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กองทุนเปิด แอล เอช เฟลก็ซิเบ้ิลเพื่อการเลี้ยงชีพ (LHFLRMF) 

กองทุนเปิด แอล เอช เฟลก็ซิเบ้ิลเพื่อการเลี้ยงชีพ (LHFLRMF) 

ประเภทโครงการ :  กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพที่มีนโยบายการลงทุนแบบผสมที่ไม่ก าหนดสัดส่วนการลงทุนใน        
ตราสารทุน  

 

นโยบายการลงทุน :  กองทุนมนีโยบายที่จะลงทุนแบบผสม (Mixed Fund) ระหว่างตราสารแห่งหนี้ และตราสารแห่งทุน 
โดยกองทุนจะลงทุนในหรอืมไีวซ้ึ่งตราสารแห่งทุน ตราสารกึ่งหนี้กึง่ทุน ตราสารแห่งหนี้ และหรอืเงนิ
ฝาก รวมทัง้หลกัทรพัย์และทรพัย์สนิอื่นหรอืการหาดอกผลโดยวธิอีื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรอืหลาย
อย่าง ตามที่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนดหรอืให้ความเห็นชอบ ตัง้แต่รอ้ยละ 0 
ถงึรอ้ยละ 100 ของมูลค่าทรพัย์สนิสุทธขิองกองทุน โดยจะปรบัเปลี่ยนสดัส่วนการลงทุนใหเ้หมาะสม
ตามสถานการณ์ในแต่ละขณะ เพื่อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนได้รบัผลตอบแทนที่เหมาะสม และเป็นการ
กระจายการลงทุนเพื่อลดความเสีย่งจากการลงทุน  

 ทัง้นี้ กองทุนอาจจะพิจารณาลงทุนในหน่วย private equity ตามประกาศส านักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ไม่เกนิรอ้ยละ 20 ของมลูค่าทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุน 

 กองทุนอาจจะพจิารณาลงทุนในหรอืมไีวซ้ึ่งสญัญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivative) โดยมวีตัถุประสงค์
เพื่อป้องกนัความเสี่ยงจากการลงทุน (Hedging) ตามหลกัเกณฑ์ที่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ก าหนด 

   

 ทัง้นี้  กองทุนจะไม่ลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่ วงหน้าแฝง 

(Structured Note) ตราสารแห่งทุนของบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรพัย์ฯ (Unlisted 

securities) ตราสารหนี้ทีม่อีนัดบัความน่าเชื่อถอืต ่ากว่าทีส่ามารถลงทุนได ้(non - investment grade) 

และตราสารแห่งหนี้ทีไ่ม่ไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเชื่อถอื (Unrated Securities) 

  กองทุนอาจมีไว้ซึ่งตราสารแห่งหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต ่ากว่าที่สามารถลงทุนได้ (non - 
investment grade) เฉพาะกรณีที่ตราสารแห่งหนี้นัน้ได้รบัการจดัอนัดบัความน่าเชื่อถือที่สามารถ
ลงทุนได ้(Investment grade) ขณะทีก่องทุนลงทุนเท่านัน้ 
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กองทุนเปิด แอล เอช เฟลก็ซิเบ้ิลเพื่อการเลี้ยงชีพ (LHFLRMF) 

 

 

 
เรยีน ท่านผูถ้อืหน่วยลงทุน 
 กองทุนเปิด แอล เอช เฟลก็ซเิบิล้เพื่อการเลีย้งชพี 

 บรษิัทหลกัทรพัย์จดัการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จ ากัด ขอน าส่ง “รายงานสรุปสถานะการลงทุน” เพื่อรายงาน      

ผลการด าเนินงานของกองทุนตัง้แต่วนัที ่1 ธนัวาคม 2563 ถงึวนัที ่31 พฤษภาคม 2564 มาเพื่อโปรดทราบ 

สภาพตลาดในรอบบญัชีตัง้แต่วนัท่ี 1 ธนัวาคม 2563 ถึงวนัท่ี 31 พฤษภาคม 2564 

ตลาดหลกัทรพัย์ไดท้ยอยปรบัตวัขึน้อย่างต่อเนื่องตัง้แต่เดอืนธนัวาคม 2563 จนขึน้ไปทดสอบระดบั 1,600 จุดในเดอืน

เมษายน 2564 จากปัจจยัหลกั ได้แก่ การฟ้ืนตวัของผลการด าเนินงานของบรษิทัจดทะเบยีนรวมถงึการทยอยปรบัประมาณการ

ของก าไรปี 2564 นี้อย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะหุ้นกลุ่ม Growth Stock และการฟ้ืนตวัของเศรษฐกิจโลกหลงัจากที่ได้เริม่ทยอยฉีด

วคัซนีป้องกนั COVID-19 ท าใหค้าดว่าจะมกีารคลายการล้อกดาวน์หรอืทยอยเปิดประเทศเพื่อใหม้กีจิกรรมทางเศรษฐกจิเพิม่ขึน้

เป็นล าดบัและจะท าใหเ้ศรษฐกจิสามารถกลบัมาสู่ระดบัปรกตกิ่อนการแพร่ระบาดของ COVID-19 ได ้แต่อย่างไรกต็ามเน่ืองจากมี

การแพร่ระบาดครัง้ที ่3 ในไทยในช่วงปลายเดอืนเมษายน 2564 จนท าใหต้อ้งมกีารลอ้กดาวน์แบบไม่เตม็รปูแบบ ในบางพืน้ที ่และ

ก็มีการผ่อนคลายมาตรการล้อกดาวน์บางอย่างบ้างในเดือนพฤษภาคม 2564 ท าให้ระดบัราคาของหุ้นมีความผนัผวนมากขึ้น

โดยเฉพาะในหุน้กลุ่มทีเ่กีย่วขอ้งกบัการเปิดประเทศ เช่น กลุ่มโรงแรม และกลุ่มคา้ปลกี เป็นตน้ 

อย่างไรก็ตามด้วยจากการพิจารณาถึงการลงทุนของกองทุนนี้ที่จะว่าเป็นการลงทุนแบบผสมยืดหยุ่นและพิจารณาถึง

ผลตอบแทนเทยีบกบัความเสีย่งในระยะยาวแลว้เหน็ว่าการลงทุนในตราสารทุนจะใหผ้ลตอบแทนทีด่กีว่าการลงทุนในตราสารหนี้ที่

ยงัคงมคีวามเสี่ยงจากการปรบัขึ้นของอตัราผลตอบแทนในระยะกลางถึงยาว จงึเน้นการลงทุนหลกัในตราสารทุน รวมถึงกการ

ลงทุนจะเน้นการลงทุนในกลุ่ม Growth Stock และ กลุ่ม Value ซึ่งรวมถงึกลุ่มทีจ่ะไดป้ระโยชน์จากการเปิดประเทศ (Reopening 

Theme) เพื่อสร้างผลตอบแทนที่ดีในระยะยาวซึ่งสอดคล้องการวัตถุประสงค์ของกองทุนนี้ โดยทางบริษัทจัดการคาดว่าผล

ประกอบการของบรษิทัในกลุ่ม Growth Stock ทีส่่วนใหญ่จะเป็นหุน้ขนาดกลางและเลก็จะยงัคงสามารถเตบิโตไดต้่อเนื่องดงัจะเหน็

ไดจ้ากการปรบัเพิม่ขึ้นของดชันี SET ทีใ่ห้ผลตอบแทนช่วงตัง้แต่ 1 ธนัวาคม 2563 – 31 พฤษภาคม 2564 ถงึรอ้ยละ 45.7 ซึ่ง

ดกีว่าผลตอบแทนของ SET Index ทีใ่หผ้ลตอบแทนในช่วงเวลาเดยีวกนัทีร่อ้ยละ 13.1 และคาดว่าจะยงัคงใหผ้ลตอบแทนทีด่ไีดไ้ป

จนถงึสิน้ปี 2564 และในปี 2565 เมื่อไทยเริม่ด าเนินการเปิดประเทศไดอ้ย่างเตม็รูปแบบแลว้หุน้กลุ่ม Value รวมถงึหุน้ขนาดใหญ่

และกลุ่ม reopening คาดว่าจะใหผ้ลตอบแทนทีด่กีว่า 
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กองทุนเปิด แอล เอช เฟลก็ซิเบ้ิลเพื่อการเลี้ยงชีพ (LHFLRMF) 

บรษิัทขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นอย่างสูง ที่ได้มอบความไว้วางใจให้บริษัทบริหารเงนิลงทุนของท่าน 

บรษิทัยงัคงยนืยนัในความตัง้ใจและทุ่มเทความสามารถเพื่อบรหิารเงนิของท่านอย่างมปีระสทิธภิาพสงูทีสุ่ดต่อไป  และหากท่านมี

ขอ้สงสยัประการใด ท่านสามารถติดต่อมาได้ที่บรษิัทหลกัทรพัย์จดัการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จ ากดั หมายเลขโทรศพัท ์    

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

 

ขอแสดงความนับถอื 

บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน แลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จ ากดั 
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กองทุนเปิด แอล เอช เฟลก็ซิเบ้ิลเพื่อการเลี้ยงชีพ (LHFLRMF) 

รายชื่อผู้จดัการกองทุน 
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กองทุนเปิด แอล เอช เฟลก็ซิเบ้ิลเพื่อการเลี้ยงชีพ (LHFLRMF) 
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กองทุนเปิด แอล เอช เฟลก็ซิเบ้ิลเพื่อการเลี้ยงชีพ (LHFLRMF) 

ตารางเปรียบเทียบผลการด าเนินงาน 
มูลค่า ณ วนัท่ี 31 พฤษภาคม 2564 

 

 
 

 
 

 
 

                ขอ้มลู ณ วนัที ่31 พฤษภาคม 2564 
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กองทุนเปิด แอล เอช เฟลก็ซิเบ้ิลเพื่อการเลี้ยงชีพ (LHFLRMF) 

- เอกสารการวดัผลการด าเนินงานของกองทุนรวมฉบบันี้ไดจ้ดัท าขึน้ตามมาตรฐานการวดัผลการด าเนินงานของกองทุนรวมของ

สมาคมบรษิทัจดัการลงทุน 

- ผลการด าเนินงานในอดตี/ผลการเปรยีบเทยีบผลการด าเนินงานทีเ่กี่ยวขอ้งกบัผลติภณัฑ์ในตลาดทุน มไิดเ้ป็นสิง่ยนืยนัถงึผล

การด าเนินงานในอนาคต 

- ท าความเขา้ใจลกัษณะสนิคา้ เงือ่นไข ผลตอบแทน และความเสีย่ง ก่อนตดัสนิใจ 

 

 
รายงานสถานะการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผกูพนั 

มูลค่า ณ วนัท่ี 31 พฤษภาคม 2564 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายละเอียดการลงทนุ มลูค่าตามราคาตลาด %NAV

หลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิในประเทศ 238,339,931.00         99.81           

เงนิฝากธนาคาร 38,818,174.50           16.26           

หุน้สามญั 199,521,756.50         83.55           

ประเภทรายการค้างรบัค้างจ่ายหรอืหนี้สนิอืน่ ๆ 456,673.59               0.19             

มลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิ 238,796,604.59           100.00            
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กองทุนเปิด แอล เอช เฟลก็ซิเบ้ิลเพื่อการเลี้ยงชีพ (LHFLRMF) 

รายละเอียดการลงทุนในหลกัทรพัย ์
มูลค่า ณ วนัท่ี 31 พฤษภาคม 2564 

 
 
 

 
 

อตัราส่วน จ านวนเงินต้น มลูค่ายติุธรรม

(%) หรือ จ านวนหุ้น/ (บาท)

หน่วย

เงินฝากธนาคาร

ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) 16.26 38,811,074.70 38,818,174.50

          รวมเงินฝากธนาคาร 16.26 38,818,174.50

หุ้นสามญั

     หมวดธุรกจิการแพทย์

บรษิทั กรุงเทพดุสติเวชการ จ ากดั(มหาชน) 2.01 222,300.00 4,801,680.00

     หมวดธุรกจิขนสง่และโลจสิตกิส์

บรษิทั เจดบัเบิล้ยดู ีอนิโฟโลจสิตกิส ์จ ากดั (มหาชน) 1.03 174,700.00 2,463,270.00

บรษิทั พรเีชยีส ชพิป้ิง จ ากดั (มหาชน) 0.51 67,300.00 1,211,400.00

     หมวดธุรกจิเงนิทุนและหลกัทรพัย์

บรษิทั เงนิตดิลอ้ จ ากดั (มหาชน) 1.46 81,200.00 3,491,600.00

บรษิทั เจ เอม็ ท ีเน็ทเวอร์ค เซอร์วสิเซส็ จ ากดั (มหาชน) 1.97 105,600.00 4,699,200.00

บรษิทั บตัรกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 1.48 48,300.00 3,525,900.00

บรษิทั เมอืงไทย แคปปิตอล จ ากดั (มหาชน) 0.98 37,900.00 2,349,800.00

บรษิทั ไมโครลสิซิง่ จ ากดั (มหาชน) 0.51 135,900.00 1,209,510.00

     หมวดธุรกจิชิ้นสว่นอเิลคทรอนคิส์

บรษิทั เค ซ ีอ ีอเีลค็โทรนคิส ์จ ากดั (มหาชน) 3.49 117,800.00 8,334,350.00

บรษิทั ฮานา ไมโครอเิลค็โทรนคิส จ ากดั (มหาชน) 2.49 98,700.00 5,946,675.00

     หมวดธุรกจิเทคโนโลยี

บรษิทั อนิเตอร์ลิง้ค์ เทเลคอม จ ากดั (มหาชน) 1.97 1,110,900.00 4,710,216.00

     หมวดธุรกจิเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร

บรษิทั เจ มาร์ท จ ากดั (มหาชน) 2.04 122,400.00 4,865,400.00

บรษิทั ซนิเน็ค (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 1.90 171,100.00 4,534,150.00

บรษิทั แอดวานซ ์อนิโฟร์ เซอร์วสิ จ ากดั (มหาชน) 2.48 35,100.00 5,914,350.00

     หมวดธุรกจิธนาคาร

ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 1.49 30,900.00 3,553,500.00

ธนาคารกสกิรไทย จ ากดั (มหาชน) 1.49 30,000.00 3,570,000.00

ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) 1.02 23,800.00 2,439,500.00

บรษิทั ทสิโก้ไฟแนนเซยีลกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 1.00 26,900.00 2,394,100.00

     หมวดธุรกจิบรรจุภณัฑ์

บรษิทั บจี ีคอนเทนเนอร์ กล๊าส จ ากดั (มหาชน) 0.95 223,100.00 2,275,620.00

บรษิทั เอสซจี ีแพคเกจจิ้ง จ ากดั (มหาชน)  1.98 85,400.00 4,718,350.00

รายละเอียด
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กองทุนเปิด แอล เอช เฟลก็ซิเบ้ิลเพื่อการเลี้ยงชีพ (LHFLRMF) 

รายละเอียดการลงทุนในหลกัทรพัย ์(ต่อ) 
มูลค่า ณ วนัท่ี 31 พฤษภาคม 2564 

 

อตัราส่วน จ านวนเงินต้น มลูค่ายติุธรรม

(%) หรือ จ านวนหุ้น/ (บาท)

หน่วย

     หมวดธุรกจิบรกิาร

บรษิทั โซนคิ อนิเตอร์เฟรท จ ากดั (มหาชน) 2.28 1,415,700.00 5,436,288.00

บรษิทั ลโีอ โกลบอล โลจสิตกิส ์จ ากดั (มหาชน) 0.50 121,200.00 1,193,820.00

     หมวดธุรกจิปิโตรเคมแีละเคมภีณัฑ์

บรษิทั พทีที ีโกลบอล เคมคิอล จ ากดั (มหาชน) 3.49 131,700.00 8,330,025.00

บรษิทั อนิโดรามา เวนเจอร์ส จ ากดั (มหาชน) 1.02 53,000.00 2,424,750.00

     หมวดธุรกจิพลงังานและสาธารณูปโภค

บรษิทั กลัฟ์ เอน็เนอร์จ ีดเีวลลอปเมนท์ จ ากดั (มหาชน) 1.48 104,530.00 3,527,887.50

บรษิทั บางจากคอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 0.99 93,000.00 2,371,500.00

บรษิทั บา้นป ูจ ากดั (มหาชน) 4.57 833,500.00 10,918,850.00

บรษิทั บา้นป ูเพาเวอร์ จ ากดั (มหาชน) 0.50 62,300.00 1,189,930.00

บรษิทั ปตท. จ ากดั (มหาชน) 6.03 364,400.00 14,393,800.00

บรษิทั ปตท. ส ารวจและผลติปิโตรเลยีม จ ากดั (มหาชน) 1.45 29,300.00 3,472,050.00

บรษิทั พลงังานบรสิทุธิ ์จ ากดั (มหาชน) 2.96 117,200.00 7,061,300.00

บรษิทั พทีจี ีเอน็เนอย ีจ ากดั (มหาชน) 2.00 245,600.00 4,764,640.00

บรษิทั สตาร์ ปิโตรเลยีม รไีฟน์นิง่ จ ากดั (มหาชน) 2.04 500,300.00 4,877,925.00

บรษิทั เอสโซ่ (ประเทศไทย) จ ากดั 1.92 542,700.00 4,585,815.00

บรษิทั ไออาร์พซี ีจ ากดั (มหาชน) 1.92 1,137,100.00 4,593,884.00

     หมวดธุรกจิพฒันาอสงัหารมิทรพัย์

บรษิทั ออรจิิ้น พรอ็พเพอร์ตี้ จ ากดั (มหาชน) 0.98 255,300.00 2,335,995.00

     หมวดธุรกจิพาณิชย์

บรษิทั สยามโกลบอลเฮา้ส ์จ ากดั (มหาชน) 1.52 170,680.00 3,618,416.00

บรษิทั โฮม โปรดกัส ์เซน็เตอร์ จ ากดั (มหาชน) 1.50 257,600.00 3,580,640.00

     หมวดธุรกจิยานยนต์

บรษิทั สมบรูณ์ แอ๊ดวานซ ์เทคโนโลย ีจ ากดั (มหาชน) 1.44 166,500.00 3,446,550.00

     หมวดธุรกจิวสัดุก่อสรา้ง

บรษิทั ปนูซเิมนต์ไทย จ ากดั(มหาชน) 1.49 8,100.00 3,547,800.00

     หมวดธุรกจิสือ่และสิง่พมิพ์

บรษิทั บอีซี ีเวลิด์ จ ากดั (มหาชน) 3.50 668,700.00 8,358,750.00

     หมวดธุรกจิอาหารและเครื่องดื่ม

บรษิทั น ้ามนัพชืไทย จ ากดั (มหาชน) 3.50 251,400.00 8,359,050.00

บรษิทั ไมเนอร์ อนิเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั (มหาชน) 1.24 92,500.00 2,960,000.00

บรษิทั อาร์ แอนด์ บ ีฟู้ด ซพัพลาย ์จ ากดั (มหาชน) 3.00 393,600.00 7,163,520.00

          รวมหุ้นสามญั 83.55 199,521,756.50

รวมเงินลงทนุ 99.81 238,339,931.00

รายการค้างจา่ยหรือหน้ีสินอ่ืน ๆ 0.19 456,673.59

มลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิ 100.00 238,796,604.59

รายละเอียด
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กองทุนเปิด แอล เอช เฟลก็ซิเบ้ิลเพื่อการเลี้ยงชีพ (LHFLRMF) 

รายละเอียดตวัตราสารและอนัดบัความน่าเช่ือถือของตราสารทุกตวัใน Portfolio 
มูลค่า ณ วนัท่ี 31 พฤษภาคม 2564 

 

 
 

สถาบนัการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ TRIS Rating 

ค าอธิบายการจดัอนัดบัเครดิตตราสารหน้ีระยะกลางและยาวมอีายุตัง้แต่ 1 ปีขึ้นไป 

AAA อนัดบัเครดติสูงสุด มคีวามเสีย่งต ่าทีสุ่ด ผูอ้อกตราสารหนี้มคีวามสามารถในการช าระดอกเบี้ยและคนืเงนิต้นในเกณฑ์
สงูสุด และไดร้บัผลกระทบน้อยมากจากการเปลีย่นแปลงทางธุรกจิ เศรษฐกจิ และสิง่แวดลอ้มอื่น ๆ 

AA มคีวามเสีย่งต ่ามาก ผูอ้อกตราสารหนี้มคีวามสามารถในการช าระดอกเบีย้และคนืเงนิต้นในเกณฑ์สงูมาก แต่อาจไดร้ับ
ผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงทางธุรกจิ เศรษฐกจิ และสิง่แวดลอ้มอื่น ๆ มากกว่าอนัดบัเครดติทีอ่ยู่ในระดบั AAA 

A มคีวามเสีย่งในระดบัต ่า ผูอ้อกตราสารหนี้มคีวามสามารถในการช าระดอกเบี้ยและคนืเงนิต้นในเกณฑ์สูง แต่อาจไดร้บั
ผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงทางธุรกจิ เศรษฐกจิ และสิง่แวดลอ้มอื่น ๆ มากกว่าอนัดบัเครดติทีอ่ยู่ในระดบัสงูกว่า 

BBB มคีวามเสีย่งในระดบัปานกลาง ผูอ้อกตราสารหนี้มคีวามสามารถในการช าระดอกเบีย้และคนืเงนิตน้ในเกณฑท์ีเ่พยีงพอ 
แต่มคีวามอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงทางธุรกจิ เศรษฐกจิ และสิง่แวดลอ้มอื่น ๆ มากกว่า และอาจมคีวามสามารถใน
การช าระหนี้อ่อนแอลงเมื่อเทยีบกบัอนัดบัเครดติทีอ่ยู่ในระดบัสงูกว่า 

BB มคีวามเสีย่งในระดบัสงู ผูอ้อกตราสารหนี้มคีวามสามารถในการช าระดอกเบีย้และคนืเงนิต้นในเกณฑต์ ่ากว่าระดบัปาน
กลาง และจะไดร้บัผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงทางธุรกจิ เศรษฐกจิ และสิง่แวดลอ้มอื่น ๆ ค่อนขา้งชดัเจน ซึง่อาจส่ง
ใหค้วามสามารถในการช าระหนี้อยู่ในเกณฑท์ีไ่ม่เพยีงพอ 

B มคีวามเสี่ยงในระดบัสูงมาก ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการช าระดอกเบี้ยและคนืเงนิต้นในเกณฑ์ต ่า และ
อาจจะหมดความสามารถหรอืความตัง้ใจในการช าระหนี้ไดต้ามการเปลีย่นแปลงของสถานการณ์ทางธุรกจิ เศรษฐกิจ 
และสิง่แวดลอ้มอื่น ๆ  

C มคีวามเสีย่งในการผดินัดช าระหนี้สูงทีสุ่ด ผูอ้อกตราสารหนี้ไม่มคีวามสามารถในการช าระดอกเบี้ยและคนืเงนิต้นตาม
ก าหนดอย่างชดัเจน โดยต้องอาศยัเงื่อนไขที่เอื้ออ านวยทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิง่แวดล้อมอื่น  ๆ อย่างมากจงึจะมี
ความสามารถในการช าระหนี้ได ้

D เป็นระดบัทีอ่ยู่ในสภาวะผดินัดช าระหนี้ โดยผูอ้อกตราสารหนี้ไม่สามารถช าระดอกเบีย้และคนืเงนิตน้ไดต้ามก าหนด 

อนัดบัเครดติจาก AA ถงึ C อาจมเีครือ่งหมายบวก (+) หรอืลบ (-) ต่อทา้ยเพือ่จ าแนกความแตกต่างของคุณภาพของอนัดบั
เครดติภายในระดบัเดยีวกนั 

 

 

       ประเภท                        ผูอ้อก อนัดบั มลูค่าตาม

ความน่าเช่ือถอื ราคาตลาด

เงนิฝากธนาคาร ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) AA+(FITCH) 38,818,174.50               
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กองทุนเปิด แอล เอช เฟลก็ซิเบ้ิลเพื่อการเลี้ยงชีพ (LHFLRMF) 

ค าอธิบายการจดัอนัดบัเครดิตตราสารหน้ีระยะสัน้มอีายุต า่กว่า 1 ปี 

T1 ผู้ออกตราสารหนี้มีสถานะทัง้ทางด้านการตลาดและการเงนิที่แขง็แกร่งในระดบัดีมาก และนักลงทุนจะได้รบัความ

คุม้ครองจากการผดินัดช าระหนี้ทีด่กีว่าอนัดบัเครดติในระดบัอื่น ผูอ้อกตราสารทีไ่ดร้บัอนัดบัเครดติในระดบัดงักล่าวซึ่ง

มเีครื่องหมาย “+” ดว้ยจะไดร้บัความคุม้ครองดา้นการผดินัดช าระหนี้ทีส่งูยิง่ขึน้ 

T2 ผูอ้อกตราสารหนี้มสีถานะทัง้ทางดา้นการตลาดและการเงนิทีแ่ขง็แกร่งในระดบัด ีและมีความสามารถในการช าระหนี้

ระยะสัน้ในระดบัทีน่่าพอใจ 

T3 ผูอ้อกตราสารหนี้มคีวามสามารถในการช าระหนี้ระยะสัน้ในระดบัทีย่อมรบัได้ 

T4 ผูอ้อกตราสารหนี้มคีวามสามารถในการช าระหนี้ระยะสัน้ทีค่่อนขา้งอ่อนแอ 

อนัดบัเครดติทุกประเภททีจ่ดัโดย TRIS Rating เป็นอนัดบัเครดติตราสารหนี้ในตระกูลเงนิบาท ซึง่สะทอ้นความสามารถใน

การช าระหนี้ของผู้ออกตราสารโดยไม่รวมความเสีย่งในการเปลีย่นแปลงการช าระหนี้จากสกุลเงินบาทเป็นสกุลเงินตรา

ต่างประเทศ 

นอกจากกนี้ TRIS Rating ยังก าหนด “แนวโน้มอนัดบัเครดิต” (Rating Outlook) เพื่อสะท้อนความเป็นไปได้ของการ

เปลี่ยนแปลงอนัดบัเครดติของผู้ออกตราสารในระยะปานกลางหรอืระยะยาว โดย TRIS Rating จะพจิารณาถงึโอกาสที่จะเกิด

การเปลีย่นแปลงของภาวะอุตสาหกรรมและสภาพแวดล้อมทางธุรกจิในอนาคตของผูอ้อกตราสารทีอ่าจกระทบต่อความสามารถ

ในการช าระหนี้ ทัง้นี้ แนวโน้มอันดบัเครดิตที่ออกให้แก่หน่วยงานหนึ่งๆ จะเทียบเท่ากบัความสามารถในการช าระหนี้ของ

หน่วยงานนัน้ ๆ แนวโน้มอนัดบัเครดติแบ่งออกเป็น 4 ระดบั ไดแ้ก่ 

Positive  หมายถงึ อนัดบัเครดติอาจปรบัขึน้ 

Stable  หมายถงึ อนัดบัเครดติอาจไม่เปลีย่นแปลง 

Negative หมายถงึ อนัดบัเครดติอาจปรบัลดลง 

Developing หมายถงึ อนัดบัเครดติอาจปรบัขึน้ ปรบัลดลง หรอืไม่เปลีย่นแปลง 

สถาบนัการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ Fitch Rating 

ค าอธิบายการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือระยะยาว ส าหรบัประเทศไทย 

AAA(tha) แสดงถึงระดบัความน่าเชื่อถือขัน้สูงสุดของอนัดบัความน่าเชื่อถือภายในประเทศไทย ซึ่งก าหนดโดย Fitch โดย
อนัดบัความน่าเชื่อถอืน้ีจะมอบใหก้บัอนัดบัความน่าเชื่อถอืทีม่คีวามเสีย่ง “น้อยทีสุ่ด” เมื่อเปรยีบเทยีบกบัผูอ้อกตรา
สารหรอืตราสารอื่นในประเทศไทย และโดยปกตแิล้วจะก าหนดใหแ้ก่ตราสารทางการเงนิทีอ่อกหรอืค ้าประกนัโดย
รฐับาล 
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กองทุนเปิด แอล เอช เฟลก็ซิเบ้ิลเพื่อการเลี้ยงชีพ (LHFLRMF) 

AA(tha) แสดงถึงระดบัความน่าเชื่อถือขัน้สูงมากเปรยีบเทยีบกบัผู้ออกตราสารหรอืตราสารอื่นในประเทศไทย โดยระดบั
ความน่าเชื่อถือของตราสารทางการเงนิขัน้นี้ต่างจากผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นที่ได้รบัการจดัอนัดบั ความ
น่าเชื่อถอืขัน้สงูสุดของประเทศไทยเพยีงเลก็น้อย 

BBB (tha) แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขัน้ปานกลางเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย 
อย่างไรก็ดีมคีวามเป็นไปได้มากว่าการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์หรอืสภาพทางเศรษฐกิจจะมีผลกระทบต่อ
ความสามารถในการช าระหนี้ไดต้รงตามก าหนดเวลาของตราสารทางการเงนิเหล่านี้มากกว่าตราสารหนี้อื่นทีไ่ดร้บั
การจดัอนัดบัความน่าเชื่อถอืในประเภททีส่งูกว่า 

BB (tha) แสดงถงึระดบัความน่าเชื่อถอืค่อนขา้งต ่าเมื่อเปรยีบเทยีบกบัผูอ้อกตราสารหรอืตราสารอื่นในประเทศไทย การช าระ
หนี้ตามเงื่อนไขของตราสารเหล่านี้ภายในประเทศนัน้ๆ มคีวามไม่แน่นอนในระดบัหนึ่งและความสามารถในการ
ช าระหนี้คนืตามก าหนดเวลาจะมคีวามไม่แน่นอนมากขึน้ตามการเปลีย่นแปลงของเศรษฐกจิในทางลบ 

B (tha) แสดงถงึระดบัความน่าเชื่อถอืขัน้ต ่าอย่างมนีัยส าคญัเมื่อเปรยีบเทยีบกบัผู้ออกตราสารหรอืตราสารอื่นในประเทศ
ไทย การปฏบิตัติามเงื่อนไขของตราสารหนี้และขอ้ผูกพนัทางการเงนิยงัคงเป็นไปไดใ้นปัจจุบนั แต่ความมัน่คงยงั
จ ากดัอยู่ในระดบัหนึ่งเท่านัน้ และความสามารถในการช าระหนี้คืนตามก าหนดเวลาอย่างต่อเนื่องนัน้ไม่แน่นอน 
ขึน้อยู่กบัสภาวะทีเ่อือ้ต่อการด าเนินธุรกจิและสภาพทางเศรษฐกจิ 

CCC(tha), CC(tha), C(tha)   แสดงถึงระดบัความน่าเชื่อถือขัน้ต ่ามากเมื่อเปรยีบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นใน
ประเทศไทย ความสามารถในการปฏิบตัติามขอ้ผูกพนัทางการเงนิขึน้อยู่กบัสภาวะทีเ่อื้อต่อการด าเนินธุรกิจและ
การพฒันาทางเศรษฐกจิเพยีงอย่างเดยีว 

D(tha) อนัดบัความน่าเชื่อถอืเหล่านี้ จะถูกก าหนดใหส้ าหรบัองคก์รหรอืตราสารหนี้ซึง่ก าลงัอยู่ในภาวะผดินัดช าระหนี้ในปัจจุบนั 

ค าอธิบายการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือระยะสัน้ ส าหรบัประเทศไทย 

F1 (tha) แสดงถงึระดบัความสามารถขัน้สงูสุดในการช าระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารตรงตามก าหนดเมื่อเปรยีบเทยีบกบัผู้

ออกตราสารหรือตราสารอื่น ๆ ในประเทศไทย ภายใต้อันดับความน่าเชื่อถือนี้จะมอบให้ส าหรบัอันดับความ

น่าเชื่อถอืที่มคีวามเสีย่ง “น้อยที่สุด” เมื่อเปรยีบเทยีบกบัผูอ้อกตราสารอื่นในประเทศเดยีวกนัและโดยปกตแิล้วจะ

ก าหนดใหก้บัตราสารทางการเงนิทีอ่อกหรอืค ้าประกนัโดยรฐับาล ในกรณีทีม่รีะดบัความน่าเชื่อถอืสงูเป็นพเิศษจะมี

สญัลกัษณ์ “+” แสดงไวเ้พิม่เตมิจากอนัดบัความน่าเชื่อถอืทีก่ าหนด 

F2 (tha) แสดงถงึระดบัความสามารถในการช าระหนี้ตามเงือ่นไขทางการเงนิของตราสารตามก าหนดเวลาในระดบัทีน่่าพอใจ

เมื่อเปรยีบเทยีบกบัผูอ้อกตราสารหรอืตราสารอื่น ๆ ในประเทศไทย อย่างไรกด็ ีระดบัความน่าเชื่อถอืดงักล่าวยงัไม่

อาจเทยีบเท่ากบักรณีทีไ่ดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเชื่อถอืที่สงูกว่า 

F3 (tha) แสดงถงึระดบัความสามารถในการช าระหนี้ตามเงื่อนไขทางการเงนิของตราสารตามก าหนดเวลาในระดบัปานกลาง

เมื่อเปรยีบเทยีบกบัผู้ออกตราสารหรอืตราสารอื่น ๆ ในประเทศไทย ความสามารถในการช าระหนี้ดงักล่าวจะมี

ความไม่แน่นอนมากขึน้ไปตามความเปลีย่นแปลงในทางลบในระยะสัน้มากกว่าตราสารทีไ่ดร้บัการจดัอนัดบัความ

น่าเชื่อถอืทีส่งูกว่า 
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กองทุนเปิด แอล เอช เฟลก็ซิเบ้ิลเพื่อการเลี้ยงชีพ (LHFLRMF) 

B (tha) แสดงถึงระดบัความสามารถในการช าระหนี้ตามเงือ่นไขทางการเงนิของตราสารตามก าหนดเวลาทีไ่ม่แน่นอนเมื่อ

เปรยีบเทยีบกบัผูอ้อกตราสารหรอืตราสารอื่น ๆ ในประเทศไทย ความสามารถในการช าระหนี้ดงักล่าวจะไม่แน่นอน

มากขึน้ตามการเปลีย่นแปลงทางเศรษฐกจิแลการเงนิในทางลบระยะสัน้ 

C (tha) แสดงถงึระดบัความสามารถในการช าระหนี้ตามเงือ่นไขทางการเงนิของตราสารตามก าหนดเวลาทีไ่ม่แน่นอนสงูเมื่อ

เปรยีบเทยีบกบัผู้ออกตราสารหรอืตราสารอื่น ๆ ในประเทศไทย ความสามารถในการปฏิบตัิตามขอ้ผูกพนัทาง

การเงนิขึน้อยู่กบัสภาวะทีเ่อือ้ต่อการด าเนินธุรกจิและสภาพการณ์ทางเศรษฐกจิเท่านัน้ 

D (tha) แสดงถงึการผดินัดช าระหนี้ทีไ่ดเ้กดิขึน้แลว้หรอืก าลงัจะเกดิขึน้ 

หมายเหตุประกอบการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือในระยะยาว ในระยะสัน้ ส าหรบัประเทศไทย 

เครื่องบ่งชีพ้เิศษส าหรบัประเทศไทย “tha” จะถูกระบุไวต้่อจากอนัดบัความน่าเชื่อถอืทุกระดบั เพื่อแยกความแตกต่างออก

จากการจดัอนัดบัความน่าเชื่อถอืระดบัสากล เครื่องหมาย “ + ” หรอื “ - ” อาจจะถูกระบุไวเ้พิม่เตมิต่อจากอนัดบัความน่าเชื่อถอื

ส าหรบัประเทศหนึ่งๆ เพื่อแสดงถึงสถานะย่อยโดยเปรยีบเทยีบกนัภายในอนัดบัความน่าเชื่อถอืขึ้นหลกั ทัง้นี้ จะไม่มกีารระบุ

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

ส าหรบัอนัดบัความน่าเชื่อถือในระยะยาวและจะไม่มกีารระบุสญัลกัษณ์ต่อท้ายดงักล่าวส าหรบัอนัดบัความน่าเชื่อถือใน

ระยะสัน้ นอกเหนือจาก “F1 (tha)” 

สญัญาณการปรบัอนัดบัความน่าเชื่อถอื (Rating Watch) : สญัญาณการปรบัอนัดบัความน่าเชื่อถอืจะถูกใชเ้พื่อแจง้ใหน้ัก
ลงทุนทราบว่ามีความเป็นไปได้ที่จะมีการเปลี่ยนแปลงอนัดบัความน่าเชื่อถือและแจ้งแนวโน้มทิศทางของการเปลี่ยนแปลง
ดงักล่าว สญัญาณดงักล่าวอาจระบุเป็น “สญัญาณบวก” ซึง่บ่งชีแ้นวโน้มในการปรบัอนัดบัความน่าเชื่อถอืใหส้งูขึน้ “สญัญาณลบ” 
จะบ่งชีแ้นวโน้มในการปรบัอนัดบัความน่าเชื่อถอืใหต้ ่าลง หรอื “สญัญาณววิฒัน์” ในกรณีทีอ่นัดบัความน่าเชื่อถอือาจจะไดร้บัการ
ปรบัขึน้ ปรบัลง หรอืคงที ่โดยปกตสิญัญาณการปรบัอนัดบัความน่าเชื่อถอืมกัจะถูกระบุไวส้ าหรบัช่วงระยะเวลาสัน้ ๆ 
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กองทุนเปิด แอล เอช เฟลก็ซิเบ้ิลเพื่อการเลี้ยงชีพ (LHFLRMF) 

รายงานสรปุเงินลงทุน 
 มูลค่า ณ วนัท่ี 31 พฤษภาคม 2564 

 

 
 
 
 

 
 

รายชื่อหุ้นท่ีลงทุน 10 อนัดบัแรก พร้อมสดัส่วนการลงทุน 
มูลค่า ณ วนัท่ี 31 พฤษภาคม 2564 

 
 
 
 
 
 
 

กลุ่มของตราสารการลงทุน มูลค่าตามราคาตลาด %NAV

(ก) ตราสารภาครัฐไทย/ตราสารภาครัฐต่างประเทศ                           -                   -
(ข) ตราสารท่ีธนาคารท่ีมีกฎหมายเฉพาะจดัตั้งข้ึน ธนาคารพาณิชย์ 38,818,174.50        16.26                

หรือบริษทัเงินทนุเป็นผูอ้อก/สัง่จ่าย/รับอาวลั/ค ้าประกนั
(ค) ตราสารท่ีมีอนัดบัความน่าเช่ือถืออยูใ่นอนัดบัท่ีสามารถ -                          -                    

ลงทนุได ้(Investment grade)
(ง) ตราสารท่ีมีอนัดบัความน่าเช่ือถืออยูใ่นอนัดบัต ่ากวา่อนัดบัท่ี -                          -                    

สามารถลงทนุได ้(Non-Investment grade) หรือไม่มี Rating

ล าดบั ช่ือย่อ ร้อยละของเงินลงทุน

1 PTT 6.03

2 BANPU 4.57

3 TVO 3.50

4 BEC 3.50

5 KCE 3.49

6 PTTGC 3.49

7 RBF 3.00

8 EA 2.96

9 HANA 2.49

10 ADVANC 2.48

บรษิทั ปตท. จ ากดั (มหาชน)

บรษิทั บา้นป ูจ ากดั (มหาชน)

ช่ือหลกัทรพัย์

บรษิทั น ้ามนัพชืไทย จ ากดั (มหาชน)

บรษิทั แอดวานซ์ อนิโฟร์ เซอร์วสิ จ ากดั (มหาชน)

บรษิทั บอีซี ีเวลิด ์จ ากดั (มหาชน)

บรษิทั เคซอี ีอเีลคโทรนิคส ์จ ากดั (มหาชน)

บรษิทั พทีที ีโกลบอล เคมคิอล จ ากดั (มหาชน)

บรษิทั อาร์ แอนด ์บ ีฟู้ด ซพัพลาย ์จ ากดั (มหาชน)

บรษิทั พลงังานบรสิุทธิ ์จ ากดั (มหาชน)

บรษิทั ฮานา ไมโครอเิลค็โทรนิคส จ ากดั (มหาชน)

สดัส่วนเงนิลงทุนขัน้สงูต่อมลูค่าทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุนส าหรบักลุ่มตราสารตาม (ง) เท่ากบั 0% NAV 
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กองทุนเปิด แอล เอช เฟลก็ซิเบ้ิลเพื่อการเลี้ยงชีพ (LHFLRMF) 

รายงานการลงทุนท่ีไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน 
รอบ 6 เดือนระหวา่งวนัท่ี 1 ธนัวาคม 2563 ถึงวนัท่ี 31 พฤษภาคม 2564 

วนัท่ี รายละเอียด การด าเนินการแก้ไข 
  

 
 

 
 
 
 

การใช้สิทธิออกเสียงในท่ีประชุมผู้ถือหุ้น 
ผู้ลงทุนสามารถตรวจดูแนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงและการด าเนินการใช้สิทธิออกเสียงได้ที่ website ของ       

บรษิทัจดัการ www.lhfund.co.th 
 

 

 

รายงานรายชื่อของบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง ท่ีมีการท าธรุกรรมกบักองทุนรวม 

 กองทุนเปิด แอล เอช เฟลก็ซิเบิ้ลเพื่อการเลี้ยงชพี มกีารท าธุรกรรมกบับุคคลทีเ่กี่ยวขอ้งในรอบระยะเวลาตัง้แต่วนัที ่    
1 ธนัวาคม 2563 ถงึวนัที ่31 พฤษภาคม 2564 ตามรายชื่อ ดงันี้ 

- บรษิทัหลกัทรพัย ์แลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จ ากดั (มหาชน)      

- บรษิทั แลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จ ากดั (มหาชน)      

หมายเหตุ : ผูล้งทุนสามารถตรวจสอบการท าธุรกรรมกบับุคคลที่เกี่ยวขอ้งกบักองทุนรวม ได้ที่บรษิัทจดัการโดยตรง หรอืที่ website ของบรษิัท 

หลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน แลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จ ากดั www.lhfund.co.th และส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. www.sec.or.th 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.lhfund.co.th/
http://www.sec.or.th/
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กองทุนเปิด แอล เอช เฟลก็ซิเบ้ิลเพื่อการเลี้ยงชีพ (LHFLRMF) 

การรบัผลประโยชน์ตอบแทนเน่ืองจากการใช้บริการบุคคลอ่ืนๆ (Soft Commission) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บริษัทท่ีให้ผลประโยชน์ บทวิเคราะหแ์ละ

ข้อมลูข่าวสาร

จดัเย่ียมชม

บริษัท

สมัมนา เหตผุลในการรบัผลประโยชน์

บรษิทัหลกัทรพัย ์เอเซยี พลสั จ ากดั (มหาชน) P P เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

บรษิทัหลกัทรพัย ์ทรนีตีี้ จ ากดั P P เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

บรษิทัหลกัทรพัย ์ฟินนัเซยี ไซรสั จ ากดั (มหาชน) P P P เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

บรษิทัหลกัทรพัย ์ยโูอบ ีเคยเ์ฮยีน (ประเทศไทย) จ ากดั P เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

บรษิทั หลกัทรพัย ์เคจไีอ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) P P P เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

บรษิทัหลกัทรพัย ์ทสิโก้ จ ากดั (มหาชน) P P P เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

บรษิทัหลกัทรพัย ์ภทัร จ ากดั (มหาชน) P P P เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

บรษิทัหลกัทรพัย ์เมยแ์บงก์ กมิเอง็ (ประเทศไทย) จ ากดั P เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

บรษิทัหลกัทรพัย ์ซไีอเอม็บ ี(ประเทศไทย) จ ากดั P P เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

บรษิทัหลกัทรพัย ์เอเชยี เวลท์ จ ากดั P เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

บรษิทัหลกัทรพัย ์บวัหลวง จ ากดั (มหาชน) P P P เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

บรษิทัหลกัทรพัย ์ไทยพาณิชย ์จ ากดั P P P เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

บรษิทัหลกัทรพัย ์แลนด์ แอนด์ เฮา้ส ์จ ากดั (มหาชน) P เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

บรษิทัหลกัทรพัย ์กรุงศร ีจ ากดั (มหาชน) P P P เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

บรษิทัหลกัทรพัย ์เครดติ สวสิ (ประเทศไทย) จ ากดั P P P เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

บรษิทัหลกัทรพัย ์ดบีเีอส วคิเคอร์ส (ประเทศไทย) จ ากดั P P P เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

บรษิทัหลกัทรพัยอ์าร์เอชบ ี(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) P เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

บรษิทัหลกัทรพัยพ์ฒันสนิ จ ากดั (มหาชน) P P P เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

บรษิทัหลกัทรพัยก์สกิรไทย จ ากดั (มหาชน) P P P เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

บรษิทัหลกัทรพัยธ์นชาต จ ากดั (มหาชน) P P P เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

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

บรษิทัหลกัทรพัย ์เคทบี ี(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) P P P เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
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กองทุนเปิด แอล เอช เฟลก็ซิเบ้ิลเพื่อการเลี้ยงชีพ (LHFLRMF) 

ค่านายหน้าซื้อขายหลกัทรพัย ์
ตัง้แต่วนัท่ี 1 ธนัวาคม 2563 ถงึวนัท่ี 31 พฤษภาคม 2564 

 
                      หมายเหตุ *รวมภาษมีลูค่าเพิม่ 

 
 
 

อตัราส่วนหมุนเวยีนการลงทนุของกองทุน (Portfolio Turnover Ratio: PTR) 
มูลค่า ณ วนัท่ี 31 พฤษภาคม 2564 

 
 

 

 
 

 

 

 

ล าดบั ช่ือบริษทันายหน้า ค่านายหน้า

(บาท)*

อตัราส่วน

(%)

1 บรษิทัหลกัทรพัยบ์วัหลวง จ ากดั (มหาชน) 331,571.04 19.43
2 บรษิทัหลกัทรพัย ์ซจีเีอส-ซไีอเอ็มบ ี(ประเทศไทย) จ ากดั  14,037.67 0.83
3 บรษิทัหลกัทรพัย ์โนมูระ พฒันสนิ จ ากดั (มหาชน) 14,751.90 0.87

4 บรษิทัหลกัทรพัยเ์ครดติ สวสิ (ประเทศไทย) จ ากดั 129,698.26 7.60
5 บรษิทัหลกัทรพัย ์ดบีเีอส วคิเคอรส์ (ประเทศไทย) จ ากดั 59,601.08 3.49
6 บรษิทัหลกัทรพัย ์ฟินันเซยี ไซรสั จ ากดั (มหาชน) 197,926.27 11.60
7 บรษิทั หลกัทรพัย ์เคจไีอ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 48,656.62 2.85
8 บรษิทัหลกัทรพัย ์เกยีรตนิาคนิภทัร จ ากดั (มหาชน) 317,189.87 18.59
9 บรษิทัหลกัทรพัย ์กสกิรไทย จ ากดั (มหาชน)  156,346.51 9.16
10 บรษิทัหลกัทรพัย ์เคทบี ี(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน)  88,637.03 5.19
11 บรษิทัหลกัทรพัยแ์ลนด ์แอนด ์เฮา้ส์ จ ากดั (มหาชน) 120,384.20 7.06
12 บรษิทัหลกัทรพัย ์ไทยพาณชิย ์จ ากดั 96,679.73 5.67
13 บรษิทัหลกัทรพัย ์ทสิโก ้จ ากดั  130,726.87 7.66

1,706,207.05 100.00รวม

ช่ือกองทนุ PTR

กองทุนเปิด แอล เอช เฟลก็ซเิบิล้เพือ่การเลีย้งชพี 1.8756
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กองทุนเปิด แอล เอช เฟลก็ซิเบ้ิลเพื่อการเลี้ยงชีพ (LHFLRMF) 

ค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเกบ็จากกองทุนรวม 
ส าหรบัรอบระยะเวลาตัง้แต่วนัท่ี 1 ธนัวาคม 2563 ถึงวนัท่ี  31 พฤษภาคม 2564 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ค่าใช้จ่ายทีเ่รยีกเก็บจากกองทุน* จ านวนเงนิ

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

ค่าธรรมเนยีมการจดัการ (Management Fee) 1,532.54 0.667 ไม่เกนิรอ้ยละ 2.14

ค่าธรรมเนยีมผูดู้แลผลประโยชน์ (Trustee Fee) 30.65 0.013 ไม่เกนิรอ้ยละ 0.11

ค่าธรรมเนยีมนายทะเบยีน (Registrar Fee) 123.02 0.054 ไม่เกนิรอ้ยละ 0.16

ค่าสอบบญัช ี(Audit Fee) 17.45 0.008 ตามทีจ่่ายจรงิ

ค่าทีป่รกึษาการลงทุน (Advisory Fee) ไม่มี ไม่มี ไม่มี

ค่าจดัตัง้และจดทะเบยีนกองทุน (Setup and Registered Fund) 0.00 0.000 ตามทีจ่่ายจรงิ

ค่าใช้จ่ายอืน่ๆ ในการด าเนนิโครงการ  (Others Operating  Expense) 44.76 0.019 ตามทีจ่่ายจรงิ

รวมค่าใช้จ่ายทัง้หมด** 1,748.42 0.761

ค่าใช้จ่ายในการซือ้ขายหลกัทรพัย์ 1,706.21 0.742 ตามทีจ่่ายจรงิ

หมายเหตุ

* ค่าธรรมเนยีมและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ รวมภาษมีลูค่าเพิม่ ภาษธุีรกจิเฉพาะ หรอืภาษอีืน่ใดในท านองเดยีวกนั (ถ้าม)ี

**  ไม่รวมค่านายหน้าซือ้ขายหลกัทรพัย ์และค่าธรรมเนยีมต่าง ๆ ทีเ่กดิขึน้จากการซือ้ขายหลกัทรพัย์

รอ้ยละของมลูค่าทรพัยส์นิสทุธขิองกองทุน
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กองทุนเปิด แอล เอช เฟลก็ซิเบ้ิลเพื่อการเลี้ยงชีพ (LHFLRMF) 

กองทุนเปิด แอล เอช เฟลก็ซิเบ้ิลเพื่อการเลี้ยงชีพ 
งบแสดงฐานะการเงิน 

ณ วนัท่ี 31 พฤษภาคม 2564 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

(หน่วย : บาท)
ยงัไม่ได้ตรวจสอบ

สนิทรพัย์
เงนิลงทุนตามมลูค่ายตุธิรรม 199,521,756.50
เงนิฝากธนาคาร 38,811,074.70
ลกูหนี้จากเงนิปันผลและดอกเบีย้ 118,812.80
ลกูหนี้จากการขายเงนิลงทุน 6,333,595.89       
สนิทรพัยอ์ืน่ -                    
รวมสนิทรพัย์ 244,785,239.89

หนี้สนิ
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 347,072.60          
เจ้าหนี้จากการซือ้เงนิลงทุน 5,621,895.13
เจ้าหนี้จากการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน 0.00
หนี้สนิอืน่ 19,667.57           
รวมหนี้สนิ 5,988,635.30       
สนิทรพัยส์ทุธิ 238,796,604.59

สนิทรพัยส์ทุธิ
ทุนทีไ่ด้รบัจากผูถ้อืหน่วยลงทุน 158,842,691.08
ก าไร(ขาดทุน) สะสม
บญัชปีรบัสมดุล 58,274,335.33
ก าไร(ขาดทุน) สะสมจากการด าเนนิงาน 21,679,578.18
สนิทรพัยส์ทุธิ 238,796,604.59

สนิทรพัยส์ทุธต่ิอหน่วย 15.0335
จ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายแลว้ทัง้หมด ณ วนัสิน้งวด (หน่วย) 15,884,269.0343
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กองทุนเปิด แอล เอช เฟลก็ซิเบ้ิลเพื่อการเลี้ยงชีพ (LHFLRMF) 

กองทุนเปิด แอล เอช เฟลก็ซิเบ้ิลเพื่อการเลี้ยงชีพ 
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน 

ณ วนัท่ี 31 พฤษภาคม 2564 

 
 

ช่ือย่อ  จ านวนหน่วย / 

มลูค่าท่ีตราไว้

 มลูค่ายติุธรรม 

(บาท)

อตัราส่วนของ

มลูค่ายติุธรรม

(%)

อตัรา

ดอกเบีย้

วนัครบ

ก าหนด

บรษิทั เจ เอม็ ท ีเน็ทเวอร์ค เซอร์วสิเซส็ จ ากดั (มหาชน) JMT 105,600.0000     4,699,200.00      2.36 -

บรษิทั บตัรกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) KTC 48,300.0000      3,525,900.00      1.77 -

บรษิทั ไมโครลสิซิง่ จ ากดั (มหาชน) MICRO 135,900.0000     1,209,510.00      0.61 -

บรษิทั เมอืงไทย แคปปิตอล จ ากดั (มหาชน) MTC 37,900.0000      2,349,800.00      1.18 -

บรษิทั เงนิตดิลอ้ จ ากดั (มหาชน) TIDLOR 81,200.0000      3,491,600.00      1.75 -

บรษิทั อนิเตอร์ลิง้ค์ เทเลคอม จ ากดั (มหาชน) ITEL 1,110,900.0000  4,710,216.00      2.36 -

บรษิทั แอดวานซ ์อนิโฟร์ เซอร์วสิ จ ากดั (มหาชน) ADVANC 35,100.0000      5,914,350.00      2.96 -

บรษิทั เจ มาร์ท จ ากดั (มหาชน) JMART 122,400.0000     4,865,400.00      2.44 -

บรษิทั ซนิเน็ค (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) SYNEX 171,100.0000     4,534,150.00      2.27 -

บรษิทั กรุงเทพดุสติเวชการ จ ากดั (มหาชน) BDMS 222,300.0000     4,801,680.00      2.41 -

บรษิทั เจดบัเบิล้ยดู ีอนิโฟโลจสิตกิส ์จ ากดั (มหาชน) JWD 174,700.0000     2,463,270.00      1.23 -

บรษิทั พรเีชยีส ชพิป้ิง จ ากดั (มหาชน) PSL 67,300.0000      1,211,400.00      0.61 -

บรษิทั ฮานา ไมโครอเิลค็โทรนคิส จ ากดั (มหาชน) HANA 98,700.0000      5,946,675.00      2.98 -

บรษิทั เคซอี ีอเีลคโทรนคิส ์จ ากดั (มหาชน) KCE 117,800.0000     8,334,350.00      4.18 -

ธนาคาร กรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) BBL 30,900.0000      3,553,500.00      1.78 -

ธนาคาร กสกิรไทย จ ากดั (มหาชน) KBANK 30,000.0000      3,570,000.00      1.79 -

ธนาคาร ไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) SCB 23,800.0000      2,439,500.00      1.22 -

บรษิทั ทสิโก้ไฟแนนเชยีลกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) TISCO 26,900.0000      2,394,100.00      1.20 -

บรษิทั บจี ีคอนเทนเนอร์ กล๊าส จ ากดั (มหาชน) BGC 223,100.0000     2,275,620.00      1.14 -

บรษิทั เอสซจี ีแพคเกจจิ้ง จ ากดั (มหาชน) SCGP 85,400.0000      4,718,350.00      2.36 -

บรษิทั ลโีอ โกลบอล โลจสิตกิส ์จ ากดั (มหาชน) LEO 121,200.0000     1,193,820.00      0.60 -

บรษิทั โซนคิ อนิเตอร์เฟรท จ ากดั (มหาชน) SONIC 1,415,700.0000  5,436,288.00      2.72 -

บรษิทั อนิโดรามา เวนเจอร์ส จ ากดั (มหาชน) IVL 53,000.0000      2,424,750.00      1.22 -

บรษิทั พทีที ีโกลบอล เคมคิอล จ ากดั (มหาชน) PTTGC 131,700.0000     8,330,025.00      4.17 -

เทคโนโลยี

เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร

การแพทย์

ขนสง่และโลจสิตกิส์

ชิ้นสว่นอเิลคทรอนคิส์

ธนาคาร

บรรจุภณัฑ์

บรกิาร

ปิโตรเคมแีละเคมภีณัฑ์

เงนิทุนและหลกัทรพัย์

หลกัทรพัยจ์ดทะเบยีน

หุน้สามญั
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กองทุนเปิด แอล เอช เฟลก็ซิเบ้ิลเพื่อการเลี้ยงชีพ (LHFLRMF) 

กองทุนเปิด แอล เอช เฟลก็ซิเบ้ิลเพื่อการเลี้ยงชีพ 
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ) 

ณ วนัท่ี 31 พฤษภาคม 2564 

 
 
 
 
 
 
 

ช่ือย่อ  จ านวนหน่วย / 

มลูค่าท่ีตราไว้

 มลูค่ายติุธรรม 

(บาท)

อตัราส่วนของ

มลูค่ายติุธรรม

(%)

อตัรา

ดอกเบีย้

วนัครบ

ก าหนด

บรษิทั บา้นป ูจ ากดั (มหาชน) BANPU 833,500.0000     10,918,850.00    5.47 -

บรษิทั บางจาก คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) BCP 93,000.0000      2,371,500.00      1.19 -

บรษิทั บา้นป ูเพาเวอร์ จ ากดั (มหาชน) BPP 62,300.0000      1,189,930.00      0.60 -

บรษิทั พลงังานบรสิทุธิ ์จ ากดั (มหาชน) EA 117,200.0000     7,061,300.00      3.54 -

บรษิทั เอสโซ่ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) ESSO 542,700.0000     4,585,815.00      2.30 -

บรษิทั กลัฟ์ เอน็เนอร์จ ีดเีวลลอปเมนท์ จ ากดั (มหาชน) GULF 104,530.0000     3,527,887.50      1.77 -

บรษิทั ไออาร์พซี ีจ ากดั (มหาชน) IRPC 1,137,100.0000  4,593,884.00      2.30 -

บรษิทั พทีจี ีเอน็เนอย ีจ ากดั (มหาชน) PTG 245,600.0000     4,764,640.00      2.39 -

บรษิทั ปตท. จ ากดั (มหาชน) PTT 364,400.0000     14,393,800.00    7.21 -

บรษิทั ปตท. ส ารวจและผลติปิโตรเลยีม จ ากดั (มหาชน) PTTEP 29,300.0000      3,472,050.00      1.74 -

บรษิทั สตาร์ ปิโตรเลยีม รไีฟน์นิง่ จ ากดั (มหาชน) SPRC 500,300.0000     4,877,925.00      2.45 -

บรษิทั ออรจิิ้น พรอ็พเพอร์ตี้ จ ากดั (มหาชน) ORI 255,300.0000     2,335,995.00      1.17 -

บรษิทั สยามโกลบอลเฮา้ส ์จ ากดั (มหาชน) GLOBAL 170,680.0000     3,618,416.00      1.81 -

บรษิทั โฮม โปรดกัส ์เซน็เตอร์ จ ากดั (มหาชน) HMPRO 257,600.0000     3,580,640.00      1.79 -

บรษิทั สมบรูณ์ แอ๊ดวานซ ์เทคโนโลย ีจ ากดั (มหาชน) SAT 166,500.0000     3,446,550.00      1.73 -

บรษิทั ปนูซเิมนต์ไทย จ ากดั (มหาชน) SCC 8,100.0000        3,547,800.00      1.78 -

บรษิทั บอีซี ีเวลิด์ จ ากดั (มหาชน) BEC 668,700.0000     8,358,750.00      4.19 -

บรษิทั ไมเนอร์ อนิเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั (มหาชน) MINT 92,500.0000      2,960,000.00      1.48 -

บรษิทั อาร์ แอนด์ บ ีฟู้ด ซพัพลาย ์จ ากดั (มหาชน) RBF 393,600.0000     7,163,520.00      3.59 -

บรษิทั น ้ามนัพชืไทย จ ากดั (มหาชน) TVO 251,400.0000     8,359,050.00      4.19 -

199,521,756.50   100.00

199,521,756.50   100.00

รวม หลกัทรพัยจ์ดทะเบยีน

รวมเงินลงทนุ

พลงังานและสาธารณูปโภค

พฒันาอสงัหารมิทรพัย์

พาณิชย์

ยานยนต์

วสัดุก่อสรา้ง

สือ่และสิง่พมิพ์

อาหารและเครื่องดื่ม
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กองทุนเปิด แอล เอช เฟลก็ซิเบ้ิลเพื่อการเลี้ยงชีพ (LHFLRMF) 

กองทุนเปิด แอล เอช เฟลก็ซิเบ้ิลเพื่อการเลี้ยงชีพ 
งบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็ 

ส าหรบัรอบระยะเวลาตัง้แต่วนัท่ี 1 ธนัวาคม 2563 ถึงวนัท่ี  31 พฤษภาคม 2564 
 

 
 
 

 
 
 

 

(หน่วย : บาท)
ยงัไม่ได้ตรวจสอบ

รายได้จากการลงทุน
รายได้จากเงนิปันผล 2,841,328.30         
รายได้จากดอกเบีย้ 7,468.77              
รายได้อืน่ -                     

รวมรายได้ 2,848,797.07
ค่าใช้จ่าย

ค่าธรรมเนยีมการจดัการ                                                                               1,532,541.46
ค่าธรรมเนยีมผูดู้แลผลประโยชน์                                                                       30,650.88
ค่าธรรมเนยีมนายทะเบยีน                                                                              123,023.65
ค่าสอบบญัชี 17,451.98
ค่าใช้จ่ายอืน่ๆ ในการด าเนนิโครงการ 1,750,971.50

รวมค่าใช้จ่าย 3,454,639.47
รายได้จากการลงทุนสทุธิ (605,842.40)
รายการก าไร(ขาดทุน)สทุธจิากเงนิลงทุน

ก าไร(ขาดทุน)สทุธทิีเ่กดิขึน้ทัง้สิน้ 41,884,236.99
ก าไร(ขาดทุน)สทุธทิีย่งัไม่เกดิขึน้ทัง้สิน้ (5,878,614.37)

รวมก าไร(ขาดทุน)จากเงนิลงทุนทีเ่กดิขึน้และยงัไม่เกดิขึน้ 36,005,622.62
การเพิม่ขึน้(ลดลง) ในสนิทรพัยส์ทุธจิากการด าเนนิงาน 35,399,780.22


