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กองทุนเป�ด แอล เอช เอม็  
เอส เฟลก็ซิเบิ้ล 

                      สําหรับรอบระยะเวลาตั้งแตวันท่ี 1 กรกฎาคม 2561 ถึงวันท่ี 31 ธันวาคม 2561 
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กองทุนเปิด แอล เอช เอม็ เอส เฟลก็ซิเบิ�ล (LHMSFL) 

กองทุนเปิด แอล เอช เอม็ เอส เฟลก็ซิเบิ�ล (LHMSFL) 

ประเภทโครงการ : กองทุนรวมตราสารแห่งทุน ประเภทรบัซื�อคนืหน่วยลงทุน   

นโยบายการลงทุน : กองทุนจะลงทุนในหรือมีไว้ซึ$งตราสารแห่งทุนที$มีแนวโน้มการเติบโตทางธุรกิจ หรือมี
ปัจจยัพื�นฐานดี ตราสารแห่งหนี� ตราสารกึ$งหนี�กึ$งทุน ใบสําคญัแสดงสิทธิ เงินฝากธนาคาร 
รวมถึงหลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สนิอื$นหรอืการหาดอกผลโดยวธิอีื$นตามที$คณะกรรมการ ก.ล.ต. 
หรือสํานักงานประกาศกําหนด ทั �งนี� การลงทุนในตราสารแห่งทุนจะมีสดัส่วนตั �งแต่ร้อยละ        
4 - 644 ของมูลค่าทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุน โดยผูจ้ดัการกองทุนจะปรบัสดัส่วนการลงทุนและ
กลยุทธ์การลงทุนให้เหมาะสมกบัสภาวการณ์และการคาดการณ์ลงทุนในแต่ละขณะ เพื$อสร้าง
ผลตอบแทนที$ดจีากการลงทุน และคํานึงถึงความเสี$ยงที$จะเกิดขึ�นเป็นสําคญั ซึ$งหากผู้จดัการ
กองทุนพจิารณาว่าตราสารทุนมคีวามเหมาะสมที$จะลงทุน ผูจ้ดัการกองทุนจะพจิารณาลงทุนใน
หุน้ของบรษิทัขนาดกลางและขนาดเลก็เป็นอนัดบัแรก แต่หากการลงทุนในหุน้ของบรษิัทขนาด
กลางและขนาดเลก็ไม่เป็นไปตามที$คาดการณ์ไว้ ผู้จดัการกองทุนอาจจะพจิารณาลงทุนในหุ้น
กลุ่มอื$น ทั �งนี�เพื$อประโยชน์ของกองทุนเป็นหลกั  
นอกจากนี�กองทุนอาจลงทุนในสญัญาซื�อขายล่วงหน้า (Derivative) เพื$อลดความเสี$ยงจากการ

ลงทุน (Hedging) 
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กองทุนเปิด แอล เอช เอม็ เอส เฟลก็ซิเบิ�ล (LHMSFL) 

 

 

เรยีน ท่านผูถ้อืหน่วยลงทุน 

 กองทุนเปิด แอล เอช เอม็ เอส เฟลก็ซเิบิ�ล 

 
 บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน แลนด ์แอนด์ เฮา้ส ์จํากดั ขอนําส่ง “รายงานสรุปสถานะการลงทุน” เพื$อรายงาน 
ผลการดาํเนินงานของกองทุนตั �งแต่วนัที$ 6 กรกฎาคม OPQ6 ถงึวนัที$ R6 ธนัวาคม OPQ6 มาเพื$อโปรดทราบ 

สภาพตลาดในรอบบญัชีต ั �งแต่วนัที- . กรกฎาคม 012. ถึงวนัที- 5. ธนัวาคม 012. 

 เดอืนกรกฎาคม SET Index เกดิ Technical rebound หลงัจากที$ร่วงแรงถงึ 6^P จุด หรอื 64% ในช่วง O เดอืนก่อน
หน้า โดยมแีรงซื�อหุน้คนืในทุก Sector  นําโดยกลุ่ม สื$อสารและธนาคาร ตอบรบัที$ กสทช.เร่งเปิดประมลูคลื$น `44 MHz และ 
1800 MHz รอบใหม่ ส่วนกลุ่มธนาคาร ได ้Sentiment บวกจากคณะกรรมการกํากบัดูแลการประกอบวชิาชพีบญัช ี(กกบ.)   
มมีติให้เลื$อนการบงัคบัใช้มาตรฐานบญัชีใหม่ (IFRS`) ออกไป 6 ปี อกีทั �งยงัได้แรงหนุนจากรายงานกําไรสุทธ ิไตรมาส
O/OPQ6 ออกมาดกีว่าที$ตลาดคาด สง่ผลให ้SET Index ปิด ณ สิ�นวนัที$ R6 กรกฎาคม ที$ระดบั 6,k4O จุด เพิ$มขึ�น 64Q จุด   

SET Index เดือนสงิหาคม เคลื$อนไหวผนัผวนในกรอบแคบ เนื$องจากนักลงทุนยงัคงกงัวลในประเด็นสงคราม
การคา้ระหว่างจนีและสหรฐัฯที$ยงัยดืเยื�อ และการอ่อนค่าลงของค่าเงนิอย่างรุนแรงของกลุ่มประเทศในตลาดเกดิใหม่ อาท ิ
ตุรก ีและอารเ์จนตน่ิา อกีทั �ง Fund Flow ต่างชาตยิงัไหลออกจากผลของ MSCI Rebalance อย่างไรกต็าม SET Index ยงั
ปรบัตวัขึ�น และ ปิด ณ สิ�นเดอืนสงิหาคมในแดนบวก ตอบรบัรายงานตวัเลข GDP ไตรมาส O/OPQ6 ของไทยที$ออกมาดเีกนิ
คาด และ รฐับาลจดังาน Thailand focus O46^ เรยีกความเชื$อมั $นใหก้บันกัลงทุนสง่ผลใหหุ้น้ในกลุ่ม Big Cap ยงัปรบัขึ�นช่วย
ประคองดชันี โดย SET Index ปิด ณ สิ�นวนัที$ R6 สงิหาคม ที$ระดบั 6,kOO จุด เพิ$มขึ�น 6`.k` จุด  
  ในเดอืนกนัยายน ตลาดหุ้นไทยได้รบัแรงกดดนัจากปัญหาสงครามการคา้ ส่งผลให้ SET ทําจุดตํ$าสุดของเดอืนที$
ระดบั 6,QQQ จุด อย่างไรกต็ามหลงัจากนั �น ดชันีปรบัตวัขึ�นอย่างรวดเรว็ จากปัจจยับวกในประเทศด้านการเมอืงที$มคีวาม
ชดัเจนขึ�น หลงัพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หวัทรงมพีระราชโองการโปรดเกล้าให้ประกาศใช้ พ.ร.บ.ประกอบรฐัธรรมนูญว่า
ดว้ยการไดม้าซึ$ง ส.ว.และ ส.ส. ลงในราชกจิจานุเบกษา โดย SET index ปิดเดอืนที$ดชันีระดบั 6,kPQ จุด เพิ$มขึ�น Ru.^R จุด 
แต่นกัลงทุนต่างชาตยิงัขายสทุธต่ิอเนื$องเป็นเดอืนที$ 6O อกี k,kPQ ลา้นบาท อย่างไรกต็ามประเดน็สงครามการคา้วนกลบัมา
กดดนัตลาดหุน้ไทยอกีครั �งในเดอืนถดัมาสง่ผลให ้SET Index ร่วงแรงกว่า ^k จุด (-P%) ปิดที$ระดบั 6,QQ` จุด และในเดอืน
ล่าสุด SET Index ยงัอ่อนแรง เนื$องจากยงัไม่มปัีจจยับวกใหม่เขา้มาสนับสนุน รวมไปถึงนักลงทุนยงัวติกกงัวลกบัปัญหา
สงครามการคา้และเลอืกชะลอการลงทุนเพื$อรอดูความชดัเจนในการประชุม GO4 ในช่วงปลายเดอืน โดยนักลงทุนต่างชาติ
ยงัคงขายหุน้อย่างต่อเนื$อง สง่ผลให ้SET Index เดอืนพฤศจกิายน ปิดที$ระดบั 6,Qu6 จุด มลูค่าการซื�อขาย u4,k^O ลา้นบาท 
นกัลงทุนต่างชาตขิายสทุธ ิ6R,``R ลา้นบาท (YTD ขายสทุธ ิO^k,6QQ ลา้นบาท) 
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กองทุนเปิด แอล เอช เอม็ เอส เฟลก็ซิเบิ�ล (LHMSFL) 

เดอืนถดัมา SET Index ปรบัตวัลงในทศิทางเดยีวกบัตลาดหุ้นทั $วโลกเนื$องจากนักลงทุนวติกงัวลต่อการชะลอตวั
ของเศรษฐกจิโลก หลงัจาก GDP ไตรมาส R/OPQ6 ของประเทศต่างๆทั $วโลกปรบัตวัลง โดยเฉพาะกลุ่มประเทศเศรษฐกจิ
หลกั นําโดย สหรฐั จนี ยุโรป และ ญี$ปุ่ น โดยตลาดหุ้นไทยปิดสิ�นปีที$ระดบั 6,PQu จุด ตํ$าสุดในรอบ 6Q เดอืน มูลค่าการซื�อ
ขายเฉลี$ย u6,uu` ลา้นบาท นกัลงทุนต่างชาตยิงัคงขายสทุธอิย่างต่อเนื$อง 

บรษิัทขอขอบพระคุณท่านผู้ถอืหน่วยลงทุนเป็นอย่างสงู ที$ไดม้อบความไว้วางใจใหบ้รษิัทบรหิารเงนิลงทุนของท่าน 
บรษิทัยงัคงยนืยนัในความตั �งใจและทุ่มเทความสามารถเพื$อบรหิารเงนิของท่านอย่างมปีระสทิธภิาพสงูที$สดุต่อไป และหากท่าน
มขีอ้สงสยัประการใด ท่านสามารถตดิต่อมาไดท้ี$บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน แลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จาํกดั หมายเลขโทรศพัท ์
4O-O^Q-Ru^u หรอืที$อเีมล ์lhfund@lhfund.co.th 

 

 

ขอแสดงความนบัถอื 

           บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน แลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จาํกดั 
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กองทุนเปิด แอล เอช เอม็ เอส เฟลก็ซิเบิ�ล (LHMSFL) 

รายชื-อผ ูจ้ดัการกองทุน 
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กองทุนเปิด แอล เอช เอม็ เอส เฟลก็ซิเบิ�ล (LHMSFL) 
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กองทุนเปิด แอล เอช เอม็ เอส เฟลก็ซิเบิ�ล (LHMSFL) 

ตารางเปรียบเทียบผลการดาํเนินงาน 
กองทุนเปิด แอล เอช เอม็ เอส เฟลก็ซิเบิ�ล (ชนิดสะสมมูลค่า)  

ข้อม ูล ณ วนัที- 0? ธนัวาคม 012. 
 

 
 

 
 

 
 

มลูค่าทรพัยส์นิสุทธ ิ(บาท) 36,133,608.04 
มลูค่าหน่วยลงทุน (บาท/หน่วย) 13.5815  
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กองทุนเปิด แอล เอช เอม็ เอส เฟลก็ซิเบิ�ล (LHMSFL) 

ตารางเปรียบเทียบผลการดาํเนินงาน 
กองทุนเปิด แอล เอช เอม็ เอส เฟลก็ซิเบิ�ล (ชนิดจา่ยเงินปันผล) 

ข้อม ูล ณ วนัที- 0? ธนัวาคม 012. 
 

 
 

 
 

 
 

มลูค่าทรพัยส์นิสุทธ ิ(บาท) 40,102,852.39  
มลูค่าหน่วยลงทุน (บาท/หน่วย) 10.7459  
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กองทุนเปิด แอล เอช เอม็ เอส เฟลก็ซิเบิ�ล (LHMSFL) 

ตารางเปรียบเทียบผลการดาํเนินงาน 
กองทุนเปิด แอล เอช เอม็ เอส เฟลก็ซิเบิ�ล (ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอตัโนมตัิ) 

ข้อม ูล ณ วนัที- 5. ธนัวาคม 012. 
 

 
 

 
 

 
 

มลูค่าทรพัยส์นิสุทธ ิ(บาท) 35,547,131.48  
มลูค่าหน่วยลงทุน (บาท/หน่วย) 13.5841   



 

 

10 

 

กองทุนเปิด แอล เอช เอม็ เอส เฟลก็ซิเบิ�ล (LHMSFL) 

- เอกสารการวดัผลการดาํเนินงานของกองทุนรวมฉบบันี�ไดจ้ดัทําขึ�นตามมาตรฐานการวดัผลการดําเนินงานของกองทุนรวม
ของสมาคมบรษิทัจดัการลงทุน 

- ผลการดําเนินงานในอดตี/ผลการเปรยีบเทยีบผลการดาํเนินงานที$เกี$ยวขอ้งกบัผลติภณัฑใ์นตลาดทุน มไิดเ้ป็นสิ$งยนืยนัถงึ
ผลการดาํเนินงานในอนาคต 

- ทาํความเขา้ใจลกัษณะสนิคา้ เงื$อนไข ผลตอบแทน และความเสี$ยง ก่อนตดัสนิใจลงทุน 
 

 
รายงานสถานะการลงทุน การก ู้ยืมเงิน และการก่อภาระผกูพนั 

มลูค่า ณ วนัที- 5. ธนัวาคม 012. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายละเอียดการลงทุน มูลค่าตามราคาตลาด %NAV

หลกัทรัพยห์รือทรัพยส์นิในประเทศ 116,138,023.93             103.91             

พนัธบตัรรัฐบาล

     อายุคงเหลอืน้อยกว่า 1 ปี 4,991,515.80                4.47                

เงนิฝากธนาคาร 10,986,388.13               9.83                

หุ้นสามญั 96,466,910.00               86.31              

หน่วยลงทุน 3,693,210.00                3.30                

ประเภทรายการค้างรับค้างจ่ายหรือหนี�สนิอื$น ๆ (4,371,262.40)               (3.91)               

มูลค ่าทร ัพยสิ์นสุทธิ 111,766,761.53                100.00                
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กองทุนเปิด แอล เอช เอม็ เอส เฟลก็ซิเบิ�ล (LHMSFL) 

รายละเอียดการลงทุนในหลกัทรพัย ์
มลูค่า ณ วนัที- 5. ธนัวาคม 012. 

 
 

อตัราส่วน จาํนวนเงินต้น มูลค ่ายุติธรรม

(%) หรือ จาํนวนหุ้น/ (บาท)

หน่วย

เงินฝากธนาคาร

ธนาคารกสกิรไทย จํากัด (มหาชน) 9.83 10,983,448.30 10,986,388.13

          รวมเงินฝากธนาคาร 9.83 10,986,388.13

พันธบตัรร ัฐบาล

ธนาคารแห่งประเทศไทย 4.47 5,000.00 4,991,515.80

          รวมพันธบตัรร ัฐบาล 4.47 4,991,515.80

หุ้นสามญั

     หมวดธุรกิจการแพทย์

บริษัท กรุงเทพดุสติเวชการ จํากัด(มหาชน) 2.37 107,000.00 2,653,600.00

บริษัท โรงพยาบาลบํารุงราษฎร์ จํากัด (มหาชน) 1.68 10,000.00 1,875,000.00

     หมวดธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน) 4.85 84,300.00 5,416,275.00

บริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 1.97 227,400.00 2,205,780.00

     หมวดธุรกิจเงนิทุนและหลกัทรัพย์

บริษัท บตัรกรุงไทย จํากัด (มหาชน) 2.64 96,700.00 2,949,350.00

บริษัท เมอืงไทย แคปปิตอล จํากัด (มหาชน) 2.28 52,100.00 2,552,900.00

บริษัท ศรีสวสัดิ � พาวเวอร์ 1979 จํากัด (มหาชน) 1.90 47,200.00 2,124,000.00

บริษัท ออิอน ธนสนิทรัพย ์(ไทยแลนด์) จํากัด (มหาชน) 0.98 6,000.00 1,092,000.00

     หมวดธุรกิจเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื$อสาร

บริษัท โทเทิ$ล แอค็เซส็ คอมมนิูเคชั $น จํากัด (มหาชน) 2.21 57,200.00 2,473,900.00

บริษัท แอดวานซ ์อนิโฟร์ เซอร์วสิ จํากัด (มหาชน) 3.06 19,800.00 3,415,500.00

     หมวดธุรกิจธนาคาร

ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 3.65 20,100.00 4,080,300.00

ธนาคารกสกิรไทย จํากัด (มหาชน) 2.55 15,400.00 2,849,000.00

ธนาคารเกียรตินาคิน จํากัด (มหาชน) 4.78 80,600.00 5,339,750.00

ธนาคารไทยพาณิชย ์จํากัด (มหาชน) 3.77 31,600.00 4,218,600.00

     หมวดธุรกิจบริการรับเหมาก่อสร้าง

บริษัท ซโิน-ไทย เอน็จิเนียริ$งแอนด์คอนสตรัคชั $น จํากัด(มหาชน) 0.95 52,000.00 1,060,800.00

     หมวดธุรกิจประกันภัยและประกันชีวติ

บริษัท ทีคิวเอม็ คอร์ปอเรชั $น จํากัด (มหาชน) 0.46 22,500.00 513,000.00

     หมวดธุรกิจปิโตรเคมแีละเคมภีัณฑ์

บริษัท พทีีที โกลบอล เคมคิอล จํากัด (มหาชน) 1.82 28,600.00 2,037,750.00

บริษัท อนิโดรามา เวนเจอร์ส จํากัด (มหาชน) 4.06 83,700.00 4,540,725.00

รายละเอียด
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กองทุนเปิด แอล เอช เอม็ เอส เฟลก็ซิเบิ�ล (LHMSFL) 

รายละเอียดการลงทุนในหลกัทรพัย ์(ต่อ) 
มลูค่า ณ วนัที- 5. ธนัวาคม 012. 

 
 
 

อตัราส่วน จาํนวนเงินต้น มูลค ่ายุติธรรม

(%) หรือ จาํนวนหุ้น/ (บาท)

หน่วย

     หมวดธุรกิจพลงังานและสาธารณูปโภค

บริษัท กัลฟ์ เอน็เนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จํากัด (มหาชน) 2.14 29,400.00 2,396,100.00

บริษัท ทีทีดับบลวิ จํากัด (มหาชน) 2.06 185,900.00 2,305,160.00

บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) 7.97 193,700.00 8,910,200.00

บริษัท ปตท. สาํรวจและผลติปิโตรเลยีม จํากัด (มหาชน) 2.47 24,300.00 2,758,050.00

บริษัท ผลติไฟฟ้า จํากัด (มหาชน) 2.91 13,100.00 3,248,800.00

บริษัท พลงังานบริสุทธิ � จํากัด (มหาชน) 2.70 71,100.00 3,021,750.00

     หมวดธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์

บริษัท แลนด์แอนด์เฮา้ส ์จํากัด (มหาชน) 0.80 90,700.00 897,930.00

บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั $น จํากัด (มหาชน) 1.79 97,000.00 1,998,200.00

บริษัทเซน็ทรัลพฒันา จํากัด (มหาชน) 2.51 37,500.00 2,803,125.00

     หมวดธุรกิจพาณิชย์

บริษัท ซพี ีออลล ์จํากัด (มหาชน) 3.18 51,700.00 3,554,375.00

บริษัท เบอร์ล ี$ ยุคเกอร์ จํากัด (มหาชน) 2.92 64,200.00 3,258,150.00

บริษัท สยามโกลบอลเฮา้ส ์จํากัด (มหาชน) 1.80 102,900.00 2,006,550.00

บริษัท ห้างสรรพสนิค้าโรบนิสนั จํากัด (มหาชน) 1.22 21,500.00 1,365,250.00

บริษัท โฮม โปรดักส ์เซน็เตอร์ จํากัด (มหาชน) 1.08 79,200.00 1,203,840.00

     หมวดธุรกิจวสัดุก่อสร้าง

บริษัท ปนูซเิมนต์ไทย จํากัด(มหาชน) 3.04 7,800.00 3,400,800.00

     หมวดธุรกิจอาหารและเครื$องดื$ม

บริษัท โอสถสภา จํากัด (มหาชน) 1.74 79,200.00 1,940,400.00

          รวมหุ้นสามญั 86.31 96,466,910.00

หน่วยลงทุน

     หมวดธุรกิจกองทุนรวมอสงัหาริมทรัพยแ์ละกองทรัสต์เพื$อการลงทุนในอสงัหาริมทรัพย์

ทรัสต์เพื$อการลงทุนในสทิธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย ์CPN รีเทล โกรท 2.02 88,700.00 2,261,850.00

     หมวดธุรกิจเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื$อสาร

กองทุนรวมโครงสร้างพื�นฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล 1.28 99,400.00 1,431,360.00

          รวมหน่วยลงทุน 3.30 3,693,210.00

รวมเงินลงทุน 103.91 116,138,023.93

รายการค ้างจ่ายหรือหนี�สินอื-น ๆ -3.91 -4,371,262.40

มูลค ่าทร ัพยสิ์นสุทธิ 100.00 111,766,761.53

รายละเอียด
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กองทุนเปิด แอล เอช เอม็ เอส เฟลก็ซิเบิ�ล (LHMSFL) 

รายละเอียดตวัตราสารและอนัดบัความน่าเชื-อถือของตราสารแห่งหนี�  เงินฝาก หรือตราสารกึ-งหนี�กึ-งทุน 
มลูค่า ณ วนัที- 5. ธนัวาคม 012. 

 

 
 

สถาบนัการจดัอนัดบัความน่าเชื-อถือ TRIS Rating 

คาํอธิบายการจดัอนัดบัเครดิตตราสารหนี�ระยะกลางและยาวมีอายุต ั �งแต่ . ปีขึ�นไป 

AAA อนัดบัเครดิตสูงสุด มคีวามเสี$ยงตํ$าที$สุด ผู้ออกตราสารหนี�มีความสามารถในการชําระดอกเบี�ยและคนืเงนิต้นใน
เกณฑส์งูสดุ และไดร้บัผลกระทบน้อยมากจากการเปลี$ยนแปลงทางธุรกจิ เศรษฐกจิ และสิ$งแวดลอ้มอื$นๆ 

AA มคีวามเสี$ยงตํ$ามาก ผูอ้อกตราสารหนี�มคีวามสามารถในการชําระดอกเบี�ยและคนืเงนิต้นในเกณฑส์ูงมาก แต่อาจ
ไดร้บัผลกระทบจากการเปลี$ยนแปลงทางธุรกจิ เศรษฐกจิ และสิ$งแวดลอ้มอื$นๆ มากกว่าอนัดบัเครดติที$อยู่ในระดบั 
AAA 

A มคีวามเสี$ยงในระดบัตํ$า ผู้ออกตราสารหนี�มคีวามสามารถในการชําระดอกเบี�ยและคนืเงนิต้นในเกณฑ์สงู แต่อาจ
ได้รบัผลกระทบจากการเปลี$ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ$งแวดล้อมอื$นๆ มากกว่าอนัดบัเครดิตที$อยู่ใน
ระดบัสงูกว่า 

BBB มคีวามเสี$ยงในระดบัปานกลาง ผู้ออกตราสารหนี�มคีวามสามารถในการชําระดอกเบี�ยและคนืเงนิต้นในเกณฑ์ที$
เพียงพอ แต่มีความอ่อนไหวต่อการเปลี$ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกจิ และสิ$งแวดล้อมอื$นๆ มากกว่า และอาจมี
ความสามารถในการชาํระหนี�อ่อนแอลงเมื$อเทยีบกบัอนัดบัเครดติที$อยู่ในระดบัสงูกว่า 

BB มคีวามเสี$ยงในระดบัสงู ผูอ้อกตราสารหนี�มคีวามสามารถในการชาํระดอกเบี�ยและคนืเงนิต้นในเกณฑต์ํ$ากว่าระดบั
ปานกลาง และจะไดร้บัผลกระทบจากการเปลี$ยนแปลงทางธุรกจิ เศรษฐกจิ และสิ$งแวดลอ้มอื$นๆ ค่อนขา้งชดัเจน 
ซึ$งอาจสง่ใหค้วามสามารถในการชาํระหนี�อยู่ในเกณฑท์ี$ไม่เพยีงพอ 

B มคีวามเสี$ยงในระดบัสงูมาก ผูอ้อกตราสารหนี�มคีวามสามารถในการชําระดอกเบี�ยและคนืเงนิต้นในเกณฑต์ํ$า และ
อาจจะหมดความสามารถหรือความตั �งใจในการชําระหนี�ได้ตามการเปลี$ยนแปลงของสถานการณ์ทางธุรกิจ 
เศรษฐกจิ และสิ$งแวดลอ้มอื$นๆ  

C มคีวามเสี$ยงในการผดินัดชําระหนี�สงูที$สุด ผู้ออกตราสารหนี�ไม่มคีวามสามารถในการชําระดอกเบี�ยและคนืเงนิต้น
ตามกําหนดอย่างชดัเจน โดยตอ้งอาศยัเงื$อนไขที$เอื�ออาํนวยทางธุรกจิ เศรษฐกจิ และสิ$งแวดลอ้มอื$นๆ อย่างมากจงึ
จะมคีวามสามารถในการชาํระหนี�ได ้

D เป็นระดบัที$อยู่ในสภาวะผดินดัชาํระหนี� โดยผูอ้อกตราสารหนี�ไม่สามารถชาํระดอกเบี�ยและคนืเงนิตน้ไดต้ามกาํหนด 
อันดับเครดิตจาก AA ถึง C อาจมีเครื �องหมายบวก (+) หรือลบ (-) ต่อท้ายเพื �อจําแนกความแตกต่างของคุณภาพของ

อันดับเครดิตภายในระดับเดียวกัน 

 

ประเภท ผู้ออก อนัดบั มูลค ่าตาม

ความน่าเชื-อถือ ราคาตลาด

พนัธบตัร ธนาคารแห่งประเทศไทย 4,991,515.80                   

เงนิฝากธนาคาร ธนาคารกสกิรไทย จํากัด (มหาชน) AA+ 10,986,388.13                  
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กองทุนเปิด แอล เอช เอม็ เอส เฟลก็ซิเบิ�ล (LHMSFL) 

คาํอธิบายการจดัอนัดบัเครดิตตราสารหนี�ระยะส ั �นมีอายุต ํ-ากว่า . ปี 

T1 ผูอ้อกตราสารหนี�มสีถานะทั �งทางดา้นการตลาดและการเงนิที$แขง็แกร่งในระดบัดมีาก และนักลงทุนจะไดร้บัความ

คุม้ครองจากการผดินดัชาํระหนี�ที$ดกีว่าอนัดบัเครดติในระดบัอื$น ผูอ้อกตราสารที$ไดร้บัอนัดบัเครดติในระดบัดงักล่าว

ซึ$งมเีครื$องหมาย “+” ดว้ยจะไดร้บัความคุม้ครองดา้นการผดินดัชาํระหนี�ที$สงูยิ$งขึ�น 

T2 ผูอ้อกตราสารหนี�มสีถานะทั �งทางดา้นการตลาดและการเงนิที$แขง็แกร่งในระดบัด ีและมคีวามสามารถในการชําระ

หนี�ระยะสั �นในระดบัที$น่าพอใจ 

T3 ผูอ้อกตราสารหนี�มคีวามสามารถในการชาํระหนี�ระยะสั �นในระดบัที$ยอมรบัได ้

T4 ผูอ้อกตราสารหนี�มคีวามสามารถในการชาํระหนี�ระยะสั �นที$ค่อนขา้งอ่อนแอ 

อันดับเครดิตทุกประเภทที �จัดโดย TRIS Rating เป็นอันดับเครดิตตราสารหนี9 ในตระกูลเงินบาท ซึ �งสะท้อน

ความสามารถในการชําระหนี9ของผู้ออกตราสารโดยไม่รวมความเสี �ยงในการเปลี�ยนแปลงการชําระหนี9จากสกุลเงนิบาทเป็น

สกุลเงนิตราต่างประเทศ 

นอกจากกนี� TRIS Rating ยงักําหนด “แนวโน้มอนัดบัเครดติ” (Rating Outlook) เพื$อสะท้อนความเป็นไปไดข้องการ

เปลี$ยนแปลงอนัดบัเครดติของผูอ้อกตราสารในระยะปานกลางหรอืระยะยาว โดย TRIS Rating จะพจิารณาถงึโอกาสที$จะเกดิ

การเปลี$ยนแปลงของภาวะอุตสาหกรรมและสภาพแวดล้อมทางธุรกิจในอนาคตของผู้ออกตราสารที$อาจกระทบต่อ

ความสามารถในการชาํระหนี� ทั �งนี� แนวโน้มอนัดบัเครดติที$ออกใหแ้ก่หน่วยงานหนึ$งๆ จะเทยีบเท่ากบัความสามารถในการ

ชาํระหนี�ของหน่วยงานนั �นๆ แนวโน้มอนัดบัเครดติแบ่งออกเป็น u ระดบั ไดแ้ก่ 

Positive  หมายถงึ อนัดบัเครดติอาจปรบัขึ�น 

Stable  หมายถงึ อนัดบัเครดติอาจไม่เปลี$ยนแปลง 

Negative หมายถงึ อนัดบัเครดติอาจปรบัลดลง 

Developing หมายถงึ อนัดบัเครดติอาจปรบัขึ�น ปรบัลดลง หรอืไม่เปลี$ยนแปลง 

สถาบนัการจดัอนัดบัความน่าเชื-อถือ Fitch Rating 
คาํอธิบายการจดัอนัดบัความน่าเชื-อถือระยะยาว สาํหรบัประเทศไทย 

AAA(tha) แสดงถงึระดบัความน่าเชื$อถอืขั �นสงูสดุของอนัดบัความน่าเชื$อถอืภายในประเทศไทย ซึ$งกาํหนดโดย Fitch โดย
อนัดบัความน่าเชื$อถอืนี�จะมอบใหก้บัอนัดบัความน่าเชื$อถอืที$มคีวามเสี$ยง “น้อยที$สดุ” เมื$อเปรยีบเทยีบกบัผูอ้อก
ตราสารหรอืตราสารอื$นในประเทศไทย และโดยปกติแล้วจะกําหนดให้แก่ตราสารทางการเงินที$ออกหรอืคํ�า
ประกนัโดยรฐับาล 
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กองทุนเปิด แอล เอช เอม็ เอส เฟลก็ซิเบิ�ล (LHMSFL) 

AA(tha) แสดงถงึระดบัความน่าเชื$อถอืขั �นสงูมากเปรยีบเทยีบกบัผูอ้อกตราสารหรอืตราสารอื$นในประเทศไทย โดยระดบั
ความน่าเชื$อถือของตราสารทางการเงนิขั �นนี�ต่างจากผูอ้อกตราสารหรอืตราสารอื$นที$ได้รบัการจดัอนัดบัความ
น่าเชื$อถอืขั �นสงูสดุของประเทศไทยเพยีงเลก็น้อย 

BBB (tha) แสดงถึงระดบัความน่าเชื$อถือขั �นปานกลางเมื$อเปรยีบเทยีบกบัผู้ออกตราสารหรอืตราสารอื$นในประเทศไทย 
อย่างไรกด็มีคีวามเป็นไปไดม้ากว่าการเปลี$ยนแปลงของสถานการณ์หรอืสภาพทางเศรษฐกจิจะมผีลกระทบต่อ
ความสามารถในการชําระหนี�ได้ตรงตามกําหนดเวลาของตราสารทางการเงนิเหล่านี�มากกว่าตราสารหนี�อื$นที$
ไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเชื$อถอืในประเภทที$สงูกว่า 

BB (tha) แสดงถงึระดบัความน่าเชื$อถอืค่อนขา้งตํ$าเมื$อเปรยีบเทยีบกบัผูอ้อกตราสารหรอืตราสารอื$นในประเทศไทย การ
ชาํระหนี�ตามเงื$อนไขของตราสารเหล่านี�ภายในประเทศนั �นๆ มคีวามไม่แน่นอนในระดบัหนึ$งและความสามารถ
ในการชาํระหนี�คนืตามกาํหนดเวลาจะมคีวามไม่แน่นอนมากขึ�นตามการเปลี$ยนแปลงของเศรษฐกจิในทางลบ 

B (tha) แสดงถึงระดับความน่าเชื$อถือขั �นตํ$าอย่างมีนัยสําคัญเมื$อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรอืตราสารอื$นใน
ประเทศไทย การปฏิบตัิตามเงื$อนไขของตราสารหนี�และขอ้ผูกพนัทางการเงนิยงัคงเป็นไปได้ในปัจจุบนั แต่
ความมั $นคงยงัจาํกดัอยู่ในระดบัหนึ$งเท่านั �น และความสามารถในการชาํระหนี�คนืตามกําหนดเวลาอย่างต่อเนื$อง
นั �นไม่แน่นอน ขึ�นอยู่กบัสภาวะที$เอื�อต่อการดาํเนินธุรกจิและสภาพทางเศรษฐกจิ 

CCC(tha), CC(tha), C(tha)   แสดงถงึระดบัความน่าเชื$อถอืขั �นตํ$ามากเมื$อเปรยีบเทยีบกบัผูอ้อกตราสารหรอืตราสารอื$นใน
ประเทศไทย ความสามารถในการปฏบิตัิตามขอ้ผูกพนัทางการเงนิขึ�นอยู่กบัสภาวะที$เอื�อต่อการดําเนินธุรกจิ
และการพฒันาทางเศรษฐกจิเพยีงอย่างเดยีว 

D(tha) อนัดบัความน่าเชื$อถอืเหล่านี� จะถูกกําหนดใหส้าํหรบัองคก์รหรอืตราสารหนี�ซึ$งกําลงัอยู่ในภาวะผดินัดชําระหนี�
ในปัจจุบนั 

คาํอธิบายการจดัอนัดบัความน่าเชื-อถือระยะส ั �น สาํหรบัประเทศไทย 

F1 (tha) แสดงถงึระดบัความสามารถขั �นสงูสุดในการชําระหนี�ตามเงื$อนไขของตราสารตรงตามกําหนดเมื$อเปรยีบเทยีบ

กบัผูอ้อกตราสารหรอืตราสารอื$นๆในประเทศไทย ภายใตอ้นัดบัความน่าเชื$อถอืนี�จะมอบใหส้าํหรบัอนัดบัความ

น่าเชื$อถอืที$มคีวามเสี$ยง “น้อยที$สดุ” เมื$อเปรยีบเทยีบกบัผูอ้อกตราสารอื$นในประเทศเดยีวกนัและโดยปกตแิลว้

จะกําหนดให้กบัตราสารทางการเงนิที$ออกหรอืคํ�าประกนัโดยรฐับาล ในกรณีที$มรีะดบัความน่าเชื$อถือสูงเป็น

พเิศษจะมสีญัลกัษณ์ “+” แสดงไวเ้พิ$มเตมิจากอนัดบัความน่าเชื$อถอืที$กาํหนด 

F2 (tha) แสดงถงึระดบัความสามารถในการชําระหนี�ตามเงื$อนไขทางการเงนิของตราสารตามกําหนดเวลาในระดบัที$น่า

พอใจเมื$อเปรียบเทียบกบัผู้ออกตราสารหรือตราสารอื$นๆในประเทศไทย อย่างไรก็ดี ระดบัความน่าเชื$อถือ

ดงักล่าวยงัไม่อาจเทยีบเท่ากบักรณีที$ไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเชื$อถอืที$สงูกว่า 

F3 (tha) แสดงถงึระดบัความสามารถในการชําระหนี�ตามเงื$อนไขทางการเงนิของตราสารตามกําหนดเวลาในระดบัปาน

กลางเมื$อเปรยีบเทยีบกบัผูอ้อกตราสารหรอืตราสารอื$นๆในประเทศไทย ความสามารถในการชาํระหนี�ดงักล่าว
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จะมคีวามไม่แน่นอนมากขึ�นไปตามความเปลี$ยนแปลงในทางลบในระยะสั �นมากกว่าตราสารที$ไดร้บัการจดัอนัดบั

ความน่าเชื$อถอืที$สงูกว่า 

B (tha) แสดงถึงระดบัความสามารถในการชําระหนี�ตามเงื$อนไขทางการเงนิของตราสารตามกําหนดเวลาที$ไม่แน่นอน

เมื$อเปรยีบเทยีบกบัผูอ้อกตราสารหรอืตราสารอื$นๆในประเทศไทย ความสามารถในการชาํระหนี�ดงักล่าวจะไม่

แน่นอนมากขึ�นตามการเปลี$ยนแปลงทางเศรษฐกจิแลการเงนิในทางลบระยะสั �น 

C (tha) แสดงถงึระดบัความสามารถในการชาํระหนี�ตามเงื$อนไขทางการเงนิของตราสารตามกาํหนดเวลาที$ไม่แน่นอนสงู

เมื$อเปรยีบเทยีบกบัผู้ออกตราสารหรอืตราสารอื$นๆในประเทศไทย ความสามารถในการปฏบิตัิตามขอ้ผูกพนั

ทางการเงนิขึ�นอยู่กบัสภาวะที$เอื�อต่อการดาํเนินธุรกจิและสภาพการณ์ทางเศรษฐกจิเท่านั �น 

D (tha) แสดงถงึการผดินดัชาํระหนี�ที$ไดเ้กดิขึ�นแลว้หรอืกาํลงัจะเกดิขึ�น 

หมายเหตปุระกอบการจดัอนัดบัความน่าเชื-อถือในระยะยาว ในระยะส ั �น สาํหรบัประเทศไทย 

เครื$องบ่งชี�พเิศษสาํหรบัประเทศไทย “tha” จะถูกระบุไวต่้อจากอนัดบัความน่าเชื$อถอืทุกระดบั เพื$อแยกความแตกต่าง

ออกจากการจดัอนัดบัความน่าเชื$อถอืระดบัสากล เครื$องหมาย “ + ” หรอื “ - ” อาจจะถูกระบุไวเ้พิ$มเตมิต่อจากอนัดบัความ

น่าเชื$อถอืสาํหรบัประเทศหนึ$งๆ เพื$อแสดงถงึสถานะย่อยโดยเปรยีบเทยีบกนัภายในอนัดบัความน่าเชื$อถอืขึ�นหลกั ทั �งนี� จะไม่

มกีารระบุสญัลกัษณ์ต่อทา้ยดงักล่าว สาํหรบัอนัดบัความน่าเชื$อถอืระดบั “AAA (tha)” หรอือนัดบัที$ตํ$ากว่า “CCC (tha)” 

สาํหรบัอนัดบัความน่าเชื$อถอืในระยะยาวและจะไม่มกีารระบุสญัลกัษณ์ต่อทา้ยดงักล่าวสาํหรบัอนัดบัความน่าเชื$อถอืใน

ระยะสั �น นอกเหนือจาก “F1 (tha)” 

สญัญาณการปรบัอนัดบัความน่าเชื$อถอื (Rating Watch) : สญัญาณการปรบัอนัดบัความน่าเชื$อถอืจะถูกใชเ้พื$อแจง้ให้
นกัลงทุนทราบว่ามคีวามเป็นไปไดท้ี$จะมกีารเปลี$ยนแปลงอนัดบัความน่าเชื$อถอืและแจง้แนวโน้มทศิทางของการเปลี$ยนแปลง
ดงักล่าว สญัญาณดงักล่าวอาจระบุเป็น “สญัญาณบวก” ซึ$งบ่งชี�แนวโน้มในการปรบัอนัดบัความน่าเชื$อถอืใหส้งูขึ�น “สญัญาณ
ลบ” จะบ่งชี�แนวโน้มในการปรบัอนัดบัความน่าเชื$อถอืใหต้ํ$าลง หรอื “สญัญาณววิฒัน์” ในกรณีที$อนัดบัความน่าเชื$อถอือาจจะ
ไดร้บัการปรบัขึ�น ปรบัลง หรอืคงที$ โดยปกติสญัญาณการปรบัอนัดบัความน่าเชื$อถือมกัจะถูกระบุไวส้าํหรบัช่วงระยะเวลา
สั �นๆ 
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รายงานสรปุเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี� เงินฝาก หรอืตราสารกึ-งหนี�กึ-งทุน  
ม ูลค่า ณ วนัที- 5. ธนัวาคม 012. 

 

 

 

 
รายชื-อหุ้นที-ลงทุน .c อนัดบัแรก พร้อมสดัส่วนการลงทุน 

มลูค่า ณ วนัที- 5. ธนัวาคม 012. 

 

 
 
 
 
 

กลุ่มของตราสารการลงทุน มูลค ่าตามราคาตลาด %NAV

(ก) ตราสารภาครัฐไทย/ตราสารภาครัฐต่างประเทศ 4,991,515.80            4.47         

(ข) ตราสารที$ธนาคารที$มกีฎหมายเฉพาะจัดตั �งขึ�น ธนาคารพาณิชย์ 10,986,388.13          9.83         

หรือบริษัทเงนิทุนเป็นผูอ้อก/สั $งจ่าย/รับอาวลั/คํ�าประกัน

(ค) ตราสารที$มอีนัดับความน่าเชื$อถืออยู่ในอนัดับที$สามารถ -                        -          

ลงทุนได้ (Investment grade)

(ง) ตราสารที$มอีนัดับความน่าเชื$อถืออยู่ในอนัดับตํ$ากว่าอนัดับที$ -                        -          

สามารถลงทุนได้ (Investment grade) หรือไม่ม ีRating

ลาํดบั ชื-อย่อ ร้อยละของเงินลงทุน

1 PTT 7.97

2 AOT 4.85

3 KKP 4.78

4 IVL 4.06

5 SCB 3.77

6 BBL 3.65

7 CPALL 3.18

8 ADVANC 3.06

9 SCC 3.04

10 BJC 2.92

ธนาคารเกยีรตินาคนิ จํากดั (มหาชน)

บริษัท เบอร์ล ี$ ยุคเกอร์ จํากดั (มหาชน)

บริษัท อนิโดรามา เวนเจอร์ส จํากดั (มหาชน)

ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จํากดั (มหาชน)

ธนาคาร กรุงเทพ จํากดั (มหาชน)

บริษัท ซ.ีพ.ีออลล์  จํากดั (มหาชน)

บริษัท แอดวานซ์ อนิโฟร์ เซอร์วสิ จํากดั (มหาชน)

บริษัท ปูนซเิมนต์ไทย จํากดั (มหาชน)

บริษัท ปตท. จํากดั (มหาชน)

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จํากดั (มหาชน)

ชื-อหลกัทรพัย์

สดัส่วนเงนิลงทุนขั 9นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนสําหรับกลุ่มตราสารตาม (ง) เท่ากับ 15% NAV 
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รายงานการลงทุนที-ไม ่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน 
รอบ 2 เดือนระหว่างวนัที- . กรกฎาคม 012. ถึงวนัที- 5. ธนัวาคม 012. 

วนัที$ รายละเอยีด การดาํเนินการแกไ้ข 
  

 
 

 

 

การใช้สิทธิออกเสียงในที-ประชุมผ ู้ถือหุ้น 

ผูล้งทุนสามารถตรวจดแูนวทางในการใชส้ทิธอิอกเสยีงและการดาํเนินการใชส้ทิธอิอกเสยีงไดท้ี$ website ของบรษิทั
จดัการ www.lhfund.co.th 
 
 

รายงานรายชื-อของบคุคลที-เกี-ยวข้อง ที-มีการทาํธรุกรรมกบักองทุนรวม 

 กองทุนเปิด แอล เอช เอม็ เอช เฟล็กซิเบิ�ล มีการทําธุรกรรมกบับุคคลที$เกี$ยวข้องในรอบระยะเวลาตั �งแต่วนัที$        

6 กรกฎาคม OPQ6 ถงึวนัที$ R6 ธนัวาคม OPQ6 ตามรายชื$อ ดงันี� 

- บรษิทัหลกัทรพัย ์แลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จาํกดั (มหาชน) 

- บรษิทัควอลติี� เฮา้ส ์จาํกดั (มหาชน) 

- บรษิทัแลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหต  ุ: ผูล้งทุนสามารถตรวจสอบการทาํธุรกรรมกบับุคคลที$เกี$ยวขอ้งกบักองทุนรวม ไดท้ี$บรษิทัจดัการโดยตรง หรอืที$ website ของบรษิทั

หลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน แลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จาํกดั www.lhfund.co.th และสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. www.sec.or.th 
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การรบัผลประโยชน์ตอบแทนเนื-องจากการใช้บริการบุคคลอื-นๆ  (Soft Commission) 

 
 
                                   

บริษัทที-ให้ผลประโยชน์ บทวิเคราะหแ์ละข้อมูลข่าวสาร จดัเยี-ยมชมบริษัท สมัมนา เหตุผลในการร ับผลประโยชน์

บริษัทหลกัทรัพย ์เอเซยี พลสั จํากัด (มหาชน) � � � เพื$อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
บริษัทหลกัทรัพย ์ทรีนีตี� จํากัด � � � เพื$อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
บริษัทหลกัทรัพย ์ฟินันเซยี ไซรัส จํากัด (มหาชน) � � � เพื$อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
บริษัทหลกัทรัพย ์ยโูอบ ีเคยเ์ฮยีน (ประเทศไทย) จํากัด � � � เพื$อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
บริษัท หลกัทรัพย ์เคจีไอ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) � � � เพื$อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
บริษัทหลกัทรัพย ์ทิสโก้ จํากัด (มหาชน) � � � เพื$อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
บริษัทหลกัทรัพย ์ภัทร จํากัด (มหาชน) � � � เพื$อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
บริษัทหลกัทรัพย ์เมยแ์บงก์ กิมเอง็ (ประเทศไทย) จํากัด � � � เพื$อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
บริษัทหลกัทรัพย ์ซไีอเอม็บ ี(ประเทศไทย) จํากัด � � � เพื$อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
บริษัทหลกัทรัพย ์เอเชีย เวลท์ จํากัด � � � เพื$อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
บริษัทหลกัทรัพย ์บวัหลวง จํากัด (มหาชน) � � � เพื$อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
บริษัทหลกัทรัพย ์ไทยพาณิชย ์จํากัด � � � เพื$อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
บริษัทหลกัทรัพย ์แลนด์ แอนด์ เฮา้ส ์จํากัด (มหาชน) � � � เพื$อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
บริษัทหลกัทรัพย ์กรุงศรี จํากัด (มหาชน) � � � เพื$อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
บริษัทหลกัทรัพย ์เครดิต สวสิ (ประเทศไทย) จํากัด � � � เพื$อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
บริษัทหลกัทรัพย ์ดีบเีอส วคิเคอร์ส (ประเทศไทย) จํากัด � � � เพื$อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

บริษัทหลกัทรัพยอ์าร์เอชบ ี(ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) � � � เพื$อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

บริษัทหลกัทรัพยพ์ฒันสนิ จํากัด (มหาชน) � � � เพื$อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

บริษัทหลกัทรัพยก์สกิรไทย จํากัด (มหาชน) � � � เพื$อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

บริษัทหลกัทรัพยธ์นชาต จํากัด (มหาชน) � � � เพื$อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

บริษัทหลกัทรัพย ์ซ ีแอล เอส เอ (ประเทศไทย) จํากัด � � � เพื$อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
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กองทุนเปิด แอล เอช เอม็ เอส เฟลก็ซิเบิ�ล (LHMSFL) 

ค่านายหน้าซื�อขายหลกัทรพัย ์
ต ั �งแต่วนัที- . กรกฎาคม 012. ถึงวนัที- 5. ธนัวาคม 012. 

 
                   หมายเหต ุ*รวมภาษีมลูค ่าเพิ-ม 

 
 

อตัราส่วนหมนุเวียนการลงทุนของกองทุน (Portfolio Turnover Ratio: PTR) 
มลูค่า ณ วนัที- 5. ธนัวาคม 012. 

 
 
 
 
 
 

ลาํดบั ชื-อบริษัทนายหน้า ค่านายหน้า

(บาท)*

อตัราส่วน

(%)

1 บริษัทหลกัทรัพย์ บวัหลวง จํากดั 139,649.28 13.75

2 บริษัทหลกัทรัพย์ ซจีเีอส-ซไีอเอม็บ ี(ประเทศไทย) จํากดั 63,725.10 6.28

3 บริษัทหลกัทรัพย์ ซ ีแอล เอส เอ (ประเทศไทย) จํากดั 18,688.63 1.84

4 บริษัทหลกัทรัพย์ โนมูระ พฒันสนิ จํากดั (มหาชน) 28,775.27 2.83

5 บริษัทหลกัทรัพย์ เครดติ สวสิ (ประเทศไทย) จํากดั 31,878.40 3.14

6 บริษัทหลกัทรัพย์ ดบีเีอส วคิเคอร์ส (ประเทศไทย) จํากดั 79,705.74 7.85

7 บริษัทหลกัทรัพย์ ฟินันเซยี ไซรัส จํากดั (มหาชน) 84,660.31 8.34

8 บริษัท หลกัทรัพย์ เคจไีอ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) 32,009.91 3.15

9 บริษัทหลกัทรัพย์ กสกิรไทย จํากดั (มหาชน) 96,641.48 9.52

10 บริษัท หลกัทรัพย์ กรุงศรี จํากดั (มหาชน) 72,022.67 7.09

11 บริษัทหลกัทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮา้ส์ จํากดั (มหาชน) 86,475.63 8.52

12 บริษัทหลกัทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จํากดั 119,369.03 11.76

13 บริษัทหลกัทรัพย์ ทสิโก ้จํากดั 109,669.83 10.80

14 บริษัทหลกัทรัพย์ธนชาต จํากดั (มหาชน) 39,237.79 3.86

15 บริษัท หลกัทรัพย์ ทรีนิตี�  จํากดั 12,922.35 1.27

1,015,431.42 100%รวม

ชื-อกองทุน PTR

กองทุนเปิด แอล เอช เอม็ เอส เฟลก็ซเิบิ�ล 2.5039
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กองทุนเปิด แอล เอช เอม็ เอส เฟลก็ซิเบิ�ล (LHMSFL) 

ค่าใช้จ่ายที-เรียกเกบ็จากกองทุนรวม 
สาํหรบัรอบระยะเวลาต ั �งแต่วนัที- . กรกฏาคม 012. ถึงวนัที- 5. ธนัวาคม 012. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค่าใช้จ่ายที$เรียกเก็บจากกองทุน* จํานวนเงนิ

Fund's Direct Expenses (หน่วย : พนับาท) เรียกเก็บจริง ตามโครงการ

ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee) 982.47 0.809 ไม่เกินร้อยละ 3.210

ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ (Trustee Fee) 18.01 0.015 ไม่เกินร้อยละ 0.110

ค่าธรรมเนียมนายทะเบยีน (Registrar Fee) 163.74 0.135 ไม่เกินร้อยละ 0.270

ค่าสอบบญัชี (Audit Fee) 30.25 0.025 ตามที$จ่ายจริง

ค่าที$ปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee) ไม่มี ไม่มี ไม่ม ี

ค่าจัดตั �งและจดทะเบยีนกองทุน (Setup and Registered Fund) 0.00 0.000 ตามที$จ่ายจริง

ค่าใช้จ่ายอื$นๆ ในการดําเนินงาน  (Others Operating  Expense) 3.43 0.003 ตามที$จ่ายจริง

รวมค่าใช้จ่ายทั �งหมด** 1,197.90 0.987

ค่าใช้จ่ายในการซื�อขายหลกัทรัพย์ 1,015.43 0.836 ตามที$จ่ายจริง

หมายเหตุ

* ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ รวมภาษีมลูค่าเพิ$ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื$นใดในทํานองเดียวกัน(ถ้าม)ี

***  ไม่รวมค่านายหน้าซื�อขายหลกัทรัพย ์และค่าธรรมเนียมต่างๆ ที$เกิดขึ�นจากการซื�อขายหลกัทรัพย์

ร้อยละของมลูค่าทรัพยส์นิสุทธิ
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กองทุนเปิด แอล เอช เอม็ เอส เฟลก็ซิเบิ�ล (LHMSFL) 

กองทุนเปิด แอล เอช เอม็ เอช เฟลก็ซิเบิ�ล 
งบดลุ 

ณ วนัที- 5. ธนัวาคม 012. 

 
 

(หน่วย : บาท)
ยงัไม่ได้ตรวจสอบ

สนิทรัพย์
เงนิลงทุนตามมลูค่ายุติธรรม (ราคาทุน 107,734,059.02 บาท) 105,151,635.80
เงนิฝากธนาคาร 10,983,448.30
ลกูหนี�จากดอกเบี�ยและเงนิปันผล 91,454.83
ลกูหนี�จากการขายเงนิลงทุน -                    
รวมสนิทรัพย์ 116,226,538.93

หนี�สนิ
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 293,079.60          
เจ้าหนี�จากการซื�อเงนิลงทุน 4,158,583.84       
หนี�สนิอื$น 8,113.96             
รวมหนี�สนิ 4,459,777.40       
สนิทรัพยสุ์ทธิ 111,766,761.53

สนิทรัพยสุ์ทธิ
ทุนที$ได้รับจากผูถ้ือหน่วยลงทุน 90,092,127.97
กําไร(ขาดทุน) สะสม
บญัชีปรับสมดุล (11,738,460.38)
กําไร(ขาดทุน) สะสมจากการดําเนินงาน 33,413,093.94
สนิทรัพยสุ์ทธิ 111,766,761.53
สนิทรัพยสุ์ทธิต่อหน่วยที$คํานวณแยกตามประเภทผูถ้ือหน่วยลงทุน มดีังนี�
        ชนิดสะสมมลูค่า 13.5794
        ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอตัโนมตัิ 13.5820
        ชนิดจ่ายเงนิปันผล 10.7443
จํานวนหน่วยลงทุนที$จําหน่ายแลว้ทั �งหมด (หน่วย) แยกตามประเภทผูถ้ือหน่วยลงทุน มดีังนี�
        ชนิดสะสมมลูค่า 2,660,502.4296
        ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอตัโนมตัิ 2,616,819.4280
        ชนิดจ่ายเงนิปันผล 3,731,890.9233
        รวม 9,009,212.7809
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กองทุนเปิด แอล เอช เอม็ เอส เฟลก็ซิเบิ�ล (LHMSFL) 

กองทุนเปิด แอล เอช เอม็ เอช เฟลก็ซิเบิ�ล 
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน 

ณ วนัที- 5. ธนัวาคม 012. 

 

ชื-อย่อ จาํนวนหน่วย / 

มูลค ่าที-ตราไว้

 มูลค่ายุติธรรม 

(บาท)

อตัราส่วนของ

มูลค่ายุติธรรม 

(%)

อตัรา

ดอกเบี�ย

วนัครบกาํหนด

  

พนัธบตัรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที$ 46/91/61 CB19214B 5,000,000.000         4,991,515.80 4.75 - 14 กุมภาพนัธ์ 2562

        4,991,515.80 4.75

  

  

เงนิทุนและหลกัทรัพย์

บริษัท ออิอน ธนสนิทรัพย ์(ไทยแลนด์) จํากัด (มหาชน) AEONTS 6,000.000         1,092,000.00 1.04 -

บริษัท บตัรกรุงไทย จํากัด (มหาชน) KTC 96,700.000         2,949,350.00 2.81 -

บริษัท เมอืงไทย แคปปิตอล จํากัด (มหาชน) MTC 52,100.000         2,552,900.00 2.43 -

บริษัท ศรีสวสัดิ � คอร์ปอเรชั $น จํากัด (มหาชน) SAWAD 47,200.000         2,124,000.00 2.02 -

เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื$อสาร

บริษัท แอดวานซ ์อนิโฟร์ เซอร์วสิ จํากัด (มหาชน) ADVANC 19,800.000         3,415,500.00 3.25 -

กองทุนรวมโครงสร้างพื�นฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล DIF 99,400.000         1,431,360.00 1.36 -

บริษัท โทเทิ$ล แอค็เซส็ คอมมนิูเคชั $น จํากัด (มหาชน) DTAC 57,200.000         2,473,900.00 2.35 -

กองทุนรวมอสงัหาริมทรัพยแ์ละกองทรัสต์เพื$อการลงทุนในอสงัหาริมทรัพย์

ทรัสต์เพื$อการลงทุนในสทิธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย ์CPN รีเทล โกรท CPNREIT 88,700.000         2,261,850.00 2.15 -

การแพทย์

บริษัท กรุงเทพดุสติเวชการ จํากัด (มหาชน) BDMS 107,000.000         2,653,600.00 2.52 -

บริษัท โรงพยาบาลบํารุงราษฎร์ จํากัด (มหาชน) BH 10,000.000         1,875,000.00 1.78 -

ขนส่งและโลจิสติกส์

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน) AOT 84,300.000         5,416,275.00 5.15 -

บริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จํากัด (มหาชน) BEM 227,400.000         2,205,780.00 2.10 -

ธนาคาร

ธนาคาร กรุงเทพ จํากัด (มหาชน) BBL 20,100.000         4,080,300.00 3.88 -

ธนาคาร กสกิรไทย จํากัด (มหาชน) KBANK 15,400.000         2,849,000.00 2.71 -

ธนาคารเกียรตินาคิน จํากัด (มหาชน) KKP 80,600.000         5,339,750.00 5.08 -

ธนาคาร ไทยพาณิชย ์จํากัด (มหาชน) SCB 31,600.000         4,218,600.00 4.01 -

บริการรับเหมาก่อสร้าง

บริษัท ซโิน-ไทย เอน็จีเนียริ$งแอนด์คอนสตรัคชั $น จํากัด (มหาชน) STEC 52,000.000         1,060,800.00 1.01 -

ประกันภัยและประกันชีวติ

บริษัท ทีคิวเอม็ คอร์ปอเรชั $น จํากัด (มหาชน) TQM 22,500.000           513,000.00 0.49 -

พนัธบตัร

รวม พนัธบตัร

หุ้นสามญั

หลกัทรัพยจ์ดทะเบยีน
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กองทุนเปิด แอล เอช เอม็ เอส เฟลก็ซิเบิ�ล (LHMSFL) 

กองทุนเปิด แอล เอช เอม็ เอช เฟลก็ซิเบิ�ล 
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ) 

ณ วนัที- 5. ธนัวาคม 012. 

 
 
 

ชื-อย่อ จาํนวนหน่วย / 

มูลค ่าที-ตราไว้

 มูลค ่ายุติธรรม 

(บาท)

อตัราส่วนของ

มูลค ่ายุติธรรม 

(%)

อตัรา

ดอกเบี�ย

วนัครบกาํหนด

ปิโตรเคมแีละเคมภีัณฑ์

บริษัท อนิโดรามา เวนเจอร์ส จํากัด (มหาชน) IVL 83,700.000         4,540,725.00 4.32 -

บริษัท พทีีที โกลบอล เคมคิอล จํากัด (มหาชน) PTTGC 28,600.000         2,037,750.00 1.94 -

พลงังานและสาธารณูปโภค

บริษัท พลงังานบริสุทธิ � จํากัด (มหาชน) EA 71,100.000         3,021,750.00 2.87 -

บริษัท ผลติไฟฟ้า จํากัด (มหาชน) EGCO 13,100.000         3,248,800.00 3.09 -

บริษัท กัลฟ์ เอน็เนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จํากัด (มหาชน) GULF 29,400.000         2,396,100.00 2.28 -

บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) PTT 193,700.000         8,910,200.00 8.47 -

บริษัท ปตท. สาํรวจและผลติปิโตรเลยีม จํากัด (มหาชน) PTTEP 24,300.000         2,758,050.00 2.62 -

บริษัท ทีทีดับบลวิ จํากัด (มหาชน) TTW 185,900.000         2,305,160.00 2.19 -

พฒันาอสงัหาริมทรัพย์

บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จํากัด (มหาชน) AMATA 97,000.000         1,998,200.00 1.90 -

บริษัท เซน็ทรัลพฒันา จํากัด (มหาชน) CPN 37,500.000         2,803,125.00 2.67 -

บริษัท แลนด์แอนด์เฮา้ส ์จํากัด (มหาชน) LH 90,700.000           897,930.00 0.85 -

พาณิชย์

บริษัท เบอร์ล ี$ ยุคเกอร์ จํากัด (มหาชน) BJC 64,200.000         3,258,150.00 3.10 -

บริษัท ซ.ีพ.ีออลล ์ จํากัด (มหาชน) CPALL 51,700.000         3,554,375.00 3.38 -

บริษัท สยามโกลบอลเฮา้ส ์จํากัด (มหาชน) GLOBAL 102,900.000         2,006,550.00 1.91 -

บริษัท โฮม โปรดักส ์เซน็เตอร์ จํากัด (มหาชน) HMPRO 79,200.000         1,203,840.00 1.14 -

บริษัท โรบนิสนั จํากัด (มหาชน) ROBINS 21,500.000         1,365,250.00 1.30 -

วสัดุก่อสร้าง

บริษัท ปนูซเิมนต์ไทย จํากัด (มหาชน) SCC 7,800.000         3,400,800.00 3.23 -

อาหารและเครื$องดื$ม

บริษัท โอสถสภา จํากัด (มหาชน) OSP 79,200.000         1,940,400.00 1.85 -

    100,160,120.00 95.25

รวมเงินลงทุน - 100% (ราคาทุน 107,734,059.02 บาท)       105,151,635.80 100.00

รวม หลกัทรัพยจ์ดทะเบยีน
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กองทุนเปิด แอล เอช เอม็ เอส เฟลก็ซิเบิ�ล (LHMSFL) 

กองทุนเปิด แอล เอช เอม็ เอช เฟลก็ซิเบิ�ล 
งบกาํไรขาดทุน 

สาํหรบัรอบระยะเวลาต ั �งแต่วนัที- . กรกฏาคม 012. ถึงวนัที- 5. ธนัวาคม 012. 

 
 

(หน่วย : บาท)
ยงัไม่ได้ตรวจสอบ

รายได้จากการลงทุน
รายได้จากเงนิปันผล 1,221,222.71
รายได้จากดอกเบี�ย 64,314.24

รวมรายได้ 1,285,536.95
ค่าใช้จ่าย

ค่าธรรมเนียมการจัดการ                                                                               982,469.49
ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์                                                                       18,011.98
ค่าธรรมเนียมนายทะเบยีน                                                                              163,744.79     
ค่าสอบบญัชี 30,245.92
ค่าใช้จ่ายอื$นๆ ในการดําเนินโครงการ 3,433.47

รวมค่าใช้จ่าย 1,197,905.65
รายได้จากการลงทุนสุทธิ 87,631.30
รายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงนิลงทุน

กําไร(ขาดทุน)สุทธิที$เกิดขึ�นทั �งสิ�น (2,913,905.01)
กําไร(ขาดทุน)สุทธิที$ยงัไม่เกิดขึ�นทั �งสิ�น (1,551,138.97)

รวมกําไร(ขาดทุน)จากเงนิลงทุนที$เกิดขึ�นและยงัไม่เกิดขึ�น (4,465,043.98)
การเพิ$มขึ�น(ลดลง) ในสนิทรัพยสุ์ทธิจากการดําเนินงาน (4,377,412.68)

การเพิ$มขึ�นในสนิทรัพยสุ์ทธิจากการดําเนินงานแยกตามประเภทผูถ้ือหน่วยลงทุน มดีังนี�

ชนิดสะสมมลูค่า (2,188,473.16)
ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอตัโนมตัิ (1,048,177.45)
ชนิดจ่ายเงนิปันผล (1,140,762.07)
รวม (4,377,412.68)

ประเภทผูถ้ือหน่วยลงทุน


