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กองทุนเปิด แอล เอช เฟลก็ซิเบ้ิลเพื่อการเลี้ยงชีพ (LHFLRMF) 

กองทุนเปิด แอล เอช เฟลก็ซิเบ้ิลเพื่อการเลี้ยงชีพ (LHFLRMF) 

ประเภทโครงการ : กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพที่มีนโยบายการลงทุนแบบผสมที่ไม่ก าหนดสัดส่วนการลงทุนใน        
ตราสารทุน  

 

นโยบายการลงทุน : กองทุนมนีโยบายทีจ่ะลงทุนแบบผสม (Mixed Fund) ระหว่างตราสารแห่งหนี้ และตราสารแห่งทุน โดย
กองทุนจะลงทุนในหรอืมไีวซ้ึ่งตราสารแห่งทุน ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ตราสารแห่งหนี้ และหรอืเงนิฝาก 
รวมทัง้หลกัทรพัย์และทรพัย์สินอื่นหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรอืหลายอย่าง 
ตามทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนดหรอืใหค้วามเหน็ชอบ ตัง้แต่รอ้ยละ 0 ถงึรอ้ยละ 
100 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยจะปรับเปลี่ยนสัดส่วนการลงทุนให้เหมาะสมตาม
สถานการณ์ในแต่ละขณะ เพื่อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนได้รบัผลตอบแทนที่เหมาะสม และเป็นการกระจาย
การลงทุนเพื่อลดความเสีย่งจากการลงทุน  

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

 กองทุนอาจจะพจิารณาลงทุนในหรอืมไีวซ้ึง่สญัญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivative) โดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อ
ป้องกนัความเสีย่งจากการลงทุน (Hedging) ตามหลกัเกณฑท์ีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด 

   

 ทัง้นี้ กองทุนจะไม่ลงทุนในหรอืมไีวซ้ึ่งตราสารทีม่ลีกัษณะของสญัญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured 

Note) ตราสารแห่งทุนของบรษิทัทีไ่ม่ไดจ้ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์ฯ (Unlisted securities) ตราสาร

หนี้ทีม่อีนัดบัความน่าเชื่อถอืต ่ากว่าทีส่ามารถลงทุนได ้(non - investment grade) และตราสารแห่งหนี้

ทีไ่ม่ไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเชื่อถอื (Unrated Securities) 

  กองทุนอาจมไีวซ้ึง่ตราสารแห่งหนี้ทีม่อีนัดบัความน่าเชื่อถอืต ่ากวา่ทีส่ามารถลงทุนได ้(non - 
investment grade) เฉพาะกรณีทีต่ราสารแห่งหนี้นัน้ไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเชื่อถอืทีส่ามารถลงทุน
ได ้(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 2562 ถงึวนัที ่31 พฤษภาคม 2563 มาเพื่อโปรดทราบ 

 

สภาพตลาดในรอบบญัชีตัง้แต่วนัท่ี 1 ธนัวาคม 2562 ถึงวนัท่ี 31 พฤษภาคม 2563 

ตลาดหุน้ไทยในเดอืนธนัวาคม ยงัคงซื้อขายดว้ยความผนัผวนทีสู่ง โดย SET Index แกว่งตวัลงในช่วงครึง่แรกของเดอืน      
ไปท าจุดต ่าสุดของเดอืน ที่ 1,543.22 เมื่อวนัที่ 17 ธันวาคม ด้วยแรงกดดนัจากแนวโน้มเศรษฐกจิไทยที่ยงัอยู่ในช่วงถูกปรบัลด
ประมาณการต่อเน่ือง ทัง้ส าหรบัปี 2562 และปี 2563 ผนวกกบัความกงัวลต่อปัจจยัการเมอืงทัง้ประเดน็ความเคลื่อนไหวนอกสภา 
และคะแนนเสยีงของรฐับาลในสภาฯ ทีไ่ม่ไดแ้ขง็แกร่งมากนัก อย่างไรกด็ ีในช่วงครึง่หลงัของเดอืนนัน้ SET Index ฟ้ืนตวัไดบ้้าง
แมป้รมิาณการซื้อขายจะค่อนขา้งเบาบางและยงัไม่การยนืยนัการปรบัตวัขึน้ชดัเจนมากนัก โดยปัจจยัสนับสนุนการรบีาวด์ไดแ้ก่    
1) ประเดน็การเจรจาการคา้ระหว่างสหรฐัฯ และจนี ซึ่งสามารถตกลงดลีการคา้ในเฟสแรกได ้และจะมกีารลงนามกนัหลงัช่วงหยุด  
ปีใหม่ 2) การฟ้ืนตัวของราคาน ้ามนัดิบซึ่งได้ส่งผลดีต่อหุ้นตัวหลกั ๆ ในกลุ่มพลงังานและกลุ่มปิโตรเคมี 3) แรงซื้อกลบัในหุ้น
จ าพวกที่เรยีกว่า Global Cyclical Plays ที่ราคาหุ้นไดป้รบัลดลงค่อนขา้งมากในช่วงก่อนหน้านี้ โดยมปัีจจยักระตุ้นราคาหุ้นจาก
แนวโน้มภาคการผลิตและแนวโน้มการค้าของโลกที่น่าจะดูดีขึ้นบ้างในปี 2563 ทัง้นี้ดชันีฯ ปิดเดือนธนัวาคม และปี 2562 ที ่
1,579.84 จุด ลดลง 0.68% จากเดอืนก่อนหน้า ด้วยมูลค่าการซื้อขายเฉลี่ย 4.68 หมื่นล้านบาท (5.20 หมื่นล้านบาทในเดอืน 
พฤศจกิายน) ดา้นนักลงทุนต่างชาตขิายสุทธ ิ2.45 หมื่นล้านบาท นักลงทุนสถาบนัในประเทศซื้อสุทธ ิ2.48 หมื่นล้านบาท พอร์ต 
บล. ขายสุทธ ิ1.9 พนัลา้นบาท และนักลงทุนรายบุคคลซื้อสุทธ ิ1.6 พนัลา้นบาท  

ตลาดหุน้ไทยในเดอืนมกราคม 2563 ปรบัตวัลดลงค่อนขา้งแรง และซื้อขายดว้ยความผนัผวนสูง โดยในช่วงครึง่แรกของ
เดอืน SET Index ซื้อขายอยู่ในกรอบแคบ ๆ และมีช่วงปรบัขึ้นได้บ้าง หลงัจากนักลงทุนมคีวามหวงัมากขึ้นต่อการฟ้ืนตวัของ
เศรษฐกจิโลกหลงัจากสหรฐัฯ และจนีบรรลุดลีการคา้เฟสที ่1 ได ้ณ วนัที ่15 มกราคม อย่างไรกด็ใีนช่วงครึง่หลงัของเดอืน พบว่า
ภาวะการลงทุนในตลาดหุน้ไทยเป็นลบมากขึน้อย่างชดัเจน หลงัจากประเทศจนีมีการระบาดอย่างหนักของ Coronavirus และพบ
การตดิเชื้อในต่างประเทศเป็นครัง้แรกในวนัที ่20 มกราคม ส่งผลใหท้างการจนีตดัสนิใจหา้ม package tour ในประเทศจนีท าการ
ขายทวัร์ให้นักท่องเที่ยว กระทบแนวโน้มการท่องเที่ยวและเศรษฐกจิไทยอย่างมนีัยส าคญั และน าไปสู่การปรบัลดประมาณกา ร
เศรษฐกิจเพิ่มเติมในช่วงหลายวนัที่ผ่านมา นอกจากนี้ประเด็นเศรษฐกิจภายในประเทศก็มีความไม่แน่นอนมากขึ้น หลงัจาก
ประเดน็การเสยีบบตัรแทนกนัของ ส.ส. บางราย ท าใหต้อ้งมกีารยื่นศาลฯ ตคีวาม พ.ร.บ. งบประมาณปี 2563 ทีผ่่านสภาฯ ไปแล้ว
ดชันีฯ ปิดที ่1,514.14 ลดลง 4.16% ดว้ยมลูค่าการซื้อขายเฉลีย่ต่อวนัที ่6.25 หมื่นลา้นบาท (4.68 หมื่นลา้นบาทในเดอืน ธนัวาคม 
2562) ดา้นนักลงทุนต่างชาตขิายสุทธ ิ1.73 หมื่นล้านบาท สถาบนัภายในประเทศขายสุทธ ิ1.23 หมื่นล้านบาท พอร์ต บล. ขาย
สุทธ ิ821 ลา้นบาท และนักลงทุนรายบุคคลซื้อสุทธ ิ3.05 หมื่นลา้นบาท  
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ตลาดหุ้นไทยในเดอืนกุมภาพนัธ์ 2563 ปรบัตวัลดลงแรงมาก โดยปัจจยัลบที่ส าคญัได้แก่การระบาดของโคโรนาไวรสั 
Covid-19 ที่กระจายออกไปในหลายทวีป ไม่เพียงแต่ในประเทศจีนเท่านัน้ ส่งผลให้ความเสี่ยงของเศรษฐกิจโลกชะลอตัวได้
ยกระดบัขึน้ค่อนขา้งมาก ขณะทีก่ารบรหิารจดัการไวรสัดงักล่าวภายในประเทศไทย เผชญิความทา้ทายมากขึน้ หลงัจากมผีูป่้วยที่
ปกปิดขอ้มูลการเดนิทางส่งผลใหป้ระชาชนจ านวนหนึ่งมคีวามเสีย่งจะตดิไวรสั ซึง่ประเดน็ขา่วดงักล่าวไดก้ดดนั SET Index อย่าง
หนักในช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ ทัง้นี้  ในเดือนกุมภาพันธ์ ยงัเป็นช่วงรายงานผลประกอบการไตรมาส 4/2562 ซึ่งตัวเลข         
ผลประกอบการส่วนใหญ่ออกมาไม่สดใส เป็นปัจจยักดดนัราคาหุน้อกีทางหนึ่ง เนื่องจากมโีอกาสค่อนขา้งสงูทีน่ักวเิคราะหจ์ะทยอย
ปรบัลดประมาณการ GDP และ EPS ของตลาดหุ้นไทยอีกรอบหนึ่งจากปัจจยัลบต่าง ๆ ข้างต้น และเราพบว่าปัจจยัลบต่าง ๆ 
ดงักล่าวไดบ้ดบงัพฒันาการเชงิบวกทางการเมอืงหลายประการในเดอืนกุมภาพนัธ์ ทัง้นี้ดชันีฯ ปิดที ่1,340.52 ลดลง 11.5% ดว้ย
มลูค่าการซื้อขายเฉลีย่ต่อวนัที ่6.52 หมื่นล้านบาท (6.25 หมื่นลา้นบาทในเดอืนมกราคม) ดา้นนักลงทุนต่างประเทศขายสุทธ ิ1.96 
หมื่นล้านบาท นักลงทุนสถาบันภายในประเทศขายสุทธิ 3.9 พันล้านบาท พอร์ต บบล. ซื้อสุทธิ 39 ล้านบาท และนักลงทุน
รายบุคคลซื้อสุทธ ิ2.35 หมื่นลา้นบาท 

ตลาดหุ้นไทยในเดอืนมนีาคม ปรบัตวัลดลงรุนแรงมาก เนื่องจากปัจจยัลบทีม่นีัยส าคญัต่อเศรษฐกิจโลก เศรษฐกจิไทย 
และแนวโน้มก าไร บจ. กล่าวคอืไวรสั Covid-19 ระบาดไปทัว่โลก โดยเฉพาะในประเทศหลกั ๆ อย่างสหรฐัฯ และยโูรโซน ส่งผลให้
ทศิทาง GDP โลกปีนี้น่าจะเขา้สู่ภาวะถดถอย และน่าจะกระทบเศรษฐกิจไทยเช่นกัน ขณะที่ทางการไทยประกาศสถานการณ์
ฉุกเฉินและสัง่ปิดห้างร้าน สถานบนัเทงิต่าง ๆ ส่งผลให้กิจกรรมทางเศรษฐกจิในเดอืนมนีาคม น่าจะชะลอตวัมากต่อเนื่องไปใน
เดอืนเมษายน เช่นกนั ทัง้นี้แนวโน้ม GDP ของประเทศไทยปีนี้น่าจะตดิลบเช่นกนั ส่งผลใหก้ าไร บจ. มโีอกาสชะลอตวัมากกว่าที่
ประเมิน ณ ขณะนี้ ขณะที่หุ้นกลุ่มพลงังานซึ่งมีน ้าหนักในการค านวณดชันีฯ ค่อนข้างสูง ก็ได้รบัผลกระทบค่อนข้างมากจาก
สงครามราคาน ้ามนัทีเ่กิดขึน้อย่างชดัเจนหลงัจากทีป่ระชุม OPEC+ เมื่อตน้เดอืนมนีาคม ไม่สามารถหาขอ้สรุปใด ๆ เกี่ยวกบัการ
ลดปรมิาณการผลติได ้ส่งผลใหร้าคาน ้ามนัดบิร่วงรุนแรงในช่วงหลายสปัดาห์ทีผ่่านมา โดยในเดอืนทีแ่ล้ว ดชันีฯ ปิดที ่1,125.86 
ลดลง 16.0% ดว้ยมลูค่าการซื้อขายเฉลี่ย 7.13 หมื่นล้านบาท (6.52 หมื่นล้านบาทในเดอืนกุมภาพนัธ)์ ดา้นนักลงทุนต่างชาตขิาย
สุทธ ิ7.84 หมื่นล้านบาท นักลงทุนสถาบนัในประเทศซื้อสุทธ ิ4.24 หมื่นล้านบาท พอร์ต บล. ขายสุทธ ิ6.6 พนัล้านบาท และ      
นักลงทุนรายบุคคลซื้อสุทธ ิ4.26 หมื่นลา้นบาท  

ตลาดหุน้ไทยในเดอืนเมษายน 2563 ฟ้ืนตวัไดแ้ขง็แกร่งกว่าทีเ่ราประเมนิไว ้โดยเราพบว่าปัจจยับวกหลกั ๆ ทีส่นับสนุน
ตลาดหุ้นโลกและตลาดหุ้นไทยได้แก่ 1) สถานการณ์การติดเชื้อ Covid-19 ในประเทศหลกั ๆ รวมทัง้ประเทศไทย ซึ่งมจี านวน      
ผูต้ิดเชื้อรายวนัลดลงอย่างต่อเนื่อง และสร้างความมัน่ใจให้กบันักลงทุนว่าการติดเชื้อได้ผ่านพ้นจุดที่รุนแรงสุดไปแล้ว 2) มแีรง    
เกง็ก าไรข่าวเกี่ยวกบัวคัซนีและยารกัษา Covid-19 เขา้มาสนับสนุนตลาดหุน้เป็นระยะ ๆ และ 3) หลายประเทศทยอยผ่อนคลาย
มาตรการคุม้เขม้ และมาตรการเวน้ระยะทางสงัคม ส่งผลใหต้ลาดมองว่าตวัเลขเศรษฐกจิในช่วงปัจจุบนัอาจเป็นช่วงที่แย่ทีสุ่ดแล้ว 
และภาวะเศรษฐกจิโลกรวมทัง้เศรษฐกจิไทยในช่วงครึง่หลงัของปีนี้น่าจะดขีึน้ไม่มากกน้็อย ทัง้นี้ปัจจยับวกต่าง ๆ ขา้งตน้ ไดบ้ดบงั
การร่วงหนักของตลาดน ้ามนัโลก หลงัจากภาวะอุปทานส่วนเกนิและการทีค่ลงัเกบ็น ้ามนัในสหรฐัฯ ใกล้เตม็ความจุได้กดดนัราคา
น ้ามนัอย่างหนักตลอดเดอืนเมษายน ดชันีฯ SET ปิดเดอืนเมษายน 1,301.66 จุด เพิม่ขึน้ 15.6% จากสิน้เดอืนเมษายน ดว้ยมลูค่า
การซื้อขายเฉลี่ยที่ 6.75 หมื่นล้านบาท เทยีบกบั 7.13 หมื่นล้านบาทในเดอืนมนีาคม ดา้นนักลงทุนต่างชาตขิายสุทธ ิ4.70 หมื่น
ลา้นบาท นักลงทุนสถาบนัในประเทศซื้อสุทธ ิ2.37 หมื่นลา้นบาท พอร์ตบล. ซื้อสุทธ ิ4.5 พนัลา้นบาท และนักลงทุนรายบุคคลซื้อ
สุทธ ิ1.88 หมื่นลา้นบาท  

ตลาดหุน้ไทยในเดอืนพฤษภาคม 2563 ซื้อขายในรปูแบบ sideways up หรอืแกว่งตวัขึน้แต่ไม่ไดป้รบัขึน้รุนแรง ซึง่ภาวะ
ตลาดหุน้ยงัถอืว่าแขง็แกร่งกว่าทีเ่ราไดป้ระเมนิว่าตลาดหุน้น่าจะมกีารปรบัฐานบ้าง โดยเราพบว่ามปัีจจยับวกและปัจจยัลบหลาย
ประการเขา้สู่ตลาดหุ้นแต่ปัจจยับวกยงัคงมนี ้าหนักมากกว่า โดยปัจจยับวกทีส่ าคญัไดแ้ก่ 1) ประเทศต่าง ๆ รวมทัง้ประเทศไทย
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กองทุนเปิด แอล เอช เฟลก็ซิเบ้ิลเพื่อการเลี้ยงชีพ (LHFLRMF) 

ทยอยเปิดเมอืงและเปิดธุรกิจ 2) ตวัเลขการตดิเชื้อ Covid-19 ในประเทศต่าง ๆ รวมทัง้ประเทศไทย ไม่ไดเ้ร่งตวัขึ้นหลงัจากการ
เปิดเมอืง (ยกเวน้เพยีงบางประเทศในลาตินอเมรกิา และรสัเซยี อนิเดยี ที่มผีูต้ดิเชื้อเร่งขึ้นมาก) ส่งผลใหค้วามเสีย่งของการต้อง
กลบัมาปิดเมอืงมีน้อยลง 3) ราคาน ้ามนัดบิฟ้ืนตวัค่อนขา้งแรง หลงัจากผลบวกจากการทยอยลดปรมิาณการผลติของประเทศ     
ต่าง ๆ เริม่ ส่งผลดตี่อตลาดน ้ามนัโลก ขณะเดยีวกนัตลาดหุน้ไทยกเ็ผชญิความผนัผวนและมแีรงขายสวนเขา้มาเป็นระยะ ๆ  จาก
ปัจจยัลบ เช่น 1) ผลประกอบการไตรมาส 1/2563 ที่รายงานออกมาต ่ากว่าที่ตลาดคาดการณ์เล็กน้อย 2) สถานการณ์ของการ
ท่องเทีย่วในช่วงไตรมาส 2/2563 ถงึต้นไตรมาส 3/2563 อาจจะแย่กว่าทีต่ลาดคาด หลงัทางการไทยยงัมคี าสัง่ปิดน่านฟ้าในเดอืน 
ม.ิย. (แต่ปัจจยัดงักล่าวกร็บัรูไ้ดใ้นราคาหุน้ทีเ่กี่ยวขอ้งค่อนขา้งเรว็) รวมทัง้ 3) valuations ของตลาดหุน้ไทยที่อยู่ในระดบัสูงมาก 
จาก EPS downgrade ที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทัง้นี้ดัชนีฯ ปิดที่ 1,342.85 เพิ่มขึ้น 3.16% ด้วยมูลค่าการซื้อขายเฉลี่ย 6.41       
หมื่นล้านบาท เทยีบกบั 6.75 หมื่นล้านบาทในเดอืนเมษายน นักลงทุนต่างชาติขายสุทธ ิ3.16 หมื่นล้านบาท นักลงทุนสถาบนั
ภายในประเทศซื้อสุทธ ิ1.78 หมื่นลา้นบาท พอรต์ บล. ซื้อสุทธ ิ308 ลา้นบาท และนักลงทุนรายบุคคลซื้อสุทธ ิ1.35 หมื่นลา้นบาท  

 
 

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 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

mailto:lhfund@lhfund.co.th
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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 29 พฤษภาคม 2563 

 

 
 

 
 

 

 

ขอ้มลู ณ วนัที ่29 พฤษภาคม 2563 
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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 2563 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายละเอียดการลงทนุ มลูค่าตามราคาตลาด %NAV

หลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิในประเทศ 180,727,672.83          98.88          

เงนิฝากธนาคาร 15,447,388.32            8.45            

หุน้สามญั 165,278,975.51          90.43          

หน่วยลงทุน 1,309.00                   -             

ประเภทรายการค้างรบัค้างจ่ายหรอืหนี้สนิอืน่ ๆ 2,047,268.87             1.12            

มลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิ 182,774,941.70            100.00           
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กองทุนเปิด แอล เอช เฟลก็ซิเบ้ิลเพื่อการเลี้ยงชีพ (LHFLRMF) 

รายละเอียดการลงทุนในหลกัทรพัย ์
มูลค่า ณ วนัท่ี 31 พฤษภาคม 2563 

 

อตัราส่วน จ านวนเงินต้น มลูค่ายติุธรรม

(%) หรือ จ านวนหุ้น/ (บาท)

หน่วย

เงินฝากธนาคาร

ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) 8.45 15,432,482.04 15,447,388.32

          รวมเงินฝากธนาคาร 8.45 15,447,388.32

หุ้นสามญั

     หมวดธุรกจิการท่องเทีย่วและสนัทนาการ

บรษิทั ด ิเอราวณั กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 0.51 281,900.00 935,908.00

บรษิทั โรงแรมเซน็ทรลัพลาซา จ ากดั (มหาชน) 0.58 42,500.00 1,058,250.00

     หมวดธุรกจิการแพทย์

บรษิทั กรุงเทพดุสติเวชการ จ ากดั(มหาชน) 3.11 252,800.00 5,688,000.00

บรษิทั โรงพยาบาลจุฬารตัน์ จ ากดั (มหาชน) 1.96 1,391,600.00 3,590,328.00

     หมวดธุรกจิเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร

บรษิทั อาฟเตอร์ ย ูจ ากดั (มหาชน) 0.48 86,300.00 880,260.00

     หมวดธุรกจิขนสง่และโลจสิตกิส์

บรษิทั ท่าอากาศยานไทย จ ากดั (มหาชน) 4.48 132,100.00 8,190,200.00

บรษิทั บทีเีอส กรุ๊ป โฮลดิ้ง จ ากดั (มหาชน) 2.01 303,000.00 3,666,300.00

บรษิทัทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 2.01 373,600.00 3,679,960.00

     หมวดธุรกจิเงนิทุนและหลกัทรพัย์

บรษิทั เจ เอม็ ท ีเน็ทเวอร์ค เซอร์วสิเซส็ จ ากดั (มหาชน) 0.99 89,300.00 1,812,790.00

บรษิทั บตัรกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 1.61 76,400.00 2,941,400.00

บรษิทั เมอืงไทย แคปปิตอล จ ากดั (มหาชน) 1.54 50,600.00 2,820,950.00

บรษิทั ศรสีวสัดิ ์พาวเวอร์ 1979 จ ากดั (มหาชน) 1.52 48,800.00 2,781,600.00

บรษิทับรหิารสนิทรพัย ์กรุงเทพพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) 0.98 75,800.00 1,788,880.00

     หมวดธุรกจิชิ้นสว่นอเิลคทรอนคิส์

บรษิทั ฮานา ไมโครอเิลค็โทรนคิส จ ากดั (มหาชน) 0.50 30,400.00 912,000.00

     หมวดธุรกจิเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร

บรษิทั โทเทิล่ แอค็เซส็ คอมมนูเิคชัน่ จ ากดั (มหาชน) 1.02 42,000.00 1,869,000.00

บรษิทั อนิทชั โฮลดิ้งส ์จ ากดั (มหาชน) 1.15 39,000.00 2,096,250.00

บรษิทั แอดวานซ ์อนิโฟร์ เซอร์วสิ จ ากดั (มหาชน) 3.52 33,400.00 6,429,500.00

     หมวดธุรกจิธนาคาร

ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 2.00 33,600.00 3,662,400.00

ธนาคารกสกิรไทย จ ากดั (มหาชน) 2.00 38,100.00 3,657,600.00

ธนาคารเกยีรตนิาคนิ จ ากดั (มหาชน) 0.50 21,400.00 909,500.00

ธนาคารทหารไทย จ ากดั(มหาชน) 1.02 1,625,400.00 1,869,210.00

ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) 1.69 41,700.00 3,085,800.00

บรษิทั ทสิโก้ไฟแนนเซยีลกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 1.05 25,500.00 1,912,500.00

รายละเอียด
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กองทุนเปิด แอล เอช เฟลก็ซิเบ้ิลเพื่อการเลี้ยงชีพ (LHFLRMF) 

รายละเอียดการลงทุนในหลกัทรพัย ์(ต่อ) 
มูลค่า ณ วนัท่ี 31 พฤษภาคม 2563 

 
 

อตัราส่วน จ านวนเงินต้น มลูค่ายติุธรรม

(%) หรือ จ านวนหุ้น/ (บาท)

หน่วย

     หมวดธุรกจิธุรกจิการเกษตร

บรษิทั จเีอฟพที ีจ ากดั (มหาชน) 0.48 73,400.00 873,460.00

     หมวดธุรกจิบรกิาร

บรษิทั เอสไอเอสบ ีจ ากดั (มหาชน) 0.50 100,400.00 913,640.00

     หมวดธุรกจิประกนัภยัและประกนัชวีติ

บรษิทั ทคีวิเอม็ คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 2.06 37,000.00 3,774,000.00

     หมวดธุรกจิปิโตรเคมแีละเคมภีณัฑ์

บรษิทั พทีที ีโกลบอล เคมคิอล จ ากดั (มหาชน) 1.48 63,100.00 2,713,300.00

     หมวดธุรกจิพลงังานและสาธารณูปโภค

บรษิทั กลัฟ์ เอน็เนอร์จ ีดเีวลลอปเมนท์ จ ากดั (มหาชน) 1.98 96,100.00 3,627,775.00

บรษิทั โกลบอล เพาเวอร์ ซนิเนอร์ยี ่จ ากดั (มหาชน) 2.01 48,546.00 3,665,223.00

บรษิทั ไทยออยล ์จ ากดั (มหาชน) 0.58 24,700.00 1,062,100.00

บรษิทั บ.ีกรมิ เพาเวอร์ จ ากดั (มหาชน) 3.12 108,000.00 5,697,000.00

บรษิทั บซีพีจี ีจ ากดั (มหาชน) 0.99 105,000.00 1,816,500.00

บรษิทั ปตท. จ ากดั (มหาชน) 4.90 252,200.00 8,953,100.00

บรษิทั ปตท. ส ารวจและผลติปิโตรเลยีม จ ากดั (มหาชน) 2.42 52,600.00 4,418,400.00

บรษิทั ผลติไฟฟ้า จ ากดั (มหาชน) 2.04 13,500.00 3,726,000.00

บรษิทั พลงังานบรสิทุธิ ์จ ากดั (มหาชน) 0.97 45,300.00 1,766,700.00

บรษิทั ราช กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 1.58 41,200.00 2,884,000.00

     หมวดธุรกจิพฒันาอสงัหารมิทรพัย์

 บรษิทั แอสเสท เวริด์ คอร์ป จ ากดั (มหาชน) 0.98 378,600.00 1,794,564.00

บรษิทั ดบับลวิเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 0.48 275,800.00 877,044.00

บรษิทั ย ูซติี้ จ ากดั (มหาชน) 0.02 4,301,851.00 43,018.51

บรษิทั อมตะ คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 0.49 61,200.00 887,400.00

บรษิทัเซน็ทรลัพฒันา จ ากดั (มหาชน) 2.33 86,600.00 4,265,050.00

     หมวดธุรกจิพาณิชย์

บรษิทั ซพี ีออลล ์จ ากดั (มหาชน) 4.98 129,100.00 9,101,550.00

บรษิทั เซน็ทรลั รเีทล คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 1.54 73,100.00 2,814,350.00

บรษิทั ดูโฮม จ ากดั (มหาชน) 0.48 108,500.00 873,425.00

บรษิทั เบอร์ลี ่ยคุเกอร์ จ ากดั (มหาชน) 1.03 44,500.00 1,891,250.00

บรษิทั โฮม โปรดกัส ์เซน็เตอร์ จ ากดั (มหาชน) 1.02 125,400.00 1,855,920.00

     หมวดธุรกจิวสัดุก่อสรา้ง

บรษิทั ทปิโก้แอสฟัลท์ จ ากดั (มหาชน) 1.73 143,700.00 3,161,400.00

บรษิทั ปนูซเิมนต์ไทย จ ากดั(มหาชน) 1.52 8,100.00 2,778,300.00

รายละเอียด
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กองทุนเปิด แอล เอช เฟลก็ซิเบ้ิลเพื่อการเลี้ยงชีพ (LHFLRMF) 

รายละเอียดการลงทุนในหลกัทรพัย ์(ต่อ) 
มูลค่า ณ วนัท่ี 31 พฤษภาคม 2563 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อตัราส่วน จ านวนเงินต้น มลูค่ายติุธรรม

(%) หรือ จ านวนหุ้น/ (บาท)

หน่วย

     หมวดธุรกจิสือ่และสิง่พมิพ์

บรษิทั แพลน บ ีมเีดยี จ ากดั (มหาชน) 0.49 162,000.00 891,000.00

บรษิทั วจีไีอ จ ากดั (มหาชน) 0.46 105,000.00 834,750.00

     หมวดธุรกจิอาหารและเครื่องดื่ม

บรษิทั คาราบาวกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 1.98 37,300.00 3,618,100.00

บรษิทั เจรญิโภคภณัฑอ์าหาร จ ากดั (มหาชน) 3.66 212,300.00 6,687,450.00

บรษิทั ไทยยเูนีย่น กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 1.01 135,400.00 1,854,980.00

บรษิทั น ้ามนัพชืไทย จ ากดั (มหาชน) 0.51 35,000.00 927,500.00

บรษิทั ไมเนอร์ อนิเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั (มหาชน) 1.36 133,900.00 2,490,540.00

บรษิทั เอม็เคเรสโตรองต์กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 0.99 31,800.00 1,812,600.00

บรษิทั โอสถสภา จ ากดั (มหาชน) 2.02 86,800.00 3,689,000.00

          รวมหุ้นสามญั 90.43 165,278,975.51

หน่วยลงทนุ

     หมวดธุรกจิกองทุนรวมอสงัหารมิทรพัยแ์ละกองทรสัต์เพือ่การลงทุนในอสงัหารมิทรพัย์

ทรสัต์เพือ่การลงทุนในอสงัหารมิทรพัยแ์ละสทิธกิารเช่าดบับลวิเอชเอ พรเีมีย่ม โกรท 0.00 4.00 68.80

     หมวดธุรกจิเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร

กองทุนรวมโครงสรา้งพืน้ฐานโทรคมนาคม ดจิทิลั 0.00 78.00 1,240.20

          รวมหน่วยลงทนุ 0.00 1,309.00

รวมเงินลงทนุ 98.88 180,727,672.83

รายการค้างจา่ยหรือหน้ีสินอ่ืน ๆ 1.12 2,047,268.87

มลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิ 100.00 182,774,941.70

รายละเอียด
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กองทุนเปิด แอล เอช เฟลก็ซิเบ้ิลเพื่อการเลี้ยงชีพ (LHFLRMF) 

รายละเอียดตวัตราสารและอนัดบัความน่าเช่ือถือของตราสารทุกตวัใน Portfolio 
มูลค่า ณ วนัท่ี 31 พฤษภาคม 2563 

 

 
 

สถาบนัการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ TRIS Rating 

ค าอธิบายการจดัอนัดบัเครดิตตราสารหน้ีระยะกลางและยาวมอีายุตัง้แต่ 1 ปีขึ้นไป 

AAA อนัดบัเครดติสูงสุด มคีวามเสีย่งต ่าทีสุ่ด ผูอ้อกตราสารหนี้มคีวามสามารถในการช าระดอกเบี้ยและคนืเงนิต้นในเกณฑ์
สงูสุด และไดร้บัผลกระทบน้อยมากจากการเปลีย่นแปลงทางธุรกจิ เศรษฐกจิ และสิง่แวดลอ้มอื่น ๆ 

AA มคีวามเสีย่งต ่ามาก ผูอ้อกตราสารหนี้มคีวามสามารถในการช าระดอกเบีย้และคนืเงนิต้นในเกณฑ์สงูมาก แต่อาจไดร้บั
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) 15,447,388.32             
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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 ีและมคีวามสามารถในการช 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

เปลี่ยนแปลงอนัดบัเครดติของผู้ออกตราสารในระยะปานกลางหรือระยะยาว โดย TRIS Rating จะพจิารณาถงึโอกาสที่จะเกิด

การเปลีย่นแปลงของภาวะอุตสาหกรรมและสภาพแวดล้อมทางธุรกจิในอนาคตของผูอ้อกตราสารทีอ่าจกระทบต่อความสามารถ

ในการช าระหนี้ ทัง้นี้ แนวโน้มอนัดบัเครดิตที่ออกให้แก่หน่วยงานหนึ่งๆ จะเทียบเท่ากบัความสามารถในการช าระหนี้ ของ

หน่วยงานนัน้ ๆ แนวโน้มอนัดบัเครดติแบ่งออกเป็น 4 ระดบั ไดแ้ก่ 

Positive  หมายถงึ อนัดบัเครดติอาจปรบัขึน้ 

Stable  หมายถงึ อนัดบัเครดติอาจไม่เปลีย่นแปลง 

Negative หมายถงึ อนัดบัเครดติอาจปรบัลดลง 

Developing หมายถงึ อนัดบัเครดติอาจปรบัขึน้ ปรบัลดลง หรอืไม่เปลี่ยนแปลง 

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 าหนดให้ส าหรบัองค์กรหรอืตราสารหนี้ซึ่งก าลงัอยู่ในภาวะผดินัดช าระหนี้ใน
ปัจจุบนั 

ค าอธิบายการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือระยะสัน้ ส าหรบัประเทศไทย 

F1 (tha) แสดงถงึระดบัความสามารถขัน้สงูสุดในการช าระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารตรงตามก าหนดเมื่อเปรยีบเทยีบกบัผู้

ออกตราสารหรือตราสารอื่น ๆ ในประเทศไทย ภายใต้อันดับความน่าเชื่อถือนี้จะมอบให้ส าหรบัอันดับความ

น่าเชื่อถอืที่มคีวามเสีย่ง “น้อยที่สุด” เมื่อเปรยีบเทยีบกบัผูอ้อกตราสารอื่นในประเทศเดยีวกนัและโดยปกตแิล้วจะ

ก าหนดใหก้บัตราสารทางการเงนิทีอ่อกหรอืค ้าประกนัโดยรฐับาล ในกรณีทีม่รีะดบัความน่าเชื่อถอืสงูเป็นพเิศษจะมี

สญัลกัษณ์ “+” แสดงไวเ้พิม่เตมิจากอนัดบัความน่าเชื่อถือทีก่ าหนด 

F2 (tha) แสดงถงึระดบัความสามารถในการช าระหนี้ตามเงือ่นไขทางการเงนิของตราสารตามก าหนดเวลาในระดบัทีน่่าพอใจ

เมื่อเปรยีบเทยีบกบัผูอ้อกตราสารหรอืตราสารอื่น ๆ ในประเทศไทย อย่างไรกด็ ีระดบัความน่าเชื่อถอืดงักล่าวยงัไม่

อาจเทยีบเท่ากบักรณีทีไ่ดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเชื่อถอืทีส่งูกว่า 

F3 (tha) แสดงถงึระดบัความสามารถในการช าระหนี้ตามเงื่อนไขทางการเงนิของตราสารตามก าหนดเวลาในระดบัปานกลาง

เมื่อเปรยีบเทยีบกบัผู้ออกตราสารหรอืตราสารอื่น ๆ ในประเทศไทย ความสามารถในการช าระหนี้ดงักล่าวจะมี
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กองทุนเปิด แอล เอช เฟลก็ซิเบ้ิลเพื่อการเลี้ยงชีพ (LHFLRMF) 

ความไม่แน่นอนมากขึน้ไปตามความเปลีย่นแปลงในทางลบในระยะสัน้มากกว่าตราสารทีไ่ดร้บัการจดัอนัดบัความ

น่าเชื่อถอืทีส่งูกว่า 

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 2563 

 

 
 
 
 

 
รายชื่อหุ้นท่ีลงทุน 10 อนัดบัแรก พร้อมสดัส่วนการลงทุน 

มูลค่า ณ วนัท่ี 31 พฤษภาคม 2563 

 
 

 
 
 
 
 

กลุม่ของตราสารการลงทนุ มลูค่าตามราคาตลาด %NAV

(ก) ตราสารภาครฐัไทย/ตราสารภาครฐัต่างประเทศ - -

(ข) ตราสารทีธ่นาคารทีม่กีฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ ธนาคารพาณิชย์ 15,447,388.32          8.45         

หรอืบรษิทัเงนิทุนเป็นผูอ้อก/สัง่จ่าย/รบัอาวลั/ค า้ประกนั

(ค) ตราสารทีม่อีนัดบัความน่าเชื่อถอือยูใ่นอนัดบัทีส่ามารถ -                        -           

ลงทุนได้ (Investment grade)

(ง) ตราสารทีม่อีนัดบัความน่าเชื่อถอือยูใ่นอนัดบัต ่ากวา่อนัดบัที่ -                        -           

สามารถลงทุนได้ (Investment grade) หรอืไม่ม ีRating

ล าดบั ช่ือย่อ ร้อยละของเงินลงทุน

1 CPALL 4.98

2 PTT 4.90

3 AOT 4.48

4 CPF 3.66

5 ADVANC 3.52

6 BGRIM 3.12

7 BDMS 3.11

8 PTTEP 2.42

9 CPN 2.33

10 TQM 2.06

บรษิทั ซ.ีพ.ีออลล์  จ ากดั (มหาชน)

บรษิทั ปตท. จ ากดั (มหาชน)

ช่ือหลกัทรพัย์

บรษิทั ทคีวิเอม็ คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน)

บรษิทั ทา่อากาศยานไทย จ ากดั (มหาชน)

บรษิทั เจรญิโภคภณัฑ์อาหาร จ ากดั (มหาชน)

บรษิทั แอดวานซ์ อนิโฟร์ เซอร์วสิ จ ากดั (มหาชน)

บรษิทั บ.ีกรมิ เพาเวอร์ จ ากดั (มหาชน)

บรษิทั กรุงเทพดุสติเวชการ จ ากดั (มหาชน)

บรษิทั ปตท. ส ารวจและผลติปิโตรเลยีม จ ากดั (มหาชน)

บรษิทั เซน็ทรลัพฒันา จ ากดั (มหาชน)

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

รายงานการลงทุนท่ีไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน 
รอบ 6 เดือนระหวา่งวนัท่ี 1 ธนัวาคม 2562 ถึงวนัท่ี 31 พฤษภาคม 2563 

วนัที ่ รายละเอยีด การด าเนินการแกไ้ข 
  

 
 

 
 

การใช้สิทธิออกเสียงในท่ีประชุมผู้ถือหุ้น 
ผู้ลงทุนสามารถตรวจดูแนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงและการด าเนินการใช้สิทธิออกเสียงได้ที่ website ของ       

บรษิทัจดัการ www.lhfund.co.th 
 

รายงานรายชื่อของบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง ท่ีมีการท าธรุกรรมกบักองทุนรวม 

 กองทุนเปิด แอล เอช เฟลก็ซิเบิ้ลเพื่อการเลี้ยงชพี มกีารท าธุรกรรมกบับุคคลทีเ่กี่ยวขอ้งในรอบระยะเวลาตัง้แต่วนัที ่    
1 ธนัวาคม 2562 ถงึวนัที ่31 พฤษภาคม 2563 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 2562 ถงึวนัท่ี 31 พฤษภาคม 2563 

 
                          หมายเหตุ *รวมภาษมีลูค่าเพิม่ 

 
 
 

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

 

 

 
 

 

 

ล าดบั ช่ือบริษทันายหน้า ค่านายหน้า

(บาท)*

อตัราส่วน

(%)

1 บรษิทัหลกัทรพัยบ์วัหลวง จ ากดั (มหาชน) 523,924.83 16.45

2 บรษิทัหลกัทรพัย ์ซจีเีอส-ซไีอเอม็บ ี(ประเทศไทย) จ ากดั  191,866.60 6.02

3 บรษิทัหลกัทรพัย ์โนมูระ พฒันสนิ จ ากดั (มหาชน) 71,947.49 2.26

4 บรษิทัหลกัทรพัยเ์ครดติ สวสิ (ประเทศไทย) จ ากดั 107,072.98 3.36

5 บรษิทัหลกัทรพัย ์ดบีเีอส วคิเคอร์ส (ประเทศไทย) จ ากดั 5,458.99 0.17

6 บรษิทัหลกัทรพัย ์ฟินนัเซยี ไซรสั จ ากดั (มหาชน) 337,259.91 10.59

7 บรษิทั หลกัทรพัย ์เคจไีอ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 104,520.27 3.28

8 บรษิทัหลกัทรพัย ์กสกิรไทย จ ากดั (มหาชน)  373,090.63 11.71

9 บรษิทัหลกัทรพัย ์กรุงศร ีจ ากดั (มหาชน) 81,336.36 2.55

10 บรษิทัหลกัทรพัย ์เคทบี ี(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน)  400,877.57 12.59

11 บรษิทัหลกัทรพัยแ์ลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จ ากดั (มหาชน) 180,450.71 5.67

12 บรษิทัหลกัทรพัย ์ภทัร จ ากดั (มหาชน) 261,383.19 8.21

13 บรษิทัหลกัทรพัย ์ไทยพาณิชย ์จ ากดั 61,927.08 1.94

14 บรษิทัหลกัทรพัย ์ทสิโก ้จ ากดั  484,140.06 15.20

3,185,256.67 100.00รวม

ช่ือกองทนุ PTR

กองทุนเปิด แอล เอช เฟลก็ซเิบิล้เพือ่การเลีย้งชพี 4.8613
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กองทุนเปิด แอล เอช เฟลก็ซิเบ้ิลเพื่อการเลี้ยงชีพ (LHFLRMF) 

ค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเกบ็จากกองทุนรวม 
ส าหรบัรอบระยะเวลาตัง้แต่วนัท่ี 1 ธนัวาคม 2562 ถึงวนัท่ี  31 พฤษภาคม 2563 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค่าใช้จ่ายทีเ่รยีกเก็บจากกองทุน* จ านวนเงนิ

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

ค่าธรรมเนยีมการจดัการ (Management Fee) 1,275.70 0.669 ไม่เกนิรอ้ยละ 2.14

ค่าธรรมเนยีมผูดู้แลผลประโยชน์ (Trustee Fee) 25.51 0.013 ไม่เกนิรอ้ยละ 0.11

ค่าธรรมเนยีมนายทะเบยีน (Registrar Fee) 102.06 0.054 ไม่เกนิรอ้ยละ 0.16

ค่าสอบบญัช ี(Audit Fee) 17.50 0.009 ตามทีจ่่ายจรงิ

ค่าทีป่รกึษาการลงทุน (Advisory Fee) ไม่มี ไม่มี ไม่มี

ค่าจดัตัง้และจดทะเบยีนกองทุน (Setup and Registered Fund) 0.00 0.000 ตามทีจ่่ายจรงิ

ค่าใช้จ่ายอืน่ๆ ในการด าเนนิโครงการ  (Others Operating  Expense) 63.86 0.033 ตามทีจ่่ายจรงิ

รวมค่าใช้จ่ายทัง้หมด** 1,484.63 0.778

ค่าใช้จ่ายในการซือ้ขายหลกัทรพัย์ 3,185.26 1.671 ตามทีจ่่ายจรงิ

หมายเหตุ

* ค่าธรรมเนยีมและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ รวมภาษมีลูค่าเพิม่ ภาษธุีรกจิเฉพาะ หรอืภาษอีืน่ใดในท านองเดยีวกนั(ถ้าม)ี

**  ไม่รวมค่านายหน้าซือ้ขายหลกัทรพัย ์และค่าธรรมเนยีมต่างๆ ทีเ่กดิขึน้จากการซือ้ขายหลกัทรพัย์

รอ้ยละของมลูค่าทรพัยส์นิสทุธขิองกองทุน
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กองทุนเปิด แอล เอช เฟลก็ซิเบ้ิลเพื่อการเลี้ยงชีพ (LHFLRMF) 

กองทุนเปิด แอล เอช เฟลก็ซิเบ้ิลเพื่อการเลี้ยงชีพ 
งบดลุ 

ณ วนัท่ี 31 พฤษภาคม 2563 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

(หน่วย : บาท)
ยงัไม่ได้ตรวจสอบ

สนิทรพัย์
เงนิลงทุนตามมลูค่ายตุธิรรม  (ราคาทุน 155,615,509.67 บาท) 165,280,284.51  
เงนิฝากธนาคาร 15,432,482.04   
ลกูหนี้จากเงนิปันผลและดอกเบีย้ 84,207.33         
ลกูหนี้จากการขายเงนิลงทุน 11,753,290.63   
สนิทรพัยอ์ืน่ 0.08                
รวมสนิทรพัย์ 192,550,264.59

หนี้สนิ
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 272,760.32       
เจ้าหนี้จากการซือ้เงนิลงทุน 9,489,219.22
เจ้าหนี้จากการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน 0.00
หนี้สนิอืน่ 13,343.35         
รวมหนี้สนิ 9,775,322.89     
สนิทรพัยส์ทุธิ 182,774,941.70

สนิทรพัยส์ทุธิ
ทุนทีไ่ด้รบัจากผูถ้อืหน่วยลงทุน 154,606,108.68
ก าไร(ขาดทุน) สะสม
บญัชปีรบัสมดุล 58,223,726.62
ก าไร(ขาดทุน) สะสมจากการด าเนนิงาน (30,054,893.60)
สนิทรพัยส์ทุธิ 182,774,941.70

สนิทรพัยส์ทุธต่ิอหน่วย 11.8219
จ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายแลว้ทัง้หมด ณ วนัสิน้งวด (หน่วย) 15,460,610.8046
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กองทุนเปิด แอล เอช เฟลก็ซิเบ้ิลเพื่อการเลี้ยงชีพ (LHFLRMF) 

กองทุนเปิด แอล เอช เฟลก็ซิเบ้ิลเพื่อการเลี้ยงชีพ 
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน 

ณ วนัท่ี 31 พฤษภาคม 2563 

 

ช่ือย่อ  จ านวนหน่วย / 

มลูค่าท่ีตราไว้

 มลูค่ายติุธรรม 

(บาท)

อตัราส่วนของ

มลูค่ายติุธรรม

(%)

อตัรา

ดอกเบีย้

วนัครบ

ก าหนด

    

  

บรษิทั อาฟเตอร์ ย ูจ ากดั (มหาชน) AU           86,300.0000            880,260.00 0.53 -

บรษิทับรหิารสนิทรพัย ์กรุงเทพพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) BAM           75,800.0000         1,788,880.00 1.08 -

บรษิทั เจ เอม็ ท ีเน็ทเวอร์ค เซอร์วสิเซส็ จ ากดั (มหาชน) JMT           89,300.0000         1,812,790.00 1.10 -

บรษิทั บตัรกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) KTC           76,400.0000         2,941,400.00 1.78 -

บรษิทั เมอืงไทย แคปปิตอล จ ากดั (มหาชน) MTC           50,600.0000         2,820,950.00 1.71 -

บรษิทั ศรสีวสัดิ ์คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) SAWAD           48,800.0000         2,781,600.00 1.68 -

บรษิทั แอดวานซ์ อนิโฟร์ เซอร์วสิ จ ากดั (มหาชน) ADVANC           33,400.0000         6,429,500.00 3.89 -

กองทนุรวมโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคม ดจิทิลั DIF                 78.0000               1,240.20 0.00 -

บรษิทั โทเทิล่ แอค็เซส็ คอมมูนิเคชัน่ จ ากดั (มหาชน) DTAC           42,000.0000         1,869,000.00 1.13 -

บรษิทั อนิทชั โฮลดิง้ส ์จ ากดั (มหาชน) INTUCH           39,000.0000         2,096,250.00 1.27 -

ทรสัต์เพือ่การลงทนุในอสงัหารมิทรพัยแ์ละสทิธกิารเชา่ดบับลวิเอชเอ พรเีมีย่ม โกรท WHART                   4.0000                    68.80 0.00 -

บรษิทั กรุงเทพดุสติเวชการ จ ากดั (มหาชน) BDMS         252,800.0000         5,688,000.00 3.44 -

บรษิทั โรงพยาบาลจุฬารตัน์ จ ากดั (มหาชน) CHG       1,391,600.0000         3,590,328.00 2.17 -

บรษิทั โรงแรมเซน็ทรลัพลาซา จ ากดั (มหาชน) CENTEL           42,500.0000         1,058,250.00 0.64 -

บรษิทั ด ิเอราวณั กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) ERW         281,900.0000            935,908.00 0.57 -

บรษิทั ทา่อากาศยานไทย จ ากดั (มหาชน) AOT         132,100.0000         8,190,200.00 4.96 -

บรษิทัทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) BEM         373,600.0000         3,679,960.00 2.23 -

บรษิทั บทีเีอส กรุ๊ป โฮลดิง้ส ์จ ากดั (มหาชน) BTS         303,000.0000         3,666,300.00 2.22 -

บรษิทั ฮานา ไมโครอเิลค็โทรนิคส จ ากดั (มหาชน) HANA           30,400.0000            912,000.00 0.55 -

ธนาคาร กรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) BBL           33,600.0000         3,662,400.00 2.22 -

ธนาคาร กสกิรไทย จ ากดั (มหาชน) KBANK           38,100.0000         3,657,600.00 2.21 -

ธนาคารเกยีรตินาคนิ จ ากดั (มหาชน) KKP           21,400.0000            909,500.00 0.55 -

ธนาคาร ไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) SCB           41,700.0000         3,085,800.00 1.87 -

บรษิทั ทสิโกไ้ฟแนนเชยีลกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) TISCO           25,500.0000         1,912,500.00 1.16 -

ธนาคาร ทหารไทย จ ากดั(มหาชน) TMB       1,625,400.0000         1,869,210.00 1.13 -

ธนาคาร

กองทนุรวมอสงัหารมิทรพัยแ์ละกองทรสัต์เพือ่การลงทนุในอสงัหารมิทรพัย์

การแพทย์

การทอ่งเทีย่วและสนัทนาการ

ขนส่งและโลจสิติกส์

ชิน้ส่วนอเิลคทรอนิคส์

หลกัทรพัยจ์ดทะเบยีน

หุน้สามญั

เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร

เงนิทนุและหลกัทรพัย์

เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร
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กองทุนเปิด แอล เอช เฟลก็ซิเบ้ิลเพื่อการเลี้ยงชีพ (LHFLRMF) 

กองทุนเปิด แอล เอช เฟลก็ซิเบ้ิลเพื่อการเลี้ยงชีพ 
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ) 

ณ วนัท่ี 31 พฤษภาคม 2563 

 
 

ช่ือย่อ  จ านวนหน่วย / 

มลูค่าท่ีตราไว้

 มลูค่ายติุธรรม 

(บาท)

อตัราส่วนของ

มลูค่ายติุธรรม

(%)

อตัรา

ดอกเบีย้

วนัครบ

ก าหนด

บรษิทั จเีอฟพที ีจ ากดั (มหาชน) GFPT           73,400.0000            873,460.00 0.53 -

บรษิทั เอสไอเอสบ ีจ ากดั (มหาชน) SISB         100,400.0000            913,640.00 0.55 -

บรษิทั ทคีวิเอม็ คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) TQM           37,000.0000         3,774,000.00 2.28 -

บรษิทั พทีที ีโกลบอล เคมคิอล จ ากดั (มหาชน) PTTGC           63,100.0000         2,713,300.00 1.64 -

บรษิทั บซีพีจี ีจ ากดั (มหาชน) BCPG         105,000.0000         1,816,500.00 1.10 -

บรษิทั บ.ีกรมิ เพาเวอร์ จ ากดั (มหาชน) BGRIM         108,000.0000         5,697,000.00 3.45 -

บรษิทั พลงังานบรสิุทธิ ์จ ากดั (มหาชน) EA           45,300.0000         1,766,700.00 1.07 -

บรษิทั ผลติไฟฟ้า จ ากดั (มหาชน) EGCO           13,500.0000         3,726,000.00 2.25 -

บรษิทั โกลบอล เพาเวอร์ ซนิเนอร์ยี ่จ ากดั (มหาชน) GPSC           48,546.0000         3,665,223.00 2.22 -

บรษิทั กลัฟ์ เอน็เนอร์จ ีดเีวลลอปเมนท ์จ ากดั (มหาชน) GULF           96,100.0000         3,627,775.00 2.19 -

บรษิทั ปตท. จ ากดั (มหาชน) PTT         252,200.0000         8,953,100.00 5.42 -

บรษิทั ปตท. ส ารวจและผลติปิโตรเลยีม จ ากดั (มหาชน) PTTEP           52,600.0000         4,418,400.00 2.67 -

บรษิทั ราช กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) RATCH           41,200.0000         2,884,000.00 1.74 -

บรษิทั ไทยออยล์ จ ากดั (มหาชน) TOP           24,700.0000         1,062,100.00 0.64 -

บรษิทั อมตะ คอร์ปอเรชนั จ ากดั (มหาชน) AMATA           61,200.0000            887,400.00 0.54 -

บรษิทั แอสเสท เวริด ์คอร์ป จ ากดั (มหาชน) AWC         378,600.0000         1,794,564.00 1.09 -

บรษิทั เซน็ทรลัพฒันา จ ากดั (มหาชน) CPN           86,600.0000         4,265,050.00 2.58 -

บรษิทั ดบับลวิเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) WHA         275,800.0000            877,044.00 0.53 -

บรษิทั เบอร์ลี ่ยคุเกอร์ จ ากดั (มหาชน) BJC           44,500.0000         1,891,250.00 1.14 -

บรษิทั ซ.ีพ.ีออลล์  จ ากดั (มหาชน) CPALL         129,100.0000         9,101,550.00 5.51 -

บรษิทั เซน็ทรลั รเีทล คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) CRC           73,100.0000         2,814,350.00 1.70 -

บรษิทั ดโูฮม จ ากดั (มหาชน) DOHOME         108,500.0000            873,425.00 0.53 -

บรษิทั โฮม โปรดกัส ์เซน็เตอร์ จ ากดั (มหาชน) HMPRO         125,400.0000         1,855,920.00 1.12 -

บรษิทั ปนูซเิมนต์ไทย จ ากดั (มหาชน) SCC             8,100.0000         2,778,300.00 1.68 -

บรษิทั ทปิโกแ้อสฟัลท ์จ ากดั (มหาชน) TASCO         143,700.0000         3,161,400.00 1.91 -

บรษิทั แพลน บ ีมเีดยี จ ากดั (มหาชน) PLANB         162,000.0000            891,000.00 0.54 -

บรษิทั ว ีจ ีไอ  จ ากดั (มหาชน) VGI         105,000.0000            834,750.00 0.50 -

ธุรกจิการเกษตร

บรกิาร

ประกนัภยัและประกนัชวีติ

ปิโตรเคมแีละเคมภีณัฑ์

พลงังานและสาธารณูปโภค

พฒันาอสงัหารมิทรพัย์

พาณิชย์

วสัดุกอ่สร้าง

สือ่และสิง่พมิพ์
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กองทุนเปิด แอล เอช เฟลก็ซิเบ้ิลเพื่อการเลี้ยงชีพ (LHFLRMF) 

กองทุนเปิด แอล เอช เฟลก็ซิเบ้ิลเพื่อการเลี้ยงชีพ 
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ) 

ณ วนัท่ี 31 พฤษภาคม 2563 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ช่ือย่อ  จ านวนหน่วย / 

มลูค่าท่ีตราไว้

 มลูค่ายติุธรรม 

(บาท)

อตัราส่วนของ

มลูค่ายติุธรรม

(%)

อตัรา

ดอกเบีย้

วนัครบ

ก าหนด

บรษิทั คาราบาวกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) CBG           37,300.0000         3,618,100.00 2.19 -

บรษิทั เจรญิโภคภณัฑ์อาหาร จ ากดั (มหาชน) CPF         212,300.0000         6,687,450.00 4.05 -

บรษิทั เอม็เคเรสโตรองต์กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) M           31,800.0000         1,812,600.00 1.10 -

บรษิทั ไมเนอร์ อนิเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั (มหาชน) MINT         133,900.0000         2,490,540.00 1.51 -

บรษิทั โอสถสภา จ ากดั (มหาชน) OSP           86,800.0000         3,689,000.00 2.23 -

บรษิทั ไทยยเูนี่ยน กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) TU         135,400.0000         1,854,980.00 1.12 -

บรษิทั น ้ามนัพชืไทย จ ากดั (มหาชน) TVO           35,000.0000            927,500.00 0.56 -

  

บรษิทั ย ูซติี้ จ ากดั (มหาชน) U-W4       4,301,851.0000              43,018.51 0.03 - 9 มนีาคม 2566

       165,280,284.51 100.00

    165,280,284.51 100.00

พฒันาอสงัหารมิทรพัย์

รวม หลกัทรพัยจ์ดทะเบยีน

รวมเงินลงทนุ - 100% (ราคาทนุ 155,615,509.67 บาท) 

อาหารและเครื่องดืม่

ใบส าคญัแสดงสทิธิ
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กองทุนเปิด แอล เอช เฟลก็ซิเบ้ิลเพื่อการเลี้ยงชีพ (LHFLRMF) 

กองทุนเปิด แอล เอช เฟลก็ซิเบ้ิลเพื่อการเลี้ยงชีพ 
งบก าไรขาดทุน 

ส าหรบัรอบระยะเวลาตัง้แต่วนัท่ี 1 ธนัวาคม 2562 ถึงวนัท่ี  31 พฤษภาคม 2563 
 

 
 
 

 
 
 

 

(หน่วย : บาท)

ยงัไม่ไดต้รวจสอบ

รายไดจ้ากการลงทุน

รายไดจ้ากเงนิปันผล 3,439,062.51

รายไดจ้ากดอกเบี้ย 90,372.44

รวมรายได้ 3,529,434.95

คา่ใชจ่้าย

คา่ธรรมเนียมการจดัการ                                                                               1,275,700.84

คา่ธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน์                                                                       25,514.03

คา่ธรรมเนียมนายทะเบยีน                                                                              102,055.99

คา่สอบบญัชี 17,500.29

คา่ใชจ่้ายอื่นๆ ในการด าเนินโครงการ 3,087,930.74

รวมคา่ใชจ่้าย 4,508,701.89

รายไดจ้ากการลงทุนสุทธิ (979,266.94)

รายการก าไร(ขาดทุน)สุทธจิากเงนิลงทุน

ก าไร(ขาดทุน)สุทธทิีเ่กดิขึน้ทัง้สิ้น (47,062,311.14)

ก าไร(ขาดทุน)สุทธทิีย่งัไม่เกดิขึน้ทัง้สิ้น 9,777,696.34

รวมก าไร(ขาดทุน)จากเงนิลงทุนทีเ่กดิขึน้และยงัไม่เกดิขึน้ (37,284,614.80)

การเพิม่ขึน้(ลดลง) ในสนิทรพัยส์ุทธจิากการด าเนินงาน (38,263,881.74)


