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กองทุนเปิด แอล เอช เฟลก็ซิเบ้ิล (LHFL) 

กองทุนเปิด แอล เอช เฟลก็ซิเบ้ิล (LHFL) 

ประเภทโครงการ : กองทุนรวมผสม ไม่ก ำหนดสดัส่วนกำรลงทุนในตรำสำรแห่งทุน  

นโยบายการลงทุน : กองทุนจะลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตรำสำรแห่งทุนที่มีแนวโน้มกำรเติบโตทำงธุรกิจ หรือมี
ปัจจยัพืน้ฐำนด ีตรำสำรแห่งหนี้ ตรำสำรกึ่งหนี้กึ่งทุน ใบส ำคญัแสดงสทิธ ิเงนิฝำกธนำคำร 
รวมถงึหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิอื่น หรอืกำรหำดอกผลโดยวธิอีื่นตำมทีค่ณะกรรมกำร ก.ล.ต. 
หรอืส ำนักงำนประกำศก ำหนด ทัง้นี้ กำรลงทุนในตรำสำรแห่งทุนจะมสีดัส่วนตัง้แต่รอ้ยละ   
0 - 100 ของมูลค่ำทรพัย์สนิสุทธขิองกองทุน โดยผูจ้ดักำรกองทุนจะปรบัสดัส่วนกำรลงทุน
และกลยุทธก์ำรลงทุนใหเ้หมำะสมกบัสภำวกำรณ์และกำรคำดกำรณ์ลงทุนในแต่ละขณะ เพื่อ
สรำ้งผลตอบแทนทีด่จีำกกำรลงทุน และค ำนึงถงึควำมเสีย่งทีจ่ะเกดิขึน้เป็นส ำคญั 

 ทัง้นี้  กองทุนอำจจะพิจำรณำลงทุนในหน่วย private equity ตำมประกำศส ำนักงำน

คณะกรรมกำร ก.ล.ต.ไม่เกนิรอ้ยละ 20 ของมลูค่ำทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุน 

กองทุนอำจลงทุนหรือมีไว้ซึ่งสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำ (Derivatives) เพื่อลดควำมเสี่ยง 

(Hedging) โดยเป็นไปตำมหลกัเกณฑ์หรอืไดร้บัควำมเหน็ชอบจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำร 

ก.ล.ต. โดยจะไม่ลงทุนในหรอืมไีวซ้ึ่งหลกัทรพัย์หรอืตรำสำรทีเ่สนอขำยในต่ำงประเทศ ตรำ

สำรทุนของบรษิทัทีไ่ม่ไดจ้ดทะเบยีนในตลำดหลกัทรพัย์ฯ (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 2563 ถงึวนัที ่31 สงิหำคม 2563 มำเพื่อโปรดทรำบ 

 

สภาพตลาดในรอบบญัชีตัง้แต่ 1 มีนาคม 2563 ถึงวนัท่ี 31 สิงหาคม 2563 

 ตลำดหุ้นไทยในเดอืน ม.ีค. ปรบัตวัลดลงรุนแรงมำก เนื่องจำกปัจจยัลบที่มนีัยส ำคญัต่อเศรษฐกิจโลก เศรษฐกิจ
ไทย และแนวโน้มก ำไร บจ. กล่ำวคือไวรสั Covid-19 ระบำดไปทัว่โลก โดยเฉพำะในประเทศหลกั ๆ อย่ำงสหรฐัฯ และ          
ยูโรโซน ส่งผลใหท้ศิทำง GDP โลกปีนี้น่ำจะเขำ้สู่ภำวะถดถอย และน่ำจะกระทบเศรษฐกจิไทยเช่นกนั ขณะทีท่ำงกำรไทย
ประกำศสถำนกำรณ์ฉุกเฉินและสัง่ปิดหำ้งรำ้น สถำนบนัเทงิต่ำง ๆ ส่งผลใหก้จิกรรมทำงเศรษฐกจิในเดอืน ม.ีค. น่ำจะชะลอ
ตวัมำกต่อเนื่องไปในเดอืน เม.ย. เช่นกนั ทัง้นี้แนวโน้ม GDP ของประเทศไทยปีนี้น่ำจะติดลบเช่นกัน ส่งผลให้ก ำไร บจ.       
มโีอกำสชะลอตวัมำกกว่ำทีป่ระเมนิ ณ ขณะนี้ ขณะทีหุ่น้กลุ่มพลงังำนซึ่งมนี ้ำหนักในกำรค ำนวณดชันีฯ ค่อนขำ้งสูง กไ็ดร้บั
ผลกระทบค่อนข้ำงมำกจำกสงครำมรำคำน ้ำมนัที่เกิดขึ้นอย่ำงชดัเจนหลงัจำกที่ประชุม OPEC+ เมื่อต้นเดือน มี.ค. ไม่
สำมำรถหำขอ้สรุปใด ๆ เกีย่วกบักำรลดปรมิำณกำรผลติได ้ส่งผลใหร้ำคำน ้ำมนัดบิร่วงรุนแรงในช่วงหลำยสปัดำหท์ีผ่่ำนมำ 
โดยในเดอืนทีแ่ลว้ ดชันีฯ ปิดที ่1,125.86 ลดลง 16.0% ดว้ยมลูค่ำกำรซื้อขำยเฉลีย่ 7.13 หมื่นลำ้นบำท (6.52 หมื่นลำ้นบำท
ในเดอืน ก.พ.) ดำ้นนักลงทุนต่ำงชำตขิำยสุทธ ิ7.84 หมื่นล้ำนบำท นักลงทุนสถำบนัในประเทศซื้อสุทธ ิ4.24 หมื่นล้ำนบำท 
พอรต์ บล. ขำยสุทธ ิ6.6 พนัลำ้นบำท และนักลงทุนรำยบุคคลซื้อสุทธ ิ4.26 หมื่นลำ้นบำท  

ตลำดหุ้นไทยในเดือน เม.ย. 2563 ฟ้ืนตัวได้แข็งแกร่งกว่ำที่เรำประเมินไว้ โดยเรำพบว่ำปัจจยับ วกหลกั ๆ ที่
สนับสนุนตลำดหุน้โลกและตลำดหุน้ไทยไดแ้ก่ 1) สถำนกำรณ์กำรตดิเชื้อ Covid-19 ในประเทศหลกั ๆ รวมทัง้ประเทศไทย 
ซึง่มจี ำนวนผูต้ดิเชือ้รำยวนัลดลงอย่ำงต่อเนื่อง และสรำ้งควำมมัน่ใจใหก้บันักลงทุนว่ำกำรตดิเชือ้ไดผ้่ำนพน้จุดทีรุ่นแรงสุดไป
แลว้ 2) มแีรงเกง็ก ำไรขำ่วเกีย่วกบัวคัซนีและยำรกัษำ Covid-19 เขำ้มำสนับสนุนตลำดหุน้เป็นระยะๆ และ 3) หลำยประเทศ
ทยอยผ่อนคลำยมำตรกำรคุม้เขม้ และมำตรกำรเวน้ระยะทำงสงัคม ส่งผลใหต้ลำดมองว่ำตวัเลขเศรษฐกจิในช่วงปัจจุบนัอำจ
เป็นช่วงทีแ่ย่ทีสุ่ดแลว้ และภำวะเศรษฐกจิโลกรวมทัง้เศรษฐกจิไทยในช่วงครึง่หลงัของปีนี้น่ำจะดขีึน้ไม่มำกกน้็อย ทัง้นี้ปัจจยั
บวกต่ำง ๆ ขำ้งต้น ได้บดบงักำรร่วงหนักของตลำดน ้ำมนัโลก หลงัจำกภำวะอุปทำนส่วนเกินและกำรที่คลงัเก็บน ้ำมนัใน
สหรฐัฯ ใกล้เตม็ควำมจุไดก้ดดนัรำคำน ้ำมนัอย่ำงหนักตลอดเดอืน เม.ย. ดชันีฯ SET ปิดเดอืน เม.ย. 1,301.66 จุด เพิม่ขึ้น 
15.6% จำกสิ้นเดอืน เม.ย. ด้วยมูลค่ำกำรซื้อขำยเฉลี่ยที่ 6.75 หมื่นล้ำนบำท เทยีบกบั 7.13 หมื่นล้ำนบำทในเดอืน ม.ีค. 
ดำ้นนักลงทุนต่ำงชำตขิำยสุทธ ิ4.70 หมื่นล้ำนบำท นักลงทุนสถำบนัในประเทศซื้อสุทธ ิ2.37 หมื่นล้ำนบำท พอร์ตบล.ซื้อ
สุทธ ิ4.5 พนัลำ้นบำท และนักลงทุนรำยบุคคลซื้อสุทธ ิ1.88 หมื่นลำ้นบำท 
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ตลำดหุน้ไทยในเดอืน พ.ค. 2563 ซื้อขำยในรปูแบบ sideways up หรอืแกว่งตวัขึน้แต่ไม่ไดป้รบัขึน้รุนแรง ซึง่ภำวะ
ตลำดหุน้ยงัถอืว่ำแขง็แกร่งกว่ำทีเ่รำไดป้ระเมนิว่ำตลำดหุน้น่ำจะมกีำรปรบัฐำนบ้ำง โดยเรำพบว่ำมปัีจจยับวกและปัจจยัลบ
หลำยประกำรเขำ้สู่ตลำดหุ้นแต่ปัจจยับวกยงัคงมนี ้ำหนักมำกกว่ำ โดยปัจจยับวกที่ส ำคญัได้แก่ 1) ประเทศต่ำง ๆ รวมทัง้
ประเทศไทยทยอยเปิดเมอืงและเปิดธุรกจิ 2) ตวัเลขกำรตดิเชือ้ Covid-19 ในประเทศต่ำง ๆ รวมทัง้ประเทศไทย ไม่ไดเ้ร่งตวั
ขึน้หลงัจำกกำรเปิดเมอืง (ยกเว้นเพยีงบำงประเทศในลำตินอเมรกิำ และรสัเซีย อนิเดยี ที่มผีู้ติดเชื้อเร่งขึ้นมำก) ส่งผลให้
ควำมเสี่ยงของกำรต้องกลบัมำปิดเมืองมีน้อยลง 3) รำคำน ้ำมนัดบิฟ้ืนตวัค่อนข้ำงแรง หลงัจำกผลบวกจำกกำรทยอยลด
ปรมิำณกำรผลติของประเทศต่ำง ๆ เริม่ส่งผลดตี่อตลำดน ้ำมนัโลก ขณะเดยีวกนัตลำดหุน้ไทยกเ็ผชญิควำมผนัผวนและมแีรง
ขำยสวนเขำ้มำเป็นระยะ ๆ จำกปัจจยัลบเช่น 1) ผลประกอบกำรไตรมำส 1/2563 ทีร่ำยงำนออกมำต ่ำกว่ำทีต่ลำดคำดกำรณ์
เล็กน้อย 2) สถำนกำรณ์ของกำรท่องเที่ยวในช่วงไตรมำส 2/2563 ถึงต้นไตรมำส 3/2563 อำจจะแย่กว่ำที่ตลำดคำด หลงั
ทำงกำรไทยยงัมีค ำสัง่ปิดน่ำนฟ้ำในเดือน มิ.ย. (แต่ปัจจยัดงักล่ำวก็รบัรู้ได้ในรำคำหุ้นที่เกี่ยวข้องค่อนข้ำงเร็ว) รวมทัง้         
3) valuations ของตลำดหุ้นไทยที่อยู่ในระดับสูงมำก จำก EPS downgrade ที่เกิดขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง ทัง้นี้ดัชนีฯ ปิดที ่
1,342.85 เพิ่มขึ้น 3.16% ด้วยมูลค่ำกำรซื้อขำยเฉลี่ย 6.41 หมื่นล้ำนบำท เทียบกับ 6.75 หมื่นล้ำนบำทในเดือน เม.ย.       
นักลงทุนต่ำงชำตขิำยสุทธ ิ3.16 หมื่นล้ำนบำท นักลงทุนสถำบนัภำยในประเทศซื้อสุทธ ิ1.78 หมื่นล้ำนบำท พอร์ต บล. ซื้อ
สุทธ ิ308 ลำ้นบำท และนักลงทุนรำยบุคคลซื้อสุทธ ิ1.35 หมื่นลำ้นบำท  

ตลำดหุน้ไทยในเดอืน ม.ิย. 2563 เทรดดว้ยควำมผนัผวนค่อนขำ้งสงู และมจีติวทิยำทีแ่ตกต่ำงกนัอย่ำงมำกระหว่ำง
ช่วงตน้เดอืนและช่วงปลำยเดอืน โดยในสปัดำห์แรกของเดอืน ม.ิย. ดชันี SET Index แรลลี่อย่ำงโดดเด่น ผลกัดนัโดยสภำพ
คล่องภำยในประเทศ ผนวกกบัแรงซื้อจำกนักลงทุนต่ำงชำตทิีก่ลบัเขำ้มำในช่วงสัน้ ๆ ท่ำมกลำงควำมคำดหวงัต่อกำรฟ้ืนตวั
ของเศรษฐกจิโลกและกำรเปิดเมอืงเปิดเศรษฐกจิของประเทศหลกั ๆ ก่อนทีต่ลำดจะเริม่เผชญิแรงขำยมำกขึน้เป็นล ำดบั ตำม
ปัจจยัลบที่กลบัเขำ้มำโดยเฉพำะอย่ำงยิง่กำรติดเชื้อ Covid-19 รอบใหม่ที่เกิดขึ้นในประเทศใหญ่ ๆ อย่ำงสหรฐัฯ และจนี 
รวมทัง้กำรปรบัลดประมำณกำรเศรษฐกจิโลกและเศรษฐกจิไทยอกีรอบหนึ่ง ดำ้นปัจจยัในประเทศยงัคงเป็นบวกแต่ไม่ไดม้นีัย
ต่อทศิทำงของตลำดหุน้มำกนัก โดยกำรควบคุม Covid-19 ทีด่ขีองทำงกำรไทย ส่งผลใหไ้ม่มรีำยงำนผูต้ดิเชือ้ภำยในประเทศ
มำกกว่ำ 30 วนัตดิต่อกนั และส่งผลให้ทำงกำรไทยสำมำรถทยอยคลำยลอ็ก เปิดธุรกจิ เปิดเศรษฐกิจได้มำกขึ้น ทัง้นี้ เมื่อ
วนัที่ 29 ม.ิย. ทีป่ระชุม ศบค. ได้อนุมตักิำรคลำยลอ็กในเฟสที ่5 โดยสรุปแล้ว ดชันีฯ SET ปิดเดอืนไปที ่1,339.03 ลดลง
เลก็น้อย 0.28% จำกสิน้เดอืน พ.ค. ด้ำนนักลงทุนต่ำงชำตขิำยสุทธ ิ2.27 หมื่นลำ้นบำท นักลงทุนสถำบนัในประเทศซื้อสุทธ ิ
6.58 พนัลำ้นบำท พอรต์ บล.ซื้อสุทธ ิ3.06 พนัลำ้นบำท และนักลงทุนรำยบุคคลซื้อสุทธ ิ1.31 หมื่นลำ้นบำท  

ตลำดหุน้ไทยในเดอืน ก.ค. 2563 ปรบัตวัลง 10.5 จุด (-0.7%) mom มำปิดที ่1,328.5 จำกปัจจยักดดนัและปัจจยั
หนุนดงันี้ ควำมตึงเครยีดระหว่ำงสหรฐัฯและจนีที่เพิ่มขึ้น หลงัจำกที่จนีได้ตอบโต้สหรฐัฯในกำรสัง่ปิดสถำนฑูตของจนีใน 
Houston ด้วยกำรสัง่ปิดสถำนฑูตสหรฐัฯ ในเมอืงเฉินตู นอกจำกนี้ SET ยงัถูกกดดนัจำกควำมไม่แน่นอนทำงกำรเมอืงที่
เพิ่มขึ้นหลงัจำก กำรชุมนุมต่อต้ำนรฐับำลโดยกลุ่มนักเรยีนและนักศกึษำโดยมขีอ้เรยีกร้องในกำรเปลี่ยนแปลงรฐับำลและ
กฎหมำยในหลำยประเดน็ แต่ในแงด่ ีAstraZeneca-Oxford ไดม้คีวำมคบืหน้ำในกำรพฒันำวคัซนี โดยมผีลกำรทดลองระยะ
ที ่2 ในคนทีอ่อกมำเป็นทีน่่ำพอใจ รวมถงึกำรทีส่มำชกิประเทศสหภำพยุโรปไดบ้รรลุขอ้ตกลงในมำตรกำรกระตุ้นเศรษฐกจิ
มลูค่ำ 7.5 แสนลำ้นยโูร 

ตลำดหุ้นไทยในเดอืน ส.ค. ยงัคงเทรดในรูปแบบไซด์เวย์ และกรอบกำรเคลื่อนไหวของดชันีฯ ค่อนขำ้งแคบเมื่อ
เทยีบกับในช่วงเดอืนก่อนหน้ำ ทัง้นี้ปัจจยัจำกต่ำงประเทศค่อนขำ้งเป็นบวก แต่มีปัจจยัลบภำยในประเทศเขำ้มำหกัล้ำง 
ส่งผลให้ทิศทำงของ SET Index เทรดอยู่ในกรอบที่จ ำกัด โดยในส่วนของปัจจัยบวกจำกต่ำงประเทศประกอบด้วย             
1) พฒันำกำรดำ้นกำรทดลองวคัซนี COVID-19 จำกหลำยประเทศ 2) ตวัเลขเศรษฐกจิของประเทศหลกั ๆ ส่วนใหญ่ยงัคงอยู่
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กองทุนเปิด แอล เอช เฟลก็ซิเบ้ิล (LHFL) 

ในเกณฑ์ดีแม้ว่ำจะมีกำรระบำดรอบสองของ COVID-19 และ 1) ควำมตึงเครยีดระหว่ำงสหรฐัฯ และจนีลดลงบ้ำงในช่วง
ปลำยเดอืนหลงัจำกทัง้สองฝ่ำยท ำกำรประชุมทำงโทรศพัท์เรื่องดลีกำรคำ้เฟสที ่1 อย่ำงไรกด็ ีตลำดหุน้ไทยเผชญิกบัปัจจยั
ลบภำยในประเทศส่งผลใหเ้มื่อสุทธกินัแลว้ตลำดหุน้ไทยใหผ้ลตอบแทนทีด่อ้ยกว่ำตลำดหุ้นในต่ำงประเทศค่อนขำ้งมำก โดย
ประเด็นลบที่เกิดขึน้ได้แก่ 2) แมว้่ำผลประกอบกำรไตรมำส 2/63 จะออกมำดกีว่ำที่ตลำดคำดกำรณ์ แต่ยงัคงมกีำรปรบัลด
ประมำณกำรก ำไรปี 2563 เพิม่เตมิ และ 3) สถำนกำรณ์กำรเมอืงมคีวำมรอ้นแรงมำกขึน้ หลงัจำกมกีำรชุมนุมต่อตำ้นรฐับำล 
รวมทัง้ควำมเคลื่อนไหวในพรรคร่วมรฐับำลและพรรคฝ่ำยค้ำนเพื่อเรยีกร้องให้มีกำรแก้ไขรฐัธรรมนูญ ซึ่งประเด็นต่ำงๆ 
ดงักล่ำวไดส้รำ้งควำมผนัผวนใหก้บัตลำดหุน้ไทยในช่วงกลำงเดอืน ส.ค. ทัง้นี้ดชันีฯ ปิดเดอืนที ่1,310.66 ลดลง 1.35% ดว้ย
มูลค่ำซื้อขำยเฉลี่ยต่อวนัที ่5.43 หมื่นล้ำนบำท เทยีบกบั 6.25 หมื่นล้ำนบำทในเดอืน ก.ค. ดำ้นนักลงทุนต่ำงชำติขำยสุทธ ิ
2.77 หมื่นล้ำนบำท นักลงทุนสถำบนัภำยในประเทศซื้อสุทธ ิ1.16 หมื่นล้ำนบำท พอร์ต บล. ขำยสุทธ ิ1.04 พนัล้ำนบำท 
และนักลงทุนรำยบุคคลซื้อสุทธ ิ1.71 หมื่นลำ้นบำท 
 
 

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

 

 

ขอแสดงควำมนับถอื 

                         บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดักำรกองทุน แลนด ์แอนด ์เฮำ้ส ์จ ำกดั 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

รายชื่อผู้จดัการกองทุน 
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กองทุนเปิด แอล เอช เฟลก็ซิเบ้ิล (LHFL) 
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กองทุนเปิด แอล เอช เฟลก็ซิเบ้ิล (LHFL) 

 

กองทุนเปิด แอล เอช เฟลก็ซิเบ้ิล 
ตารางเปรียบเทียบผลการด าเนินงาน 
ข้อมูล ณ วนัท่ี 31 สิงหาคม 2563 

 

 

 

 

 

ขอ้มลู ณ วนัที ่31 สงิหำคม 2563 
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กองทุนเปิด แอล เอช เฟลก็ซิเบ้ิล (LHFL) 

- เอกสำรกำรวดัผลกำรด ำเนินงำนของกองทุนรวมฉบบันี้ไดจ้ดัท ำขึน้ตำมมำตรฐำนกำรวดัผลกำรด ำเนินงำนของกองทุนรวม
ของสมำคมบรษิทัจดักำรลงทุน 

- ผลกำรด ำเนินงำนในอดตี/ผลกำรเปรยีบเทยีบผลกำรด ำเนินงำนทีเ่กี่ยวขอ้งกบัผลติภณัฑ์ในตลำดทุน มไิดเ้ป็นสิง่ยนืยนัถงึ
ผลกำรด ำเนินงำนในอนำคต 

- ท ำควำมเขำ้ใจลกัษณะสนิคำ้ เงือ่นไข ผลตอบแทน และควำมเสีย่ง ก่อนตดัสนิใจ 
 
 
 

รายงานสถานะการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผกูพนั 
มูลค่า ณ วนัท่ี 31 สิงหาคม 2563 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายละเอียดการลงทนุ มลูค่าตามราคาตลาด %NAV

หลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิในประเทศ 80,350,380.36              100.59            

เงนิฝากธนาคาร 5,168,993.92                6.47                

หุน้สามญั 75,181,386.44              94.12              

ประเภทรายการค้างรบัค้างจ่ายหรอืหนี้สนิอืน่ ๆ (468,097.33)                 (0.59)               

มลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิ 79,882,283.03                  100.00               
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กองทุนเปิด แอล เอช เฟลก็ซิเบ้ิล (LHFL) 

รายละเอียดการลงทุนในหลกัทรพัย ์
มูลค่า ณ วนัท่ี 31 สิงหาคม 2563 

 
 
 

อตัราส่วน จ านวนเงินต้น มลูค่ายติุธรรม

(%) หรือ จ านวนหุ้น/ (บาท)

หน่วย

เงินฝากธนาคาร

ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) 6.47 5,168,358.40 5,168,993.92

          รวมเงินฝากธนาคาร 6.47 5,168,993.92

หุ้นสามญั

     หมวดธุรกจิการท่องเทีย่วและสนัทนาการ

บรษิทั โรงแรมเซน็ทรลัพลาซา จ ากดั (มหาชน) 2.19 64,300.00 1,752,175.00

     หมวดธุรกจิการแพทย์

บรษิทั กรุงเทพดุสติเวชการ จ ากดั(มหาชน) 2.18 83,600.00 1,738,880.00

     หมวดธุรกจิขนสง่และโลจสิตกิส์

บรษิทั ท่าอากาศยานไทย จ ากดั (มหาชน) 6.78 96,700.00 5,415,200.00

บรษิทั บทีเีอส กรุ๊ป โฮลดิ้ง จ ากดั (มหาชน) 1.48 113,600.00 1,181,440.00

บรษิทั พรมิา มารนี จ ากดั (มหาชน) 2.06 184,800.00 1,644,720.00

บรษิทั เอเชยี เอวเิอชัน่ จ ากดั (มหาชน) 1.03 391,600.00 822,360.00

บรษิทัทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 1.99 175,800.00 1,590,990.00

     หมวดธุรกจิเงนิทุนและหลกัทรพัย์

บรษิทั เจ เอม็ ท ีเน็ทเวอร์ค เซอร์วสิเซส็ จ ากดั (มหาชน) 1.93 47,900.00 1,544,775.00

บรษิทั บตัรกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 0.50 13,000.00 399,750.00

บรษิทั เมอืงไทย แคปปิตอล จ ากดั (มหาชน) 1.96 31,500.00 1,567,125.00

บรษิทั ศรสีวสัดิ ์พาวเวอร์ 1979 จ ากดั (มหาชน) 1.48 25,900.00 1,184,925.00

     หมวดธุรกจิชิ้นสว่นอเิลคทรอนคิส์

บรษิทั เค ซ ีอ ีอเีลค็โทรนคิส ์จ ากดั (มหาชน) 2.07 56,600.00 1,655,550.00

บรษิทั ฮานา ไมโครอเิลค็โทรนคิส จ ากดั (มหาชน) 1.86 37,400.00 1,486,650.00

     หมวดธุรกจิเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร

บรษิทั เจ มาร์ท จ ากดั (มหาชน) 1.60 81,300.00 1,276,410.00

บรษิทั แอดวานซ ์อนิโฟร์ เซอร์วสิ จ ากดั (มหาชน) 4.44 19,400.00 3,550,200.00

     หมวดธุรกจิธนาคาร

ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 1.64 12,300.00 1,309,950.00

ธนาคารกสกิรไทย จ ากดั (มหาชน) 1.61 15,300.00 1,289,025.00

ธนาคารทหารไทย จ ากดั(มหาชน) 0.81 691,900.00 650,386.00

ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) 1.66 18,300.00 1,326,750.00

บรษิทั ทสิโก้ไฟแนนเซยีลกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 0.82 9,700.00 652,325.00

     หมวดธุรกจิประกนัภยัและประกนัชวีติ

บรษิทั ทคีวิเอม็ คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 1.06 6,700.00 844,200.00

     หมวดธุรกจิปิโตรเคมแีละเคมภีณัฑ์

บรษิทั พทีที ีโกลบอล เคมคิอล จ ากดั (มหาชน) 2.84 49,100.00 2,270,875.00

รายละเอียด



 

 

11 

 

กองทุนเปิด แอล เอช เฟลก็ซิเบ้ิล (LHFL) 

รายละเอียดการลงทุนในหลกัทรพัย ์(ต่อ) 
มูลค่า ณ วนัท่ี 31 สิงหาคม 2563 

 

อตัราส่วน จ านวนเงินต้น มลูค่ายติุธรรม

(%) หรือ จ านวนหุ้น/ (บาท)

หน่วย

     หมวดธุรกจิพลงังานและสาธารณูปโภค

บรษิทั กลัฟ์ เอน็เนอร์จ ีดเีวลลอปเมนท์ จ ากดั (มหาชน) 2.40 60,770.00 1,914,255.00

บรษิทั โกลบอล เพาเวอร์ ซนิเนอร์ยี ่จ ากดั (มหาชน) 0.94 11,785.00 754,240.00

บรษิทั ซเีค พาวเวอร์ จ ากดั (มหาชน) 2.64 348,100.00 2,106,005.00

บรษิทั ปตท. จ ากดั (มหาชน) 6.61 146,600.00 5,277,600.00

บรษิทั ปตท. ส ารวจและผลติปิโตรเลยีม จ ากดั (มหาชน) 2.43 21,800.00 1,940,200.00

บรษิทั พทีจี ีเอน็เนอย ีจ ากดั (มหาชน) 2.00 82,900.00 1,599,970.00

บรษิทั สตาร์ ปิโตรเลยีม รไีฟน์นิง่ จ ากดั (มหาชน) 1.01 118,000.00 808,300.00

     หมวดธุรกจิพฒันาอสงัหารมิทรพัย์

 บรษิทั แอสเสท เวริด์ คอร์ป จ ากดั (มหาชน) 1.00 202,600.00 802,296.00

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

บรษิทั เอพ ี(ไทยแลนด์) จก.(มหาชน) 1.01 128,300.00 808,290.00

บรษิทัเซน็ทรลัพฒันา จ ากดั (มหาชน) 2.01 34,100.00 1,602,700.00

     หมวดธุรกจิพาณิชย์

บรษิทั คอมเซเวน่ จ ากดั (มหาชน) 1.98 38,500.00 1,578,500.00

บรษิทั ซพี ีออลล ์จ ากดั (มหาชน) 3.17 39,900.00 2,533,650.00

บรษิทั เซน็ทรลั รเีทล คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 1.99 53,300.00 1,585,675.00

บรษิทั ดูโฮม จ ากดั (มหาชน) 1.70 97,200.00 1,360,800.00

บรษิทั เบอร์ลี ่ยคุเกอร์ จ ากดั (มหาชน) 1.18 25,500.00 943,500.00

บรษิทั สยามโกลบอลเฮา้ส ์จ ากดั (มหาชน) 1.99 77,600.00 1,590,800.00

บรษิทั อาร์เอส จ ากดั (มหาชน) 1.95 82,900.00 1,558,520.00

บรษิทั โฮม โปรดกัส ์เซน็เตอร์ จ ากดั (มหาชน) 0.98 52,700.00 785,230.00

     หมวดธุรกจิวสัดุก่อสรา้ง

บรษิทั ทปิโก้แอสฟัลท์ จ ากดั (มหาชน) 1.51 48,700.00 1,207,760.00

บรษิทั ปนูซเิมนต์ไทย จ ากดั(มหาชน) 1.68 3,800.00 1,345,200.00

     หมวดธุรกจิสือ่และสิง่พมิพ์

บรษิทั แพลน บ ีมเีดยี จ ากดั (มหาชน) 0.94 136,200.00 749,100.00

     หมวดธุรกจิอาหารและเครื่องดื่ม

บรษิทั คาราบาวกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 0.97 6,400.00 774,400.00

บรษิทั เจรญิโภคภณัฑอ์าหาร จ ากดั (มหาชน) 1.95 48,300.00 1,557,675.00

บรษิทั ไทยยเูนีย่น กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 1.93 109,200.00 1,539,720.00

บรษิทั ไมเนอร์ อนิเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั (มหาชน) 2.57 91,689.00 2,052,038.95

บรษิทั โอสถสภา จ ากดั (มหาชน) 1.53 31,500.00 1,220,625.00

          รวมหุ้นสามญั 94.12 75,181,386.44

รวมเงินลงทนุ 100.59 80,350,380.36

รายการค้างจา่ยหรือหน้ีสินอ่ืน ๆ -0.59 -468,097.33

มลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิ 100.00 79,882,283.03

รายละเอียด
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กองทุนเปิด แอล เอช เฟลก็ซิเบ้ิล (LHFL) 

รายละเอียดตวัตราสารและอนัดบัความน่าเช่ือถือของตราสารแห่งหน้ี เงินฝาก หรือตราสารก่ึงหน้ีก่ึงทุน 
มูลค่า ณ วนัท่ี 31 สิงหาคม 2563 

 

สถาบนัการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ TRIS Rating 

ค าอธิบายการจดัอนัดบัเครดิตตราสารหน้ีระยะกลางและยาวมอีายุตัง้แต่ 1 ปีขึ้นไป 

AAA อนัดบัเครดิตสูงสุด มคีวำมเสี่ยงต ่ำที่สุด ผู้ออกตรำสำรหนี้มีควำมสำมำรถในกำรช ำระดอกเบี้ยและคนืเงนิต้นใน
เกณฑส์งูสุด และไดร้บัผลกระทบน้อยมำกจำกกำรเปลีย่นแปลงทำงธุรกจิ เศรษฐกจิ และสิง่แวดลอ้มอื่น ๆ 

AA มคีวำมเสีย่งต ่ำมำก ผูอ้อกตรำสำรหนี้มคีวำมสำมำรถในกำรช ำระดอกเบี้ยและคนืเงนิต้นในเกณฑ์สูงมำก แต่อำจ
ไดร้บัผลกระทบจำกกำรเปลี่ยนแปลงทำงธุรกจิ เศรษฐกจิ และสิง่แวดลอ้มอื่น ๆ มำกกว่ำอนัดบัเครดติทีอ่ยู่ในระดบั 
AAA 

A มคีวำมเสี่ยงในระดบัต ่ำ ผู้ออกตรำสำรหนี้มคีวำมสำมำรถในกำรช ำระดอกเบี้ยและคนืเงนิต้นในเกณฑ์สูง แต่อำจ
ได้รบัผลกระทบจำกกำรเปลี่ยนแปลงทำงธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มำกกว่ำอนัดบัเครดิตที่อยู่ใน
ระดบัสงูกว่ำ 

BBB มคีวำมเสี่ยงในระดบัปำนกลำง ผู้ออกตรำสำรหนี้มคีวำมสำมำรถในกำรช ำระดอกเบี้ยและคนืเงนิต้นในเกณฑ์ที่
เพยีงพอ แต่มคีวำมอ่อนไหวต่อกำรเปลี่ยนแปลงทำงธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิง่แวดล้อมอื่น  ๆ มำกกว่ำ และอำจมี
ควำมสำมำรถในกำรช ำระหนี้อ่อนแอลงเมื่อเทยีบกบัอนัดบัเครดติทีอ่ยู่ในระดบัสงูกว่ำ 

BB มคีวำมเสีย่งในระดบัสูง ผูอ้อกตรำสำรหนี้มคีวำมสำมำรถในกำรช ำระดอกเบี้ยและคนืเงนิต้นในเกณฑ์ต ่ำกว่ำระดบั
ปำนกลำง และจะไดร้บัผลกระทบจำกกำรเปลี่ยนแปลงทำงธุรกจิ เศรษฐกจิ และสิง่แวดล้อมอื่น ๆ ค่อนขำ้งชดัเจน 
ซึง่อำจส่งใหค้วำมสำมำรถในกำรช ำระหนี้อยู่ในเกณฑท์ีไ่ม่เพยีงพอ 

B มคีวำมเสีย่งในระดบัสูงมำก ผูอ้อกตรำสำรหนี้มคีวำมสำมำรถในกำรช ำระดอกเบี้ยและคนืเงนิต้นในเกณฑ์ต ่ำ และ
อำจจะหมดควำมสำมำรถหรือควำมตัง้ใจในกำรช ำระหนี้ได้ตำมกำรเปลี่ยนแปลงของสถำนกำรณ์ทำงธุรกิจ 
เศรษฐกจิ และสิง่แวดลอ้มอื่น ๆ  

C มคีวำมเสี่ยงในกำรผดินัดช ำระหนี้สูงทีสุ่ด ผู้ออกตรำสำรหนี้ไม่มคีวำมสำมำรถในกำรช ำระดอกเบี้ยและคนืเงนิต้น
ตำมก ำหนดอย่ำงชดัเจน โดยตอ้งอำศยัเงื่อนไขทีเ่อื้ออ ำนวยทำงธุรกจิ เศรษฐกจิ และสิง่แวดลอ้มอื่นๆ อย่ำงมำกจงึ
จะมคีวำมสำมำรถในกำรช ำระหนี้ได ้

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

อนัดบัเครดติภายในระดบัเดยีวกนั 

 

 

ประเภท                        ผูอ้อก อนัดบั มลูค่าตาม

ความน่าเช่ือถอื ราคาตลาด

เงนิฝาก ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) AA+(FITCH) 5,168,993.92                  
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กองทุนเปิด แอล เอช เฟลก็ซิเบ้ิล (LHFL) 

ค าอธิบายการจดัอนัดบัเครดิตตราสารหน้ีระยะสัน้มอีายุต า่กว่า 1 ปี 

T1 ผูอ้อกตรำสำรหนี้มสีถำนะทัง้ทำงดำ้นกำรตลำดและกำรเงนิที่แขง็แกร่งในระดบัดมีำก และนักลงทุนจะไดร้บัควำม

คุม้ครองจำกกำรผดินัดช ำระหนี้ทีด่กีว่ำอนัดบัเครดติในระดบัอื่น ผูอ้อกตรำสำรทีไ่ดร้บัอนัดบัเครดติในระดบัดงักล่ำว

ซึง่มเีครื่องหมำย “+” ดว้ยจะไดร้บัควำมคุม้ครองดำ้นกำรผดินัดช ำระหนี้ทีส่งูยิง่ขึน้ 

T2 ผูอ้อกตรำสำรหนี้มสีถำนะทัง้ทำงดำ้นกำรตลำดและกำรเงนิทีแ่ขง็แกร่งในระดบัด ีและมคีวำมสำมำรถในกำรช ำระ

หนี้ระยะสัน้ในระดบัทีน่่ำพอใจ 

T3 ผูอ้อกตรำสำรหนี้มคีวำมสำมำรถในกำรช ำระหนี้ระยะสัน้ในระดบัทีย่อมรบัได้ 

T4 ผูอ้อกตรำสำรหนี้มคีวำมสำมำรถในกำรช ำระหนี้ระยะสัน้ทีค่่อนขำ้งอ่อนแอ 

อันดับเครดิตทุกประเภททีจ่ ัดโดย TRIS Rating เป็นอันดับเครดิตตราสารหนี้ ในตระกูลเงินบาท ซึ ่งสะท้อน

ความสามารถในการช าระหนี้ของผูอ้อกตราสารโดยไม่รวมความเสีย่งในการเปลีย่นแปลงการช าระหนี้จากสกุลเงนิบาทเป็น

สกุลเงนิตราต่างประเทศ 

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

เปลีย่นแปลงอนัดบัเครดติของผูอ้อกตรำสำรในระยะปำนกลำงหรอืระยะยำว โดย TRIS Rating จะพจิำรณำถงึโอกำสทีจ่ะเกดิ

กำรเปลี่ยนแปลงของภำวะอุตสำหกรรมและสภำพแวดล้อมทำงธุรกิจในอนำคตของผู้ออกตรำสำรที่อำจกระทบต่อ

ควำมสำมำรถในกำรช ำระหนี้ ทัง้นี้ แนวโน้มอนัดบัเครดติทีอ่อกใหแ้ก่หน่วยงำนหนึ่ง ๆ จะเทยีบเท่ำกบัควำมสำมำรถในกำร

ช ำระหนี้ของหน่วยงำนนัน้ ๆ 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) แสดงถงึระดบัควำมน่ำเชื่อถอืขัน้สงูสุดของอนัดบัควำมน่ำเชื่อถอืภำยในประเทศไทย ซึ่งก ำหนดโดย Fitch โดย
อนัดบัควำมน่ำเชื่อถอืนี้จะมอบใหก้บัอนัดบัควำมน่ำเชื่อถอืทีม่คีวำมเสีย่ง “น้อยทีสุ่ด” เมื่อเปรยีบเทยีบกบัผูอ้อก
ตรำสำรหรอืตรำสำรอื่นในประเทศไทย และโดยปกติแล้วจะก ำหนดให้แก่ตรำสำรทำงกำรเงินที่ออกหรอืค ้ำ
ประกนัโดยรฐับำล 
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กองทุนเปิด แอล เอช เฟลก็ซิเบ้ิล (LHFL) 

AA(tha) แสดงถงึระดบัควำมน่ำเชื่อถอืขัน้สงูมำกเปรยีบเทยีบกบัผูอ้อกตรำสำรหรอืตรำสำรอื่นในประเทศไทย โดยระดบั
ควำมน่ำเชื่อถือของตรำสำรทำงกำรเงนิขัน้นี้ต่ำงจำกผูอ้อกตรำสำรหรอืตรำสำรอื่นที่ได้รบักำรจดัอนัดบัควำม
น่ำเชื่อถอืขัน้สงูสุดของประเทศไทยเพยีงเลก็น้อย 

BBB (tha) แสดงถึงระดบัควำมน่ำเชื่อถือขัน้ปำนกลำงเมื่อเปรยีบเทยีบกับผู้ออกตรำสำรหรอืตรำสำรอื่นในประเทศไทย 
อย่ำงไรกด็มีคีวำมเป็นไปไดม้ำกว่ำกำรเปลี่ยนแปลงของสถำนกำรณ์หรอืสภำพทำงเศรษฐกิจจะมผีลกระทบต่อ
ควำมสำมำรถในกำรช ำระหนี้ได้ตรงตำมก ำหนดเวลำของตรำสำรทำงกำรเงนิเหล่ำนี้มำกกว่ำตรำสำรหนี้อื่นที่
ไดร้บักำรจดัอนัดบัควำมน่ำเชื่อถอืในประเภททีส่งูกว่ำ 

BB (tha) แสดงถงึระดบัควำมน่ำเชื่อถอืค่อนขำ้งต ่ำเมื่อเปรยีบเทยีบกบัผูอ้อกตรำสำรหรอืตรำสำรอื่นในประเทศไทย กำร
ช ำระหนี้ตำมเงือ่นไขของตรำสำรเหล่ำนี้ภำยในประเทศนัน้ๆ 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 ควำมสำมำรถในกำรปฏิบตัิตำมขอ้ผูกพนัทำงกำรเงนิขึ้นอยู่กบัสภำวะที่เอื้อต่อกำรด ำเนินธุรกิจ
และกำรพฒันำทำงเศรษฐกจิเพยีงอย่ำงเดยีว 

D(tha) อนัดบัควำมน่ำเชื่อถอืเหล่ำนี้ จะถูกก ำหนดใหส้ ำหรบัองค์กรหรอืตรำสำรหนี้ซึง่ก ำลงัอยู่ในภำวะผดินัดช ำระหนี้
ในปัจจุบนั 

ค าอธิบายการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือระยะสัน้ ส าหรบัประเทศไทย 

F1 (tha) แสดงถงึระดบัควำมสำมำรถขัน้สูงสุดในกำรช ำระหนี้ตำมเงื่อนไขของตรำสำรตรงตำมก ำหนดเมื่อเปรยีบเทยีบ

กบัผู้ออกตรำสำรหรอืตรำสำรอื่น ๆ ในประเทศไทย ภำยใต้อนัดบัควำมน่ำเชื่อถือนี้จะมอบให้ส ำหรบัอนัดบั

ควำมน่ำเชื่อถอืทีม่คีวำมเสีย่ง “น้อยทีสุ่ด” เมื่อเปรยีบเทยีบกบัผูอ้อกตรำสำรอื่นในประเทศเดยีวกนัและโดยปกติ

แลว้จะก ำหนดใหก้บัตรำสำรทำงกำรเงนิทีอ่อกหรอืค ้ำประกนัโดยรฐับำล ในกรณีทีม่รีะดบัควำมน่ำเชื่อถอืสงูเป็น

พเิศษจะมสีญัลกัษณ์ “+” แสดงไวเ้พิม่เตมิจำกอนัดบัควำมน่ำเชื่อถอืทีก่ ำหนด 

F2 (tha) แสดงถงึระดบัควำมสำมำรถในกำรช ำระหนี้ตำมเงื่อนไขทำงกำรเงนิของตรำสำรตำมก ำหนดเวลำในระดบัทีน่่ำ

พอใจเมื่อเปรยีบเทียบกบัผู้ออกตรำสำรหรอืตรำสำรอื่น ๆ ในประเทศไทย อย่ำงไรก็ด ีระดบัควำมน่ำเชื่อถือ

ดงักล่ำวยงัไม่อำจเทยีบเท่ำกบักรณีทีไ่ดร้บักำรจดัอนัดบัควำมน่ำเชื่อถอืทีส่งูกว่ำ 

F3 (tha) แสดงถงึระดบัควำมสำมำรถในกำรช ำระหนี้ตำมเงื่อนไขทำงกำรเงนิของตรำสำรตำมก ำหนดเวลำในระดบัปำน

กลำงเมื่อเปรยีบเทยีบกบัผูอ้อกตรำสำรหรอืตรำสำรอื่น ๆ ในประเทศไทย ควำมสำมำรถในกำรช ำระหนี้ดงักล่ำว
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กองทุนเปิด แอล เอช เฟลก็ซิเบ้ิล (LHFL) 

จะมคีวำมไม่แน่นอนมำกขึน้ไปตำมควำมเปลีย่นแปลงในทำงลบในระยะสัน้มำกกว่ำตรำสำรทีไ่ดร้บักำรจดัอนัดบั

ควำมน่ำเชื่อถอืทีส่งูกว่ำ 

B (tha) แสดงถึงระดบัควำมสำมำรถในกำรช ำระหนี้ตำมเงื่อนไขทำงกำรเงนิของตรำสำรตำมก ำหนดเวลำทีไ่ม่แน่นอน

เมื่อเปรยีบเทยีบกบัผูอ้อกตรำสำรหรอืตรำสำรอื่น ๆ ในประเทศไทย ควำมสำมำรถในกำรช ำระหนี้ดงักล่ำวจะไม่

แน่นอนมำกขึน้ตำมกำรเปลีย่นแปลงทำงเศรษฐกจิแลกำรเงนิในทำงลบระยะสัน้ 

C (tha) แสดงถงึระดบัควำมสำมำรถในกำรช ำระหนี้ตำมเงือ่นไขทำงกำรเงนิของตรำสำรตำมก ำหนดเวลำทีไ่ม่แน่นอนสูง

เมื่อเปรยีบเทยีบกบัผูอ้อกตรำสำรหรอืตรำสำรอื่น ๆ ในประเทศไทย ควำมสำมำรถในกำรปฏบิตัติำมขอ้ผูกพนั

ทำงกำรเงนิขึน้อยู่กบัสภำวะทีเ่อือ้ต่อกำรด ำเนินธุรกจิและสภำพกำรณ์ทำงเศรษฐกจิเท่ำนัน้ 

D (tha) แสดงถงึกำรผดินัดช ำระหนี้ทีไ่ดเ้กดิขึน้แลว้หรอืก ำลงัจะเกดิขึน้ 

หมายเหตุประกอบการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือในระยะยาว ในระยะสัน้ ส าหรบัประเทศไทย 

เครื่องบ่งชี้พเิศษส ำหรบัประเทศไทย “tha” จะถูกระบุไวต้่อจำกอนัดบัควำมน่ำเชื่อถอืทุกระดบั เพื่อแยกควำมแตกต่ำง

ออกจำกกำรจดัอนัดบัควำมน่ำเชื่อถอืระดบัสำกล เครื่องหมำย “ + ” หรอื “ - ” อำจจะถูกระบุไวเ้พิม่เตมิต่อจำกอนัดบัควำม

น่ำเชื่อถอืส ำหรบัประเทศหนึ่งๆ เพื่อแสดงถงึสถำนะย่อยโดยเปรยีบเทยีบกนัภำยในอนัดบัควำมน่ำเชื่อถอืขึน้หลกั ทัง้นี้ จะไม่

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

ส ำหรบัอนัดบัควำมน่ำเชื่อถอืในระยะยำวและจะไม่มกีำรระบุสญัลกัษณ์ต่อทำ้ยดงักล่ำวส ำหรบัอนัดบัควำมน่ำเชื่อถอืใน

ระยะสัน้ นอกเหนือจำก “F1 (tha)” 

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

รายงานสรปุเงินลงทุน 
มูลค่า ณ วนัท่ี 31 สิงหาคม 2563 

 

 
 
 

 
 

รายชื่อหุ้นท่ีลงทุน 10 อนัดบัแรก พร้อมสดัส่วนการลงทุน 
มูลค่า ณ วนัท่ี 31 สิงหาคม 2563 

 
 
 
 
 
 
 

กลุม่ของตราสารการลงทนุ มลูค่าตามราคาตลาด %NAV

(ก) ตราสารภาครฐัไทย/ตราสารภาครฐัต่างประเทศ                                  - -             

(ข) ตราสารทีธ่นาคารทีม่กีฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ ธนาคารพาณิชย์ 5,168,993.92               6.47            

หรอืบรษิทัเงนิทุนเป็นผูอ้อก/สัง่จ่าย/รบัอาวลั/ค า้ประกนั

(ค) ตราสารทีม่อีนัดบัความน่าเชื่อถอือยูใ่นอนัดบัทีส่ามารถ -                           -             

ลงทุนได้ (Investment grade)

(ง) ตราสารทีม่อีนัดบัความน่าเชื่อถอือยูใ่นอนัดบัต ่ากวา่อนัดบัที่ -                           -             

สามารถลงทุนได้ (Non-Investment grade) หรอืไม่ม ีRating

ล าดบั ช่ือย่อ ร้อยละของเงินลงทุน

1 AOT 6.78

2 PTT 6.61

3 ADVANC 4.44

4 CPALL 3.17

5 PTTGC 2.84

6 CKP 2.64

7 MINT 2.57

8 PTTEP 2.43

9 GULF 2.40

10 CENTEL 2.19บรษิทั โรงแรมเซน็ทรลัพลาซา จ ากดั (มหาชน)

บรษิทั ซ.ีพ.ีออลล์  จ ากดั (มหาชน)

บรษิทั พทีที ีโกลบอล เคมคิอล จ ากดั (มหาชน)

บรษิทั ซเีค พาวเวอร์ จ ากดั (มหาชน)

บรษิทั ไมเนอร์ อนิเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั (มหาชน)

บรษิทั ปตท. ส ารวจและผลติปิโตรเลยีม จ ากดั (มหาชน)

บรษิทั กลัฟ์ เอน็เนอร์จ ีดเีวลลอปเมนท ์จ ากดั (มหาชน)

บรษิทั แอดวานซ์ อนิโฟร์ เซอร์วสิ จ ากดั (มหาชน)

บรษิทั ทา่อากาศยานไทย จ ากดั (มหาชน)

บรษิทั ปตท. จ ากดั (มหาชน)

ช่ือหลกัทรพัย์

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

รายงานการลงทุนท่ีไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน 
รอบ 6 เดือนระหวา่งวนัท่ี 1 มนีาคม 2563 ถึงวนัท่ี 31 สิงหาคม 2563 

วนัที ่ รำยละเอยีด กำรด ำเนินกำรแกไ้ข 
  

 
 

 

 
การใช้สิทธิออกเสียงในท่ีประชุมผู้ถือหุ้น 

ผู้ลงทุนสำมำรถตรวจดูแนวทำงในกำรใช้สิทธอิอกเสยีงและกำรด ำเนินกำรใช้สิทธอิอกเสียงได้ที่ website ของ
บริษัทจดักำร www.lhfund.co.th 

 

 
รายงานรายชื่อของบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง ท่ีมีการท าธรุกรรมกบักองทุนรวม 

 กองทุนเปิด แอล เอช เฟล็กซิเบิ้ล มีกำรท ำธุรกรรมกบับุคคลที่เกี่ยวขอ้งในรอบระยะเวลำตัง้แต่วนัที่  1 มนีำคม 

2563 ถงึวนัที ่31 สงิหำคม 2563 ตำมรำยชื่อ ดงันี้ 

- บรษิทัหลกัทรพัย ์แลนด ์แอนด ์เฮำ้ส ์จ ำกดั (มหำชน)    
 

หมายเหตุ : ผูล้งทุนสำมำรถตรวจสอบกำรท ำธุรกรรมกบับุคคลที่เกี่ยวขอ้งกบักองทุนรวม ได้ที่บรษิทัจดักำรโดยตรง หรอืที่ website ของบรษิทั

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

การรบัผลประโยชน์ตอบแทนเน่ืองจากการใช้บริการบุคคลอ่ืนๆ (Soft Commission) 

 
 
 

จ ำนวน บริษทัทีใ่ห้ผลประโยชน์ ข่ำวสำร, บทวเิครำะห์ จัดเยี่ยมชมบริษทั สัมมนำ เหตุผลในกำรรับผลประโยชน์

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



 

 

19 

 

กองทุนเปิด แอล เอช เฟลก็ซิเบ้ิล (LHFL) 

ค่านายหน้าซื้อขายหลกัทรพัย ์
ตัง้แต่วนัท่ี 1 มีนาคม 2563 ถึงวนัท่ี 31 สิงหาคม 2563 

 
             หมายเหตุ : * รวมภำษมีลูค่ำเพิม่ 
 

 
 

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

 
 

 

 

 

 

ล าดบั ช่ือบริษทันายหน้า ค่านายหน้า

(บาท)*

อตัราส่วน

(%)

1 บรษิทัหลกัทรพัย ์บวัหลวง จ ากดั 234,009.24 16.86

2 บรษิทัหลกัทรพัย ์ซจีเีอส-ซไีอเอม็บ ี(ประเทศไทย) จ ากดั  15,053.89 1.09

3 บรษิทัหลกัทรพัย ์โนมูระ พฒันสนิ จ ากดั) มหาชน 42,657.74 3.08

4 บรษิทัหลกัทรพัยเ์ครดติ สวสิ (ประเทศไทย) จ ากดั 55,887.11 4.03

5 บรษิทัหลกัทรพัย ์ดบีเีอส วคิเคอร์ส (ประเทศไทย) จ ากดั 26,860.46 1.94

6 บรษิทัหลกัทรพัย ์ฟินนัเซยี ไซรสั จ ากดั (มหาชน) 173,848.98 12.54

7 บรษิทั หลกัทรพัย ์เคจไีอ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 42,648.32 3.08

8 บรษิทัหลกัทรพัย ์เกยีรตินาคนิภทัร จ ากดั (มหาชน) 188,250.65 13.57

9 บรษิทัหลกัทรพัย ์กสกิรไทย จ ากดั (มหาชน)  173,150.53 12.49

10 บรษิทัหลกัทรพัย ์กรุงศร ีจ ากดั (มหาชน) 11,420.72 0.82

11 บรษิทัหลกัทรพัย ์เคทบี ี(ประเทศไทย) จ ากดั 167,303.83 12.07

12 บรษิทัหลกัทรพัย ์แลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จ ากดั (มหาชน) 86,485.58 6.24

13 บรษิทัหลกัทรพัย ์ไทยพาณิชย ์จ ากดั 13,198.65 0.95

14 บรษิทัหลกัทรพัย ์ทสิโก ้จ ากดั 143,609.10 10.36

15 บรษิทั หลกัทรพัย ์ทรนีิตี้ จ ากดั 12,249.25 0.88

1,386,634.05 100.00รวม

ช่ือกองทนุ PTR

กองทุนเปิด แอล เอช เฟลก็ซเิบิล้ 5.2903
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กองทุนเปิด แอล เอช เฟลก็ซิเบ้ิล (LHFL) 

ค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเกบ็จากกองทุนรวม 

ส าหรบัรอบระยะเวลาตัง้แต่วนัท่ี 1 มีนาคม 2563 ถึงวนัท่ี 31 สิงหาคม 2563 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค่าใช้จ่ายทีเ่รยีกเก็บจากกองทุน* จ านวนเงนิ

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

ค่าธรรมเนยีมการจดัการ (Management Fee) 798.32 1.076 ไม่เกนิรอ้ยละ 2.68

ค่าธรรมเนยีมผูดู้แลผลประโยชน์ (Trustee Fee) 9.98 0.013 ไม่เกนิรอ้ยละ 0.11

ค่าธรรมเนยีมนายทะเบยีน (Registrar Fee) 59.87 0.081 ไม่เกนิรอ้ยละ 0.16

ค่าสอบบญัช ี(Audit Fee) 21.17 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) 1.55 0.002 ตามทีจ่่ายจรงิ

รวมค่าใช้จ่ายทัง้หมด** 890.89 1.201

ค่าใช้จ่ายในการซือ้ขายหลกัทรพัย์ 1,386.63 1.869 ตามทีจ่่ายจรงิ

หมายเหตุ

* ค่าธรรมเนยีมและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ รวมภาษมีลูค่าเพิม่ ภาษธุีรกจิเฉพาะ หรอืภาษอีืน่ใดในท านองเดยีวกนั(ถ้าม)ี

**  ไม่รวมค่านายหน้าซือ้ขายหลกัทรพัย ์และค่าธรรมเนยีมต่าง ๆ ทีเ่กดิขึน้จากการซือ้ขายหลกัทรพัย์

รอ้ยละของมลูค่าทรพัยส์นิสทุธขิองกองทุน
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กองทุนเปิด แอล เอช เฟลก็ซิเบ้ิล (LHFL) 

กองทุนเปิด แอล เอช เฟลก็ซิเบ้ิล 
งบดลุ 

ณ วนัท่ี 31 สิงหาคม 2563 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

(หน่วย : บาท)
ยงัไม่ได้ตรวจสอบ

สนิทรพัย์
เงนิลงทุนตามมลูค่ายตุธิรรม  (ราคาทุน 74,772,706.63 บาท) 75,181,386.44       
เงนิฝากธนาคาร 5,168,358.40         
ลกูหนี้จากเงนิปันผลและดอกเบีย้ 256,319.52           
ลกูหนี้จากการขายเงนิลงทุน 1,964,478.19         
สนิทรพัยอ์ืน่ -                      
รวมสนิทรพัย์ 82,570,542.55

หนี้สนิ
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 181,048.59           
เจ้าหนี้จากการซือ้เงนิลงทุน 2,501,771.70
เจ้าหนี้จากการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน 0.00
หนี้สนิอืน่ 5,439.23               
รวมหนี้สนิ 2,688,259.52         
สนิทรพัยส์ทุธิ 79,882,283.03

สนิทรพัยส์ทุธิ
ทุนทีไ่ด้รบัจากผูถ้อืหน่วยลงทุน 92,652,226.45
ก าไร(ขาดทุน) สะสม
บญัชปีรบัสมดุล 15,263,606.64
ก าไร(ขาดทุน) สะสมจากการด าเนนิงาน (28,033,550.06)
สนิทรพัยส์ทุธิ 79,882,283.03

สนิทรพัยส์ทุธต่ิอหน่วย 8.6217
จ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายแลว้ทัง้หมด ณ วนัสิน้งวด (หน่วย) 9,265,222.6221
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กองทุนเปิด แอล เอช เฟลก็ซิเบ้ิล (LHFL) 

กองทุนเปิด แอล เอช เฟลก็ซิเบ้ิล 
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน 

ณ วนัท่ี 31 สิงหาคม 2563 

 

ช่ือย่อ  จ านวนหน่วย /

 มลูค่าท่ีตราไว้

 มลูค่ายติุธรรม

 (บาท)

อตัราส่วนของ

มลูค่ายติุธรรม

(%)

อตัรา

ดอกเบีย้

วนัครบก าหนด

บรษิทั เจ เอม็ ท ีเน็ทเวอร์ค เซอร์วสิเซส็ จ ากดั (มหาชน) JMT 47,900.0000     1,544,775.00    2.06 -

บรษิทั บตัรกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) KTC 13,000.0000     399,750.00      0.53 -

บรษิทั เมอืงไทย แคปปิตอล จ ากดั (มหาชน) MTC 31,500.0000     1,567,125.00    2.08 -

บรษิทั ศรสีวสัดิ ์คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) SAWAD 25,900.0000     1,184,925.00    1.58 -

บรษิทั แอดวานซ ์อนิโฟร์ เซอร์วสิ จ ากดั (มหาชน) ADVANC 19,400.0000     3,550,200.00    4.72 -

บรษิทั เจ มาร์ท จ ากดั (มหาชน) JMART 81,300.0000     1,276,410.00    1.70 -

บรษิทั กรุงเทพดุสติเวชการ จ ากดั (มหาชน) BDMS 83,600.0000     1,738,880.00    2.31 -

บรษิทั โรงแรมเซน็ทรลัพลาซา จ ากดั (มหาชน) CENTEL 64,300.0000     1,752,175.00    2.33 -

บรษิทั เอเชยี เอวเิอชัน่ จ ากดั (มหาชน) AAV 391,600.0000   822,360.00      1.09 -

บรษิทั ท่าอากาศยานไทย จ ากดั (มหาชน) AOT 96,700.0000     5,415,200.00    7.20 -

บรษิทัทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) BEM 175,800.0000   1,590,990.00    2.12 -

บรษิทั บทีเีอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส ์จ ากดั (มหาชน) BTS 113,600.0000   1,181,440.00    1.57 -

บรษิทั พรมิา มารนี จ ากดั (มหาชน) PRM 184,800.0000   1,644,720.00    2.19 -

บรษิทั ฮานา ไมโครอเิลค็โทรนคิส จ ากดั (มหาชน) HANA 37,400.0000     1,486,650.00    1.98 -

บรษิทั เคซอี ีอเีลคโทรนคิส ์จ ากดั (มหาชน) KCE 56,600.0000     1,655,550.00    2.20 -

ธนาคาร กรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) BBL 12,300.0000     1,309,950.00    1.74 -

ธนาคาร กสกิรไทย จ ากดั (มหาชน) KBANK 15,300.0000     1,289,025.00    1.71 -

ธนาคาร ไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) SCB 18,300.0000     1,326,750.00    1.76 -

บรษิทั ทสิโก้ไฟแนนเชยีลกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) TISCO 9,700.0000      652,325.00      0.87 -

ธนาคาร ทหารไทย จ ากดั(มหาชน) TMB 691,900.0000   650,386.00      0.87 -

บรษิทั ทคีวิเอม็ คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) TQM 6,700.0000      844,200.00      1.12 -

บรษิทั พทีที ีโกลบอล เคมคิอล จ ากดั (มหาชน) PTTGC 49,100.0000     2,270,875.00    3.02 -

บรษิทั ซเีค พาวเวอร์ จ ากดั (มหาชน) CKP 348,100.0000   2,106,005.00    2.80 -

บรษิทั โกลบอล เพาเวอร์ ซนิเนอร์ยี ่จ ากดั (มหาชน) GPSC 11,785.0000     754,240.00      1.00 -

บรษิทั กลัฟ์ เอน็เนอร์จ ีดเีวลลอปเมนท์ จ ากดั (มหาชน) GULF 60,770.0000     1,914,255.00    2.55 -

บรษิทั พทีจี ีเอน็เนอย ีจ ากดั (มหาชน) PTG 82,900.0000     1,599,970.00    2.13 -

บรษิทั ปตท. จ ากดั (มหาชน) PTT 146,600.0000   5,277,600.00    7.02 -

บรษิทั ปตท. ส ารวจและผลติปิโตรเลยีม จ ากดั (มหาชน) PTTEP 21,800.0000     1,940,200.00    2.58 -

บรษิทั สตาร์ ปิโตรเลยีม รไีฟน์นิง่ จ ากดั (มหาชน) SPRC 118,000.0000   808,300.00      1.08 -

การท่องเทีย่วและสนัทนาการ

ขนสง่และโลจสิตกิส์

ปิโตรเคมแีละเคมภีณัฑ์

พลงังานและสาธารณูปโภค

ประกนัภยัและประกนัชวีติ

ชิ้นสว่นอเิลคทรอนคิส์

ธนาคาร

หลกัทรพัยจ์ดทะเบยีน

หุน้สามญั

เงนิทุนและหลกัทรพัย์

การแพทย์

เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร
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กองทุนเปิด แอล เอช เฟลก็ซิเบ้ิล (LHFL) 

กองทุนเปิด แอล เอช เฟลก็ซิเบ้ิล 
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ) 

ณ วนัท่ี 31 สิงหาคม 2563 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ช่ือย่อ  จ านวนหน่วย /

 มลูค่าท่ีตราไว้

 มลูค่ายติุธรรม

 (บาท)

อตัราส่วนของ

มลูค่ายติุธรรม

(%)

อตัรา

ดอกเบีย้

วนัครบก าหนด

บรษิทั เอพ ี(ไทยแลนด์) จ ากดั (มหาชน) AP 128,300.0000   808,290.00      1.08 -

บรษิทั แอสเสท เวริด์ คอร์ป จ ากดั (มหาชน) AWC 202,600.0000   802,296.00      1.07 -

บรษิทั เซน็ทรลัพฒันา จ ากดั (มหาชน) CPN 34,100.0000     1,602,700.00    2.13 -

บรษิทั เบอร์ลี ่ยคุเกอร์ จ ากดั (มหาชน) BJC 25,500.0000     943,500.00      1.25 -

บรษิทั คอมเซเวน่ จ ากดั (มหาชน) COM7 38,500.0000     1,578,500.00    2.10 -

บรษิทั ซ.ีพ.ีออลล ์ จ ากดั (มหาชน) CPALL 39,900.0000     2,533,650.00    3.37 -

บรษิทั เซน็ทรลั รเีทล คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) CRC 53,300.0000     1,585,675.00    2.11 -

บรษิทั ดูโฮม จ ากดั (มหาชน) DOHOME 97,200.0000     1,360,800.00    1.81 -

บรษิทั สยามโกลบอลเฮา้ส ์จ ากดั (มหาชน) GLOBAL 77,600.0000     1,590,800.00    2.12 -

บรษิทั โฮม โปรดกัส ์เซน็เตอร์ จ ากดั (มหาชน) HMPRO 52,700.0000     785,230.00      1.04 -

บรษิทั อาร์เอส จ ากดั (มหาชน) RS 82,900.0000     1,558,520.00    2.07 -

บรษิทั ปนูซเิมนต์ไทย จ ากดั (มหาชน) SCC 3,800.0000      1,345,200.00    1.79 -

บรษิทั ทปิโก้แอสฟัลท์ จ ากดั (มหาชน) TASCO 48,700.0000     1,207,760.00    1.61 -

บรษิทั แพลน บ ีมเีดยี จ ากดั (มหาชน) PLANB 136,200.0000   749,100.00      1.00 -

บรษิทั คาราบาวกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) CBG 6,400.0000      774,400.00      1.03 -

บรษิทั เจรญิโภคภณัฑอ์าหาร จ ากดั (มหาชน) CPF 48,300.0000     1,557,675.00    2.07 -

บรษิทั ไมเนอร์ อนิเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั (มหาชน) MINT 91,546.0000     2,050,630.40    2.73 -

บรษิทั โอสถสภา จ ากดั (มหาชน) OSP 31,500.0000     1,220,625.00    1.62 -

บรษิทั ไทยยเูนีย่น กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) TU 109,200.0000   1,539,720.00    2.05 -

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

บรษิทั ไมเนอร์ อนิเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั (มหาชน) MINT-W7 143.0000         1,408.55         0.00 - 31 กรกฎาคม 2566

75,181,386.44  100.00

75,181,386.44   100.00

อาหารและเครื่องดื่ม

ใบส าคญัแสดงสทิธิ

อาหารและเครื่องดื่ม

รวม หลกัทรพัยจ์ดทะเบยีน

สือ่และสิง่พมิพ์

รวมเงินลงทนุ - 100% (ราคาทนุ 74,772,706.63 บาท) 

พฒันาอสงัหารมิทรพัย์

พาณิชย์

วสัดุก่อสรา้ง

พฒันาอสงัหารมิทรพัย์
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กองทุนเปิด แอล เอช เฟลก็ซิเบ้ิล (LHFL) 

กองทุนเปิด แอล เอช เฟลก็ซิเบ้ิล 
งบก าไรขาดทุน 

ส าหรบัรอบระยะเวลาตัง้แต่วนัท่ี 1 มีนาคม 2563 ถึงวนัท่ี 31 สิงหาคม 2563 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

(หน่วย : บาท)
ยงัไม่ได้ตรวจสอบ

รายได้จากการลงทุน
รายได้จากเงนิปันผล 1,372,458.59
รายได้จากดอกเบีย้ 21,722.16

รวมรายได้ 1,394,180.75
ค่าใช้จ่าย

ค่าธรรมเนยีมการจดัการ                                                                               798,317.30
ค่าธรรมเนยีมผูดู้แลผลประโยชน์                                                                       9,979.04
ค่าธรรมเนยีมนายทะเบยีน                                                                              59,873.77
ค่าสอบบญัชี 21,172.88
ค่าใช้จ่ายอืน่ๆ ในการด าเนนิโครงการ 1,388,589.62

รวมค่าใช้จ่าย 2,277,932.61
รายได้จากการลงทุนสทุธิ (883,751.86)
รายการก าไร(ขาดทุน)สทุธจิากเงนิลงทุน

ก าไร(ขาดทุน)สทุธทิีเ่กดิขึน้ทัง้สิน้ (5,429,192.17)
ก าไร(ขาดทุน)สทุธทิีย่งัไม่เกดิขึน้ทัง้สิน้ 6,836,901.01

รวมก าไร(ขาดทุน)จากเงนิลงทุนทีเ่กดิขึน้และยงัไม่เกดิขึน้ 1,407,708.84
การเพิม่ขึน้(ลดลง) ในสนิทรพัยส์ทุธจิากการด าเนนิงาน 523,956.98


