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ประเภทโครงการ

: กองทุนรวมผสมแบบไม่กำหนดสัดส่วนกำรลงทุนในตรำสำรแห่งทุน ประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

นโยบายการลงทุน

: กองทุนจะลงทุนในหรือมีไว้ซง่ึ ตรำสำรแห่งทุนทีม่ แี นวโน้มกำรเติบโตทำงธุรกิจ หรือมีปัจจัยพืน้ ฐำน
ดี ตรำสำรแห่งหนี้ ตรำสำรกึง่ หนี้กง่ึ ทุน ใบสำคัญแสดงสิทธิ เงินฝำกธนำคำร รวมถึงหลักทรัพย์หรือ
ทรัพ ย์สิน อื่น หรือกำรหำดอกผลโดยวิธีอ่ืน ตำมที่ค ณะกรรมกำร ก.ล.ต. หรือ สำนั ก งำนประกำศ
กำหนด ทัง้ นี้ กำรลงทุนในตรำสำรแห่งทุนจะมีสดั ส่วนตัง้ แต่รอ้ ยละ 0 - 100 ของมูลค่ำทรัพย์สนิ สุทธิ
ของกองทุน โดยผู้จดั กำรกองทุนจะปรับสัดส่วนกำรลงทุนและกลยุทธ์กำรลงทุนให้เหมำะสมกับ
สภำวกำรณ์ และกำรคำดกำรณ์ ลงทุนในแต่ละขณะ เพื่อสร้ำงผลตอบแทนที่ดีจำกกำรลงทุน และ
คำนึงถึงควำมเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นเป็ นสำคัญ ซึ่งหำกผู้จดั กำรกองทุนพิจำรณำว่ำตรำสำรทุนมีควำม
เหมำะสมที่จะลงทุน ผู้จดั กำรกองทุนจะพิจำรณำลงทุนในหุ้นของบริษัทขนำดกลำงและขนำดเล็ก
เป็ นอัน ดับ แรก แต่ ห ำกกำรลงทุ น ในหุ้น ของบริษั ท ขนำดกลำงและขนำดเล็ก ไม่ เป็ นไปตำมที่
คำดกำรณ์ไว้ ผูจ้ ดั กำรกองทุนอำจจะพิจำรณำลงทุนในหุ้นกลุ่มอื่น ทัง้ นี้เพื่อประโยชน์ของกองทุน
เป็ นหลัก
ทัง้ นี้ กองทุนอำจจะพิจำรณำลงทุนในหน่ วย private equity ตำมประกำศสำนักงำนคณะกรรมกำร
ก.ล.ต. ไม่เกินร้อยละ 20ของมูลค่ำทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุน
กองทุนอำจลงทุนหรือมีไว้ซ่ึงสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำ (Derivatives) เพื่อลดควำมเสี่ยง (Hedging)
โดยเป็ นไปตำมหลักเกณฑ์หรือได้รบั ควำมเห็นชอบจำกสำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. โดยจะไม่
ลงทุนในหรือมีไว้ซ่ึงตรำสำรที่มลี กั ษณะของสัญญำซื้อขำยล่ วงหน้ ำแฝง (Structured Notes) ตรำ
สำรทุนของบริษทั ทีไ่ ม่ได้จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ฯ (Unlisted securities) รวมถึงตรำสำรหนี้
ที่มอี นั ดับควำมน่ ำเชื่อถือต่ำกว่ำที่สำมำรถลงทุนได้ (non – investment grade) และตรำสำรหนี้ท่ี
ไม่ได้รบั กำรจัดอันดับควำมน่ำเชื่อถือ (Unrated Securities)
ทัง้ นี้ กองทุนอำจลงทุนในหรือมีไว้ซ่งึ ตรำสำรแห่งหนี้ทม่ี อี นั ดับควำมน่ ำเชื่อถือทีต่ วั ตรำสำรหรือทีผ่ ู้
ออกตรำสำรต่ำกว่ำทีส่ ำมำรถลงทุนได้ (Non-investment grade) ตรำสำรหนี้ทไ่ี ม่ได้รบั กำรจัดอันดับ
ควำมน่ ำ เชื่อ ถือ (Unrated Securities) หรือ ตรำสำรทุ น ของบริษั ท ที่ไ ม่ ไ ด้จ ดทะเบีย นในตลำด
หลัก ทรัพ ย์ ฯ (Unlisted Securities) เฉพำะในกรณี ท่ีต รำสำรหนี้ นั ้น ได้ ร ับ กำรจัด อัน ดับ ควำม
น่ ำเชื่อถือที่ตวั ตรำสำรหรือที่ผู้ออกตรำสำรในอันดับที่สำมำรถลงทุนได้ (Investment Grade) หรือ
จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ (Listed Securities) แล้วแต่กรณี ในขณะทีก่ องทุนลงทุนเท่ำนัน้
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เรียน

ท่ำนผูถ้ อื หน่วยลงทุน
กองทุนเปิ ด แอล เอช เอ็ม เอส เฟล็กซิเบิล้

บริษทั หลักทรัพย์จดั กำรกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้ำส์ จำกัด ขอนำส่ง “รำยงำนสรุปสถำนะกำรลงทุน” เพื่อรำยงำน ผล
กำรดำเนินงำนของกองทุนตัง้ แต่วนั ที่ 1 กรกฎำคม 2562 ถึงวันที่ 30 มิถุนำยน 2563 มำเพื่อโปรดทรำบ
สภาพตลาดในรอบบัญชีตงั ้ แต่วนั ที่ 1 กรกฎาคม 2562 ถึงวันที่ 30 มิ ถนุ ายน 2563
SET Index เดือน ก.ค. 2562 ตลำดหุน้ พักตัวหลังจำกที่ปรับตัวขึน้ อย่ำงร้อนแรงกว่ำ 110 จุด (+6.8%) ในเดือน มิ.ย. ทีผ่ ่ำนมำ
โดยในเดือนนี้ตลำดยังคงคำดหวัง Fed จะปรับลดอัตรำดอกเบีย้ รัฐบำลกลับสู่ระบอบประชำธิปไตยเต็มรูปแบบ ส่งผลให้สถำบันจัดอันดับ
ควำมน่ ำเชื่อถือของต่ ำงประเทศ อำทิ Fitch rating และ Moody ปรับเพิ่ม Outlook ของประเทศขึ้นจำก Stable เป็ น Positive ส่ งผลให้
Fund flow ต่ ำงชำติย ังไหลเข้ำตลำดหุ้นไทยอย่ ำงต่ อเนื่ อง อย่ ำงไรก็ตำมด้วยดัชนี ท่ีปรับขึ้นร้อนแรงไปแล้วในเดือนที่ผ่ ำนมำท ำให้
Valuation ของ SET เริม่ ตึงตัว,ตัวเลขเศรษฐกิจยังอ่อนแอ โดยเฉพำะตัวเลขกำรส่งออกเดือน มิ.ย. (ไม่รวมทองคำ และน้ ำมัน) หดตัวมำก
ถึง 8%yoy หดตัวมำกสุดในรอบ 3 ปี ครึง่ ปั ญหำภัยแล้งรุนแรงและขยำยตัวเป็ นวงกว้ำงไปในหลำยพืน้ ที่ อีกทัง้ ผลประกอบกำรของบริษทั
จดทะเบียนในไตรมำส 2/2562 มีสญ
ั ญำณชะลอตัว กลุ่มธนำคำรแม้งบกำรเงินจะออกมำตำมตลำดคำดแต่เริม่ เห็นสัญญำณ NPL สูงขึน้ ใน
หลำยภำคธุรกิจ อีกทัง้ ยังมีปัจจัยลบจำกกำรออกมำตรกำรสกัดกำรเก็งกำไรค่ำเงินบำทของแบงก์ชำติ ปั จจัยเหล่ำนี้กดดันให้นักลงทุน
สถำบันเดินหน้ำขำยปรับพอร์ตกดดัน SET Index ตลอดทัง้ เดือน
โดยในช่วงเดือน ส.ค. 2562 SET Index ปรับตัวลงในทิศทำงเดียวกับตลำดหุ้นต่ำงประเทศเนื่องจำกนักลงทุนกลับมำกังวลต่อ
ปั ญหำสงครำมกำรค้ำที่รุนแรงมำกขึ้นหลังจำกจีนและสหรัฐอเมริกำต่ำงประกำศเพิ่มภำษีนำเข้ำสินค้ำระหว่ำงกันเพิ่มขึ้น นอกจำกนี้
นักลงทุนยังเทขำยสินทรัพย์เสี่ยงเนื่องจำกกังวลกับภำวะเศรษฐกิจถดถอยหลังจำกอัตรำผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบำลสหรัฐเกิดภำวะ
Invert yield curve นอกจำกนี้ ภำยในประเทศก็มีปั จจัยกดดันเช่ น กัน อำทิ GDP ไตรมำส 2/2562 ขยำยตัว 2.3% ต่ ำสุ ดในรอบ 19
ไตรมำส, เกิดเหตุระเบิด 9 จุด ในพื้นที่ของกรุงเทพฯ และ ผู้ตรวจกำรแผ่นดินยื่นให้ศำลรัฐธรรมนู ญวินิจฉัยปมถวำยสัตย์ของนำยกฯ
กดดันให้ Set Index ณ สิน้ เดือน ส.ค. ลดลง 57 จุด (-3.3%) ปิ ดทีร่ ะดับ 1,655 จุด แต่อย่ำงไรก็ตำมยังคงมีปัจจัยบวกทีค่ ำดว่ำจะส่งผลดีต่อ
ตลำดหุน้ ได้แก่ กนง. มีมติ 5:2 เสียงให้ลดอัตรำดอกเบี้ยนโยบำย 0.25% เป็ น 1.5% ซึง่ เป็ นกำรลดอัตรำดอกเบี้ยเป็ นครัง้ แรกในรอบ 4 ปี
และครม. อนุ มตั มิ ำตรกำรกระตุ้นเศรษฐกิจ 3 ด้ำนมูลค่ำ 3.2 แสนล้ำนบำท เน้นมำตรกำรเร่งด่วน อำทิ แก้ปัญหำภัยแล้ง และช่วยเหลือ
ค่ำครองชีพซึง่ คำดว่ำจะสำมำรถกระตุน้ เศรษฐกิจได้
กำรซื้อขำยของตลำดหุน้ ไทยในเดือนกันยำยนมีควำมผันผวนค่อนข้ำงสูง โดยจิตวิทยำของตลำดหุน้ ไทยดีขน้ึ ในช่วงครึง่ แรก
ของเดือน ตำมปั จจัยบวกจำกต่ำงประเทศไม่ว่ำจะเป็ นข่ำวสำรด้ำนสงครำมกำรค้ำที่ผ่อนคลำยลง รวมทัง้ กำรที่ธนำคำรกลำงหลัก ๆ
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ได้ประกำศมำตรกำรกระตุ้นทำงกำรเงินเพิม่ เติม อย่ำงไรก็ดหี ลังจำกดัชนีฯ ปรับขึ้นทดสอบระดับ 1,680 จุดหลำยครัง้ (ซึ่งเป็ นระดับ
สำคัญทัง้ เชิง technical และ PE band) และไม่สำมำรถผ่ำนไปได้ ส่งผลให้มแี รงขำยทำกำไรออกมำค่อนข้ำงมำกในช่วงครึ่งหลังของ
เดือนกันยำยน ผนวกกับมีแรงขำยจำกฝั ง่ นักลงทุนสถำบันในประเทศออกมำเพิม่ เติม ซึง่ คำดว่ำจะเป็ นผลจำกกำรสำรองเงินสดเพื่อจอง
ซื้อหุ้น IPO และหุน้ PO ของบริษทั ขนำดใหญ่ต่ำง ๆ ขณะทีใ่ นสัปดำห์สุดท้ำยของเดือนนัน้ พบว่ำแรงขำยเริม่ เบำบำงลงจำกทุกฝ่ ำย
และตลำดหุ้นไทยเริม่ สร้ำงฐำนได้อีกครัง้ หนึ่ง ภำพรวมทัง้ เดือนจึงพบว่ำตลำดหุ้นไทยมีควำมผันผวนค่อนข้ำงสูงและปิ ดปรับลดลง
เล็กน้อยจำกเดือนก่อนหน้ำนัน้ ทัง้ นี้ดชั นีฯ ปิ ดเดือนที่ 1,637.22 ลดลง 1.07% ด้วยมูลค่ำกำรซื้อขำยเฉลีย่ ต่อวันที่ 5.67 หมื่นล้ำนบำท
ในเดือน ต.ค. 2562 ดัชนีตลำดหลักทรัพย์ผนั ผวนในทิศทำงลงเนื่องจำกนักลงทุนกังวลต่อภำวะเศรษฐกิจชะลอตัว หลังจำก
ตัวเลขชี้นำเศรษฐกิจของไทยในหลำยกิจกรรมยังหดตัวลงอย่ำงต่อเนื่อง นำโดย ดัชนีควำมเชื่อมั ่นผูบ้ ริโภคเดือน ก.ย. ต่ำสุดในรอบ 3
ปี , ตัวเลขส่งออกเดือน ก.ย. หดตัวต่อเนื่องอีก 1.4% ส่งผลให้ยอดรวม 9M19 ติดลบ 2.1%, หน่วยงำนทำงเศรษฐกิจทยอยลดเป้ ำ GDP
ของไทยในปี น้ีลง อำทิ World bank ลดคำดกำรณ์ GDP ไทยปี น้ีเป็ น 2.7% จำกเดิม 3.5% และ IMF ลดคำดกำรณ์ GDP ของไทยปี น้ี
เหลือขยำยตัว 2.9% จำกเดิมคำดขยำยตัว 3.5% ปั จจัยลบดังกล่ำวกดดันให้นักลงทุนเทขำยหุน้ ในกลุ่มธนำคำรเพรำะเชื่อว่ำเศรษฐกิจที่
ชะลอตัวจะทำให้อตั รำกำรเติบโตของสินเชื่อลดลงและยังนำมำซึ่งหนี้ NPLs ที่สูงขึ้น อีกทัง้ ยังมีกำรขำยหุ้นในกลุ่ม Real sector เพื่อ
ลดควำมเสีย่ งก่อนทีบ่ ริษทั เหล่ำนี้จะประกำศงบไตรมำส 3/2562 โดยคำดว่ำผลประกอบกำรของบริษทั จดทะเบียนส่วนใหญ่จะออกมำไม่
ดี โดยเฉพำะกลุ่มธุรกิจโรงกลันและปิ
่
โตรเคมี โดยมูลค่ำกำรซื้อขำยเฉลี่ยเดือน ต.ค. 2562 49,577 ล้ำนบำท ลดลง 12.6%mom นัก
ลงทุนต่ำงชำติขำยสุทธิ 2,325 ล้ำนบำท
ตลำดหุน้ ไทยในเดือน พ.ย. 2562 ซื้อขำยด้วยควำมผันผวนค่อนข้ำงสูง ตำมปั จจัยทัง้ ต่ำงประเทศและในประเทศทีม่ ที งั ้ บวกและ
ลบคละกัน ก่อนที่ดชั นีฯ จะปิ ดไม่เปลี่ยนแปลงมำกนักจำกสิ้นเดือน ต.ค. โดยดัชนีตลำดหุ้นไทยปรับขึ้นค่อนข้ำงดีในสัปดำห์แรกของ
เดือน รับข่ำวบวกจำกต่ำงประเทศเกี่ยวกับโอกำสที่จะเกิดดีลกำรค้ำระหว่ำงสหรัฐฯ และจีน และควำมเสี่ยงที่ลดลงต่อเศรษฐกิจสหรัฐฯ
ถดถอย อย่ำงไรก็ดตี ลำดหุ้นไทยเผชิญแรงขำยค่อนข้ำงมำกในช่วงกลำงเดือน จำกปั จจัยลบประกอบด้วย 1) กระแสข่ำวเกี่ยวกับกำร
เจรจำกำรค้ำและดีลกำรค้ำพลิกมำเป็ นลบเป็ นช่วงๆ 2) ผลประกอบกำร บจ.ไทยไตรมำส 3/2562 ต่ ำกว่ำที่นักวิเครำะห์คำดกำรณ์ และ
3) ตัวเลข GDP ไตรมำส 3/2562 ของไทยเติบโตต่ำกว่ำทีต่ ลำดคำดกำรณ์ไว้ ทัง้ นี้ในช่วงสัปดำห์สุดท้ำยของเดือน ดัชนี SET ฟื้ นตัวจำก
ทีล่ งไปทดสอบแถว ๆ ระดับต่ำสุดของรอบ ที่ 1,580 จุด ตำมข่ำวกำรเจรจำกำรค้ำทีก่ ลับมำเป็ นบวกอีกครัง้ ผนวกกับกำรทยอยประกำศ
มำตรกำรกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบำลไทยก่อนที่ตลำดหุ้นจะผันผวนทำงลงอีกครัง้ ช่ วงสิ้นเดือน หลังประธำนำธิบดีทรัมป์ ลงนำมใน
กฎหมำยติดตำมควำมเป็ นอิสระของฮ่องกง ซึง่ ส่งผลให้ทำงกำรจีนแถลงประณำมสหรัฐฯ และสร้ำงควำมกังวลต่อกำรเจรจำกำรค้ำ
ตลำดหุ้นไทยในเดือน ธ.ค. ยังคงซื้อขำยด้วยควำมผันผวนที่สูง โดย SET Index แกว่งตัวลงในช่วงครึง่ แรกของเดือน ไปทำ
จุดต่ ำสุดของเดือน ที่ 1,543.22 เมื่อวันที่ 17 ธ.ค. ด้วยแรงกดดันจำกแนวโน้มเศรษฐกิจไทยที่ยงั อยู่ในช่วงถูกปรับลดประมำณกำร
ต่อเนื่อง ทัง้ สำหรับปี 2562 และปี 2563 ผนวกกับควำมกังวลต่อปั จจัยกำรเมืองทัง้ ประเด็นควำมเคลื่อนไหวนอกสภำ และคะแนนเสียง
ของรัฐบำลในสภำฯ ทีไ่ ม่ได้แข็งแกร่งมำกนัก อย่ำงไรก็ดี ในช่วงครึง่ หลังของเดือนนัน้ SET Index ฟื้ นตัวได้บ้ำงแม้ปริมำณกำรซื้อขำย
จะค่อนข้ำงเบำบำงและยังไม่กำรยืนยันกำรปรับตัวขึน้ ชัดเจนมำกนัก โดยปั จจัยสนับสนุนกำรรีบำวด์ได้แก่ 1) ประเด็นกำรเจรจำกำรค้ำ
ระหว่ ำงสหรัฐฯ และจีน ซึ่งสำมำรถตกลงดีลกำรค้ำในเฟสแรกได้ และจะมีกำรลงนำมกันหลังช่ วงหยุ ดปี ใหม่ 2) กำรฟื้ นตัวของ
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รำคำน้ ำมันดิบซึง่ ได้ส่งผลดีต่อหุน้ ตัวหลัก ๆ ในกลุ่มพลังงำนและกลุ่มปิ โตรเคมี 3) แรงซื้อกลับในหุน้ จำพวกทีเ่ รียกว่ำ global cyclical
plays ทีร่ ำคำหุน้ ได้ปรับลดลงค่อนข้ำงมำกในช่วงก่อนหน้ำนี้ โดยมีปัจจัยกระตุน้ รำคำหุน้ จำกแนวโน้มภำคกำรผลิตและแนวโน้มกำรค้ำ
ของโลกที่น่ ำจะดูดีข้นึ บ้ำงในปี 2563 ทัง้ นี้ ดัชนีฯ ปิ ดเดือน ธ.ค. และปี 2562 ที่ 1,579.84 จุด ลดลง 0.68% จำกเดือนก่อนหน้ ำ
ด้วยมูลค่ำกำรซื้อขำยเฉลีย่ 4.68 หมื่นล้ำนบำท (5.20 หมื่นล้ำนบำทในเดือน พ.ย.) ด้ำนนักลงทุนต่ำงชำติขำยสุทธิ 2.45 หมื่นล้ำนบำท
นักลงทุ นสถำบันในประเทศซื้อสุทธิ 2.48 หมื่นล้ำนบำท พอร์ต บล. ขำยสุทธิ 1.9 พันล้ำนบำท และนั กลงทุ นรำยบุ คคลซื้อสุ ทธิ
1.6 พันล้ำนบำท
ตลำดหุน้ ไทยในเดือน ม.ค. 2563 ปรับตัวลดลงค่อนข้ำงแรง และซื้อขำยด้วยควำมผันผวนสูง โดยในช่วงครึง่ แรกของเดือน SET
Index ซื้อขำยอยู่ในกรอบแคบ ๆ และมีช่วงปรับขึน้ ได้บ้ำง หลังจำกนักลงทุนมีควำมหวังมำกขึน้ ต่อกำรฟื้ นตัวของเศรษฐกิจโลกหลังจำก
สหรัฐฯ และจีนบรรลุดลี กำรค้ำเฟสที่ 1 ได้ ณ วันที่ 15 ม.ค. อย่ำงไรก็ดี ในช่วงครึง่ หลังของเดือน พบว่ำภำวะกำรลงทุนในตลำดหุน้ ไทย
เป็ นลบมำกขึน้ อย่ำงชัดเจน หลังจำกประเทศจีนมีกำรระบำดอย่ำงหนักของ Coronavirus และพบกำรติดเชือ้ ในต่ำงประเทศเป็ นครัง้ แรกใน
วันที่ 20 ม.ค. ส่ งผลให้ทำงกำรจีนตัดสินใจห้ำม package tour ในประเทศจีนท ำกำรขำยทัวร์ให้ นั กท่ องเที่ยว กระทบแนวโน้ มกำร
ท่องเทีย่ วและเศรษฐกิจไทยอย่ำงมีนัยสำคัญ และนำไปสู่กำรปรับลดประมำณกำรเศรษฐกิจเพิม่ เติมในช่วงหลำยวันทีผ่ ่ำนมำ นอกจำกนี้
ประเด็นเศรษฐกิจภำยในประเทศก็มคี วำมไม่แน่ นอนมำกขึน้ หลังจำกประเด็นกำรเสียบบัตรแทนกันของ ส.ส. บำงรำย ทำให้ต้องมีกำรยื่น
ศำลฯ ตีควำม พ.ร.บ. งบประมำณปี 2563 ทีผ่ ่ำนสภำฯ ไปแล้ว ดัชนีฯ ปิ ดที่ 1,514.14 ลดลง 4.16% ด้วยมูลค่ำกำรซื้อขำยเฉลี่ยต่อวันที่
6.25 หมื่นล้ำนบำท (4.68 หมื่นล้ำนบำทในเดือน ธ.ค. 2562) ด้ำนนักลงทุนต่ำงชำติขำยสุทธิ 1.73 หมื่นล้ำนบำท สถำบันภำยในประเทศ
ขำยสุทธิ 1.23 หมื่นล้ำนบำท พอร์ต บล. ขำยสุทธิ 821 ล้ำนบำท และนักลงทุนรำยบุคคลซื้อสุทธิ 3.05 หมื่นล้ำนบำท
ตลำดหุ้นไทยในเดือน ก.พ. 2553 ปรับตัวลดลงแรงมำก โดยปั จจัยลบที่สำคัญได้แก่กำรระบำดของโคโรนำไวรัส Covid-19
ทีก่ ระจำยออกไปในหลำยทวีป ไม่เพียงแต่ในประเทศจีนเท่ำนัน้ ส่งผลให้ควำมเสีย่ งของเศรษฐกิจโลกชะลอตัวได้ยกระดับขึน้ ค่อนข้ำงมำก
ขณะที่กำรบริหำรจัดกำรไวรัสดังกล่ำวภำยในประเทศไทย เผชิญควำมท้ำทำยมำกขึ้น หลังจำกมีผปู้ ่ วยที่ปกปิ ดข้อมูลกำรเดินทำงส่งผล
ให้ประชำชนจำนวนหนึ่งมีควำมเสีย่ งจะติดไวรัส ซึ่งประเด็นข่ำวดังกล่ำวได้กดดัน SET Index อย่ำงหนักในช่วงปลำยเดือน ก.พ. ทัง้ นี้
ในเดือน ก.พ. ยังเป็ นช่วงรำยงำนผลประกอบกำรไตรมำส 4/2562 ซึ่งตัวเลขผลประกอบกำรส่วนใหญ่ออกมำไม่สดใส เป็ นปั จจัยกดดัน
รำคำหุน้ อีกทำงหนึ่ง เนื่องจำกมีโอกำสค่อนข้ำงสูงทีน่ ักวิเครำะห์จะทยอยปรับลดประมำณกำร GDP และ EPS ของตลำดหุน้ ไทยอีกรอบ
หนึ่งจำกปั จจัยลบต่ำง ๆ ข้ำงต้น และเรำพบว่ำปั จจัยลบต่ำง ๆ ดังกล่ำวได้บดบังพัฒนำกำรเชิงบวกทำงกำรเมืองหลำยประกำรในเดือน
ก.พ. ทัง้ นี้ดชั นีฯ ปิ ดที่ 1,340.52 ลดลง 11.5% ด้วยมูลค่ำกำรซื้อขำยเฉลีย่ ต่อวันที่ 6.52 หมื่นล้ำนบำท (6.25 หมื่นล้ำนบำทในเดือน ม.ค.)
ด้ำนนักลงทุนต่ำงประเทศขำยสุทธิ 1.96 หมื่นล้ำนบำท นักลงทุนสถำบันภำยในประเทศขำยสุทธิ 3.9 พันล้ำนบำท พอร์ต บบล. ซื้อสุทธิ
39 ล้ำนบำท และนักลงทุนรำยบุคคลซื้อสุทธิ 2.35 หมื่นล้ำนบำท
ตลำดหุ้นไทยในเดือน มี.ค. ปรับตัวลดลงรุนแรงมำก เนื่ องจำกปั จจัยลบที่มีนัยส ำคัญต่ อเศรษฐกิจโลก เศรษฐกิจไทย และ
แนวโน้มกำไร บจ. กล่ำวคือไวรัส Covid-19 ระบำดไปทัวโลก
่
โดยเฉพำะในประเทศหลัก ๆ อย่ำงสหรัฐฯ และยูโรโซน ส่งผลให้ทิศทำง
GDP โลกปี น้ีน่ำจะเข้ำสู่ภำวะถดถอย และน่ ำจะกระทบเศรษฐกิจไทยเช่นกัน ขณะที่ทำงกำรไทยประกำศสถำนกำรณ์ฉุกเฉินและสั ่งปิ ด
ห้ำงร้ำน สถำนบันเทิงต่ำง ๆ ส่งผลให้กิจกรรมทำงเศรษฐกิจในเดือน มี.ค. น่ ำจะชะลอตัวมำกต่อเนื่องไปในเดือน เม.ย. เช่นกัน ทัง้ นี้
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แนวโน้ม GDP ของประเทศไทยปี น้ีน่ำจะติดลบเช่นกัน ส่งผลให้กำไร บจ. มีโอกำสชะลอตัวมำกกว่ำทีป่ ระเมิน ณ ขณะนี้ ขณะที่หุน้ กลุ่ม
พลังงำนซึ่งมีน้ ำหนักในกำรคำนวณดัชนีฯ ค่อนข้ำงสูง ก็ได้รบั ผลกระทบค่อนข้ำงมำกจำกสงครำมรำคำน้ ำมันที่เกิดขึ้นอย่ำงชัดเจน
หลังจำกที่ประชุม OPEC+ เมื่อต้นเดือน มี.ค. ไม่สำมำรถหำข้อสรุปใด ๆ เกี่ยวกับกำรลดปริมำณกำรผลิตได้ ส่งผลให้รำคำน้ ำมันดิบร่วง
รุนแรงในช่วงหลำยสัปดำห์ทผ่ี ่ำนมำ โดยในเดือนทีแ่ ล้ว ดัชนีฯ ปิ ดที่ 1,125.86 ลดลง 16.0% ด้วยมูลค่ำกำรซื้อขำยเฉลี่ย 7.13 หมื่นล้ำน
บำท (6.52 หมื่นล้ำนบำทในเดือน ก.พ.) ด้ำนนักลงทุนต่ำงชำติขำยสุทธิ 7.84 หมื่นล้ำนบำท นักลงทุนสถำบันในประเทศซื้ อสุทธิ 4.24
หมื่นล้ำนบำท พอร์ต บล. ขำยสุทธิ 6.6 พันล้ำนบำท และนักลงทุนรำยบุคคลซื้อสุทธิ 4.26 หมื่นล้ำนบำท
ตลำดหุ้นไทยในเดือน เม.ย. 2563 ฟื้ นตัวได้แข็งแกร่งกว่ำที่เรำประเมินไว้ โดยเรำพบว่ำปั จจัยบวกหลัก ๆ ทีส่ นับสนุ น
ตลำดหุน้ โลกและตลำดหุ้นไทยได้แก่ 1) สถำนกำรณ์กำรติดเชื้อ Covid-19 ในประเทศหลัก ๆ รวมทัง้ ประเทศไทย ซึ่งมีจำนวนผู้
ติดเชื้อรำยวันลดลงอย่ำงต่อเนื่อง และสร้ำงควำมมั ่นใจให้กบั นักลงทุนว่ำกำรติดเชื้อได้ผ่ำนพ้นจุดทีร่ ุนแรงสุดไปแล้ว 2) มีแรงเก็ง
กำไรข่ำวเกี่ยวกับวัคซีนและยำรักษำ Covid-19 เข้ำมำสนับสนุ นตลำดหุ้นเป็ นระยะ ๆ และ 3) หลำยประเทศทยอยผ่อนคลำย
มำตรกำรคุม้ เข้ม และมำตรกำรเว้นระยะทำงสังคม ส่งผลให้ตลำดมองว่ำตัวเลขเศรษฐกิจในช่วงปั จจุบนั อำจเป็ นช่วงทีแ่ ย่ทส่ี ุดแล้ว
และภำวะเศรษฐกิจโลกรวมทัง้ เศรษฐกิจไทยในช่วงครึง่ หลังของปี น้นี ่ำจะดีขน้ึ ไม่มำกก็น้อย ทัง้ นี้ ปัจจัยบวกต่ำง ๆ ข้ำงต้น ได้บดบัง
กำรร่วงหนักของตลำดน้ ำมันโลก หลังจำกภำวะอุปทำนส่วนเกินและกำรทีค่ ลังเก็บน้ ำมันในสหรัฐฯ ใกล้เต็มควำมจุได้กดดันรำคำ
น้ ำมันอย่ำงหนักตลอดเดือน เม.ย. ดัชนีฯ SET ปิ ดเดือน เม.ย. 1,301.66 จุด เพิม่ ขึ้น 15.6% จำกสิ้นเดือน เม.ย. ด้วยมูลค่ำกำรซื้อขำย
เฉลี่ยที่ 6.75 หมื่นล้ำนบำท เทียบกับ 7.13 หมื่นล้ำนบำทในเดือน มี.ค. ด้ำนนักลงทุนต่ำงชำติขำยสุทธิ 4.70 หมื่นล้ำนบำท นักลงทุน
สถำบันในประเทศซื้อสุทธิ 2.37 หมื่นล้ำนบำท พอร์ต บล. ซื้อสุทธิ 4.5 พันล้ำนบำท และนักลงทุนรำยบุคคลซื้อสุทธิ 1.88 หมื่นล้ำนบำท
ตลำดหุน้ ไทยในเดือน พ.ค. 2563 ซื้อขำยในรูปแบบ sideways up หรือแกว่งตัวขึน้ แต่ไม่ได้ปรับขึน้ รุนแรง ซึง่ ภำวะตลำดหุน้ ยัง
ถือว่ำแข็งแกร่งกว่ำทีเ่ รำได้ประเมินว่ำตลำดหุน้ น่ ำจะมีกำรปรับฐำนบ้ำง โดยเรำพบว่ำมีปัจจัยบวกและปั จจัยลบหลำยประกำรเข้ำสู่ตลำด
หุ้นแต่ปัจจัยบวกยังคงมีน้ ำหนักมำกกว่ำ โดยปั จจัยบวกที่สำคัญได้แก่ 1) ประเทศต่ำง ๆ รวมทัง้ ประเทศไทยทยอยเปิ ดเมืองและเปิ ด
ธุรกิจ 2) ตัวเลขกำรติดเชื้อ Covid-19 ในประเทศต่ำง ๆ รวมทัง้ ประเทศไทย ไม่ได้เร่งตัวขึ้นหลังจำกกำรเปิ ดเมือง (ยกเว้นเพียงบำง
ประเทศในลำตินอเมริกำ และรัสเซีย อินเดีย ทีม่ ผี ู้ตดิ เชื้อเร่งขึน้ มำก) ส่งผลให้ควำมเสีย่ งของกำรต้องกลับมำปิ ดเมืองมีน้อยลง 3) รำคำ
น้ ำมันดิบฟื้ นตัวค่ อนข้ำงแรง หลังจำกผลบวกจำกกำรทยอยลดปริมำณกำรผลิตของประเทศต่ำง ๆ เริ่มส่งผลดีต่ อตลำดน้ ำมันโลก
ขณะเดียวกันตลำดหุ้นไทยก็เผชิญควำมผันผวนและมีแรงขำยสวนเข้ำมำเป็ นระยะๆ จำกปั จจัยลบเช่น 1) ผลประกอบกำรไตรมำส
1/2563 ที่รำยงำนออกมำต่ ำกว่ำที่ตลำดคำดกำรณ์ เล็กน้อย 2) สถำนกำรณ์ ของกำรท่องเที่ยวในช่วงไตรมำส 2/2563 ถึงต้นไตรมำส
3/2563 อำจจะแย่กว่ำทีต่ ลำดคำด หลังทำงกำรไทยยังมีคำสั ่งปิ ดน่ ำนฟ้ ำในเดือน มิ.ย. (แต่ปัจจัยดังกล่ำวก็รบั รูไ้ ด้ในรำคำหุน้ ทีเ่ กี่ยวข้อง
ค่อนข้ำงเร็ว) รวมทัง้ 3) valuations ของตลำดหุน้ ไทยทีอ่ ยู่ในระดับสูงมำก จำก EPS downgrade ทีเ่ กิดขึน้ อย่ำงต่อเนื่อง ทัง้ นี้ ดัชนีฯ ปิ ด
ที่ 1,342.85 เพิ่มขึ้น 3.16% ด้วยมูลค่ ำกำรซื้อขำยเฉลี่ย 6.41 หมื่นล้ำนบำท เทียบกับ 6.75 หมื่นล้ำนบำทในเดือน เม.ย. นักลงทุ น
ต่ำงชำติขำยสุทธิ 3.16 หมื่นล้ำนบำท นักลงทุนสถำบันภำยในประเทศซื้อสุทธิ 1.78 หมื่นล้ำนบำท พอร์ต บล. ซื้อสุทธิ 308 ล้ำนบำท
และนักลงทุนรำยบุคคลซื้อสุทธิ 1.35 หมื่นล้ำนบำท
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ตลำดหุน้ ไทยในเดือน มิ.ย. 2563 เทรดด้วยควำมผันผวนค่อนข้ำงสูง และมีจติ วิทยำทีแ่ ตกต่ำงกันอย่ำงมำกระหว่ำงช่วงต้นเดือน
และช่วงปลำยเดือน โดยในสัปดำห์แรกของเดือน มิ.ย. ดัชนี SET Index แรลลี่อย่ำงโดดเด่น ผลักดันโดยสภำพคล่องภำยในประเทศ
ผนวกกับแรงซื้อจำกนักลงทุนต่ำงชำติทก่ี ลับเข้ำมำในช่วงสัน้ ๆ ท่ำมกลำงควำมคำดหวังต่อกำรฟื้ นตัวของเศรษฐกิจโลกและกำรเปิ ด
เมืองเปิ ดเศรษฐกิจของประเทศหลัก ๆ ก่อนทีต่ ลำดจะเริม่ เผชิญแรงขำยมำกขึน้ เป็ นลำดับ ตำมปั จจัยลบทีก่ ลับเข้ำมำโดยเฉพำะอย่ำง
ยิง่ กำรติดเชื้อ Covid-19 รอบใหม่ทเ่ี กิดขึน้ ในประเทศใหญ่ ๆ อย่ำงสหรัฐฯ และจีน รวมทัง้ กำรปรับลดประมำณกำรเศรษฐกิจโลกและ
เศรษฐกิจไทยอีกรอบหนึ่ง ด้ำนปั จจัยในประเทศยังคงเป็ นบวกแต่ไม่ได้มนี ัยต่อทิศทำงของตลำดหุน้ มำกนัก โดยกำรควบคุม Covid-19
ทีด่ ขี องทำงกำรไทย ส่งผลให้ไม่มรี ำยงำนผู้ตดิ เชื้อภำยในประเทศมำกกว่ำ 30 วันติดต่อกัน และส่งผลให้ทำงกำรไทยสำมำรถทยอย
คลำยล็อก เปิ ดธุรกิจ เปิ ดเศรษฐกิจได้มำกขึน้ ทัง้ นี้ เมื่อวันที่ 29 มิ.ย. ทีป่ ระชุม ศบค. ได้อนุมตั กิ ำรคลำยล็อกในเฟสที่ 5 โดยสรุปแล้ว
ดัชนีฯ SET ปิ ดเดือนไปที่ 1,339.03 ลดลงเล็กน้ อย 0.28% จำกสิ้นเดือน พ.ค. ด้ำนนักลงทุนต่ำงชำติขำยสุทธิ 2.27 หมื่นล้ำนบำท
นั กลงทุ นสถำบันในประเทศซื้อสุ ทธิ 6.58 พันล้ำนบำท พอร์ต บล.ซื้อสุ ทธิ 3.06 พันล้ำนบำท และนั กลงทุ นรำยบุ คคลซื้อสุ ทธิ
1.31 หมื่นล้ำนบำท
บริษัทขอขอบพระคุณท่ำนผูถ้ อื หน่ วยลงทุนเป็ นอย่ำงสูง ที่ได้มอบควำมไว้วำงใจให้บริษทั บริหำรเงินลงทุนของท่ำน บริษัท
ยังคงยืนยันในควำมตัง้ ใจและทุ่มเทควำมสำมำรถเพื่อบริหำรเงินของท่ำนอย่ำงมีประสิทธิภำพสูงที่สุดต่อไป และหำกท่ำนมีขอ้ สงสัย
ประกำรใด ท่ำนสำมำรถติดต่อมำได้ท่บี ริษัทหลักทรัพย์จดั กำรกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้ำส์ จำกัด หมำยเลขโทรศัพท์ 02-286-3484
หรือทีอ่ เี มล lhfund@lhfund.co.th

ขอแสดงควำมนับถือ
บริษทั หลักทรัพย์จดั กำรกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้ำส์ จำกัด
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รายชื่อผู้จดั การกองทุน
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ตารางเปรียบเทียบผลการดาเนิ นงาน
กองทุนเปิ ด แอล เอช เอ็ม เอส เฟล็กซิ เบิ้ล (ชนิ ดสะสมมูลค่า)
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิ ถนุ ายน 2563

ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนำยน 2563
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ตารางเปรียบเทียบผลการดาเนิ นงาน
กองทุนเปิ ด แอล เอช เอ็ม เอส เฟล็กซิ เบิ้ล (ชนิ ดจ่ายเงิ นปันผล)
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิ ถนุ ายน 2563

ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนำยน 2563
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ตารางเปรียบเทียบผลการดาเนิ นงาน
กองทุนเปิ ด แอล เอช เอ็ม เอส เฟล็กซิ เบิ้ล (ชนิ ดขายคืนหน่ วยลงทุนอัตโนมัติ)
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิ ถนุ ายน 2563

ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนำยน 2563
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- เอกสำรกำรวัดผลกำรดำเนินงำนของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จดั ทำขึน้ ตำมมำตรฐำนกำรวัดผลกำรดำเนินงำนของกองทุนรวม
ของสมำคมบริษทั จัดกำรลงทุน
- ผลกำรดำเนินงำนในอดีต/ผลกำรเปรียบเทียบผลกำรดำเนินงำนทีเ่ กี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลำดทุน มิได้เป็ นสิง่ ยืนยันถึง
ผลกำรดำเนินงำนในอนำคต
- ทำควำมเข้ำใจลักษณะสินค้ำ เงื่อนไข ผลตอบแทน และควำมเสีย่ ง ก่อนตัดสินใจลงทุน
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รายงานสถานะการลงทุน การกู้ยืมเงิ น และการก่อภาระผูกพัน
มูลค่า ณ วันที่ 30 มิ ถนุ ายน 2563
รายละเอียดการลงทุน

มู ลค่ าตามราคาตลาด

หลักทรัพย์หรื อทรัพย์สนิ ในประเทศ

%NAV

49,621,101.77

104.76

5,111,329.97

10.79

44,509,771.80

93.97

ประเภทรายการค้ างรับค้ างจ่ายหรื อหนี ้สินอืน่ ๆ

(2,254,006.40)

(4.76)

มู ลค่ าทรั พย์ สินสุทธิ

47,367,095.37

100.00

เงินฝากธนาคาร
หุ้นสามัญ

รายละเอียดการลงทุนในหลักทรัพย์
มูลค่า ณ วันที่ 30 มิ ถนุ ายน 2563
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รายละเอียดการลงทุนในหลักทรัพย์ (ต่อ)
มูลค่า ณ วันที่ 30 มิ ถนุ ายน 2563
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รายละเอียดการลงทุนในหลักทรัพย์ (ต่อ)
มูลค่า ณ วันที่ 30 มิ ถนุ ายน 2563
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รายละเอียดการลงทุนในหลักทรัพย์ (ต่อ)
มูลค่า ณ วันที่ 30 มิ ถนุ ายน 2563

รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่ าเชื่อถือ
ของตราสารแห่งหนี้ เงิ นฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้ กึ่งทุน
มูลค่า ณ วันที่ 30 มิ ถนุ ายน 2563
ประเภท
เงินฝากธนาคาร

ผู้ออก
ธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน)

อันดับ
ความน่ าเชื่อถือ
AA+(FITCH)

มูลค่ าตาม
ราคาตลาด
5,111,329.97

สถาบันการจัดอันดับความน่ าเชื่อถือ TRIS Rating
คาอธิ บายการจัดอันดับเครดิ ตตราสารหนี้ ระยะกลางและยาวมีอายุตงั ้ แต่ 1 ปี ขึ้นไป
AAA
AA
A
BBB

อันดับเครดิตสูงสุด มีควำมเสีย่ งต่ำทีส่ ุด ผูอ้ อกตรำสำรหนี้มคี วำมสำมำรถในกำรชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์
สูงสุด และได้รบั ผลกระทบน้อยมำกจำกกำรเปลีย่ นแปลงทำงธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิง่ แวดล้อมอื่น ๆ
มีควำมเสีย่ งต่ำมำก ผูอ้ อกตรำสำรหนี้มคี วำมสำมำรถในกำรชำระดอกเบีย้ และคืนเงินต้นในเกณฑ์สงู มำก แต่อำจได้ร ับ
ผลกระทบจำกกำรเปลีย่ นแปลงทำงธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิง่ แวดล้อมอื่น ๆ มำกกว่ำอันดับเครดิตทีอ่ ยู่ในระดับ AAA
มีควำมเสีย่ งในระดับต่ำ ผูอ้ อกตรำสำรหนี้มคี วำมสำมำรถในกำรชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูง แต่อำจได้รบั
ผลกระทบจำกกำรเปลีย่ นแปลงทำงธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิง่ แวดล้อมอื่น ๆ มำกกว่ำอันดับเครดิตทีอ่ ยู่ในระดับสูงกว่ำ
มีควำมเสีย่ งในระดับปำนกลำง ผูอ้ อกตรำสำรหนี้มคี วำมสำมำรถในกำรชำระดอกเบีย้ และคืนเงินต้นในเกณฑ์ทเ่ี พียงพอ
แต่มคี วำมอ่อนไหวต่อกำรเปลี่ยนแปลงทำงธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิง่ แวดล้อมอื่น ๆ มำกกว่ำ และอำจมีควำมสำมำรถใน
กำรชำระหนี้อ่อนแอลงเมื่อเทียบกับอันดับเครดิตทีอ่ ยู่ในระดับสูงกว่ำ
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BB

มีควำมเสีย่ งในระดับสูง ผูอ้ อกตรำสำรหนี้มคี วำมสำมำรถในกำรชำระดอกเบีย้ และคืนเงินต้ นในเกณฑ์ต่ำกว่ำระดับปำน
กลำง และจะได้รบั ผลกระทบจำกกำรเปลีย่ นแปลงทำงธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิง่ แวดล้อมอื่น ๆ ค่อนข้ำงชัดเจน ซึง่ อำจส่ง
ให้ควำมสำมำรถในกำรชำระหนี้อยู่ในเกณฑ์ทไ่ี ม่เพียงพอ
B
มีควำมเสี่ยงในระดับสูงมำก ผู้ออกตรำสำรหนี้มีควำมสำมำรถในกำรชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ต่ ำ และ
อำจจะหมดควำมสำมำรถหรือควำมตัง้ ใจในกำรชำระหนี้ได้ตำมกำรเปลีย่ นแปลงของสถำนกำรณ์ทำงธุรกิจ เศรษฐกิจ
และสิง่ แวดล้อมอื่น ๆ
C
มีควำมเสีย่ งในกำรผิดนัดชำระหนี้สูงทีส่ ุด ผูอ้ อกตรำสำรหนี้ไม่มคี วำมสำมำรถในกำรชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นตำม
กำหนดอย่ำงชัดเจน โดยต้องอำศัยเงื่อนไขที่เอื้ออำนวยทำงธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิง่ แวดล้อมอื่น ๆ อย่ำงมำกจึงจะมี
ควำมสำมำรถในกำรชำระหนี้ได้
D
เป็ นระดับทีอ่ ยู่ในสภำวะผิดนัดชำระหนี้ โดยผูอ้ อกตรำสำรหนี้ไม่สำมำรถชำระดอกเบีย้ และคืนเงินต้นได้ตำมกำหนด
อันดับเครดิตจาก AA ถึง C อาจมีเครือ่ งหมายบวก (+) หรือลบ (-) ต่อท้ายเพือ่ จาแนกความแตกต่างของคุณภาพของอันดับ
เครดิตภายในระดับเดียวกัน
คาอธิ บายการจัดอันดับเครดิ ตตราสารหนี้ ระยะสัน้ มีอายุตา่ กว่า 1 ปี
T1

ผู้ออกตรำสำรหนี้มีสถำนะทัง้ ทำงด้ำนกำรตลำดและกำรเงินที่แข็งแกร่งในระดับดีมำก และนักลงทุ นจะได้รบั ควำม
คุม้ ครองจำกกำรผิดนัดชำระหนี้ทด่ี กี ว่ำอันดับเครดิตในระดับอื่น ผูอ้ อกตรำสำรทีไ่ ด้รบั อันดับเครดิตในระดับดังกล่ำวซึ่ง
มีเครื่องหมำย “+” ด้วยจะได้รบั ควำมคุม้ ครองด้ำนกำรผิดนัดชำระหนี้ทส่ี งู ยิง่ ขึน้

T2

ผูอ้ อกตรำสำรหนี้มสี ถำนะทัง้ ทำงด้ำนกำรตลำดและกำรเงินทีแ่ ข็งแกร่งในระดับดี และมีควำมสำมำรถในกำรชำระหนี้
ระยะสัน้ ในระดับทีน่ ่ำพอใจ

T3

ผูอ้ อกตรำสำรหนี้มคี วำมสำมำรถในกำรชำระหนี้ระยะสัน้ ในระดับทีย่ อมรับได้

T4

ผูอ้ อกตรำสำรหนี้มคี วำมสำมำรถในกำรชำระหนี้ระยะสัน้ ทีค่ ่อนข้ำงอ่อนแอ

อันดับเครดิตทุกประเภททีจ่ ดั โดย TRIS Rating เป็นอันดับเครดิตตราสารหนี้ในตระกูลเงินบาท ซึง่ สะท้อนความสามารถใน
การช าระหนี้ ข องผู้อ อกตราสารโดยไม่ รวมความเสีย่ งในการเปลีย่ นแปลงการช าระหนี้ จ ากสกุ ลเงิน บาทเป็ น สกุ ลเงิน ตรา
ต่างประเทศ
นอกจำกกนี้ TRIS Rating ยังกำหนด “แนวโน้ ม อัน ดับ เครดิต ” (Rating Outlook) เพื่อสะท้อ นควำมเป็ นไปได้ข องกำร
เปลี่ยนแปลงอันดับเครดิตของผู้ออกตรำสำรในระยะปำนกลำงหรือระยะยำว โดย TRIS Rating จะพิจำรณำถึงโอกำสที่จะเกิด
กำรเปลีย่ นแปลงของภำวะอุตสำหกรรมและสภำพแวดล้อมทำงธุรกิจในอนำคตของผูอ้ อกตรำสำรทีอ่ ำจกระทบต่อควำมสำมำรถ
ในกำรชำระหนี้ ทัง้ นี้ แนวโน้มอันดับเครดิตที่ออกให้แก่หน่ วยงำนหนึ่ง ๆ จะเทียบเท่ำกับควำมสำมำรถในกำรชำระหนี้ของ
หน่วยงำนนัน้ ๆ แนวโน้มอันดับเครดิตแบ่งออกเป็ น 4 ระดับ ได้แก่
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Positive

หมำยถึง อันดับเครดิตอำจปรับขึน้

Stable

หมำยถึง อันดับเครดิตอำจไม่เปลีย่ นแปลง

Negative

หมำยถึง อันดับเครดิตอำจปรับลดลง

Developing

หมำยถึง อันดับเครดิตอำจปรับขึน้ ปรับลดลง หรือไม่เปลีย่ นแปลง

สถาบันการจัดอันดับความน่ าเชื่อถือ Fitch Rating
คาอธิ บายการจัดอันดับความน่ าเชื่อถือระยะยาว สาหรับประเทศไทย
AAA(tha) แสดงถึงระดับควำมน่ ำเชื่อถือขัน้ สูงสุดของอันดับควำมน่ ำเชื่อถือภำยในประเทศไทย ซึ่งกำหนดโดย Fitch โดยอันดับ
ควำมน่ ำเชื่อถือนี้จะมอบให้กบั อันดับควำมน่ำเชื่อถือทีม่ คี วำมเสีย่ ง “น้อยทีส่ ุด” เมื่อเปรียบเทียบกับผูอ้ อกตรำสำรหรือ
ตรำสำรอื่นในประเทศไทย และโดยปกติแล้วจะกำหนดให้แก่ตรำสำรทำงกำรเงินทีอ่ อกหรือค้ำประกันโดยรัฐบำล
AA(tha)

แสดงถึงระดับควำมน่ ำเชื่อถือขัน้ สูงมำกเปรียบเทียบกับผู้ออกตรำสำรหรือตรำสำรอื่นในประเทศไทย โดยระดับ
ควำมน่ ำเชื่อ ถือของตรำสำรทำงกำรเงิน ขัน้ นี้ ต่ำงจำกผู้ออกตรำสำรหรือตรำสำรอื่นที่ได้ รบั กำรจัด อันดับ ควำม
น่ำเชื่อถือขัน้ สูงสุดของประเทศไทยเพียงเล็กน้อย

BBB (tha) แสดงถึงระดับ ควำมน่ ำเชื่อ ถือขัน้ ปำนกลำงเมื่อ เปรียบเทียบกับ ผู้อ อกตรำสำรหรือ ตรำสำรอื่น ในประเทศไทย
อย่ำงไรก็ดีมคี วำมเป็ นไปได้มำกว่ำกำรเปลี่ยนแปลงของสถำนกำรณ์ หรือสภำพทำงเศรษฐกิจจะมีผลก ระทบต่อ
ควำมสำมำรถในกำรชำระหนี้ได้ตรงตำมกำหนดเวลำของตรำสำรทำงกำรเงินเหล่ำนี้มำกกว่ำตรำสำรหนี้อ่นื ทีไ่ ด้รบั
กำรจัดอันดับควำมน่ำเชื่อถือในประเภททีส่ งู กว่ำ
BB (tha)

แสดงถึงระดับควำมน่ำเชื่อถือค่อนข้ำงต่ำเมื่อเปรียบเทียบกับผูอ้ อกตรำสำรหรือตรำสำรอื่นในประเทศไทย กำรชำระ
หนี้ตำมเงื่อนไขของตรำสำรเหล่ำนี้ภำยในประเทศนัน้ ๆ มีควำมไม่แน่ นอนในระดับหนึ่งและควำมสำมำรถในกำร
ชำระหนี้คนื ตำมกำหนดเวลำจะมีควำมไม่แน่นอนมำกขึน้ ตำมกำรเปลีย่ นแปลงของเศรษฐกิจในทำงลบ

B (tha)

แสดงถึงระดับควำมน่ ำเชื่อถือขัน้ ต่ำอย่ำงมีนัยสำคัญเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตรำสำรหรือตรำสำรอื่นในประเทศ
ไทย กำรปฏิบตั ติ ำมเงื่อนไขของตรำสำรหนี้และข้อผูกพันทำงกำรเงินยังคงเป็ นไปได้ในปั จจุบนั แต่ควำมมั ่นคงยัง
จำกัดอยู่ในระดับหนึ่ง เท่ำนัน้ และควำมสำมำรถในกำรชำระหนี้คืนตำมกำหนดเวลำอย่ำงต่อเนื่องนัน้ ไม่แน่ นอน
ขึน้ อยู่กบั สภำวะทีเ่ อือ้ ต่อกำรดำเนินธุรกิจและสภำพทำงเศรษฐกิจ

CCC(tha), CC(tha), C(tha) แสดงถึงระดับ ควำมน่ ำเชื่อถือ ขัน้ ต่ ำมำกเมื่อ เปรีย บเทีย บกับ ผู้อ อกตรำสำรหรือตรำสำรอื่น ใน
ประเทศไทย ควำมสำมำรถในกำรปฏิบตั ติ ำมข้อผูกพันทำงกำรเงินขึน้ อยู่กบั สภำวะทีเ่ อื้อต่อกำรดำเนินธุรกิจและ
กำรพัฒนำทำงเศรษฐกิจเพียงอย่ำงเดียว
D(tha)

อันดับควำมน่ำเชื่อถือเหล่ำนี้ จะถูกกำหนดให้สำหรับองค์กรหรือตรำสำรหนี้ซง่ึ กำลังอยู่ในภำวะผิดนัดชำระหนี้ในปั จจุบนั
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คาอธิ บายการจัดอันดับความน่ าเชื่อถือระยะสัน้ สาหรับประเทศไทย
F1 (tha)

แสดงถึงระดับควำมสำมำรถขัน้ สูงสุดในกำรชำระหนี้ตำมเงื่อนไขของตรำสำรตรงตำมกำหนดเมื่อเปรียบเทียบกับผู้
ออกตรำสำรหรือ ตรำสำรอื่น ๆ ในประเทศไทย ภำยใต้อ ัน ดับ ควำมน่ ำเชื่อ ถือ นี้ จะมอบให้สำหรับ อัน ดับ ควำม
น่ ำเชื่อถือที่มคี วำมเสีย่ ง “น้อยที่สุด” เมื่อเปรียบเทียบกับผูอ้ อกตรำสำรอื่นในประเทศเดียวกันและโดยปกติแล้วจะ
กำหนดให้กบั ตรำสำรทำงกำรเงินทีอ่ อกหรือค้ำประกันโดยรัฐบำล ในกรณีทม่ี รี ะดับควำมน่ำเชื่อถือสูงเป็ นพิเศษจะมี
สัญลักษณ์ “+” แสดงไว้เพิม่ เติมจำกอันดับควำมน่ำเชื่อถือทีก่ ำหนด

F2 (tha)

แสดงถึงระดับควำมสำมำรถในกำรชำระหนี้ตำมเงือ่ นไขทำงกำรเงินของตรำสำรตำมกำหนดเวลำในระดับทีน่ ่ำพอใจ
เมื่อเปรียบเทียบกับผูอ้ อกตรำสำรหรือตรำสำรอื่น ๆ ในประเทศไทย อย่ำงไรก็ดี ระดับควำมน่ ำเชื่อถือดังกล่ำวยังไม่
อำจเทียบเท่ำกับกรณีทไ่ี ด้รบั กำรจัดอันดับควำมน่ำเชื่อถือทีส่ งู กว่ำ

F3 (tha)

แสดงถึงระดับควำมสำมำรถในกำรชำระหนี้ตำมเงื่อนไขทำงกำรเงินของตรำสำรตำมกำหนดเวลำในระดับปำนกลำงเมื่อ
เปรียบเทียบกับผูอ้ อกตรำสำรหรือตรำสำรอื่น ๆ ในประเทศไทย ควำมสำมำรถในกำรชำระหนี้ดงั กล่ำวจะมีควำมไม่แน่นอน
มำกขึน้ ไปตำมควำมเปลีย่ นแปลงในทำงลบในระยะสัน้ มำกกว่ำตรำสำรทีไ่ ด้รบั กำรจัดอันดับควำมน่ำเชื่อถือทีส่ งู กว่ำ

B (tha)

แสดงถึงระดับควำมสำมำรถในกำรชำระหนี้ตำมเงือ่ นไขทำงกำรเงินของตรำสำรตำมกำหนดเวลำทีไ่ ม่แน่ นอนเมื่อ
เปรียบเทียบกับผูอ้ อกตรำสำรหรือตรำสำรอื่น ๆ ในประเทศไทย ควำมสำมำรถในกำรชำระหนี้ดงั กล่ำวจะไม่แน่นอน
มำกขึน้ ตำมกำรเปลีย่ นแปลงทำงเศรษฐกิจแลกำรเงินในทำงลบระยะสัน้

C (tha)

แสดงถึงระดับควำมสำมำรถในกำรชำระหนี้ตำมเงือ่ นไขทำงกำรเงินของตรำสำรตำมกำหนดเวลำทีไ่ ม่แน่นอนสูงเมื่อ
เปรียบเทียบกับผู้ออกตรำสำรหรือตรำสำรอื่น ๆ ในประเทศไทย ควำมสำมำรถในกำรปฏิบตั ิตำมข้อผูกพันทำง
กำรเงินขึน้ อยู่กบั สภำวะทีเ่ อือ้ ต่อกำรดำเนินธุรกิจและสภำพกำรณ์ทำงเศรษฐกิจเท่ำนัน้

D (tha)

แสดงถึงกำรผิดนัดชำระหนี้ทไ่ี ด้เกิดขึน้ แล้วหรือกำลังจะเกิดขึน้

หมายเหตุประกอบการจัดอันดับความน่ าเชื่อถือในระยะยาว ในระยะสัน้ สาหรับประเทศไทย
เครื่องบ่งชีพ้ เิ ศษสำหรับประเทศไทย “tha” จะถูกระบุไว้ต่อจำกอันดับควำมน่ ำเชื่อถือทุกระดับ เพื่อแยกควำมแตกต่ำงออก
จำกกำรจัดอันดับควำมน่ำเชื่อถือระดับสำกล เครื่องหมำย “ + ” หรือ “ - ” อำจจะถูกระบุไว้เพิม่ เติมต่อจำกอันดับควำมน่ำเชื่อถือ
สำหรับประเทศหนึ่งๆ เพื่อแสดงถึงสถำนะย่อยโดยเปรียบเทียบกันภำยในอันดับควำมน่ ำเชื่อถือขึ้นหลัก ทัง้ นี้ จะไม่มกี ำรระบุ
สัญลักษณ์ต่อท้ำยดังกล่ำว สำหรับอันดับควำมน่ำเชื่อถือระดับ “AAA (tha)” หรืออันดับทีต่ ่ำกว่ำ “CCC (tha)”
สำหรับอันดับควำมน่ ำเชื่อถือในระยะยำวและจะไม่มกี ำรระบุสญ
ั ลักษณ์ต่อท้ำยดังกล่ำวสำหรับอันดับควำมน่ ำเชื่อถือใน
ระยะสัน้ นอกเหนือจำก “F1 (tha)”
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กองทุนเปิ ด แอล เอช เอ็ม เอส เฟล็กซิ เบิ้ล (LHMSFL)
สัญญำณกำรปรับอันดับควำมน่ ำเชื่อถือ (Rating Watch) : สัญญำณกำรปรับอันดับควำมน่ ำเชื่อถือจะถูกใช้เพื่อแจ้งให้นัก
ลงทุนทรำบว่ำมีควำมเป็ นไปได้ท่จี ะมีกำรเปลี่ยนแปลงอันดับควำมน่ ำเชื่อถือและแจ้งแนวโน้ มทิศทำงของกำรเปลี่ยนแปลง
ดังกล่ำว สัญญำณดังกล่ำวอำจระบุเป็ น “สัญญำณบวก” ซึง่ บ่งชีแ้ นวโน้มในกำรปรับอันดับควำมน่ำเชื่อถือให้สงู ขึน้ “สัญญำณลบ”
จะบ่งชีแ้ นวโน้มในกำรปรับอันดับควำมน่ำเชื่อถือให้ต่ำลง หรือ “สัญญำณวิวฒ
ั น์” ในกรณีทอ่ี นั ดับควำมน่ำเชื่อถืออำจจะได้รบั กำร
ปรับขึน้ ปรับลง หรือคงที่ โดยปกติสญ
ั ญำณกำรปรับอันดับควำมน่ำเชื่อถือมักจะถูกระบุไว้สำหรับช่วงระยะเวลำสัน้ ๆ

รายงานสรุปเงิ นลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงิ นฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้ กึ่งทุน
มูลค่า ณ วันที่ 30 มิ ถนุ ายน 2563

สัดส่วนเงินลงทุนขัน้ สูงต่อมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนสาหรับกลุ่มตราสารตาม (ง) เท่ากับ 0% NAV
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กองทุนเปิ ด แอล เอช เอ็ม เอส เฟล็กซิ เบิ้ล (LHMSFL)

รายชื่อหุ้นที่ลงทุน 10 อันดับแรก พร้อมสัดส่วนการลงทุน
มูลค่า ณ วันที่ 30 มิ ถนุ ายน 2563
ลาดับ

ชื่อหลักทรัพย์

ชื่อย่อ

ร้อยละของเงิ นลงทุน

1

บริษทั ปตท. จำกัด (มหำชน)

PTT

6.94

2

บริษทั ท่ำอำกำศยำนไทย จำกัด (มหำชน)

AOT

4.44

3

บริษทั ทีควิ เอ็ม คอร์ปอเรชัน่ จำกัด (มหำชน)

TQM

3.89

4

บริษทั อำร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลำย์ จำกัด (มหำชน)

RBF

3.76

5

บริษทั แอดวำนซ์ อินโฟร์ เซอร์วสิ จำกัด (มหำชน)

ADVANC

3.71

6

บริษทั ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหำชน)

SCC

3.50

7

บริษทั ซี.พี.ออลล์ จำกัด (มหำชน)

CPALL

3.48

8

บริษทั ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน)

STGT

3.47

9

บริษทั กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหำชน)

GULF

3.01

10

บริษทั ดูโฮม จำกัด (มหำชน)

DOHOME

2.86

รายงานการลงทุนที่ไม่เป็ นไปตามนโยบายการลงทุน
รอบปี บัญชีระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม 2562 ถึงวันที่ 30 มิ ถนุ ายน 2563
วันที่

รำยละเอียด

กำรดำเนินกำรแก้ไข

การใช้สิทธิ ออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ผูล้ งทุนสำมำรถตรวจดูแนวทำงในกำรใช้สทิ ธิออกเสียงและกำรดำเนินกำรใช้สทิ ธิออกเสียงได้ท่ี website ของบริษทั จัดกำร
www.lhfund.co.th
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กองทุนเปิ ด แอล เอช เอ็ม เอส เฟล็กซิ เบิ้ล (LHMSFL)

รายงานรายชื่อของบุคคลที่เกี่ยวข้อง ที่มีการทาธุรกรรมกับกองทุนรวม
กองทุนเปิ ด แอล เอช เอ็ม เอช เฟล็กซิเบิ้ล มีกำรทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องในรอบระยะเวลำตัง้ แต่วนั ที่ 1 กรกฎำคม
2562 ถึงวันที่ 30 มิถุนำยน 2563 ตำมรำยชื่อ ดังนี้
-

บริษทั หลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้ำส์ จำกัด (มหำชน)
บริษทั แลนด์ แอนด์ เฮ้ำส์ จำกัด (มหำชน)

หมายเหตุ : ผู้ลงทุนสำมำรถตรวจสอบกำรทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวม ได้ท่บี ริษัทจัดกำรโดยตรง หรือที่ Website ของบริษัท
หลักทรัพย์จดั กำรกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้ำส์ จำกัด www.lhfund.co.th และสำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. www.sec.or.th
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กองทุนเปิ ด แอล เอช เอ็ม เอส เฟล็กซิ เบิ้ล (LHMSFL)

การรับผลประโยชน์ ตอบแทนเนื่ องจากการใช้บริ การบุคคลอื่นๆ (Soft Commission)
บริษทั ที่ให้ผลประโยชน์
บริษทั หลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด (มหำชน)

บทวิ เคราะห์และ
ข้อมูลข่าวสาร

จัดเยี่ยมชม
บริ ษทั

สัมมนา

เหตุผลในการรับผลประโยชน์

 เพื่อประโยชน์ในกำรลงทุนของกองทุน
 เพื่อประโยชน์ในกำรลงทุนของกองทุน
 เพื่อประโยชน์ในกำรลงทุนของกองทุน
 เพื่อประโยชน์ในกำรลงทุนของกองทุน













บริษทั หลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน)
บริษทั หลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด (มหำชน)
บริษทั หลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหำชน)









บริษทั หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน)





บริษทั หลักทรัพย์ ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด
บริษทั หลักทรัพย์ เอเชีย เวลท์ จำกัด







บริษทั หลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหำชน)





บริษทั หลักทรัพย์ ไทยพำณิชย์ จำกัด





บริษทั หลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้ำส์ จำกัด (มหำชน)





บริษทั หลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหำชน)





บริษทั หลักทรัพย์ เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จำกัด





บริษทั หลักทรัพย์ ดีบเี อส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด
บริษทั หลักทรัพย์อำร์เอชบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน)
บริษทั หลักทรัพย์พฒ
ั นสิน จำกัด (มหำชน)







บริษทั หลักทรัพย์กสิกรไทย จำกัด (มหำชน)







 เพื่อประโยชน์ในกำรลงทุนของกองทุน
 เพื่อประโยชน์ในกำรลงทุนของกองทุน
 เพื่อประโยชน์ในกำรลงทุนของกองทุน
 เพื่อประโยชน์ในกำรลงทุนของกองทุน

บริษทั หลักทรัพย์ธนชำต จำกัด (มหำชน)
บริษทั หลักทรัพย์ ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จำกัด
บริษทั หลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน)









 เพื่อประโยชน์ในกำรลงทุนของกองทุน
 เพื่อประโยชน์ในกำรลงทุนของกองทุน
 เพื่อประโยชน์ในกำรลงทุนของกองทุน

บริษทั หลักทรัพย์ ทรีนีต้ี จำกัด
บริษทั หลักทรัพย์ ฟิ นันเซีย ไซรัส จำกัด (มหำชน)
บริษทั หลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน)
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 เพื่อประโยชน์ในกำรลงทุนของกองทุน
 เพื่อประโยชน์ในกำรลงทุนของกองทุน
 เพื่อประโยชน์ในกำรลงทุนของกองทุน
 เพื่อประโยชน์ในกำรลงทุนของกองทุน
 เพื่อประโยชน์ในกำรลงทุนของกองทุน
 เพื่อประโยชน์ในกำรลงทุนของกองทุน
 เพื่อประโยชน์ในกำรลงทุนของกองทุน
 เพื่อประโยชน์ในกำรลงทุนของกองทุน
 เพื่อประโยชน์ในกำรลงทุนของกองทุน
 เพื่อประโยชน์ในกำรลงทุนของกองทุน
 เพื่อประโยชน์ในกำรลงทุนของกองทุน

กองทุนเปิ ด แอล เอช เอ็ม เอส เฟล็กซิ เบิ้ล (LHMSFL)

ค่านายหน้ าซื้อขายหลักทรัพย์
ตัง้ แต่วนั ที่ 1 กรกฎาคม 2562 ถึงวันที่ 30 มิ ถนุ ายน 2563
ลาดับ

ค่านายหน้ า
(บาท)*

ชื่อบริษทั นายหน้ า

อัตราส่วน
(%)

1

บริษทั หลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด

509,911.09

13.56

2

บริษทั หลักทรัพย์ ซีจเี อส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด

261,466.53

6.95

3

บริษทั หลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหำชน)

298,101.59

7.93

4

บริษทั หลักทรัพย์เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จำกัด

94,889.49

2.52

5

บริษทั หลักทรัพย์ ดีบเี อส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด

121,955.54

3.24

6

บริษทั หลักทรัพย์ ฟิ นันเซีย ไซรัส จำกัด (มหำชน)

377,926.37

10.05

7

บริษทั หลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน)

162,266.35

4.31

8

บริษทั หลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหำชน)

514,574.87

13.68

9

บริษทั หลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหำชน)

80,155.20

2.13

10

บริษทั หลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน)

430,890.85

11.46

11

บริษทั หลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้ำส์ จำกัด (มหำชน)

207,949.09

5.53

12

บริษทั หลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหำชน)

103,811.45

2.76

13

บริษทั หลักทรัพย์ ไทยพำณิชย์ จำกัด

51,969.66

1.38

14

บริษทั หลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด
รวม

545,236.25
3,761,104.33

14.50
100.00

หมายเหตุ *รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
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กองทุนเปิ ด แอล เอช เอ็ม เอส เฟล็กซิ เบิ้ล (LHMSFL)

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน (Portfolio Turnover Ratio: PTR)
มูลค่า ณ วันที่ 30 มิ ถนุ ายน 2563
ชื่อกองทุน

PTR

กองทุนเปิ ด แอล เอช เอ็ม เอส เฟล็กซิเบิล้

10.4886

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม
สาหรับรอบระยะเวลาตัง้ แต่วนั ที่ 1 กรกฏาคม 2562 ถึงวันที่ 30 มิ ถนุ ายน 2563
จานวนเงิ น
ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(หน่ วย : พันบาท) เรียกเก็บจริง ตามโครงการ*

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน*
Fund's Direct Expenses
ค่ำธรรมเนียมกำรจัดกำร (Management Fee)
ค่ำธรรมเนียมผูด้ แู ลผลประโยชน์ (Trustee Fee)
ค่ำธรรมเนียมนำยทะเบียน (Registrar Fee)
ค่ำสอบบัญชี (Audit Fee)
ค่ำทีป่ รึกษำกำรลงทุน (Advisory Fee)
ค่ำจัดตัง้ และจดทะเบียนกองทุน (Setup and Registered Fund)
ค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ ในกำรดำเนินโครงกำร (Others Operating Expense)

1,551.29
28.44
258.55
60.00
ไม่มี
0.00
19.39

1.608
0.029
0.268
0.062
ไม่มี
0.000
0.020

รวมค่ำใช้จ่ำยทัง้ หมด**

1,917.67

1.987

ค่ำใช้จ่ำยในกำรซื้อขำยหลักทรัพย์

3,761.10

3.899

ไม่เกินร้อยละ 3.21
ไม่เกินร้อยละ 0.11
ไม่เกินร้อยละ 0.27
ตำมทีจ่ ่ำยจริง
ไม่มี
ตำมทีจ่ ่ำยจริง
ตำมทีจ่ ่ำยจริง

หมายเหตุ
* ค่ำธรรมเนียมและค่ำใช้จ่ำยต่ำง ๆ รวมภำษีมลู ค่ำเพิม่ ภำษีธุรกิจเฉพำะ หรือภำษีอ่นื ใดในทำนองเดียวกัน (ถ้ำมี)
** ไม่รวมค่ำนำยหน้ำซื้อขำยหลักทรัพย์ และค่ำธรรมเนียมต่ำง ๆ ทีเ่ กิดขึน้ จำกกำรซื้อขำยหลักทรัพย์
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ตำมทีจ่ ่ำยจริง

กองทุนเปิ ด แอล เอช เอ็ม เอส เฟล็กซิ เบิ้ล (LHMSFL)

รายงานของผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต
เสนอต่อ ผู้ถือหน่ วยลงทุนของกองทุนเปิ ด แอล เอช เอ็ม เอส เฟล็กซิ เบิ้ล
ความเห็น
ข้ำ พเจ้ำ ได้ต รวจสอบงบกำรเงิน ของกองทุน เปิ ด แอล เอช เอ็ม เอส เฟล็ก ซิเบิ้ล ซึ่ง ประกอบด้ว ยงบดุลและงบประกอบ
รำยละเอียดเงินลงทุน ณ วันที่ 30 มิถุนำยน 2563 งบกำไรขำดทุน งบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ งบกระแสเงิน
สด และข้อ มูล ทำงกำรเงิน ที่สำคัญ สำหรับ ปี สิ้น สุด วัน เดีย วกัน และหมำยเหตุป ระกอบงบกำรเงิน รวมถึง หมำยเหตุส รุป
นโยบำยกำรบัญชีท่สี ำคัญ
ข้ำพเจ้ำเห็นว่ำ งบกำรเงินข้ำงต้นนี้แสดงฐำนะกำรเงินและรำยละเอียดเงินลงทุ นของกองทุนเปิ ด แอล เอช เอ็ม เอส เฟล็กซิเบิ้ล
ณ วันที่ 30 มิถุนำยน 2563 ผลกำรดำเนินงำน กำรเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ กระแสเงินสด และข้อมูลทำงกำรเงินที่สำคัญ
สำหรับปี สน้ิ สุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตำมทีค่ วรในสำระสำคัญตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
เกณฑ์ในการแสดงความเห็น
ข้ำพเจ้ำได้ปฏิบตั งิ ำนตรวจสอบตำมมำตรฐำนกำรสอบบัญชี ควำมรับผิดชอบของข้ำพเจ้ำได้กล่ำวไว้ในวรรคควำมรับผิดชอบของ
ผูส้ อบบัญชีต่อกำรตรวจสอบงบกำรเงินในรำยงำนของข้ำพเจ้ำ ข้ำพเจ้ำมีควำมเป็ นอิสระจำกกองทุนตำมข้อกำหนดจรรยำบรรณ
ของผูป้ ระกอบวิชำชีพบัญชีทก่ี ำหนดโดยสภำวิชำชีพบัญชีในส่วนทีเ่ กีย่ วข้องกับกำรตรวจสอบงบกำรเงิน และข้ำพเจ้ำ ได้ปฏิบตั ิ
ตำมควำมรับผิดชอบด้ำนจรรยำบรรณอื่นๆ ซึ่งเป็ นไปตำมข้อกำหนดเหล่ำนี้ ข้ำพเจ้ำเชื่อว่ำหลักฐำนกำรสอบบัญชีท่ีขำ้ พเจ้ำ
ได้รบั เพียงพอและเหมำะสมเพื่อใช้เป็ นเกณฑ์ในกำรแสดงควำมเห็นของข้ำพเจ้ำ
ข้อมูลอื่น
ผูบ้ ริหำรกองทุนฯ เป็ นผูร้ บั ผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูล อื่นประกอบด้วย ข้อมูลซึ่งรวมอยู่ในรำยงำนประจำปี ของกองทุนฯ แต่ไม่
รวมถึงงบกำรเงินและรำยงำนของผู้สอบบัญ ชีท่อี ยู่ในรำยงำนประจำปี นัน้ ข้ำพเจ้ำคำดว่ำข้ำพเจ้ำจะได้รบั รำยงำนประจำปี
ภำยหลังวันทีใ่ นรำยงำนของผูส้ อบบัญชีน้ี
ควำมเห็นของข้ำพเจ้ำต่องบกำรเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้ำพเจ้ำไม่ได้ให้ควำมเชื่อมั ่นต่อข้อมูลอื่น
ควำมรับผิดชอบของข้ำพเจ้ำที่เกี่ยวเนื่องกับกำรตรวจสอบงบกำรเงินคือ กำรอ่ำนและพิจำรณำว่ำข้อมูลอื่นมีควำมขัดแย้งที่มี
สำระสำคัญกับงบกำรเงินหรือกับควำมรูท้ ไ่ี ด้รบั จำกกำรตรวจสอบของข้ำพเจ้ำ หรือปรำกฏว่ำข้อมูลอื่นมีกำรแสดงข้อมูลทีข่ ดั ต่อ
ข้อเท็จจริงอันเป็ นสำระสำคัญหรือไม่
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เมื่อข้ำ พเจ้ำได้อ่ ำนรำยงำนประจ ำปี ข องกองทุ น ฯ และหำกข้ำพเจ้ำสรุ ป ได้ว่ำมีก ำรแสดงข้อ มูลที่ข ดั ต่ อ ข้อเท็จจริงอัน เป็ น
สำระสำคัญ ข้ำพเจ้ำจะสื่อสำรเรื่องดังกล่ำวกับผูบ้ ริหำรกองทุนฯ เพื่อให้ผบู้ ริหำรกองทุนฯ ดำเนินกำรแก้ไขข้อมูลทีแ่ สดงขัดต่อ
ข้อเท็จจริง
ความรับผิดชอบของผู้บริหารกองทุนฯ ต่องบการเงิ น
ผูบ้ ริหำรกองทุนฯ มีหน้ำทีร่ บั ผิดชอบในกำรจัดทำและนำเสนองบกำรเงินเหล่ำนี้โดยถูกต้องตำมทีค่ วรตำมมำตรฐำนกำรรำยงำน
ทำงกำรเงิน และรับผิดชอบเกีย่ วกับกำรควบคุมภำยในทีผ่ บู้ ริหำรกองทุนฯ พิจำรณำว่ำจำเป็ นเพื่อให้สำมำรถจัดทำงบกำรเงินที่
ปรำศจำกกำรแสดงข้อมูลทีข่ ดั ต่อข้อเท็จจริงอันเป็ นสำระสำคัญไม่ว่ำจะเกิดจำกกำรทุจริตหรือข้อผิดพลำด
ในกำรจัดทำงบกำรเงิน ผูบ้ ริหำรกองทุนฯ รับผิดชอบในกำรประเมินควำมสำมำรถของกองทุนในกำรดำเนินงำนต่อเนื่อง เปิ ดเผย
เรื่องทีเ่ กี่ยวกับกำรดำเนินงำนต่อเนื่อง (ตำมควำมเหมำะสม) และกำรใช้เกณฑ์กำรบัญ ชีสำหรับกำรดำเนินงำนต่ อเนื่องเว้นแต่
ผูบ้ ริหำรกองทุนฯ มีควำมตัง้ ใจทีจ่ ะเลิกกองทุนหรือหยุดดำเนินงำนหรือไม่สำมำรถดำเนินงำนต่อเนื่องต่อไปได้
ผูบ้ ริหำรกองทุนฯ มีหน้ำทีใ่ นกำรกำกับดูแลกระบวนกำรในกำรจัดทำรำยงำนทำงกำรเงินของกองทุน
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิ น
กำรตรวจสอบของข้ำพเจ้ำมีวตั ถุประสงค์เพื่อให้ได้ควำมเชื่อมั ่นอย่ำงสมเหตุสมผลว่ำงบกำรเงินโดยรวมปรำศจำกกำรแสดง
ข้อมูลทีข่ ดั ต่อข้อเท็จจริงอันเป็ นสำระสำคัญหรือไม่ ไม่ว่ำจะเกิดจำกกำรทุจริตหรือข้อผิดพลำด และเสนอรำยงำนของผูส้ อบบัญชี
ซึ่งรวมควำมเห็นของข้ำพเจ้ำอยู่ดว้ ย ควำมเชื่อมั ่นอย่ำงสมเหตุสมผลคือควำมเชื่อมั ่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็ นกำรรับประกันว่ำ
กำรปฏิบตั งิ ำนตรวจสอบตำมมำตรฐำนกำรสอบบัญชีจะสำมำรถตรวจพบข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริงอันเป็ นสำระสำคัญทีม่ อี ยู่ได้
เสมอไป ข้อมูลทีข่ ดั ต่อข้อเท็จจริงอำจเกิดจำกกำรทุจริตหรือข้อผิดพลำดและถือว่ำมีสำระสำคัญเมื่อคำดกำรณ์อย่ำงสมเหตุสมผล
ว่ำรำยกำรที่ขดั ต่อข้อเท็จจริงแต่ละรำยกำรหรือทุกรำยกำรรวมกันจะมีผลต่อกำรตัดสินใจทำงเศรษฐกิจของผูใ้ ช้งบกำรเงินจำก
กำรใช้งบกำรเงินเหล่ำนี้
ในกำรตรวจสอบของข้ำพเจ้ำตำมมำตรฐำนกำรสอบบัญชี ข้ำพเจ้ำใช้ดุลยพินิจและกำรสังเกตและสงสัยเยีย่ งผูป้ ระกอบวิชำชีพ
ตลอดกำรตรวจสอบ กำรปฏิบตั งิ ำนของข้ำพเจ้ำรวมถึง
•

ระบุและประเมินควำมเสี่ยงจำกกำรแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริงอันเป็ นสำระสำคัญในงบกำรเงินไม่ว่ำจะเกิดจำกกำร
ทุจริตหรือข้อผิดพลำด ออกแบบและปฏิบตั งิ ำนตำมวิธีกำรตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อควำมเสีย่ งเหล่ำนัน้ และได้หลักฐำน
กำรสอบบัญชีทเ่ี พียงพอและเหมำะสมเพื่อเป็ นเกณฑ์ใ นกำรแสดงควำมเห็นของข้ำพเจ้ำ ควำมเสีย่ งทีไ่ ม่พบข้อมูลทีข่ ดั ต่อ
ข้อเท็จจริงอันเป็ นสำระสำคัญซึง่ เป็ นผลมำจำกกำรทุจริตจะสูงกว่ำควำมเสีย่ งทีเ่ กิดจำกข้อผิดพลำด เนื่องจำกกำรทุจริตอำจ
เกี่ยวกับกำรสมรูร้ ่วมคิด กำรปลอมแปลงเอกสำรหลักฐำน กำรตัง้ ใจละเว้นกำรแสดงข้อมูล กำรแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตำม
ข้อเท็จจริงหรือกำรแทรกแซงกำรควบคุมภำยใน

•

ทำควำมเข้ำใจในระบบกำรควบคุมภำยในที่เกี่ยวข้องกับกำรตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีกำรตรวจสอบที่เหม ำะสมกับ
สถำนกำรณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในกำรแสดงควำมเห็นต่อควำมมีประสิทธิผลของกำรควบคุมภำยในของกองทุน

•

ประเมินควำมเหมำะสมของนโยบำยกำรบัญชีทผ่ี บู้ ริหำรกองทุนฯ ใช้และควำมสมเหตุสมผลของประมำณกำรทำงบัญชีและ
กำรเปิ ดเผยข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้องซึง่ จัดทำขึน้ โดยผูบ้ ริหำรกองทุนฯ

•

สรุปเกี่ย วกับควำมเหมำะสมของกำรใช้เกณฑ์กำรบัญชีสำหรับกำรดำเนินงำนต่อเนื่องของผู้บริหำรกองทุนฯ และจำก
หลักฐำนกำรสอบบัญชีทไ่ี ด้รบั สรุปว่ำมีควำมไม่แน่ นอนทีม่ สี ำระสำคัญทีเ่ กี่ยวกับเหตุกำรณ์หรือสถำนกำรณ์ทอ่ี ำจเป็ นเหตุ
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ให้เกิดข้อสงสัยอย่ำงมีนัยสำคัญต่อ ควำมสำมำรถของกองทุนในกำรดำเนินงำนต่อเนื่องหรือไม่ ถ้ำข้ำพเจ้ำได้ขอ้ สรุปว่ำมี
ควำมไม่แน่นอนทีม่ สี ำระสำคัญ ข้ำพเจ้ำต้องกล่ำวไว้ในรำยงำนของผูส้ อบบัญชีของข้ำพเจ้ำโดยให้ขอ้ สังเกตถึงกำรเปิ ดเผย
ข้อมูลในงบกำรเงินที่เกี่ยวข้อง หรือถ้ำกำรเปิ ดเผยข้อมูลดังกล่ำวไม่เพียงพอ ควำมเห็นของข้ำพเจ้ำ จะเปลี่ยนแปลงไป
ข้อสรุปของข้ำพเจ้ำขึน้ อยู่กบั หลักฐำนกำรสอบบัญชีทไ่ี ด้รบั จนถึงวันที่ในรำยงำนของผูส้ อบบัญชีของข้ำพเจ้ำ อย่ำงไรก็ตำม
เหตุกำรณ์หรือสถำนกำรณ์ในอนำคตอำจเป็ นเหตุให้กองทุนต้องหยุดกำรดำเนินงำนต่อเนื่อง
•

ประเมินกำรนำเสนอ โครงสร้ำงและเนื้อหำของงบกำรเงินโดยรวม รวมถึงกำรเปิ ดเผยข้อมูลว่ำงบกำรเงินแสดงรำยกำรและ
เหตุกำรณ์ในรูปแบบทีท่ ำให้มกี ำรนำเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตำมทีค่ วรหรือไม่

ข้ำพเจ้ำได้ส่อื สำรกับ ผู้บริหำรกองทุน ฯ ในเรื่องต่ำงๆ ที่สำคัญ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลำของกำรตรวจสอบตำมที่ได้
วำงแผนไว้ ประเด็นทีม่ นี ัยสำคัญทีพ่ บจำกกำรตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องทีม่ นี ัยสำคัญในระบบกำรควบคุมภำยในหำกข้ำ พเจ้ำ
ได้พบในระหว่ำงกำรตรวจสอบของข้ำพเจ้ำ
ข้ำพเจ้ำได้ให้คำรับรองแก่ผบู้ ริหำรกองทุนฯ ว่ำข้ำพเจ้ำได้ปฏิบตั ติ ำมข้อกำหนดจรรยำบรรณทีเ่ กี่ยวข้องกับควำมเป็ นอิส ระและ
ได้ส่อื สำรกับผู้บริหำรกองทุนฯ เกี่ยวกับควำมสัมพันธ์ทงั ้ หมดตลอดจนเรื่องอื่นซึ่งข้ำพเจ้ำเชื่อว่ำมีเหตุ ผลที่บุคคลภำยนอกอำจ
พิจำรณำว่ำกระทบต่อควำมเป็ นอิสระของข้ำพเจ้ำและมำตรกำรทีข่ ำ้ พเจ้ำใช้เพื่อป้ องกันไม่ให้ขำ้ พเจ้ำขำดควำมเป็ นอิสระ
จำกเรื่องทีส่ ่อื สำรกับผูบ้ ริหำรกองทุนฯ ข้ำพเจ้ำได้พจิ ำรณำเรื่องต่ำงๆ ทีม่ นี ัยสำคัญมำกทีส่ ุดในกำรตรวจสอบ
งบ
กำรเงินในงวดปั จจุบนั และกำหนดเป็ นเรื่องสำคัญในกำรตรวจสอบ ข้ำพเจ้ำได้อธิบำยเรื่องเหล่ำนี้ในรำยงำนของผูส้ อบบัญชีเว้น
แต่ก ฎหมำยหรือ ข้อบังคับ ไม่ ให้เปิ ด เผยต่อสำธำรณะเกี่ย วกับ เรื่องดังกล่ำว หรือในสถำนกำรณ์ ท่ียำกที่จะเกิด ขึ้น ข้ำพเจ้ำ
พิจำรณำว่ำไม่ควรสื่อสำรเรื่องดังกล่ำวในรำยงำนของข้ำพเจ้ำเพรำะกำรกระทำดังกล่ำวสำมำรถคำดกำรณ์ได้อย่ำงสมเหตุผลว่ำ
จะมีผลกระทบในทำงลบมำกกว่ำผลประโยชน์ต่อส่วนได้เสียสำธำรณะจำกกำรสื่อสำรดังกล่ำว
ผูส้ อบบัญชีทร่ี บั ผิดชอบงำนสอบบัญชีและกำรนำเสนอรำยงำนฉบับนี้คอื นำงขวัญใจ เกียรติกงั วำฬไกล

นำงขวัญใจ เกียรติกงั วำฬไกล
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญำต เลขที่ 5875
บริษทั เอเอสวี แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด
กรุงเทพมหำนคร
28 กันยำยน 2563
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กองทุนเปิ ด แอล เอช เอ็ม เอส เฟล็กซิ เบิ้ล (LHMSFL)
กองทุนเปิ ด แอล เอช เอ็ม เอส เฟล็กซิ เบิ้ล
งบดุล
ณ วันที่ 30 มิ ถนุ ายน 2563
หน่ วย : บาท
2563

2562

44,509,771.80

130,415,132.50

5,111,125.27

7,738,187.15

ดอกเบีย้ และเงินปั นผลค้างรับ

204.70

8,988.00

ลูกหนี้จากการขายเงินลงทุน

1,747,488.42

5,876,720.64

51,368,590.19

144,039,028.29

3,766,619.95

3,319,429.81

หมายเหตุ
สิ นทรัพย์
เงินลงทุนตามมูลค่ายุตธิ รรม
(ราคาทุนปี 2563 : 43,628,561.39 บาท)
(ราคาทุนปี 2562 : 123,196,140.85 บาท)
เงินฝากธนาคาร

6

รวมสิ นทรัพย์
หนี้ สิน
เจ้าหนี้จากการซือ้ เงินลงทุน
เจ้าหนี้จากการรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน

92,258.04

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย

-

139,361.86

262,914.28

3,254.97

16,948.63

4,001,494.82

3,599,292.72

47,367,095.37

140,439,735.57

43,204,925.48

101,920,542.00

(17,976,449.61)

(7,004,791.86)

22,138,619.50

45,523,985.43

47,367,095.37

140,439,735.57

ชนิดสะสมมูลค่า

11.8047

15.1273

ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

11.8101

15.1300

8.8895

11.5889

ชนิดสะสมมูลค่า

1,086,887.3196

3,588,682.6096

ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

1,982,971.4576

2,718,463.4354

ชนิดจ่ายเงินปั นผล

1,250,633.7294

3,884,908.1330

รวม

4,320,492.5066

10,192,054.1780

หนี้สนิ อืน่
รวมหนี้ สิน
สิ นทรัพย์สทุ ธิ
สิ นทรัพย์สทุ ธิ :
ทุนทีไ่ ด้รบั จากผูถ้ อื หน่วยลงทุน
กาไรสะสม
บัญชีปรับสมดุล
กาไรสะสมจากการดาเนินงาน

5

รวมสิ นทรัพย์สทุ ธิ
สินทรัพย์สทุ ธิต่อหน่วยทีค่ านวณแยกตามประเภทผูถ้ อื หน่วยลงทุน มีดงั นี้

ชนิดจ่ายเงินปั นผล
จานวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายแล้วทัง้ หมด ณ วันสิน้ ปี (หน่วย) แยกตามประเภทผูถ้ อื หน่วยลงทุน มีดงั นี้

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึง่ ของงบการเงินนี้
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กองทุนเปิ ด แอล เอช เอ็ม เอส เฟล็กซิ เบิ้ล (LHMSFL)
กองทุนเปิ ด แอล เอช เอ็ม เอส เฟล็กซิ เบิ้ล
งบประกอบรายละเอียดเงิ นลงทุน
ณ วันที่ 30 มิ ถนุ ายน 2563
หน่ วย : บาท
การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

ชื่อหลักทรัพย์

ชื่อย่อหลักทรัพย์ มูลค่าทีต่ ราไว้ จานวนหน่วย

มูลค่ายุตธิ รรม

อัตราส่วนของ
มูลค่ายุตธิ รรม
(%)

หลักทรัพย์จดทะเบียน
เงิ นทุนและหลักทรัพย์
บริษทั บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จากัด (มหาชน)

BAM

-

38,100.0000

925,830.00

2.08

บริษทั เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วสิ เซ็ส จากัด (มหาชน)

JMT

-

32,500.0000

737,750.00

1.66

บริษทั เมืองไทย แคปปิ ตอล จากัด (มหาชน)

MTC

-

17,300.0000

899,600.00

2.02

บริษทั ศรีสวัสดิ ์ คอร์ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน)

SAWAD

-

12,900.0000

664,350.00

1.49

NETBAY

-

6,700.0000

236,175.00

0.53

บริษทั แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วสิ จากัด (มหาชน)

ADVANC

-

9,500.0000

1,757,500.00

3.95

บริษทั อินทัช โฮลดิ้งส์ จากัด (มหาชน)

INTUCH

-

11,000.0000

618,750.00

1.39

บริษทั เจ มาร์ท จากัด (มหาชน)

JMART

-

21,100.0000

232,100.00

0.52

บริษทั บางกอก เชน ฮอสปิ ทอล จากัด (มหาชน)

BCH

-

31,600.0000

474,000.00

1.06

บริษทั กรุงเทพดุสติ เวชการ จากัด (มหาชน)

BDMS

-

51,100.0000

1,149,750.00

2.58

บริษทั โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จากัด (มหาชน)

CHG

-

184,700.0000

454,362.00

1.02

เทคโนโลยี
บริษทั เน็ตเบย์ จากัด (มหาชน)
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

การแพทย์

ขนส่งและโลจิสติ กส์

-

บริษทั ท่าอากาศยานไทย จากัด (มหาชน)

AOT

-

34,800.0000

2,105,400.00

4.73

บริษทั ทางด่วนและรถไฟฟ้ ากรุงเทพ จากัด (มหาชน)

BEM

-

48,400.0000

459,800.00

1.03

บริษทั บีทเี อส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จากัด (มหาชน)

BTS

-

40,900.0000

462,170.00

1.04

บริษทั พริมา มารีน จากัด (มหาชน)

PRM

-

59,200.0000

461,760.00

1.04

STGT

-

48,400.0000

1,645,600.00

3.70

ธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน)

BBL

-

6,000.0000

642,000.00

1.44

ธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน)

KBANK

-

10,100.0000

941,825.00

2.12

ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน)

SCB

-

11,000.0000

797,500.00

1.79

บริษทั ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จากัด (มหาชน)

TISCO

-

4,500.0000

312,750.00

0.70

ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์
บริษทั ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
ธนาคาร
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กองทุนเปิ ด แอล เอช เอ็ม เอส เฟล็กซิ เบิ้ล (LHMSFL)
กองทุนเปิ ด แอล เอช เอ็ม เอส เฟล็กซิ เบิ้ล
งบประกอบรายละเอียดเงิ นลงทุน (ต่อ)
ณ วันที่ 30 มิ ถนุ ายน 2563
หน่ วย : บาท
การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

ชื่อหลักทรัพย์

ชื่อย่อหลักทรัพย์ มูลค่าทีต่ ราไว้ จานวนหน่วย

มูลค่ายุตธิ รรม

อัตราส่วนของ
มูลค่ายุตธิ รรม
(%)

ธุรกิจการเกษตร
บริษทั จีเอฟพีที จากัด (มหาชน)

GFPT

-

36,500.0000

474,500.00

1.07

บริษทั ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จากัด (มหาชน)

STA

-

4,900.0000

133,525.00

0.30

SISB

-

93,700.0000

908,890.00

2.04

TQM

-

13,800.0000

1,842,300.00

4.14

PTTGC

-

10,600.0000

490,250.00

1.10

บริษทั บี.กริม เพาเวอร์ จากัด (มหาชน)

BGRIM

-

18,200.0000

973,700.00

2.19

บริษทั พลังงานบริสทุ ธิ ์ จากัด (มหาชน)

บริ การ
บริษทั เอสไอเอสบี จากัด (มหาชน)
ประกันภัยและประกันชีวิต
บริษทั ทีควิ เอ็ม คอร์ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน)
ปิ โตรเคมีและเคมีภณ
ั ฑ์
บริษทั พีทที ี โกลบอล เคมิคอล จากัด (มหาชน)
พลังงานและสาธารณูปโภค
EA

-

11,800.0000

463,150.00

1.04

บริษทั โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ย่ี จากัด (มหาชน)

GPSC

-

13,600.0000

999,600.00

2.25

บริษทั กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จากัด (มหาชน)

GULF

-

37,800.0000

1,426,950.00

3.21

บริษทั พีทจี ี เอ็นเนอยี จากัด (มหาชน)

PTG

-

28,400.0000

460,080.00

1.03

บริษทั ปตท. จากัด (มหาชน)

PTT

-

87,100.0000

3,288,025.00

7.39

PTTEP

-

10,500.0000

963,375.00

2.16

AMATA

-

15,600.0000

240,240.00

0.54

บริษทั เซ็นทรัลพัฒนา จากัด (มหาชน)

CPN

-

9,200.0000

448,500.00

1.01

บริษทั ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน)

WHA

-

135,100.0000

448,532.00

1.01

บริษทั คอมเซเว่น จากัด (มหาชน)

COM7

-

33,400.0000

943,550.00

2.12

บริษทั ซีพ ี ออลล์ จากัด (มหาชน)

CPALL

-

24,300.0000

1,646,325.00

3.70

บริษทั เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน)

CRC

-

9,700.0000

317,675.00

0.71

บริษทั ดูโฮม จากัด (มหาชน)

DOHOME

-

130,300.0000

1,355,120.00

3.04

บริษทั สยามโกลบอลเฮ้าส์ จากัด (มหาชน)

GLOBAL

-

43,800.0000

727,080.00

1.63

บริษทั โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จากัด (มหาชน)

HMPRO

-

45,300.0000

697,620.00

1.57

บริษทั เมก้า ไลฟ์ ไซแอ็นซ์ จากัด (มหาชน)

MEGA

-

12,900.0000

480,525.00

1.08

RS

-

32,600.0000

531,380.00

1.19

บริษทั ปตท. สารวจและผลิตปิ โตรเลียม จากัด (มหาชน)
พัฒนาอสังหาริ มทรัพย์
บริษทั อมตะ คอร์ปอเรชัน จากัด (มหาชน)

พาณิ ชย์

บริษทั อาร์เอส จากัด (มหาชน)
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กองทุนเปิ ด แอล เอช เอ็ม เอส เฟล็กซิ เบิ้ล (LHMSFL)
กองทุนเปิ ด แอล เอช เอ็ม เอส เฟล็กซิ เบิ้ล
งบประกอบรายละเอียดเงิ นลงทุน (ต่อ)
ณ วันที่ 30 มิ ถนุ ายน 2563
หน่ วย : บาท
การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

ชื่อหลักทรัพย์

ชื่อย่อหลักทรัพย์ มูลค่าทีต่ ราไว้ จานวนหน่วย

มูลค่ายุตธิ รรม

อัตราส่วนของ
มูลค่ายุตธิ รรม
(%)

วัสดุกอ่ สร้าง
บริษทั ปูนซีเมนต์นครหลวง จากัด (มหาชน)

SCCC

-

4,500.0000

1,656,000.00

3.72

บริษทั ทิปโก้แอสฟัลท์ จากัด (มหาชน)

TASCO

-

37,900.0000

947,500.00

2.13

PLANB

-

79,100.0000

474,600.00

1.07

บริษทั คาราบาวกรุ๊ป จากัด (มหาชน)

CBG

-

11,800.0000

1,227,200.00

2.76

บริษทั เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จากัด (มหาชน)

CPF

-

38,300.0000

1,216,025.00

2.73

บริษทั ไมเนอร์ อินเตอร์เนชันแนล
่
จากัด (มหาชน)

MINT

-

1,926.0000

39,097.80

0.09

บริษทั โอสถสภา จากัด (มหาชน)

OSP

-

12,100.0000

459,800.00

1.03

บริษทั อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จากัด (มหาชน)

RBF

-

213,500.0000

1,782,725.00

4.01

บริษทั เถ้าแก่น้อย ฟู๊ ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จากัด (มหาชน)

TKN

-

44,900.0000

466,960.00

1.05

44,509,771.80

100.00

44,509,771.80

100.00

สื่อและสิ่ งพิ มพ์
บริษทั แพลน บี มีเดีย จากัด (มหาชน)
อาหารและเครื่องดื่ม

รวมหลักทรัพย์จดทะเบียน
รวมเงิ นลงทุนทัง้ สิ้น (ราคาทุน 43,628,561.39 บาท)
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึง่ ของงบการเงินนี้
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กองทุนเปิ ด แอล เอช เอ็ม เอส เฟล็กซิ เบิ้ล (LHMSFL)
กองทุนเปิ ด แอล เอช เอ็ม เอส เฟล็กซิ เบิ้ล
งบกาไรขาดทุน
สาหรับปี สิ้ นสุดวันที่ 30 มิ ถนุ ายน 2563
หน่ วย : บาท
2563

2562

66,688.30

111,518.06

2,380,709.26

3,313,960.62

2,447,397.56

3,425,478.68

1,551,294.06

1,944,625.01

7

28,440.36

35,651.50

7, 8

258,548.74

324,104.09

60,000.00

60,000.00

1,243,302.58

12,919.65

หมายเหตุ
รายได้จากการลงทุน
รายได้ดอกเบีย้
รายได้เงินปั นผล
รวมรายได้จากการลงทุน
ค่าใช้จา่ ย
ค่าธรรมเนียมการจัดการ

7, 8

ค่าธรรมเนียมผูด้ ูแลผลประโยชน์
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ
ค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการ
ภาษีเงินได้

5,855.20

รวมค่าใช้จา่ ย

-

3,147,440.94

2,377,300.25

(700,043.38)

1,048,178.43

(15,803,447.22)

(260,131.73)

(6,337,781.24)

8,250,275.90

รวมรายการกาไร(ขาดทุน)สุทธิ จากเงิ นลงทุน

(22,141,228.46)

7,990,144.17

การเพิ่ มขึน้ (ลดลง)ในสิ นทรัพย์สทุ ธิ จากการดาเนิ นงาน

(22,841,271.84)

9,038,322.60

ชนิดสะสมมูลค่า

(7,627,067.83)

2,557,860.48

ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

(7,892,602.41)

3,144,467.68

ชนิดจ่ายเงินปั นผล

(7,321,601.60)

3,335,994.44

(22,841,271.84)

9,038,322.60

รายได้(ขาดทุน)จากการลงทุนสุทธิ
รายการกาไร(ขาดทุน)สุทธิ จากเงิ นลงทุน
รายการขาดทุนสุทธิทเ่ี กิดขึน้ จากเงินลงทุน
รายการกาไร(ขาดทุน)สุทธิทย่ี งั ไม่เกิดขึน้ จากเงินลงทุน

การเพิม่ ขึน้ (ลดลง)ในสินทรัพย์สทุ ธิจากการดาเนินงานแยกตามประเภทผูถ้ อื หน่วยลงทุน มีดงั นี้

รวม
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึง่ ของงบการเงินนี้
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กองทุนเปิ ด แอล เอช เอ็ม เอส เฟล็กซิ เบิ้ล (LHMSFL)
กองทุนเปิ ด แอล เอช เอ็ม เอส เฟล็กซิ เบิ้ล
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสิ นทรัพย์สทุ ธิ
สาหรับปี สิ้ นสุดวันที่ 30 มิ ถนุ ายน 2563
หน่ วย : บาท
2563

2562

(700,043.38)

1,048,178.43

(15,803,447.22)

(260,131.73)

(6,337,781.24)

8,250,275.90

(22,841,271.84)

9,038,322.60

(544,094.09)

(1,304,843.79)

มูลค่าหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายในระหว่างปี

101,701,347.77

50,129,094.06

มูลค่าหน่วยลงทุนทีร่ บั ซือ้ คืนในระหว่างปี

(171,388,622.04)

(34,013,595.25)

การเพิ่ มขึน้ (ลดลง)สุทธิ ของทุนที่ได้รบั (ที่รบั ซื้อคืน)จากผูถ้ อื หน่ วยลงทุน

(69,687,274.27)

16,115,498.81

การเพิ่ มขึน้ (ลดลง)ของสิ นทรัพย์สทุ ธิ ในระหว่างปี

(93,072,640.20)

23,848,977.62

สินทรัพย์สทุ ธิต้นปี

140,439,735.57

116,590,757.95

47,367,095.37

140,439,735.57

หมายเหตุ
การเพิ่ มขึน้ (ลดลง)ในสิ นทรัพย์สทุ ธิ จากการดาเนิ นงานในระหว่างปี
รายได้(ขาดทุน)จากการลงทุนสุทธิ
รายการขาดทุนสุทธิทเ่ี กิดขึน้ จากเงินลงทุน
รายการกาไร(ขาดทุน)สุทธิทย่ี งั ไม่เกิดขึน้ จากเงินลงทุน
การเพิ่ มขึน้ (ลดลง)สุทธิ ในสิ นทรัพย์สทุ ธิ จากการดาเนิ นงาน
การแบ่งปันส่วนทุนให้ผถู้ อื หน่ วยลงทุน

10

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

สิ นทรัพย์สทุ ธิ ปลายปี

หน่ วย : หน่ วย
2563

2562

10,192,054.1780

9,151,233.4300

บวก หน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายในระหว่างปี

8,526,474.6868

3,517,269.6786

หัก หน่วยลงทุนทีร่ บั ซือ้ คืนในระหว่างปี

(14,398,036.3582)

(2,476,448.9306)

4,320,492.5066

10,192,054.1780

การเปลี่ยนแปลงของจานวนหน่ วยลงทุน (มูลค่าหน่วยละ 10 บาท)
หน่วยลงทุนต้นปี

หน่ วยลงทุน ณ วันสิ้นปี
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึง่ ของงบการเงินนี้
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กองทุนเปิ ด แอล เอช เอ็ม เอส เฟล็กซิ เบิ้ล (LHMSFL)
กองทุนเปิ ด แอล เอช เอ็ม เอส เฟล็กซิ เบิ้ล
งบกระแสเงิ นสด
สาหรับปี สิ้ นสุดวันที่ 30 มิ ถนุ ายน 2563
หน่ วย : บาท
2563

2562

(22,841,271.84)

9,038,322.60

การซือ้ เงินลงทุน

(1,027,357,683.04)

(739,127,405.18)

การจาหน่ายเงินลงทุน

1,091,134,797.99

726,499,618.41

(12,982.71)

(44,989.26)

การลดลงในดอกเบีย้ และเงินปันผลค้างรับ

8,783.30

17,285.73

การลดลงในลูกหนี้จากการขายเงินลงทุน

4,129,232.22

1,004,458.77

การเพิม่ ขึน้ ในเจ้าหนี้จากการซือ้ เงินลงทุน

447,190.14

558,133.96

92,258.04

(107,405.19)

(123,552.42)

10,089.47

(13,693.66)

5,560.06

15,803,447.22

260,131.73

6,337,781.24

(8,250,275.90)

67,604,306.48

(10,136,474.80)

การจาหน่ายหน่วยลงทุนในระหว่างปี

101,701,347.77

50,129,094.06

การรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนในระหว่างปี

(171,388,622.04)

(34,013,595.25)

(544,094.09)

(1,304,843.79)

(70,231,368.36)

14,810,655.02

เงิ นฝากธนาคารเพิ่ มขึน้ (ลดลง)สุทธิ

(2,627,061.88)

4,674,180.22

เงินฝากธนาคาร ณ วันต้นปี

7,738,187.15

3,064,006.93

เงิ นฝากธนาคาร ณ วันสิ้นปี (หมายเหตุข้อ 6)

5,111,125.27

7,738,187.15

กระแสเงิ นสดจากกิจกรรมดาเนิ นงาน
การเพิ่ มขึน้ (ลดลง)ในสิ นทรัพย์สทุ ธิ จากการดาเนิ นงาน
รายการปรับกระทบการเพิม่ ขึน้ (ลดลง)สุทธิในสินทรัพย์สทุ ธิจากการดาเนินงาน ให้เป็ นเงินสดสุทธิทไ่ี ด้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดาเนินงาน :-

ส่วนต่ามูลค่าตราสารหนี้ตดั จาหน่าย

การเพิม่ ขึน้ (ลดลง)ในเจ้าหนี้จากการรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน
การเพิม่ ขึน้ (ลดลง)ในค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
การเพิม่ ขึน้ (ลดลง)ในหนี้สนิ อืน่
รายการขาดทุนสุทธิทเ่ี กิดขึน้ จากเงินลงทุน
รายการ(กาไร)ขาดทุนสุทธิทย่ี งั ไม่เกิดขึน้ จากเงินลงทุน
เงิ นสดสุทธิ ได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดาเนิ นงาน
กระแสเงิ นสดจากกิจกรรมจัดหาเงิ น

แบ่งปันส่วนทุนให้ผถู้ อื หน่วยลงทุน
เงิ นสดสุทธิ ได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิ น

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึง่ ของงบการเงินนี้
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กองทุนเปิ ด แอล เอช เอ็ม เอส เฟล็กซิ เบิ้ล (LHMSFL)
กองทุนเปิ ด แอล เอช เอ็ม เอส เฟล็กซิ เบิ้ล
ข้อมูลทางการเงิ นที่สาคัญ
สาหรับปี สิ้ นสุดวันที่ 30 มิ ถนุ ายน 2563
หน่ วย : บาท
สาหรับปี สิ้นสุด

สาหรับปี สิ้นสุด

สาหรับปี สิ้นสุด

สาหรับปี สิ้นสุด

สาหรับงวด

2563

2562

2561

2560

22/7/58 - 30/6/59

มูลค่าหน่วยลงทุนเริม่ แรก

-

-

-

-

10.0000

มูลค่าสินทรัพย์สทุ ธิต้นปี

13.7793

12.7404

11.7673

10.9280

-

รายได้(ขาดทุน)จากการลงทุนสุทธิ

(0.0842)

0.1367

0.1172

0.1114

0.0915

รายการกาไร(ขาดทุน)สุทธิทเ่ี กิดขึน้ จากเงินลงทุน

(1.9000)

(0.0339)

1.3553

1.4579

0.4175

รายการกาไร(ขาดทุน)สุทธิทย่ี งั ไม่เกิดขึน้ จากเงินลงทุน

(0.7620)

1.0761

(0.0545)

(0.4199)

0.4190

(2.7462)

1.1789

1.4180

1.1494

0.9280

หัก การแบ่งปันส่วนให้ผถู้ อื หน่วยลงทุน*

(0.0698)

(0.1400)

(0.4449)

(0.3101)

-

มูลค่าสิ นทรัพย์สทุ ธิ ปลายปี /งวด

10.9633

13.7793

12.7404

11.7673

10.9280

อัตราส่วนของกาไร(ขาดทุน)สุทธิต่อมูลค่าสินทรัพย์สทุ ธิถวั เฉลีย่ ระหว่างปี /งวด (%)

(23.6768)

7.4604

9.6179

11.0708

9.4877

47,367.10

140,439.74

116,590.76

176,825.29

155,709.08

อัตราส่วนของค่าใช้จ่ายรวมต่อมูลค่าสินทรัพย์สทุ ธิถวั เฉลีย่ ระหว่างปี /งวด (%)

3.2626

1.9623

1.8121

1.5530

1.3512

อัตราส่วนรายได้จากการลงทุนรวมต่อมูลค่าสินทรัพย์สทุ ธิถวั เฉลีย่ ระหว่างปี /งวด (%)

2.5369

2.8275

2.6068

2.6256

2.2869

2,154.4808

1,160.3070

1,058.0517

3,183.1159

1,663.3675

ข้อมูลผลการดาเนิ นงาน (ต่อหน่ วย)

รายได้(ขาดทุน)จากกิจกรรมลงทุน :

รายได้(ขาดทุน)จากกิจกรรมลงทุนทัง้ สิน้

อัตราส่วนทางการเงิ นที่สาคัญและข้อมูลประกอบเพิ่ มเติ มที่สาคัญ
มูลค่าสินทรัพย์สทุ ธิปลายปี /งวด (พันบาท)

อัตราส่วนของจานวนถัวเฉลีย่ ถ่วงน้าหนักของการซือ้ ขายเงินลงทุน
ระหว่างปี /งวดต่อมูลค่าสินทรัพย์สทุ ธิถวั เฉลีย่ ระหว่างปี /งวด (%) **
ข้อมูลเพิ่ มเติ ม **
* คานวณจากจานวนหน่วยทีจ่ าหน่ายแล้วถัวเฉลีย่ ระหว่างปี /งวด
** ไม่นบั รวมเงินฝากธนาคาร เงินลงทุนในตัวสั
๋ ญญาใช้เงิน ใบรับฝากเงิน และการซือ้ ขายเงินลงทุนต้องเป็ นรายการซือ้ หรือขายเงินลงทุนอย่างแท้จริง
ซึง่ ไม่รวมถึงการซือ้ โดยมีสญั ญาขายคืนหรือการขายโดยมีสญั ญาซือ้ คืน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึง่ ของงบการเงินนี้
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กองทุนเปิ ด แอล เอช เอ็ม เอส เฟล็กซิ เบิ้ล (LHMSFL)
กองทุนเปิ ด แอล เอช เอ็ม เอส เฟล็กซิ เบิ้ล
หมายเหตุประกอบงบการเงิ น
สาหรับปี สิ้ นสุดวันที่ 30 มิ ถนุ ายน 2563
หน่ วย : บาท
1.

ลักษณะของกองทุนเปิ ด แอล เอช เอ็ม เอส เฟล็กซิ เบิ้ล
กองทุนเปิ ด แอล เอช เอ็ม เอส เฟล็กซิเบิล้ เดิมชื่อ กองทุนเปิ ด แอล เอช มีเดียม สมอล แคป อิควิต้ี เป็ นกองทุนรวมผสม
แบบไม่กำหนดสัดส่วนกำรลงทุนในตรำสำรแห่งทุน ประเภทรับซื้อคืนหน่ วยลงทุนโดยอัตโนมัติและมีกำรกระจำยกำร
ลงทุนน้อยกว่ำเกณฑ์มำตรฐำน ไม่กำหนดอำยุโครงกำร และได้จดทะเบียนกับสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และ
ตลำดหลักทรัพย์เมื่อวันที่ 22 กรกฎำคม 2558 มีเงินทุ นของโครงกำรจำนวน 1,000 ล้ำนบำท และมีมูลค่ำโครงกำรจด
ทะเบียนเริม่ แรก 113.80 ล้ำนบำท (แบ่งเป็ น 11,380,201.0930 หน่วย มูลค่ำหน่วยละ 10 บำท)
เมื่อวันที่ 5 เมษำยน 2559 กองทุนฯ ได้ขอมติจำกผู้ถือหน่ วยลงทุนเพื่อแก้ไขเพิม่ เติมรำยละเอียดโครงกำร โดยมีประเด็น
หลักในเรื่องของนโยบำยกำรลงทุนจำกกองทุนรวมตรำสำรแห่งทุนเป็ นกองทุนรวมผสมแบบไม่กำหนดสัดส่วนกำรลงทุนใน
ตรำสำรทุน เพื่อให้กำรบริหำรพอร์ตกำรลงทุนมีควำมยืดหยุ่นมำกขึ้น รวมทัง้ ให้เปลี่ยนชื่อกองทุนเป็ น “กองทุนเปิ ด แอล
เอช เอ็ม เอส เฟล็กซิเบิล้ ” ทัง้ นี้กำรแก้ไขดังกล่ำวให้มผี ลในวันที่ 1 มิถุนำยน 2559 เป็ นต้นไป
เมื่อวันที่ 30 สิงหำคม 2559 กองทุนฯ ได้รบั ควำมเห็นชอบให้แก้ไขเพิม่ เติมโครงกำรจัดกำร เพื่อเพิ่มทำงเลือกให้กบั ผู้ถือ
หน่ วยลงทุนสำมำรถเลือกลงทุนตำมชนิดหน่ วยลงทุนทีต่ ้องกำร โดยมีกำรแบ่งชนิดของหน่ วยลงทุนเป็ น 3 ชนิด ได้แก่ ชนิด
ขำยคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ (LHMSFL-R) ชนิดจ่ำยเงินปั นผล (LHMSFL-D) และชนิดสะสมมูลค่ำ (LHMSFL-A)
กองทุนฯ จัดกำรโดย บริษทั หลักทรัพย์จดั กำรกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้ำส์ จำกัด (“บริษทั จัดกำร”)
กองทุนฯ จะลงทุนในตรำสำรแห่งทุนทีม่ แี นวโน้มกำรเติบโตทำงธุรกิจ หรือมีปัจจัยพืน้ ฐำนดี ตรำสำรแห่งหนี้ ตรำสำรกึ่งหนี้
กึ่งทุ น ใบส ำคัญ แสดงสิทธิ เงินฝำกธนำคำร รวมถึงหลักทรัพย์ หรือทรัพ ย์สินอื่นหรือกำรหำดอกผลโดยวิธีอ่ืนตำมที่
คณะกรรมกำรหรือสำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. กำหนด ทัง้ นี้ กำรลงทุ นในตรำสำรแห่ งทุ นจะมีสดั ส่วนตัง้ แต่ ร้อยละ
0 - 100 ของมูลค่ำทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุน
นอกจำกนี้ กองทุนฯ อำจพิจำรณำลงทุนในหรือมีไว้ซ่ึงสัญ ญำซื้อขำยล่วงหน้ ำ (Derivatives) โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อ
ป้ องกันควำมเสีย่ ง (Hedging) โดยเป็ นไปตำมหลักเกณฑ์ทส่ี ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. กำหนด ทัง้ นี้กองทุนฯ จะไม่
ลงทุ น ในหรือ มีไ ว้ซ่ึงหลัก ทรัพ ย์ห รือ ตรำสำรที่เสนอขำยในต่ ำ งประเทศ ตรำสำรทุน ที ่ไ ม่ไ ด้จ ดทะเบีย นในตลำด
หลัก ทรัพ ย์ (Unlisted Securities) ตรำสำรที่มลี กั ษณะของสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำแฝง (Structured note) รวมถึงจะไม่
ลงทุนในตรำสำรหนี้ท่มี อี นั ดับควำมน่ ำเชื่อถือต่ ำกว่ ำที่สำมำรถลงทุนได้ (Non - Investment Grade) และตรำสำรหนี้ท่ี
ไม่ได้รบั กำรจัดอันดับควำมน่ ำเชื่อถือ (Unrated Securities) อย่ำงไรก็ตำมกองทุนอำจมีไว้ซ่งึ ตรำสำรหนี้ทม่ี อี นั ดับควำม
น่ ำเชื่อถือต่ ำกว่ำที่สำมำรถลงทุนได้ (Non - investment grade) เฉพำะกรณีท่ตี รำสำรหนี้ นัน้ ได้รบั กำรจัดอันดับควำม
น่ำเชื่อถือทีส่ ำมำรถลงทุนได้ (Investment grade) ขณะทีก่ องทุนลงทุนเท่ำนัน้
กองทุนฯ มีนโยบำยไม่จ่ำยเงินปั นผลแก่ผู้ถือหน่ วยลงทุนชนิดขำยคืนหน่ วยลงทุนอัตโนมัติ (LHMSFL-R) และชนิดสะสม
มูลค่ำ (LHMSFL-A)
กองทุนฯ มีนโยบำยจ่ำยเงินปั นผลแก่ผถู้ อื หน่วยลงทุนชนิดจ่ำยเงินปั นผล (LHMSFL-D) ตำมหลักเกณฑ์และวิธกี ำรทีก่ ำหนด
ในหนังสือชีช้ วน
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2.

หลักเกณฑ์ในการจัดทางบการเงิ น

2.1

งบกำรเงินนี้จดั ทำขึน้ ตำมมำตรฐำนกำรบัญชีและมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน รวมถึงกำรตีควำมและแนวปฏิบตั ิ
ทำงกำรบัญชีทป่ี ระกำศใช้โดยสภำวิชำชีพบัญชี (“สภำวิชำชีพบัญชี”) และกำรแสดงรำยกำรใน งบกำรเงินได้จดั ทำขึน้ ตำม
หลักกำรบัญชีทร่ี บั รองทัวไปภำยใต้
่
พระรำชบัญญัติกำรบัญชี พ.ศ. 2543 และได้จดั ทำขึ้นตำมหลักเกณฑ์และรูปแบบที่
กำหนดในมำตรฐำนกำรบัญชีฉบับ ที่ 106 เรื่อง กำรบัญ ชีสำหรับกิจกำรที่ดำเนินธุรกิจเฉพำะด้ำนกำรลงทุน และตำม
ประกำศของสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์

2.2
2.3

งบกำรเงินนี้ได้จดั ทำขึน้ โดยใช้เกณฑ์รำคำทุนเดิมเว้นแต่จะได้เปิ ดเผยเป็ นอย่ำงอื่นในนโยบำยกำรบัญชี
กำรใช้ประมำณกำรทำงบัญชี
ในกำรจัดทำงบกำรเงินให้เป็ นไปตำมมำตรฐำนกำรบัญ ชีและมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ผู้บริหำรต้องใช้กำร
ประมำณและข้อสมมติฐำนหลำยประกำรซึ่งมีผลกระทบต่อกำรกำหนดนโยบำยและกำรรำยงำนจำนวนเงินที่เกี่ยวกับ
สินทรัพย์ หนี้สนิ รำยได้ และค่ำใช้จ่ำยผลทีเ่ กิดขึน้ จริงจึงแตกต่ำงจำกทีป่ ระมำณกำรไว้
ประมำณกำรและข้อสมมติฐำนทีใ่ ช้ในกำรจัดทำงบกำรเงินจะได้รบั กำรทบทวนอย่ำงต่อเนื่อง กำรปรับประมำณกำรทำง
บัญชีจะบันทึกในงวดบัญชีทป่ี ระมำณกำรดังกล่ำวได้รบั กำรทบทวนและในอนำคตทีไ่ ด้รบั ผลกระทบ

3.

มาตรฐานการรายงานทางการเงิ นใหม่
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินทีเ่ ริม่ มีผลบังคับในปี ปัจจุบนั และทีจ่ ะมีผลบังคับในอนำคตมีรำยละเอียด ดังนี้

3.1

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินทีเ่ ริม่ มีผลบังคับใช้ในปี ปัจจุบนั
สภำวิชำชีพบัญชีได้ออกและปรับปรุงมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินและกำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
ฉบับปรับปรุง (ปรับปรุง 2561) รวมถึงแนวปฏิบตั ทิ ำงบัญชีฉบับใหม่ ซึง่ มีผลบังคับใช้สำหรับรอบระยะเวลำบัญชีทเ่ี ริม่ ใน
หรือหลังวันที่ 1 มกรำคม 2562 ซึ่งมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินดังกล่ำวไม่มผี ลกระทบอย่ำงเป็ นสำระสำคัญต่องบ
กำรเงินนี้ โดยมีมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับใหม่ซง่ึ ได้มกี ำรเปลีย่ นแปลงหลักกำรสำคัญ ดังนี้
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 15 เรื่อง รำยได้จำกสัญญำทีท่ ำกับลูกค้ำ ใช้แทนมำตรฐำนกำรบัญชีและกำร
ตีควำมมำตรฐำนบัญชีทเ่ี กีย่ วข้องต่อไปนี้
มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2560)
สัญญำก่อสร้ำง
มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2560)
รำยได้
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 31 (ปรับปรุง 2560)
รำยได้ - รำยกำรแลกเปลีย่ นเกีย่ วกับบริกำร
โฆษณำ
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 13
โปรแกรมสิทธิพเิ ศษแก่ลูกค้ำ
(ปรับปรุง 2560)
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 15
สัญญำสำหรับกำรก่อสร้ำงอสังหำริมทรัพย์
(ปรับปรุง 2560)
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กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 18
กำรโอนสินทรัพย์จำกลูกค้ำ
(ปรับปรุง 2560)
ฝ่ ำยบริห ำรของกองทุ น ฯ ได้ป ระเมิน แล้วเห็น ว่ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับ นี้ ไม่ มีผ ลกระทบอย่ ำงเป็ น
สำระสำคัญต่องบกำรเงิน
3.2

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่ทย่ี งั ไม่มผี ลบังคับใช้
สภำวิชำชีพบัญชีได้ออกประกำศใช้มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินและกำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่
จะมีผลบังคับใช้สำหรับงบกำรเงินทีม่ รี อบระยะเวลำบัญชีทเ่ี ริม่ ในหรือหลังวันที่ 1 มกรำคม 2563 ดังนี้
• มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน กลุ่มเครื่องมือทำงกำรเงิน จำนวน 5 ฉบับ ประกอบด้วย
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 7
กำรเปิ ดเผยข้อมูลเครื่องมือทำงกำรเงิน
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 9
เครื่องมือทำงกำรเงิน
มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 32
กำรแสดงรำยกำรเครื่องมือทำงกำรเงิน
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 16 กำรป้ องกันควำมเสี่ยงของเงินลงทุนสุทธิใน
หน่วยงำนต่ำงประเทศ
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 19 กำรชำระหนี้สนิ ทำงกำรเงินด้วยตรำสำรทุน
ปั จจุบ ันฝ่ ำยบริห ำรของกองทุ นฯ อยู่ระหว่ำงกำรประเมินผลกระทบที่อำจมีต่อ งบกำรเงินในปี ท่เี ริ่มใช้มำตรฐำน
ดังกล่ำวมำถือปฏิบตั ิ
• มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 16 เรื่องสัญญำเช่ำ ใช้แทนมำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 17 เรื่องสัญญำเช่ำ
และกำรตีควำมมำตรฐำนบัญชีท่เี กี่ยวข้อง อย่ำงไรก็ตำม กำรบัญชีสำหรับผู้ให้เช่ำไม่มีกำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงเป็ น
สำระสำคัญจำกมำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 17 ผูใ้ ห้เช่ำยังคงต้องจัดประเภทสัญญำเช่ำเป็ นสัญญำเช่ำดำเนินงำนโดย
ใช้หลักกำรเช่นเดียวกันกับมำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 17
ฝ่ ำยบริห ำรของกองทุ น ฯ ได้ป ระเมิน แล้วเห็น ว่ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับ นี้ ไม่ มีผ ลกระทบอย่ ำงเป็ น
สำระสำคัญต่องบกำรเงิน
กำรประกำศใช้แนวปฏิบตั ทิ ำงบัญชีสำหรับกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลีย้ งชีพ
เมื่อวันที่ 26 ธันวำคม 2562 ก.ล.ต. ได้ให้ควำมเห็นชอบแนวปฏิบตั ทิ ำงบัญชีสำหรับกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยง
ชีพทีป่ ระกำศใช้โดยสมำคมบริษทั จัดกำรลงทุน ซึง่ ให้ถอื ปฏิบตั กิ บั งบกำรเงินสำหรับรอบระยะเวลำบัญชีทเ่ี ริม่ ในหรือหลัง
วันที่ 1 มกรำคม 2563
ปั จจุบนั ฝ่ ำยบริหำรของกองทุนอยู่ระหว่ำงกำรประเมินผลกระทบต่ องบกำรเงินในปี ท่เี ริม่ ใช้แนวปฏิบตั ิทำงบัญชีฉบับ
ดังกล่ำว
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4.

นโยบายการบัญชีที่สาคัญ

4.1 กำรรับรูร้ ำยได้และค่ำใช้จ่ำย
- ดอกเบีย้ รับ รับรูเ้ ป็ นรำยได้ตำมระยะเวลำทีพ่ งึ ได้รบั โดยคำนึงถึงผลตอบแทนทีแ่ ท้จริง
- เงินปั นผลรับ รับรูเ้ ป็ นรำยได้ตงั ้ แต่วนั ทีป่ ระกำศจ่ำยและมีสทิ ธิทจ่ี ะได้รบั
- บัญชีส่วนเกินและส่วนต่ำมูลค่ำของตรำสำรหนี้ตดั จำหน่ ำยตำมวิธีอตั รำดอกเบีย้ ทีแ่ ท้จริงซึง่ ยอดทีต่ ดั จำหน่ำยนี้แสดง
เป็ นรำยกำรปรับปรุงกับดอกเบีย้ รับ
- กำไรหรือขำดทุนทีเ่ กิดขึน้ จำกกำรจำหน่ำยเงินลงทุนรับรูเ้ ป็ นรำยได้หรือค่ำใช้จ่ำย ณ วันที่จำหน่ำยเงินลงทุน
- ค่ำใช้จ่ำยรับรูต้ ำมเกณฑ์คงค้ำง
4.2

เงินลงทุนและกำรวัดค่ำเงินลงทุน
- เงินลงทุนจะรับรูเ้ ป็ นสินทรัพย์ด้วยจำนวนต้นทุนของเงินลงทุน ณ วันทีก่ องทุนฯ มีสทิ ธิในเงินลงทุน ต้นทุนของเงิน
ลงทุนประกอบด้วยรำยจ่ำยซื้อเงินลงทุนและค่ำใช้จ่ำยโดยตรงทัง้ สิน้ ทีก่ องทุนฯ จ่ำยเพื่อให้ได้มำซึง่ เงินลงทุนนัน้
- หลักทรัพย์ทเ่ี ป็ นตรำสำรทุนทีม่ ตี ลำดซื้อขำยคล่องรองรับ แสดงด้วยมูลค่ำยุตธิ รรมโดยใช้รำคำปิ ดในตลำดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยของวันทีว่ ดั ค่ำเงินลงทุน
- เงินลงทุนในตรำสำรหนี้ในประเทศแสดงด้วยมูลค่ำยุติธรรม โดยใช้รำคำหรืออัตรำผลตอบแทนจำกกำรซื้อขำยที่
ประกำศโดยสมำคมตลำดตรำสำรหนี้ไทย ณ วันทีว่ ดั ค่ำเงินลงทุน
- กำไร(ขำดทุน)สุทธิทย่ี งั ไม่เกิดขึน้ จำกกำรปรับมูลค่ำเงินลงทุนให้เป็ นมูลค่ำยุตธิ รรมจะรับรูใ้ นงบกำไรขำดทุน ณ วันที่
วัดค่ำเงินลงทุน
- รำคำทุนของเงินลงทุนทีจ่ ำหน่ำยใช้วธิ ถี วั เฉลีย่ ถ่วงน้ำหนัก

4.3

กำรแบ่งปั นส่วนทุนให้ผถู้ อื หน่วยลงทุน
กองทุนฯ จะบันทึกลดกำไรสะสม ณ วันทีป่ ระกำศจ่ำยเงินปั นผล

4.4

บัญชีปรับสมดุล
บัญชีปรับสมดุลถือเป็ นส่วนหนึ่งของกำไรสะสม ซึง่ จะบันทึกเมื่อมีกำรขำยหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนฯ เพื่อทำ
ให้ผถู้ อื หน่ วยลงทุนมีส่วนในสินทรัพย์สุทธิของกิจกำรลงทุนหรือได้รบั ส่วนแบ่งจำกกิจกำรลงทุนเท่ำเทียมกันไม่ว่ำผูถ้ ือ
หน่วยลงทุนนัน้ จะลงทุนหรือเลิกลงทุนในกิจกำรลงทุน ณ เวลำใด

4.5

ภำษีเงินได้
กองทุนมีหน้ำทีเ่ สียภำษีเงินได้นิตบิ ุคคลเฉพำะเงินได้พงึ ประเมินตำมมำตรำ (40)(4)(ก) แห่งประมวลรัษฎำกรในอัตรำร้อย
ละ 15 ของรำยได้ก่อนหักรำยจ่ำยใด ๆ โดยมีผลบังคับใช้ตงั ้ แต่วนั ที่ 20 สิงหำคม 2562
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กองทุนเปิ ด แอล เอช เอ็ม เอส เฟล็กซิ เบิ้ล
หมายเหตุประกอบงบการเงิ น
สาหรับปี สิ้ นสุดวันที่ 30 มิ ถนุ ายน 2563
หน่ วย : บาท
5.

กาไรสะสมจากการดาเนิ นงานต้นปี
2563
5,419,044.61
42,989,274.73
7,218,991.65
(10,103,325.56)
45,523,985.43

รำยได้จำกเงินลงทุนสุทธิสะสม (เริม่ สะสม 22 ก.ค. 58)
กำไรสุทธิทเ่ี กิดขึน้ จำกเงินลงทุนสะสม (เริม่ สะสม 22 ก.ค. 58)
กำไร(ขำดทุน)สุทธิทย่ี งั ไม่เกิดขึน้ จำกเงินลงทุนสะสม (เริม่ สะสม 22 ก.ค. 58)
หัก กำรแบ่งปั นส่วนทุนให้ผถู้ อื หน่วยลงทุน
กาไรสะสมจากการดาเนิ นงานต้นปี ทัง้ สิ้ น
6.

2562
4,370,866.18
43,249,406.46
(1,031,284.25)
(8,798,481.77)
37,790,506.62

เงิ นฝากธนาคาร
ณ วันที่ 30 มิถุนำยน 2563 และ 2562 เงินฝำกธนำคำร ประกอบด้วย :อัตรำดอกเบีย้ ต่อปี (%)
ธนำคำรกสิกรไทย จำกัด (มหำชน)

7.

จำนวนเงิน

2563

2562

2563

2562

0.15

0.62

5,111,125.27

7,738,187.15

ค่าใช้จ่าย
บริษัทหลักทรัพย์จดั กำรกองทุ น แลนด์ แอนด์ เฮ้ำส์ จำกัด เป็ นผู้จดั กำรกองทุ นฯ และนำยทะเบียนหน่ วยลงทุน โดยมี
ธนำคำรกสิกรไทย จำกัด (มหำชน) เป็ นผูด้ แู ลผลประโยชน์ของกองทุนฯ
ค่ำธรรมเนียมกำรจัดกำร ค่ำธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่ำธรรมเนียมนำยทะเบียน (ร้อยละต่อปี ของมูลค่ำทรัพย์สนิ
ทัง้ หมดหักด้วยมูลค่ำหนี้สนิ ทัง้ หมด ทัง้ นี้ มูลค่ำหนี้สินทัง้ หมดไม่รวมค่ำธรรมเนียมกำรจัดกำร ค่ำธรรมเนียมผู้ดูแล
ผลประโยชน์ และค่ำธรรมเนียมนำยทะเบียนหน่วยลงทุน ณ วันทีค่ ำนวณ) ซึง่ สำมำรถสรุปได้ดงั นี้ :ค่ำใช้จ่ำย

นโยบำยกำรกำหนดรำคำ

ค่ำธรรมเนียมกำรจัดกำร

ไม่เกินร้อยละ 3.21 ต่อปี

ค่ำธรรมเนียมผูด้ แู ลผลประโยชน์

ไม่เกินร้อยละ 0.11 ต่อปี

ค่ำธรรมเนียมนำยทะเบียน

ไม่เกินร้อยละ 0.27 ต่อปี

ค่ำธรรมเนียมดังกล่ำวข้ำงต้นรวมภำษีมลู ค่ำเพิม่
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กองทุนเปิ ด แอล เอช เอ็ม เอส เฟล็กซิ เบิ้ล
หมายเหตุประกอบงบการเงิ น
สาหรับปี สิ้ นสุดวันที่ 30 มิ ถนุ ายน 2563
หน่ วย : บาท
8.

รายการบัญชีที่เกี่ยวข้องกัน
ในระหว่ำงปี กองทุนฯ มีรำยกำรบัญชีท่สี ำคัญกับกิจกำรทีเ่ กี่ยวข้องกัน รำยกำรธุรกิจดังกล่ำวเป็ นไปตำมเงื่อนไขทำงกำรค้ำ
และเกณฑ์ตำมทีต่ กลงกันระหว่ำงกองทุนฯ และกิจกำรทีเ่ กีย่ วข้องกัน ซึง่ เป็ นไปตำมปกติธุรกิจ โดยสำมำรถสรุปได้ดงั นี้
กิจกำรทีเ่ กีย่ วข้องกัน ประกอบด้วย :ชื่อกิจกำรทีเ่ กีย่ วข้องกัน

ลักษณะควำมสัมพันธ์

บริษทั หลักทรัพย์จดั กำรกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้ำส์ จำกัด

ผูจ้ ดั กำรกองทุนและนำยทะเบียนหน่วยลงทุน

บริษทั แลนด์แอนด์เฮ้ำส์ จำกัด (มหำชน)

ผูถ้ อื หุน้ ใหญ่ในบริษทั ใหญ่

บริษทั ควอลิต้ี เฮ้ำส์ จำกัด (มหำชน)

ผูถ้ อื หุน้ ใหญ่ในบริษทั ใหญ่

บริษทั หลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้ำส์ จำกัด (มหำชน)

ผูถ้ อื หุน้ ใหญ่ร่วมกัน

รายการระหว่างกันที่สาคัญ มีดงั ต่อไปนี้
สำหรับปี สน้ิ สุดวันที่ 30 มิถุนำยน
2563

2562

• บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จากัด
ค่ำธรรมเนียมกำรจัดกำร

ตำมเกณฑ์ทร่ี ะบุในหนังสือชีช้ วน

1,551,294.06

1,944,625.01

ค่ำธรรมเนียมนำยทะเบียน

ตำมเกณฑ์ทร่ี ะบุในหนังสือชีช้ วน

258,548.74

324,104.09

• บริษทั แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จากัด (มหาชน) (ในฐำนะผูอ้ อกหลักทรัพย์)
ซื้อหลักทรัพย์

รำคำตลำด

1,672,792.53

8,547,487.28

ขำยหลักทรัพย์

รำคำตลำด

1,561,371.95

8,977,043.26

รำยได้เงินปั นผล

ตำมอัตรำทีป่ ระกำศจ่ำย

-

58,480.00

• บริษทั ควอลิ ตี้เฮ้าส์ จากัด (มหาชน) (ในฐำนะผูอ้ อกหลักทรัพย์)
ซื้อหลักทรัพย์

รำคำตลำด

-

3,560,417.74

ขำยหลักทรัพย์

รำคำตลำด

-

6,059,720.94
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กองทุนเปิ ด แอล เอช เอ็ม เอส เฟล็กซิ เบิ้ล
หมายเหตุประกอบงบการเงิ น
สาหรับปี สิ้ นสุดวันที่ 30 มิ ถนุ ายน 2563
หน่ วย : บาท
• บริษทั หลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จากัด (มหาชน) (ในฐำนะผูค้ ำ้ หลักทรัพย์)
ซื้อหลักทรัพย์

รำคำตลำด

85,844,568.68

176,255,860.23

ขำยหลักทรัพย์

รำคำตลำด

43,785,875.07

64,819,403.26

ค่ำนำยหน้ำ

รำคำตลำด

207,949.09

386,639.75

ยอดคงเหลือที่มีสาระสาคัญกับกิ จการที่เกี่ยวข้องกัน มีดงั ต่อไปนี้
ณ วันที่ 30 มิถุนำยน
นโยบำยกำรกำหนดรำคำ

2563

2562

ค่ำธรรมเนียมกำรจัดกำรค้ำงจ่ำย

66,972.11

171,235.68

ค่ำธรรมเนียมนำยทะเบียนค้ำงจ่ำย

11,161.97

28,539.30

• บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จากัด

9.

ข้อมูลเกี่ยวกับการซือ้ ขายเงิ นลงทุน
กองทุนฯ ได้ซ้อื และขำยเงินลงทุน สำหรับ ปี ส้นิ สุดวันที่ 30 มิถุนำยน 2563 และ 2562 โดยไม่รวมเงินลงทุนในเงินฝำก
ธนำคำรและตั ๋วสัญญำใช้เงินเป็ นจำนวนเงิน 2,118.49 และ 1,465.63 ล้ำนบำท โดยคิดเป็ นอัตรำร้อยละ 2,195.9874 และ
1,209.7622 ต่อมูลค่ำสินทรัพย์สุทธิถวั เฉลีย่ ระหว่ำงปี ตำมลำดับ

10.

การแบ่งปันส่วนทุนให้ผ้ถู ือหน่ วยลงทุน
สำหรับปี สน้ิ สุดวันที่ 30 มิถุนำยน 2563 และ 2562 กองทุนฯ ได้จ่ำยเงินปั นผลให้แก่ผถู้ อื หน่วยลงทุนชนิดจ่ำยเงินปั นผล
ดังนี้
อัตรำต่อ สำหรับปี สน้ิ สุดวันที่ 30 มิถุนำยน
หน่วย (บำท/
วันทีป่ ิ ดสมุดทะเบียน
สำหรับรอบระยะเวลำ
หน่วย)
2563
2562
22 มีนำคม 2562
1 มกรำคม 2562 - 28 กุมภำพันธ์ 2562
0.20
745,742.91
24 พฤษภำคม 2562 1 มีนำคม 2562 - 30 เมษำยน 2562
0.15
559,100.88
544,094.09
19 กรกฎำคม 2562 1 พฤษภำคม 2562 - 30 มิถุนำยน 2562
0.20
544,094.09 1,304,843.79
รวม
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กองทุนเปิ ด แอล เอช เอ็ม เอส เฟล็กซิ เบิ้ล
หมายเหตุประกอบงบการเงิ น
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11.

เครื่องมือทางการเงิ น
กองทุนฯ มีนโยบำยทีจ่ ะบริหำรควำมเสีย่ งของเครื่องมือทำงกำรเงิน ดังนี้

11.1 ควำมเสีย่ งจำกกำรดำเนินงำนของผูอ้ อกตรำสำร (Business Risk)
ควำมเสีย่ งทีเ่ กิดจำกกำรดำเนินงำนของผูอ้ อกตรำสำร หำกผลกำรดำเนินงำนหรือฐำนะกำรเงินของผูอ้ อกตรำสำร รวมทัง้
ควำมสำมำรถในกำรทำกำไรของผูอ้ อกตรำสำรเปลี่ยนแปลงไป ซึ่งอำจกระทบต่อรำคำซื้อขำยของตรำสำร อย่ำงไรก็ตำม
กองทุ น ฯ จะพิจำรณำคัด เลือกหลัก ทรัพ ย์ท่ีจ ะลงทุ น โดยกำรวิเครำะห์ สถำนะทำงกำรเงิน ผลกำรด ำเนิ น งำน กำร
บริหำรงำน เพื่อประกอบกำรตัดสินใจลงทุน และยังจะทำกำรติดตำมข้อมูลข่ำวสำรของผู้ออกตรำสำรอย่ำงใกล้ชดิ และ
ต่อเนื่อง เพื่อปรับเปลีย่ นแผนกำรลงทุนอย่ำงเหมำะสม
11.2 ควำมเสีย่ งจำกควำมสำมำรถในกำรชำระหนี้ของผูอ้ อกตรำสำร (Credit Risk)
ควำมเสีย่ งจำกกำรทีบ่ ริษทั ผูอ้ อกตรำสำรไม่สำมำรถชำระคืนเงินต้นและ/หรือดอกเบี้ยได้ตำมที่กำหนด หรือไม่ครบตำม
จำนวนทีไ่ ด้สญ
ั ญำไว้ อย่ำงไรก็ตำม กองทุนฯ จะวิเครำะห์คุณภำพและควำมสำมำรถในกำรชำระหนี้ของผูอ้ อกตรำสำร
และทบทวนฐำนะทำงกำรเงินและควำมน่ ำเชื่อถือของผูอ้ อกตรำสำรเป็ นประจำสม่ำเสมอ หำกมีกำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงมี
นัยสำคัญก็จะพิจำรณำปรับเปลีย่ นแผนกำรลงทุนให้เหมำะสมกับสภำวกำรณ์
11.3 ควำมเสีย่ งจำกควำมผันผวนของรำคำตรำสำร (Market Risk)
ควำมเสีย่ งทีเ่ กิดจำกกำรเปลี่ยนแปลงรำคำ หรือ ผลตอบแทนโดยรวมของตรำสำรซึ่งขึน้ อยู่กบั ปั จจัยต่ำงๆ เช่น แนวโน้ม
ของอัตรำดอกเบี้ย ควำมผันผวนของค่ำเงิน ปั จ จัยพื้น ฐำนทำงเศรษฐกิจ ผลประกอบกำรของบริษัท ผู้ออกตรำสำร
ปริมำณกำรซื้อขำยหรือตรำสำรหนี้ เป็ นต้น ซึ่งส่งผลให้รำคำตรำสำรที่กองทุนฯ ได้ลงทุนไว้อำจเพิ่มขึ้นหรือลดลงได้
ตลอดเวลำ อย่ำงไรก็ตำม กองทุนฯ จะวิเครำะห์และวิจยั ปั จจัยต่ำงๆ ที่มผี ลต่อกำรเปลี่ยนแปลงของรำคำตรำสำรอย่ำง
ต่อเนื่องและสม่ ำเสมอเพื่อนำไปใช้ประกอบกำรตัดสินใจปรับเปลี่ยนสัดส่วนในกำรลงทุนในตรำสำรแต่ละประเภทให้
เหมำะสมกับสภำวกำรณ์ในช่วงเวลำต่ำงๆ
11.4 ควำมเสีย่ งจำกกำรขำดสภำพคล่องของตรำสำร (Liquidity Risk)
ควำมเสีย่ งทีเ่ กิดจำกกำรไม่สำมำรถขำยตรำสำรได้ในช่วงเวลำทีต่ อ้ งกำรหรืออำจไม่ได้รำคำตำมทีค่ ำดหวังเอำไว้ อย่ำงไร
ก็ตำม กองทุนฯ จะพิจำรณำลงทุนในหลักทรัพย์ทม่ี สี ภำพคล่องสอดคล้องกับประเภทลักษณะและนโยบำยกำรลงทุนของ
กองทุนฯ อย่ำงเหมำะสม เพื่อให้มคี วำมคล่องตัวในกำรบริหำรของกองทุนฯ ทัง้ นี้ แนวทำงกำรบริหำรควำมเสีย่ งจำกกำร
ขำดสภำพคล่องของตรำสำรจะขึ้นอยู่กบั กำรพิจำรณำตัดสินใจของกองทุนฯ โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ สูงสุดของผู้ถือ
หน่วยลงทุนเป็ นสำคัญ
12.

เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
เมื่อวันที่ 24 กรกฎำคม 2563 กองทุนฯ ได้มมี ติให้จ่ำยเงินปั นผลจำกกำรดำเนินงำนตัง้ แต่วนั ที่ 1 พฤษภำคม 2563 ถึง
วันที่ 30 มิถุนำยน 2563 ในอัตรำหน่วยละ 0.15 บำท รวมเป็ นจำนวนเงิน 0.13 ล้ำนบำท ซึง่ ได้จ่ำยให้แก่ผถู้ อื หน่วย
ลงทุนในวันที่ 4 สิงหำคม 2563
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กองทุนเปิ ด แอล เอช เอ็ม เอส เฟล็กซิ เบิ้ล (LHMSFL)
เมื่อวันที่ 18 กันยำยน 2563 กองทุนฯ ได้มมี ติให้จ่ำยเงินปันผลจำกกำรดำเนินงำนตัง้ แต่วนั ที่ 1 กรกฎำคม 2563 ถึงวันที่
31 สิงหำคม 2563 ในอัตรำหน่ วยละ 0.15 บำท รวมเป็ นจำนวนเงิน 0.13 ล้ำนบำท ซึ่งได้จ่ำยให้แก่ผถู้ อื หน่ วยลงทุนใน
วันที่ 25 กันยำยน 2563
13.

การอนุมตั ิ งบการเงิ น
งบกำรเงินนี้ได้รบั อนุมตั ใิ ห้ออกโดยผูม้ อี ำนำจของกองทุนฯ เมื่อวันที่ 28 กันยำยน 2563
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