กองทุนเปิ ด แอล เอช เอ็ม เอส เฟล็กซิ เบิ้ล (LHMSFL)

กองทุนเปิ ด แอล เอช เอ็ม เอส เฟล็กซิ เบิ้ล (LHMSFL)
ประเภทโครงการ

: กองทุนรวมผสม ประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

นโยบายการลงทุน

: กองทุ น จะลงทุ น ในหรือ มีไ ว้ซ่ึ ง ตราสารแห่ ง ทุ น ที่มีแ นวโน้ ม การเติ บ โตทางธุ ร กิ จ หรือ มี
ปั จจัย พื้น ฐานดี ตราสารแห่ งหนี้ ตราสารกึ่งหนี้ ก่ึงทุ น ใบสาคัญ แสดงสิท ธิ เงิน ฝากธนาคาร
รวมถึงหลักทรัพ ย์หรือทรัพย์สินอื่นหรือการหาดอกผลโดยวิธอี ่ืนตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต.
หรือ สานั ก งานประกาศก าหนด ทัง้ นี้ การลงทุ น ในตราสารแห่ งทุ น จะมีสัด ส่ว นตัง้ แต่ ร้อ ยละ
0 - 100 ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุน โดยผู้จดั การกองทุนจะปรับสัดส่วนการลงทุนและ
กลยุทธ์การลงทุนให้เหมาะสมกับสภาวการณ์ และการคาดการณ์ลงทุนในแต่ละขณะ เพื่อสร้าง
ผลตอบแทนที่ดจี ากการลงทุน และคานึงถึงความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นเป็ นสาคัญ ซึ่งหากผู้จดั การ
กองทุนพิจารณาว่าตราสารทุนมีความเหมาะสมทีจ่ ะลงทุน ผูจ้ ดั การกองทุนจะพิจารณาลงทุนใน
หุน้ ของบริษทั ขนาดกลางและขนาดเล็กเป็ นอันดับแรก แต่หากการลงทุนในหุน้ ของบริษัทขนาด
กลางและขนาดเล็กไม่เป็ นไปตามที่คาดการณ์ ไว้ ผู้จดั การกองทุนอาจจะพิจารณาลงทุนในหุ้น
กลุ่มอื่น ทัง้ นี้เพื่อประโยชน์ของกองทุนเป็ นหลัก
ทัง้ นี้ กองทุ น อาจจะพิ จ ารณาลงทุ น ในหน่ ว ย private equity ตามประกาศส านั ก งานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. ไม่เกินร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุน
กองทุนอาจลงทุนหรือมีไว้ซง่ึ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อลดความเสีย่ ง (Hedging)
โดยเป็ นไปตามหลักเกณฑ์หรือได้รบั ความเห็นชอบจากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยจะ
ไม่ลงทุนในหรือมีไว้ซ่งึ ตราสารที่มลี กั ษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Notes)
ตราสารทุ น ของบริษัท ที่ไม่ ไ ด้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพ ย์ฯ (Unlisted securities) รวมถึง
ตราสารหนี้ทม่ี อี นั ดับความน่ าเชื่อถือต่ากว่าทีส่ ามารถลงทุนได้ (non – investment grade) และ
ตราสารหนี้ทไ่ี ม่ได้รบั การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated Securities)
ทัง้ นี้ กองทุนอาจลงทุนในหรือมีไว้ซ่งึ ตราสารแห่งหนี้ทม่ี อี นั ดับความน่าเชื่อถือทีต่ วั ตราสารหรือที่
ผูอ้ อกตราสารต่ากว่าทีส่ ามารถลงทุนได้ (Non-investment grade) ตราสารหนี้ทไ่ี ม่ได้รบั การจัด
อันดับความน่ าเชื่อถือ (Unrated Securities) หรือตราสารทุนของบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนใน
ตลาดหลัก ทรัพ ย์ฯ (Unlisted Securities) เฉพาะในกรณี ท่ีต ราสารหนี้ นั น้ ได้รบั การจัด อัน ดับ
ความน่ าเชื่อ ถือ ที่ตัว ตราสารหรือ ที่ผู้อ อกตราสารในอัน ดับ ที่ส ามารถลงทุ น ได้ (Investment
Grade) หรือจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Listed Securities) แล้วแต่กรณี ในขณะทีก่ องทุน
ลงทุนเท่านัน้
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เรียน

ท่านผูถ้ อื หน่วยลงทุน
กองทุนเปิ ด แอล เอช เอ็ม เอส เฟล็กซิเบิล้

บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จากัด ขอนาส่ง “รายงานสรุปสถานะการลงทุน ” เพื่อรายงาน
ผลการดาเนินงานของกองทุนตัง้ แต่วนั ที่ 1 กรกฎาคม 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 มาเพื่อโปรดทราบ
สภาพตลาดในรอบบัญชีตงั ้ แต่วนั ที่ 1 กรกฎาคม 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562
SET Index เดือน ก.ค. 2562 ตลาดหุ้นพักตัวหลังจากที่ปรับตัวขึ้นอย่างร้อนแรงกว่า 110 จุด (+6.8%) ในเดือน
มิ.ย. ที่ผ่านมา โดยในเดือนนี้ตลาดยังคงคาดหวัง FED จะปรับลดอัตราดอกเบี้ย รัฐบาลกลับสู่ระบอบประชาธิปไตยเต็ม
รูปแบบ ส่งผลให้สถาบันจัดอันดับความน่ าเชื่อถือของต่างประเทศ อาทิ Fitch rating และ Moody ปรับเพิม่ Outlook ของ
ประเทศขึน้ จาก Stable เป็ น Positive ส่งผลให้ Fund flow ต่างชาติยงั ไหลเข้าตลาดหุน้ ไทยอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตามด้วย
ดัชนีทป่ี รับขึน้ ร้อนแรงไปแล้วในเดือนทีผ่ ่านมาทาให้ Valuation ของ SET เริม่ ตึงตัว,ตัวเลขเศรษฐกิจยังอ่อนแอ โดยเฉพาะ
ตัวเลขการส่งออกเดือน มิ.ย. (ไม่รวมทองคาและน้ ามัน) หดตัวมากถึง 8%yoy หดตัวมากสุดในรอบ 3 ปี ครึง่ ปั ญหาภัยแล้ง
รุนแรงและขยายตัวเป็ นวงกว้างไปในหลายพืน้ ที่ อีกทัง้ ผลประกอบการของบริษทั จดทะเบียนใน ไตรมาส 2/2562 มีสญ
ั ญาณ
ชะลอตัว กลุ่มธนาคารแม้งบจะออกมาตามตลาดคาดแต่ เริม่ เห็นสัญญาณ NPL สูงขึน้ ในหลายภาคธุรกิจ อีกทัง้ ยังมีปัจจัยลบ
จากการออกมาตรการสกัดการเก็งกาไรค่าเงินบาทของแบงก์ชาติ ปั จจัยเหล่านี้กดดันให้นักลงทุนสถาบันเดินหน้าขายปรับ
พอร์ตกดดัน SET Index ตลอดทัง้ เดือน
โดยในช่วงเดือน ส.ค. 2562 SET Index ปรับตัวลงในทิศทางเดียวกับ ตลาดหุ้นต่างประเทศเนื่องจากนักลงทุ น
กลับมากังวลต่อปั ญหาสงครามการค้าที่รุนแรงมากขึน้ หลังจากจีนและสหรัฐต่างประกาศเพิม่ ภาษีนาเข้าสินค้าระหว่างกัน
เพิม่ ขึ้น นอกจากนี้นักลงทุนยังเทขายสินทรัพย์เสี่ยงเนื่องจากกังวลกับภาวะเศรษฐกิจถดถอยหลังจากอัตราผลตอบแทน
พันธบัตรรัฐบาลสหรัฐเกิดภาวะ Invert yield curve นอกจากนี้ภายในประเทศก็มีปัจจัยกดดันเช่นกัน อาทิ GDP ไตรมาส
2/2562 ขยายตัว 2.3% ต่าสุดในรอบ 19 ไตรมาส, เกิดเหตุระเบิด 9 จุด ในพืน้ ทีข่ องกรุงเทพฯ และ ผูต้ รวจการแผ่นดินยื่นให้
ศาลรัฐธรรมนู ญวินิจฉัยปมถวายสัตย์ของนายกฯ กดดันให้ Set Index ณ สิน้ เดือน ส.ค. ลดลง 57 จุด (-3.3%) ปิ ดทีร่ ะดับ
1,655 จุด แต่อย่างไรก็ตามยังคงมีปัจจัยบวกทีค่ าดว่าจะส่งผลดีต่อตลาดหุน้ ได้แก่ กนง.มีมติ 5:2 เสียงให้ลดอัตราดอกเบี้ย
นโยบาย 0.25% เป็ น 1.5% ซึง่ เป็ นการลดอัตราดอกเบี้ยเป็ นครัง้ แรกในรอบ 4 ปี และครม.อนุ มตั มิ าตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ
3 ด้านมูลค่า 3.2 แสนล้านบาท เน้นมาตรการเร่งด่วน อาทิ แก้ปัญหาภัยแล้ง และช่วยเหลือค่าครองชีพซึง่ คาดว่าจะสามารถ
กระตุน้ เศรษฐกิจได้
การซื้อขายของตลาดหุ้นไทยในเดือนกันยายนมีความผัน ผวนค่อนข้างสูง โดยจิตวิทยาของตลาดหุ้นไทยดีข้นึ
ในช่วงครึง่ แรกของเดือน ตามปั จจัยบวกจากต่างประเทศไม่ว่าจะเป็ นข่าวสารด้านสงครามการค้าทีผ่ ่อนคลายลง รวมทัง้ การที่
ธนาคารกลางหลักๆ ได้ประกาศมาตรการกระตุน้ ทางการเงินเพิม่ เติม อย่างไรก็ดหี ลังจากดัชนีฯ ปรับขึน้ ทดสอบระดับ 1,680
จุดหลายครัง้ (ซึ่งเป็ นระดับสาคัญทัง้ เชิง technical และ PE band) และไม่สามารถผ่านไปได้ ส่งผลให้มีแรงขายทากาไร
ออกมาค่อนข้างมากในช่วงครึง่ หลังของเดือนกันยายน ผนวกกับมีแรงขายจากฝั ง่ นักลงทุนสถาบันในประเทศออกมาเพิม่ เติม
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ซึ่งคาดว่าจะเป็ นผลจากการสารองเงินสดเพื่อจองซื้อหุ้น IPO และหุ้น PO ของบริษัทขนาดใหญ่ ต่างๆ ขณะที่ในสัปดาห์
สุดท้ายของเดือนนัน้ พบว่าแรงขายเริม่ เบาบางลงจากทุกฝ่ าย และตลาดหุ้นไทยเริม่ สร้างฐานได้อีกครัง้ หนึ่ง ภาพรวมทัง้
เดือนจึงพบว่าตลาดหุน้ ไทยมีความผันผวนค่อนข้างสูงและปิ ดปรับลดลงเล็กน้อยจากเดือนก่อนหน้านัน้ ทัง้ นี้ดชั นีฯ ปิ ดเดือน
ที่ 1,637.22 ลดลง 1.07% ด้วยมูลค่าการซื้อขายเฉลีย่ ต่อวันที่ 5.67 หมื่นล้านบาท
ในเดือน ต.ค. 2562 ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ผนั ผวนในทิศทางลงเนื่องจากนักลงทุนกังวลต่อภาวะเศรษฐกิจชะลอตั ว
หลังจากตัวเลขชี้นาเศรษฐกิจของไทยในหลายกิจกรรมยังหดตัวลงอย่างต่อเนื่อง นาโดย ดัชนีความเชื่อมั ่นผูบ้ ริโภคเดือน
ก.ย. ต่าสุดในรอบ 3 ปี , ตัวเลขส่งออกเดือน ก.ย. หดตัวต่อเนื่องอีก 1.4% ส่งผลให้ยอดรวม 9M19 ติดลบ 2.1%, หน่ วยงาน
ทางเศรษฐกิจทยอยลดเป้ า GDP ของไทยในปี น้ีลง อาทิ World bank ลดคาดการณ์ GDP ไทยปี น้ีเป็ น 2.7% จากเดิม 3.5%
และ IMF ลดคาดการณ์ GDP ของไทยปี น้ีเหลือขยายตัว 2.9% จากเดิมคาดขยายตัว 3.5% ปั จจัยลบดังกล่าวกดดันให้นัก
ลงทุนเทขายหุน้ ในกลุ่มธนาคารเพราะเชื่อว่าเศรษฐกิจทีช่ ะลอตัวจะทาให้อตั ราการเติบโตของสินเชื่อลดลงและยังนามาซึง่ หนี้
NPLs ที่สูงขึ้น อีกทัง้ ยังมีการขายหุ้นในกลุ่ ม Real sector เพื่อ ลดความเสี่ยงก่อนที่บ ริษัทเหล่านี้จะประกาศงบไตรมาส
3/2562 โดยคาดว่าผลประกอบการของบริษทั จดทะเบียนส่วนใหญ่จะออกมาไม่ดี โดยเฉพาะกลุ่มธุรกิจโรงกลันและปิ
่
โตรเคมี
โดยมูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยเดือน ต.ค. 2562 49,577 ล้านบาท ลดลง 12.6%mom นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิ 2,325 ล้าน
บาท
ตลาดหุน้ ไทยในเดือน พ.ย. 2562 ซื้อขายด้วยความผันผวนค่อนข้างสูง ตามปั จจัยทัง้ ต่างประเทศและในประเทศทีม่ ี
ทัง้ บวกและลบคละกัน ก่อนทีด่ ชั นีฯ จะปิ ดไม่เปลีย่ นแปลงมากนักจากสิ้นเดือน ต.ค. โดยดัชนีตลาดหุน้ ไทยปรับขึน้ ค่อนข้างดี
ในสัปดาห์แรกของเดือน รับข่าวบวกจากต่างประเทศเกีย่ วกับโอกาสทีจ่ ะเกิดดีลการค้าระหว่างสหรัฐฯ และจีน และความเสีย่ ง
ที่ลดลงต่อเศรษฐกิจสหรัฐฯ ถดถอย อย่างไรก็ดตี ลาดหุ้นไทยเผชิญแรงขายค่อนข้างมากในช่วงกลางเดือน จากปั จ จัยลบ
ประกอบด้วย 1) กระแสข่าวเกีย่ วกับการเจรจาการค้าและดีลการค้าพลิกมาเป็ นลบเป็ นช่วงๆ 2) ผลประกอบการ บจ.ไทยไตร
มาส 3/2562 ต่ากว่าทีน่ ักวิเคราะห์คาดการณ์ และ 3) ตัวเลข GDP ไตรมาส 3/2562 ของไทยเติบโตต่ากว่าทีต่ ลาดคาดการณ์
ไว้ ทัง้ นี้ในช่วงสัปดาห์สุดท้ายของเดือน ดัชนี SET ฟื้ นตัวจากที่ลงไปทดสอบแถวๆ ระดับต่าสุดของรอบ ที่ 1,580 จุด ตาม
ข่าวการเจรจาการค้าทีก่ ลับมาเป็ นบวกอีกครัง้ ผนวกกับการทยอยประกาศมาตรการกระตุน้ เศรษฐกิจของรัฐบาลไทย ก่อนที่
ตลาดหุน้ จะผันผวนทางลงอีกครัง้ ช่วงสิน้ เดือน หลังทรัมป์ ลงนามในกฎหมายติดตามความเป็ นอิสระของฮ่องกง ซึ่งส่งผลให้
ทางการจีนแถลงประณามสหรัฐฯ และสร้างความกังวลต่อการเจรจาการค้า
ตลาดหุ้นไทยในเดือน ธ.ค. ยังคงซื้อขายด้วยความผันผวนที่สูง โดย SET Index แกว่งตัวลงในช่วงครึ่งแรกของ
เดือน ไปทาจุดต่าสุดของเดือน ที่ 1,543.22 เมื่อวันที่ 17 ธ.ค. ด้วยแรงกดดันจากแนวโน้มเศรษฐกิจไทยที่ยงั อยู่ในช่วงถูก
ปรับลดประมาณการต่อเนื่อง ทัง้ สาหรับปี 2562 และปี 2563 ผนวกกับความกังวลต่อปั จจัย การเมืองทัง้ ประเด็น ความ
เคลื่อนไหวนอกสภา และคะแนนเสียงของรัฐบาลในสภาฯ ทีไ่ ม่ได้แข็งแกร่งมากนัก อย่างไรก็ดี ในช่วงครึง่ หลังของเดือนนั ้ น
SET Index ฟื้ นตัวได้บ้างแม้ปริมาณการซื้อขายจะค่อนข้างเบาบางและยังไม่การยืนยันการปรับตัวขึ้นชัดเจนมากนัก โดย
ปั จจัยสนับสนุ นการรีบาวด์ได้แก่ 1) ประเด็นการเจรจาการค้าระหว่างสหรัฐฯ และจีน ซึ่งสามารถตกลงดีลการค้าในเฟสแรก
ได้ และจะมีการลงนามกันหลังช่วงหยุดปี ใหม่ 2) การฟื้ นตัวของราคาน้ ามันดิบซึ่งได้ส่งผลดีต่อหุน้ ตัวหลักๆ ในกลุ่มพลังงาน
และกลุ่มปิ โตรเคมี 3) แรงซื้อกลับในหุน้ จาพวกทีเ่ รียกว่า Global Cyclical Plays ทีร่ าคาหุน้ ได้ปรับลดลงค่อนข้างมากในช่วง
ก่อนหน้านี้ โดยมีปัจจัยกระตุ้นราคาหุ้นจากแนวโน้มภาคการผลิตและแนวโน้ มการค้าของโลกที่น่าจะดูดขี น้ึ บ้างในปี 2563
ทัง้ นี้ดชั นีฯ ปิ ดเดือน ธ.ค. และปี 2562 ที่ 1,579.84 จุด ลดลง 0.68% จากเดือนก่อนหน้า ด้วยมูลค่าการซื้อขายเฉลี่ย 4.68
หมื่นล้านบาท (5.20 หมื่นล้านบาทในเดือน พ.ย.) ด้านนักลงทุนต่างชาติขายสุทธิ 2.45 หมื่นล้านบาท นักลงทุนสถาบันใน
ประเทศซื้อสุทธิ 2.48 หมื่นล้านบาท พอร์ต บล. ขายสุทธิ 1.9 พันล้านบาท และนักลงทุนรายบุคคลซื้อสุทธิ 1.6 พันล้านบาท
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กองทุนเปิ ด แอล เอช เอ็ม เอส เฟล็กซิ เบิ้ล (LHMSFL)
บริษัทขอขอบพระคุณท่านผู้ถอื หน่ วยลงทุนเป็ นอย่างสูง ที่ได้มอบความไว้วางใจให้บริษัทบริหารเงินลงทุนของท่าน
บริษทั ยังคงยืนยันในความตัง้ ใจและทุ่มเทความสามารถเพื่อบริหารเงินของท่านอย่างมีประสิทธิภาพสูงทีส่ ุดต่อไป และหากท่าน
มีขอ้ สงสัยประการใด ท่านสามารถติดต่อมาได้ทบ่ี ริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จากัด หมายเลขโทรศัพท์
02-286-3484 หรือทีอ่ เี มล์ lhfund@lhfund.co.th

ขอแสดงความนับถือ
บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จากัด
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กองทุนเปิ ด แอล เอช เอ็ม เอส เฟล็กซิ เบิ้ล (LHMSFL)
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กองทุนเปิ ด แอล เอช เอ็ม เอส เฟล็กซิ เบิ้ล (LHMSFL)
รายชื่อผู้จดั การกองทุน

7

กองทุนเปิ ด แอล เอช เอ็ม เอส เฟล็กซิ เบิ้ล (LHMSFL)
ตารางเปรียบเทียบผลการดาเนิ นงาน
กองทุนเปิ ด แอล เอช เอ็ม เอส เฟล็กซิ เบิ้ล (ชนิ ดสะสมมูลค่า)
ข้อมูล ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2562

ข้อมูล ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2562
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กองทุนเปิ ด แอล เอช เอ็ม เอส เฟล็กซิ เบิ้ล (LHMSFL)
ตารางเปรียบเทียบผลการดาเนิ นงาน
กองทุนเปิ ด แอล เอช เอ็ม เอส เฟล็กซิ เบิ้ล (ชนิ ดจ่ายเงิ นปันผล)
ข้อมูล ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2562

ข้อมูล ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2562
9

กองทุนเปิ ด แอล เอช เอ็ม เอส เฟล็กซิ เบิ้ล (LHMSFL)
ตารางเปรียบเทียบผลการดาเนิ นงาน
กองทุนเปิ ด แอล เอช เอ็ม เอส เฟล็กซิ เบิ้ล (ชนิ ดขายคืนหน่ วยลงทุนอัตโนมัติ)
ข้อมูล ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2562

ข้อมูล ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2562
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กองทุนเปิ ด แอล เอช เอ็ม เอส เฟล็กซิ เบิ้ล (LHMSFL)
- เอกสารการวัดผลการดาเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จดั ทาขึน้ ตามมาตรฐานการวัดผลการดาเนินงานของกองทุนรวม
ของสมาคมบริษทั จัดการลงทุน
- ผลการดาเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดาเนินงานทีเ่ กี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็ นสิง่ ยืนยันถึง
ผลการดาเนินงานในอนาคต
- ทาความเข้าใจลักษณะสินค้า เงือ่ นไข ผลตอบแทน และความเสีย่ ง ก่อนตัดสินใจลงทุน

รายงานสถานะการลงทุน การกู้ยืมเงิ น และการก่อภาระผูกพัน
มูลค่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
รายละเอียดการลงทุน
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ ในประเทศ
เงินฝากธนาคาร
หุน้ สามัญ
หน่วยลงทุน
ประเภทรายการค้างรับค้างจ่ายหรือหนี้สนิ อืน่ ๆ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

มูลค่าตามราคาตลาด
109,396,216.59
8,763,956.59
99,486,010.00
1,146,250.00
3,386,629.52
112,782,846.11
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%NAV
97.00
7.77
88.21
1.02
3.00
100.00

กองทุนเปิ ด แอล เอช เอ็ม เอส เฟล็กซิ เบิ้ล (LHMSFL)

รายละเอียดการลงทุนในหลักทรัพย์
มูลค่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
อัตราส่วน จานวนเงิ นต้น มูลค่ายุติธรรม
(%) หรือ จานวนหุ้น/
(บาท)
หน่ วย

รายละเอียด

เงิ นฝากธนาคาร
ธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน)
รวมเงิ นฝากธนาคาร
หุ้นสามัญ
หมวดธุรกิจการแพทย์
บริษทั กรุงเทพดุสติ เวชการ จากัด (มหาชน)
บริษทั บางกอก เชน ฮอสปิ ทอล จากัด (มหาชน)
บริษทั โรงพยาบาลบารุงราษฎร์ จากัด (มหาชน)
หมวดธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์
บริษทั ท่าอากาศยานไทย จากัด (มหาชน)
บริษทั บีทเี อส กรุ๊ป โฮลดิ้ง จากัด (มหาชน)
บริษทั ทางด่วนและรถไฟฟ้ ากรุงเทพ จากัด (มหาชน)
หมวดธุรกิจเงินทุนและหลักทรัพย์
บริษทั เมืองไทย แคปปิ ตอล จากัด (มหาชน)
บริษทั ศรีสวัสดิ ์ พาวเวอร์ 1979 จากัด (มหาชน)
บริษทั บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จากัด (มหาชน)
หมวดธุรกิจชิ้นส่วนอิเลคทรอนิคส์
บริษทั ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส จากัด (มหาชน)
หมวดธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร
บริษทั โทเทิล่ แอ็คเซ็ส คอมมูนเิ คชั ่น จากัด (มหาชน)
บริษทั อินทัช โฮลดิ้งส์ จากัด (มหาชน)
บริษทั แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วสิ จากัด (มหาชน)
หมวดธุรกิจธนาคาร
ธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน)
ธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน)
ธนาคารเกียรตินาคิน จากัด (มหาชน)
ธนาคารทหารไทย จากัด(มหาชน)
ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน)
บริษทั ทิสโก้ไฟแนนเซียลกรุ๊ป จากัด (มหาชน)
บริษทั ทุนธนชาต จากัด (มหาชน)
หมวดธุรกิจบริการ
บริษทั เอสไอเอสบี จากัด (มหาชน)
หมวดธุรกิจประกันภัยและประกันชีวติ
บริษทั ทีควิ เอ็ม คอร์ปอเรชั ่น จากัด (มหาชน)
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7.77
7.77

8,762,054.39

8,763,956.59
8,763,956.59

3.13
1.00
1.00

135,700.00
65,900.00
7,700.00

3,528,200.00
1,126,890.00
1,131,900.00

6.39
1.48
1.04

97,100.00
142,120.00
107,800.00

7,209,675.00
1,668,480.00
1,175,020.00

1.07
2.56
0.75

19,000.00
42,090.00
46,700.00

1,211,250.00
2,883,165.00
845,270.00

0.77

25,200.00

869,400.00

0.50
1.15
4.23

10,500.00
22,600.00
22,400.00

559,125.00
1,293,850.00
4,771,200.00

3.52
3.96
0.99
1.04
3.95
1.52
0.47

24,800.00
29,600.00
16,900.00
700,100.00
36,500.00
17,300.00
10,000.00

3,968,000.00
4,469,600.00
1,115,400.00
1,176,168.00
4,453,000.00
1,717,025.00
535,000.00

1.05

123,600.00

1,186,560.00

1.08

18,500.00

1,221,000.00

กองทุนเปิ ด แอล เอช เอ็ม เอส เฟล็กซิ เบิ้ล (LHMSFL)

รายละเอียดการลงทุนในหลักทรัพย์ (ต่อ)
มูลค่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
อัตราส่วน จานวนเงิ นต้น มูลค่ายุติธรรม
(%)
หรือ จานวนหุ้น/
(บาท)
หน่ วย

รายละเอียด

หมวดธุรกิจปิ โตรเคมีและเคมีภณ
ั ฑ์
บริษทั พีทที ี โกลบอล เคมิคอล จากัด (มหาชน)
บริษทั อินโดรามา เวนเจอร์ส จากัด (มหาชน)
หมวดธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภค
บริษทั กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จากัด (มหาชน)
บริษทั โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ย่ี จากัด (มหาชน)
บริษทั ไทยออยล์ จากัด (มหาชน)
บริษทั บี.กริม เพาเวอร์ จากัด (มหาชน)
บริษทั ปตท. จากัด (มหาชน)
บริษทั ปตท. สารวจและผลิตปิ โตรเลียม จากัด (มหาชน)
บริษทั ผลิตไฟฟ้ า จากัด (มหาชน)
บริษทั พลังงานบริสทุ ธิ ์ จากัด (มหาชน)
บริษทั ราช กรุ๊ป จากัด (มหาชน)
บริษทั สตาร์ ปิ โตรเลียม รีไฟน์นงิ่ จากัด (มหาชน)
บริษทั แอ๊บโซลูท คลีน เอ็นเนอร์จ้ี จากัด (มหาชน)
บริษทั ไออาร์พซี ี จากัด (มหาชน)
หมวดธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
บริษทั แอสเสท เวิรด์ คอร์ป จากัด (มหาชน)
บริษทั เซ็นทรัลพัฒนา จากัด (มหาชน)
หมวดธุรกิจพาณิชย์
บริษทั ซีพ ี ออลล์ จากัด (มหาชน)
หมวดธุรกิจวัสดุก่อสร้าง
บริษทั ปูนซิเมนต์ไทย จากัด(มหาชน)
หมวดธุรกิจสือ่ และสิง่ พิมพ์
บริษทั วีจไี อ จากัด (มหาชน)
หมวดธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม
บริษทั เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จากัด (มหาชน)
บริษทั ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั ่นแนล จากัด (มหาชน)
รวมหุ้นสามัญ
หน่ วยลงทุน
หมวดธุรกิจกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพือ่ การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
ทรัสต์เพือ่ การลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท
รวมหน่ วยลงทุน
รวมเงิ นลงทุน
รายการค้างจ่ายหรือหนี้ สินอืน
่ ๆ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
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4.26
4.16

84,200.00
133,900.00

4,799,400.00
4,686,500.00

2.00
1.40
2.53
0.99
7.39
3.27
0.99
0.49
0.59
2.49
1.02
0.49

13,600.00
18,400.00
40,900.00
21,300.00
189,500.00
29,600.00
3,400.00
12,700.00
9,700.00
262,500.00
273,300.00
151,200.00

2,257,600.00
1,577,800.00
2,852,775.00
1,118,250.00
8,338,000.00
3,685,200.00
1,115,200.00
555,625.00
666,875.00
2,808,750.00
1,153,326.00
556,416.00

0.49
1.50

94,300.00
27,200.00

551,655.00
1,693,200.00

3.78

59,000.00

4,262,750.00

4.00

11,500.00

4,508,000.00

0.31

36,200.00

345,710.00

2.47
0.94
88.21

101,200.00
29,300.00

2,783,000.00
1,054,800.00
99,486,010.00

1.02
1.02
97.00
3.00
100.00

35,000.00

1,146,250.00
1,146,250.00
109,396,216.59
3,386,629.52
112,782,846.11

กองทุนเปิ ด แอล เอช เอ็ม เอส เฟล็กซิ เบิ้ล (LHMSFL)

รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่ าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงิ นฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้ กึ่งทุน
มูลค่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
ประเภท
เงินฝากธนาคาร

ผูอ้ อก
ธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน)

อันดับ
ความน่ าเชื่อถือ
AA+(FITCH)

มูลค่าตาม
ราคาตลาด
8,763,956.59

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

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

T2

ผูอ้ อกตราสารหนี้มสี ถานะทัง้ ทางด้านการตลาดและการเงินทีแ่ ข็งแกร่งในระดับดี และมีความสามารถในการชาระ
หนี้ระยะสัน้ ในระดับทีน่ ่าพอใจ

T3

ผูอ้ อกตราสารหนี้มคี วามสามารถในการชาระหนี้ระยะสัน้ ในระดับทีย่ อมรับได้

T4

ผูอ้ อกตราสารหนี้มคี วามสามารถในการชาระหนี้ระยะสัน้ ทีค่ ่อนข้างอ่อนแอ

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

หมายถึง อันดับเครดิตอาจปรับขึน้

Stable

หมายถึง อันดับเครดิตอาจไม่เปลีย่ นแปลง

Negative

หมายถึง อันดับเครดิตอาจปรับลดลง

Developing

หมายถึง อันดับเครดิตอาจปรับขึน้ ปรับลดลง หรือไม่เปลีย่ นแปลง

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

แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขัน้ สูงมากเปรียบเทียบกับผูอ้ อกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย โดยระดับ
ความน่ าเชื่อถือของตราสารทางการเงินขัน้ นี้ต่างจากผูอ้ อกตราสารหรือตราสารอื่นที่ได้รบั การจัดอันดับความ
น่าเชื่อถือขัน้ สูงสุดของประเทศไทยเพียงเล็กน้อย

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

แสดงถึงระดับความน่ าเชื่อถือค่อนข้างต่าเมื่อเปรียบเทียบกับผูอ้ อกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย การ
ชาระหนี้ตามเงือ่ นไขของตราสารเหล่านี้ภายในประเทศนัน้ ๆ มีความไม่แน่ นอนในระดับหนึ่งและความสามารถ
ในการชาระหนี้คนื ตามกาหนดเวลาจะมีความไม่แน่นอนมากขึน้ ตามการเปลีย่ นแปลงของเศรษฐกิจในทางลบ

B (tha)

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

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

อันดับความน่ าเชื่อถือเหล่านี้ จะถูกกาหนดให้สาหรับองค์กรหรือตราสารหนี้ซง่ึ กาลังอยู่ในภาวะผิดนัดชาระหนี้
ในปั จจุบนั

คาอธิ บายการจัดอันดับความน่ าเชื่อถือระยะสัน้ สาหรับประเทศไทย
F1 (tha)

แสดงถึงระดับความสามารถขัน้ สูงสุดในการชาระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารตรงตามกาหนดเมื่อเปรียบเทียบ
กับผูอ้ อกตราสารหรือตราสารอื่นๆในประเทศไทย ภายใต้อนั ดับความน่าเชื่อถือนี้จะมอบให้สาหรับอันดับความ
น่าเชื่อถือทีม่ คี วามเสีย่ ง “น้อยทีส่ ุด” เมื่อเปรียบเทียบกับผูอ้ อกตราสารอื่นในประเทศเดียวกันและโดยปกติแล้ว
จะกาหนดให้กบั ตราสารทางการเงินที่ออกหรือค้าประกันโดยรัฐบาล ในกรณีท่มี รี ะดับความน่ าเชื่อถือสูงเป็ น
พิเศษจะมีสญ
ั ลักษณ์ “+” แสดงไว้เพิม่ เติมจากอันดับความน่าเชื่อถือทีก่ าหนด

F2 (tha)

แสดงถึงระดับความสามารถในการชาระหนี้ตามเงื่อนไขทางการเงินของตราสารตามกาหนดเวลาในระดับทีน่ ่ า
พอใจเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นๆในประเทศไทย อย่างไรก็ดี ระดับความน่ าเชื่อถือ
ดังกล่าวยังไม่อาจเทียบเท่ากับกรณีทไ่ี ด้รบั การจัดอันดับความน่าเชื่อถือทีส่ งู กว่า

F3 (tha)

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

แสดงถึงระดับความสามารถในการชาระหนี้ตามเงื่อนไขทางการเงินของตราสารตามกาหนดเวลาทีไ่ ม่แน่ นอน
เมื่อเปรียบเทียบกับผูอ้ อกตราสารหรือตราสารอื่นๆในประเทศไทย ความสามารถในการชาระหนี้ดงั กล่าวจะไม่
แน่นอนมากขึน้ ตามการเปลีย่ นแปลงทางเศรษฐกิจแลการเงินในทางลบระยะสัน้

C (tha)

แสดงถึงระดับความสามารถในการชาระหนี้ตามเงือ่ นไขทางการเงินของตราสารตามกาหนดเวลาทีไ่ ม่แน่นอนสูง
เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นๆในประเทศไทย ความสามารถในการปฏิบตั ิตามข้อผูกพัน
ทางการเงินขึน้ อยู่กบั สภาวะทีเ่ อือ้ ต่อการดาเนินธุรกิจและสภาพการณ์ทางเศรษฐกิจเท่านัน้

D (tha)

แสดงถึงการผิดนัดชาระหนี้ทไ่ี ด้เกิดขึน้ แล้วหรือกาลังจะเกิดขึน้

หมายเหตุประกอบการจัดอันดับความน่ าเชื่อถือในระยะยาว ในระยะสัน้ สาหรับประเทศไทย
เครื่องบ่งชี้พเิ ศษสาหรับประเทศไทย “tha” จะถูกระบุไว้ต่อจากอันดับความน่ าเชื่อถือทุกระดับ เพื่อแยกความแตกต่าง
ออกจากการจัดอันดับความน่ าเชื่อถือระดับสากล เครื่องหมาย “ + ” หรือ “ - ” อาจจะถูกระบุไว้เพิม่ เติมต่อจากอันดับความ
น่าเชื่อถือสาหรับประเทศหนึ่งๆ เพื่อแสดงถึงสถานะย่อยโดยเปรียบเทียบกันภายในอันดับความน่าเชื่อถือขึน้ หลัก ทัง้ นี้ จะไม่
มีการระบุสญ
ั ลักษณ์ต่อท้ายดังกล่าว สาหรับอันดับความน่าเชื่อถือระดับ “AAA (tha)” หรืออันดับทีต่ ่ากว่า “CCC (tha)”
สาหรับอันดับความน่าเชื่อถือในระยะยาวและจะไม่มกี ารระบุสญ
ั ลักษณ์ต่อท้ายดังกล่าวสาหรับอันดับความน่าเชื่อถือใน
ระยะสัน้ นอกเหนือจาก “F1 (tha)”
สัญญาณการปรับอันดับความน่ าเชื่อถือ (Rating Watch) : สัญญาณการปรับอันดับความน่ าเชื่อถือจะถูกใช้เพื่อแจ้งให้
นักลงทุนทราบว่ามีความเป็ นไปได้ทจ่ี ะมีการเปลีย่ นแปลงอันดับความน่าเชื่อถือและแจ้งแนวโน้มทิศทางของการเปลีย่ นแปลง
ดังกล่าว สัญญาณดังกล่าวอาจระบุเป็ น “สัญญาณบวก” ซึง่ บ่งชีแ้ นวโน้มในการปรับอันดับความน่าเชื่อถือให้สงู ขึน้ “สัญญาณ
ลบ” จะบ่งชีแ้ นวโน้มในการปรับอันดับความน่ าเชื่อถือให้ต่าลง หรือ “สัญญาณวิวฒ
ั น์” ในกรณีทอ่ี นั ดับความน่ าเชื่อถืออาจจะ
ได้รบั การปรับขึ้น ปรับลง หรือคงที่ โดยปกติสญ
ั ญาณการปรับอันดับความน่ าเชื่อถือมักจะถูกระบุไว้สาหรับช่วงระยะเวลา
สัน้ ๆ
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รายงานสรุปเงิ นลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงิ นฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้ กึ่งทุน
มูลค่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
กลุม่ ของตราสารการลงทุน
(ก)
ตราสารภาครัฐไทย/ตราสารภาครัฐต่างประเทศ
(ข)
ตราสารทีธ่ นาคารทีม่ กี ฎหมายเฉพาะจัดตัง้ ขึน้ ธนาคารพาณิชย์
หรือบริษทั เงินทุนเป็ นผูอ้ อก/สังจ่่ าย/รับอาวัล/คา้ ประกัน
(ค)
ตราสารทีม่ อี นั ดับความน่าเชื่อถืออยูใ่ นอันดับทีส่ ามารถ
ลงทุนได้ (Investment grade)
(ง)
ตราสารทีม่ อี นั ดับความน่าเชื่อถืออยูใ่ นอันดับต่ากว่าอันดับที่
สามารถลงทุนได้ (Investment grade) หรือไม่ม ี Rating

มูลค่าตามราคาตลาด
8,763,956.59
-

-

-

-

สัดส่วนเงินลงทุนขัน้ สูงต่อมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนสาหรับกลุ่มตราสารตาม (ง) เท่ากับ 0% NAV

รายชื่อหุ้นที่ลงทุน 10 อันดับแรก พร้อมสัดส่วนการลงทุน
มูลค่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
ลาดับ

ชื่อหลักทรัพย์

ชื่อย่อ

ร้อยละของเงิ นลงทุน

1

บริษทั ปตท. จากัด (มหาชน)

PTT

7.39

2

บริษทั ท่าอากาศยานไทย จากัด (มหาชน)

AOT

6.39

3

บริษทั พีทที ี โกลบอล เคมิคอล จากัด (มหาชน)

PTTGC

4.26

4

บริษทั แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วสิ จากัด (มหาชน)

ADVANC

4.23

5

บริษทั อินโดรามา เวนเจอร์ส จากัด (มหาชน)

IVL

4.16

6

บริษทั ปูนซิเมนต์ไทย จากัด (มหาชน)

SCC

4.00

7

ธนาคาร กสิกรไทย จากัด (มหาชน)

KBANK

3.96

8

ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน)

SCB

3.95

9

บริษทั ซี.พี.ออลล์ จากัด (มหาชน)

CPALL

3.78

10

ธนาคาร กรุงเทพ จากัด (มหาชน)

BBL

3.52
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รายงานการลงทุนที่ไม่เป็ นไปตามนโยบายการลงทุน
รอบ 6 เดือนระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562
วันที่

รายละเอียด

การดาเนินการแก้ไข

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

รายงานรายชื่อของบุคคลที่เกี่ยวข้อง ที่มีการทาธุรกรรมกับกองทุนรวม
กองทุน เปิ ด แอล เอช เอ็ม เอช เฟล็กซิเบิ้ล มีการทาธุรกรรมกับบุ คคลที่เกี่ยวข้องในรอบระยะเวลาตัง้ แต่วนั ที่
1 กรกฎาคม 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ตามรายชื่อ ดังนี้
-

บริษทั หลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จากัด (มหาชน)

หมายเหตุ : ผูล้ งทุนสามารถตรวจสอบการทาธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวม ได้ท่บี ริษทั จัดการโดยตรง หรือที่ website ของบริษทั
หลักทรัพย์จดั การกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จากัด www.lhfund.co.th และสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. www.sec.or.th
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การรับผลประโยชน์ ตอบแทนเนื่ องจากการใช้บริ การบุคคลอื่นๆ (Soft Commission)
บริ ษัทที่ให้ผลประโยชน์
บริษทั หลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จากัด (มหาชน)
บริษทั หลักทรัพย์ ทรีนตี ้ี จากัด
บริษทั หลักทรัพย์ ฟิ นนั เซีย ไซรัส จากัด (มหาชน)
บริษทั หลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
บริษทั หลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
บริษทั หลักทรัพย์ ทิสโก้ จากัด (มหาชน)
บริษทั หลักทรัพย์ ภัทร จากัด (มหาชน)
บริษทั หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
บริษทั หลักทรัพย์ ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จากัด
บริษทั หลักทรัพย์ เอเชีย เวลท์ จากัด
บริษทั หลักทรัพย์ บัวหลวง จากัด (มหาชน)
บริษทั หลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จากัด
บริษทั หลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จากัด (มหาชน)
บริษทั หลักทรัพย์ กรุงศรี จากัด (มหาชน)
บริษทั หลักทรัพย์ เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จากัด
บริษทั หลักทรัพย์ ดีบเี อส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จากัด
บริษทั หลักทรัพย์อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
บริษทั หลักทรัพย์พฒั นสิน จากัด (มหาชน)
บริษทั หลักทรัพย์กสิกรไทย จากัด (มหาชน)
บริษทั หลักทรัพย์ธนชาต จากัด (มหาชน)
บริษทั หลักทรัพย์ ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จากัด
บริษทั หลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)

บทวิเคราะห์ จัดเยี่ยม
และข้อมูล ชมบริ ษัท
ข่าวสาร
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P

สัมมนา

เหตุผลในการรับผลประโยชน์

P

P
P
P

P
P
P

P
P
P

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

P
P
P

P
P

P
P

P
P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P
P

P
P
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ค่านายหน้ าซื้อขายหลักทรัพย์
ตัง้ แต่วนั ที่ 1 กรกฎาคม 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562
ลาดับ

ชื่อบริษทั นายหน้ า

ค่านายหน้ า
(บาท)*

อัตราส่วน
(%)

1

บริษทั หลักทรัพย์ บัวหลวง จากัด

313,659.77

12.36

2

บริษทั หลักทรัพย์ ซีจเี อส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จากัด

179,662.22

7.08

3

บริษทั หลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จากัด (มหาชน)

268,472.65

10.58

4

บริษทั หลักทรัพย์ เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จากัด

49,451.89

1.95

5

บริษทั หลักทรัพย์ ดีบเี อส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จากัด

121,955.54

4.81

6

บริษทั หลักทรัพย์ ฟิ นนั เซีย ไซรัส จากัด (มหาชน)

261,732.51

10.32

7

บริษทั หลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)

102,981.94

4.06

8

บริษทั หลักทรัพย์ กสิกรไทย จากัด (มหาชน)

352,103.46

13.88

9

บริษทั หลักทรัพย์ กรุงศรี จากัด (มหาชน)

44,750.28

1.76

10

บริษทั หลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)

292,423.10

11.53

11

บริษทั หลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จากัด (มหาชน)

140,311.37

5.53

12

บริษทั หลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จากัด

28,226.88

1.11

13

บริษทั หลักทรัพย์ ทิสโก้ จากัด

381,456.81

15.03

2,537,188.42

100%

รวม

หมายเหตุ *รวมภาษี มูลค่าเพิ่ ม

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน (Portfolio Turnover Ratio: PTR)
มูลค่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
ชื่อกองทุน

PTR

กองทุนเปิด แอล เอช เอ็ม เอส เฟล็กซิเบิล้

5.3577
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ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม
สาหรับรอบระยะเวลาตัง้ แต่วนั ที่ 1 กรกฏาคม 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562
ค่าใช้จ่ายทีเ่ รียกเก็บจากกองทุน*
Fund's Direct Expenses
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee)
ค่าธรรมเนียมผูด้ ูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee)
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (Registrar Fee)
ค่าสอบบัญชี (Audit Fee)
ค่าทีป่ รึกษาการลงทุน (Advisory Fee)
ค่าจัดตัง้ และจดทะเบียนกองทุน (Setup and Registered Fund)
ค่าใช้จ่ายอืน่ ๆ ในการดาเนินโครงการ (Others Operating Expense)
รวมค่าใช้จ่ายทัง้ หมด**
ค่าใช้จ่ายในการซือ้ ขายหลักทรัพย์

จานวนเงิน
(หน่วย : พันบาท)
1,037.55
19.02
172.93
30.16
ไม่ม ี
0.00
12.21
1,271.87
2,537.19

ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ
เรียกเก็บจริง
ตามโครงการ*
0.810
ไม่เกินร้อยละ 3.21
0.015
ไม่เกินร้อยละ 0.11
0.135
ไม่เกินร้อยละ 0.27
0.024
ตามทีจ่ ่ายจริง
ไม่ม ี
ไม่ม ี
0.000
ตามทีจ่ ่ายจริง
0.010
ตามทีจ่ ่ายจริง
0.994
1.981

หมายเหตุ
* ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ รวมภาษีมลู ค่าเพิม่ ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอน่ื ใดในทานองเดียวกัน(ถ้ามี)
** ไม่รวมค่านายหน้าซือ้ ขายหลักทรัพย์ และค่าธรรมเนียมต่างๆ ทีเ่ กิดขึน้ จากการซือ้ ขายหลักทรัพย์
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ตามทีจ่ ่ายจริง
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กองทุนเปิ ด แอล เอช เอ็ม เอช เฟล็กซิ เบิ้ล
งบดุล
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
(หน่วย : บาท)
ยังไม่ได้ตรวจสอบ
สินทรัพย์
เงินลงทุนตามมูลค่ายุตธิ รรม (ราคาทุน 100,561,656.38 บาท)
เงินฝากธนาคาร
ลูกหนี้จากเงินปั นผลและดอกเบีย้
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
ค่าใช้จ่ายรอตัดบัญชี-สุทธิ
ลูกหนี้จากการขายเงินลงทุน
รวมสินทรัพย์
หนี้สนิ
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
เจ้าหนี้จากการซือ้ เงินลงทุน
เจ้าหนี้จากการรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน
หนี้สนิ อืน่
รวมหนี้สนิ
สินทรัพย์สทุ ธิ
สินทรัพย์สทุ ธิ
ทุนทีไ่ ด้รบั จากผูถ้ อื หน่วยลงทุน
กาไร(ขาดทุน) สะสม
บัญชีปรับสมดุล
กาไร(ขาดทุน) สะสมจากการดาเนินงาน
สินทรัพย์สทุ ธิ

100,632,260.00
8,762,054.39
139,867.20
3,482,727.86
113,016,909.45
215,152.52
6,752.30
12,158.52
234,063.34
112,782,846.11
88,684,269.25
(11,449,641.24)
35,548,218.10
112,782,846.11

ประเภทผูถ้ อื หน่วยลงทุน
สินทรัพย์สทุ ธิต่อหน่วยทีค่ านวณแยกตามประเภทผูถ้ อื หน่วยลงทุน มีดงั นี้
ชนิดสะสมมูลค่า
ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ
ชนิดจ่ายเงินปั นผล
ประเภทผูถ้ อื หน่วยลงทุน
จานวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายแล้วทัง้ หมด ณ วันสิน้ งวด (หน่วย) แยกตามประเภทผูถ้ อื หน่วยลงทุน มีดงั นี้
ชนิดสะสมมูลค่า
ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ
ชนิดจ่ายเงินปั นผล
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14.1088
14.1115
10.6225

3,022,372.6439
2,304,593.6911
3,541,460.5601
8,868,426.8951
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กองทุนเปิ ด แอล เอช เอ็ม เอช เฟล็กซิ เบิ้ล
งบประกอบรายละเอียดเงิ นลงทุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
ชื่อย่อ

หลักทรัพย์จดทะเบียน
หุน้ สามัญ
เงินทุนและหลักทรัพย์
บริษทั บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จากัด (มหาชน)
บริษทั เมืองไทย แคปปิ ตอล จากัด (มหาชน)
บริษทั ศรีสวัสดิ ์ คอร์ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน)
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร
บริษทั แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วสิ จากัด (มหาชน)
บริษทั โทเทิล่ แอ็คเซ็ส คอมมูนเิ คชัน่ จากัด (มหาชน)
บริษทั อินทัช โฮลดิ้งส์ จากัด (มหาชน)
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพือ่ การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
ทรัสต์เพือ่ การลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท
การแพทย์
บริษทั บางกอก เชน ฮอสปิ ทอล จากัด (มหาชน)
บริษทั กรุงเทพดุสติ เวชการ จากัด (มหาชน)
บริษทั โรงพยาบาลบารุงราษฎร์ จากัด (มหาชน)
ขนส่งและโลจิสติกส์
บริษทั ท่าอากาศยานไทย จากัด (มหาชน)
บริษทั ทางด่วนและรถไฟฟ้ ากรุงเทพ จากัด (มหาชน)
บริษทั บีทเี อส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จากัด (มหาชน)
ชิ้นส่วนอิเลคทรอนิคส์
บริษทั ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส จากัด (มหาชน)
ธนาคาร
ธนาคาร กรุงเทพ จากัด (มหาชน)
ธนาคาร กสิกรไทย จากัด (มหาชน)
ธนาคารเกียรตินาคิน จากัด (มหาชน)
ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน)
บริษทั ทุนธนชาต จากัด (มหาชน)
บริษทั ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จากัด (มหาชน)
ธนาคาร ทหารไทย จากัด(มหาชน)
บริการ
บริษทั เอสไอเอสบี จากัด (มหาชน)

จานวนหน่ วย /
มูลค่าที่ตราไว้

มูลค่ายุติธรรม อัตราส่วนของ อัตราดอกเบีย้
(บาท)
มูลค่ายุติธรรม
(%)

วันครบกาหนด

BAM
MTC
SAWAD

46,700.000
19,000.000
42,090.000

845,270.00
1,211,250.00
2,883,165.00

0.84
1.20
2.86

-

ADVANC
DTAC
INTUCH

22,400.000
10,500.000
22,600.000

4,771,200.00
559,125.00
1,293,850.00

4.74
0.56
1.29

-

CPNREIT

35,000.000

1,146,250.00

1.14

-

BCH
BDMS
BH

65,900.000
135,700.000
7,700.000

1,126,890.00
3,528,200.00
1,131,900.00

1.12
3.51
1.12

-

AOT
BEM
BTS

97,100.000
107,800.000
126,400.000

7,209,675.00
1,175,020.00
1,668,480.00

7.16
1.17
1.66

-

HANA

25,200.000

869,400.00

0.86

-

BBL
KBANK
KKP
SCB
TCAP
TISCO
TMB

24,800.000
29,600.000
16,900.000
36,500.000
10,000.000
17,300.000
700,100.000

3,968,000.00
4,469,600.00
1,115,400.00
4,453,000.00
535,000.00
1,717,025.00
1,176,168.00

3.94
4.44
1.11
4.43
0.53
1.71
1.17

-

SISB

123,600.000

1,186,560.00

1.18

-
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กองทุนเปิ ด แอล เอช เอ็ม เอช เฟล็กซิ เบิ้ล
งบประกอบรายละเอียดเงิ นลงทุน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
ชื่อย่อ

ประกันภัยและประกันชีวติ
บริษทั ทีควิ เอ็ม คอร์ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน)
ปิ โตรเคมีและเคมีภณ
ั ฑ์
บริษทั อินโดรามา เวนเจอร์ส จากัด (มหาชน)
บริษทั พีทที ี โกลบอล เคมิคอล จากัด (มหาชน)
พลังงานและสาธารณูปโภค
บริษทั แอ๊บโซลูท คลีน เอ็นเนอร์จ้ี จากัด (มหาชน)
บริษทั บี.กริม เพาเวอร์ จากัด (มหาชน)
บริษทั พลังงานบริสทุ ธิ ์ จากัด (มหาชน)
บริษทั ผลิตไฟฟ้ า จากัด (มหาชน)
บริษทั โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ย่ี จากัด (มหาชน)
บริษทั กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จากัด (มหาชน)
บริษทั ไออาร์พซี ี จากัด (มหาชน)
บริษทั ปตท. จากัด (มหาชน)
บริษทั ปตท. สารวจและผลิตปิ โตรเลียม จากัด (มหาชน)
บริษทั ราช กรุ๊ป จากัด (มหาชน)
บริษทั สตาร์ ปิ โตรเลียม รีไฟน์นงิ่ จากัด (มหาชน)
บริษทั ไทยออยล์ จากัด (มหาชน)
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
บริษทั แอสเสท เวิรด์ คอร์ป จากัด (มหาชน)
บริษทั เซ็นทรัลพัฒนา จากัด (มหาชน)
พาณิชย์
บริษทั ซี.พี.ออลล์ จากัด (มหาชน)
วัสดุก่อสร้าง
บริษทั ปูนซิเมนต์ไทย จากัด (มหาชน)
สือ่ และสิง่ พิมพ์
บริษทั วี จี ไอ จากัด (มหาชน)
อาหารและเครื่องดื่ม
บริษทั เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จากัด (มหาชน)
บริษทั ไมเนอร์ อินเตอร์เนชันแนล
่
จากัด (มหาชน)
ใบสาคัญแสดงสิทธิ
ขนส่งและโลจิสติกส์
บริษทั บีทเี อส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จากัด (มหาชน)
รวม หลักทรัพย์จดทะเบียน
รวมเงิ นลงทุน - 100% (ราคาทุน 100,561,656.38 บาท)

TQM

จานวนหน่ วย /
มูลค่าที่ตราไว้

มูลค่ายุติธรรม
(บาท)

อัตราส่วนของ
มูลค่ายุติธรรม
(%)

อัตราดอกเบีย้

วันครบกาหนด

18,500.000

1,221,000.00

1.21

-

IVL
PTTGC

133,900.000
84,200.000

4,686,500.00
4,799,400.00

4.66
4.77

-

ACE
BGRIM
EA
EGCO
GPSC
GULF
IRPC
PTT
PTTEP
RATCH
SPRC
TOP

273,300.000
21,300.000
12,700.000
3,400.000
18,400.000
13,600.000
151,200.000
189,500.000
29,600.000
9,700.000
262,500.000
40,900.000

1,153,326.00
1,118,250.00
555,625.00
1,115,200.00
1,577,800.00
2,257,600.00
556,416.00
8,338,000.00
3,685,200.00
666,875.00
2,808,750.00
2,852,775.00

1.15
1.11
0.55
1.11
1.57
2.24
0.55
8.29
3.66
0.66
2.79
2.83

-

AWC
CPN

94,300.000
27,200.000

551,655.00
1,693,200.00

0.55
1.68

-

CPALL

59,000.000

4,262,750.00

4.24

-

SCC

11,500.000

4,508,000.00

4.48

-

VGI

36,200.000

345,710.00

0.34

-

CPF
MINT

101,200.000
29,300.000

2,783,000.00
1,054,800.00

2.77
1.05

-

15,720.000

100,632,260.00
100,632,260.00

0.00
100.00
100.00

BTS-W5
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กองทุนเปิ ด แอล เอช เอ็ม เอช เฟล็กซิ เบิ้ล
งบกาไรขาดทุน
สาหรับรอบระยะเวลาตัง้ แต่วนั ที่ 1 กรกฏาคม 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562
(หน่ วย : บาท)
ยังไม่ได้ตรวจสอบ
รายได้จากการลงทุน
รายได้จากเงินปั นผล
รายได้จากดอกเบี้ย
รวมรายได้
ค่าใช้จา่ ย
ค่าธรรมเนียมการจัดการ
ค่าธรรมเนียมผูด้ แู ลผลประโยชน์
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน
ค่าสอบบัญชี
ค่าใช้จา่ ยอื่นๆ ในการดาเนินโครงการ
รวมค่าใช้จา่ ย
รายได้จากการลงทุนสุทธิ
รายการกาไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน
กาไร(ขาดทุน)สุทธิทเ่ี กิดขึน้ ทัง้ สิ้น
กาไร(ขาดทุน)สุทธิทย่ี งั ไม่เกิดขึน้ ทัง้ สิ้น
รวมกาไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนทีเ่ กิดขึน้ และยังไม่เกิดขึน้
การเพิม่ ขึน้ (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจากการดาเนินงาน

1,381,141.31
41,317.49
1,422,458.80
1,037,553.93
19,021.91
172,925.48
30,163.12
16,206.20
1,275,870.64
146,588.16
(2,429,873.37)
(7,148,388.03)
(9,578,261.40)
(9,431,673.24)

การเพิม่ ขึน้ ในสินทรัพย์สุทธิจากการดาเนินงานแยกตามประเภทผูถ้ อื หน่ วยลงทุน มีดงั นี้
ชนิดบุสะสมมู
คคลธรรมดา
ลค่า
ชนิดผูขายคื
ล้ งทุนสถาบั
หน่ วยลงทุ
น นอัตโนมัติ
ชนิดจ่ายเงินปั นผล
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(3,005,225.48)
(2,395,901.83)
(4,030,545.93)
(9,431,673.24)

