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กองทุนเปิด แอล เอช ม ั �นคง (LHIP) 

กองทุนเปิด แอล เอช ม ั �นคง (LHIP) 

ประเภทโครงการ : กองทุนรวมผสม แบบกําหนดสดัสว่นการลงทุนในตราสารแห่งทุน ไม่เกนิรอ้ยละ /0 ของมลูค่าทรพัยส์นิ
สทุธขิองกองทุน  

 

นโยบายการลงทุน : กองทุนมนีโยบายที�จะลงทุนในหรอืมไีวซ้ึ�งหลกัทรพัย ์และ/หรอืตราสารดงัต่อไปนี� 

1. หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสงัหารมิทรพัย/์หน่วยลงทุนของกองทุนรวมโครงสรา้งพื�นฐาน/
หน่วยทรสัตข์องทรสัตเ์พื�อการลงทุนในอสงัหารมิทรพัย/์ตราสารอื�นใดที�ใหส้ทิธใินการไดม้าหรอืที�มี
ผลตอบแทนอา้งองิกบัตราสารดงักล่าวขา้งตน้ หรอืกลุ่มของตราสาร/หน่วยลงทุนดงักล่าวขา้งตน้  

2. ตราสารแห่งทุนที�มปัีจจยัพื�นฐานด ีและ/หรอืมแีนวโน้มจ่ายเงนิปันผลสงู  
ทั �งนี� กองทุนจะลงทุนในหลกัทรพัย์ และ/หรอืตราสารตามขอ้ <. ถงึขอ้ >. โดยเฉลี�ยในรอบปีบญัชไีม่เกนิ
รอ้ยละ 80 ของมลูค่าทรพัยส์นิสทุธขิองกองทุน 

นอกจากนั �น กองทุนอาจพจิารณาลงทุนในเงนิฝากธนาคาร ตราสารแห่งหนี� ตราสารกึ�งหนี�กึ�งทุน ใบสาํคญั
แสดงสทิธ ิรวมถึงหลกัทรพัย์หรอืทรพัยส์นิอื�นหรอืการหาดอกผลโดยวธิอีื�นตามที�ระบุไวใ้นโครงการหรอื
ตามที�คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอื สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาํหนด  

ทั �งนี� กองทุนอาจจะพจิารณาลงทุนในหรอืมไีวซ้ึ�งสญัญาซื�อขายล่วงหน้า (Derivatives) โดยมวีตัถุประสงค์
เพื�อป้องกนัความเสี�ยง (Hedging) โดยจะไม่ลงทุนในหรอืมีไว้ซึ�งตราสารที�มลีกัษณะของสญัญาซื�อขาย
ล่วงหน้าแฝง (Structured Note) ตราสารหนี�ที�ไม่ไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเชื�อถอื (Unrated Securities) 
ตราสารทุนของบรษิัทที�ไม่ได้จดทะเบียนซื�อขายในตลาด (ไม่รวมถึงหลกัทรพัย์ที�คณะกรรมการตลาด
หลกัทรพัย์สั �งรบัเป็นหลกัทรพัย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย ซึ�งผู้ออกหลกัทรพัย์
ดงักล่าวอยู่ระหว่างการดําเนินการกระจายการถอืหุ้นรายย่อยตามขอ้บงัคบัตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศ
ไทย) และตราสารหนี�ที�มอีนัดบัความน่าเชื�อถือของตราสารหรอืผู้ออก (Issue/Issuer) ตํ�ากว่าที�สามารถ
ลงทุนได้ (Non-investment grade) อย่างไรก็ตาม กองทุนอาจมีไว้ซึ�งตราสารแห่งหนี�ที�มีอันดับความ
น่าเชื�อถือที�ตวัตราสารหรอืที�ผู้ออกตราสารตํ�ากว่าที�สามารถลงทุนได ้(Non-investment grade) หรอืตรา
สารทุนของบรษิทัที�ไม่ไดจ้ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย ์(Unlisted Securities) เฉพาะในกรณีที�ตราสารหนี�
นั �นได้รบัการจัดอันดับความน่าเชื�อถือที�ตัวตราสารหรือที�ผู้ออกตราสารในอันดับที�สามารถลงทุนได ้
(Investment Grade) หรอืตราสารทุนที�จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย์ (Listed Securities) แล้วแต่กรณี 
ในขณะที�กองทุนลงทุนเท่านั �น 
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กองทุนเปิด แอล เอช ม ั �นคง (LHIP) 

 

 

เรยีน ท่านผูถ้อืหน่วยลงทุน 
 กองทุนเปิด แอล เอช มั �นคง 

 
บรษิัทหลกัทรพัย์จดัการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส ์จํากดั ขอนําส่ง “รายงานสรุปสถานะการลงทุน” เพื�อรายงาน     

ผลการดาํเนินงานของกองทุนตั �งแต่วนัที� < พฤษภาคม >de< ถงึวนัที� f0 เมษายน >de> มาเพื�อโปรดทราบ 

 

สภาพตลาดในรอบบญัชีต ั (งแต่วนัที� + พฤษภาคม ./0+ ถึงวนัที� 34 เมษายน ./0. 

 อสงัหาริมทรพัยใ์นประเทศ 

 ดชันีกองทุนรวมอสงัหารมิทรพัย์และกองทรสัต์เพื�อการลงทุนในอสงัหารมิทรพัย์ ปรบัตวัเพิ�มขึ�นอย่างต่อเนื�องจาก

ระดบั <gd.e< จุด ณ วนัที� < พฤษภาคม >de< สูร่ะดบั >>>.0h ณ วนัที� f0 เมษายน >de> คดิเป็นการปรบัเพิ�มขึ�น <f.d% โดย

มปัีจจยัสนับสนุนจากการลงทุนในตราสารทุนมคีวามผนัผวนมาก ประกอบกบัอตัราดอกเบี�ยที�อยู่ในระดบัตํ�า โดยพนัธบตัร

รฐับาลอายุ <0 ปีของไทย อยู่ที� >.d% ณ วนัที� f0 เมษายน >de> ในขณะที�อตัราผลตอบแทนจากเงนิปันผลอยู่ในระดบั d./% 

สง่ผลใหก้ระแสเงนิทุนไหลเขา้กองทุนรวมอสงัหารมิทรพัย ์และ REIT  

 ทั �งนี� คาดว่าการปรบัตัวเพิ�มขึ�นของพันธบัตรรฐับาลของไทยในปี >de> จะเป็นไปอย่างจํากัด เนื�องจากภาวะ                                        

เศรษฐกจิของประเทศไทยอยู่ในช่วงชะลอตวัซึ�งสอดคลอ้งกบัเศรษฐกจิโลกที�ยงัคงชะลอตวั ส่งผลใหอ้ตัราเงนิเฟ้อยงัคงอยู่ใน

ระดบัตํ�า ดงันั �น การคาดการณ์อตัราผลตอบแทนพนัธบตัรรฐับาล <0 ปีของไทยในปี >de> จะยงัคงตํ�ากว่าระดบั f% ในขณะที�

ผลตอบแทนจากเงนิปันผลอยู่ในระดบัสงูถงึ d% - e% ถอืว่าอยู่ในระดบัที�น่าสนใจลงทุน 

 ตราสารทุน 

 ดชันีตลาดหลกัทรพัย ์ปรบัตวัเพิ�มขึ�นจากระดบั <,hg<.<f จุด ณ วนัที� > พฤษภาคม >de< สู่ระดบั <,ehf.d> จุด ณ 

วนัที� f0 เมษายน >de> คดิเป็นการปรบัตวัลดลง e.e% โดยมปัีจจยัที�ส่งผลต่อภาวะการลงทุนในช่วงที�ผ่านมา ไดแ้ก่ ประเดน็

การเจรจาการคา้ระหว่าง สหรฐั-จนี, การเลอืกตั �งของประเทศไทย, ประเดน็ BREXIT เป็นตน้ 

 ทั �งนี� คาดว่าการปรบัตวัของดชันีตลาดหลกัทรพัยย์งัคงผนัผวน โดยไดร้บัรบัแรงกดดนัจากปัญหาดา้นการคา้ระหว่าง

ประเทศระหว่างสหรฐัฯกบัประเทศต่างๆ โดยเฉพาะ Trade war กบัประเทศจนีที�ยงัคงยดืเยื�อ, การชะลอตวัของเศรษฐกจิโลก

ชะลอ, และความผนัผวนของราคานํ�ามนัในครึ�งปีหลงั 

 ตราสารหนี( 

 ดัชนี Government Bond Index เพิ�มขึ�นจาก >hd.<d จุด ณ วันที�  > พฤษภาคม >de< เป็น >/>.u/ จุด ณ                      

f0 เมษายน >de> หรอืคิดเป็นการเพิ�มขึ�น >.h% โดยอตัราผลตอบแทนพนัธบตัรรฐับาลอายุ d ปี เพิ�มขึ�นจาก <.g/% เป็น 

2.12%, อตัราผลตอบแทนพนัธบตัรรฐับาลอายุ <0 ปี ลดลงจาก >.eu% เป็น >.du%, อตัราผลตอบแทนพนัธบตัรรฐับาลอายุ >0 
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ปี ลดลงจาก f.<g% เป็น f.0g% และอตัราผลตอบแทนพนัธบตัรรฐับาลอายุ f0 ปี ลดลงจาก f.fg% เป็น f.>g% โดยเป็นผล    

มาจากการที�ธนาคารกลางต่างๆ ได้ส่งสญัญาณในการชะลอการขึ�นอตัราดอกเบี�ยหรือใช้ความระมดัระวงัในการขึ�นอตัรา

ดอกเบี�ยเพื�อไม่ใหเ้ศรษฐกจิชะลอตวั 

 

  บรษิทัขอขอบพระคุณท่านผูถ้อืหน่วยลงทุนเป็นอย่างสงู ที�ไดม้อบความไวว้างใจใหบ้รษิทับรหิารเงนิลงทุนของท่าน 

บรษิทัยงัคงยนืยนัในความตั �งใจและทุ่มเทความสามารถเพื�อบรหิารเงนิของท่านอย่างมปีระสทิธภิาพสงูที�สดุต่อไป และหากท่าน

มขีอ้สงสยัประการใด ท่านสามารถตดิต่อมาไดท้ี�บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน แลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จาํกดั หมายเลขโทรศพัท ์

0>->/e-fu/u หรอืที�อเีมล ์lhfund@lhfund.co.th 

 

 

ขอแสดงความนบัถอื 

                        บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน แลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จาํกดั 
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กองทุนเปิด แอล เอช ม ั �นคง (LHIP) 

การแก้ไขเปลี�ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรอบปีบญัชี 
สาํหรบัระยะเวลาต ั (งแต่วนัที� + พฤษภาคม ./0+ ถึงวนัที� 34 เมษายน ./0. 

เร ื�อง 
รายละเอียด 

วนัที�ม ีผล 
เดิม การแก้ไข 

คาํจาํกดัความ 
 

- เพิ�มเตมิความหมายของบุคคลที�มี
ความสมัพนัธห์รอืเชื�อมโยงกบั
บรษิทัจดัการ 

<< กนัยายน >de< 

อตัราส่วนการลงทุนที�คาํนวณตาม
ผูอ้อกทรพัยส์ินหรอืค ู่สญัญา 
(Single Entity Limit) 
• กรณี ตราสารที�มลีกัษณะ

ครบถว้น 
• กรณี ทรพัยส์นิเป็นตราสารหนี�

ที�ม ีCredit rating อยู่ในระดบั 
Investment grade และตรา
สารทุนจดทะเบยีนในตลาด
หลกัทรพัย ์

 
 

• ไม่เกนิอตัรา 20% ของ NAV 

• ไม่เกนิอตัรา 15% ของ NAV 
 
 
 

 
 

• ไม่เกนิอตัรา 10% ของ NAV 

• ไม่เกนิอตัรา 10% ของ NAV 
 

<< กนัยายน >de< 

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

• ลงทุนในหน่วยลงทุน Property 
 

 
 

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

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

• ไม่เกนิ >d% ของจาํนวน
หน่วย Property ทั �งหมดของ
กองทุน Property ที�ออก
หน่วยนั �น 

 
 

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

• ไม่เกนิ < ใน f ของจาํนวน
หน่วย infra ทั �งหมดของ
กองทุน infra ที�ออกหน่วย
นั �น 

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

<< กนัยายน >de< 

การดาํเนินการเม ื�อทรพัยส์ินที�
ลงทุนขาดคณุสมบตัิหรอืการ
ลงทุนไม ่เป็นไปตามอตัราส่วน
การลงทุน 
• ในกรณีที�ทรพัยส์นิในขณะที�

กองทุนมกีารลงทุนเป็นไปตาม
อตัราสว่นการลงทุนที�กาํหนด 
เป็นเวลา 5 วนัทาํการตดิต่อกนั 
โดยมไิดเ้กดิจากการลงทุนเพิ�ม 

• ในกรณีกองทุนรวมฟีดเดอรท์ี�

 
 
 

• จดัทาํรายงานโดยระบุ
รายละเอยีด ภายในวนัทาํการ
ถดัจากวนัทาํการสดุทา้ยของ
ระยะเวลา 5 วนัทาํการ
ดงักล่าว 
 

 
 
 

• จดัทาํรายงานโดยระบุ
รายละเอยีด ภายใน 3 วนัทาํ
การนบัแต่วนัครบระยะเวลา
ดงักล่าว  

 
 

<< กนัยายน >de< 
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เร ื�อง 
รายละเอียด 

วนัที�ม ีผล 
เดิม การแก้ไข 

ไดร้บัอนุมตัใิหจ้ดัตั �งก่อนวนัที� 
16 มกราคม พ.ศ. 2559 หาก
ปรากฏว่ามกีารลงทุนในหน่วย
ลงทุนของกองทุนรวมหรอื
หน่วยของกองทุนต่างประเทศ
ไม่เป็นไปตามอตัราสว่นการ
ลงทุนที�คาํนวณตามความมี
สว่นไดเ้สยีในกจิการที�ลงทุน 
(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. หา้มมใิหแ้กไ้ขเพิ�มเตมิ
โครงการเพื�อขยายวงเงนิ
สาํหรบัการเสนอขายหน่วย
ลงทุนของกองทุนรวมฟีดเดอร ์
จนกว่าการลงทุนจะเป็นไป
ตามอตัราสว่นการลงทุนที�
กาํหนด 

3. แกไ้ขใหเ้ป็นไปตามอตัราสว่น
การลงทุนดงักล่าวภายใน
โอกาสแรก แต่ตอ้งไม่เกนิ
ระยะเวลา 180 วนันบัแต่วนั
ครบระยะเวลาดงักล่าว   

รายละเอียดวิธีการรบัซื(อค ืน
หน่วยลงทุนเพิ�มเติม 
• กรณีกองทุนรวมมนีโยบายลงทนุ

ในทรพัยส์นิต่างประเทศ 
 
 
 

 
 

- 

 
 
• กรณีชาํระเงนิค่าขายคนืหน่วย

ลงทุนมใิหน้บัรวมวนัหยุดทาํ
การในต่างประเทศของผู้
ประกอบธุรกจิการจดัการ
กองทุนต่างประเทศที�มลีกัษณะ
ในทาํนองเดยีวกบัธุรกจิการ
จดัการกองทุนรวม  

<< กนัยายน >de< 

การสบัเปลี�ยนหน่วยลงทุน 
(สาํหรบักองทุนประเภท RMF 
และ LTF) 

- • ในกรณีที�มเีหตุใหต้อ้งเลกิ
กองทุน บรษิทัจดัการขอสงวน
สทิธทิี�จะจดัใหม้กีารสบัเปลี�ยน
หน่วยลงทุน หรอืโอนยา้ย
หน่วยลงทุนกองทุนรวมนี�ไปยงั
กองทุนรวมอื�นภายใตดุ้ลยพนิิจ
ของบรษิทัจดัการ  ทั �งนี�เป็นไป
ตามหลกัเกณฑท์ี�สาํนกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. กาํหนด 

<< กนัยายน >de< 

บริษทัจดัการอาจไมข่าย ไม ่รบัซื(อ
ค ืน หรอืไม ่รบัสบัเปลี�ยนหน่วย
ลงทุนตามคาํส ั �งซื(อ คาํส ั �งขายคืน 
หรอืคาํส ั �งสบัเปลี�ยนหน่วยลงทุนที�
ได ้รบัไว้แล ้ว หรอือาจหยุดรบัคาํ

- • กรณี อยู่ในระหวา่งดาํเนินการ
เปลี�ยนใหบ้รษิทัจดัการกองทุน
รวมรายอื�นเขา้บรหิารจดัการ
กองทุนรวมภายใตก้ารจดัการ
ของตน  

<< กนัยายน >de< 
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กองทุนเปิด แอล เอช ม ั �นคง (LHIP) 

เร ื�อง 
รายละเอียด 

วนัที�ม ีผล 
เดิม การแก้ไข 

ส ั �งซื(อ คาํส ั �งขายคืน หรอืคาํส ั �ง
สบัเปลี�ยนหน่วยลงทุนได้ 

ตามประกาศคณะกรรมการ
กาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาด
หลกัทรพัย ์
ว่าดว้ยการดาํรงเงนิกองทุน 
ของผูป้ระกอบธุรกจิการจดัการ
กองทุนรวม 

การเปลี�ยนแปลงค่าธรรมเนียม
หรอืค่าใช้จ่าย 
• ในกรณีที�บรษิทัจดัการได้

ดาํเนินการลด และ/หรอืเพิ�ม
ค่าธรรมเนียมหรอืค่าใชจ้่าย
ตามที�ไดร้ะบุไวใ้นโครงการ 
 

 
 

- 

 
 
• บรษิทัจดัการจะเปิดเผยขอ้มลู

เรื�องดงักล่าว ภายใน 3 วนัทาํ
การ 

<< กนัยายน >de< 

ข้อกาํหนดอี�น ๆ  
• เงนิกองทุนสาํรองเลี�ยงชพี 

(PVD) ไปยงักองทุนรวมเพื�อ
การเลี�ยงชพี (RMF for PVD) 

 
- 

 
• ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถโอน

เงนิจากกองทุนสาํรองเลี�ยงชพี 
ไปยงักองทุนรวมเพื�อการเลี�ยง
ชพี (RMF for PVD) ไดต้าม
หลกัเกณฑ ์เงื�อนไข ตาม
สาํนกังานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. กาํหนด  

<< กนัยายน >de< 

การดาํเนินการกรณีบริษทัจดัการ
ไม่สามารถดาํรงเงินกองทุนได้
ตามที�ประกาศกาํหนด 

- ในกรณีที�บรษิทัจดัการไม่สามารถ
ดาํรงเงนิกองทุนไดต้ามที�ประกาศ
กาํหนด บรษิทัจดัการจะดาํเนินการ
เปลี�ยนใหบ้รษิทัจดัการรายอื�นเขา้
จดัการกองทุนรวมแทนดว้ยวธิกีาร
ขอรบัความเหน็ชอบจากสาํนกังาน 

<< กนัยายน >de< 

รายชื�อผ ูจ้ดัการกองทุน 
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กองทุนเปิด แอล เอช ม ั �นคง (LHIP) 

ตารางเปรียบเทียบผลการดาํเนินงานของ 
มลูค่า ณ วนัที� 34 เมษายน ./0. 

 

 

 

 

 

 

 
ขอ้มลู ณ วนัที� f0 เมษายน >de> 
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กองทุนเปิด แอล เอช ม ั �นคง (LHIP) 

- เอกสารการวดัผลการดําเนินงานของกองทุนรวมฉบบันี�ได้จดัทําขึ�นตามมาตรฐานการวดัผลการดําเนินงานของกองทุนรวม
ของสมาคมบรษิทัจดัการลงทุน 

- ผลการดาํเนินงานในอดตี/ผลการเปรยีบเทยีบผลการดําเนินงานที�เกี�ยวขอ้งกบัผลติภณัฑใ์นตลาดทุน มไิดเ้ป็นสิ�งยนืยนัถงึผล
การดาํเนินงานในอนาคต 

- ทาํความเขา้ใจลกัษณะสนิคา้ เงื�อนไข ผลตอบแทน และความเสี�ยง ก่อนตดัสนิใจ 
 
 

รายงานสถานะการลงทุน การก ู้ยืมเงิน และการก่อภาระผกูพนั 
มลูค่า ณ วนัที� 34 เมษายน ./0. 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายละเอียดการลงทุน มูลค ่าตามราคาตลาด % NAV

หลกัทรัพยห์รือทรัพยส์นิในประเทศ 752,854,042.98            101.31            

พนัธบตัรรัฐบาล

     อายุคงเหลอืน้อยกว่า 1 ปี 68,818,755.52              9.26               

เงนิฝากธนาคาร 38,150,882.37              5.13               

ตั �วแลกเงนิ

     ตั �วแลกเงนิที�บริษัทเอกชนเป็นผูอ้อกและขึ�นทะเบยีนใน Thai BMA หรือตลาดตราสารหนี� 49,926,638.00              6.72               

หุ้นกู้

     อายุคงเหลอืน้อยกว่า 1 ปี 95,501,485.89              12.85             

     อายุคงเหลอืมากกว่า 1 ปี 142,674,401.80            19.20             

หุ้นสามญั 118,952,905.00            16.01             

หน่วยลงทุน 238,828,974.40            32.14             

ประเภทรายการค้างรับค้างจ่ายหรือหนี�สนิอื�น ๆ (9,854,940.48)              (1.33)              

มูลค่าทร ัพยสิ์นสุทธิ 742,999,102.50               100.00               
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กองทุนเปิด แอล เอช ม ั �นคง (LHIP) 

รายละเอียดการลงทุนในหลกัทรพัย ์
มลูค่า ณ วนัที� 34 เมษายน ./0. 

 

อตัราส่วน จาํนวนเงินต ้น มูลค ่ายุติธรรม

(%) หรือ จาํนวนหุ้น/ (บาท)

หน่วย

เงินฝากธนาคาร

ธนาคารไทยพาณิชย ์จํากัด (มหาชน) 5.13 38,125,657.07 38,150,882.37

          รวมเงินฝากธนาคาร 5.13 38,150,882.37

ต ั gวแลกเงิน

บริษัท เจริญโภคภัณฑอ์าหาร จํากัด (มหาชน) 6.72 49,926,082.00 49,926,638.00

          รวมต ั gวแลกเงิน 6.72 49,926,638.00

พันธบตัรร ัฐบาล

ธนาคารแห่งประเทศไทย 9.26 69,000.00 68,818,755.52

          รวมพันธบตัรร ัฐบาล 9.26 68,818,755.52

หุ้นก ู้

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) 1.35 10,000.00 10,052,705.70

ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮา้ส ์จํากัด (มหาชน) 2.68 20,000.00 19,948,690.40

บริษัท กัลฟ์ เอน็เนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จํากัด (มหาชน) 2.03 15,000.00 15,111,007.35

บริษัท ควอลติี�เฮา้ส ์จํากัด (มหาชน) 1.24 9,000.00 9,214,363.31

บริษัท โตโยต้าลสิซิ�ง (ประเทศไทย) จํากัด 3.38 25,000.00 25,103,286.99

บริษัท บตัรกรุงไทย จํากัด (มหาชน) 2.73 20,000.00 20,301,023.40

บริษัท บางกอก เชน ฮอสปิทอล จํากัด (มหาชน) 1.37 10,000.00 10,163,579.40

บริษัท บา้นป ูจํากัด (มหาชน) 2.80 20,000.00 20,801,568.60

บริษัท บทีีเอส กรุ๊ป โฮลดิ�ง จํากัด (มหาชน) 1.36 10,000.00 10,067,839.80

บริษัท เบอร์ล ี� ยุคเกอร์ จํากัด (มหาชน) 4.06 30,000.00 30,157,804.20

บริษัท ภัทรลสิซิ�ง จํากัด (มหาชน) 2.17 16,000.00 16,132,839.54

บริษัท ราชธานี ลสิซิ�ง จํากัด (มหาชน) 2.71 20,000.00 20,128,458.20

บริษัท อซีี� บาย จํากัด 1.38 10,000.00 10,238,998.60

บริษัท เอสพซีจีี จํากัด (มหาชน) 2.79 20,000.00 20,753,722.20

          รวมหุ้นกู้ 32.06 238,175,887.69

หุ้นสามญั

     หมวดธุรกิจการท่องเที�ยวและสนัทนาการ

บริษัท วรีันดา รีสอร์ท จํากัด (มหาชน) 0.03 19,200.00 192,000.00

     หมวดธุรกิจการแพทย์

บริษัท กรุงเทพดุสติเวชการ จํากัด(มหาชน) 0.25 74,200.00 1,892,100.00

บริษัท บางกอก เชน ฮอสปิทอล จํากัด (มหาชน) 0.30 122,700.00 2,233,140.00

     หมวดธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์

บริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 0.26 176,000.00 1,918,400.00

รายละเอียด
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กองทุนเปิด แอล เอช ม ั �นคง (LHIP) 

รายละเอียดการลงทุนในหลกัทรพัย ์(ต่อ) 
มลูค่า ณ วนัที� 34 เมษายน ./0. 

 

อตัราส่วน จาํนวนเงินต้น มูลค ่ายุติธรรม

(%) หรือ จาํนวนหุ้น/ (บาท)

หน่วย

     หมวดธุรกิจเงนิทุนและหลกัทรัพย์

บริษัท บตัรกรุงไทย จํากัด (มหาชน) 0.79 145,100.00 5,876,550.00

บริษัท เมอืงไทย แคปปิตอล จํากัด (มหาชน) 0.27 39,400.00 2,029,100.00

บริษัท ราชธานี ลสิซิ�ง จํากัด (มหาชน) 0.74 885,250.00 5,488,550.00

บริษัท ศรีสวสัดิ � พาวเวอร์ 1979 จํากัด (มหาชน) 0.27 37,200.00 2,036,700.00

บริษัท เอเซยีเสริมกิจลสีซิ�ง จํากัด (มหาชน) 0.42 130,900.00 3,089,240.00

     หมวดธุรกิจเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื�อสาร

บริษัท ซนิเน็ค (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 0.02 15,000.00 172,500.00

บริษัท อนิทัช โฮลดิ�งส ์จํากัด (มหาชน) 0.88 110,000.00 6,545,000.00

บริษัท แอดวานซ ์อนิโฟร์ เซอร์วสิ จํากัด (มหาชน) 1.43 55,900.00 10,621,000.00

     หมวดธุรกิจธนาคาร

ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 1.07 39,000.00 7,917,000.00

ธนาคารเกียรตินาคิน จํากัด (มหาชน) 1.24 139,700.00 9,220,200.00

บริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน) 0.46 65,100.00 3,450,300.00

     หมวดธุรกิจปิโตรเคมแีละเคมภีัณฑ์

บริษัท อนิโดรามา เวนเจอร์ส จํากัด (มหาชน) 0.22 36,100.00 1,651,575.00

     หมวดธุรกิจพลงังานและสาธารณูปโภค

บริษัท กัลฟ์ เอน็เนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จํากัด (มหาชน) 0.45 31,700.00 3,312,650.00

บริษัท บ.ีกริม เพาเวอร์ จํากัด (มหาชน) 0.29 62,900.00 2,122,875.00

บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) 1.23 188,200.00 9,174,750.00

บริษัท ปตท. สาํรวจและผลติปิโตรเลยีม จํากัด (มหาชน) 0.63 35,300.00 4,712,550.00

บริษัท ผลติไฟฟ้า จํากัด (มหาชน) 0.80 20,000.00 5,920,000.00

บริษัท ผลติไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ�ง จํากัด (มหาชน) 0.61 73,400.00 4,569,150.00

บริษัท พลงังานบริสุทธิ � จํากัด (มหาชน) 0.25 33,000.00 1,839,750.00

     หมวดธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์

บริษัท ศุภาลยั จํากัด(มหาชน) 0.49 163,500.00 3,613,350.00

บริษัท ออริจิ�น พร็อพเพอร์ตี� จํากัด (มหาชน) 0.24 228,300.00 1,803,570.00

บริษัท เอพ ี(ไทยแลนด์) จก.(มหาชน) 0.49 456,200.00 3,603,980.00

     หมวดธุรกิจวสัดุก่อสร้าง

บริษัท ปนูซเิมนต์ไทย จํากัด(มหาชน) 1.06 17,100.00 7,900,200.00

     หมวดธุรกิจอาหารและเครื�องดื�ม

บริษัท เจริญโภคภัณฑอ์าหาร จํากัด (มหาชน) 0.28 75,300.00 2,051,925.00

บริษัท ไทยยเูนี�ยน กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) 0.25 96,500.00 1,823,850.00

บริษัท โอสถสภา จํากัด (มหาชน) 0.29 70,600.00 2,170,950.00

          รวมหุ้นสามญั 16.01 118,952,905.00

รายละเอียด
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กองทุนเปิด แอล เอช ม ั �นคง (LHIP) 

รายละเอียดการลงทุนในหลกัทรพัย ์(ต่อ) 
มลูค่า ณ วนัที� 34 เมษายน ./0. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อตัราส่วน จาํนวนเงินต ้น มูลค ่ายุติธรรม

(%) หรือ จาํนวนหุ้น/ (บาท)

หน่วย

หน่วยลงทุน

     หมวดธุรกิจกองทุนรวมอสงัหาริมทรัพยแ์ละกองทรัสต์เพื�อการลงทุนในอสงัหาริมทรัพย์

กองทุนรวมสทิธิการเช่าอสงัหาริมทรัพยฟิ์วเจอร์พาร์ค 2.15 658,700.00 15,940,540.00

กองทุนรวมอสงัหาริมทรัพยแ์ละสทิธิการเช่าเทสโก้ โลตัส รีเทล 4.50 1,577,900.00 33,451,480.00

ทรัสต์เพื�อการลงทุนในสทิธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย ์CPN รีเทล โกรท 5.24 1,331,300.00 38,940,525.00

ทรัสต์เพื�อการลงทุนในสทิธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย ์แกรนด์ คาแนล แลนด์ 3.37 1,955,700.00 25,032,960.00

ทรัสต์เพื�อการลงทุนในสทิธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย ์เอส ไพรม ์โกรท 0.26 158,600.00 1,903,200.00

ทรัสต์เพื�อการลงทุนในสทิธิการเช่าอสงัหาริมทรัพยโ์กลเด้นเวนเจอร์ 1.49 705,050.00 11,069,285.00

ทรัสต์เพื�อการลงทุนในสทิธิการเช่าอสงัหาริมทรัพยภ์ิรัชออฟฟิศ 0.48 255,800.00 3,530,040.00

ทรัสต์เพื�อการลงทุนในอสงัหาริมทรัพยแ์ละสทิธิการเช่าดับบลวิเอชเอ พรีเม ี�ยม โกรท 2.01 1,108,679.00 14,967,166.50

ทรัสต์เพื�อการลงทุนในอสงัหาริมทรัพยแ์ละสทิธิการเช่าไทยแลนด์ ไพร์ม พร็อพเพอร์ตี� 3.74 2,013,400.00 27,784,920.00

ทรัสต์เพื�อการลงทุนในอสงัหาริมทรัพยแ์ละสทิธิการเช่าอสงัหาริมทรัพยเ์พื�ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี� 2.71 1,469,100.00 20,126,670.00

     หมวดธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์

กองทุนรวมโครงสร้างพื�นฐานเพื�ออนาคตประเทศไทย 2.08 1,394,000.00 15,473,400.00

     หมวดธุรกิจเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื�อสาร

กองทุนรวมโครงสร้างพื�นฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล 4.12 1,925,081.00 30,608,787.90

          รวมหน่วยลงทุน 32.14 238,828,974.40

รวมเงินลงทุน 101.33 752,854,042.98

รายการค ้างจ่ายหรือหนี(สินอื�น ๆ -1.33 -9,854,940.48

มูลค ่าทร ัพยสิ์นสุทธิ 100.00 742,999,102.50

รายละเอียด
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กองทุนเปิด แอล เอช ม ั �นคง (LHIP) 

รายละเอียดตวัตราสารและอนัดบัความน่าเชื�อถือของตราสารแห่งหนี(  เงินฝาก หรือตราสารกึ�งหนี(กึ�งทุน 
มลูค่า ณ วนัที� 34 เมษายน ./0. 

 

 
 

สถาบนัการจดัอนัดบัความน่าเชื�อถือ TRIS Rating 

คาํอธิบายการจดัอนัดบัเครดิตตราสารหนี(ระยะกลางและยาวมีอายุต ั (งแต่ + ปีขึ(นไป 

AAA อนัดบัเครดติสงูสุด มคีวามเสี�ยงตํ�าที�สดุ ผูอ้อกตราสารหนี�มคีวามสามารถในการชาํระดอกเบี�ยและคนืเงนิตน้ในเกณฑ์
สงูสดุ และไดร้บัผลกระทบน้อยมากจากการเปลี�ยนแปลงทางธุรกจิ เศรษฐกจิ และสิ�งแวดลอ้มอื�นๆ 

AA มคีวามเสี�ยงตํ�ามาก ผูอ้อกตราสารหนี�มคีวามสามารถในการชาํระดอกเบี�ยและคนืเงนิตน้ในเกณฑส์งูมาก แต่อาจไดร้บั
ผลกระทบจากการเปลี�ยนแปลงทางธุรกจิ เศรษฐกจิ และสิ�งแวดลอ้มอื�นๆ มากกว่าอนัดบัเครดติที�อยู่ในระดบั AAA 

A มคีวามเสี�ยงในระดบัตํ�า ผูอ้อกตราสารหนี�มคีวามสามารถในการชาํระดอกเบี�ยและคนืเงนิตน้ในเกณฑส์งู แต่อาจไดร้บั
ผลกระทบจากการเปลี�ยนแปลงทางธุรกจิ เศรษฐกจิ และสิ�งแวดลอ้มอื�นๆ มากกว่าอนัดบัเครดติที�อยู่ในระดบัสงูกว่า 

BBB มีความเสี�ยงในระดับปานกลาง ผู้ออกตราสารหนี�มีความสามารถในการชําระดอกเบี�ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ที�
เพียงพอ แต่มีความอ่อนไหวต่อการเปลี�ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ�งแวดล้อมอื�นๆ มากกว่า และอาจมี
ความสามารถในการชาํระหนี�อ่อนแอลงเมื�อเทยีบกบัอนัดบัเครดติที�อยู่ในระดบัสงูกว่า 

ประเภท                                      ผ ู้ออก อนัดบั                       ม ูลค ่าตาม

ความน่าเชื�อถือ                      ราคาตลาด

พนัธบตัร ธนาคารแห่งประเทศไทย 68,818,755.52                     

เงนิฝากธนาคาร ธนาคารไทยพาณิชย ์จํากัด (มหาชน) AA+(FITCH) 38,150,882.37                     

หุ้นกู้ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) AAA(FITCH) 10,052,705.70                     

หุ้นกู้ ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮา้ส ์จํากัด (มหาชน) A-(TRIS) 19,948,690.40                     

ตั �วแลกเงนิ บริษัท เจริญโภคภัณฑอ์าหาร จํากัด (มหาชน) A-(TRIS) 19,948,690.40                     

หุ้นกู้ บริษัท กัลฟ์ เอน็เนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จํากัด (มหาชน) A(TRIS) 15,111,007.35                     

หุ้นกู้ บริษัท ควอลติี�เฮา้ส ์จํากัด (มหาชน) A-(TRIS) 9,214,363.31                       

หุ้นกู้ บริษัท โตโยต้าลสิซิ�ง (ประเทศไทย) จํากัด AAA(TRIS) 25,103,286.99                     

หุ้นกู้ บริษัท บตัรกรุงไทย จํากัด (มหาชน) A+(TRIS) 20,301,023.40                     

หุ้นกู้ บริษัท บางกอก เชน ฮอสปิทอล จํากัด (มหาชน) A-(TRIS) 10,163,579.40                     

หุ้นกู้ บริษัท บา้นป ูจํากัด (มหาชน) A+(TRIS) 20,801,568.60                     

หุ้นกู้ บริษัท บทีีเอส กรุ๊ป โฮลดิ�ง จํากัด (มหาชน) A(TRIS) 10,067,839.80                     

หุ้นกู้ บริษัท เบอร์ล ี� ยุคเกอร์ จํากัด (มหาชน) A+(TRIS) 30,157,804.20                     

หุ้นกู้ บริษัท ภัทรลสิซิ�ง จํากัด (มหาชน) A-(TRIS) 16,132,839.54                     

หุ้นกู้ บริษัท ราชธานี ลสิซิ�ง จํากัด (มหาชน) A-(TRIS) 20,128,458.20                     

หุ้นกู้ บริษัท อซีี� บาย จํากัด AA+(FITCH) 10,238,998.60                     

หุ้นกู้ บริษัท เอสพซีจีี จํากัด (มหาชน) A(TRIS) 20,753,722.20                     
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กองทุนเปิด แอล เอช ม ั �นคง (LHIP) 

BB มคีวามเสี�ยงในระดบัสูง ผู้ออกตราสารหนี�มคีวามสามารถในการชําระดอกเบี�ยและคนืเงนิต้นในเกณฑ์ตํ�ากว่าระดบั
ปานกลาง และจะไดร้บัผลกระทบจากการเปลี�ยนแปลงทางธุรกจิ เศรษฐกจิ และสิ�งแวดลอ้มอื�นๆ ค่อนขา้งชดัเจน ซึ�ง
อาจสง่ใหค้วามสามารถในการชาํระหนี�อยู่ในเกณฑท์ี�ไม่เพยีงพอ 

B มคีวามเสี�ยงในระดบัสูงมาก ผู้ออกตราสารหนี�มคีวามสามารถในการชําระดอกเบี�ยและคนืเงนิต้นในเกณฑ์ตํ�า และ
อาจจะหมดความสามารถหรอืความตั �งใจในการชาํระหนี�ไดต้ามการเปลี�ยนแปลงของสถานการณ์ทางธุรกจิ เศรษฐกจิ 
และสิ�งแวดลอ้มอื�นๆ  

C มคีวามเสี�ยงในการผดินดัชําระหนี�สงูที�สุด ผูอ้อกตราสารหนี�ไม่มคีวามสามารถในการชําระดอกเบี�ยและคนืเงนิตน้ตาม
กําหนดอย่างชดัเจน โดยต้องอาศยัเงื�อนไขที�เอื�ออํานวยทางธุรกจิ เศรษฐกจิ และสิ�งแวดลอ้มอื�นๆ อย่างมากจงึจะมี
ความสามารถในการชาํระหนี�ได ้

D เป็นระดบัที�อยู่ในสภาวะผดินดัชาํระหนี� โดยผูอ้อกตราสารหนี�ไม่สามารถชาํระดอกเบี�ยและคนืเงนิตน้ไดต้ามกาํหนด 
อนัดบัเครดติจาก AA ถึง C อาจมเีครื�องหมายบวก (+) หรอืลบ (-) ต่อท้ายเพื�อจําแนกความแตกต่างของคุณภาพของ

อนัดบัเครดติภายในระดบัเดยีวกนั 

คาํอธิบายการจดัอนัดบัเครดิตตราสารหนี(ระยะส ั (นมีอายุต ํ�ากว่า + ปี 

T1 ผู้ออกตราสารหนี�มสีถานะทั �งทางด้านการตลาดและการเงนิที�แขง็แกร่งในระดบัดมีาก และนักลงทุนจะได้รบัความ

คุม้ครองจากการผดินัดชําระหนี�ที�ดกีว่าอนัดบัเครดติในระดบัอื�น ผูอ้อกตราสารที�ไดร้บัอนัดบัเครดติในระดบัดงักล่าว

ซึ�งมเีครื�องหมาย “+” ดว้ยจะไดร้บัความคุม้ครองดา้นการผดินดัชาํระหนี�ที�สงูยิ�งขึ�น 

T2 ผูอ้อกตราสารหนี�มสีถานะทั �งทางดา้นการตลาดและการเงนิที�แขง็แกร่งในระดบัด ีและมคีวามสามารถในการชําระหนี�

ระยะสั �นในระดบัที�น่าพอใจ 

T3 ผูอ้อกตราสารหนี�มคีวามสามารถในการชาํระหนี�ระยะสั �นในระดบัที�ยอมรบัได ้

T4 ผูอ้อกตราสารหนี�มคีวามสามารถในการชาํระหนี�ระยะสั �นที�ค่อนขา้งอ่อนแอ 

อนัดบัเครดติทุกประเภทที�จดัโดย TRIS Rating เป็นอนัดบัเครดติตราสารหนี�ในตระกูลเงนิบาท ซึ�งสะทอ้นความสามารถ

ในการชําระหนี�ของผู้ออกตราสารโดยไม่รวมความเสี�ยงในการเปลี�ยนแปลงการชําระหนี�จากสกุลเงนิบาทเป็นสกุลเงินตรา

ต่างประเทศ 

นอกจากกนี� TRIS Rating ยงักําหนด “แนวโน้มอนัดบัเครดิต” (Rating Outlook) เพื�อสะท้อนความเป็นไปได้ของการ

เปลี�ยนแปลงอนัดบัเครดติของผูอ้อกตราสารในระยะปานกลางหรอืระยะยาว โดย TRIS Rating จะพจิารณาถงึโอกาสที�จะเกดิ

การเปลี�ยนแปลงของภาวะอุตสาหกรรมและสภาพแวดลอ้มทางธุรกจิในอนาคตของผูอ้อกตราสารที�อาจกระทบต่อความสามารถ

ในการชําระหนี� ทั �งนี� แนวโน้มอนัดบัเครดติที�ออกให้แก่หน่วยงานหนึ�งๆ จะเทียบเท่ากบัความสามารถในการชําระหนี�ของ

หน่วยงานนั �นๆ แนวโน้มอนัดบัเครดติแบ่งออกเป็น u ระดบั ไดแ้ก่ 
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กองทุนเปิด แอล เอช ม ั �นคง (LHIP) 

Positive  หมายถงึ อนัดบัเครดติอาจปรบัขึ�น 

Stable  หมายถงึ อนัดบัเครดติอาจไม่เปลี�ยนแปลง 

Negative หมายถงึ อนัดบัเครดติอาจปรบัลดลง 

Developing หมายถงึ อนัดบัเครดติอาจปรบัขึ�น ปรบัลดลง หรอืไม่เปลี�ยนแปลง 

สถาบนัการจดัอนัดบัความน่าเชื�อถือ Fitch Rating 
คาํอธิบายการจดัอนัดบัความน่าเชื�อถือระยะยาว สาํหรบัประเทศไทย 

AAA(tha) แสดงถึงระดบัความน่าเชื�อถือขั �นสงูสุดของอนัดบัความน่าเชื�อถอืภายในประเทศไทย ซึ�งกําหนดโดย Fitch โดย
อนัดบัความน่าเชื�อถอืนี�จะมอบใหก้บัอนัดบัความน่าเชื�อถอืที�มคีวามเสี�ยง “น้อยที�สุด” เมื�อเปรยีบเทยีบกบัผูอ้อก
ตราสารหรอืตราสารอื�นในประเทศไทย และโดยปกตแิลว้จะกาํหนดใหแ้ก่ตราสารทางการเงนิที�ออกหรอืคํ�าประกนั
โดยรฐับาล 

AA(tha) แสดงถงึระดบัความน่าเชื�อถอืขั �นสงูมากเปรยีบเทยีบกบัผูอ้อกตราสารหรอืตราสารอื�นในประเทศไทย โดยระดบั
ความน่าเชื�อถือของตราสารทางการเงนิขั �นนี�ต่างจากผู้ออกตราสารหรอืตราสารอื�นที�ได้รบัการจดัอนัดบัความ
น่าเชื�อถอืขั �นสงูสดุของประเทศไทยเพยีงเลก็น้อย 

BBB (tha) แสดงถึงระดบัความน่าเชื�อถือขั �นปานกลางเมื�อเปรยีบเทียบกบัผู้ออกตราสารหรอืตราสารอื�นในประเทศไทย 
อย่างไรกด็มีคีวามเป็นไปไดม้ากว่าการเปลี�ยนแปลงของสถานการณ์หรอืสภาพทางเศรษฐกจิจะมผีลกระทบต่อ
ความสามารถในการชาํระหนี�ไดต้รงตามกาํหนดเวลาของตราสารทางการเงนิเหล่านี�มากกว่าตราสารหนี�อื�นที�ไดร้บั
การจดัอนัดบัความน่าเชื�อถอืในประเภทที�สงูกว่า 

BB (tha) แสดงถึงระดบัความน่าเชื�อถือค่อนขา้งตํ�าเมื�อเปรยีบเทยีบกบัผู้ออกตราสารหรอืตราสารอื�นในประเทศไทย การ
ชาํระหนี�ตามเงื�อนไขของตราสารเหล่านี�ภายในประเทศนั �นๆ มคีวามไม่แน่นอนในระดบัหนึ�งและความสามารถใน
การชาํระหนี�คนืตามกาํหนดเวลาจะมคีวามไม่แน่นอนมากขึ�นตามการเปลี�ยนแปลงของเศรษฐกจิในทางลบ 

B (tha) แสดงถงึระดบัความน่าเชื�อถอืขั �นตํ�าอย่างมนีัยสาํคญัเมื�อเปรยีบเทยีบกบัผูอ้อกตราสารหรอืตราสารอื�นในประเทศ
ไทย การปฏบิตัติามเงื�อนไขของตราสารหนี�และขอ้ผกูพนัทางการเงนิยงัคงเป็นไปไดใ้นปัจจุบนั แต่ความมั �นคงยงั
จํากดัอยู่ในระดบัหนึ�งเท่านั �น และความสามารถในการชําระหนี�คนืตามกําหนดเวลาอย่างต่อเนื�องนั �นไม่แน่นอน 
ขึ�นอยู่กบัสภาวะที�เอื�อต่อการดาํเนินธุรกจิและสภาพทางเศรษฐกจิ 

CCC(tha), CC(tha), C(tha)   แสดงถึงระดบัความน่าเชื�อถือขั �นตํ�ามากเมื�อเปรยีบเทียบกบัผู้ออกตราสารหรอืตราสารอื�นใน
ประเทศไทย ความสามารถในการปฏบิตัติามขอ้ผูกพนัทางการเงนิขึ�นอยู่กบัสภาวะที�เอื�อต่อการดาํเนินธุรกจิและ
การพฒันาทางเศรษฐกจิเพยีงอย่างเดยีว 

D(tha) อนัดบัความน่าเชื�อถอืเหล่านี� จะถูกกาํหนดใหส้าํหรบัองคก์รหรอืตราสารหนี�ซึ�งกําลงัอยู่ในภาวะผดินัดชําระหนี�ใน
ปัจจุบนั 
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กองทุนเปิด แอล เอช ม ั �นคง (LHIP) 

คาํอธิบายการจดัอนัดบัความน่าเชื�อถือระยะส ั (น สาํหรบัประเทศไทย 

F1 (tha) แสดงถงึระดบัความสามารถขั �นสงูสดุในการชาํระหนี�ตามเงื�อนไขของตราสารตรงตามกาํหนดเมื�อเปรยีบเทยีบกบัผู้

ออกตราสารหรือตราสารอื�นๆในประเทศไทย ภายใต้อันดับความน่าเชื�อถือนี�จะมอบให้สําหรบัอันดับความ

น่าเชื�อถอืที�มคีวามเสี�ยง “น้อยที�สุด” เมื�อเปรยีบเทยีบกบัผูอ้อกตราสารอื�นในประเทศเดยีวกนัและโดยปกตแิลว้จะ

กาํหนดใหก้บัตราสารทางการเงนิที�ออกหรอืคํ�าประกนัโดยรฐับาล ในกรณีที�มรีะดบัความน่าเชื�อถอืสงูเป็นพเิศษจะ

มสีญัลกัษณ์ “+” แสดงไวเ้พิ�มเตมิจากอนัดบัความน่าเชื�อถอืที�กาํหนด 

F2 (tha) แสดงถึงระดบัความสามารถในการชําระหนี�ตามเงื�อนไขทางการเงนิของตราสารตามกําหนดเวลาในระดบัที�น่า

พอใจเมื�อเปรยีบเทยีบกบัผูอ้อกตราสารหรอืตราสารอื�นๆในประเทศไทย อย่างไรกด็ ีระดบัความน่าเชื�อถอืดงักล่าว

ยงัไม่อาจเทยีบเท่ากบักรณีที�ไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเชื�อถอืที�สงูกว่า 

F3 (tha) แสดงถึงระดบัความสามารถในการชําระหนี�ตามเงื�อนไขทางการเงนิของตราสารตามกําหนดเวลาในระดบัปาน

กลางเมื�อเปรยีบเทยีบกบัผูอ้อกตราสารหรอืตราสารอื�นๆในประเทศไทย ความสามารถในการชาํระหนี�ดงักล่าวจะมี

ความไม่แน่นอนมากขึ�นไปตามความเปลี�ยนแปลงในทางลบในระยะสั �นมากกว่าตราสารที�ไดร้บัการจดัอนัดบัความ

น่าเชื�อถอืที�สงูกว่า 

B (tha) แสดงถงึระดบัความสามารถในการชําระหนี�ตามเงื�อนไขทางการเงนิของตราสารตามกําหนดเวลาที�ไม่แน่นอนเมื�อ

เปรยีบเทยีบกบัผูอ้อกตราสารหรอืตราสารอื�นๆในประเทศไทย ความสามารถในการชาํระหนี�ดงักล่าวจะไม่แน่นอน

มากขึ�นตามการเปลี�ยนแปลงทางเศรษฐกจิแลการเงนิในทางลบระยะสั �น 

C (tha) แสดงถงึระดบัความสามารถในการชําระหนี�ตามเงื�อนไขทางการเงนิของตราสารตามกําหนดเวลาที�ไม่แน่นอนสูง

เมื�อเปรยีบเทยีบกบัผูอ้อกตราสารหรอืตราสารอื�นๆในประเทศไทย ความสามารถในการปฏบิตัติามขอ้ผูกพนัทาง

การเงนิขึ�นอยู่กบัสภาวะที�เอื�อต่อการดาํเนินธุรกจิและสภาพการณ์ทางเศรษฐกจิเท่านั �น 

D (tha) แสดงถงึการผดินดัชาํระหนี�ที�ไดเ้กดิขึ�นแลว้หรอืกาํลงัจะเกดิขึ�น 

หมายเหตปุระกอบการจดัอนัดบัความน่าเชื�อถือในระยะยาว ในระยะส ั (น สาํหรบัประเทศไทย 

เครื�องบ่งชี�พเิศษสาํหรบัประเทศไทย “tha” จะถูกระบุไวต่้อจากอนัดบัความน่าเชื�อถอืทุกระดบั เพื�อแยกความแตกต่างออก

จากการจัดอันดับความน่าเชื�อถือระดับสากล เครื�องหมาย “ + ” หรือ “ - ” อาจจะถูกระบุไว้เพิ�มเติมต่อจากอนัดับความ

น่าเชื�อถอืสาํหรบัประเทศหนึ�งๆ เพื�อแสดงถงึสถานะย่อยโดยเปรยีบเทยีบกนัภายในอนัดบัความน่าเชื�อถอืขึ�นหลกั ทั �งนี� จะไม่มี

การระบุสญัลกัษณ์ต่อทา้ยดงักล่าว สาํหรบัอนัดบัความน่าเชื�อถอืระดบั “AAA (tha)” หรอือนัดบัที�ตํ�ากว่า “CCC (tha)” 

สาํหรบัอนัดบัความน่าเชื�อถอืในระยะยาวและจะไม่มกีารระบุสญัลกัษณ์ต่อท้ายดงักล่าวสําหรบัอนัดบัความน่าเชื�อถอืใน

ระยะสั �น นอกเหนือจาก “F1 (tha)” 



 

 

18 

 

กองทุนเปิด แอล เอช ม ั �นคง (LHIP) 

สญัญาณการปรบัอนัดบัความน่าเชื�อถอื (Rating Watch) : สญัญาณการปรบัอนัดบัความน่าเชื�อถอืจะถูกใชเ้พื�อแจง้ใหน้ัก
ลงทุนทราบว่ามคีวามเป็นไปได้ที�จะมกีารเปลี�ยนแปลงอนัดบัความน่าเชื�อถือและแจ้งแนวโน้มทศิทางของการเปลี�ยนแปลง
ดงักล่าว สญัญาณดงักล่าวอาจระบุเป็น “สญัญาณบวก” ซึ�งบ่งชี�แนวโน้มในการปรบัอนัดบัความน่าเชื�อถอืใหส้งูขึ�น “สญัญาณ
ลบ” จะบ่งชี�แนวโน้มในการปรบัอนัดบัความน่าเชื�อถือให้ตํ�าลง หรอื “สญัญาณววิฒัน์” ในกรณีที�อนัดบัความน่าเชื�อถืออาจจะ
ไดร้บัการปรบัขึ�น ปรบัลง หรอืคงที� โดยปกตสิญัญาณการปรบัอนัดบัความน่าเชื�อถอืมกัจะถูกระบุไวส้าํหรบัช่วงระยะเวลาสั �นๆ 

 
รายงานสรปุเงินลงทุน 

มลูค่า ณ วนัที� 34 เมษายน ./0. 
 

 
 
 
 

 
รายชื�อหุ้นที�ลงทุน +4 อนัดบัแรก พร้อมสดัส่วนการลงทุน 

มลูค่า ณ วนัที� 34 เมษายน ./0. 

 
 

กลุ่มของตราสารการลงทุน มูลค ่าตามราคาตลาด % NAV

(ก) ตราสารภาครัฐไทย/ตราสารภาครัฐต่างประเทศ 68,818,755.52              9.26           

(ข) ตราสารที�ธนาคารที�มกีฎหมายเฉพาะจัดตั �งขึ�น ธนาคารพาณิชย์ 68,152,278.47              9.17           

หรือบริษัทเงนิทุนเป็นผูอ้อก/สั �งจ่าย/รับอาวลั/คํ�าประกัน

(ค) ตราสารที�มอีนัดับความน่าเชื�อถืออยู่ในอนัดับที�สามารถ 258,101,129.59            34.74          

ลงทุนได้ (Investment grade)

(ง) ตราสารที�มอีนัดับความน่าเชื�อถืออยู่ในอนัดับตํ�ากว่าอนัดับที� - -             

สามารถลงทุนได้ (Investment grade) หรือไม่ม ีRating

ลาํดบั ชื�อย่อ ร้อยละของเงินลงทุน

1 ทรัสต์เพื�อการลงทุนในสทิธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย ์CPN รีเทล โกรท CPNREIT 5.24

2 กองทุนรวมอสงัหาริมทรัพยแ์ละสทิธิการเช่าเทสโก้ โลตัส รีเทล โกรท TLGF 4.50

3 กองทุนรวมโครงสร้างพื�นฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล DIF 4.12

4 ทรัสต์เพื�อการลงทุนในอสงัหาริมทรัพยแ์ละสทิธิการเช่าไทยแลนด์ ไพร์ม พร็อพเพอร์ตี� TPRIME 3.74

5 ทรัสต์เพื�อการลงทุนในสทิธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย ์อาคารสาํนักงาน จีแลนด์ GLANDRT 3.37

6 ทรัสต์เพื�อการลงทุนในอสงัหาริมทรัพยแ์ละสทิธิการเช่าอสงัหาริมทรัพยเ์พื�ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี� FTREIT 2.71

7 กองทุนรวมสทิธิการเช่าอสงัหาริมทรัพยฟิ์วเจอร์พาร์ค FUTUREPF 2.15

8 กองทุนรวมโครงสร้างพื�นฐานเพื�ออนาคตประเทศไทย TFFIF 2.08

9 ทรัสต์เพื�อการลงทุนในอสงัหาริมทรัพยแ์ละสทิธิการเช่าดับบลวิเอชเอ พรีเมี�ยม โกรท WHART 2.01

10 ทรัสต์เพื�อการลงทุนในสทิธิการเช่าอสงัหาริมทรัพยโ์กลเด้นเวนเจอร์ GVREIT 1.49

ชื�อหลกัทร ัพย ์

สดัส่วนเงนิลงทุนขั �นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนสําหรับกลุ่มตราสารตาม (ง) เท่ากับ 0% NAV 
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กองทุนเปิด แอล เอช ม ั �นคง (LHIP) 

รายงานการลงทุนที�ไม ่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน 
รอบปีบญัชีระหว่างวนัที� + พฤษภาคม ./0+ ถึงวนัที� 34 เมษายน ./0. 

วนัที� รายละเอยีด การดาํเนินการแกไ้ข 
  

 
 

 

 

การใช้สิทธิออกเสียงในที�ประชุมผ ู้ถือหุ้น 

ผูล้งทุนสามารถตรวจดูแนวทางในการใชส้ทิธอิอกเสยีงและการดําเนินการใช้สทิธอิอกเสยีงไดท้ี� website ของบรษิัท
จดัการ www.lhfund.co.th 

 

 

รายงานรายชื�อของบคุคลที�เกี�ยวข้อง ที�มีการทาํธรุกรรมกบักองทุนรวม 

 กองทุนเปิด แอล เอช มั �นคง มกีารทําธุรกรรมกบับุคคลที�เกี�ยวขอ้งในรอบระยะเวลาตั �งแต่วนัที� < พฤษภาคม >de< 

ถงึวนัที� f0 เมษายน >de> ตามรายชื�อ ดงันี� 

- บรษิทัหลกัทรพัย ์แลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จาํกดั (มหาชน) 

- บรษิทั แลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จาํกดั (มหาชน)  

- บรษิทั ควอลติี�เฮา้ส ์จาํกดั (มหาชน)  

หมายเหต ุ : ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบการทําธุรกรรมกบับุคคลที�เกี�ยวขอ้งกบักองทุนรวม ไดท้ี�บรษิัทจดัการโดยตรง หรอืที� website ของบรษิัท

หลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน แลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จาํกดั www.lhfund.co.th และสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. www.sec.or.th 
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กองทุนเปิด แอล เอช ม ั �นคง (LHIP) 

การรบัผลประโยชน์ตอบแทนเนื�องจากการใช้บริการบุคคลอื�นๆ  (Soft Commission) 

 
 

 

จํานวน บริษัททีให้ผลประโยชน์ ข่าวสาร, บทวเิคราะห์ จัดเยียมชมบริษัท สัมมนา เหตุผลในการรับผลประโยชน์

1 ธนาคารกสิกรไทย จาํกดั (มหาชน) � - - เพื�อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
2 ธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน) � - - เพื�อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
3 ธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) � - - เพื�อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
4 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จาํกดั (มหาชน) � - - เพื�อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
5 ธนาคารกรุงไทย จาํกดั (มหาชน) � - - เพื�อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
6 ธนาคารทิสโก ้จาํกดั (มหาชน) � - - เพื�อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
7 ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จาํกดั (มหาชน) � - - เพื�อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
8 ธนาคารยูโอบี จาํกดั (มหาชน) � - - เพื�อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
9 ธนาคารออมสิน � - - เพื�อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

10 บริษทัหลกัทรัพย ์เอเซีย พลสั จาํกดั (มหาชน) � � � เพื�อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
11 บริษทัหลกัทรัพย ์เคที ซีมิโก ้จาํกดั (มหาชน) � - - เพื�อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
12 บริษทัหลกัทรัพย ์โนมูระ พฒันสิน จาํกดั (มหาชน) � - - เพื�อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
13 บริษทัหลกัทรัพย ์เคจีไอ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) � � � เพื�อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
14 ธนาคารธนชาต จาํกดั(มหาชน) � - - เพื�อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
15 บรรษทัตลาดรองสินเชื�อที�อยูอ่าศยั � - - เพื�อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
16 บริษทัหลกัทรัพย ์ทรีนีตี; จาํกดั � � � เพื�อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
17 บริษทัหลกัทรัพย ์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จาํกดั(มหาชน) � - - เพื�อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
18 ธนาคารเกยีรตินาคิน จาํกดั (มหาชน)   � - - เพื�อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
19 Bank of China � - - เพื�อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
20 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ � - - เพื�อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
21 ธนาคารแลนด ์แอนด ์เฮ้าส์ จาํกดั (มหาชน) � - - เพื�อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
22 ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จาํกดั (มหาชน) � - - เพื�อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
23 ธนาคารทหารไทย จาํกดั (มหาชน) � - - เพื�อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
24 บริษทัหลกัทรัพย ์ฟินันเซีย ไซรัส จาํกดั (มหาชน) � � � เพื�อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
25 บริษทัหลกัทรัพย ์ยูโอบี เคยเ์ฮียน (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) � � � เพื�อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
26 บริษทัหลกัทรัพย ์ทิสโก ้จาํกดั (มหาชน) � � � เพื�อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
27 บริษทัหลกัทรัพย ์ภัทร จาํกดั (มหาชน) � � � เพื�อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
28 บริษทัหลกัทรัพย ์เมยแ์บงก ์กมิเอ็ง (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) � � � เพื�อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
29 บริษทัหลกัทรัพย ์ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จาํกดั � � � เพื�อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
30 บริษทัหลกัทรัพย ์เอเชยี เวลท ์จาํกดั � � � เพื�อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
31 บริษทัหลกัทรัพย ์บวัหลวง จาํกดั (มหาชน) � � � เพื�อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
32 บริษทัหลกัทรัพย ์ไทยพาณิชย ์จาํกดั � � � เพื�อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
33 บริษทัหลกัทรัพย ์กรุงศรี จาํกดั (มหาชน) � � � เพื�อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
34 บริษทัหลกัทรัพย ์แลนด ์แอนด ์เฮ้าส์ จาํกดั (มหาชน) � � � เพื�อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
35 บริษทัหลกัทรัพย ์เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จาํกดั � � � เพื�อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
36 บริษทัหลกัทรัพย ์ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จาํกดั � � � เพื�อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
37 บริษทัหลกัทรัพยอ์าร์เอชบี (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) � � � เพื�อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
38 บริษทัหลกัทรัพยพ์ฒันสิน จาํกดั (มหาชน) � � � เพื�อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
39 บริษทัหลกัทรัพยก์สิกรไทย จาํกดั (มหาชน) � � � เพื�อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
40 บริษทัหลกัทรัพยธ์นชาต จาํกดั (มหาชน) � � � เพื�อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
41 บริษทัหลกัทรัพย ์ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จาํกดั � � � เพื�อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
42 บริษทัหลกัทรัพย ์เคทีบี (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) � � � เพื�อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
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กองทุนเปิด แอล เอช ม ั �นคง (LHIP) 

ค่านายหน้าซื(อขายหลกัทรพัย ์
ต ั (งแต่วนัที� + พฤษภาคม ./0+ ถึงวนัที� 34 เมษายน ./0. 

 
              หมายเหตุ : * รวมภาษมีลูค่าเพิ�ม 

 
 

อตัราส่วนหมนุเวียนการลงทุนของกองทุน (Portfolio Turnover Ratio: PTR) 
มลูค่า ณ วนัที� 34 เมษายน ./0. 

 
 
 
 
 

ลาํดบั ชื�อบริษัทนายหน้า ค่านายหน้า

(บาท)*

อตัราส่วน

(%)

1 บริษัทหลกัทรัพย์ บวัหลวง จํากดั                  183,003.02                     13.64 

2 บริษัทหลกัทรัพย์ ซจีเีอส-ซไีอเอม็บ ี(ประเทศไทย) จํากดั                    34,645.51                       2.58 

3  บริษัทหลกัทรัพย์ ซ ีแอล เอส เอ (ประเทศไทย) จํากดั                    26,333.00                       1.96 

4 บริษัทหลกัทรัพย์ โนมูระ พฒันสนิ จํากดั (มหาชน)                     7,839.44                       0.58 

5 บริษัทหลกัทรัพย์ เครดติ สวสิ (ประเทศไทย) จํากดั                    35,421.13                       2.64 

6 บริษัทหลกัทรัพย์ ดบีเีอส วคิเคอร์ส (ประเทศไทย) จํากดั                    33,112.88                       2.47 

7 บริษัทหลกัทรัพย์ ฟินันเซยี ไซรัส จํากดั (มหาชน)                    71,217.27                       5.31 

8 บริษัท หลกัทรัพย์ เคจไีอ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน)                  135,968.24                     10.14 

9 บริษัทหลกัทรัพย์ กสกิรไทย จํากดั (มหาชน)                  170,416.57                     12.70 

10 บริษัท หลกัทรัพย์ กรุงศรี จํากดั (มหาชน)                    78,538.05                       5.85 

11 บริษัทหลกัทรัพย์ เคทบี ี(ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน)                     5,227.08                       0.39 

12 บริษัทหลกัทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮา้ส์ จํากดั (มหาชน)                    30,630.75                       2.28 

13 บริษัทหลกัทรัพย์ เมย์แบงก์ กมิเอง็ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน)                     7,239.78                       0.54 

14 บริษัทหลกัทรัพย์ ภทัร จํากดั (มหาชน)                    16,342.34                       1.22 

15 บริษัทหลกัทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จํากดั                  168,843.58                     12.59 

16 บริษัทหลกัทรัพย์ ทสิโก ้จํากดั                  250,588.53                     18.69 

17 บริษัทหลกัทรัพย์ธนชาต จํากดั (มหาชน)                     9,396.14                       0.70 

18 บริษัท หลกัทรัพย์ ทรีนิตี�  จํากดั                    76,700.72                       5.72 

1,341,464.03 100.00                   รวม

ชื�อกองทุน PTR

กองทุนเปิด แอล เอช มั �นคง 1.1293
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กองทุนเปิด แอล เอช ม ั �นคง (LHIP) 

ค่าใช้จ่ายที�เรียกเกบ็จากกองทุนรวม 
สาํหรบัรอบระยะเวลาต ั (งแต่วนัที� + พฤษภาคม ./0+ ถึงวนัที� 34 เมษายน ./0.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค่าใช้จ่ายที�เรียกเก็บจากกองทุน* จํานวนเงนิ

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

ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee) 7,994.54 1.338 ไม่เกินร้อยละ 2.68

ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ (Trustee Fee) 143.90 0.024 ไม่เกินร้อยละ 0.11

ค่าธรรมเนียมนายทะเบยีน (Registrar Fee) 1,598.91 0.268 ไม่เกินร้อยละ 0.27

ค่าสอบบญัชี (Audit Fee) 45.00 0.008 ตามที�จ่ายจริง

ค่าที�ปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee) ไม่มี ไม่ม ี ไม่มี

ค่าจัดตั �งและจดทะเบยีนกองทุน (Setup and Registered Fund) 0.00 0.000 ตามที�จ่ายจริง

ค่าใช้จ่ายอื�นๆ ในการดําเนินโครงการ  (Others Operating  Expense) 62.70 0.010 ตามที�จ่ายจริง

รวมค่าใช้จ่ายทั �งหมด** 9,845.05 1.648

ค่าใช้จ่ายในการซื�อขายหลกัทรัพย์ 1,341.46 0.224 ตามที�จ่ายจริง

หมายเหตุ

* ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ รวมภาษีมลูค่าเพิ�ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื�นใดในทํานองเดียวกัน(ถ้าม)ี

**  ไม่รวมค่านายหน้าซื�อขายหลกัทรัพย ์และค่าธรรมเนียมต่างๆ ที�เกิดขึ�นจากการซื�อขายหลกัทรัพย์

ร้อยละของมลูค่าทรัพยส์นิสุทธิ
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กองทุนเปิด แอล เอช ม ั �นคง (LHIP) 

 
 

 

รายงานของผ ูส้อบบญัชีรบัอนุญาต  
 

เสนอต่อ ผ ูถ้ือหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด แอล เอช ม ั �นคง 
(เดิมชื�อ กองทุนเปิด แอล เอช อินคมั พลสั) 

 
ความเหน็  

ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบการเงนิของกองทุนเปิด แอล เอช มั �นคง ซึ�งประกอบดว้ยงบดุลและงบประกอบรายละเอยีดเงนิลงทุน ณ 
วนัที� 30 เมษายน 2562 งบกําไรขาดทุน งบแสดงการเปลี�ยนแปลงสนิทรพัย์สุทธ ิงบกระแสเงนิสด และขอ้มูลทางการเงนิที�
สาํคญัสาํหรบัปีสิ�นสดุวนัเดยีวกนัและหมายเหตุประกอบงบการเงนิ รวมถงึหมายเหตุสรุปนโยบายการบญัชทีี�สาํคญั  

ขา้พเจา้เหน็ว่า งบการเงนิขา้งต้นนี�แสดงฐานะการเงนิและรายละเอยีดเงนิลงทุนของกองทุนเปิด แอล เอช มั �นคง ณ วนัที� 30 
เมษายน 2562 ผลการดาํเนินงาน การเปลี�ยนแปลงสนิทรพัยส์ทุธ ิกระแสเงนิสด และขอ้มลูทางการเงนิ ที�สาํคญัสาํหรบัปีสิ�นสุด
วนัเดยีวกนัโดยถูกตอ้งตามที�ควรในสาระสาํคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ  
 
เกณฑใ์นการแสดงความเหน็  

ขา้พเจา้ไดป้ฏบิตังิานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัช ีความรบัผดิชอบของขา้พเจา้ไดก้ล่าวไวใ้นวรรค ความรบัผดิชอบ
ของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากกองทุนตามข้อกําหนด
จรรยาบรรณของผู้ประกอบวชิาชพีบญัชทีี�กําหนดโดยสภาวชิาชพีบญัชใีนส่วนที�เกี�ยวขอ้งกบัการตรวจสอบงบการเงนิ และ
ขา้พเจา้ไดป้ฏบิตัติามความรบัผดิชอบดา้นจรรยาบรรณอื�นๆ ซึ�งเป็นไปตามขอ้กําหนดเหล่านี� ขา้พเจา้เชื�อว่าหลกัฐานการสอบ
บญัชทีี�ขา้พเจา้ไดร้บัเพยีงพอและเหมาะสมเพื�อใชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเหน็ของขา้พเจา้  
 
ข้อม ูลอื�น  

ผูบ้รหิารกองทุนฯ เป็นผูร้บัผดิชอบต่อขอ้มูลอื�น ขอ้มูลอื�นประกอบดว้ย ขอ้มลูซึ�งรวมอยู่ในรายงานประจาํปีของกองทุนฯ แต่ไม่
รวมถึงงบการเงนิและรายงานของผู้สอบบญัชีที�อยู่ในรายงานประจําปีนั �น ข้าพเจ้าคาดว่าข้าพเจ้าจะได้รบัรายงานประจําปี
ภายหลงัวนัที�ในรายงานของผูส้อบบญัชนีี� 

ความเหน็ของขา้พเจา้ต่องบการเงนิไม่ครอบคลุมถงึขอ้มลูอื�นและขา้พเจา้ไม่ไดใ้หค้วามเชื�อมั �นต่อขอ้มลูอื�น 

ความรบัผดิชอบของขา้พเจ้าที�เกี�ยวเนื�องกบัการตรวจสอบงบการเงนิคอื การอ่านและพจิารณาว่าขอ้มูลอื�นมคีวามขดัแยง้ที�มี
สาระสาํคญักบังบการเงนิหรอืกบัความรูท้ี�ไดร้บัจากการตรวจสอบของขา้พเจา้ หรอืปรากฏว่าขอ้มลูอื�นมกีารแสดงขอ้มลูที�ขดัต่อ
ขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระสาํคญัหรอืไม่ 

เมื�อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจําปีของกองทุนฯ และหากข้าพเจ้าสรุปได้ว่ามีการแสดงข้อมูลที�ขดัต่อข้อเท็จจรงิอนัเป็น
สาระสาํคญั ขา้พเจา้จะสื�อสารเรื�องดงักล่าวกบัผูบ้รหิารกองทุนฯ เพื�อใหผู้บ้รหิารกองทุนฯ ดาํเนินการแกไ้ขขอ้มูลที�แสดงขดัต่อ
ขอ้เทจ็จรงิ 
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ความรบัผิดชอบของผ ูบ้ริหารกองทุนฯ ต่องบการเงิน 

ผูบ้รหิารกองทุนฯ มหีน้าที�รบัผดิชอบในการจดัทาํและนําเสนองบการเงนิเหล่านี�โดยถูกตอ้งตามที�ควรตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงนิ และรบัผดิชอบเกี�ยวกบัการควบคุมภายในที�ผูบ้รหิารกองทุนฯ พจิารณาว่าจาํเป็นเพื�อใหส้ามารถจดัทาํงบการเงนิที�
ปราศจากการแสดงขอ้มลูที�ขดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระสาํคญัไม่ว่าจะเกดิจากการทุจรติหรอืขอ้ผดิพลาด  

ในการจดัทํางบการเงนิ ผู้บรหิารกองทุนฯ รบัผิดชอบในการประเมินความสามารถของกองทุนในการดําเนินงานต่อเนื�อง 
เปิดเผยเรื�องที�เกี�ยวกบัการดาํเนินงานต่อเนื�อง (ตามความเหมาะสม) และการใชเ้กณฑก์ารบญัชสีาํหรบัการดาํเนินงานต่อเนื�อง
เวน้แต่ผูบ้รหิารกองทุนฯ มคีวามตั �งใจที�จะเลกิกองทุนหรอืหยุดดาํเนินงานหรอืไม่สามารถดาํเนินงานต่อเนื�องต่อไปได ้ 

ผู้บริหารกองทุนฯ มีหน้าที�ในการกํากบัดูแลมีหน้าที�ในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจดัทํารายงานทางการเงนิของ
กองทุน  
 
ความรบัผิดชอบของผ ูส้อบบญัชีต ่อการตรวจสอบงบการเงิน  

การตรวจสอบของขา้พเจ้ามวีตัถุประสงค์เพื�อให้ได้ความเชื�อมั �นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงนิโดยรวมปราศจากการแสดง
ขอ้มูลที�ขดัต่อขอ้เท็จจรงิอนัเป็นสาระสําคญัหรอืไม่ ไม่ว่าจะเกดิจากการทุจรติหรอืขอ้ผดิพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบ
บัญชีซึ�งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื�อมั �นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื�อมั �นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการ
รบัประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที�ขดัต่อข้อเท็จจริงอันเป็น
สาระสําคญัที�มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที�ขดัต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจรติหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสําคญัเมื�อ
คาดการณ์อย่างสมเหตุสมผลว่ารายการที�ขดัต่อขอ้เทจ็จรงิแต่ละรายการหรอืทุกรายการรวมกนัจะมผีลต่อการตดัสนิใจทาง
เศรษฐกจิของผูใ้ชง้บการเงนิจากการใชง้บการเงนิเหล่านี�  

ในการตรวจสอบของขา้พเจา้ตามมาตรฐานการสอบบญัช ีขา้พเจา้ใชดุ้ลยพนิิจและการสงัเกตและสงสยัเยี�ยงผูป้ระกอบวชิาชพี
ตลอดการตรวจสอบ การปฏบิตังิานของขา้พเจา้รวมถงึ  
• ระบุและประเมนิความเสี�ยงจากการแสดงขอ้มูลที�ขดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระสําคญัในงบการเงนิไม่ว่าจะเกดิจากการ

ทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื�อตอบสนองต่อความเสี�ยงเหล่านั �น และได้
หลกัฐานการสอบบญัชทีี�เพยีงพอและเหมาะสมเพื�อเป็นเกณฑใ์นการแสดงความเหน็ของขา้พเจา้ ความเสี�ยงที�ไม่พบขอ้มลู
ที�ขดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระสาํคญัซึ�งเป็นผลมาจากการทุจรติจะสงูกว่าความเสี�ยงที�เกดิจากขอ้ผดิพลาด เนื�องจากการ
ทุจรติอาจเกี�ยวกบัการสมรูร่้วมคดิ การปลอมแปลงเอกสารหลกัฐาน การตั �งใจละเวน้การแสดงขอ้มูล การแสดงขอ้มลูที�ไม่
ตรงตามขอ้เทจ็จรงิหรอืการแทรกแซงการควบคุมภายใน  

• ทําความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที�เกี�ยวข้องกบัการตรวจสอบ เพื�อออกแบบวธิกีารตรวจสอบที�เหมาะสมกบั
สถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื�อวตัถุประสงคใ์นการแสดงความเหน็ต่อความมปีระสทิธผิลของการควบคุมภายในของกองทุน  

• ประเมนิความเหมาะสมของนโยบายการบญัชทีี�ผูบ้รหิารกองทุนฯ ใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบญัชี
และการเปิดเผยขอ้มลูที�เกี�ยวขอ้งซึ�งจดัทาํขึ�นโดยผูบ้รหิารกองทุนฯ  

• สรุปเกี�ยวกบัความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบญัชสีําหรบัการดําเนินงานต่อเนื�องของผู้บรหิารกองทุนฯ และจาก
หลกัฐานการสอบบญัชทีี�ไดร้บั สรุปว่ามคีวามไม่แน่นอนที�มสีาระสาํคญัที�เกี�ยวกบัเหตุการณ์หรอืสถานการณ์ที�อาจเป็นเหตุ
ใหเ้กดิขอ้สงสยัอย่างมนีัยสาํคญัต่อความสามารถของกองทุนในการดําเนินงานต่อเนื�องหรอืไม่ ถ้าขา้พเจา้ไดข้อ้สรุปว่ามี
ความไม่แน่นอนที�มีสาระสําคญั ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของผู้สอบบญัชีของข้าพเจ้าโดยให้ข้อสงัเกตถึงการ
เปิดเผยข้อมูลในงบการเงินที�เกี�ยวข้อง หรือถ้าการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้าจะ
เปลี�ยนแปลงไป ขอ้สรุปของขา้พเจ้าขึ�นอยู่กบัหลกัฐานการสอบบญัชทีี�ได้รบัจนถึงวนัที�ในรายงานของผู้สอบบญัชขีอง
ขา้พเจา้ อย่างไรกต็าม เหตุการณ์หรอืสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุใหก้องทุนตอ้งหยุดการดาํเนินงานต่อเนื�อง  
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• ประเมนิการนําเสนอ โครงสร้างและเนื�อหาของงบการเงนิโดยรวม รวมถงึการเปิดเผยขอ้มูลว่างบการเงนิแสดงรายการ
และเหตุการณ์ในรปูแบบที�ทาํใหม้กีารนําเสนอขอ้มลูโดยถูกตอ้งตามที�ควรหรอืไม่  

ขา้พเจ้าได้สื�อสารกบัผู้บรหิารกองทุนฯ ในเรื�องต่างๆ ที�สําคญั ซึ�งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที�ได้
วางแผนไว้ ประเด็นที�มีนัยสําคญัที�พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องที�มีนัยสําคญัในระบบการควบคุมภายในหาก
ขา้พเจา้ไดพ้บในระหว่างการตรวจสอบของขา้พเจา้  

ขา้พเจา้ไดใ้หค้ํารบัรองแก่ผูบ้รหิารกองทุนฯ ว่าขา้พเจา้ไดป้ฏบิตัติามขอ้กาํหนดจรรยาบรรณที�เกี�ยวขอ้งกบัความเป็นอสิระและ
ไดส้ื�อสารกบัผูบ้รหิารกองทุนฯ เกี�ยวกบัความสมัพนัธท์ั �งหมดตลอดจนเรื�องอื�นซึ�งขา้พเจา้เชื�อว่ามเีหตุผลที�บุคคลภายนอกอาจ
พจิารณาว่ากระทบต่อความเป็นอสิระของขา้พเจา้และมาตรการที�ขา้พเจา้ใชเ้พื�อป้องกนัไม่ใหข้า้พเจา้ขาดความเป็นอสิระ  

จากเรื�องที�สื�อสารกบัผูบ้รหิารกองทุนฯ ขา้พเจา้ไดพ้จิารณาเรื�องต่างๆ ที�มนียัสาํคญัมากที�สดุในการตรวจสอบ งบการเงนิในงวด
ปัจจุบนัและกําหนดเป็นเรื�องสาํคญัในการตรวจสอบ ขา้พเจา้ไดอ้ธบิายเรื�องเหล่านี�ในรายงานของผูส้อบบญัชเีวน้แต่กฎหมาย
หรอืขอ้บงัคบัไม่ใหเ้ปิดเผยต่อสาธารณะเกี�ยวกบัเรื�องดงักล่าว หรอืในสถานการณ์ที�ยากที�จะเกดิขึ�น ขา้พเจา้พจิารณาว่าไม่ควร
สื�อสารเรื�องดงักล่าวในรายงานของขา้พเจ้าเพราะการกระทําดงักล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุผลว่าจะมผีลกระทบ
ในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อสว่นไดเ้สยีสาธารณะจากการสื�อสารดงักล่าว 
 
ผูส้อบบญัชทีี�รบัผดิชอบงานสอบบญัชแีละการนําเสนอรายงานฉบบันี�คอื นายอนุสรณ์  เกยีรตกิงัวาฬไกล 

 

 

 
นายอนุสรณ์  เกยีรตกิงัวาฬไกล 
ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต เลขที� 2109 
บรษิทั เอเอสว ีแอนด ์แอสโซซเิอทส ์จาํกดั 
กรุงเทพมหานคร 
10 กรกฎาคม 2562 
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กองทุนเปิด แอล เอช ม ั �นคง 
(เดิมชื�อ กองทุนเปิด แอล เอช อินคมั พลสั) 

งบดลุ 
ณ วนัที� 34 เมษายน ./0. 

 

หน่วย : บาท

หมายเหตุ 2562 2561

สินทร ัพย ์

เงนิลงทุนตามมลูค่ายุติธรรม 713,152,632.96 302,438,720.60

(ราคาทุนปี 2562 : 670,125,734.26 บาท)

(ราคาทุนปี 2561 : 289,242,118.23 บาท)

เงนิฝากธนาคาร 6 38,125,657.07        2,147,758.81         

ดอกเบี�ยและเงนิปันผลค้างรับ 2,829,893.66          1,783,829.12         

ลกูหนี�จากการขายเงนิลงทุน 7 -                      643,577.47           

รวมสินทร ัพย ์ 754,108,183.69        307,013,886.00       

หนี(สิน

เจ้าหนี�จากการซื�อเงนิลงทุน 8 9,048,870.94          120,765.18           

เจ้าหนี�จากการรับซื�อคืนหน่วยลงทุน 488.43                  -                      

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 1,048,842.41          462,969.76           

หนี�สนิอื�น 1,010,879.41          28,348.78             

รวมหนี(สิน 11,109,081.19          612,083.72              

สินทร ัพยส์ุทธิ 742,999,102.50        306,401,802.28       

สินทร ัพยส์ุทธิ :

ทุนที�ได้รับจากผูถ้ือหน่วยลงทุน 700,423,983.02      296,913,665.23      

กําไรสะสม

บญัชีปรับสมดุล 14,668,870.43 2,798,879.70

กําไรสะสมจากการดําเนินงาน 5 27,906,249.05 6,689,257.35

สินทร ัพยส์ุทธิ 742,999,102.50        306,401,802.28       

สนิทรัพยสุ์ทธิต่อหน่วย 10.6078                10.3195               

จํานวนหน่วยลงทุนที�จําหน่ายแลว้ทั �งหมด ณ วนัสิ�นรอบระยะเวลาบญัชี (หน่วย) 70,042,398.2825     29,691,366.5103    

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงนินี�
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กองทุนเปิด แอล เอช ม ั �นคง 
(เดิมชื�อ กองทุนเปิด แอล เอช อินคมั พลสั) 

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน 
ณ วนัที� 34 เมษายน ./0. 

 

 
 

หน่วย : บาท

การแสดงรายละเอยีดเงนิลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงนิลงทุน

(%)

ชื�อหลกัทรัพย์ ชื�อย่อหลกัทรัพย์ อตัราดอกเบี�ย วนัครบกําหนด

พันธบตัร

พนัธบตัรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที� 12/91/62 CB19620B 5,000,000.00    5,000.0000       4,988,212.80     0.70               -            20/6/2562

พนัธบตัรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที� 13/91/62 CB19627B 64,000,000.00   64,000.0000     63,830,542.72   8.95               -            27/6/2562

รวมพันธบตัร 68,818,755.52    9.65                   

ต ั gวแลกเงิน

บริษัท เจริญโภคภัณฑอ์าหาร จํากัด (มหาชน) CPF19529A 50,000,000.00   50,000.0000     49,926,638.00   7.00               -            29/5/2562

รวมต ั gวแลกเงิน 49,926,638.00    7.00                   

หุ้นก ู้

บริษัท บา้นป ูจํากัด (มหาชน) BANPU207B 20,000,000.00   20,000.0000     20,522,050.80   2.88               4.3600       4/7/2563

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) BAY203A 10,000,000.00   10,000.0000     10,032,363.20   1.41               2.2500       29/3/2563

บริษัท บางกอก เชน ฮอสปิทอล จํากัด (มหาชน) BCH211A 10,000,000.00   10,000.0000     10,089,667.10   1.41               2.8700       27/1/2564

บริษัท เบอร์ลี� ยุคเกอร์ จํากัด (มหาชน) BJC199A 30,000,000.00   30,000.0000     30,052,023.30   4.21               2.3400       7/9/2562

บริษัท บทีีเอส กรุ๊ป โฮลดิ�งส ์จํากัด (มหาชน) BTSG209A 10,000,000.00   10,000.0000     10,028,963.10   1.41               2.5800       7/9/2563

บริษัท อซีี� บาย จํากัด (มหาชน) EB203A 10,000,000.00   10,000.0000     10,182,834.20   1.43               4.1000       12/3/2563

บริษัท กัลฟ์ เอน็เนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จํากัด (มหาชน) GULF221A 15,000,000.00   15,000.0000     15,003,303.30   2.10               2.7300       25/1/2565

บริษัท บตัรกรุงไทย จํากัด (มหาชน) KTC20OA 20,000,000.00   20,000.0000     20,249,407.00   2.84               3.1400       1/10/2563

ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮา้ส ์จํากัด (มหาชน) LHBANK203A 20,000,000.00   20,000.0000     19,918,005.40   2.79               1.7500       30/3/2563

บริษัท ภัทรลสิซิ�ง จํากัด (มหาชน) PL20NA 6,000,000.00    6,000.0000       6,024,235.86     0.84               2.9100       27/11/2563

บริษัท ภัทรลสิซิ�ง จํากัด (มหาชน) PL21NA 10,000,000.00   10,000.0000     9,974,540.70     1.40               2.7000       9/11/2564

บริษัท ควอลติี�เฮา้ส ์จํากัด (มหาชน) QH20NB 9,000,000.00    9,000.0000       9,089,867.43     1.27               2.9700       12/11/2563

บริษัท เอสพซีจีี จํากัด (มหาชน) SPCG21DA 20,000,000.00   20,000.0000     20,483,957.80   2.87               3.6200       16/12/2564

บริษัท ราชธานีลสิซิ�ง จํากัด (มหาชน) THANI20DC 20,000,000.00   20,000.0000     19,936,852.80   2.80               2.4800       11/12/2563

บริษัท โตโยต้า ลสีซิ�ง (ประเทศไทย) จํากัด TLT19NB 18,000,000.00   18,000.0000     18,029,245.68   2.53               2.1200       19/11/2562

บริษัท โตโยต้า ลสีซิ�ง (ประเทศไทย) จํากัด TLT201C 7,000,000.00    7,000.0000       7,008,042.37     0.98               2.0800       18/1/2563

รวมหุ้นก ู้ 236,625,360.04  33.17                 

 มลูค่าที�ตราไว้   จํานวนหน่วย มลูค่ายุติธรรม

อตัราส่วนของ

มลูค่ายุติธรรม 

(%)
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กองทุนเปิด แอล เอช ม ั �นคง (LHIP) 

กองทุนเปิด แอล เอช ม ั �นคง 
(เดิมชื�อ กองทุนเปิด แอล เอช อินคมั พลสั) 

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ) 
ณ วนัที� 34 เมษายน ./0. 

 

หน่วย : บาท

การแสดงรายละเอยีดเงนิลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงนิลงทุน

(%)

ชื�อหลกัทรัพย์ ชื�อย่อหลกัทรัพย์ อตัราดอกเบี�ย วนัครบกําหนด

หลกัทร ัพยจ์ดทะเบียน

เงินทุนและหลกัทร ัพย ์

บริษัท เอเซยีเสริมกิจลสีซิ�ง จํากัด (มหาชน) ASK -                 130,900.0000    3,089,240.00     0.43               

บริษัท บตัรกรุงไทย จํากัด (มหาชน) KTC -                 145,100.0000    5,876,550.00     0.82               

บริษัท เมอืงไทย แคปปิตอล จํากัด (มหาชน) MTC -                 39,400.0000     2,029,100.00     0.28               

บริษัท ศรีสวสัดิ � คอร์ปอเรชั �น จํากัด (มหาชน) SAWAD -                 37,200.0000     2,036,700.00     0.29               

บริษัท ราชธานี ลสิซิ�ง จํากัด (มหาชน) THANI -                 885,250.0000    5,488,550.00     0.77               

ธนาคาร

ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) BBL -                 39,000.0000     7,917,000.00     1.11               

ธนาคารเกียรตินาคิน จํากัด (มหาชน) KKP -                 139,700.0000    9,220,200.00     1.29               

บริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน) TCAP -                 65,100.0000     3,450,300.00     0.48               

วสัดุก่อสร้าง

บริษัท ปนูซเิมนต์ไทย จํากัด (มหาชน) SCC -                 17,100.0000     7,900,200.00     1.11               

ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์

บริษัท อนิโดรามา เวนเจอร์ส จํากัด (มหาชน) IVL -                 36,100.0000     1,651,575.00     0.23               

พลงังานและสาธารณูปโภค

บริษัท บ.ีกริม เพาเวอร์ จํากัด (มหาชน) BGRIM -                 62,900.0000     2,122,875.00     0.30               

บริษัท พลงังานบริสุทธิ � จํากัด (มหาชน) EA -                 33,000.0000     1,839,750.00     0.26               

บริษัท ผลติไฟฟ้า จํากัด (มหาชน) EGCO -                 20,000.0000     5,920,000.00     0.83               

บริษัท กัลฟ์ เอน็เนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จํากัด (มหาชน) GULF -                 31,700.0000     3,312,650.00     0.46               

บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) PTT -                 188,200.0000    9,174,750.00     1.29               

บริษัท ปตท. สาํรวจและผลติปิโตรเลยีม จํากัด (มหาชน) PTTEP -                 35,300.0000     4,712,550.00     0.66               

บริษัท ราช กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) RATCH -                 73,400.0000     4,569,150.00     0.64               

พัฒนาอสงัหาริมทร ัพย ์

บริษัท เอพ ี(ไทยแลนด์) จํากัด (มหาชน) AP -                 456,200.0000    3,603,980.00     0.51               

บริษัท ออริจิ�น พร็อพเพอร์ตี� จํากัด (มหาชน) ORI -                 228,300.0000    1,803,570.00     0.25               

บริษัท ศุภาลยั จํากัด (มหาชน) SPALI -                 163,500.0000    3,613,350.00     0.51               

 มลูค่าที�ตราไว้   จํานวนหน่วย มลูค่ายุติธรรม

อตัราส่วนของ

มลูค่ายุติธรรม 

(%)
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กองทุนเปิด แอล เอช ม ั �นคง (LHIP) 

กองทุนเปิด แอล เอช ม ั �นคง 
(เดิมชื�อ กองทุนเปิด แอล เอช อินคมั พลสั) 

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ) 
ณ วนัที� 34 เมษายน ./0. 

 

หน่วย : บาท

การแสดงรายละเอยีดเงนิลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงนิลงทุน

(%)

ชื�อหลกัทรัพย์ ชื�อย่อหลกัทรัพย์ อตัราดอกเบี�ย วนัครบกําหนด

อาหารและเครื�องด ื�ม

บริษัท เจริญโภคภัณฑอ์าหาร จํากัด (มหาชน) CPF -                 75,300.0000     2,051,925.00     0.29               

บริษัท โอสถสภา จํากัด (มหาชน) OSP -                 70,600.0000     2,170,950.00     0.30               

บริษัท ไทยยเูนี�ยน กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) TU -                 96,500.0000     1,823,850.00     0.26               

การแพทย ์

บริษัท บางกอก เชน ฮอสปิทอล จํากัด (มหาชน) BCH -                 122,700.0000    2,233,140.00     0.31               

บริษัท กรุงเทพดุสติเวชการ จํากัด (มหาชน) BDMS -                 74,200.0000     1,892,100.00     0.27               

การท่องเที�ยวและสนัทนาการ

บริษัท วรีันดา รีสอร์ท จํากัด (มหาชน) VRANDA -                 19,200.0000     192,000.00       0.03               

ขนส่งและโลจิสติกส ์

บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จํากัด (มหาชน) BEM -                 176,000.0000    1,918,400.00     0.27               

กองทุนรวมโครงสร้างพื�นฐานเพื�ออนาคตประเทศไทย TFFIF -                 1,394,000.0000 15,473,400.00   2.17               

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื�อสาร

บริษัท แอดวานซ ์อนิโฟร์ เซอร์วสิ จํากัด (มหาชน) ADVANC -                 55,900.0000     10,621,000.00   1.49               

บริษัท อนิทัช โฮลดิ�งส ์จํากัด (มหาชน) INTUCH -                 110,000.0000    6,545,000.00     0.92               

บริษัท ซนิเน็ค (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) SYNEX -                 15,000.0000     172,500.00       0.02               

กองทุนรวมโครงสร้างพื�นฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล DIF -                 1,925,081.0000 30,608,787.90   4.29               

กองทุนรวมอสงัหาริมทร ัพยแ์ละกองทร ัสตเ์พื�อการลงทุนในอสงัหาริมทร ัพย ์

ทรัสต์เพื�อการลงทุนในสทิธิการเช่าอสงัหาริมทรัพยภ์ิรัชออฟฟิศ BOFFICE -                 255,800.0000    3,530,040.00     0.50               

ทรัสต์เพื�อการลงทุนในสทิธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย ์CPN รีเทล โกรท CPNREIT -                 1,331,300.0000 38,940,525.00   5.46               

ทรัสต์เพื�อการลงทุนในอสงัหาริมทรัพยแ์ละสทิธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์

เพื�ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี� FTREIT -                 1,469,100.0000 20,126,670.00   2.82               

กองทุนรวมสทิธิการเช่าอสงัหาริมทรัพยฟิ์วเจอร์พาร์ค FUTUREPF -                 658,700.0000    15,940,540.00   2.24               

ทรัสต์เพื�อการลงทุนในสทิธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย ์อาคารสาํนักงาน จีแลนด์ GLANDRT -                 1,955,700.0000 25,032,960.00   3.51               

ทรัสต์เพื�อการลงทุนในสทิธิการเช่าอสงัหาริมทรัพยโ์กลเด้นเวนเจอร์ GVREIT -                 705,050.0000    11,069,285.00   1.55               

ทรัสต์เพื�อการลงทุนในสทิธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย ์เอส ไพรม ์โกรท SPRIME -                 158,600.0000    1,903,200.00     0.27               

 มลูค่าที�ตราไว้   จํานวนหน่วย มลูค่ายุติธรรม

อตัราส่วนของ

มลูค่ายุติธรรม 

(%)
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กองทุนเปิด แอล เอช ม ั �นคง (LHIP) 

กองทุนเปิด แอล เอช ม ั �นคง 
(เดิมชื�อ กองทุนเปิด แอล เอช อินคมั พลสั) 

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ) 
ณ วนัที� 34 เมษายน ./0. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หน่วย : บาท

การแสดงรายละเอยีดเงนิลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงนิลงทุน

(%)

ชื�อหลกัทรัพย์ ชื�อย่อหลกัทรัพย์ อตัราดอกเบี�ย วนัครบกําหนด

กองทุนรวมอสงัหาริมทรัพยแ์ละสทิธิการเช่าเทสโก้ โลตัส รีเทล โกรท TLGF -                 1,577,900.0000 33,451,480.00   4.69               

ทรัสต์เพื�อการลงทุนในอสงัหาริมทรัพยแ์ละสทิธิการเช่าไทยแลนด์

ไพร์ม พร็อพเพอร์ตี� TPRIME -                 2,013,400.0000 27,784,920.00   3.90               

ทรัสต์เพื�อการลงทุนในอสงัหาริมทรัพยแ์ละสทิธิการเช่าดับบลวิเอชเอ

พรีเมี�ยม โกรท WHART -                 1,108,679.0000 14,967,166.50   2.10               

รวมหลกัทร ัพยจ์ดทะเบียน 357,781,879.40  50.18                 

รวมเงินลงทุนท ั (งสิ(น (ราคาทุน 670,125,734.26 บาท) 713,152,632.96  100.00               

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงนินี�

 มลูค่าที�ตราไว้   จํานวนหน่วย มลูค่ายุติธรรม

อตัราส่วนของ

มลูค่ายุติธรรม 

(%)
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กองทุนเปิด แอล เอช ม ั �นคง (LHIP) 

กองทุนเปิด แอล เอช ม ั �นคง 
(เดิมชื�อ กองทุนเปิด แอล เอช อินคมั พลสั) 

งบแสดงการเปลี�ยนแปลงสินทรพัยส์ทุธิ 
สาํหรบัปีสิ(นสดุวนัที� 34 เมษายน ./0. 

 
 
 

หน่วย : บาท

หมายเหตุ 2562 2561

การเพิ�มขึ(น(ลดลง)ในสินทร ัพยส์ุทธิจากการดาํเนินงานในระหว่างปี

รายได้จากการลงทุนสุทธิ 9,252,967.75        7,397,775.88        

รายการกําไรสุทธิที�เกิดขึ�นจากเงนิลงทุน 2,604,106.52 9,732,696.03

รายการกําไรสุทธิที�ยงัไม่เกิดขึ�นจากเงนิลงทุน 29,830,296.33 20,525,144.44

การเพิ�มขึ(นสุทธิในสินทร ัพยส์ุทธิจากการดาํเนินงาน 41,687,370.60       37,655,616.35        

การแบ่งปันส่วนทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุน 12 (20,470,378.90)      (16,787,316.53)      

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

มลูค่าหน่วยลงทุนที�จําหน่ายในระหว่างปี 1,160,819,106.98  10,966,032.38      

มลูค่าหน่วยลงทุนที�รับซื�อคืนในระหว่างปี (745,438,798.46)   (424,684,557.62)    

การเพิ�มขึ(น(ลดลง)สุทธิของทุนที�ได ้ร ับ(ที�ร ับซื(อค ืน)จากผู้ถือหน่วยลงทุน 415,380,308.52     (413,718,525.24)    

การเพิ�มขึ(น(ลดลง)ของสินทร ัพยส์ุทธิในระหว่างปี 436,597,300.22     (392,850,225.42)    

สนิทรัพยสุ์ทธิต้นปี 306,401,802.28    699,252,027.70     

สินทร ัพยส์ุทธิปลายปี 742,999,102.50     306,401,802.28      

หน่วย : หน่วย

2562 2561

การเปลี�ยนแปลงของจาํนวนหน่วยลงทุน (มลูค่าหน่วยละ 10 บาท)

หน่วยลงทุนต้นปี 29,691,366.5103 71,142,702.5604   

บวก หน่วยลงทุนที�จําหน่ายในระหว่างปี 111,053,645.2974 1,066,313.0602

หัก หน่วยลงทุนที�รับซื�อคืนในระหว่างปี (70,702,613.5252) (42,517,649.1103)

หน่วยลงทุน ณ วนัสิ(นปี 70,042,398.2825   29,691,366.5103    

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงนินี�
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กองทุนเปิด แอล เอช ม ั �นคง (LHIP) 

กองทุนเปิด แอล เอช ม ั �นคง 
(เดิมชื�อ กองทุนเปิด แอล เอช อินคมั พลสั) 

งบกระแสเงินสด 
สาํหรบัปีสิ(นสดุวนัที� 34 เมษายน ./0. 

 

หน่วย : บาท

2562 2561

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน

การเพิ� มขึ(นในสินทร ัพยส์ุทธิจากการดาํเนินงาน 41,687,370.60       37,655,616.35      

รายการปรับกระทบการเพิ�มขึ�นสุทธิในสนิทรัพยสุ์ทธิจากการดําเนินงาน -

ให้เป็นเงนิสดสุทธิที�ได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดําเนินงาน :-

การซื�อเงนิลงทุน (1,373,344,407.89) (361,365,215.72)   

การจําหน่ายเงนิลงทุน 995,452,819.23    768,350,145.88    

การ(เพิ�มขึ�น)ลดลงในดอกเบี�ยและเงนิปันผลค้างรับ (1,046,064.54)      2,669,620.01       

การลดลงในลกูหนี�จากการขายเงนิลงทุน 643,577.47          27,053,498.69     

การลดลงในค่าใช้จ่ายรอการตัดบญัชี -                    5,540.31            

การเพิ�มขึ�น(ลดลง)ในเจ้าหนี�จากการซื�อเงนิลงทุน 8,928,105.76       (5,888,334.75)      

การเพิ�มขึ�น(ลดลง)ในเจ้าหนี�จากการรับซื�อคืนหน่วยลงทุน 488.43               (12,166,979.87)    

การเพิ�มขึ�น(ลดลง)ในค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 585,872.65          (555,391.23)        

การเพิ�มขึ�น(ลดลง)ในหนี�สนิอื�น 982,530.63          (6,722.72)           

รายการกําไรสุทธิที�เกิดขึ�นจากเงนิลงทุน (2,604,106.52)      (9,732,696.03)      

รายการกําไรสุทธิที�ยงัไม่เกิดขึ�นจากเงนิลงทุน (29,830,296.33)     (20,525,144.44)    

ส่วนเกิน(ตํ�า)มลูค่าตราสารหนี�ตัดจําหน่าย (387,920.85)         896,445.41         

เงินสดสุทธิได ้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดาํเนินงาน (358,932,031.36)    426,390,381.89    

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน

การจําหน่ายหน่วยลงทุนในระหว่างปี 1,160,819,106.98  10,966,032.38     

การรับซื�อคืนหน่วยลงทุนในระหว่างปี (745,438,798.46)   (424,684,557.62)   

การแบ่งปันส่วนทุนให้ผูถ้ือหน่วยลงทุน (20,470,378.90)     (16,787,316.53)    

เงินสดสุทธิได ้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจดัหาเงิน 394,909,929.62     (430,505,841.77)   

เงินฝากธนาคารเพิ� มขึ(น(ลดลง)สุทธิ 35,977,898.26       (4,115,459.88)       

เงนิฝากธนาคาร ณ วนัต้นปี 2,147,758.81       6,263,218.69       

เงินฝากธนาคาร ณ วนัสิ(นปี (หมายเหตุข้อ 6) 38,125,657.07       2,147,758.81        

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงนินี�
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กองทุนเปิด แอล เอช ม ั �นคง (LHIP) 

กองทุนเปิด แอล เอช ม ั �นคง 
(เดิมชื�อ กองทุนเปิด แอล เอช อินคมั พลสั) 

ข้อมลูทางการเงินที�สาํคญั 
สาํหรบัปีสิ(นสดุวนัที� 34 เมษายน ./0. 

 
 

 หน่วย : บาท

สาํหร ับปี สาํหร ับปี สาํหร ับงวด

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

ข้อมูลผลการดาํเนินงาน (ต ่อหน่วย)

มลูค่าหน่วยลงทุนเริ�มแรก -               -               10.0000

มลูค่าสนิทรัพยสุ์ทธิต้นปี 10.3195 9.8288 -                  

รายได้จากกิจกรรมลงทุน :

รายได้จากการลงทุนสุทธิ 0.1430           0.1805          0.2218             

รายการกําไรสุทธิที�เกิดขึ�นจากเงนิลงทุน 0.0403           0.2374          0.3026             

รายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิที�ยงัไม่เกิดขึ�นจากเงนิลงทุน 0.4612           0.5008          (0.0897)

รายได้จากกิจกรรมลงทุนทั �งสิ�น 0.6445 0.9187 0.4347

หัก การแบ่งปันส่วนทุนให้ผ ูถ้ือหน่วยลงทุน * (0.3562) (0.4280) (0.6059)

มูลค ่าสินทร ัพยส์ุทธิปลายปี/งวด 10.6078           10.3195          9.8288                

อตัราส่วนของกําไรสุทธิต่อมลูค่าสนิทรัพยสุ์ทธิถัวเฉลี�ยระหว่างปี/งวด (%) 6.9749           9.5072          4.2548             

อตัราส่วนทางการเงินที�สาํคญัและข้อมูลประกอบเพิ�มเติมที�สาํคญั

มลูค่าสนิทรัพยสุ์ทธิปลายปี/งวด (พนับาท) 742,999.10     306,401.80    699,252.03        

อตัราส่วนของค่าใช้จ่ายรวมต่อมลูค่าสนิทรัพยสุ์ทธิถัวเฉลี�ยระหว่างปี/งวด (%) 1.6472           1.6531          1.4302             

อตัราส่วนรายได้จากการลงทุนรวมต่อมลูค่าสนิทรัพยสุ์ทธิถัวเฉลี�ยระหว่างปี/งวด (%) 3.1954           3.5209          3.6014             

อตัราส่วนของจํานวนถัวเฉลี�ยถ่วงนํ�าหนักของการซื�อขายเงนิลงทุน

ระหว่างปี/งวดต่อมลูค่าสนิทรัพยสุ์ทธิถัวเฉลี�ยระหว่างปี/งวด (%) ** 197.9308        144.4519       362.6982          

ข้อมูลเพิ� มเติม **

*  คํานวณจากจํานวนหน่วยที�จําหน่ายแลว้ถัวเฉลี�ยระหว่างปี/งวด

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงนินี�

** ไม่นับรวมเงนิฝากธนาคาร เงนิลงทุนในตั �วสญัญาใช้เงนิ ใบรับฝากเงนิ และการซื�อขายเงนิลงทุนต้องเป็นรายการซื�อหรือขายเงนิลงทุนอย่างแท้จริงซึ�งไม่รวมถึงการซื�อ

โดยมสีญัญาขายคืนหรือการขายโดยมสีญัญาซื�อคืน
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กองทุนเปิด แอล เอช ม ั �นคง (LHIP) 

กองทุนเปิด แอล เอช ม ั �นคง 
(เดิมชื�อ กองทุนเปิด แอล เอช อินคมั พลสั) 
หมายเหตปุระกอบงบการเงิน 
สาํหรบัปีสิ(นสุดวนัที� 30 เมษายน 2562  

หน่วย : บาท  
+. ลกัษณะของกองทุนเปิด แอล เอช ม ั �นคง 

กองทุนเปิด แอล เอช มั �นคง (เดมิชื�อ กองทุนเปิด แอล เอช อนิคมั พลสั) จดทะเบยีนเปลี�ยนชื�อเมื�อวนัที� 3 พฤษภาคม 
2561 (“กองทุนฯ”) เป็นกองทุนรวมผสมแบบกําหนดสดัส่วนการลงทุนในตราสารทุนที�มีการกระจายลงทุนน้อยกว่า
เกณฑม์าตรฐาน (Specific fund) ซึ�งจดทะเบยีนเป็นกองทุนรวมกบัสาํนักงานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาด
หลักทรัพย์ (“ก.ล.ต.”) เมื�อวันที�  11 พฤษภาคม 2559 มีจํานวนเงินทุนจดทะเบียน 1,000 ล้านบาท (แบ่งเป็น 
100,000,000.0000 หน่วย มลูค่าหน่วยละ 10 บาท) ซึ�งไม่มกีาํหนดระยะเวลาสิ�นสดุโครงการ 
เมื� อวันที�  12 กรกฎาคม 2559 กองทุนฯ ได้จดทะเบียนเพิ�มทุนโครงการอีกจํานวน 1,000 ล้านบาท (แบ่งเป็น
100,000,000.0000 หน่วย มูลค่าหน่วยละ 10 บาท) รวมมูลค่าโครงการ 2,000 ล้านบาท (แบ่งเป็น 200,000,000.0000 
หน่วย มลูค่าหน่วยละ 10 บาท) 
กองทุนฯ จดัการโดย บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน แลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จาํกดั (“บรษิทัจดัการ”) 
กองทุนฯ มีนโยบายที�จะลงทุนในหรือมีไว้ซึ�งหลักทรัพย์ และ/หรือตราสารดังนี�  1) หน่วยลงทุนของกองทุนรวม
อสงัหารมิทรพัย์ หน่วยลงทุนของกองทุนรวมโครงสร้างพื�นฐาน หน่วยทรสัต์ของทรสัต์เพื�อการลงทุนในอสงัหารมิทรพัย ์
ตราสารอื�นใดที�ให้สทิธใินการได้มาหรอืที�มีผลตอบแทนอ้างอิงกบัตราสารดงักล่าวข้างต้น กลุ่มของตราสารหน่วยลงทุน
ดงักล่าวขา้งต้น 2) ตราสารแห่งทุนที�มปัีจจยัพื�นฐานด ีและ/หรอืมแีนวโน้มจ่ายปันผลสงู ทั �งนี�กองทุนจะลงทุนในหลกัทรพัย ์
และ/หรือตราสารตามข้อ 1 ถ ึงขอ้ 2 โดยเฉลี�ยในรอบปีบัญชีไม่เกินร้อยละ 80 ของมูลค่าทรพัย์สินสุทธิของกองทุน 
นอกจากนี�กองทุนอาจพจิารณาลงทุนในเงนิฝากธนาคาร ตราสารแห่งหนี� ตราสารกึ�งหนี�กึ�งทุน ใบสาํคญัแสดงสทิธ ิรวมถึง
หลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิอื�น หรอืการหาดอกผลโดยวธิอีื�นตามที�คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ประกาศกาํหนด 
นอกจากนี� กองทุนฯ อาจพิจารณาลงทุนในหรอืมีไว้ซึ�งสญัญาซื�อขายล่วงหน้า (Derivatives) โดยมวีตัถุประสงค์เพื�อ
ป้องกนัความเสี�ยง (Hedging) โดยเป็นไปตามหลกัเกณฑท์ี�สาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด ทั �งนี�กองทุนฯ จะ
ไม่ลงทุนในหรอืมีไว้ซึ�งหลกัทรพัย์หรอืตราสารที�เสนอขายในต่างประเทศ ตราสารทุนที�ไม่ได้จดทะเบียนในตลาด
หลกัทรพัย์ (Unlisted Securities) ตราสารที�มลีกัษณะของสญัญาซื�อขายล่วงหน้าแฝง (Structured note) รวมถงึจะไม่
ลงทุนในตราสารหนี�ที�มอีนัดบัความน่าเชื�อถอืตํ�ากว่าที�สามารถลงทุนได ้(Non - Investment Grade) และตราสารหนี�ที�
ไม่ไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเชื�อถอื (Unrated Securities) อย่างไรกต็ามกองทุนอาจมไีวซ้ึ�งตราสารหนี�ที�มอีนัดบัความ
น่าเชื�อถอืตํ�ากว่าที�สามารถลงทุนได้ (Non - investment grade) เฉพาะกรณีที�ตราสารหนี�นั �นได้รบัการจดัอนัดบัความ
น่าเชื�อถอืที�สามารถลงทุนได ้(Investment grade) ขณะที�กองทุนลงทุนเท่านั �น  
กองทุนฯ มนีโยบายจ่ายเงนิปันผลแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน ตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารที�กาํหนดในหนงัสอืชี�ชวน  

2. หลกัเกณฑใ์นการจดัทาํงบการเงิน 

2.1 งบการเงนินี�จดัทําขึ�นตามมาตรฐานการบญัชแีละมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ รวมถงึการตคีวามและแนวปฏบิตัิ
ทางการบญัชทีี�ประกาศใช้โดยสภาวชิาชพีบญัช ีและการแสดงรายการในงบการเงนิได้จดัทําขึ�นตามหลกัการบญัชทีี�
ร ับรองทั �วไปภายใต้พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 ซึ�งหมายความถึงมาตรฐานการบัญชีที�ออกภายใต้
พระราชบญัญตัวิชิาชพีบญัช ีพ.ศ. 2547 และไดจ้ดัทาํขึ�นตามหลกัเกณฑแ์ละรปูแบบที�กาํหนดในมาตรฐานการบญัช ี
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กองทุนเปิด แอล เอช ม ั �นคง (LHIP) 

กองทุนเปิด แอล เอช ม ั �นคง 
(เดิมชื�อ กองทุนเปิด แอล เอช อินคมั พลสั) 
หมายเหตปุระกอบงบการเงิน 
สาํหรบัปีสิ(นสุดวนัที� 30 เมษายน 2562  

หน่วย : บาท  

 ฉบับที� 106 เรื�อง การบัญชีสําหรบักิจการที�ดําเนินธุรกิจเฉพาะด้านการลงทุน ประกอบกับประกาศของสํานักงาน
คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยแ์ละสมาคมบรษิทัจดัการลงทุน  

2.2 ในการจดัทํางบการเงนิใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานการบญัชแีละมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ผูบ้รหิารตอ้งใชก้ารประมาณ
และขอ้สมมตฐิานหลายประการซึ�งมผีลกระทบต่อการกําหนดนโยบายและการรายงานจาํนวนเงนิที�เกี�ยวกบัสนิทรพัย ์หนี�สนิ 
รายได ้และค่าใชจ้่ายผลที�เกดิขึ�นจรงิจงึแตกต่างจากที�ประมาณการไว ้

3. มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ 
มาตรฐานการรายงานทางการเงนิที�เริ�มมผีลบงัคบัในปีปัจจุบนัและที�จะมผีลบงัคบัในอนาคตมรีายละเอยีด ดงันี� 

3.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงนิที�เริ�มมผีลบงัคบัใชใ้นปีปัจจบุนั 
สภาวิชาชีพบญัชีได้ออกและปรบัปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงนิและการตีความมาตรฐานการรายงานทาง
การเงนิฉบบัปรบัปรุง (ปรบัปรุง 2560) รวมถงึแนวปฏบิตัทิางบญัชฉีบบัใหม ่ซึ�งมผีลบงัคบัใชส้าํหรบัรอบระยะเวลาบญัชี
ที�เริ�มในหรือหลังวันที� 1 มกราคม 2561 ซึ�งมาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวไม่มีผลกระทบอย่างเป็น
สาระสาํคญัต่องบการเงนินี� 

3.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงนิใหม่ที�ยงัไมม่ผีลบงัคบัใช ้

• มาตรฐานการรายงานทางการเงนิที�จะมผีลบงัคบัใชส้าํหรบังบการเงนิที�มรีอบระยะเวลาบญัชทีี�เริ�มในหรอืหลงัวนัที� 1 
มกราคม 2562 
กองทุนฯ ไม่มแีผนที�จะนํามาตรฐานการรายงานทางการเงนิและการตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบั
ปรบัปรุง (ปรบัปรุง 2561) และฉบบัใหม่ รวมถึงแนวปฏบิตัทิางบญัช ีจํานวนหลายฉบบัซึ�งมผีลบงัคบัสาํหรบัรอบ
ระยะเวลาบญัชีที�เริ�มในหรือหลงัวนัที� 1 มกราคม 2562 มาใช้ก่อนวนัถือปฏิบตัิ ซึ�งฝ่ายบรหิารของกองทุนฯ ได้
ประเมนิแล้วเหน็ว่ามาตรฐานการรายงานทางการเงนิขา้งต้นจะไม่มผีลกระทบอย่างเป็นสาระสําคญัต่องบการเงนิ
สําหรบัปีที�เริ�มใช้มาตรฐานดังกล่าว โดยมีมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่ซึ�งได้มีการเปลี�ยนแปลง
หลกัการสาํคญั ดงันี� 
มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที� 15 เรื�อง รายไดจ้ากสญัญาที�ทํากบัลูกคา้ ใชแ้ทนมาตรฐานการบญัชแีละ
การตคีวามมาตรฐานบญัชทีี�เกี�ยวขอ้งต่อไปนี� 
มาตรฐานการบญัช ีฉบบัที� 11 (ปรบัปรุง 2560) สญัญาก่อสรา้ง 
มาตรฐานการบญัช ีฉบบัที� 18 (ปรบัปรุง 2560) รายได ้
การตคีวามมาตรฐานการบญัช ีฉบบัที� 31                           

(ปรบัปรุง 2560) 
รายได ้- รายการแลกเปลี�ยนเกี�ยวกบับรกิาร
โฆษณา 

การตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที� 13 
(ปรบัปรุง 2560)  

โปรแกรมสทิธพิเิศษแก่ลกูคา้ 

การตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที� 15 
(ปรบัปรุง 2560)  

สญัญาสาํหรบัการก่อสรา้งอสงัหารมิทรพัย ์
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กองทุนเปิด แอล เอช ม ั �นคง (LHIP) 

กองทุนเปิด แอล เอช ม ั �นคง 

(เดิมชื�อ กองทุนเปิด แอล เอช อินคมั พลสั) 
หมายเหตปุระกอบงบการเงิน 
สาํหรบัปีสิ(นสุดวนัที� 30 เมษายน 2562  

หน่วย : บาท  
การตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที� 18 

(ปรบัปรุง 2560)  
การโอนสนิทรพัยจ์ากลกูคา้ 

• มาตรฐานการรายงานทางการเงนิที�จะมผีลบงัคบัใช้สําหรบังบการเงนิที�มรีอบระยะเวลาบญัชทีี�เริ�มในหรอืหลงัวนัที�      
1 มกราคม 2563 
สภาวชิาชพีบญัชไีดอ้อกประกาศใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงนิในกลุ่มเครื�องมอืทางการเงนิ จาํนวน 5 ฉบบั ที�
จะมผีลบงัคบัใชส้าํหรบังบการเงนิที�มรีอบระยะเวลาบญัชทีี�เริ�มในหรอืหลงัวนัที� 1 มกราคม 2563 ประกอบดว้ย 
มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที� 7  การเปิดเผยขอ้มลูเครื�องมอืทางการเงนิ 
มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที� 9 เครื�องมอืทางการเงนิ 
มาตรฐานการบญัช ีฉบบัที� 32 การแสดงรายการเครื�องมอืทางการเงนิ 
การตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที� 16 การป้องกันความเสี�ยงของเงินลงทุนสุทธิใน

หน่วยงานต่างประเทศ 
การตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที� 19 การชาํระหนี�สนิทางการเงนิดว้ยตราสารทุน 
ปัจจุบนัฝ่ายบรหิารของกองทุนฯ อยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบที�อาจมีต่องบการเงนิในปีที�เริ�มใช้มาตรฐาน
ดงักล่าวมาถอืปฏบิตั ิ

4. นโยบายการบญัชีที�สาํคญั  

4.1 การรบัรูร้ายไดแ้ละค่าใชจ้่าย 
- ดอกเบี�ยรบั รบัรูเ้ป็นรายไดต้ามระยะเวลาที�พงึไดร้บัโดยคาํนึงถงึผลตอบแทนที�แทจ้รงิ 
- เงนิปันผลรบั รบัรูเ้ป็นรายไดต้ั �งแต่วนัที�ประกาศจ่ายและมสีทิธทิี�จะไดร้บั 
- บญัชสีว่นเกนิและสว่นตํ�ามลูค่าของตราสารหนี�ตดัจาํหน่ายตามวธิอีตัราดอกเบี�ยที�แทจ้รงิซึ�งยอดที�ตดัจาํหน่ายนี�แสดง

เป็นรายการปรบัปรุงกบัดอกเบี�ยรบั 
- กาํไรหรอืขาดทุนที�เกดิขึ�นจากการจาํหน่ายเงนิลงทุนรบัรูเ้ป็นรายไดห้รอืค่าใชจ้่าย ณ วนัที�จาํหน่ายเงนิลงทุน  
- ค่าใชจ้่ายรบัรูต้ามเกณฑค์งคา้ง 

4.2 เงนิลงทุนและการวดัค่าเงนิลงทนุ 
- เงนิลงทุนจะรบัรูเ้ป็นสนิทรพัยด์ว้ยจํานวนตน้ทุนของเงนิลงทุน ณ วนัที�กองทุนฯ มสีทิธใินเงนิลงทุน ต้นทุนของเงนิ

ลงทุนประกอบดว้ยรายจ่ายซื�อเงนิลงทุนและค่าใชจ้่ายโดยตรงทั �งสิ�นที�กองทุนฯ จ่ายเพื�อใหไ้ดม้าซึ�งเงนิลงทุนนั �น 
- หลักทรพัย์ที�เป็นตราสารทุนที�มีตลาดซื�อขายคล่องรองรับ แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมโดยใช้ราคาปิดในตลาด

หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยของวนัที�วดัค่าเงนิลงทุน  
- เงนิลงทุนในตราสารหนี�ในประเทศแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม โดยใช้ราคาหรอือตัราผลตอบแทนจากการซื�อขายที�

ประกาศโดยสมาคมตลาดตราสารหนี�ไทย ณ วนัที�วดัค่าเงนิลงทุน 
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กองทุนเปิด แอล เอช ม ั �นคง (LHIP) 

กองทุนเปิด แอล เอช ม ั �นคง 

(เดิมชื�อ กองทุนเปิด แอล เอช อินคมั พลสั) 
หมายเหตปุระกอบงบการเงิน 
สาํหรบัปีสิ(นสุดวนัที� 30 เมษายน 2562  

หน่วย : บาท  
- กองทุนฯ ใชว้ธิรีาคาทุนตดัจําหน่ายในการกาํหนดมูลค่ายุตธิรรมของตราสารหนี�ซึ�งมอีายุครบกาํหนดภายใน 90 วนั 

นับตั �งแต่วนัที�ลงทุนและไม่มเีงื�อนไขการต่ออายุเมื�อมูลค่ายุติธรรมของตราสารหนี�นั �นไม่แตกต่างจากราคาทุนตัด
จาํหน่ายอย่างเป็นสาระสาํคญั 

- กาํไร(ขาดทุน)สทุธทิี�ยงัไม่เกดิขึ�นจากการปรบัมลูค่าเงนิลงทุนใหเ้ป็นมลูค่ายุตธิรรมจะรบัรูใ้นงบกาํไรขาดทุน ณ วนัที�
วดัค่าเงนิลงทุน 

- ราคาทุนของเงนิลงทุนที�จาํหน่ายใชว้ธิถีวัเฉลี�ยถ่วงนํ�าหนกั 

4.3 การแบ่งปันสว่นทุนใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุน 
 กองทุนฯ จะบนัทกึลดกาํไรสะสม ณ วนัที�ประกาศจ่ายเงนิปันผล 

4.4 บญัชปีรบัสมดุล 
 บญัชปีรบัสมดุลถอืเป็นส่วนหนึ�งของกําไรสะสม ซึ�งจะบนัทกึเมื�อมกีารขายหรอืรบัซื�อคนืหน่วยลงทุนของกองทุนฯ เพื�อ

ทําใหผู้้ถือหน่วยลงทุนมสี่วนในสนิทรพัยส์ุทธขิองกจิการลงทุนหรอืได้รบัส่วนแบ่งจากกจิการลงทุนเท่าเทยีมกนัไม่ว่า     
ผูถ้อืหน่วยลงทุนนั �นจะลงทุนหรอืเลกิลงทุนในกจิการลงทุน ณ เวลาใด 

5. กาํไร(ขาดทุน)สะสมจากการดาํเนินงานต้นปี 

 2562 2561 

รายไดจ้ากเงนิลงทุนสทุธสิะสม (เริ�มสะสม 11 พ.ค. 59) 25,529,754.14 18,131,978.26 

กาํไรสทุธทิี�เกดิขึ�นจากเงนิลงทุนสะสม (เริ�มสะสม 11 พ.ค. 59) 34,462,064.20 24,729,368.17 
กาํไร(ขาดทุน)สทุธทิี�ยงัไม่เกดิขึ�นจากเงนิลงทุนสะสม                 
(เริ�มสะสม 11 พ.ค. 59) 13,196,602.37 (7,328,542.07) 

หกั การแบง่ปันสว่นทุนใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุน (เริ�มสะสม 11 พ.ค. 59) (66,499,163.36) (49,711,846.83) 

กาํไร(ขาดทุน)สะสมจากการดาํเนินงานต้นปีทั (งสิ(น 6,689,257.35 (14,179,042.47) 

6. เงินฝากธนาคาร 

ณ วนัที� 30 เมษายน 2562 และ 2561 เงนิฝากธนาคาร ประกอบดว้ย :-  

 อตัราดอกเบี�ยต่อปี (%) จาํนวนเงนิ 

 2562 2561 2562 2561 

ธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน) 0.375    0.375 38,125,657.07 2,147,758.81 
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กองทุนเปิด แอล เอช ม ั �นคง (LHIP) 

กองทุนเปิด แอล เอช ม ั �นคง 

(เดิมชื�อ กองทุนเปิด แอล เอช อินคมั พลสั) 
หมายเหตปุระกอบงบการเงิน 
สาํหรบัปีสิ(นสุดวนัที� 30 เมษายน 2562  

หน่วย : บาท  

7. ล ูกหนี(จากการขายเงินลงทุน 

ณ วนัที� 30 เมษายน 2561 กองทุนฯ มลีูกหนี�จากการขายเงนิลงทุนจํานวน 0.64 ล้านบาท โดยกองทุนฯ ได้รบัชําระ
ลกูหนี�จากการขายเงนิลงทุนทั �งหมดแลว้ในวนัที� 2 พฤษภาคม 2561 (ปี 2562: ไม่ม)ี 

8. เจ้าหนี(จากการซื(อเงินลงทุน 

ณ วนัที� 30 เมษายน 2562 และ 2561 กองทุนฯ มเีจ้าหนี�จากการซื�อเงนิลงทุนจํานวน 9.05 ลา้นบาท และ 0.12 ล้าน
บาท โดยกองทุนฯ ได้จ่ายชําระเจ้าหนี�จากการซื�อเงนิลงทุนทั �งหมดแล้วในวนัที� 3 พฤษภาคม 2562 และ 2 พฤษภาคม 
2561 ตามลาํดบั 

9. ค ่าใช้จ่าย 

บรษิัทหลกัทรพัย์จดัการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จํากดั เป็นผู้จดัการกองทุนฯ และนายทะเบียนหน่วยลงทุน โดยมี
ธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน) เป็นผูด้แูลผลประโยชน์ของกองทุนฯ 
ค่าธรรมเนียมการจดัการ ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบยีน (รอ้ยละต่อปีของมลูค่าทรพัยส์นิ
ทั �งหมดหกัด้วยมูลค่าหนี�สนิทั �งหมด ทั �งนี� มูลค่าหนี�สนิทั �งหมดไม่รวมค่าธรรมเนียมการจดัการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแล
ผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบยีนหน่วยลงทุน ณ วนัที�คาํนวณ)                     
ซึ�งสามารถสรุปไดด้งันี� :- 

ค่าใชจ้่าย นโยบายการกาํหนดราคา 

ค่าธรรมเนียมการจดัการ ไม่เกนิรอ้ยละ 2.68 ต่อปี 
ค่าธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน์ ไม่เกนิรอ้ยละ 0.11 ต่อปี 
ค่าธรรมเนียมนายทะเบยีน ไม่เกนิรอ้ยละ 0.27 ต่อปี  
ค่าธรรมเนียมดงักล่าวรวมภาษมีลูค่าเพิ�ม 

10. รายการบญัชีที�เกี�ยวข้องกนั 

ในระหว่างปี กองทุนฯ มรีายการบญัชทีี�สาํคญักบักจิการที�เกี�ยวขอ้งกนั รายการธุรกจิดงักล่าวเป็นไปตามเงื�อนไขทางการคา้
และเกณฑต์ามที�ตกลงกนัระหว่างกองทุนฯ และกจิการที�เกี�ยวขอ้งกนั ซึ�งเป็นไปตามปกตธิุรกจิ โดยสามารถสรุปไดด้งันี� 

กจิการที�เกี�ยวขอ้งกนั ประกอบดว้ย :- 

ชื�อกจิการที�เกี�ยวขอ้งกนั ลกัษณะความสมัพนัธ ์

บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน แลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จาํกดั ผูจ้ดัการกองทุนและนายทะเบยีนหน่วยลงทุน 

บรษิทั แลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จาํกดั (มหาชน) ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ในบรษิทัใหญ่ 

บรษิทั ควอลติี� เฮา้ส ์จาํกดั (มหาชน) ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ในบรษิทัใหญ่ 
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กองทุนเปิด แอล เอช ม ั �นคง (LHIP) 

กองทุนเปิด แอล เอช ม ั �นคง 

(เดิมชื�อ กองทุนเปิด แอล เอช อินคมั พลสั) 
หมายเหตปุระกอบงบการเงิน 
สาํหรบัปีสิ(นสุดวนัที� 30 เมษายน 2562  

หน่วย : บาท  

ธนาคารแลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จาํกดั (มหาชน) ผูถ้อืหุน้ใหญ่ร่วมกนั 

บรษิทัหลกัทรพัย ์แลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จาํกดั (มหาชน) ผูถ้อืหุน้ใหญ่ร่วมกนั 

รายการระหว่างกนัที�สาํคญั มีดงัต่อไปนี(  

  สาํหรบัปีสิ�นสดุวนัที� 30 เมษายน 

 นโยบายการกาํหนดราคา 2562 2561 

• บริษทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน แลนด ์แอนด ์เฮ้าส ์จาํกดั  

ค่าธรรมเนียมการจดัการ ตามเกณฑท์ี�ระบุในหนงัสอืชี�ชวน 7,994,540.11 5,297,866.72 

ค่าธรรมเนียมนายทะเบยีน ตามเกณฑท์ี�ระบุในหนงัสอืชี�ชวน 1,598,908.10 1,059,573.34 

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

ซื�อหลกัทรพัย ์ ราคาตลาด 3,292,222.19 1,776,423.73 

ขายหลกัทรพัย ์ ราคาตลาด 3,699,621.41 992,152.24 

รายไดเ้งนิปันผล ตามอตัราที�ประกาศจ่าย 114,280.00                 - 

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

ซื�อหลกัทรพัย ์ ราคาตลาด 11,704,451.92                 - 

ขายหลกัทรพัย ์ ราคาตลาด 2,478,974.16                 - 

รายไดเ้งนิปันผล ตามอตัราที�ประกาศจ่าย 17,608.00                 - 

รายไดด้อกเบี�ย ราคาตลาด 124,495.88                 - 

• ธนาคารแลนด ์แอนด ์เฮ้าส ์จาํกดั (มหาชน) (ในฐานะผูอ้อกหลกัทรพัย)์  

ซื�อหลกัทรพัย ์ ราคาตลาด                 - 20,000,000.00 

รายไดด้อกเบี�ย ราคาตลาด 350,000.00 30,685.00 

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

ซื�อหลกัทรพัย ์ ราคาตลาด 17,795,693.18 9,510,627.73 

ขายหลกัทรพัย ์ ราคาตลาด 1,315,277.44 25,396,467.75 
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กองทุนเปิด แอล เอช ม ั �นคง (LHIP) 

กองทุนเปิด แอล เอช ม ั �นคง 

(เดิมชื�อ กองทุนเปิด แอล เอช อินคมั พลสั) 
หมายเหตปุระกอบงบการเงิน 
สาํหรบัปีสิ(นสุดวนัที� 30 เมษายน 2562  

หน่วย : บาท  

ค่านายหน้า ตามที�ระบุในสญัญา 30,630.75 56,067.03 

ยอดคงเหลือที�ม ีสาระสาํคญักบักิจการที�เกี�ยวข้องกนั มีดงัต่อไปนี( 

  ณ วนัที� 30 เมษายน 

 นโยบายการกาํหนดราคา 2562 2561 

• บริษทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน แลนด ์แอนด ์เฮ้าส ์จาํกดั  

ค่าธรรมเนียมการจดัการคา้งจ่าย 824,172.73 343,160.72 

ค่าธรรมเนียมนายทะเบยีนคา้งจา่ย 164,834.54 68,632.15 

• บริษทั แลนด ์แอนด ์เฮ้าส ์จาํกดั (มหาชน)  

หลกัทรพัย ์ ราคาตลาด                 - 809,600.00 

• บริษทั ควอลิตี( เฮ้าส ์จาํกดั (มหาชน)  

หลกัทรพัย ์ ราคาตลาด 9,089,867.43                 - 

ดอกเบี�ยคา้งรบั ราคาตลาด 124,495.88                 - 

• ธนาคารแลนด ์แอนด ์เฮ้าส ์จาํกดั (มหาชน)  

หลกัทรพัย ์ ราคาตลาด 19,918,005.40 19,994,212.40 

ดอกเบี�ยคา้งรบั ราคาตลาด 30,685.00 30,685.00 

11. ข้อม ูลเกี�ยวกบัการซื(อขายเงินลงทุน 

 กองทุนฯ ไดซ้ื�อและขายเงนิลงทุนในระหว่างปีสิ�นสดุวนัที� 30 เมษายน 2562 และ 2561 โดยไม่รวมเงนิลงทุนในเงนิฝาก
ธนาคารและตั �วสญัญาใช้เงนิเป็นจํานวนเงนิ 2,368.80 ล้านบาท และ 1,129.72 ล้านบาท โดยคิดเป็นอตัราร้อยละ 
396.3367 และ 285.2281 ต่อมลูค่าสนิทรพัยส์ทุธถิวัเฉลี�ยระหว่างปี ตามลาํดบั 
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กองทุนเปิด แอล เอช ม ั �นคง (LHIP) 

กองทุนเปิด แอล เอช ม ั �นคง 

(เดิมชื�อ กองทุนเปิด แอล เอช อินคมั พลสั) 
หมายเหตปุระกอบงบการเงิน 
สาํหรบัปีสิ(นสุดวนัที� 30 เมษายน 2562  

หน่วย : บาท  

12. การแบ่งปันส่วนทุนให้ผ ูถ้ือหน่วยลงทุน 

สาํหรบัปีสิ�นสดุวนัที� 30 เมษายน 2562 และ 2561 กองทุนฯ ไดจ้่ายเงนิปันผลใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงนิปันผล 
ดงันี� :- 

วนัที�ปิดสมุดทะเบยีน สาํหรบัรอบระยะเวลา 
อตัราต่อหน่วย 
(บาท/หน่วย) 

สาํหรบัปีสิ�นสดุวนัที� 30 เมษายน 

2562 2561 

22 กนัยายน 2560 1 สงิหาคม 2560 - 31 สงิหาคม 2560 0.15     - 5,569,145.45 
20 ตุลาคม 2560 1 กนัยายน 2560 - 29 กนัยายน 2560 0.10     - 3,608,756.82 
22 ธนัวาคม 2560 1 ตุลาคม 2560 - 30 พฤศจกิายน 2560 0.09     - 2,978,024.04 
16 กุมภาพนัธ ์2561 1 ธนัวาคม 2560 - 31 มกราคม 2561 0.15     - 4,631,390.22 
22 มถุินายน 2561 1 เมษายน 2561 - 31 พฤษภาคม 2561 0.05 2,222,967.92     - 
24 สงิหาคม 2561 1 มถุินายน 2561 - 31 กรกฎาคม 2561 0.05 2,332,955.52     - 
19 ตุลาคม 2561 1 สงิหาคม 2561 - 30 กนัยายน 2561 0.05 3,031,678.70     - 
22 กุมภาพนัธ ์2562 1 ตุลาคม 2561 - 31 มกราคม 2562 0.05 3,727,745.22     - 

19 เมษายน 2562 1 กุมภาพนัธ ์2562 - 31 มนีาคม 2562 0.15 9,155,031.54     - 

  รวม 20,470,378.90 16,787,316.53 

13. เคร ื�องม ือทางการเงิน 

กองทุนฯ มนีโยบายที�จะบรหิารความเสี�ยงของเครื�องมอืทางการเงนิ ดงันี� :- 

13.1 ความเสี�ยงจากการดาํเนินงานของผูอ้อกตราสาร (Business Risk) 
ความเสี�ยงที�เกิดจากการดําเนินงานของผู้ออกตราสาร หากผลการดําเนินงานหรอืฐานะการเงนิของผู้ออกตราสาร 
รวมทั �งความสามารถในการทํากําไรของผู้ออกตราสารเปลี�ยนแปลงไป ซึ�งอาจกระทบต่อราคาซื�อขายของตราสาร 
อย่างไรก็ตาม กองทุนฯ จะพิจารณาคัดเลือกหลักทรัพย์ที�จะลงทุน โดยการวิเคราะห์สถานะทางการเงิน ผลการ
ดําเนินงาน การบรหิารงาน เพื�อประกอบการตดัสนิใจลงทุน และยงัจะทําการตดิตามขอ้มูลข่าวสารของผู้ออกตราสาร
อย่างใกลช้ดิและต่อเนื�อง เพื�อปรบัเปลี�ยนแผนการลงทุนอย่างเหมาะสม 

13.2 ความเสี�ยงจากความสามารถในการชาํระหนี�ของผูอ้อกตราสาร (Credit Risk) 
ความเสี�ยงที�ผูอ้อกตราสารไม่สามารถชําระคนืเงนิต้นหรอืดอกเบี�ยไดต้ามกําหนดเวลาหรอืชําระไม่ครบตามจํานวนที�
สญัญาไว ้อย่างไรกต็าม กองทุนฯ จะวเิคราะหค์ุณภาพและความสามารถในการชาํระหนี�ของผูอ้อกตราสาร และทบทวน
ฐานะการเงนิและความน่าเชื�อถอืของผูอ้อกตราสารอย่างสมํ�าเสมอ 
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กองทุนเปิด แอล เอช ม ั �นคง (LHIP) 

กองทุนเปิด แอล เอช ม ั �นคง 

(เดิมชื�อ กองทุนเปิด แอล เอช อินคมั พลสั) 
หมายเหตปุระกอบงบการเงิน 
สาํหรบัปีสิ(นสุดวนัที� 30 เมษายน 2562  

หน่วย : บาท  

13.3 ความเสี�ยงดา้นการตลาด (Market Risk) 
ความเสี�ยงจากความผนัผวนของตราสารที�เกดิจากการเปลี�ยนแปลงในสถานการณ์ทางเศรษฐกจิ สงัคม และการเมอืง
ของประเทศ ซึ�งเป็นความเสี�ยงที�บรษิทัผูอ้อกตราสารไม่สามารถจะควบคุมได ้อย่างไรกต็าม กองทุนฯ จะพจิารณาระดบั
ความผนัผวนของตราสารที�ลงทุนอนัเนื�องมาจากปัจจยัต่างๆ อย่างต่อเนื�องและสมํ�าเสมอ เพื�อนําไปใช้ประกอบการ
ตดัสนิใจลงทุนใหเ้หมาะสมกบัสภาวการณ์การเมอืง และภาวะตลาดเงนิ และตลาดทุนซึ�งอาจสง่ผลกระทบต่อการลงทุน
ในตราสารดงักล่าว 

13.4 ความเสี�ยงจากการขาดสภาพคล่องของตราสาร (Liquidity Risk) 
เกดิจากการที�กองทุนฯ ไม่สามารถจาํหน่ายตราสารนั �นๆ ไดใ้นราคาที�เหมาะสมหรอืภายในระยะเวลาที�ต้องการ อย่างไร
กต็าม กองทุนฯ จะพจิารณาลงทุนในตราสารที�มคีุณภาพและมสีภาพคล่องใหเ้หมาะสมกบัประเภทลกัษณะและนโยบาย
การลงทุน เพื�อมคีวามคล่องตวัในการบรหิารกองทุน ทั �งนี� แนวทางการบรหิารความเสี�ยงจากการขาดสภาพคล่องของ
ตราสาร จะขึ�นอยู่กบัการพจิารณาตดัสนิใจของกองทุนฯ โดยคาํนึงถงึผลประโยชน์สงูสดุของผูถ้อืหน่วยลงทุนเป็นสาํคญั 

14. การอนุมตัิงบการเงิน 

 งบการเงนินี�ไดร้บัอนุมตัใิหอ้อกโดยผูม้อีาํนาจของกองทุนฯ เมื�อวนัที� 10 กรกฎาคม 2562 
 


