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กองทุนเปิด แอล เอช เฟลก็ซิเบ้ิล (LHFL) 

กองทุนเปิด แอล เอช เฟลก็ซิเบ้ิล (LHFL) 

ประเภทโครงการ : กองทุนรวมผสม ไม่ก ำหนดสดัสว่นกำรลงทุนในตรำสำรแห่งทุน  

นโยบายการลงทุน : กองทุนจะลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตรำสำรแห่งทุนที่มีแนวโน้มกำรเติบโตทำงธุรกิจ หรือมี

ปัจจยัพืน้ฐำนด ีตรำสำรแห่งหนี้ ตรำสำรกึ่งหนี้กึ่งทุน ใบส ำคญัแสดงสทิธ ิเงนิฝำกธนำคำร 

รวมถงึหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิอื่น หรอืกำรหำดอกผลโดยวธิอีื่นตำมทีค่ณะกรรมกำร ก.ล.ต. 

หรอืส ำนักงำนประกำศก ำหนด ทัง้นี้ กำรลงทุนในตรำสำรแห่งทุนจะมสีดัส่วนตัง้แต่รอ้ยละ   

0 - 100 ของมูลค่ำทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุน โดยผูจ้ดักำรกองทุนจะปรบัสดัส่วนกำรลงทุน

และกลยุทธก์ำรลงทุนใหเ้หมำะสมกบัสภำวกำรณ์และกำรคำดกำรณ์ลงทุนในแต่ละขณะ เพื่อ

สรำ้งผลตอบแทนทีด่จีำกกำรลงทุน และค ำนึงถงึควำมเสีย่งทีจ่ะเกดิขึน้เป็นส ำคญั 

กองทุนอำจลงทุนหรือมีไว้ซึ่งสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำ (Derivatives) เพื่อลดควำมเสี่ยง 

(Hedging) โดยเป็นไปตำมหลกัเกณฑห์รอืไดร้บัควำมเหน็ชอบจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำร 

ก.ล.ต. โดยจะไม่ลงทุนในหรอืมไีวซ้ึง่หลกัทรพัยห์รอืตรำสำรทีเ่สนอขำยในต่ำงประเทศ ตรำ

สำรทุนของบรษิทัทีไ่ม่ไดจ้ดทะเบยีนในตลำดหลกัทรพัยฯ์ (Unlisted securities) ตรำสำรทีม่ี

ลกัษณะของสญัญำซื้อขำยล่วงหน้ำแฝง (Structured Notes) รวมถึงตรำสำรหนี้ที่มีอนัดบั

ควำมน่ำเชื่อถอืต ่ำกว่ำทีส่ำมำรถลงทุนได ้(non - investment grade) และตรำสำรหนี้ทีไ่ม่ได้

รบักำรจดัอนัดบัควำมน่ำเชื่อถอื (Unrated Securities)  

ทัง้นี้ กองทุนอำจมไีวซ้ึง่ตรำสำรหนี้ทีม่อีนัดบัควำมน่ำเชื่อถอืต ่ำกว่ำทีส่ำมำรถลงทุนได ้(non 

- investment grade) เฉพำะกรณีที่ตรำสำรหนี้นัน้ได้รับกำรจัดอันดับควำมน่ำเชื่อถือที่

สำมำรถลงทุนได ้(Investment grade) ขณะทีก่องทุนลงทุนเท่ำนัน้ 
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กองทุนเปิด แอล เอช เฟลก็ซิเบ้ิล (LHFL) 

 

 

เรยีน ท่ำนผูถ้อืหน่วยลงทุน 
 กองทุนเปิด แอล เอช เฟลก็ซเิบิล้  

 
บรษิัทหลกัทรพัย์จดักำรกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮำ้ส ์จ ำกดั ขอน ำส่ง “รำยงำนสรุปสถำนะกำรลงทุน” เพื่อรำยงำน   

ผลกำรด ำเนินงำนของกองทุนตัง้แต่วนัที ่1 มนีำคม 2562 ถงึวนัที ่31 สงิหำคม 2562 มำเพื่อโปรดทรำบ 

 

สภาพตลาดในรอบบญัชีตัง้แต่ 1 มีนาคม 2562 ถึงวนัท่ี 31 สิงหาคม 2562 

 SET Index เดือนมีนำคม เคลื่อนไหวผนัผวนในทิศทำงลงเนื่องจำกนักลงทุนกลบัมำกงัวลต่อกำรชะลอตัวของ

เศรษฐกจิโลกหลงัจำกบรรดำธนำคำรกลำงของประเทศต่ำงๆ ทยอยปรบัลดคำดกำรณ์ GDP ในปีนี้และปีหน้ำ ขณะเดยีวกนั

ตลำดพนัธบตัรของสหรฐัเกดิภำวะ Invert yield curve หรอื เกดิสญัญำณเตอืนถงึภำวะเศรษฐกจิถดถอย นอกจำกนี้นกัลงทุน

ยงัวติกกงัวลต่อปัญหำกำรเมอืงในประเทศหลงัจำกผลกำรเลอืกตัง้ ส.ส. เมื่อวนัที ่24 มนีำคม 2562 ไม่มพีรรคใดไดเ้สยีงขำ้ง

มำกหรอืเกนิกึ่งหนึ่งของจ ำนวน ส.ส. (250 คน) ท ำให้กำรจดัตัง้รฐับำลเป็นไปอย่ำงล่ำช้ำ และมโีอกำสที่รฐับำลใหม่จะเป็น

รฐับำลผสมบ่งชีถ้งึควำมไม่มเีสถยีรภำพในกำรบรหิำรประเทศของรฐับำลในระยะยำว  

SET Index เดอืนเมษำยน ปรบัตวัขึน้ในทศิทำงเดยีวกบัตลำดหุ้นอื่นๆทัว่โลก เน่ืองจำกนักลงทุนคำดหวงัจนีและ

สหรฐัจะบรรลุขอ้ตกลงเพื่อยุตปัิญหำสงครำมกำรคำ้, กำรคลำยกงัวลปัญหำ Brexit หลงั EU เลื่อนเสน้ตำยใหอ้งักฤษไปจนถงึ

เดอืนตุลำคม 2561 และกำรคลำยกงัวลสภำพคล่องในตลำดตงึตวั หลงั FED ส่งสญัญำณคงอตัรำดอกเบีย้และจะยุตกิำรลด

ขนำดงบดุล (Balance sheet)  

นอกจำกนี้ตลำดหุ้นยังมีปัจจัยบวกเฉพำะตัวจำก MSCI ประกำศอนุมัติให้รวมกำรลงทุนใน NVDR ไว้ในกำร

ค ำนวณดชันีรอบใหม่ เริม่มผีล 29 พฤษภำคม 2562 และนักลงทุนยงัเขำ้ซือ้เกง็ก ำไรผลประกอบกำรงวดไตรมำส 1/2562 

อย่ำงไรกต็ำมดชันีเพิม่ขึน้ไดใ้นกรอบจ ำกดัเท่ำนัน้เนื่องจำกตลำดยงัมปัีจจยัเสีย่งจำกปัญหำกำรเมอืงในประเทศคอยกดดนั 

เดือนพฤษภำคม ตลำดปรบัตัวลงในทิศทำงเดียวกบัตลำดหุ้นอื่นๆทัว่โลก เนื่องจำกนักลงทุนกลบัมำกงัวลกบั

ปัญหำสงครำมกำรคำ้หลงัจำกสหรฐัประกำศปรบัขึน้ภำษีน ำเขำ้สนิคำ้จำกจนีรอบใหม่วงเงนิ 2 แสนลำ้นดอลลำร ์เป็น 25% 

จำกเดมิ 10% และพรอ้มทีจ่ะเรยีกเกบ็ภำษีสนิคำ้น ำเขำ้จำกจนีเพิม่อกี 3.25 แสนลำ้นเหรยีญในอตัรำ 25% ขณะทีจ่นีตอบโต้

ดว้ยกำรปรบัขึน้ภำษีน ำเขำ้สนิค้ำจำกสหรฐัมูลค่ำรวมประมำณ 60,000 ลำ้นเหรยีญ คลอบคลุมสนิค้ำกว่ำ 5,000 รำยกำร 

โดยจะจดัเกบ็ภำษีในหลำยอตัรำตัง้แต่ 5%-25% ขณะเดยีวกนัสหรฐัยงัประกำศแบนกลุ่มธุรกจิสนิคำ้เทคโนโลยใีนจนี อำท ิ

Huawei แม้สุดท้ำยสหรฐัจะประกำศเลื่อนค ำสัง่แบนดงักล่ำวออกไปอกี 90 วนั แต่กไ็ม่ช่วยให้ตลำดคลำยกงัวลกบัปัญหำ

ดงักล่ำว นอกจำกนี้ตลำดหุ้นบ้ำนเรำยังมีปัจจยักดดันจำกภำยใน อำทิ ตัวเลข GDP ประจ ำไตรมำส 1/2562 ขยำยตัว    

2.8% ต ่ำสุดในรอบ 4 ปี ควำมเสีย่งทำงกำรเมอืงเพิม่ขึน้หลงักำรจดัตัง้รฐับำลเป็นไปอย่ำงล่ำชำ้ โดยนักลงทุนต่ำงชำตขิำย

สทุธติัง้แต่ตน้ปี 2562 ที ่6,037 ลำ้นบำท 
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SET Index เดือนมิถุนำยน ปรบัตัวขึ้นอย่ำงร้อนแรง โดยมีปัจจยัหนุนหลักมำจำกกำรไหลเข้ำของ Fund flow 

ต่ำงชำต ิตอบรบั Fed และธนำคำรกลำงต่ำงๆสง่สญัญำณลดอตัรำดอกเบีย้และคำดว่ำจะมกีำรน ำโครงกำร QE กลบัมำใชก้นั

อกีครัง้ ประเดน็นี้กดดนัใหค้่ำเงนิดอลลำรส์หรฐัอ่อนค่ำ อตัรำผลตอบแทนพนัธบตัรของสหรฐัลดลงและต ่ำกว่ำเมื่อเทยีบกบั

พนัธบตัรของกลุ่มประเทศเกดิใหม่ กระตุน้ใหเ้กดิกำรเคลื่อนยำ้ยของเงนิลงทุนจำกประเทศพฒันำแลว้เขำ้สู่ตลำดเกดิใหม่มำก

ขึน้ นอกจำกนี้ตลำดหุน้บำ้นเรำยงัมปัีจจยับวกเฉพำะตวัจำกกำรจดัตัง้รฐับำลใหม่จงึหนุนให ้Set Index ปรบัขึน้รอ้นแรง โดย 

SET Index เดอืนมถุินำยน เพิม่ขึน้ 110 จุด (+6.8%) ปิดทีร่ะดบั 1,730 จุด มลูค่ำกำรซือ้ขำยเฉลีย่ 59,640 ลำ้นบำท ทรงตวั 

2.6% mom นักลงทุนต่ำงชำตซิือ้สทุธต่ิอเนื่องเป็นเดอืนที ่2 อกี 46,686 ลำ้นบำท สง่ผลให ้YTD พลกิเป็นบวก 40,649 ลำ้น

บำท 

SET Index เดอืนกรกฎำคม 2562 ตลำดหุ้นพกัตวัหลงัจำกที่ปรบัตวัขึน้อย่ำงรอ้นแรงกว่ำ 110 จุด (+6.8%) ใน

เดอืนมถุินำยน ทีผ่่ำนมำ โดยในเดอืนนี้ตลำดยงัคงคำดหวงัเฟดจะปรบัลดอตัรำดอกเบีย้ รฐับำลกลบัสู่ระบอบประชำธปิไตย

เตม็รปูแบบ สง่ผลใหส้ถำบนัจดัอนัดบัควำมน่ำเชื่อถอืของต่ำงประเทศ อำท ิFitch rating และ Moody ปรบัเพิม่ Outlook ของ

ประเทศขึน้จำก Stable เป็น Positive ส่งผลให ้Fund flow ต่ำงชำตยิงัไหลเขำ้ตลำดหุน้ไทยอย่ำงต่อเน่ือง อย่ำงไรกต็ำมดว้ย

ดชันีทีป่รบัขึน้ร้อนแรงไปแลว้ในเดอืนทีผ่่ำนมำท ำให ้Valuation ของ SET เริม่ตึงตวั,ตวัเลขเศรษฐกจิยงัอ่อนแอ โดยเฉพำะ

ตวัเลขกำรส่งออกเดอืนมถุินำยน (ไม่รวมทองค ำและน ้ำมนั) หดตวัมำกถึง 8%yoy หดตวัมำกสุดในรอบ 3 ปีครึง่ ปัญหำภยั

แล้งรุนแรงและขยำยตัวเป็นวงกว้ำงไปในหลำยพื้นที่ อีกทัง้ผลประกอบกำรของบรษิัทจดทะเบียนใน ไตรมำส 2/2562 มี

สญัญำณชะลอตวั กลุ่มธนำคำรแมง้บจะออกมำตำมตลำดคำดแต่เริม่เหน็สญัญำณ NPL สงูขึน้ในหลำยภำคธุรกจิ อกีทัง้ยงัมี

ปัจจยัลบจำกกำรออกมำตรกำรสกดักำรเกง็ก ำไรค่ำเงนิบำทของแบงกช์ำติ ปัจจยัเหล่ำนี้กดดนัใหน้ักลงทุนสถำบนัเดนิหน้ำ

ขำยปรบัพอรต์กดดนั SET Index ตลอดทัง้เดอืน 

โดยในช่วงเดอืนสงิหำคม 2562 SET Index ปรบัตวัลงในทศิทำงเดยีวกบัตลำดหุ้นต่ำงประเทศเนื่องจำกนักลงทุน

กลบัมำกงัวลต่อปัญหำสงครำมกำรค้ำที่รุนแรงมำกขึน้หลงัจำกจนีและสหรฐัต่ำงประกำศเพิม่ภำษีน ำเขำ้สนิคำ้ระหว่ำงกนั

เพิม่ขึน้ นอกจำกนี้นักลงทุนยงัเทขำยสนิทรพัย์เสีย่งเนื่องจำกกงัวลกบัภำวะเศรษฐกจิถดถอยหลงัจำกอตัรำผลตอบแทน

พนัธบตัรรฐับำลสหรฐัเกดิภำวะ Invert yield curve นอกจำกนี้ภำยในประเทศกม็ีปัจจยักดดนัเช่นกนั อำทิ GDP ไตรมำส 

2/2562 ขยำยตวั 2.3% ต ่ำสดุในรอบ 19 ไตรมำส, เกดิเหตุระเบดิ 9 จุด ในพืน้ทีข่องกรุงเทพฯ และ ผูต้รวจกำรแผ่นดนิยื่นให้

ศำลรฐัธรรมนูญวนิิจฉยัปมถวำยสตัยข์องนำยกฯ กดดนัให ้Set Index ณ สิน้เดอืนสงิหำคม ลดลง 57 จุด (-3.3%) ปิดทีร่ะดบั 

1,655 จุด แต่อย่ำงไรกต็ำมยงัคงมปัีจจยับวกทีค่ำดว่ำจะส่งผลดต่ีอตลำดหุน้ได้แก่ กนง.มมีต ิ5:2 เสยีงใหล้ดอตัรำดอกเบี้ย

นโยบำย 0.25% เป็น 1.5% ซึง่เป็นกำรลดอตัรำดอกเบีย้เป็นครัง้แรกในรอบ 4 ปี และครม.อนุมตัมิำตรกำรกระตุ้นเศรษฐกจิ 

3 ดำ้นมลูค่ำ 3.2 แสนลำ้นบำท เน้นมำตรกำรเร่งด่วน อำท ิแกปั้ญหำภยัแลง้ และช่วยเหลอืค่ำครองชพีซึง่คำดว่ำจะสำมำรถ

กระตุน้เศรษฐกจิได ้
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บรษิทัขอขอบพระคุณท่ำนผูถ้อืหน่วยลงทุนเป็นอย่ำงสงู ทีไ่ดม้อบควำมไวว้ำงใจใหบ้รษิทับรหิำรเงนิลงทุนของท่ำน 
บรษิทัยงัคงยนืยนัในควำมตัง้ใจและทุ่มเทควำมสำมำรถเพื่อบรหิำรเงนิของท่ำนอย่ำงมปีระสทิธภิำพสงูทีสุ่ดต่อไป  และหำก
ท่ำนมขีอ้สงสยัประกำรใด ท่ำนสำมำรถตดิต่อมำไดท้ี่บรษิัทหลกัทรพัย์จดักำรกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮำ้ส ์จ ำกดั หมำยเลข
โทรศพัท ์02-286-3484 หรอืทีอ่เีมล ์lhfund@lhfund.co.th 

 

 

ขอแสดงควำมนบัถอื 

                         บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดักำรกองทุน แลนด ์แอนด ์เฮำ้ส ์จ ำกดั 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:lhfund@lhfund.co.th
mailto:lhfund@lhfund.co.th
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กองทุนเปิด แอล เอช เฟลก็ซิเบ้ิล (LHFL) 
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กองทุนเปิด แอล เอช เฟลก็ซิเบ้ิล (LHFL) 
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กองทุนเปิด แอล เอช เฟลก็ซิเบ้ิล (LHFL) 

รายช่ือผูจ้ดัการกองทุน 
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กองทุนเปิด แอล เอช เฟลก็ซิเบ้ิล (LHFL) 

กองทุนเปิด แอล เอช เฟลก็ซิเบ้ิล 
ตารางเปรียบเทียบผลการด าเนินงาน 
ข้อมลู ณ วนัท่ี 30 สิงหาคม 2562 

 

 

 

 

 

 

 

ขอ้มลู ณ วนัที ่30 สงิหำคม 2562 
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กองทุนเปิด แอล เอช เฟลก็ซิเบ้ิล (LHFL) 

- เอกสำรกำรวดัผลกำรด ำเนินงำนของกองทุนรวมฉบบันี้ไดจ้ดัท ำขึน้ตำมมำตรฐำนกำรวดัผลกำรด ำเนินงำนของกองทุนรวม
ของสมำคมบรษิทัจดักำรลงทุน 

- ผลกำรด ำเนินงำนในอดตี/ผลกำรเปรยีบเทยีบผลกำรด ำเนินงำนทีเ่กีย่วขอ้งกบัผลติภณัฑใ์นตลำดทุน มไิดเ้ป็นสิง่ยนืยนัถงึ
ผลกำรด ำเนินงำนในอนำคต 

- ท ำควำมเขำ้ใจลกัษณะสนิคำ้ เงื่อนไข ผลตอบแทน และควำมเสีย่ง ก่อนตดัสนิใจ 
 
 

รายงานสถานะการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผกูพนั 
มลูค่า ณ วนัท่ี 31 สิงหาคม 2562 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายละเอียดการลงทนุ มลูค่าตามราคาตลาด % NAV

หลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิในประเทศ 81,152,932.81            106.26               

พนัธบตัรรฐับาล

     อายคุงเหลอืน้อยกวา่ 1 ปี 4,997,499.90             6.54                  

เงนิฝากธนาคาร 7,990,775.02             10.46                

หุน้สามญั 60,416,306.49            79.11                

หน่วยลงทุน 7,748,351.40             10.15                

ประเภทรายการค้างรบัค้างจ่ายหรอืหนี้สนิอืน่ ๆ (4,780,218.55)            (6.26)                 

มลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิ 76,372,714.26               100.00                  
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กองทุนเปิด แอล เอช เฟลก็ซิเบ้ิล (LHFL) 

รายละเอียดการลงทุนในหลกัทรพัย ์
มลูค่า ณ วนัท่ี 31 สิงหาคม 2562 

 

อตัราส่วน จ านวนเงินต้น มลูค่ายติุธรรม

(%) หรือ จ านวนหุ้น/ (บาท)

หน่วย

เงินฝากธนาคาร

ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) 10.46 7,986,473.79 7,990,775.02

          รวมเงินฝากธนาคาร 10.46 7,990,775.02

พนัธบตัรรฐับาล

ธนาคารแห่งประเทศไทย 6.54 5,000.00 4,997,499.90

          รวมพนัธบตัรรฐับาล 6.54 4,997,499.90

หุ้นสามญั

     หมวดธุรกจิการแพทย์

บรษิทั กรุงเทพดุสติเวชการ จ ากดั(มหาชน) 1.00 32,200.00 759,920.00

บรษิทั บางกอก เชน ฮอสปิทอล จ ากดั (มหาชน) 1.01 48,300.00 772,800.00

บรษิทั โรงพยาบาลราชธาน ีจ ากดั (มหาชน) 1.05 31,200.00 803,400.00

     หมวดธุรกจิขนสง่และโลจสิตกิส์

บรษิทั ท่าอากาศยานไทย จ ากดั (มหาชน) 6.56 69,600.00 5,011,200.00

บรษิทั บทีเีอส กรุ๊ป โฮลดิ้ง จ ากดั (มหาชน) 2.00 112,900.00 1,524,150.00

บรษิทั พรมิา มารนี จ ากดั (มหาชน) 2.10 173,700.00 1,606,725.00

บรษิทัทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 1.95 133,100.00 1,490,720.00

     หมวดธุรกจิเงนิทุนและหลกัทรพัย์

บรษิทั ราชธาน ีลสิซิง่ จ ากดั (มหาชน) 0.48 51,800.00 367,780.00

บรษิทั ศรสีวสัดิ ์พาวเวอร์ 1979 จ ากดั (มหาชน) 1.52 20,800.00 1,159,600.00

     หมวดธุรกจิเทคโนโลยี

บรษิทั เน็ตเบย ์จ ากดั (มหาชน) 0.58 12,900.00 441,825.00

     หมวดธุรกจิเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร

บรษิทั เทเลคอมเอเซยี คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 1.42 172,300.00 1,085,490.00

บรษิทั อนิทชั โฮลดิ้งส ์จ ากดั (มหาชน) 2.75 32,800.00 2,099,200.00

บรษิทั แอดวานซ ์อนิโฟร์ เซอร์วสิ จ ากดั (มหาชน) 2.98 9,800.00 2,273,600.00

     หมวดธุรกจิธนาคาร

ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 3.02 13,500.00 2,308,500.00

ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 1.52 67,300.00 1,157,560.00

ธนาคารเกยีรตนิาคนิ จ ากดั (มหาชน) 2.52 26,500.00 1,921,250.00

ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) 1.50 9,300.00 1,148,550.00

บรษิทั ทุนธนชาต จ ากดั (มหาชน) 1.04 14,100.00 796,650.00

รายละเอียด
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กองทุนเปิด แอล เอช เฟลก็ซิเบ้ิล (LHFL) 

รายละเอียดการลงทุนในหลกัทรพัย ์(ต่อ) 
มลูค่า ณ วนัท่ี 31 สิงหาคม 2562 

 

อตัราส่วน จ านวนเงินต้น มลูค่ายติุธรรม

(%) หรือ จ านวนหุ้น/ (บาท)

หน่วย

     หมวดธุรกจิธุรกจิการเกษตร

บรษิทั จเีอฟพที ีจ ากดั (มหาชน) 0.48 20,500.00 369,000.00

     หมวดธุรกจิบรกิารรบัเหมาก่อสรา้ง

บรษิทั ช.การช่าง จ ากดั (มหาชน) 0.92 30,000.00 699,000.00

บรษิทั ซฟีโก้ จ ากดั (มหาชน) 1.19 121,600.00 912,000.00

     หมวดธุรกจิประกนัภยัและประกนัชวีติ

บรษิทั ทคีวิเอม็ คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 1.05 16,300.00 798,700.00

     หมวดธุรกจิปิโตรเคมแีละเคมภีณัฑ์

บรษิทั พทีที ีโกลบอล เคมคิอล จ ากดั (มหาชน) 0.98 14,000.00 745,500.00

     หมวดธุรกจิพลงังานและสาธารณูปโภค

บรษิทั กนักุลเอน็จเินยีริง่ จ ากดั (มหาชน) 2.16 517,700.00 1,646,286.00

บรษิทั โกลบอล เพาเวอร์ ซนิเนอร์ยี ่จ ากดั (มหาชน) 0.49 5,200.00 377,000.00

บรษิทั จดัการและพฒันาทรพัยากรน ้าภาคตะวนัออก จ ากดั (มหาชน) 0.97 58,700.00 739,620.00

บรษิทั ททีดีบับลวิ จ ากดั (มหาชน) 1.01 54,900.00 768,600.00

บรษิทั ไทยออยล ์จ ากดั (มหาชน) 0.99 11,200.00 758,800.00

บรษิทั บ.ีกรมิ เพาเวอร์ จ ากดั (มหาชน) 1.51 29,400.00 1,153,950.00

บรษิทั บซีพีจี ีจ ากดั (มหาชน) 1.01 41,300.00 772,310.00

บรษิทั ปตท. จ ากดั (มหาชน) 4.91 84,800.00 3,752,400.00

บรษิทั ปตท. ส ารวจและผลติปิโตรเลยีม จ ากดั (มหาชน) 4.25 26,100.00 3,249,450.00

บรษิทั พลงังานบรสิทุธิ ์จ ากดั (มหาชน) 2.51 40,600.00 1,918,350.00

บรษิทั ราช กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 1.49 15,500.00 1,139,250.00

บรษิทั ไออาร์พซี ีจ ากดั (มหาชน) 0.51 97,700.00 386,892.00

     หมวดธุรกจิพฒันาอสงัหารมิทรพัย์

บรษิทั ควอลติี้เฮา้ส ์จ ากดั (มหาชน) 0.48 123,700.00 363,678.00

บรษิทั ดบับลวิเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 1.02 159,000.00 782,280.00

บรษิทั ย ูซติี้ จ ากดั (มหาชน) 0.04 2,967,549.00 29,675.49

บรษิทั สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จ ากดั (มหาชน) 1.60 175,400.00 1,219,030.00

บรษิทัเซน็ทรลัพฒันา จ ากดั (มหาชน) 0.95 10,800.00 726,300.00

     หมวดธุรกจิพาณิชย์

บรษิทั ซพี ีออลล ์จ ากดั (มหาชน) 4.41 40,100.00 3,368,400.00

บรษิทั ดูโฮม จ ากดั (มหาชน) 0.44 38,200.00 338,070.00

บรษิทั เบอร์ลี ่ยคุเกอร์ จ ากดั (มหาชน) 1.97 27,700.00 1,502,725.00

     หมวดธุรกจิวสัดุก่อสรา้ง

บรษิทั ทปิโก้แอสฟัลท์ จ ากดั (มหาชน) 1.11 41,500.00 850,750.00

บรษิทั ทโีอเอ เพน้ท์ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 0.49 9,200.00 374,900.00

รายละเอียด
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กองทุนเปิด แอล เอช เฟลก็ซิเบ้ิล (LHFL) 

รายละเอียดการลงทุนในหลกัทรพัย ์(ต่อ) 
มลูค่า ณ วนัท่ี 31 สิงหาคม 2562 

 
 
 
 
 
 
 
 

อตัราส่วน จ านวนเงินต้น มลูค่ายติุธรรม

(%) หรือ จ านวนหุ้น/ (บาท)

หน่วย

     หมวดธุรกจิสือ่และสิง่พมิพ์

บรษิทั วจีไีอ จ ากดั (มหาชน) 1.00 78,200.00 762,450.00

บรษิทั อาร์.เอส. โปรโมชัน่ จ ากดั (มหาชน) 0.49 22,200.00 377,400.00

     หมวดธุรกจิอาหารและเครื่องดื่ม

บรษิทั เจรญิโภคภณัฑอ์าหาร จ ากดั (มหาชน) 1.67 43,200.00 1,274,400.00

บรษิทั ไทยยเูนีย่น กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 0.53 23,300.00 405,420.00

บรษิทั โอสถสภา จ ากดั (มหาชน) 1.47 30,400.00 1,124,800.00

          รวมหุ้นสามญั 79.11 60,416,306.49

หน่วยลงทนุ

     หมวดธุรกจิกองทุนรวมอสงัหารมิทรพัยแ์ละกองทรสัต์เพือ่การลงทุนในอสงัหารมิทรพัย์

ทรสัต์เพือ่การลงทุนในสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัย ์CPN รเีทล โกรท 0.98 21,800.00 752,100.00

ทรสัต์เพือ่การลงทุนในสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัย ์แกรนด์ คาแนล แลนด์ 0.94 53,100.00 716,850.00

ทรสัต์เพือ่การลงทุนในสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัย ์เอส ไพรม ์โกรท 0.50 27,400.00 380,860.00

ทรสัต์เพือ่การลงทุนในสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัยเ์หมราช 0.50 41,800.00 382,470.00

ทรสัต์เพือ่การลงทุนในอสงัหารมิทรพัยแ์ละสทิธกิารเช่าดบับลวิเอชเอ พรเีมีย่ม โกรท 1.04 43,000.00 795,500.00

ทรสัต์เพือ่การลงทุนในอสงัหารมิทรพัยแ์ละสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัย ์เอไอเอม็ คอมเมอร์เชยีล โกรท 2.57 194,600.00 1,965,460.00

ทรสัต์เพือ่การลงทุนในอสงัหารมิทรพัยแ์ละสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัยเ์พือ่อุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พรอ็พเพอร์ตี้ 1.09 49,300.00 833,170.00

     หมวดธุรกจิเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร

กองทุนรวมโครงสรา้งพืน้ฐานโทรคมนาคม ดจิทิลั 1.54 69,406.00 1,172,961.40

กองทุนรวมโครงสรา้งพืน้ฐานบรอดแบนด์อนิเทอร์เน็ต จสัมนิ 0.98 65,700.00 748,980.00

          รวมหน่วยลงทนุ 10.15 7,748,351.40

รวมเงินลงทนุ 106.26 81,152,932.81

รายการค้างจา่ยหรือหน้ีสินอ่ืน ๆ -6.26 -4,780,218.55

มลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิ 100.00 76,372,714.26

รายละเอียด
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กองทุนเปิด แอล เอช เฟลก็ซิเบ้ิล (LHFL) 

รายละเอียดตวัตราสารและอนัดบัความน่าเช่ือถือของตราสารแห่งหน้ี เงินฝาก หรือตราสารก่ึงหน้ีก่ึงทุน 
มลูค่า ณ วนัท่ี 31 สิงหาคม 2562 

 

สถาบนัการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ TRIS Rating 

ค าอธิบายการจดัอนัดบัเครดิตตราสารหน้ีระยะกลางและยาวมีอายุตัง้แต่ 1 ปีขึน้ไป 

AAA อนัดบัเครดิตสูงสุด มคีวำมเสี่ยงต ่ำที่สุด ผู้ออกตรำสำรหนี้มีควำมสำมำรถในกำรช ำระดอกเบี้ยและคนืเงนิต้นใน
เกณฑส์งูสดุ และไดร้บัผลกระทบน้อยมำกจำกกำรเปลีย่นแปลงทำงธุรกจิ เศรษฐกจิ และสิง่แวดลอ้มอื่นๆ 

AA มคีวำมเสีย่งต ่ำมำก ผูอ้อกตรำสำรหนี้มคีวำมสำมำรถในกำรช ำระดอกเบีย้และคนืเงนิต้นในเกณฑส์ูงมำก แต่อำจ
ไดร้บัผลกระทบจำกกำรเปลีย่นแปลงทำงธุรกจิ เศรษฐกจิ และสิง่แวดลอ้มอื่นๆ มำกกว่ำอนัดบัเครดติทีอ่ยู่ในระดบั 
AAA 

A มคีวำมเสีย่งในระดบัต ่ำ ผู้ออกตรำสำรหนี้มคีวำมสำมำรถในกำรช ำระดอกเบี้ยและคนืเงนิต้นในเกณฑ์สงู แต่อำจ
ได้รบัผลกระทบจำกกำรเปลี่ยนแปลงทำงธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ มำกกว่ำอนัดบัเครดิตที่อยู่ใน
ระดบัสงูกว่ำ 

BBB มคีวำมเสี่ยงในระดบัปำนกลำง ผู้ออกตรำสำรหนี้มคีวำมสำมำรถในกำรช ำระดอกเบี้ยและคนืเงนิต้นในเกณฑ์ที่
เพียงพอ แต่มีควำมอ่อนไหวต่อกำรเปลี่ยนแปลงทำงธุรกิจ เศรษฐกจิ และสิง่แวดล้อมอื่นๆ มำกกว่ำ และอำจมี
ควำมสำมำรถในกำรช ำระหนี้อ่อนแอลงเมื่อเทยีบกบัอนัดบัเครดติทีอ่ยู่ในระดบัสงูกว่ำ 

BB มคีวำมเสีย่งในระดบัสงู ผูอ้อกตรำสำรหนี้มคีวำมสำมำรถในกำรช ำระดอกเบีย้และคนืเงนิต้นในเกณฑต์ ่ำกว่ำระดบั
ปำนกลำง และจะไดร้บัผลกระทบจำกกำรเปลีย่นแปลงทำงธุรกจิ เศรษฐกจิ และสิง่แวดลอ้มอื่นๆ ค่อนขำ้งชดัเจน 
ซึง่อำจสง่ใหค้วำมสำมำรถในกำรช ำระหนี้อยู่ในเกณฑท์ีไ่ม่เพยีงพอ 

B มคีวำมเสีย่งในระดบัสงูมำก ผูอ้อกตรำสำรหนี้มคีวำมสำมำรถในกำรช ำระดอกเบีย้และคนืเงนิต้นในเกณฑต์ ่ำ และ
อำจจะหมดควำมสำมำรถหรือควำมตัง้ใจในกำรช ำระหนี้ได้ตำมกำรเปลี่ยนแปลงของสถำนกำรณ์ทำงธุรกิจ 
เศรษฐกจิ และสิง่แวดลอ้มอื่นๆ  

C มคีวำมเสีย่งในกำรผดินัดช ำระหนี้สงูทีสุ่ด ผู้ออกตรำสำรหนี้ไม่มคีวำมสำมำรถในกำรช ำระดอกเบี้ยและคนืเงนิต้น
ตำมก ำหนดอย่ำงชดัเจน โดยตอ้งอำศยัเงื่อนไขทีเ่อือ้อ ำนวยทำงธุรกจิ เศรษฐกจิ และสิง่แวดลอ้มอื่นๆ อย่ำงมำกจงึ
จะมคีวำมสำมำรถในกำรช ำระหนี้ได ้

D เป็นระดบัทีอ่ยู่ในสภำวะผดินดัช ำระหนี้ โดยผูอ้อกตรำสำรหนี้ไม่สำมำรถช ำระดอกเบี้ยและคนืเงนิตน้ไดต้ำมก ำหนด 
อนัดบัเครดติจาก AA ถงึ C อาจมเีครือ่งหมายบวก (+) หรอืลบ (-) ต่อท้ายเพือ่จ าแนกความแตกต่างของคุณภาพของ

อนัดบัเครดติภายในระดบัเดยีวกนั 

 

ประเภท                        ผูอ้อก อนัดบั มลูค่าตาม

ความน่าเช่ือถอื ราคาตลาด

พนัธบตัร ธนาคารแห่งประเทศไทย 4,997,499.90                     

เงนิฝาก ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั AA+(FITCH) 7,990,775.02                     
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ค าอธิบายการจดัอนัดบัเครดิตตราสารหน้ีระยะสัน้มีอายุต า่กว่า 1 ปี 

T1 ผูอ้อกตรำสำรหนี้มสีถำนะทัง้ทำงดำ้นกำรตลำดและกำรเงนิที่แขง็แกร่งในระดบัดมีำก และนักลงทุนจะไดร้บัควำม

คุม้ครองจำกกำรผดินดัช ำระหนี้ทีด่กีว่ำอนัดบัเครดติในระดบัอื่น ผูอ้อกตรำสำรทีไ่ดร้บัอนัดบัเครดติในระดบัดงักล่ำว

ซึง่มเีครื่องหมำย “+” ดว้ยจะไดร้บัควำมคุม้ครองดำ้นกำรผดินดัช ำระหนี้ทีส่งูยิง่ขึน้ 

T2 ผูอ้อกตรำสำรหนี้มสีถำนะทัง้ทำงดำ้นกำรตลำดและกำรเงนิทีแ่ขง็แกร่งในระดบัด ีและมคีวำมสำมำรถในกำรช ำระ

หนี้ระยะสัน้ในระดบัทีน่่ำพอใจ 

T3 ผูอ้อกตรำสำรหนี้มคีวำมสำมำรถในกำรช ำระหนี้ระยะสัน้ในระดบัทีย่อมรบัได ้

T4 ผูอ้อกตรำสำรหนี้มคีวำมสำมำรถในกำรช ำระหนี้ระยะสัน้ทีค่่อนขำ้งอ่อนแอ 

อันดับเครดิตทุกประเภททีจ่ ัดโดย TRIS Rating เป็นอันดับเครดิตตราสารหนี้ ในตระกูลเงินบาท ซึง่สะท้อน

ความสามารถในการช าระหนี้ของผูอ้อกตราสารโดยไม่รวมความเสีย่งในการเปลีย่นแปลงการช าระหนี้จากสกุลเงนิบาทเป็น

สกุลเงนิตราต่างประเทศ 

นอกจำกกนี้ TRIS Rating ยงัก ำหนด “แนวโน้มอนัดบัเครดติ” (Rating Outlook) เพื่อสะท้อนควำมเป็นไปไดข้องกำร

เปลีย่นแปลงอนัดบัเครดติของผูอ้อกตรำสำรในระยะปำนกลำงหรอืระยะยำว โดย TRIS Rating จะพจิำรณำถงึโอกำสทีจ่ะเกดิ

กำรเปลี่ยนแปลงของภำวะอุตสำหกรรมและสภำพแวดล้อมทำงธุรกิจในอนำคตของผู้ออกตรำสำรที่อำจกระทบต่อ

ควำมสำมำรถในกำรช ำระหนี้ ทัง้นี้ แนวโน้มอนัดบัเครดติทีอ่อกใหแ้ก่หน่วยงำนหนึ่งๆ จะเทยีบเท่ำกบัควำมสำมำรถในกำร

ช ำระหนี้ของหน่วยงำนนัน้ๆ แนวโน้มอนัดบัเครดติแบ่งออกเป็น 4 ระดบั ไดแ้ก่ 

Positive  หมำยถงึ อนัดบัเครดติอำจปรบัขึน้ 

Stable  หมำยถงึ อนัดบัเครดติอำจไม่เปลีย่นแปลง 

Negative หมำยถงึ อนัดบัเครดติอำจปรบัลดลง 

Developing หมำยถงึ อนัดบัเครดติอำจปรบัขึน้ ปรบัลดลง หรอืไม่เปลีย่นแปลง 

สถาบนัการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ Fitch Rating 
ค าอธิบายการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือระยะยาว ส าหรบัประเทศไทย 

AAA(tha) แสดงถงึระดบัควำมน่ำเชื่อถอืขัน้สงูสดุของอนัดบัควำมน่ำเชื่อถอืภำยในประเทศไทย ซึง่ก ำหนดโดย Fitch โดย
อนัดบัควำมน่ำเชื่อถอืนี้จะมอบใหก้บัอนัดบัควำมน่ำเชื่อถอืทีม่คีวำมเสีย่ง “น้อยทีส่ดุ” เมื่อเปรยีบเทยีบกบัผูอ้อก
ตรำสำรหรอืตรำสำรอื่นในประเทศไทย และโดยปกติแล้วจะก ำหนดให้แก่ตรำสำรทำงกำรเงินที่ออกหรอืค ้ำ
ประกนัโดยรฐับำล 
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AA(tha) แสดงถงึระดบัควำมน่ำเชื่อถอืขัน้สงูมำกเปรยีบเทยีบกบัผูอ้อกตรำสำรหรอืตรำสำรอื่นในประเทศไทย โดยระดบั
ควำมน่ำเชื่อถือของตรำสำรทำงกำรเงนิขัน้นี้ต่ำงจำกผูอ้อกตรำสำรหรอืตรำสำรอื่นที่ได้รบักำรจดัอนัดบัควำม
น่ำเชื่อถอืขัน้สงูสดุของประเทศไทยเพยีงเลก็น้อย 

BBB (tha) แสดงถึงระดบัควำมน่ำเชื่อถือขัน้ปำนกลำงเมื่อเปรยีบเทยีบกบัผู้ออกตรำสำรหรอืตรำสำรอื่นในประเทศไทย 
อย่ำงไรกด็มีคีวำมเป็นไปไดม้ำกว่ำกำรเปลีย่นแปลงของสถำนกำรณ์หรอืสภำพทำงเศรษฐกจิจะมผีลกระทบต่อ
ควำมสำมำรถในกำรช ำระหนี้ได้ตรงตำมก ำหนดเวลำของตรำสำรทำงกำรเงนิเหล่ำนี้มำกกว่ำตรำสำรหนี้อื่นที่
ไดร้บักำรจดัอนัดบัควำมน่ำเชื่อถอืในประเภททีส่งูกว่ำ 

BB (tha) แสดงถงึระดบัควำมน่ำเชื่อถอืค่อนขำ้งต ่ำเมื่อเปรยีบเทยีบกบัผูอ้อกตรำสำรหรอืตรำสำรอื่นในประเทศไทย กำร
ช ำระหนี้ตำมเงื่อนไขของตรำสำรเหล่ำนี้ภำยในประเทศนัน้ๆ มคีวำมไม่แน่นอนในระดบัหนึ่งและควำมสำมำรถ
ในกำรช ำระหนี้คนืตำมก ำหนดเวลำจะมคีวำมไม่แน่นอนมำกขึน้ตำมกำรเปลีย่นแปลงของเศรษฐกจิในทำงลบ 

B (tha) แสดงถึงระดับควำมน่ำเชื่อถือขัน้ต ่ำอย่ำงมีนัยส ำคัญเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตรำสำรหรอืตรำสำรอื่นใน
ประเทศไทย กำรปฏิบตัิตำมเงื่อนไขของตรำสำรหนี้และขอ้ผูกพนัทำงกำรเงนิยงัคงเป็นไปได้ในปัจจุบนั แต่
ควำมมัน่คงยงัจ ำกดัอยู่ในระดบัหนึ่งเท่ำนัน้ และควำมสำมำรถในกำรช ำระหนี้คนืตำมก ำหนดเวลำอย่ำงต่อเนื่อง
นัน้ไม่แน่นอน ขึน้อยู่กบัสภำวะทีเ่อือ้ต่อกำรด ำเนินธุรกจิและสภำพทำงเศรษฐกจิ 

CCC(tha), CC(tha), C(tha)   แสดงถงึระดบัควำมน่ำเชื่อถอืขัน้ต ่ำมำกเมื่อเปรยีบเทยีบกบัผูอ้อกตรำสำรหรอืตรำสำรอื่นใน
ประเทศไทย ควำมสำมำรถในกำรปฏบิตัิตำมข้อผูกพนัทำงกำรเงนิขึน้อยู่กบัสภำวะที่เอื้อต่อกำรด ำเนินธุรกจิ
และกำรพฒันำทำงเศรษฐกจิเพยีงอย่ำงเดยีว 

D(tha) อนัดบัควำมน่ำเชื่อถอืเหล่ำนี้ จะถูกก ำหนดใหส้ ำหรบัองคก์รหรอืตรำสำรหนี้ซึง่ก ำลงัอยู่ในภำวะผดินัดช ำระหนี้
ในปัจจุบนั 

ค าอธิบายการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือระยะสัน้ ส าหรบัประเทศไทย 

F1 (tha) แสดงถงึระดบัควำมสำมำรถขัน้สงูสุดในกำรช ำระหนี้ตำมเงื่อนไขของตรำสำรตรงตำมก ำหนดเมื่อเปรยีบเทยีบ

กบัผูอ้อกตรำสำรหรอืตรำสำรอื่นๆในประเทศไทย ภำยใตอ้นัดบัควำมน่ำเชื่อถอืน้ีจะมอบใหส้ ำหรบัอนัดบัควำม

น่ำเชื่อถอืทีม่คีวำมเสีย่ง “น้อยทีส่ดุ” เมื่อเปรยีบเทยีบกบัผูอ้อกตรำสำรอื่นในประเทศเดยีวกนัและโดยปกตแิลว้

จะก ำหนดให้กบัตรำสำรทำงกำรเงนิที่ออกหรอืค ้ำประกนัโดยรฐับำล ในกรณีที่มรีะดบัควำมน่ำเชื่อถือสูงเป็น

พเิศษจะมสีญัลกัษณ์ “+” แสดงไวเ้พิม่เตมิจำกอนัดบัควำมน่ำเชื่อถอืทีก่ ำหนด 

F2 (tha) แสดงถงึระดบัควำมสำมำรถในกำรช ำระหนี้ตำมเงื่อนไขทำงกำรเงนิของตรำสำรตำมก ำหนดเวลำในระดบัทีน่่ำ

พอใจเมื่อเปรียบเทียบกบัผู้ออกตรำสำรหรือตรำสำรอื่นๆในประเทศไทย อย่ำงไรก็ดี ระดบัควำมน่ำเชื่อถือ

ดงักล่ำวยงัไม่อำจเทยีบเท่ำกบักรณีทีไ่ดร้บักำรจดัอนัดบัควำมน่ำเชื่อถอืทีส่งูกว่ำ 

F3 (tha) แสดงถงึระดบัควำมสำมำรถในกำรช ำระหนี้ตำมเงื่อนไขทำงกำรเงนิของตรำสำรตำมก ำหนดเวลำในระดบัปำน

กลำงเมื่อเปรยีบเทยีบกบัผูอ้อกตรำสำรหรอืตรำสำรอื่นๆในประเทศไทย ควำมสำมำรถในกำรช ำระหนี้ดงักล่ำว
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จะมคีวำมไม่แน่นอนมำกขึน้ไปตำมควำมเปลีย่นแปลงในทำงลบในระยะสัน้มำกกว่ำตรำสำรทีไ่ดร้บักำรจดัอนัดบั

ควำมน่ำเชื่อถอืทีส่งูกว่ำ 

B (tha) แสดงถึงระดบัควำมสำมำรถในกำรช ำระหนี้ตำมเงื่อนไขทำงกำรเงนิของตรำสำรตำมก ำหนดเวลำทีไ่ม่แน่นอน

เมื่อเปรยีบเทยีบกบัผูอ้อกตรำสำรหรอืตรำสำรอื่นๆในประเทศไทย ควำมสำมำรถในกำรช ำระหนี้ดงักล่ำวจะไม่

แน่นอนมำกขึน้ตำมกำรเปลีย่นแปลงทำงเศรษฐกจิแลกำรเงนิในทำงลบระยะสัน้ 

C (tha) แสดงถงึระดบัควำมสำมำรถในกำรช ำระหนี้ตำมเงื่อนไขทำงกำรเงนิของตรำสำรตำมก ำหนดเวลำทีไ่ม่แน่นอนสงู

เมื่อเปรยีบเทยีบกบัผู้ออกตรำสำรหรอืตรำสำรอื่นๆในประเทศไทย ควำมสำมำรถในกำรปฏบิตัิตำมขอ้ผูกพนั

ทำงกำรเงนิขึน้อยู่กบัสภำวะทีเ่อือ้ต่อกำรด ำเนินธุรกจิและสภำพกำรณ์ทำงเศรษฐกจิเท่ำนัน้ 

D (tha) แสดงถงึกำรผดินดัช ำระหนี้ทีไ่ดเ้กดิขึน้แลว้หรอืก ำลงัจะเกดิขึน้ 

หมายเหตปุระกอบการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือในระยะยาว ในระยะสัน้ ส าหรบัประเทศไทย 

เครื่องบ่งชีพ้เิศษส ำหรบัประเทศไทย “tha” จะถูกระบุไวต่้อจำกอนัดบัควำมน่ำเชื่อถอืทุกระดบั เพื่อแยกควำมแตกต่ำง

ออกจำกกำรจดัอนัดบัควำมน่ำเชื่อถอืระดบัสำกล เครื่องหมำย “ + ” หรอื “ - ” อำจจะถูกระบุไวเ้พิม่เตมิต่อจำกอนัดบัควำม

น่ำเชื่อถอืส ำหรบัประเทศหนึ่งๆ เพื่อแสดงถงึสถำนะย่อยโดยเปรยีบเทยีบกนัภำยในอนัดบัควำมน่ำเชื่อถอืขึน้หลกั ทัง้นี้ จะไม่

มกีำรระบุสญัลกัษณ์ต่อทำ้ยดงักล่ำว ส ำหรบัอนัดบัควำมน่ำเชื่อถอืระดบั “AAA (tha)” หรอือนัดบัทีต่ ่ำกว่ำ “CCC (tha)” 

ส ำหรบัอนัดบัควำมน่ำเชื่อถอืในระยะยำวและจะไม่มกีำรระบุสญัลกัษณ์ต่อทำ้ยดงักล่ำวส ำหรบัอนัดบัควำมน่ำเชื่อถือใน

ระยะสัน้ นอกเหนือจำก “F1 (tha)” 

สญัญำณกำรปรบัอนัดบัควำมน่ำเชื่อถอื (Rating Watch) : สญัญำณกำรปรบัอนัดบัควำมน่ำเชื่อถอืจะถูกใชเ้พื่อแจง้ให้
นกัลงทุนทรำบว่ำมคีวำมเป็นไปไดท้ีจ่ะมกีำรเปลีย่นแปลงอนัดบัควำมน่ำเชื่อถอืและแจง้แนวโน้มทศิทำงของกำรเปลีย่นแปลง
ดงักล่ำว สญัญำณดงักล่ำวอำจระบุเป็น “สญัญำณบวก” ซึง่บ่งชีแ้นวโน้มในกำรปรบัอนัดบัควำมน่ำเชื่อถอืใหส้งูขึน้ “สญัญำณ
ลบ” จะบ่งชีแ้นวโน้มในกำรปรบัอนัดบัควำมน่ำเชื่อถอืใหต้ ่ำลง หรอื “สญัญำณววิฒัน์” ในกรณีทีอ่นัดบัควำมน่ำเชื่อถอือำจจะ
ไดร้บักำรปรบัขึน้ ปรบัลง หรอืคงที ่โดยปกติสญัญำณกำรปรบัอนัดบัควำมน่ำเชื่อถือมกัจะถูกระบุไวส้ ำหรบัช่วงระยะเวลำ
สัน้ๆ 
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กองทุนเปิด แอล เอช เฟลก็ซิเบ้ิล (LHFL) 

รายงานสรปุเงินลงทุน 
มลูค่า ณ วนัท่ี 31 สิงหาคม 2562 

 

 
 
 
 

 
รายช่ือหุ้นท่ีลงทุน 10 อนัดบัแรก พร้อมสดัส่วนการลงทุน 

มลูค่า ณ วนัท่ี 31 สิงหาคม 2562 

 
 
 
 
 
 

กลุม่ของตราสารการลงทนุ มลูค่าตามราคาตลาด % NAV

(ก) ตราสารภาครฐัไทย/ตราสารภาครฐัต่างประเทศ 4,997,499.90               6.54           

(ข) ตราสารทีธ่นาคารทีม่กีฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ ธนาคารพาณิชย์ 7,990,775.02               10.46          

หรอืบรษิทัเงนิทุนเป็นผูอ้อก/สัง่จ่าย/รบัอาวลั/ค า้ประกนั

(ค) ตราสารทีม่อีนัดบัความน่าเชื่อถอือยูใ่นอนัดบัทีส่ามารถ -                           -             

ลงทุนได้ (Investment grade)

(ง) ตราสารทีม่อีนัดบัความน่าเชื่อถอือยูใ่นอนัดบัต ่ากวา่อนัดบัที่ -                           -             

สามารถลงทุนได้ (Investment grade) หรอืไม่ม ีRating

ล าดบั ช่ือย่อ ร้อยละของเงินลงทุน

1 AOT 6.56

2 PTT 4.91

3 CPALL 4.41

4 PTTEP 4.25

5 BBL 3.02

6 ADVANC 2.98

7 INTUCH 2.75

8 AIMCG 2.57

9 KKP 2.52

10 EA 2.51บรษิทั พลงังานบรสิุทธิ ์จ ากดั (มหาชน)

บรษิทั ปตท. ส ารวจและผลติปิโตรเลยีม จ ากดั (มหาชน)

ธนาคาร กรุงเทพ จ ากดั (มหาชน)

บรษิทั แอดวานซ์ อนิโฟร์ เซอร์วสิ จ ากดั (มหาชน)

บรษิทั อนิทชั โฮลดิง้ส ์จ ากดั (มหาชน)

ทรสัต์เพือ่การลงทนุในอสงัหารมิทรพัยแ์ละสทิธกิารเชา่

อสงัหารมิทรพัย ์เอไอเอม็ คอมเมอร์เชยีล โกรท

ธนาคารเกยีรตินาคนิ จ ากดั (มหาชน)

บรษิทั ซ.ีพ.ีออลล์  จ ากดั (มหาชน)

บรษิทั ทา่อากาศยานไทย จ ากดั (มหาชน)

บรษิทั ปตท. จ ากดั (มหาชน)

ช่ือหลกัทรพัย์

สดัส่วนเงนิลงทุนขัน้สงูต่อมลูค่าทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุนส าหรบักลุ่มตราสารตาม (ง) เท่ากบั 0% NAV 
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กองทุนเปิด แอล เอช เฟลก็ซิเบ้ิล (LHFL) 

รายงานการลงทุนท่ีไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน 
รอบ 6 เดือนระหว่างวนัท่ี 1 มีนาคม 2562 ถึงวนัท่ี 31 สิงหาคม 2562 

วนัที ่ รำยละเอยีด กำรด ำเนินกำรแกไ้ข 
  

 
 

 

 
การใช้สิทธิออกเสียงในท่ีประชุมผู้ถือหุ้น 

ผูล้งทุนสำมำรถตรวจดแูนวทำงในกำรใชส้ทิธอิอกเสยีงและกำรด ำเนินกำรใชส้ทิธอิอกเสยีงไดท้ี ่website ของบรษิทั
จดักำร www.lhfund.co.th 

 

 
รายงานรายช่ือของบคุคลท่ีเก่ียวข้อง ท่ีมีการท าธรุกรรมกบักองทุนรวม 

 กองทุนเปิด แอล เอช เฟลก็ซเิบิ้ล มีกำรท ำธุรกรรมกบับุคคลที่เกี่ยวขอ้งในรอบระยะเวลำตัง้แต่วนัที่  1 มนีำคม 

2562 ถงึวนัที ่31 สงิหำคม 2562 ตำมรำยชื่อ ดงันี้ 

- บรษิทัหลกัทรพัย ์แลนด ์แอนด ์เฮำ้ส ์จ ำกดั (มหำชน)    
- บรษิทั ควอลติีเ้ฮำ้ส ์จ ำกดั (มหำชน) 

 
หมายเหต ุ: ผูล้งทุนสำมำรถตรวจสอบกำรท ำธุรกรรมกบับุคคลทีเ่กีย่วขอ้งกบักองทุนรวม ไดท้ีบ่รษิทัจดักำรโดยตรง หรอืที ่website ของบรษิทั

หลกัทรพัยจ์ดักำรกองทุน แลนด ์แอนด ์เฮำ้ส ์จ ำกดั www.lhfund.co.th และส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. www.sec.or.th 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.lhfund.co.th/
http://www.lhfund.co.th/
http://www.lhfund.co.th/
http://www.lhfund.co.th/
http://www.sec.or.th/
http://www.sec.or.th/
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กองทุนเปิด แอล เอช เฟลก็ซิเบ้ิล (LHFL) 

การรบัผลประโยชน์ตอบแทนเน่ืองจากการใช้บริการบุคคลอ่ืนๆ (Soft Commission) 

 

จ านวน บริษัทท่ีให้ผลประโยชน์ ข่าวสาร, บทวิเคราะห์ จดัเย่ียมชมบริษัท สมัมนา เหตผุลในการรบัผลประโยชน์

1 ธนาคารกสกิรไทย จ ากดั (มหาชน) P - - เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

2 ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) P - - เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

3 ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) P - - เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

4 ธนาคารกรุงศรอียธุยา จ ากดั (มหาชน) P - - เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

5 ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) P - - เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

6 ธนาคารทสิโก้ จ ากดั (มหาชน) P - - เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

7 ธนาคารซไีอเอม็บ ีไทย จ ากดั (มหาชน) P - - เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

8 ธนาคารยโูอบ ีจ ากดั (มหาชน) P - - เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

9 ธนาคารออมสนิ P - - เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

10 บรษิทัหลกัทรพัย ์เอเซยี พลสั จ ากดั (มหาชน) P P P เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

11 บรษิทัหลกัทรพัย ์เคท ีซมีโิก้ จ ากดั (มหาชน) P - - เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

12 บรษิทัหลกัทรพัย ์โนมรูะ พฒันสนิ จ ากดั (มหาชน) P - - เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

13 บรษิทัหลกัทรพัย ์เคจไีอ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) P P P เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

14 ธนาคารธนชาต จ ากดั(มหาชน) P - - เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

15 บรรษทัตลาดรองสนิเชื่อทีอ่ยูอ่าศยั P - - เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

16 บรษิทัหลกัทรพัย ์ทรนีตีี้ จ ากดั P P P เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

17 บรษิทัหลกัทรพัย ์ฟิลลปิ (ประเทศไทย) จ ากดั(มหาชน) P - - เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

18 ธนาคารเกยีรตนิาคนิ จ ากดั (มหาชน)   P - - เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

19 Bank of China P - - เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

20 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ P - - เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

21 ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮา้ส ์จ ากดั (มหาชน) P - - เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

22 ธนาคารไอซบีซี ี(ไทย) จ ากดั (มหาชน) P - - เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

23 ธนาคารทหารไทย จ ากดั (มหาชน) P - - เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

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

25

บรษิทัหลกัทรพัย ์ยโูอบ ีเคยเ์ฮยีน (ประเทศไทย) จ ากดั 

(มหาชน) P P P เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

26 บรษิทัหลกัทรพัย ์ทสิโก้ จ ากดั (มหาชน) P P P เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

27 บรษิทัหลกัทรพัย ์ภทัร จ ากดั (มหาชน) P P P เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

28

บรษิทัหลกัทรพัย ์เมยแ์บงก์ กมิเอง็ (ประเทศไทย) จ ากดั 

(มหาชน) P P P เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

29 บรษิทัหลกัทรพัย ์ซไีอเอม็บ ี(ประเทศไทย) จ ากดั P P P เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

30 บรษิทัหลกัทรพัย ์เอเชยี เวลท์ จ ากดั P P P เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

31 บรษิทัหลกัทรพัย ์บวัหลวง จ ากดั (มหาชน) P P P เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

32 บรษิทัหลกัทรพัย ์ไทยพาณิชย ์จ ากดั P P P เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

33 บรษิทัหลกัทรพัย ์กรุงศร ีจ ากดั (มหาชน) P P P เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

34 บรษิทัหลกัทรพัย ์แลนด์ แอนด์ เฮา้ส ์จ ากดั (มหาชน) P P P เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

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

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

37 บรษิทัหลกัทรพัยอ์าร์เอชบ ี(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) P P P เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

38 บรษิทัหลกัทรพัยพ์ฒันสนิ จ ากดั (มหาชน) P P P เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

39 บรษิทัหลกัทรพัยก์สกิรไทย จ ากดั (มหาชน) P P P เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

40 บรษิทัหลกัทรพัยธ์นชาต จ ากดั (มหาชน) P P P เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

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

42 บรษิทัหลกัทรพัย ์เคทบี ี(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) P P P เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
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กองทุนเปิด แอล เอช เฟลก็ซิเบ้ิล (LHFL) 

ค่านายหน้าซ้ือขายหลกัทรพัย ์
ตัง้แต่วนัท่ี 1 มีนาคม 2562 ถึงวนัท่ี 31 สิงหาคม 2562 

 
             หมายเหต ุ: * รวมภำษมีลูค่ำเพิม่ 
 

 
 

อตัราส่วนหมนุเวียนการลงทุนของกองทุน (Portfolio Turnover Ratio: PTR) 
มลูค่า ณ วนัท่ี 31 สิงหาคม 2562 

 
 

 

 

 

ล าดบั ช่ือบริษทันายหน้า ค่านายหน้า

(บาท)*

อตัราส่วน

(%)

1 บรษิทัหลกัทรพัย ์บวัหลวง จ ากดั 64,924.38 17.17

2 บรษิทัหลกัทรพัย ์ซจีเีอส-ซไีอเอม็บ ี(ประเทศไทย) จ ากดั  14,074.84 3.72

3 บรษิทัหลกัทรพัย ์ซ ีแอล เอส เอ (ประเทศไทย) จ ากดั  1,992.83 0.53

4 บรษิทัหลกัทรพัย ์โนมูระ พฒันสนิ จ ากดั) มหาชน 23,365.55 6.18

5 บรษิทัหลกัทรพัยเ์ครดติ สวสิ (ประเทศไทย) จ ากดั 8,141.00 2.15

6 บรษิทัหลกัทรพัย ์ดบีเีอส วคิเคอร์ส (ประเทศไทย) จ ากดั 1,473.33 0.39

7 บรษิทัหลกัทรพัย ์ฟินนัเซยี ไซรสั จ ากดั (มหาชน) 38,052.19 10.07

8 บรษิทั หลกัทรพัย ์เคจไีอ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 42,673.22 11.29

9 บรษิทัหลกัทรพัย ์กสกิรไทย จ ากดั (มหาชน)  55,123.19 14.58

10 บรษิทัหลกัทรพัย ์กรุงศร ีจ ากดั (มหาชน) 23,866.71 6.31

11 บรษิทัหลกัทรพัย ์เคทบี ี(ประเทศไทย) จ ากดั 22,210.93 5.88

12 บรษิทัหลกัทรพัย ์แลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จ ากดั (มหาชน) 9,915.88 2.62

13 บรษิทัหลกัทรพัย ์ภทัร จ ากดั (มหาชน) 401.55 0.11

14 บรษิทัหลกัทรพัย ์ไทยพาณิชย ์จ ากดั 3,230.94 0.85

15 บรษิทัหลกัทรพัย ์ทสิโก ้จ ากดั 61,784.74 16.34

16 บรษิทัหลกัทรพัยธ์นชาต จ ากดั (มหาชน)  5,461.92 1.44

17 บรษิทั หลกัทรพัย ์ทรนีิตี้ จ ากดั 1,361.90 0.37

378,055.10 100.00รวม

ช่ือกองทนุ PTR

กองทุนเปิด แอล เอช เฟลก็ซเิบิล้ 1.6196
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กองทุนเปิด แอล เอช เฟลก็ซิเบ้ิล (LHFL) 

ค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเกบ็จากกองทุนรวม 

ส าหรบัรอบระยะเวลาตัง้แต่วนัท่ี 1 มีนาคม 2562 ถึงวนัท่ี 31 สิงหาคม 2562 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค่าใช้จ่ายทีเ่รยีกเก็บจากกองทุน* จ านวนเงนิ

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

ค่าธรรมเนยีมการจดัการ (Management Fee) 774.97 1.079 ไม่เกนิรอ้ยละ 2.68

ค่าธรรมเนยีมผูดู้แลผลประโยชน์ (Trustee Fee) 9.69 0.013 ไม่เกนิรอ้ยละ 0.11

ค่าธรรมเนยีมนายทะเบยีน (Registrar Fee) 58.12 0.081 ไม่เกนิรอ้ยละ 0.16

ค่าสอบบญัช ี(Audit Fee) 21.12 0.029 ตามทีจ่่ายจรงิ

ค่าทีป่รกึษาการลงทุน (Advisory Fee) ไม่มี ไม่มี ไม่มี

ค่าจดัตัง้และจดทะเบยีนกองทุน (Setup and Registered Fund) 0.00 0.000 ตามทีจ่่ายจรงิ

ค่าใช้จ่ายอืน่ๆ ในการด าเนนิโครงการ  (Others Operating  Expense) 1.10 0.002 ตามทีจ่่ายจรงิ

รวมค่าใช้จ่ายทัง้หมด** 865.00 1.204

ค่าใช้จ่ายในการซือ้ขายหลกัทรพัย์ 378.06 0.526 ตามทีจ่่ายจรงิ

หมายเหตุ

* ค่าธรรมเนยีมและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ รวมภาษมีลูค่าเพิม่ ภาษธุีรกจิเฉพาะ หรอืภาษอีืน่ใดในท านองเดยีวกนั(ถ้าม)ี

**  ไม่รวมค่านายหน้าซือ้ขายหลกัทรพัย ์และค่าธรรมเนยีมต่างๆ ทีเ่กดิขึน้จากการซือ้ขายหลกัทรพัย์

รอ้ยละของมลูค่าทรพัยส์นิสทุธิ
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กองทุนเปิด แอล เอช เฟลก็ซิเบ้ิล (LHFL) 

กองทุนเปิด แอล เอช เฟลก็ซิเบ้ิล 
งบดลุ 

ณ วนัท่ี 31 สิงหาคม 2562 

 
 

 
 
 
 
 
 

(หน่วย : บาท)
ยงัไม่ได้ตรวจสอบ

สนิทรพัย์
เงนิลงทุนตามมลูค่ายตุธิรรม  (ราคาทุน 70,634,836.19 บาท) 73,162,157.79
เงนิฝากธนาคาร 7,986,473.79
ลกูหนี้จากเงนิปันผลและดอกเบีย้ 318,294.06
ลกูหนี้จากการขายเงนิลงทุน 376,575.39       
รวมสนิทรพัย์ 81,843,501.03

หนี้สนิ
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 169,318.86       
เจ้าหนี้จากการซือ้เงนิลงทุน 5,294,763.73
เจ้าหนี้จากการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน 0.00
หนี้สนิอืน่ 6,704.18          
รวมหนี้สนิ 5,470,786.77    
สนิทรพัยส์ทุธิ 76,372,714.26

สนิทรพัยส์ทุธิ
ทุนทีไ่ด้รบัจากผูถ้อืหน่วยลงทุน 71,903,575.71
ก าไร(ขาดทุน) สะสม
บญัชปีรบัสมดุล 15,804,008.92
ก าไร(ขาดทุน) สะสมจากการด าเนนิงาน (11,334,870.37)
สนิทรพัยส์ทุธิ 76,372,714.26

สนิทรพัยส์ทุธต่ิอหน่วย 10.6215
จ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายแลว้ทัง้หมด ณ วนัสิน้งวด (หน่วย) 7,190,357.5563
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กองทุนเปิด แอล เอช เฟลก็ซิเบ้ิล (LHFL) 

กองทุนเปิด แอล เอช เฟลก็ซิเบ้ิล 
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน 
ณ วนัท่ี 31 สิงหาคม 2562 

 

ช่ือย่อ  จ านวนหน่วย /

 มลูค่าท่ีตราไว้

 มลูค่ายติุธรรม

 (บาท)

อตัราส่วนของ

มลูค่ายติุธรรม

(%)

อตัราดอกเบีย้ วนัครบก าหนด

    

พนัธบตัรธนาคารเเห่งประเทศไทยงวดที ่11/182/62 CB19912A   5,000,000.0000     4,997,499.90 6.83 - 12 กนัยายน 2562

      4,997,499.90 6.83

    

    

บรษิทั ศรสีวสัดิ ์คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) SAWAD       20,800.0000     1,159,600.00 1.57 -

บรษิทั ราชธาน ีลสิซิง่ จ ากดั (มหาชน) THANI       51,800.0000       367,780.00 0.50 -

บรษิทั เน็ตเบย ์จ ากดั (มหาชน) NETBAY       12,900.0000       441,825.00 0.60 -

บรษิทั แอดวานซ ์อนิโฟร์ เซอร์วสิ จ ากดั (มหาชน) ADVANC        9,800.0000     2,273,600.00 3.11 -

กองทุนรวมโครงสรา้งพืน้ฐานโทรคมนาคม ดจิทิลั DIF       64,800.0000     1,095,120.00 1.50 -

กองทุนรวมโครงสรา้งพืน้ฐานโทรคมนาคม ดจิทิลั -XB DIF-XB        4,606.0000         77,841.40 0.11 -

บรษิทั อนิทชั โฮลดิ้งส ์จ ากดั (มหาชน) INTUCH       32,800.0000     2,099,200.00 2.87 -

กองทุนรวมโครงสรา้งพืน้ฐานบรอดแบนด์อนิเทอร์เน็ต จสัมนิ JASIF       65,700.0000       748,980.00 1.02 -

บรษิทั ทรู คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) TRUE     172,300.0000     1,085,490.00 1.48 -

ทรสัต์เพือ่การลงทุนในอสงัหารมิทรพัยแ์ละสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัย ์เอไอเอม็ คอมเมอร์เชยีล 

โกรท

AIMCG     194,600.0000     1,965,460.00 2.69 -

ทรสัต์เพือ่การลงทุนในสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัย ์CPN รเีทล โกรท CPNREIT       21,800.0000       752,100.00 1.03 -

ทรสัต์เพือ่การลงทุนในอสงัหารมิทรพัยแ์ละสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัยเ์พือ่อุตสาหกรรม เฟร

เซอร์ส พรอ็พเพอร์ตี้

FTREIT       49,300.0000       833,170.00 1.14 -

ทรสัต์เพือ่การลงทุนในสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัย ์อาคารส านกังาน จแีลนด์ GLANDRT       53,100.0000       716,850.00 0.98 -

ทรสัต์เพือ่การลงทุนในสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัยเ์หมราช HREIT       41,800.0000       382,470.00 0.52 -

ทรสัต์เพือ่การลงทุนในสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัย ์เอส ไพรม ์โกรท SPRIME       27,400.0000       380,860.00 0.52 -

ทรสัต์เพือ่การลงทุนในอสงัหารมิทรพัยแ์ละสทิธกิารเช่าดบับลวิเอชเอ พรเีมีย่ม โกรท WHART       43,000.0000       795,500.00 1.09 -

บรษิทั บางกอก เชน ฮอสปิทอล จ ากดั (มหาชน) BCH       48,300.0000       772,800.00 1.06 -

บรษิทั กรุงเทพดุสติเวชการ จ ากดั (มหาชน) BDMS       32,200.0000       759,920.00 1.04 -

บรษิทั โรงพยาบาลราชธาน ีจ ากดั (มหาชน) RJH       31,200.0000       803,400.00 1.10 -

บรษิทั ท่าอากาศยานไทย จ ากดั (มหาชน) AOT       69,600.0000     5,011,200.00 6.85 -

บรษิทัทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) BEM     133,100.0000     1,490,720.00 2.04 -

บรษิทั บทีเีอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส ์จ ากดั (มหาชน) BTS     112,900.0000     1,524,150.00 2.08 -

บรษิทั พรมิา มารนี จ ากดั (มหาชน) PRM     173,700.0000     1,606,725.00 2.20 -

เทคโนโลยี

เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร

กองทุนรวมอสงัหารมิทรพัยแ์ละกองทรสัต์เพือ่การลงทุนในอสงัหารมิทรพัย์

ขนสง่และโลจสิตกิส์

พนัธบตัร

รวม พนัธบตัร

หลกัทรพัยจ์ดทะเบยีน

หุน้สามญั

เงนิทุนและหลกัทรพัย์

การแพทย์
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กองทุนเปิด แอล เอช เฟลก็ซิเบ้ิล (LHFL) 

กองทุนเปิด แอล เอช เฟลก็ซิเบ้ิล 
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ) 

ณ วนัท่ี 31 สิงหาคม 2562 

 

ช่ือย่อ  จ านวนหน่วย /

 มลูค่าท่ีตราไว้

 มลูค่ายติุธรรม

 (บาท)

อตัราส่วนของ

มลูค่ายติุธรรม

(%)

อตัราดอกเบีย้ วนัครบก าหนด

ธนาคาร กรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) BBL       13,500.0000     2,308,500.00 3.15 -

ธนาคารเกยีรตนิาคนิ จ ากดั (มหาชน) KKP       26,500.0000     1,921,250.00 2.63 -

ธนาคาร กรุงไทย จ ากดั (มหาชน) KTB       67,300.0000     1,157,560.00 1.58 -

ธนาคาร ไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) SCB        9,300.0000     1,148,550.00 1.57 -

บรษิทั ทุนธนชาต จ ากดั (มหาชน) TCAP       14,100.0000       796,650.00 1.09 -

บรษิทั จเีอฟพที ีจ ากดั (มหาชน) GFPT       20,500.0000       369,000.00 0.50 -

บรษิทั ช.การช่าง จ ากดั (มหาชน) CK       30,000.0000       699,000.00 0.96 -

บรษิทั ซฟีโก้ จ ากดั (มหาชน) SEAFCO     121,600.0000       912,000.00 1.25 -

บรษิทั ทคีวิเอม็ คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) TQM       16,300.0000       798,700.00 1.09 -

บรษิทั พทีที ีโกลบอล เคมคิอล จ ากดั (มหาชน) PTTGC       14,000.0000       745,500.00 1.02 -

บรษิทั บซีพีจี ีจ ากดั (มหาชน) BCPG       41,300.0000       772,310.00 1.06 -

บรษิทั บ.ีกรมิ เพาเวอร์ จ ากดั (มหาชน) BGRIM       29,400.0000     1,153,950.00 1.58 -

บรษิทั พลงังานบรสิทุธิ ์จ ากดั (มหาชน) EA       40,600.0000     1,918,350.00 2.62 -

บรษิทั จดัการและพฒันาทรพัยากรน ้าภาคตะวนัออก จ ากดั (มหาชน) EASTW       58,700.0000       739,620.00 1.01 -

บรษิทั โกลบอล เพาเวอร์ ซนิเนอร์ยี ่จ ากดั (มหาชน) GPSC        5,200.0000       377,000.00 0.52 -

บรษิทั กนักุลเอน็จเินยีริง่ จ ากดั (มหาชน) GUNKUL     517,700.0000     1,646,286.00 2.25 -

บรษิทั ไออาร์พซี ีจ ากดั (มหาชน) IRPC       97,700.0000       386,892.00 0.53 -

บรษิทั ปตท. จ ากดั (มหาชน) PTT       84,800.0000     3,752,400.00 5.13 -

บรษิทั ปตท. ส ารวจและผลติปิโตรเลยีม จ ากดั (มหาชน) PTTEP       26,100.0000     3,249,450.00 4.44 -

บรษิทั ราช กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) RATCH       15,500.0000     1,139,250.00 1.56 -

บรษิทั ไทยออยล ์จ ากดั (มหาชน) TOP       11,200.0000       758,800.00 1.04 -

บรษิทั ททีดีบับลวิ จ ากดั (มหาชน) TTW       54,900.0000       768,600.00 1.05 -

บรษิทั เซน็ทรลัพฒันา จ ากดั (มหาชน) CPN       10,800.0000       726,300.00 0.99 -

บรษิทั ควอลติี้เฮา้ส ์จ ากดั (มหาชน) QH     123,700.0000       363,678.00 0.50 -

บรษิทั สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จ ากดั (มหาชน) ROJNA     175,400.0000     1,219,030.00 1.67 -

บรษิทั ดบับลวิเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) WHA     159,000.0000       782,280.00 1.07 -

ธนาคาร

บรกิารรบัเหมาก่อสรา้ง

ประกนัภยัและประกนัชวีติ

ปิโตรเคมแีละเคมภีณัฑ์

พลงังานและสาธารณูปโภค

พฒันาอสงัหารมิทรพัย์

ธุรกจิการเกษตร
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กองทุนเปิด แอล เอช เฟลก็ซิเบ้ิล (LHFL) 

กองทุนเปิด แอล เอช เฟลก็ซิเบ้ิล 
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ) 

ณ วนัท่ี 31 สิงหาคม 2562 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ช่ือย่อ  จ านวนหน่วย /

 มลูค่าท่ีตราไว้

 มลูค่ายติุธรรม

 (บาท)

อตัราส่วนของ

มลูค่ายติุธรรม

(%)

อตัราดอกเบีย้ วนัครบก าหนด

บรษิทั เบอร์ลี ่ยคุเกอร์ จ ากดั (มหาชน) BJC       27,700.0000     1,502,725.00 2.05 -

บรษิทั ซ.ีพ.ีออลล ์ จ ากดั (มหาชน) CPALL       40,100.0000     3,368,400.00 4.60 -

บรษิทั ดูโฮม จ ากดั (มหาชน) DOHOME       38,200.0000       338,070.00 0.46 -

บรษิทั ทปิโก้แอสฟัลท์ จ ากดั (มหาชน) TASCO       41,500.0000       850,750.00 1.16 -

บรษิทั ทโีอเอ เพน้ท์ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) TOA        9,200.0000       374,900.00 0.51 -

บรษิทั อาร์.เอส. โปรโมชัน่ จ ากดั (มหาชน) RS       22,200.0000       377,400.00 0.52 -

บรษิทั ว ีจ ีไอ  จ ากดั (มหาชน) VGI       78,200.0000       762,450.00 1.04 -

บรษิทั เจรญิโภคภณัฑอ์าหาร จ ากดั (มหาชน) CPF       43,200.0000     1,274,400.00 1.74 -

บรษิทั โอสถสภา จ ากดั (มหาชน) OSP       30,400.0000     1,124,800.00 1.54 -

บรษิทั ไทยยเูนีย่น กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) TU       23,300.0000       405,420.00 0.55 -

    

ใบส าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้ส ามญัเพิม่ทุนของบรษิทั ย ูซติี้ จ ากดั (มหาชน) ครัง้ที่4 U-W4   2,967,549.0000         29,675.49 0.04 - 9 มนีาคม 2566

    68,164,657.89 93.17

     73,162,157.79 100.00

พฒันาอสงัหารมิทรพัย์

รวม หลกัทรพัยจ์ดทะเบยีน

รวมเงินลงทนุ - 100% (ราคาทนุ 70,634,836.19 บาท) 

พาณิชย์

วสัดุก่อสรา้ง

สือ่และสิง่พมิพ์

อาหารและเครื่องดื่ม

ใบส าคญัแสดงสทิธิ
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กองทุนเปิด แอล เอช เฟลก็ซิเบ้ิล (LHFL) 

กองทุนเปิด แอล เอช เฟลก็ซิเบ้ิล 
งบก าไรขาดทุน 

ส าหรบัรอบระยะเวลาตัง้แต่วนัท่ี 1 มีนาคม 2562 ถึงวนัท่ี 31 สิงหาคม 2562 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

(หน่วย : บาท)
ยงัไม่ได้ตรวจสอบ

รายได้จากการลงทุน
รายได้จากเงนิปันผล 1,362,894.51
รายได้จากดอกเบีย้ 34,168.20

รวมรายได้ 1,397,062.71
ค่าใช้จ่าย

ค่าธรรมเนยีมการจดัการ                                                                               774,969.80
ค่าธรรมเนยีมผูดู้แลผลประโยชน์                                                                       9,687.01
ค่าธรรมเนยีมนายทะเบยีน                                                                              58,122.78
ค่าสอบบญัชี 21,114.35
ค่าใช้จ่ายอืน่ๆ ในการด าเนนิโครงการ 1,224.61

รวมค่าใช้จ่าย 865,118.55
รายได้จากการลงทุนสทุธิ 531,944.16
รายการก าไร(ขาดทุน)สทุธจิากเงนิลงทุน

ก าไร(ขาดทุน)สทุธทิีเ่กดิขึน้ทัง้สิน้ 121,027.46
ก าไร(ขาดทุน)สทุธทิีย่งัไม่เกดิขึน้ทัง้สิน้ 3,066,452.29

รวมก าไร(ขาดทุน)จากเงนิลงทุนทีเ่กดิขึน้และยงัไม่เกดิขึน้ 3,187,479.75
การเพิม่ขึน้(ลดลง) ในสนิทรพัยส์ทุธจิากการด าเนนิงาน 3,719,423.91


