพน้ท์ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 0.49 22,200.00 782,550.00

บรษิทั ปนูซเิมนต์ไทย จ ากดั(มหาชน) 1.95 9,100.00 3,121,300.00

     หมวดธุรกจิอาหารและเครื่องดื่ม

บรษิทั คาราบาวกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 1.51 24,800.00 2,405,600.00

บรษิทั เจรญิโภคภณัฑอ์าหาร จ ากดั (มหาชน) 3.11 157,600.00 4,964,400.00

บรษิทั ไทยยเูนีย่น กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 2.75 320,300.00 4,388,110.00

บรษิทั น ้ามนัพชืไทย จ ากดั (มหาชน) 1.01 61,100.00 1,619,150.00

บรษิทั ไมเนอร์ อนิเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั (มหาชน) 1.89 162,600.00 3,024,360.00

บรษิทั โอสถสภา จ ากดั (มหาชน) 1.99 74,900.00 3,183,250.00

          รวมหุ้นสามญั 91.39 145,941,177.80

รวมเงินลงทนุ 97.83 156,229,765.64

รายการค้างจา่ยหรือหน้ีสินอ่ืน ๆ 2.17 3,458,882.73

มลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิ 100.00 159,688,648.37

รายละเอียด
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กองทุนเปิด แอล เอช โกรท (LHGROWTH) 

รายละเอียดตวัตราสารและอนัดบัความน่าเช่ือถือ ของตราสารแห่งหน้ี เงินฝาก หรือตราสารก่ึงหน้ีก่ึงทุน 
มูลค่า ณ วนัท่ี 31 พฤษภาคม 2563 

 

 
 

สถาบนัการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ TRIS Rating 

ค าอธิบายการจดัอนัดบัเครดิตตราสารหน้ีระยะกลางและยาวมอีายุตัง้แต่ 1 ปีขึ้นไป 

AAA อนัดบัเครดิตสูงสุด มคีวามเสี่ยงต ่าที่สุด ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการช าระดอกเบี้ยและคนืเงนิต้นใน
เกณฑส์งูสุด และไดร้บัผลกระทบน้อยมากจากการเปลีย่นแปลงทางธุรกจิ เศรษฐกจิ และสิง่แวดลอ้มอื่น ๆ 

AA มคีวามเสีย่งต ่ามาก ผูอ้อกตราสารหนี้มคีวามสามารถในการช าระดอกเบี้ยและคนืเงนิต้นในเกณฑ์สูงมาก แต่อาจ
ไดร้บัผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกจิ เศรษฐกจิ และสิง่แวดลอ้มอื่น ๆ มากกว่าอนัดบัเครดติทีอ่ยู่ในระดบั 
AAA 

A มคีวามเสี่ยงในระดบัต ่า ผู้ออกตราสารหนี้มคีวามสามารถในการช าระดอกเบี้ยและคนืเงนิต้นในเกณฑ์สูง แต่อาจ
ได้รบัผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น  ๆ มากกว่าอนัดบัเครดิตที่อยู่ใน
ระดบัสงูกว่า 

BBB มคีวามเสี่ยงในระดบัปานกลาง ผู้ออกตราสารหนี้มคีวามสามารถในการช าระดอกเบี้ยและคืนเงนิต้นในเกณฑ์ที่
เพยีงพอ แต่มคีวามอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิง่แวดล้อมอื่น  ๆ มากกว่า และอาจมี
ความสามารถในการช าระหนี้อ่อนแอลงเมื่อเทยีบกบัอนัดบัเครดติทีอ่ยู่ในระดบัสงูกว่า 

BB มคีวามเสีย่งในระดบัสูง ผูอ้อกตราสารหนี้มคีวามสามารถในการช าระดอกเบี้ยและคนืเงนิต้นในเกณฑ์ต ่ากว่าระดบั
ปานกลาง และจะไดร้บัผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกจิ เศรษฐกจิ และสิง่แวดล้อมอื่น  ๆ ค่อนขา้งชดัเจน 
ซึง่อาจส่งใหค้วามสามารถในการช าระหนี้อยู่ในเกณฑท์ีไ่ม่เพยีงพอ 

B มคีวามเสีย่งในระดบัสูงมาก ผูอ้อกตราสารหนี้มคีวามสามารถในการช าระดอกเบี้ยและคนืเงนิต้นในเกณฑ์ต ่า และ
อาจจะหมดความสามารถหรือความตัง้ใจในการช าระหนี้ได้ตามการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ทางธุรกิจ 
เศรษฐกจิ และสิง่แวดลอ้มอื่น ๆ  

C มคีวามเสี่ยงในการผดินัดช าระหนี้สูงทีสุ่ด ผู้ออกตราสารหนี้ไม่มคีวามสามารถในการช าระดอกเบี้ยและคนืเงนิต้น
ตามก าหนดอย่างชดัเจน โดยตอ้งอาศยัเงือ่นไขทีเ่อือ้อ านวยทางธุรกจิ เศรษฐกจิ และสิง่แวดลอ้มอื่น ๆ อย่างมากจงึ
จะมคีวามสามารถในการช าระหนี้ได ้

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

อนัดบัเครดติภายในระดบัเดยีวกนั 

 

 

       ประเภท ผูอ้อก อนัดบั มลูค่าตาม

ความน่าเช่ือถอื ราคาตลาด

เงนิฝากธนาคาร ธนาคารกสกิรไทย จ ากดั (มหาชน) AA+(FITCH) 10,288,587.84              
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ค าอธิบายการจดัอนัดบัเครดิตตราสารหน้ีระยะสัน้มอีายุต า่กว่า 1 ปี 

T1 ผูอ้อกตราสารหนี้มสีถานะทัง้ทางดา้นการตลาดและการเงนิที่แขง็แกร่งในระดบัดมีาก และนักลงทุนจะไดร้บัความ

คุม้ครองจากการผดินัดช าระหนี้ทีด่กีว่าอนัดบัเครดติในระดบัอื่น ผูอ้อกตราสารทีไ่ดร้บัอนัดบัเครดติในระดบัดงักล่าว

ซึง่มเีครื่องหมาย “+” ดว้ยจะไดร้บัความคุม้ครองดา้นการผดินัดช าระหนี้ทีส่งูยิง่ขึน้ 

T2 ผูอ้อกตราสารหนี้มสีถานะทัง้ทางดา้นการตลาดและการเงนิทีแ่ขง็แกร่งในระดบัด ีและมคีวามสามารถในการช าระ

หนี้ระยะสัน้ในระดบัทีน่่าพอใจ 

T3 ผูอ้อกตราสารหนี้มคีวามสามารถในการช าระหนี้ระยะสัน้ในระดบัทีย่อมรบัได ้

T4 ผูอ้อกตราสารหนี้มคีวามสามารถในการช าระหนี้ระยะสัน้ทีค่่อนขา้งอ่อนแอ 

อันดับเครดิตทุกประเภททีจ่ ัดโดย TRIS Rating เป็นอันดับเครดิตตราสารหนี้ ในตระกูลเงินบาท ซึ ่งสะท้อน

ความสามารถในการช าระหนี้ของผูอ้อกตราสารโดยไม่รวมความเสีย่งในการเปลีย่นแปลงการช าระหนี้จากสกุลเงนิบาทเป็น

สกุลเงนิตราต่างประเทศ 

นอกจากกนี้ TRIS Rating ยงัก าหนด “แนวโน้มอนัดบัเครดติ” (Rating Outlook) เพื่อสะท้อนความเป็นไปไดข้องการ

เปลีย่นแปลงอนัดบัเครดติของผูอ้อกตราสารในระยะปานกลางหรอืระยะยาว โดย TRIS Rating จะพจิารณาถงึโอกาสทีจ่ะเกดิ

การเปลี่ยนแปลงของภาวะอุตสาหกรรมและสภาพแวดล้อมทางธุรกิจในอนาคตของผู้ออกตราสารที่อาจกระทบต่อ

ความสามารถในการช าระหนี้ ทัง้นี้ แนวโน้มอนัดบัเครดติทีอ่อกใหแ้ก่หน่วยงานหนึ่งๆ จะเทยีบเท่ากบัความสามารถในการ

ช าระหนี้ของหน่วยงานนัน้ๆ แนวโน้มอนัดบัเครดติแบ่งออกเป็น 4 ระดบั ไดแ้ก่ 

Positive  หมายถงึ อนัดบัเครดติอาจปรบัขึน้ 

Stable  หมายถงึ อนัดบัเครดติอาจไม่เปลีย่นแปลง 

Negative หมายถงึ อนัดบัเครดติอาจปรบัลดลง 

Developing หมายถงึ อนัดบัเครดติอาจปรบัขึน้ ปรบัลดลง หรอืไม่เปลีย่นแปลง 

สถาบนัการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ Fitch Rating 
ค าอธิบายการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือระยะยาว ส าหรบัประเทศไทย 

AAA(tha) แสดงถงึระดบัความน่าเชื่อถอืขัน้สงูสุดของอนัดบัความน่าเชื่อถอืภายในประเทศไทย ซึ่งก าหนดโดย Fitch โดย
อนัดบัความน่าเชื่อถอืนี้จะมอบใหก้บัอนัดบัความน่าเชื่อถอืทีม่คีวามเสีย่ง “น้อยทีสุ่ด” เมื่อเปรยีบเทยีบกบัผูอ้อก
ตราสารหรอืตราสารอื่นในประเทศไทย และโดยปกติแล้วจะก าหนดให้แก่ตราสารทางการเงินที่ออกหรอืค ้า
ประกนัโดยรฐับาล 
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AA(tha) แสดงถงึระดบัความน่าเชื่อถอืขัน้สงูมากเปรยีบเทยีบกบัผูอ้อกตราสารหรอืตราสารอื่นในประเทศไทย โดยระดบั
ความน่าเชื่อถือของตราสารทางการเงนิขัน้นี้ต่างจากผูอ้อกตราสารหรอืตราสารอื่นที่ได้รบัการจดัอนัดบัความ
น่าเชื่อถอืขัน้สงูสุดของประเทศไทยเพยีงเลก็น้อย 

BBB (tha) แสดงถึงระดบัความน่าเชื่อถือขัน้ปานกลางเมื่อเปรยีบเทยีบกับผู้ออกตราสารหรอืตราสารอื่นในประเทศไทย 
อย่างไรกด็มีคีวามเป็นไปไดม้ากว่าการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์หรอืสภาพทางเศรษฐกจิจะมผีลกระทบต่อ
ความสามารถในการช าระหนี้ได้ตรงตามก าหนดเวลาของตราสารทางการเงนิเหล่านี้มากกว่าตราสารหนี้อื่นที่
ไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเชื่อถอืในประเภททีส่งูกว่า 

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

B (tha) แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขัน้ต ่าอย่างมีนัยส าคัญเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรอืตราสารอื่นใน
ประเทศไทย การปฏิบตัิตามเงื่อนไขของตราสารหนี้และขอ้ผูกพนัทางการเงนิยงัคงเป็นไปได้ในปัจจุบนั แต่
ความมัน่คงยงัจ ากดัอยู่ในระดบัหนึ่งเท่านัน้ และความสามารถในการช าระหนี้คนืตามก าหนดเวลาอย่างต่อเนื่อง
นัน้ไม่แน่นอน ขึน้อยู่กบัสภาวะทีเ่อือ้ต่อการด าเนินธุรกจิและสภาพทางเศรษฐกจิ 

CCC(tha), CC(tha), C(tha)  แสดงถงึระดบัความน่าเชื่อถอืขัน้ต ่ามากเมื่อเปรยีบเทยีบกบัผู้ออกตราสารหรอืตราสารอื่นใน
ประเทศไทย ความสามารถในการปฏิบตัิตามข้อผูกพนัทางการเงนิขึ้นอยู่กบัสภาวะที่เอื้อต่อการด าเนินธุรกิจ
และการพฒันาทางเศรษฐกจิเพยีงอย่างเดยีว 

D(tha) อนัดบัความน่าเชื่อถอืเหล่านี้ จะถูกก าหนดใหส้ าหรบัองค์กรหรอืตราสารหนี้ซึง่ก าลงัอยู่ในภาวะผดินัดช าระหนี้
ในปัจจุบนั 

ค าอธิบายการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือระยะสัน้ ส าหรบัประเทศไทย 

F1 (tha) แสดงถงึระดบัความสามารถขัน้สูงสุดในการช าระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารตรงตามก าหนดเมื่อเปรยีบเทยีบ

กบัผู้ออกตราสารหรอืตราสารอื่น ๆ ในประเทศไทย ภายใต้อนัดบัความน่าเชื่อถือนี้จะมอบให้ส าหรบัอนัดบั

ความน่าเชื่อถอืทีม่คีวามเสีย่ง “น้อยทีสุ่ด” เมื่อเปรยีบเทยีบกบัผูอ้อกตราสารอื่นในประเทศเดยีวกนัและโดยปกติ

แลว้จะก าหนดใหก้บัตราสารทางการเงนิทีอ่อกหรอืค ้าประกนัโดยรฐับาล ในกรณีทีม่รีะดบัความน่าเชื่อถอืสงูเป็น

พเิศษจะมสีญัลกัษณ์ “+” แสดงไวเ้พิม่เตมิจากอนัดบัความน่าเชื่อถอืทีก่ าหนด 

F2 (tha) แสดงถงึระดบัความสามารถในการช าระหนี้ตามเงื่อนไขทางการเงนิของตราสารตามก าหนดเวลาในระดบัทีน่่า

พอใจเมื่อเปรยีบเทียบกบัผู้ออกตราสารหรอืตราสารอื่น ๆ ในประเทศไทย อย่างไรก็ด ีระดบัความน่าเชื่อถือ

ดงักล่าวยงัไม่อาจเทยีบเท่ากบักรณีทีไ่ดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเชื่อถอืทีส่งูกว่า 

F3 (tha) แสดงถงึระดบัความสามารถในการช าระหนี้ตามเงื่อนไขทางการเงนิของตราสารตามก าหนดเวลาในระดบัปาน

กลางเมื่อเปรยีบเทยีบกบัผูอ้อกตราสารหรอืตราสารอื่นๆในประเทศไทย ความสามารถในการช าระหนี้ดงักล่าว
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จะมคีวามไม่แน่นอนมากขึน้ไปตามความเปลีย่นแปลงในทางลบในระยะสัน้มากกว่าตราสารทีไ่ดร้บัการจดัอนัดบั

ความน่าเชื่อถอืทีส่งูกว่า 

B (tha) แสดงถึงระดบัความสามารถในการช าระหนี้ตามเงื่อนไขทางการเงนิของตราสารตามก าหนดเวลาทีไ่ม่แน่นอน

เมื่อเปรยีบเทยีบกบัผูอ้อกตราสารหรอืตราสารอื่นๆในประเทศไทย ความสามารถในการช าระหนี้ดงักล่าวจะไม่

แน่นอนมากขึน้ตามการเปลีย่นแปลงทางเศรษฐกจิแลการเงนิในทางลบระยะสัน้ 

C (tha) แสดงถงึระดบัความสามารถในการช าระหนี้ตามเงือ่นไขทางการเงนิของตราสารตามก าหนดเวลาทีไ่ม่แน่นอนสูง

เมื่อเปรยีบเทยีบกบัผูอ้อกตราสารหรอืตราสารอื่น ๆ ในประเทศไทย ความสามารถในการปฏบิตัติามขอ้ผูกพนั

ทางการเงนิขึน้อยู่กบัสภาวะทีเ่อือ้ต่อการด าเนินธุรกจิและสภาพการณ์ทางเศรษฐกจิเท่านัน้ 

D (tha) แสดงถงึการผดินัดช าระหนี้ทีไ่ดเ้กดิขึน้แลว้หรอืก าลงัจะเกดิขึน้ 

หมายเหตุประกอบการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือในระยะยาว ในระยะสัน้ ส าหรบัประเทศไทย 

เครื่องบ่งชี้พเิศษส าหรบัประเทศไทย “tha” จะถูกระบุไวต้่อจากอนัดบัความน่าเชื่อถอืทุกระดบั เพื่อแยกความแตกต่าง

ออกจากการจดัอนัดบัความน่าเชื่อถอืระดบัสากล เครื่องหมาย “ + ” หรอื “ - ” อาจจะถูกระบุไวเ้พิม่เตมิต่อจากอนัดบัความ

น่าเชื่อถอืส าหรบัประเทศหนึ่ง ๆ เพื่อแสดงถงึสถานะย่อยโดยเปรยีบเทยีบกนัภายในอันดบัความน่าเชื่อถอืขึน้หลกั ทัง้นี้ จะ

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

ส าหรบัอนัดบัความน่าเชื่อถอืในระยะยาวและจะไม่มกีารระบุสญัลกัษณ์ต่อทา้ยดงักล่าวส าหรบัอนัดบัความน่าเชื่อถอืใน

ระยะสัน้ นอกเหนือจาก “F1 (tha)” 

สญัญาณการปรบัอนัดบัความน่าเชื่อถอื (Rating Watch) : สญัญาณการปรบัอนัดบัความน่าเชื่อถอืจะถูกใชเ้พื่อแจง้ให้
นักลงทุนทราบว่ามคีวามเป็นไปไดท้ีจ่ะมกีารเปลีย่นแปลงอนัดบัความน่าเชื่อถอืและแจง้แนวโน้มทศิทางของการเปลีย่นแปลง
ดงักล่าว สญัญาณดงักล่าวอาจระบุเป็น “สญัญาณบวก” ซึง่บ่งชีแ้นวโน้มในการปรบัอนัดบัความน่าเชื่อถอืใหส้งูขึน้ “สญัญาณ
ลบ” จะบ่งชีแ้นวโน้มในการปรบัอนัดบัความน่าเชื่อถือใหต้ ่าลง หรอื “สญัญาณววิฒัน์” ในกรณีทีอ่นัดบัความน่าเชื่อถอือาจจะ
ไดร้บัการปรบัขึ้น ปรบัลง หรอืคงที ่โดยปกติสญัญาณการปรบัอนัดบัความน่าเชื่อถือมกัจะถูกระบุไวส้ าหรบัช่วงระยะเวลา   
สัน้ ๆ 
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กองทุนเปิด แอล เอช โกรท (LHGROWTH) 

รายงานสรปุเงินลงทุนในตราสารแห่งหน้ี เงินฝาก หรือตราสารก่ึงหน้ีก่ึงทุน  
มูลค่า ณ วนัท่ี 31 พฤษภาคม 2563 

 

 
 

 
 
 
 

 
 

รายชื่อหุ้นท่ีลงทุน 10 อนัดบัแรก พร้อมสดัส่วนการลงทุน 
มูลค่า ณ วนัท่ี 31 พฤษภาคม 2563 

 

 
 
 
 
 
 

กลุม่ของตราสารการลงทนุ มลูค่าตามราคาตลาด %NAV

(ก) ตราสารภาครฐัไทย/ตราสารภาครฐัต่างประเทศ -                              -          

(ข) ตราสารทีธ่นาคารทีม่กีฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ ธนาคารพาณิชย์ 10,288,587.84                6.44        

หรอืบรษิทัเงนิทุนเป็นผูอ้อก/สัง่จ่าย/รบัอาวลั/ค า้ประกนั

(ค) ตราสารทีม่อีนัดบัความน่าเชื่อถอือยูใ่นอนัดบัทีส่ามารถ -                              -          

ลงทุนได้ (Investment grade)

(ง) ตราสารทีม่อีนัดบัความน่าเชื่อถอือยูใ่นอนัดบัต ่ากวา่อนัดบัที่ -                              -          

สามารถลงทุนได้ (Investment grade) หรอืไม่ม ีRating

ล าดบั ช่ือย่อ ร้อยละของเงินลงทนุ

1 PTT 6.33

2 AOT 6.05

3 CPALL 5.02

4 ADVANC 3.86

5 CPF 3.11

6 TU 2.75

7 GULF 2.71

8 BDMS 2.62

9 BBL 2.13

10 TISCO 2.09

บรษิทั ปตท. จ ากดั (มหาชน)

บรษิทั ท่าอากาศยานไทย จ ากดั (มหาชน)

ช่ือหลกัทรพัย์

บรษิทั ซ.ีพ.ีออลล ์ จ ากดั (มหาชน)

บรษิทั ทสิโก้ไฟแนนเชยีลกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน)

บรษิทั แอดวานซ ์อนิโฟร์ เซอร์วสิ จ ากดั (มหาชน)

บรษิทั เจรญิโภคภณัฑอ์าหาร จ ากดั (มหาชน)

บรษิทั ไทยยเูนีย่น กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน)

บรษิทั กลัฟ์ เอน็เนอร์จ ีดเีวลลอปเมนท์ จ ากดั (มหาชน)

บรษิทั กรุงเทพดุสติเวชการ จ ากดั (มหาชน)

ธนาคาร กรุงเทพ จ ากดั (มหาชน)

สดัส่วนเงนิลงทุนขัน้สงูตอ่มลูค่าทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุนส าหรบักลุ่มตราสารตาม (ง) เท่ากบั 0% NAV 
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กองทุนเปิด แอล เอช โกรท (LHGROWTH) 

รายงานการลงทุนท่ีไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน 
รอบปีบญัชีระหวา่งวนัท่ี 1 มิถนุายน 2562 ถึงวนัท่ี 31 พฤษภาคม 2563 

วนัที ่ รายละเอยีด การด าเนินการแกไ้ข 
  

 
 

 

 

การใช้สิทธิออกเสียงในท่ีประชุมผู้ถือหุ้น 

ผูล้งทุนสามารถตรวจดแูนวทางในการใชส้ทิธอิอกเสยีงและการด าเนินการใชส้ทิธอิอกเสยีงไดท้ี ่website ของบรษิทั
จดัการ www.lhfund.co.th 
 
 
 
 

รายงานรายช่ือของบุคคลท่ีเก่ียวข้อง ท่ีมีการท าธรุกรรมกบักองทุนรวม 

 กองทุนเปิด แอล เอช โกรท มกีารท าธุรกรรมกบับุคคลที่เกี่ยวขอ้งในรอบระยะเวลาตัง้แต่วนัที่ 1 มถิุนายน 2562  

ถงึวนัที ่31 พฤษภาคม 2563 ตามรายชื่อ ดงันี้ 

- บรษิทัแลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จ ากดั (มหาชน)  

- บรษิทัหลกัทรพัย ์แลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จ ากดั (มหาชน) 

- บรษิทั ควอลติีเ้ฮา้ส ์จ ากดั (มหาชน)  

หมายเหตุ : ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบการท าธุรกรรมกบับุคคลทีเ่กี่ยวข้องกบักองทุนรวม ได้ทีบ่รษิัทจดัการโดยตรง หรอืที่ website 

ของบรษิัทหลกัทรพัย์จดัการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮา้ส์ จ ากดั www.lhfund.co.th และส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

www.sec.or.th 

 

 

 

 

 

http://www.lhfund.co.th/
http://www.sec.or.th/
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กองทุนเปิด แอล เอช โกรท (LHGROWTH) 

การรบัผลประโยชน์ตอบแทนเน่ืองจากการใช้บริการบุคคลอ่ืนๆ (Soft Commission) 

 
 
                                        

บริษัทท่ีให้ผลประโยชน์ บทวิเคราะหแ์ละ

ข้อมลูข่าวสาร

จดัเย่ียมชม

บริษัท

สมัมนา เหตผุลในการรบัผลประโยชน์

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

บรษิทัหลกัทรพัยอ์าร์เอชบ ี(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) P เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

บรษิทัหลกัทรพัยพ์ฒันสนิ จ ากดั (มหาชน) P P P เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

บรษิทัหลกัทรพัยก์สกิรไทย จ ากดั (มหาชน) P P P เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

บรษิทัหลกัทรพัยธ์นชาต จ ากดั (มหาชน) P P P เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

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

บรษิทัหลกัทรพัย ์เคทบี ี(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) P P P เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
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กองทุนเปิด แอล เอช โกรท (LHGROWTH) 

ค่านายหน้าซื้อขายหลกัทรพัย ์
ตัง้แต่วนัท่ี 1 มิถนุายน 2562 ถึงวนัท่ี 31 พฤษภาคม 2563 

 
                   หมายเหตุ : *รวมภาษมีลูค่าเพิม่ 

 
 
 
 

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

 
 
 

 
 

ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3  
ณ วนัท่ี 31 พฤษภาคม 2563 

ช่ือกองทุน ผู้ถือหน่วย สดัส่วน(ร้อยละ) 
กองทุนเปิด แอล เอช โกรท (LHGROWTH) กลุ่มบุคคลใดบุคคลหนึ่ง 40.83 

 

ล าดบั ช่ือบริษทันายหน้า ค่านายหน้า

(บาท)

อตัราส่วน

(%)

1 บรษิทัหลกัทรพัย ์บวัหลวง จ ากดั (มหาชน) 529,461.39 15.48

2 บรษิทัหลกัทรพัย ์ซจีเีอส-ซไีอเอม็บ ี(ประเทศไทย) จ ากดั  200,473.45 5.86

3 บรษิทัหลกัทรพัย ์โนมูระ พฒันสนิ จ ากดั (มหาชน)  142,350.45 4.16

4 บรษิทัหลกัทรพัย ์เครดติ สวสิ (ประเทศไทย) จ ากดั 99,138.02 2.90

5 บรษิทัหลกัทรพัย ์ดบีเีอส วคิเคอร์ส (ประเทศไทย) จ ากดั  60,169.19 1.76

6 บรษิทัหลกัทรพัย ์ฟินนัเซยี ไซรสั จ ากดั (มหาชน)  354,858.99 10.38

7 บรษิทั หลกัทรพัย ์เคจไีอ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 165,474.26 4.84

8 บรษิทัหลกัทรพัย ์กสกิรไทย จ ากดั (มหาชน)  654,163.41 19.13

9 บรษิทัหลกัทรพัย ์กรุงศร ีจ ากดั (มหาชน) 34,328.31 1.00

10 บรษิทัหลกัทรพัย ์เคทบี ี(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน)  377,709.53 11.04

11 บรษิทัหลกัทรพัย ์แลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จ ากดั (มหาชน) 102,770.51 3.01

12 บรษิทัหลกัทรพัย ์ภทัร จ ากดั (มหาชน) 207,255.50 6.06

13 บรษิทัหลกัทรพัย ์ไทยพาณิชย ์จ ากดั 57,665.57 1.69

14 บรษิทัหลกัทรพัย ์ทสิโก ้จ ากดั  434,081.67 12.69

3,419,900.25 100.00รวม

ช่ือกองทนุ PTR

กองทุนเปิด แอล เอช โกรท 5.4707
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กองทุนเปิด แอล เอช โกรท (LHGROWTH) 

ค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเกบ็จากกองทุนรวม 
ส าหรบัรอบระยะเวลาตัง้แต่วนัท่ี 1 มิถนุายน 2562 ถึงวนัท่ี 31 พฤษภาคม 2563 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค่าใช้จ่ายทีเ่รยีกเก็บจากกองทุน* จ านวนเงนิ

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

ค่าธรรมเนยีมการจดัการ (Management Fee) 2,272.40 1.340 ไม่เกนิรอ้ยละ 2.68

ค่าธรรมเนยีมผูดู้แลผลประโยชน์ (Trustee Fee) 54.54 0.032 ไม่เกนิรอ้ยละ 0.11

ค่าธรรมเนยีมนายทะเบยีน (Registrar Fee)** 181.79 0.107 ไม่เกนิรอ้ยละ 0.94, 0.81

ค่าสอบบญัช ี(Audit Fee) 60.00 0.035 ตามทีจ่่ายจรงิ

ค่าทีป่รกึษาการลงทุน (Advisory Fee) ไม่มี ไม่มี ไม่มี

ค่าจดัตัง้และจดทะเบยีนกองทุน (Setup and Registered Fund) 0.00 0.000 ตามทีจ่่ายจรงิ

ค่าใช้จ่ายอืน่ๆ ในการด าเนนิโครงการ  (Others Operating  Expense) 25.05 0.015 ตามทีจ่่ายจรงิ

รวมค่าใช้จ่ายทัง้หมด*** 2,593.78 1.529

ค่าใช้จ่ายในการซือ้ขายหลกัทรพัย์ 3,419.90 2.016 ตามทีจ่่ายจรงิ

หมายเหตุ

* ค่าธรรมเนยีมและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ รวมภาษมีลูค่าเพิม่ ภาษธุีรกจิเฉพาะ หรอืภาษอีืน่ใดในท านองเดยีวกนั (ถ้าม)ี

**  ค่าธรรมเนยีมนายทะเบยีนหน่วยลงทุนชนดิขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตัแิละชนดิจ่ายเงนิปันผลไม่เกนิรอ้ยละ 0.94

    ชนดิสะสมมลูค่า ไม่เกนิรอ้ยละ 0.81

***  ไม่รวมค่านายหน้าซือ้ขายหลกัทรพัย ์และค่าธรรมเนยีมต่าง ๆ ทีเ่กดิขึน้จากการซือ้ขายหลกัทรพัย์

รอ้ยละของมลูค่าทรพัยส์นิสทุธิ
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รายงานของผู้สอบบญัชีรบัอนุญาต  
 

เสนอต่อ ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด แอล เอช โกรท 

 
ความเหน็  

ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบการเงนิของกองทุนเปิด แอล เอช โกรท ซึง่ประกอบดว้ยงบดุลและงบประกอบรายละเอยีดเงนิลงทุน 
ณ วนัที่ 31 พฤษภาคม 2563 งบก าไรขาดทุน งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสนิทรพัย์สุทธิ งบกระแสเงนิสด และข้อมูลทาง
การเงนิทีส่ าคญัส าหรบัปีสิน้สุดวนัเดยีวกนัและหมายเหตุประกอบงบการเงนิ รวมถงึหมายเหตุสรุปนโยบายการบญัชทีีส่ าคญั  

ขา้พเจ้าเห็นว่า งบการเงนิขา้งต้นนี้แสดงฐานะการเงนิและรายละเอียดเงนิลงทุนของกองทุนเปิด แอล เอช โกรท ณ วนัที่   
31 พฤษภาคม 2563 ผลการด าเนินงาน การเปลีย่นแปลงสนิทรพัยสุ์ทธ ิกระแสเงนิสด และขอ้มูลทางการเงนิทีส่ าคญัส าหรบั
ปีสิน้สุดวนัเดยีวกนั โดยถูกตอ้งตามทีค่วรในสาระส าคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ  
 
เกณฑใ์นการแสดงความเหน็  

ขา้พเจา้ไดป้ฏบิตังิานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัช ีความรบัผดิชอบของขา้พเจา้ไดก้ล่าวไวใ้นวรรคความรบัผดิชอบ
ของผู้สอบบญัชตี่อการตรวจสอบงบการเงนิในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากกองทุนตามข้อก าหนด
จรรยาบรรณของผูป้ระกอบวชิาชพีบญัชทีีก่ าหนดโดยสภาวชิาชพีบญัชใีนส่วนทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการตรวจสอบงบการเงนิ และ
ขา้พเจา้ได้ปฏิบตัิตามความรบัผดิชอบดา้นจรรยาบรรณอื่นๆ ซึ่งเป็นไปตามขอ้ก าหนดเหล่านี้ ขา้พเจา้เชื่อว่าหลกัฐานการ
สอบบญัชทีีข่า้พเจา้ไดร้บัเพยีงพอและเหมาะสมเพื่อใชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเหน็ของขา้พเจา้  
 
ข้อมูลอ่ืน  

ผูบ้รหิารกองทุนฯ เป็นผูร้บัผดิชอบต่อขอ้มลูอื่น ขอ้มลูอื่นประกอบดว้ย ขอ้มลูซึ่งรวมอยู่ในรายงานประจ าปีของกองทุนฯ แต่
ไม่รวมถงึงบการเงนิและรายงานของผูส้อบบญัชทีีอ่ยู่ในรายงานประจ าปีนัน้ ขา้พเจา้คาดว่าขา้พเจา้จะไดร้บัรายงานประจ าปี
ภายหลงัวนัทีใ่นรายงานของผูส้อบบญัชนีี้ 

ความเหน็ของขา้พเจา้ต่องบการเงนิไม่ครอบคลุมถงึขอ้มลูอื่นและขา้พเจา้ไม่ไดใ้หค้วามเชื่อมัน่ต่อขอ้มลูอื่น 

ความรบัผดิชอบของขา้พเจา้ทีเ่กีย่วเน่ืองกบัการตรวจสอบงบการเงนิคอื การอ่านและพจิารณาว่าขอ้มลูอื่นมคีวามขดัแยง้ทีม่ี
สาระส าคญักบังบการเงนิหรอืกบัความรูท้ีไ่ดร้บัจากการตรวจสอบของขา้พเจา้ หรอืปรากฏว่าขอ้มลูอื่นมกีารแสดงขอ้มูลทีข่ดั
ต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระส าคญัหรอืไม่ 
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เมื่อขา้พเจ้าได้อ่านรายงานประจ าปีของกองทุนฯ และหากขา้พเจ้าสรุปได้ว่ามีการแสดงข้อมูลที่ขดัต่อข้อเท็จจรงิอนัเป็น
สาระส าคญั ขา้พเจา้จะสื่อสารเรื่องดงักล่าวกบัผูบ้รหิารกองทุนฯ เพื่อใหผู้บ้รหิารกองทุนฯ ด าเนินการแกไ้ขขอ้มูลทีแ่สดงขดั
ต่อขอ้เทจ็จรงิ 
 
ความรบัผิดชอบของผู้บริหารกองทุนฯ ต่องบการเงิน 

ผู้บรหิารกองทุนฯ มหีน้าที่รบัผดิชอบในการจดัท าและน าเสนองบการเงนิเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงนิ และรบัผดิชอบเกี่ยวกบัการควบคุมภายในทีผู่บ้รหิารกองทุนฯ พจิารณาว่าจ าเป็นเพื่อใหส้ามารถจดัท า
งบการเงนิทีป่ราศจากการแสดงขอ้มลูทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระส าคญัไม่ว่าจะเกดิจากการทุจรติหรอืขอ้ผดิพลาด  

ในการจดัท างบการเงนิ ผู้บรหิารกองทุนฯ รบัผดิชอบในการประเมนิความสามารถของกองทุนในการด าเนินงานต่อเนื่อง  
เปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวกับการด าเนินงานต่อเนื่อง (ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์การบัญชสี าหรบัการด าเนินงาน
ต่อเนื่องเวน้แต่ผูบ้รหิารกองทุนฯ มคีวามตัง้ใจทีจ่ะเลกิกองทุนหรอืหยุดด าเนินงานหรอืไมส่ามารถด าเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้  

ผูบ้รหิารกองทุนฯ มหีน้าทีใ่นการก ากบัดแูลกระบวนการในการจดัท ารายงานทางการเงนิของกองทุน  
 
ความรบัผิดชอบของผู้สอบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน  

การตรวจสอบของขา้พเจา้มวีตัถุประสงค์เพื่อใหไ้ดค้วามเชื่อมัน่อย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงนิโดยรวมปราศจากการแสดง
ขอ้มูลทีข่ดัต่อขอ้เท็จจรงิอนัเป็นสาระส าคญัหรอืไม่ ไม่ว่าจะเกดิจากการทุจรติหรอืขอ้ผดิพลาด และเสนอรายงานของผูส้อบ
บญัชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมัน่อย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมัน่ในระดบัสูงแต่ไม่ได้เป็นการ
รบัประกันว่าการปฏิบตัิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขดัต่อข้อเท็จจรงิอนัเป็น
สาระส าคญัที่มอียู่ได้เสมอไป ขอ้มูลที่ขดัต่อขอ้เท็จจรงิอาจเกิดจากการทุจรติหรอืขอ้ผดิพลาดและถือว่ ามสีาระส าคญัเมื่อ
คาดการณ์อย่างสมเหตุสมผลว่ารายการทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จรงิแต่ละรายการหรอืทุกรายการรวมกนัจะมผีลต่อการตดัสนิใจทาง
เศรษฐกจิของผูใ้ชง้บการเงนิจากการใชง้บการเงนิเหล่านี้  

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบญัชี ข้าพเจ้าใช้ดุลยพินิจและการสงัเกตและสงสยัเยี่ยงผู้ประกอบ
วชิาชพีตลอดการตรวจสอบ การปฏบิตังิานของขา้พเจา้รวมถงึ  
• ระบุและประเมนิความเสีย่งจากการแสดงขอ้มลูทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระส าคญัในงบการเงนิไม่ว่าจะเกดิจากการ

ทุจรติหรอืขอ้ผดิพลาด ออกแบบและปฏิบตัิงานตามวธิกีารตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านัน้ และได้
หลกัฐานการสอบบญัชทีี่เพยีงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเหน็ของขา้พเจา้ ความเสีย่งทีไ่ม่พบ
ขอ้มูลที่ขดัต่อข้อเท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัซึ่งเป็นผลมาจากการทุจรติจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด 
เน่ืองจากการทุจรติอาจเกี่ยวกบัการสมรูร้่วมคดิ การปลอมแปลงเอกสารหลกัฐาน การตัง้ใจละเวน้การแสดงขอ้มลู การ
แสดงขอ้มลูทีไ่ม่ตรงตามขอ้เทจ็จรงิหรอืการแทรกแซงการควบคุมภายใน  

• ท าความเขา้ใจในระบบการควบคุมภายในทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวธิกีารตรวจสอบทีเ่หมาะสมกบั
สถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวตัถุประสงคใ์นการแสดงความเหน็ต่อความมปีระสทิธผิลของการควบคุมภายในของกองทุน  

• ประเมนิความเหมาะสมของนโยบายการบญัชทีีผู่บ้รหิารกองทุนฯ ใชแ้ละความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบญัชี
และการเปิดเผยขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งซึง่จดัท าขึน้โดยผูบ้รหิารกองทุนฯ  

• สรุปเกี่ยวกบัความเหมาะสมของการใชเ้กณฑ์การบญัชสี าหรบัการด าเนินงานต่อเน่ืองของผู้บรหิารกองทุนฯ และจาก
หลกัฐานการสอบบญัชทีีไ่ดร้บั สรุปว่ามคีวามไม่แน่นอนทีม่สีาระส าคญัทีเ่กีย่วกบัเหตุการณ์หรอืสถานการณ์ทีอ่าจเป็น
เหตุให้เกิดขอ้สงสยัอย่างมนีัยส าคญัต่อความสามารถของกองทุนในการด าเนินงานต่อเนื่องหรอืไม่ ถ้าขา้พเจา้ได้ขอ้
สรุปว่ามคีวามไม่แน่นอนทีม่สีาระส าคญั ขา้พเจา้ตอ้งกล่าวไวใ้นรายงานของผูส้อบบญัชขีองขา้พเจา้โดยใหข้อ้สงัเกตถงึ
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การเปิดเผยขอ้มูลในงบการเงนิที่เกี่ยวข้อง หรอืถ้าการเปิดเผยข้อมูลดงักล่าวไม่เพียงพอ  ความเห็นของขา้พเจ้าจะ
เปลี่ยนแปลงไป ขอ้สรุปของขา้พเจา้ขึ้นอยู่กบัหลกัฐานการสอบบญัชทีีไ่ดร้บัจนถงึวนัทีใ่นรายงานของผู้สอบบญัชขีอง
ขา้พเจา้ อย่างไรกต็าม เหตุการณ์หรอืสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุใหก้องทุนตอ้งหยุดการด าเนินงานต่อเนื่อง  

• ประเมนิการน าเสนอ โครงสรา้งและเน้ือหาของงบการเงนิโดยรวม รวมถงึการเปิดเผยขอ้มูลว่างบการเงนิแสดงรายการ
และเหตุการณ์ในรปูแบบทีท่ าใหม้กีารน าเสนอขอ้มลูโดยถูกตอ้งตามทีค่วรหรอืไม่  

ขา้พเจ้าไดส้ื่อสารกบัผู้บรหิารกองทุนฯ ในเรื่องต่างๆ ทีส่ าคญั ซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้
วางแผนไว้ ประเด็นที่มนีัยส าคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงขอ้บกพร่องที่มนีัยส าคญัในระบบการควบคุมภายในหาก
ขา้พเจา้ไดพ้บในระหว่างการตรวจสอบของขา้พเจา้  

ขา้พเจา้ไดใ้หค้ ารบัรองแก่ผู้บรหิารกองทุนฯ ว่าขา้พเจา้ได้ปฏบิตัติามขอ้ก าหนดจรรยาบรรณทีเ่กี่ยวขอ้งกบัความเป็นอิสระ
และได้สื่อสารกับผู้บริหารกองทุนฯ เกี่ยวกับความสัมพันธ์ทัง้หมดตลอดจนเรื่องอื่นซึ่งข้าพเจ้าเชื่อว่ามีเหตุผลที่
บุคคลภายนอกอาจพจิารณาว่ากระทบต่อความเป็นอสิระของขา้พเจา้และมาตรการทีข่า้พเจา้ใชเ้พื่อป้องกนัไม่ใหข้า้พเจา้ขาด
ความเป็นอสิระ  

จากเรื่องที่สื่อสารกับผู้บริหารกองทุนฯ ข้าพเจ้าได้พิ จารณาเรื่องต่างๆ ที่มีนัยส าคัญมากที่ สุดในการตรวจสอบ                    
งบการเงนิในงวดปัจจุบนัและก าหนดเป็นเรื่องส าคญัในการตรวจสอบ ขา้พเจ้าไดอ้ธบิายเรื่องเหล่านี้ในรายงานของผู้สอบ
บญัชเีวน้แต่กฎหมายหรอืขอ้บงัคบัไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะเกี่ยวกบัเรื่องดงักล่าว หรอืในสถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดขึ้น 
ขา้พเจา้พจิารณาว่าไม่ควรสื่อสารเรื่องดงักล่าวในรายงานของขา้พเจา้เพราะการกระท าดงักล่าวสามารถคาดการณ์ไดอ้ย่างสม
เหตุผลว่าจะมผีลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อส่วนไดเ้สยีสาธารณะจากการสื่อสารดงักล่าว 
 
ผูส้อบบญัชทีีร่บัผดิชอบงานสอบบญัชแีละการน าเสนอรายงานฉบบันี้คอื นางขวญัใจ  เกยีรตกิงัวาฬไกล 
 
 

 
 
นางขวญัใจ  เกยีรตกิงัวาฬไกล 
ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต เลขที ่5875 
บรษิทั เอเอสว ีแอนด ์แอสโซซเิอทส ์จ ากดั 
กรุงเทพมหานคร 
25 สงิหาคม 2563 
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กองทุนเปิด แอล เอช โกรท (LHGROWTH) 

กองทุนเปิด แอล เอช โกรท 
งบดลุ 

ณ วนัท่ี 31 พฤษภาคม 2563 
 

 

หน่วย : บาท

หมายเหตุ 2563 2562

สินทรัพย์

เงินลงทนุตามมลูคา่ยตุธิรรม 145,941,177.80       138,395,618.30          

(ราคาทนุปี 2563 : 140,664,122.31 บาท)

(ราคาทนุปี 2562 : 134,767,917.64 บาท)

เงินฝากธนาคาร 6 10,263,924.14         24,547,223.72           

ดอกเบีย้และเงินปันผลค้างรับ 87,303.70               80,351.98                  

ลกูหนีจ้ากการขายเงินลงทนุ 23,515,209.62         5,526,602.33             

สนิทรัพย์อ่ืน -                         6,680.24                    

รวมสินทรัพย์ 179,807,615.26      168,556,476.57        

หนีสิ้น

เจ้าหนีจ้ากการซือ้เงินลงทนุ 19,855,683.05         2,907,656.68             

เจ้าหนีจ้ากการรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ 439.59                    263,000.00                

คา่ใช้จ่ายค้างจ่าย 251,500.35             273,108.83                

หนีส้นิอ่ืน 11,343.90               83,617.41                  

รวมหนีสิ้น 20,118,966.89       3,527,382.92           

สินทรัพย์สุทธิ 159,688,648.37      165,029,093.65        

สินทรัพย์สุทธิ : -

ทนุที่ได้รับจากผู้ ถือหน่วยลงทนุ 148,822,292.04 135,021,522.48

ก าไร(ขาดทนุ)สะสม

บญัชีปรับสมดลุ 26,633,643.66 16,386,207.70

ก าไร(ขาดทนุ)สะสมจากการด าเนินงาน 5 (15,767,287.33) 13,621,363.47

สินทรัพย์สุทธิ 159,688,648.37 165,029,093.65

สนิทรัพย์สทุธิตอ่หน่วยที่ค านวณแยกตามประเภทผู้ ถือหน่วยลงทนุ มีดงันี ้

ชนิดสะสมมลูคา่ 12.2876 14.4003

ชนิดขายคนืหน่วยลงทนุอตัโนมตัิ 12.2375 14.3460

ชนิดจ่ายเงินปันผล 8.1552 9.5576

จ านวนหน่วยลงทนุที่จ าหน่ายแล้วทัง้หมด ณ วนัสิน้ปี (หน่วย) แยกตามประเภทผู้ ถือหน่วยลงทนุ มีดงันี ้

ชนิดสะสมมลูคา่ 8,909,579.0973       7,094,593.4520          

ชนิดขายคนืหน่วยลงทนุอตัโนมตัิ 368,173.9868          339,000.7616            

ชนิดจ่ายเงินปันผล 5,604,476.0708       6,068,557.9997          

รวม 14,882,229.1549 13,502,152.2133

หมายเหตปุระกอบงบการเงินเป็นสว่นหนึ่งของงบการเงินนี ้



 

 

28 

 

กองทุนเปิด แอล เอช โกรท (LHGROWTH) 

กองทุนเปิด แอล เอช โกรท 
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน 

ณ วนัท่ี 31 พฤษภาคม 2563 

 

หน่วย : บาท

การแสดงรายละเอยีดเงนิลงทุนใช้การจดักลุ่มตามประเภทของเงนิลงทุน

(%)

ชื่อหลกัทรพัย์ ชื่อยอ่หลกัทรพัย์ มลูค่าทีต่ราไว้ จ านวนหน่วย อตัราดอกเบีย้ วนัครบก าหนด

หลกัทรพัยจ์ดทะเบียน

เงินทนุและหลกัทรพัย์

บรษิทับรหิารสนิทรพัย ์กรุงเทพพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) BAM -              136,100.0000         3,211,960.00        2.20                 

บรษิทั เจ เอม็ ท ีเน็ทเวอร์ค เซอร์วสิเซส็ จ ากดั (มหาชน) JMT -              75,800.0000           1,538,740.00        1.05                 

บรษิทั บตัรกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) KTC -              42,100.0000           1,620,850.00        1.11                 

บรษิทั เมอืงไทย แคปปิตอล จ ากดั (มหาชน) MTC -              29,200.0000           1,627,900.00        1.12                 

บรษิทั ศรสีวสัดิ ์คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) SAWAD -              27,730.0000           1,580,610.00        1.08                 

เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร

บรษิทั แอดวานซ ์อนิโฟร์ เซอร์วสิ จ ากดั (มหาชน) ADVANC -              32,000.0000           6,160,000.00        4.22                 

บรษิทั อนิทชั โฮลดิ้งส ์จ ากดั (มหาชน) INTUCH -              26,200.0000           1,408,250.00        0.96                 

การแพทย์

บรษิทั กรุงเทพดุสติเวชการ จ ากดั (มหาชน) BDMS -              186,100.0000         4,187,250.00        2.86                 

บรษิทั โรงพยาบาลจุฬารตัน์ จ ากดั (มหาชน) CHG -              1,223,300.0000       3,156,114.00        2.16                 

การท่องเท่ียวและสนัทนาการ

บรษิทั ด ิเอราวณั กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) ERW -              491,700.0000         1,632,444.00        1.12                 

ขนส่งและโลจิสติกส์

บรษิทั ท่าอากาศยานไทย จ ากดั (มหาชน) AOT -              155,900.0000         9,665,800.00        6.62                 

บรษิทั ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) BEM -              237,500.0000         2,339,375.00        1.60                 

บรษิทั บทีเีอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส ์จ ากดั (มหาชน) BTS -              258,000.0000         3,121,800.00        2.14                 

บรษิทั พรมิา มารนี จ ากดั (มหาชน) PRM -              233,900.0000         1,567,130.00        1.07                 

ช้ินส่วนอิเลคทรอนิคส์

บรษิทั เคซอี ีอเีลคโทรนคิส ์จ ากดั (มหาชน) KCE -              82,800.0000           1,548,360.00        1.06                 

ธนาคาร

ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) BBL -              31,200.0000           3,400,800.00        2.33                 

ธนาคารกสกิรไทย จ ากดั (มหาชน) KBANK -              26,700.0000           2,563,200.00        1.76                 

ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) SCB -              37,300.0000           2,760,200.00        1.89                 

บรษิทั ทสิโก้ไฟแนนเชยีลกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) TISCO -              44,500.0000           3,337,500.00        2.29                 

ธรุกิจการเกษตร

บรษิทั ศรตีรงัแอโกรอนิดสัทร ีจ ากดั (มหาชน) STA -              30,600.0000           810,900.00          0.56                 

บริการรบัเหมาก่อสร้าง

บรษิทั ช.การช่าง จ ากดั (มหาชน) CK -              95,100.0000           1,578,660.00        1.08                 

ประกนัภยัและประกนัชีวิต

บรษิทั ทคีวิเอม็ คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) TQM -              31,200.0000           3,182,400.00        2.18                 

มลูค่ายตุธิรรม

อตัราสว่นของ

มลูค่ายตุธิรรม
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กองทุนเปิด แอล เอช โกรท (LHGROWTH) 

กองทุนเปิด แอล เอช โกรท 
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ) 

ณ วนัท่ี 31 พฤษภาคม 2563 

 
 
 
 

หน่วย : บาท

การแสดงรายละเอยีดเงนิลงทุนใช้การจดักลุ่มตามประเภทของเงนิลงทุน

(%)

ชื่อหลกัทรพัย์ ชื่อยอ่หลกัทรพัย์ มลูค่าทีต่ราไว้ จ านวนหน่วย อตัราดอกเบีย้ วนัครบก าหนด

ปิโตรเคมีและเคมีภณัฑ์

บรษิทั พทีที ีโกลบอล เคมคิอล จ ากดั (มหาชน) PTTGC -              36,300.0000           1,560,900.00        1.07                 

พลงังานและสาธารณูปโภค

บรษิทั บซีพีจี ีจ ากดั (มหาชน) BCPG -              94,500.0000           1,634,850.00        1.12                 

บรษิทั บ.ีกรมิ เพาเวอร์ จ ากดั (มหาชน) BGRIM -              29,900.0000           1,577,225.00        1.08                 

บรษิทั พลงังานบรสิทุธิ ์จ ากดั (มหาชน) EA -              78,900.0000           3,077,100.00        2.11                 

บรษิทั ผลติไฟฟ้า จ ากดั (มหาชน) EGCO -              11,900.0000           3,284,400.00        2.25                 

บรษิทั โกลบอล เพาเวอร์ ซนิเนอร์ยี ่จ ากดั (มหาชน) GPSC -              30,900.0000           2,332,950.00        1.60                 

บรษิทั กลัฟ์ เอน็เนอร์จ ีดเีวลลอปเมนท์ จ ากดั (มหาชน) GULF -              114,500.0000         4,322,375.00        2.96                 

บรษิทั พทีจี ีเอน็เนอย ีจ ากดั (มหาชน) PTG -              54,300.0000           798,210.00          0.55                 

บรษิทั ปตท. จ ากดั (มหาชน) PTT -              284,800.0000         10,110,400.00      6.93                 

บรษิทั ปตท. ส ารวจและผลติปิโตรเลยีม จ ากดั (มหาชน) PTTEP -              27,900.0000           2,343,600.00        1.61                 

บรษิทั ราช กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) RATCH -              34,900.0000           2,443,000.00        1.67                 

บรษิทั ไทยออยล ์จ ากดั (มหาชน) TOP -              35,500.0000           1,526,500.00        1.05                 

พฒันาอสงัหาริมทรพัย์

บรษิทั อมตะ คอร์ปอเรชนั จ ากดั (มหาชน) AMATA -              106,400.0000         1,542,800.00        1.06                 

บรษิทั แอสเสท เวริด์ คอร์ป จ ากดั (มหาชน) AWC -              299,300.0000         1,418,682.00        0.97                 

บรษิทั เซน็ทรลัพฒันา จ ากดั (มหาชน) CPN -              61,000.0000           3,004,250.00        2.06                 

พาณิชย์

บรษิทั เบอร์ลี ่ยคุเกอร์ จ ากดั (มหาชน) BJC -              58,300.0000           2,477,750.00        1.70                 

บรษิทั คอมเซเวน่ จ ากดั (มหาชน) COM7 -              66,000.0000           1,617,000.00        1.11                 

บรษิทั ซพี ีออลล ์จ ากดั (มหาชน) CPALL -              113,800.0000         8,022,900.00        5.50                 

บรษิทั เซน็ทรลั รเีทล คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) CRC -              65,400.0000           2,517,900.00        1.72                 

บรษิทั สยามโกลบอลเฮา้ส ์จ ากดั (มหาชน) GLOBAL -              52,500.0000           766,500.00          0.53                 

บรษิทั โฮม โปรดกัส ์เซน็เตอร์ จ ากดั (มหาชน) HMPRO -              163,800.0000         2,424,240.00        1.66                 

วสัดกุ่อสร้าง

บรษิทั ปนูซเิมนต์ไทย จ ากดั (มหาชน) SCC -              9,100.0000            3,121,300.00        2.14                 

บรษิทั ทปิโก้แอสฟัลท์ จ ากดั (มหาชน) TASCO -              72,100.0000           1,586,200.00        1.09                 

บรษิทั ทโีอเอ เพน้ท์ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) TOA -              22,200.0000           782,550.00          0.54                 

มลูค่ายตุธิรรม

อตัราสว่นของ

มลูค่ายตุธิรรม
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กองทุนเปิด แอล เอช โกรท (LHGROWTH) 

กองทุนเปิด แอล เอช โกรท 
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ) 

ณ วนัท่ี 31 พฤษภาคม 2563 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หน่วย : บาท

การแสดงรายละเอยีดเงนิลงทุนใช้การจดักลุ่มตามประเภทของเงนิลงทุน

(%)

ชื่อหลกัทรพัย์ ชื่อยอ่หลกัทรพัย์ มลูค่าทีต่ราไว้ จ านวนหน่วย อตัราดอกเบีย้ วนัครบก าหนด

อาหารและเคร่ืองด่ืม

บรษิทั คาราบาวกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) CBG -              24,800.0000           2,405,600.00        1.65                 

บรษิทั เจรญิโภคภณัฑอ์าหาร จ ากดั (มหาชน) CPF -              157,600.0000         4,964,400.00        3.40                 

บรษิทั ไมเนอร์ อนิเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั (มหาชน) MINT -              162,600.0000         3,024,360.00        2.07                 

บรษิทั โอสถสภา จ ากดั (มหาชน) OSP -              74,900.0000           3,183,250.00        2.18                 

บรษิทั ไทยยเูนีย่น กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) TU -              320,300.0000         4,388,110.00        3.01                 

บรษิทั น ้ามนัพชืไทย จ ากดั (มหาชน) TVO -              61,100.0000           1,619,150.00        1.11                 

รวมหลกัทรพัยจ์ดทะเบียน 145,878,695.00      99.96                   

ใบส าคญัแสดงสิทธิ

พฒันาอสงัหาริมทรพัย์

บรษิทั ย ูซติี้ จ ากดั (มหาชน) U-W4 -              6,248,280.0000       62,482.80            0.04                 -                9/3/2566

รวมใบส าคญัแสดงสิทธิ 62,482.80               0.04                     

รวมเงินลงทนุทัง้ส้ิน (ราคาทนุ 140,664,122.31 บาท) 145,941,177.80      100.00                 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นสว่นหนึง่ของงบการเงนินี้

มลูค่ายตุธิรรม

อตัราสว่นของ

มลูค่ายตุธิรรม
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กองทุนเปิด แอล เอช โกรท (LHGROWTH) 

กองทุนเปิด แอล เอช โกรท 
งบก าไรขาดทุน 

ส าหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 พฤษภาคม 2563 
 

 
 
 
 
 

หน่วย : บาท

หมายเหตุ 2563 2562

รายได้จากการลงทนุ

รายได้เงนิปันผล 5,170,916.74         4,002,395.99         

รายได้ดอกเบีย้ 115,194.83            175,880.81            

รวมรายได้จากการลงทนุ 5,286,111.57 4,178,276.80

ค่าใช้จา่ย

ค่าธรรมเนยีมการจดัการ 7, 8 2,272,402.36         2,125,831.26         

ค่าธรรมเนยีมผูดู้แลผลประโยชน์ 7 54,537.82             51,020.07             

ค่าธรรมเนยีมนายทะเบยีน 7, 8 181,792.26            170,066.56            

ค่าธรรมเนยีมวชิาชพี 60,000.00             60,000.00             

ค่าใช้จ่ายในการด าเนนิโครงการ 1,940,053.10         29,539.38             

ภาษเีงนิได้ 8,948.51               -                      

รวมค่าใช้จา่ย 4,517,734.05 2,436,457.27

รายได้จากการลงทนุสทุธิ 768,377.52 1,741,819.53

รายการก าไร(ขาดทนุ)สทุธิจากเงินลงทนุ

รายการขาดทุนสทุธทิีเ่กดิขึน้จากเงนิลงทุน (31,806,383.15) (14,176,225.27)

รายการก าไรสทุธทิีย่งัไม่เกดิขึน้จากเงนิลงทุน 1,649,354.83 5,362,034.15

รวมรายการขาดทนุสทุธิจากเงินลงทนุ (30,157,028.32)        (8,814,191.12)          

การลดลงในสินทรพัยส์ทุธิจากการด าเนินงาน (29,388,650.80) (7,072,371.59)

การเพิม่ขึน้(ลดลง)ในสนิทรพัยส์ทุธจิากการด าเนนิงานแยกตามประเภทผูถ้อืหน่วยลงทุน มดีงันี้

ชนดิสะสมมลูค่า (20,243,292.05)       (4,397,431.87)        

ชนดิขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตัิ (801,999.87)           (223,193.14)           

ชนดิจ่ายเงนิปันผล (8,343,358.88)        (2,451,746.58)        

รวม (29,388,650.80) (7,072,371.59)

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นสว่นหนึง่ของงบการเงนินี้
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กองทุนเปิด แอล เอช โกรท (LHGROWTH) 

กองทุนเปิด แอล เอช โกรท 
งบแสดงการเปล่ียนแปลงสินทรพัยส์ทุธิ 
ส าหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 พฤษภาคม 2563 

 

 
 
 
 
 
 
 

หน่วย : บาท

หมายเหตุ 2563 2562

การเพ่ิมขึน้(ลดลง)ในสินทรพัยส์ทุธิจากการด าเนินงานในระหวา่งปี

รายได้จากการลงทุนสทุธิ 768,377.52 1,741,819.53

รายการขาดทุนสทุธทิีเ่กดิขึน้จากเงนิลงทุน (31,806,383.15) (14,176,225.27)

รายการก าไรสทุธทิีย่งัไม่เกดิขึน้จากเงนิลงทุน 1,649,354.83 5,362,034.15

การลดลงในสินทรพัยส์ทุธิจากการด าเนินงาน (29,388,650.80) (7,072,371.59)

การแบง่ปันส่วนทนุให้ผูถ้อืหน่วยลงทนุ 10 -                           (2,101,241.59)

การเพ่ิมขึน้(ลดลง)ของทนุท่ีได้รบั(ท่ีรบัซ้ือคืน)จากผูถ้อืหน่วยลงทนุในระหวา่งปี

มลูค่าหน่วยลงทุนทีอ่อกจ าหน่ายในระหวา่งปี 51,998,967.05 47,596,852.88

มลูค่าหน่วยลงทุนทีร่บัซือ้คนืในระหวา่งปี (27,950,761.53) (41,314,601.70)

การเพ่ิมขึน้สทุธิของทนุท่ีได้รบัจากผูถ้อืหน่วยลงทนุ 24,048,205.52 6,282,251.18

การลดลงของสินทรพัยส์ทุธิในระหวา่งปี (5,340,445.28)          (2,891,362.00)          

สนิทรพัยส์ทุธติ้นปี 165,029,093.65      167,920,455.65      

สินทรพัยส์ทุธิปลายปี 159,688,648.37        165,029,093.65        

หน่วย : หน่วย

2563 2562

การเปล่ียนแปลงของจ านวนหน่วยลงทนุ (มลูค่าหน่วยละ 10 บาท)

หน่วยลงทุนต้นปี 13,502,152.2133     12,590,284.9415     

บวก หน่วยลงทุนทีอ่อกจ าหน่ายในระหวา่งปี 3,828,553.1902 3,822,497.7831

หกั หน่วยลงทุนทีร่บัซือ้คนืในระหวา่งปี (2,448,476.2486) (2,910,630.5113)

หน่วยลงทนุ ณ วนัส้ินปี 14,882,229.1549 13,502,152.2133

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นสว่นหนึง่ของงบการเงนินี้



 

 

33 

 

กองทุนเปิด แอล เอช โกรท (LHGROWTH) 

กองทุนเปิด แอล เอช โกรท 
งบกระแสเงินสด 

ส าหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 พฤษภาคม 2563 

 
 
 
 

หน่วย : บาท

2563 2562

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน

การลดลงในสินทรพัยส์ทุธิจากการด าเนินงาน (29,388,650.80) (7,072,371.59)

รายการปรบักระทบการลดลงสทุธใินสนิทรพัยส์ทุธจิากการด าเนนิงาน -

ให้เป็นเงนิสดสทุธทิีไ่ด้มาจาก(ใช้ไปใน)กจิกรรมด าเนนิงาน :-

การซือ้เงนิลงทุน (971,685,919.23) (639,457,931.14)

การจ าหน่ายเงนิลงทุน 934,016,322.65 642,022,871.54

สว่นต ่ามลูค่าตราสารหนี้ตดัจ าหน่าย (32,991.24)            (89,757.22)

การเพิม่ขึน้ในดอกเบีย้และเงนิปันผลค้างรบั (6,951.72) (43,192.81)

การ(เพิม่ขึน้)ลดลงในลกูหนี้จากการขายเงนิลงทุน (17,988,607.29) 5,666,063.06

การ(เพิม่ขึน้)ลดลงในสนิทรพัยอ์ืน่ 6,680.24 (6,680.24)

การเพิม่ขึน้(ลดลง)ในเจ้าหนี้จากการซือ้เงนิลงทุน 16,948,026.37 (6,800,104.66)

การเพิม่ขึน้(ลดลง)ในเจ้าหนี้จากการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน (262,560.41) 263,000.00

การลดลงในค่าใช้จ่ายค้างจ่าย (21,608.48) (169.99)

การเพิม่ขึน้(ลดลง)ในหนี้สนิอืน่ (72,273.51) 69,753.29

รายการขาดทุนสทุธทิีเ่กดิขึน้จากเงนิลงทุน 31,806,383.15 14,176,225.27

รายการก าไรสทุธทิีย่งัไม่เกดิขึน้จากเงนิลงทุน (1,649,354.83) (5,362,034.15)

เงินสดสทุธิท่ีได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมด าเนินงาน (38,331,505.10) 3,365,671.36

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน

การจ าหน่ายหน่วยลงทุนในระหวา่งปี 51,998,967.05        47,596,852.88        

การรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนในระหวา่งปี (27,950,761.53) (41,314,601.70)

การแบ่งปันสว่นทุนให้ผูถ้อืหน่วยลงทุน -                      (2,101,241.59)

เงินสดสทุธิได้มาจากกิจกรรมจดัหาเงิน 24,048,205.52 4,181,009.59

เงินฝากธนาคารเพ่ิมขึน้(ลดลง)สทุธิ (14,283,299.58) 7,546,680.95

เงนิฝากธนาคาร ณ วนัต้นปี 24,547,223.72        17,000,542.77        

เงินฝากธนาคาร ณ วนัส้ินปี (หมายเหตขุ้อ 6) 10,263,924.14 24,547,223.72

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นสว่นหนึง่ของงบการเงนินี้
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กองทุนเปิด แอล เอช โกรท (LHGROWTH) 

กองทุนเปิด แอล เอช โกรท 
ข้อมูลทางการเงินท่ีส าคญั 

ส าหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 พฤษภาคม 2563 

 
 
 
 
 
 
 

หน่วย : บาท

2563 2562 2561 2560 2559 2558

ข้อมลูผลการด าเนินงาน (ต่อหน่วย)

มลูค่าสนิทรพัยส์ทุธติ้นปี 12.2224           13.3373           12.3995           11.3883           11.6701 9.8340 

รายได้จากกจิกรรมลงทุน :-

รายได้จากการลงทุนสทุธิ 0.0390            0.2336            0.0841            0.1889            0.1143 0.2653 

รายการก าไร(ขาดทุน)สทุธทิีเ่กดิขึน้จากเงนิลงทุน (1.6151) (1.9010) 1.4973            0.8268            (0.8684) 2.1095 

รายการก าไร(ขาดทุน)สทุธทิีย่งัไม่เกดิขึน้จากเงนิลงทุน 0.0838 0.7190 (0.3753) 0.2481            0.4723 (0.4443)

รายได(้ขาดทุน)จากกจิกรรมลงทุนทัง้สิน้ (1.4923) (0.9484) 1.2061 1.2638 (0.2818) 1.9305 

หกั รบัซือ้คนืหน่วยลงทุนระหวา่งงวด -                 -                 -                 -                 -                 -                 

หกั การแบ่งปันสว่นให้ผูถ้อืหน่วยลงทุน* -                 (0.1665) (0.2683) (0.2526) -                 (0.0944)

มลูค่าสินทรพัยส์ทุธิปลายปี 10.7301             12.2224             13.3373             12.3995             11.3883             11.6701             

อตัราสว่นของก าไร(ขาดทุน)สทุธต่ิอมลูค่าสนิทรพัยส์ทุธถิวัเฉลีย่ระหวา่งปี (%) (17.3273) (4.4500) 9.0637            10.3852           (1.9175) 13.9079

อตัราส่วนทางการเงินท่ีส าคญัและข้อมลูประกอบเพ่ิมเติมท่ีส าคญั

มลูค่าสนิทรพัยส์ทุธปิลายปี (พนับาท) 159,688.65       165,029.09       167,920.46       142,805.83       49,651.98        42,172.04        

อตัราสว่นของค่าใช้จ่ายรวมต่อมลูค่าสนิทรพัยส์ทุธถิวัเฉลีย่ระหวา่งปี (%) 2.6636            1.5330            1.5456            1.5791            1.5418            0.6123            

อตัราสว่นของรายได้จากการลงทุนรวมต่อมลูค่าสนิทรพัยส์ทุธถิวัเฉลีย่ระหวา่งปี (%) 3.1166            2.6290            2.1777            3.1316            2.3196            2.5239            

อตัราสว่นของจ านวนถวัเฉลีย่ถ่วงน ้าหนกัของการซือ้ขายเงนิลงทุน

ระหวา่งปีต่อมลูค่าสนิทรพัยส์ทุธถิวัเฉลีย่ระหวา่งปี (%) ** 1,089.4484       718.4724         2,298.0812       2,902.9707       1,577.3441       877.6727         

ข้อมลูเพ่ิมเติม **

* ค านวณจากจ านวนหน่วยทีจ่ าหน่ายแลว้ถวัเฉลีย่ระหวา่งปี

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นสว่นหนึง่ของงบการเงนินี้

** ไม่นบัรวมเงนิฝากธนาคาร เงนิลงทุนในตัว๋สญัญาใช้เงนิ ใบรบัฝากเงนิ และการซือ้ขายเงนิลงทุนต้องเป็นรายการซือ้หรอืขายเงนิลงทุนอยา่งแท้จรงิซึง่ไม่รวมถงึ

การซือ้โดยมสีญัญาขายคนืหรอืการขายโดยมสีญัญาซือ้คนื
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กองทุนเปิด แอล เอช โกรท (LHGROWTH) 

กองทุนเปิด แอล เอช โกรท 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ส าหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 พฤษภาคม 2563 

หน่วย : บาท  
1. ลกัษณะของกองทุนเปิด แอล เอช โกรท 

กองทุนเปิด แอล เอช โกรท (“กองทุนฯ”) เป็นกองทุนรวมตราสารแห่งทุน ที่มีการกระจายลงทุนน้อยกว่าเกณฑ์
มาตรฐาน (Specific fund) โดยมีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุนเป็น 3 ชนิด ได้แก่ ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ
(LHGROWTH-R) ชนิดจ่ายเงนิปันผล (LHGROWTH-D) และชนิดสะสมมูลค่า (LHGROWTH-A) ซึ่งจดทะเบยีนเป็น
กองทุนรวมกบัส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ (“ก.ล.ต.”) เมื่อวนัที ่5 มถิุนายน 2556 
มีจ านวนเงนิทุนจดทะเบียน 1,000.00 ล้านบาท (แบ่งเป็น 100,000,000.0000 หน่วย มูลค่าหน่วยละ 10 บาท) ไม่มี
ก าหนดระยะเวลาสิน้สุดโครงการ 
กองทุนฯ จดัการโดย บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน แลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จ ากดั (“บรษิทัจดัการ”) 
กองทุนฯ มนีโยบายลงทุนในตราสารแห่งทุนของบรษิัทที่จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย โดยเฉลี่ยใน
รอบปีบญัชไีม่น้อยกว่ารอ้ยละ 80 ของมูลค่าทรพัย์สนิสุทธขิองกองทุนรวม โดยกองทุนจะเน้นลงทุนในหุ้นที่มอีตัราการ
เติบโตสูง (Growth Stock) ในระยะปานกลางถึงระยะยาว ส่วนที่เหลอืจะพจิารณาลงทุนในเงนิฝากธนาคาร ตราสารแห่ง
หนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ใบส าคญัแสดงสทิธ ิรวมถึงหลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สนิอื่นหรอืการหาดอกผลโดยวธิอีื่นอย่างใด
อย่างหนึ่งหรอืหลายอย่างตามทีค่ณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด  
กองทุนฯ จะไม่ลงทุนหรอืมีไว้ซึ่งหลกัทรพัย์หรอืตราสารที่เสนอขายในต่างประเทศ ตราสารทุนของบรษิัทที่ไม่ได้จด
ทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย ์ฯ (Unlisted securities) ตราสารที ่ม ลีกัษณะของสญัญาซื ้อขาย  ล่วงหน้าแฝง 
(Structured Notes) รวมถงึตราสารหนี้ทีม่อีนัดบัความน่าเชื่อถอืต ่ากว่าทีส่ามารถลงทุนได ้(Non-investment Grade) และ
ตราสารหนี้ทีไ่ม่ไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเชื่อถอื (Unrated Securities) อย่างไรกต็าม กองทุนอาจจะมไีวซ้ึ่งตราสารหนี้
ทีม่อีนัดบัความน่าเชื่อถอืต ่ากว่าทีส่ามารถลงทุนได ้(Non-investment Grade) 
กองทุนฯ อาจลงทุนในหรอืมีไว้ซึ่งสญัญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivative) เพื่อเพิ่มประสทิธภิาพในการบรหิาร การลงทุน 
(Efficient Portfolio Management) ให้สามารถสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนได้เพิ่มขึ้น รวมทัง้กองทุนอาจลงทุนใน
สญัญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivative) เพื่อลดความเสี่ยงในการลงทุน (Hedging) ในกรณีที่ดชันีตลาดหลกัทรพัย์ปรบัตัว
ลดลง หรอืมีแนวโน้มปรบัตัวลดลง โดยเป็นไปตามหลกัเกณฑ์หรอืได้รบัความเห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. 
กองทุนฯ มนีโยบายไม่จ่ายเงนิปันผลแก่ผู้ถอืหน่วยลงทุนชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ(LHGROWTH-R) และชนิด
สะสมมลูค่า (LHGROWTH-A) 
กองทุนฯ มนีโยบายจ่ายเงนิปันผลแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงนิปันผล (LHGROWTH-D) ตามหลกัเกณฑ์และวธิกีาร
ทีก่ าหนดในหนังสอืชีช้วน 

2. หลกัเกณฑใ์นการจดัท างบการเงิน 

2.1 งบการเงนินี้จดัท าขึน้ตามมาตรฐานการบญัชแีละมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ รวมถงึการตคีวามและแนวปฏบิตัิ
ทางการบญัชทีีป่ระกาศใชโ้ดยสภาวชิาชพีบญัช ี(“สภาวชิาชพีบญัช”ี) และการแสดงรายการใน งบการเงนิไดจ้ดัท าขึน้
ตามหลกัการบญัชทีี่รบัรองทัว่ไปภายใต้พระราชบญัญตัิการบญัชี พ.ศ. 2543 และได้จดัท าขึ้นตามหลกัเกณฑ์และ
รปูแบบทีก่ าหนดในมาตรฐานการบญัชฉีบบัที ่106 เรื่อง การบญัชสี าหรบักจิการทีด่ าเนินธุรกจิเฉพาะดา้นการลงทุน 
และตามประกาศของส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์ 
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2.2 งบการเงนิน้ีไดจ้ดัท าขึน้โดยใชเ้กณฑร์าคาทุนเดมิเวน้แต่จะไดเ้ปิดเผยเป็นอย่างอื่นในนโยบายการบญัชี 

2.3 การใชป้ระมาณการทางบญัช ี
ในการจดัท างบการเงนิใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานการบญัชแีละมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ผู้บรหิารต้องใชก้าร
ประมาณและขอ้สมมตฐิานหลายประการซึง่มผีลกระทบต่อการก าหนดนโยบายและการรายงานจ านวนเงนิทีเ่กีย่วกบั
สนิทรพัย ์หนี้สนิ รายได ้และค่าใชจ้่ายผลทีเ่กดิขึน้จรงิจงึแตกต่างจากทีป่ระมาณการไว้ 
ประมาณการการและขอ้สมมตฐิานทีใ่ชใ้นการจดัท างบการเงนิจะไดร้บัการทบทวนอย่างต่อเน่ือง การปรบัประมาณ
การทางบญัชจีะบนัทกึในงวดบญัชทีีป่ระมาณการดงักล่าวไดร้บัการทบทวนและในอนาคตทีไ่ดร้บัผลกระทบ 

3. มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิทีเ่ริม่มผีลบงัคบัในปีปัจจุบนัและทีจ่ะมผีลบงัคบัในอนาคตมรีายละเอยีด ดงันี้ 

3.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงนิทีเ่ริม่มผีลบงัคบัใชใ้นปีปัจจุบนั 
สภาวชิาชพีบญัชไีด้ออกและปรบัปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงนิและการตีความมาตรฐานการรายงานทาง
การเงนิฉบบัปรบัปรุง (ปรบัปรุง 2561) รวมถงึแนวปฏิบตัทิางบญัชฉีบบัใหม่ ซึ่งมผีลบงัคบัใชส้ าหรบัรอบระยะเวลา
บญัชทีี่เริม่ในหรอืหลงัวนัที ่1 มกราคม 2562 ซึ่งมาตรฐานการรายงานทางการเงนิดงักล่าวไม่มผีลกระทบอย่างเป็น
สาระส าคญัต่องบการเงนินี้ โดยมมีาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัใหม่ซึ่งไดม้กีารเปลี่ยนแปลงหลกัการส าคญั 
ดงันี้ 
มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่15 เรื่อง รายไดจ้ากสญัญาที่ท ากบัลูกคา้ ใช้แทนมาตรฐานการบญัชแีละ
การตคีวามมาตรฐานบญัชทีีเ่กีย่วขอ้งต่อไปนี้  
มาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่11 (ปรบัปรุง 2560) สญัญาก่อสรา้ง 
มาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่18 (ปรบัปรุง 2560) รายได ้
การตคีวามมาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่31 (ปรบัปรุง 2560) รายได ้- รายการแลกเปลีย่นเกีย่วกบับรกิาร

โฆษณา 
การตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่13 
(ปรบัปรุง 2560) 

โปรแกรมสทิธพิเิศษแก่ลูกคา้ 

การตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่15 
(ปรบัปรุง 2560)  

สญัญาส าหรบัการก่อสรา้งอสงัหารมิทรพัย ์

การตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่18 
(ปรบัปรุง 2560)  

การโอนสนิทรพัยจ์ากลูกคา้ 

ฝ่ายบรหิารของกองทุนฯ ได้ประเมินแล้วเห็นว่ามาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบันี้ไม่มผีลกระทบอย่างเป็น
สาระส าคญัต่องบการเงนิ 
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3.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงนิใหม่ทีย่งัไม่มผีลบงัคบัใช ้
สภาวิชาชีพบญัชีได้ออกประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงนิและการตีความมาตรฐานการรายงานทาง
การเงนิทีจ่ะมผีลบงัคบัใชส้ าหรบังบการเงนิทีม่รีอบระยะเวลาบญัชทีีเ่ริม่ในหรอืหลงัวนัที ่ 1 มกราคม 2563 ดงันี้ 
• มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ กลุ่มเครื่องมอืทางการเงนิ จ านวน 5 ฉบบั ประกอบดว้ย 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่7 การเปิดเผยขอ้มลูเครื่องมอืทางการเงนิ 
มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่9 เครื่องมอืทางการเงนิ 
มาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่32 การแสดงรายการเครื่องมอืทางการเงนิ 
การตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่16 การป้องกนัความเสี่ยงของเงนิลงทุนสุทธใิน

หน่วยงานต่างประเทศ 
การตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่19  การช าระหนี้สนิทางการเงนิดว้ยตราสารทุน 

ปัจจุบนัฝ่ายบรหิารของกองทุนฯ อยู่ระหว่างการประเมนิผลกระทบที่อาจมตี่องบการเงนิในปีที่เริม่ใชม้าตรฐาน
ดงักล่าวมาถอืปฏบิตั ิ

• มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่16 เรื่องสญัญาเช่า ใชแ้ทนมาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่17 เรื่องสญัญา
เช่า และการตคีวามมาตรฐานบญัชทีีเ่กี่ยวขอ้ง อย่างไรกต็าม การบญัชสี าหรบัผูใ้หเ้ช่าไม่มกีารเปลีย่นแปลงอย่าง
เป็นสาระส าคัญจากมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 ผู้ให้เช่ายังคงต้องจัดประเภทสัญญาเช่าเป็นสัญญาเช่า
ด าเนินงานโดยใชห้ลกัการเช่นเดยีวกนักบัมาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่17 

ฝ่ายบรหิารของกองทุนฯ ได้ประเมินแล้วเห็นว่ามาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบันี้ไม่มผีลกระทบอย่างเป็น
สาระส าคญัต่องบการเงนิ 

การประกาศใชแ้นวปฏบิตัทิางบญัชสี าหรบักองทุนรวมและกองทุนส ารองเลีย้งชพี 
เมื่อวนัที่ 26 ธนัวาคม 2562 ก.ล.ต. ได้ใหค้วามเหน็ชอบแนวปฏิบตัทิางบญัชสี าหรบักองทุนรวมและกองทุนส ารอง
เลีย้งชพีทีป่ระกาศใชโ้ดยสมาคมบรษิทัจดัการลงทุน ซึง่ใหถ้อืปฏบิตักิบังบการเงนิส าหรบัรอบระยะเวลาบญัชทีีเ่ริม่ใน
หรอืหลงัวนัที ่1 มกราคม 2563 
ปัจจุบนัฝ่ายบรหิารของกองทุนอยู่ระหว่างการประเมนิผลกระทบต่องบการเงนิในปีที่เริม่ใชแ้นวปฏบิตัทิางบญัชฉีบบั
ดงักล่าว 

4. นโยบายการบญัชีท่ีส าคญั  

4.1 การรบัรูร้ายไดแ้ละค่าใชจ้่าย 
- ดอกเบีย้รบั รบัรูเ้ป็นรายไดต้ามระยะเวลาทีพ่งึไดร้บัโดยค านึงถงึผลตอบแทนทีแ่ทจ้รงิ 
- เงนิปันผลรบั รบัรูเ้ป็นรายไดต้ัง้แต่วนัทีป่ระกาศจ่ายและมสีทิธทิีจ่ะไดร้บั 
- บญัชส่ีวนเกนิและส่วนต ่ามูลค่าของตราสารหนี้ตดัจ าหน่ายตามวธิอีตัราดอกเบี้ยที่แทจ้รงิซึ่งยอดที่ตดัจ าหน่ายนี้

แสดงเป็นรายการปรบัปรุงกบัดอกเบีย้รบั 
- ก าไรหรอืขาดทุนทีเ่กดิขึน้จากการจ าหน่ายเงนิลงทุนรบัรูเ้ป็นรายไดห้รอืค่าใชจ้่าย ณ วนัทีจ่ าหน่ายเงนิลงทุน  
- ค่าใชจ้่ายรบัรูต้ามเกณฑค์งคา้ง 
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4.2 เงนิลงทุนและการวดัค่าเงนิลงทนุ 
- เงนิลงทุนจะรบัรูเ้ป็นสนิทรพัยด์ว้ยจ านวนตน้ทุนของเงนิลงทุน ณ วนัทีก่องทุนฯ มสีทิธใินเงนิลงทุน ตน้ทุนของเงนิ

ลงทุนประกอบดว้ยรายจ่ายซื้อเงนิลงทุนและค่าใชจ้่ายโดยตรงทัง้สิน้ทีก่องทุนฯ จ่ายเพื่อใหไ้ดม้าซึง่เงนิลงทุนนัน้ 
- หลกัทรพัย์ที่เป็นตราสารทุนที่มีตลาดซื้อขายคล่องรองรบั แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมโดยใช้ราคาปิดในตลาด

หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยของวนัทีว่ดัค่าเงนิลงทุน  
- เงนิลงทุนในตราสารหนี้ในประเทศแสดงดว้ยมูลค่ายุตธิรรม โดยใชร้าคาหรอือตัราผลตอบแทนจากการซื้อขายที่

ประกาศโดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ณ วนัทีว่ดัค่าเงนิลงทุน 
- กองทุนฯ ใชว้ธิรีาคาทุนตดัจ าหน่ายในการก าหนดมูลค่ายุติธรรมของตราสารหนี้ซึ่งมอีายุครบก าหนดภายใน 90 

วนั นับตัง้แต่วนัทีล่งทุนและไม่มเีงือ่นไขการต่ออายุเมื่อมูลค่ายุตธิรรมของตราสารหนี้นัน้ไม่แตกต่างจากราคาทุน
ตดัจ าหน่ายอย่างเป็นสาระส าคญั 

- ก าไร(ขาดทุน)สุทธทิี่ยงัไม่เกดิขึ้นจากการปรบัมูลค่าเงนิลงทุนใหเ้ป็นมูลค่ายุตธิรรมจะรบัรูใ้นงบก าไรขาดทุน ณ 
วนัทีว่ดัค่าเงนิลงทุน 

- ราคาทุนของเงนิลงทุนทีจ่ าหน่ายใชว้ธิถีวัเฉลีย่ถ่วงน ้าหนัก 

4.3 การแบ่งปันส่วนทุนใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุน 
 กองทุนฯ จะบนัทกึลดก าไรสะสม ณ วนัทีป่ระกาศจ่ายเงนิปันผล 

4.4 บญัชปีรบัสมดุล 
 บญัชปีรบัสมดุลถอืเป็นส่วนหนึ่งของก าไรสะสม ซึง่จะบนัทกึเมื่อมกีารขายหรอืรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนของกองทุนฯ เพื่อ

ท าใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนมส่ีวนในสนิทรพัยสุ์ทธขิองกจิการลงทุนหรอืไดร้บัส่วนแบ่งจากกจิการลงทุนเท่าเทยีมกนัไม่ว่า   
ผูถ้อืหน่วยลงทุนนัน้จะลงทุนหรอืเลกิลงทุนในกจิการลงทุน ณ เวลาใด 

5. ก าไรสะสมจากการด าเนินงาน 

 2563 2562 

รายไดจ้ากเงนิลงทุนสุทธสิะสม (เริม่สะสม 5 ม.ิย. 56) 5,689,716.56 3,947,897.03 
ก าไรสุทธทิีเ่กดิขึน้จากเงนิลงทุนสะสม (เริม่สะสม 5 ม.ิย. 56) 11,796,546.33 25,972,771.60 
ก าไร(ขาดทุน)สุทธทิีย่งัไม่เกดิขึน้จากเงนิลงทุนสะสม (เริม่สะสม 5 ม.ิย. 
56) 3,627,700.66 (1,734,333.49) 
หกั การแบง่ปันส่วนทุนใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุน  (7,492,600.08) (5,391,358.49) 

ก าไรสะสมจากการด าเนินงานต้นปีทัง้ส้ิน  13,621,363.47  22,794,976.65 
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6. เงินฝากธนาคาร 

  ณ วนัที ่31 พฤษภาคม 2563 และ 2562 เงนิฝากธนาคาร ประกอบดว้ย :- 

 อตัราดอกเบีย้ต่อปี (%) จ านวนเงนิ 

 2563 2562 2563 2562 

ธนาคารกสกิรไทย จ ากดั (มหาชน) 0.15    0.62 10,263,924.14 24,547,223.72 

7. ค่าใช้จ่าย 

บรษิัทหลกัทรพัย์จดัการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮา้ส์ จ ากดั เป็นผู้จดัการกองทุนฯ และนายทะเบยีนหน่วยลงทุน โดยมี
ธนาคารกสกิรไทย จ ากดั (มหาชน) เป็นผูด้แูลผลประโยชน์ของกองทุนฯ 
ค่าธรรมเนียมการจดัการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (ร้อยละต่อปีของมูลค่า
ทรพัยส์นิทัง้หมดหกัดว้ยมลูค่าหนี้สนิทัง้หมด ทัง้นี้ มลูค่าหนี้สนิทัง้หมดไม่รวมค่าธรรมเนียมการจดัการ ค่าธรรมเนียม
ผูด้แูลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบยีนหน่วยลงทุน ณ วนัทีค่ านวณ) ซึง่สามารถสรุปไดด้งันี้ :- 

ค่าใชจ้่าย นโยบายการก าหนดราคา 

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

* ส าหรบัชนิดสะสมมลูค่า (LHGROWTH - A) ไม่เกนิรอ้ยละ 0.81 ต่อปี 
ค่าธรรมเนียมดงักล่าวรวมภาษมีลูค่าเพิม่ 

8. รายการบญัชีท่ีเก่ียวข้องกนั 

ในระหว่างปี กองทุนฯ มรีายการบญัชทีีส่ าคญักบักจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั รายการธุรกจิดงักล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขทางการ
คา้และเกณฑ์ตามที่ตกลงกนัระหว่างกองทุนฯ และกิจการที่เกี่ยวขอ้งกนั ซึ่งเป็นไปตามปกติธุรกิจ โดยสามารถสรุปได้
ดงันี้ 

กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั ประกอบดว้ย :- 

ชื่อกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั ลกัษณะความสมัพนัธ ์

บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน แลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จ ากดั ผูจ้ดัการกองทุนและนายทะเบยีนหน่วยลงทุน 

บรษิทั แลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จ ากดั (มหาชน) ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ในบรษิทัใหญ่ 

บรษิทั ควอลติี ้เฮา้ส ์จ ากดั (มหาชน) ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ในบรษิทัใหญ่ 

บรษิทัหลกัทรพัย ์แลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จ ากดั (มหาชน) ผูถ้อืหุน้ใหญ่รว่มกนั 
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รายการระหว่างกนัท่ีส าคญั มดีงัต่อไปน้ี 

  ส าหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 พฤษภาคม 

 นโยบายการก าหนดราคา 2563 2562 

• บริษทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน แลนด ์แอนด ์เฮ้าส ์จ ากดั 

ค่าธรรมเนียมการจดัการ ตามเกณฑท์ีร่ะบุในหนังสอืชีช้วน 2,272,402.36 2,125,831.26 

ค่าธรรมเนียมนายทะเบยีน ตามเกณฑท์ีร่ะบุในหนังสอืชีช้วน 181,792.26 170,066.56 

• บริษทั แลนด ์แอนด ์เฮ้าส ์จ ากดั (มหาชน) (ในฐานะผูอ้อกหลกัทรพัย)์  

ซื้อหลกัทรพัย ์ ราคาตลาด 2,882,046.43 7,475,497.61 

ขายหลกัทรพัย ์ ราคาตลาด 2,379,954.13 7,375,352.87 

รายไดเ้งนิปันผล ตามอตัราทีป่ระกาศจ่าย -   61,400.00 

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

ซื้อหลกัทรพัย ์ ราคาตลาด 1,959,231.28 4,367,187.10 

ขายหลกัทรพัย ์ ราคาตลาด 1,741,757.24 5,317,416.33 

• บริษทัหลกัทรพัย ์แลนด ์แอนด ์เฮ้าส ์จ ากดั (มหาชน) (ในฐานะผูค้า้หลกัทรพัย)์ 

ซื้อหลกัทรพัย ์ ราคาตลาด 19,028,205.61 52,249,591.24 

ขายหลกัทรพัย ์ ราคาตลาด 44,961,423.95 8,740,639.75 

ค่านายหน้า ราคาตลาด 102,770.51 97,777.49 

  

ยอดคงเหลือท่ีมีสาระส าคญักบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั มีดงัต่อไปน้ี 

  ณ วนัที ่31 พฤษภาคม 

  2563 2562 

• บริษทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน แลนด ์แอนด ์เฮ้าส ์จ ากดั  

ค่าธรรมเนียมการจดัการคา้งจ่าย 173,460.47 193,033.44 

ค่าธรรมเนียมนายทะเบยีนคา้งจา่ย 13,876.87 15,442.61 
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9. ข้อมูลเก่ียวกบัการซือ้ขายเงินลงทุน 

 กองทุนฯ ได้ซื้อและขายเงนิลงทุนส าหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 พฤษภาคม 2563 และ 2562 โดยไม่รวมเงนิลงทุนในเงนิ
ฝากธนาคารและตัว๋สญัญาใชเ้งนิเป็นจ านวนเงนิ 1,905.74 ลา้นบาท และ 1,281.48 ลา้นบาท โดยคดิเป็นอตัรารอ้ยละ 
1,123.6071 และ 806.3118 ต่อมลูค่าสนิทรพัยสุ์ทธถิวัเฉลีย่ระหว่างปีตามล าดบั 

10. การแบ่งปันส่วนทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุน 

ส าหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 พฤษภาคม 2563 และ 2562 กองทุนฯ ไดจ้่ายเงนิปันผลใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงนิ
ปันผล ดงันี้ 

วนัทีปิ่ดสมุด
ทะเบยีน ส าหรบัรอบระยะเวลา 

อตัราต่อหน่วย 
(บาท/หน่วย) 

ส าหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 พฤษภาคม 

2563 2562 

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 

11. เคร่ืองมือทางการเงิน 

กองทุนฯ มนีโยบายทีจ่ะบรหิารความเสีย่งของเครื่องมอืทางการเงนิ ดงันี้ 

11.1 ความเสีย่งจากการด าเนินงานของผูอ้อกตราสาร (Business Risk) 
ความเสี่ยงที่เกิดจากการด าเนินงานของผู้ออกตราสาร หากผลการด าเนินงานหรอืฐานะการเงนิของผู้ออกตราสาร  
รวมทัง้ความสามารถในการท าก าไรของผู้ออกตราสารเปลี่ยนแปลงไป  ซึ่งอาจกระทบต่อราคาซื้อขายของตราสาร 
อย่างไรก็ตาม กองทุนฯ จะพิจารณาคดัเลือกหลกัทรพัย์ที่จะลงทุน โดยการวิเคราะห์สถานะทางการเงนิ ผลการ
ด าเนินงาน การบรหิารงาน เพื่อประกอบการตดัสนิใจลงทุน และยงัจะท าการตดิตามขอ้มูลข่าวสารของผูอ้อกตราสาร
อย่างใกลช้ดิและต่อเนื่อง เพื่อปรบัเปลีย่นแผนการลงทุนอย่างเหมาะสม 

11.2 ความเสีย่งจากความสามารถในการช าระหนี้ของผูอ้อกตราสาร (Credit Risk) 
ความเสีย่งจากการที่บรษิัทผูอ้อกตราสารไม่สามารถช าระคนืเงนิต้นและ/หรอืดอกเบี้ยได้ตามทีก่ าหนด หรอืไม่ครบ
ตามจ านวนทีไ่ดส้ญัญาไว ้อย่างไรกต็าม กองทุนฯ จะวเิคราะห์ฐานะทางการเงนิ ความสามารถในการช าระหนี้ของผู้
ออกตราสารอย่างสม ่าเสมอ 

11.3 ความเสีย่งจากความผนัผวนของราคาตราสาร (Market Risk) 
ความเสีย่งจากความผนัผวนของตราสารทีเ่กดิจากการเปลีย่นแปลงในสถานการณ์ทางเศรษฐกจิ สงัคม และการเมอืง
ของประเทศ ซึ่งเป็นความเสีย่งที่บรษิทัผูอ้อกตราสารไม่สามารถจะควบคุมได ้อย่างไรกต็าม กองทุนฯ จะพจิารณา
ระดับความผันผวนของตราสารที่ลงทุนอันเนื่องมาจากปัจจัยต่างๆ อย่างต่อเนื่องและสม ่าเสมอ เพื่อน าไปใช้
ประกอบการตดัสนิใจลงทุนใหเ้หมาะสมกบัสภาวการณ์ 
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11.4 ความเสีย่งจากการขาดสภาพคล่องของตราสาร (Liquidity Risk) 
ความเสีย่งทีเ่กดิจากสภาพและขนาดของตลาดหุน้ของประเทศไทยในปัจจุบนั ซึง่เป็นตลาดทีก่ าลงัพฒันา หุน้ต่างๆ ที่
กองทุนลงทุนอาจขาดสภาพคล่อง โดยการซื้อขายเปลี่ยนมอืของตราสารมจี านวนครัง้และปรมิาณน้อย ซึ่งอาจขาย
ตราสารไม่ไดใ้นช่วงเวลาทีต่อ้งการหรอือาจไม่ไดร้าคาตามทีค่าดหวงัไว ้อย่างไรกต็าม กองทุนฯ จะพจิารณาลงทุนใน
ตราสารทีม่สีภาพคล่องใหส้อดคลอ้งกบัประเภทลกัษณะและนโยบายการลงทุนของกองทุนฯ อย่างเหมาะสม เพื่อใหม้ี
ความคล่องตัวในการบรหิารกองทุน ทัง้นี้ แนวทางการบรหิารความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องของตราสาร จะ
ขึน้อยู่กบัการพจิารณาตดัสนิใจของบรษิทัจดัการโดยค านึงถงึผลประโยชน์สงูสุดของผูถ้อืหน่วยลงทุนเป็นส าคญั 

12. การอนุมติังบการเงิน 

 งบการเงนิน้ีไดร้บัอนุมตัใิหอ้อกโดยผูม้อี านาจของกองทุนฯ เมื่อวนัที ่25 สงิหาคม 2563 
 


