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กองทุนเปิด แอล เอช เอม็ เอส เฟลก็ซิเบ้ิล (LHMSFL) 

ประเภทโครงการ : กองทุนรวมผสม ประเภทรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน   

นโยบายการลงทุน : กองทุนจะลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารแห่งทุนที่มีแนวโน้มการเติบโตทางธุรกิจ หรือมี
ปัจจยัพื้นฐานดี ตราสารแห่งหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ใบส าคญัแสดงสิทธิ เงินฝากธนาคาร 
รวมถึงหลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สินอื่นหรอืการหาดอกผลโดยวธิอีื่นตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. 
หรือส านักงานประกาศก าหนด ทัง้นี้ การลงทุนในตราสารแห่งทุนจะมีสัดส่วนตัง้แต่ร้อยละ        
0 - 100 ของมูลค่าทรพัย์สนิสุทธขิองกองทุน โดยผู้จดัการกองทุนจะปรบัสดัส่วนการลงทุนและ
กลยุทธ์การลงทุนให้เหมาะสมกบัสภาวการณ์และการคาดการณ์ลงทุนในแต่ละขณะ เพื่อสร้าง
ผลตอบแทนที่ดจีากการลงทุน และค านึงถึงความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นเป็นส าคญั ซึ่งหากผู้จดัการ
กองทุนพจิารณาว่าตราสารทุนมคีวามเหมาะสมทีจ่ะลงทุน ผูจ้ดัการกองทุนจะพจิารณาลงทุนใน
หุน้ของบรษิทัขนาดกลางและขนาดเลก็เป็นอนัดบัแรก แต่หากการลงทุนในหุน้ของบรษิัทขนาด
กลางและขนาดเล็กไม่เป็นไปตามที่คาดการณ์ไว้ ผู้จดัการกองทุนอาจจะพจิารณาลงทุนในหุ้น
กลุ่มอื่น ทัง้นี้เพื่อประโยชน์ของกองทุนเป็นหลกั 

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

กองทุนอาจลงทุนหรอืมไีวซ้ึง่สญัญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อลดความเสีย่ง (Hedging) 
โดยเป็นไปตามหลกัเกณฑ์หรอืไดร้บัความเหน็ชอบจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยจะ
ไม่ลงทุนในหรอืมไีวซ้ึ่งตราสารที่มลีกัษณะของสญัญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Notes) 
ตราสารทุนของบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย์ฯ (Unlisted securities) รวมถึง   
ตราสารหนี้ทีม่อีนัดบัความน่าเชื่อถอืต ่ากว่าทีส่ามารถลงทุนได ้(non – investment grade) และ
ตราสารหนี้ทีไ่ม่ไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเชื่อถอื (Unrated Securities) 

ทัง้นี้ กองทุนอาจลงทุนในหรอืมไีวซ้ึ่งตราสารแห่งหนี้ทีม่อีนัดบัความน่าเชื่อถอืทีต่วัตราสารหรอืที่
ผูอ้อกตราสารต ่ากว่าทีส่ามารถลงทุนได ้(Non-investment grade) ตราสารหนี้ทีไ่ม่ไดร้บัการจดั
อนัดบัความน่าเชื่อถือ (Unrated Securities) หรอืตราสารทุนของบรษิัทที่ไม่ได้จดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรพัย์ฯ (Unlisted Securities) เฉพาะในกรณีที่ตราสารหนี้นัน้ได้รบัการจัดอนัดับ
ความน่าเชื่อถือที่ตัวตราสารหรือที่ผู้ออกตราสารในอันดับที่สามารถลงทุนได้ ( Investment 
Grade) หรอืจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์ (Listed Securities) แล้วแต่กรณี ในขณะทีก่องทุน
ลงทุนเท่านัน้ 
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เรยีน ท่านผูถ้อืหน่วยลงทุน 

 กองทุนเปิด แอล เอช เอม็ เอส เฟลก็ซเิบิล้ 

 
 บรษิทัหลกัทรพัย์จดัการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮา้ส์ จ ากดั ขอน าส่ง “รายงานสรุปสถานะการลงทุน” เพื่อรายงาน 
ผลการด าเนินงานของกองทุนตัง้แต่วนัที ่1 กรกฎาคม 2562 ถงึวนัที ่31 ธนัวาคม 2562 มาเพื่อโปรดทราบ 

สภาพตลาดในรอบบญัชีตัง้แต่วนัท่ี 1 กรกฎาคม 2562 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 

 SET Index เดอืน ก.ค. 2562 ตลาดหุ้นพกัตวัหลงัจากที่ปรบัตวัขึ้นอย่างรอ้นแรงกว่า 110 จุด (+6.8%) ในเดอืน 
ม.ิย. ที่ผ่านมา โดยในเดือนนี้ตลาดยงัคงคาดหวงั FED จะปรบัลดอตัราดอกเบี้ย รฐับาลกลบัสู่ระบอบประชาธิปไตยเต็ม
รูปแบบ ส่งผลให้สถาบนัจดัอนัดบัความน่าเชื่อถือของต่างประเทศ อาท ิFitch rating และ Moody ปรบัเพิม่ Outlook ของ
ประเทศขึน้จาก Stable เป็น Positive ส่งผลให ้Fund flow ต่างชาตยิงัไหลเขา้ตลาดหุน้ไทยอย่างต่อเนื่อง อย่างไรกต็ามดว้ย
ดชันีทีป่รบัขึน้รอ้นแรงไปแล้วในเดอืนทีผ่่านมาท าให ้Valuation ของ SET เริม่ตงึตวั,ตวัเลขเศรษฐกจิยงัอ่อนแอ โดยเฉพาะ
ตวัเลขการส่งออกเดอืน ม.ิย. (ไม่รวมทองค าและน ้ามนั) หดตวัมากถงึ 8%yoy หดตวัมากสุดในรอบ 3 ปีครึง่ ปัญหาภยัแล้ง
รุนแรงและขยายตวัเป็นวงกวา้งไปในหลายพืน้ที ่อกีทัง้ผลประกอบการของบรษิทัจดทะเบยีนใน ไตรมาส 2/2562 มสีญัญาณ
ชะลอตวั กลุ่มธนาคารแมง้บจะออกมาตามตลาดคาดแต่เริม่เหน็สญัญาณ NPL สูงขึน้ในหลายภาคธุรกจิ อกีทัง้ยงัมปัีจจยัลบ
จากการออกมาตรการสกดัการเกง็ก าไรค่าเงนิบาทของแบงก์ชาต ิปัจจยัเหล่านี้กดดนัให้นักลงทุนสถาบนัเดนิหน้าขายปรบั
พอรต์กดดนั SET Index ตลอดทัง้เดอืน 

โดยในช่วงเดอืน ส.ค. 2562 SET Index ปรบัตัวลงในทิศทางเดียวกับตลาดหุ้นต่างประเทศเนื่องจากนักลงทุน
กลบัมากงัวลต่อปัญหาสงครามการค้าที่รุนแรงมากขึน้หลงัจากจนีและสหรฐัต่างประกาศเพิม่ภาษีน าเขา้สนิคา้ระหว่างกนั
เพิม่ขึ้น นอกจากนี้นักลงทุนยงัเทขายสนิทรพัย์เสี่ยงเนื่องจากกงัวลกบัภาวะเศรษฐกิจถดถอยหลงัจากอตัราผลตอบแทน
พนัธบตัรรฐับาลสหรฐัเกิดภาวะ Invert yield curve นอกจากนี้ภายในประเทศก็มีปัจจยักดดนัเช่นกนั อาทิ GDP ไตรมาส 
2/2562 ขยายตวั 2.3% ต ่าสุดในรอบ 19 ไตรมาส, เกดิเหตุระเบดิ 9 จุด ในพืน้ทีข่องกรุงเทพฯ และ ผูต้รวจการแผ่นดนิยื่นให้
ศาลรฐัธรรมนูญวนิิจฉัยปมถวายสตัย์ของนายกฯ กดดนัให้ Set Index ณ สิน้เดอืน ส.ค. ลดลง 57 จุด (-3.3%) ปิดทีร่ะดบั 
1,655 จุด แต่อย่างไรกต็ามยงัคงมปัีจจยับวกทีค่าดว่าจะส่งผลดตี่อตลาดหุน้ได้แก่ กนง.มมีต ิ5:2 เสยีงใหล้ดอตัราดอกเบี้ย
นโยบาย 0.25% เป็น 1.5% ซึง่เป็นการลดอตัราดอกเบี้ยเป็นครัง้แรกในรอบ 4 ปี และครม.อนุมตัมิาตรการกระตุ้นเศรษฐกจิ 
3 ดา้นมลูค่า 3.2 แสนล้านบาท เน้นมาตรการเร่งด่วน อาท ิแก้ปัญหาภยัแลง้ และช่วยเหลอืค่าครองชพีซึง่คาดว่าจะสามารถ
กระตุน้เศรษฐกจิได ้

การซื้อขายของตลาดหุ้นไทยในเดอืนกันยายนมีความผนัผวนค่อนขา้งสูง โดยจติวิทยาของตลาดหุ้นไทยดีขึ้น
ในช่วงครึง่แรกของเดอืน ตามปัจจยับวกจากต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นขา่วสารดา้นสงครามการคา้ทีผ่่อนคลายลง รวมทัง้การที่
ธนาคารกลางหลกัๆ ไดป้ระกาศมาตรการกระตุน้ทางการเงนิเพิม่เตมิ อย่างไรกด็หีลงัจากดชันีฯ ปรบัขึน้ทดสอบระดบั 1,680 
จุดหลายครัง้ (ซึ่งเป็นระดบัส าคญัทัง้เชงิ technical และ PE band) และไม่สามารถผ่านไปได้ ส่งผลให้มีแรงขายท าก าไร
ออกมาค่อนขา้งมากในช่วงครึง่หลงัของเดอืนกนัยายน ผนวกกบัมแีรงขายจากฝัง่นักลงทุนสถาบนัในประเทศออกมาเพิม่เตมิ 
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ซึ่งคาดว่าจะเป็นผลจากการส ารองเงนิสดเพื่อจองซื้อหุ้น IPO และหุ้น PO ของบรษิัทขนาดใหญ่ต่างๆ ขณะที่ในสปัดาห์
สุดท้ายของเดอืนนัน้ พบว่าแรงขายเริม่เบาบางลงจากทุกฝ่าย และตลาดหุ้นไทยเริม่สรา้งฐานได้อีกครัง้หนึ่ง ภาพรวมทัง้
เดอืนจงึพบว่าตลาดหุน้ไทยมคีวามผนัผวนค่อนขา้งสงูและปิดปรบัลดลงเลก็น้อยจากเดอืนก่อนหน้านัน้ ทัง้นี้ดชันีฯ ปิดเดอืน
ที ่1,637.22 ลดลง 1.07% ดว้ยมลูค่าการซื้อขายเฉลีย่ต่อวนัที ่5.67 หมื่นลา้นบาท 

ในเดอืน ต.ค. 2562 ดชันีตลาดหลกัทรพัย์ผนัผวนในทศิทางลงเน่ืองจากนักลงทุนกงัวลต่อภาวะเศรษฐกจิชะลอตัว 
หลงัจากตวัเลขชี้น าเศรษฐกจิของไทยในหลายกจิกรรมยงัหดตวัลงอย่างต่อเนื่อง น าโดย ดชันีความเชื่อมัน่ผูบ้รโิภคเดอืน 
ก.ย. ต ่าสุดในรอบ 3 ปี, ตวัเลขส่งออกเดอืน ก.ย. หดตวัต่อเนื่องอกี 1.4% ส่งผลใหย้อดรวม 9M19 ตดิลบ 2.1%, หน่วยงาน
ทางเศรษฐกจิทยอยลดเป้า GDP ของไทยในปีนี้ลง อาท ิWorld bank ลดคาดการณ์ GDP ไทยปีนี้เป็น 2.7% จากเดมิ 3.5% 
และ IMF ลดคาดการณ์ GDP ของไทยปีนี้เหลอืขยายตวั 2.9% จากเดมิคาดขยายตวั 3.5% ปัจจยัลบดงักล่าวกดดนัให้นัก
ลงทุนเทขายหุน้ในกลุ่มธนาคารเพราะเชื่อว่าเศรษฐกจิทีช่ะลอตวัจะท าใหอ้ตัราการเตบิโตของสนิเชื่อลดลงและยงัน ามาซึง่หนี้ 
NPLs ที่สูงขึ้น อีกทัง้ยังมีการขายหุ้นในกลุ่ม Real sector เพื่อลดความเสี่ยงก่อนที่บริษัทเหล่านี้จะประกาศงบไตรมาส
3/2562 โดยคาดว่าผลประกอบการของบรษิทัจดทะเบยีนส่วนใหญ่จะออกมาไม่ด ีโดยเฉพาะกลุ่มธุรกจิโรงกลัน่และปิโตรเคม ี
โดยมูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยเดอืน ต.ค. 2562 49,577 ล้านบาท ลดลง 12.6%mom นักลงทุนต่างชาติขายสุทธ ิ2,325 ล้าน
บาท  

ตลาดหุน้ไทยในเดอืน พ.ย. 2562 ซื้อขายดว้ยความผนัผวนค่อนขา้งสงู ตามปัจจยัทัง้ต่างประเทศและในประเทศทีม่ี
ทัง้บวกและลบคละกนั ก่อนทีด่ชันีฯ จะปิดไม่เปลีย่นแปลงมากนักจากสิ้นเดอืน ต.ค. โดยดชันีตลาดหุน้ไทยปรบัขึน้ค่อนขา้งดี
ในสปัดาหแ์รกของเดอืน รบัขา่วบวกจากต่างประเทศเกีย่วกบัโอกาสทีจ่ะเกดิดลีการคา้ระหว่างสหรฐัฯ และจนี และความเสีย่ง
ที่ลดลงต่อเศรษฐกิจสหรฐัฯ ถดถอย อย่างไรก็ดตีลาดหุ้นไทยเผชญิแรงขายค่อนขา้งมากในช่วงกลางเดอืน จากปัจ จยัลบ
ประกอบดว้ย 1) กระแสขา่วเกีย่วกบัการเจรจาการคา้และดลีการคา้พลกิมาเป็นลบเป็นช่วงๆ 2) ผลประกอบการ บจ.ไทยไตร
มาส 3/2562 ต ่ากว่าทีน่ักวเิคราะหค์าดการณ์ และ 3) ตวัเลข GDP ไตรมาส 3/2562 ของไทยเตบิโตต ่ากว่าทีต่ลาดคาดการณ์
ไว ้ทัง้นี้ในช่วงสปัดาห์สุดทา้ยของเดอืน ดชันี SET ฟ้ืนตวัจากที่ลงไปทดสอบแถวๆ ระดบัต ่าสุดของรอบ ที ่1,580 จุด ตาม
ขา่วการเจรจาการคา้ทีก่ลบัมาเป็นบวกอกีครัง้ ผนวกกบัการทยอยประกาศมาตรการกระตุน้เศรษฐกจิของรฐับาลไทย ก่อนที่
ตลาดหุน้จะผนัผวนทางลงอกีครัง้ช่วงสิน้เดอืน หลงัทรมัป์ลงนามในกฎหมายตดิตามความเป็นอสิระของฮ่องกง ซึ่งส่งผลให้
ทางการจนีแถลงประณามสหรฐัฯ และสรา้งความกงัวลต่อการเจรจาการคา้ 

ตลาดหุ้นไทยในเดอืน ธ.ค. ยงัคงซื้อขายด้วยความผนัผวนที่สูง โดย SET Index แกว่งตวัลงในช่วงครึ่งแรกของ
เดอืน ไปท าจุดต ่าสุดของเดอืน ที่ 1,543.22 เมื่อวนัที่ 17 ธ.ค. ดว้ยแรงกดดนัจากแนวโน้มเศรษฐกจิไทยที่ยงัอยู่ในช่วงถูก
ปรบัลดประมาณการต่อเนื่อง ทัง้ส าหรบัปี 2562 และปี 2563 ผนวกกับความกังวลต่อปัจจยัการเมืองทัง้ประเด็นความ
เคลื่อนไหวนอกสภา และคะแนนเสยีงของรฐับาลในสภาฯ ทีไ่ม่ไดแ้ขง็แกร่งมากนัก อย่างไรกด็ ีในช่วงครึง่หลงัของเดอืนนั ้น 
SET Index ฟ้ืนตวัได้บ้างแม้ปรมิาณการซื้อขายจะค่อนขา้งเบาบางและยงัไม่การยนืยนัการปรบัตวัขึ้นชดัเจนมากนัก โดย
ปัจจยัสนับสนุนการรบีาวด์ไดแ้ก่ 1) ประเดน็การเจรจาการคา้ระหว่างสหรฐัฯ และจนี ซึ่งสามารถตกลงดลีการคา้ในเฟสแรก
ได ้และจะมกีารลงนามกนัหลงัช่วงหยุดปีใหม่ 2) การฟ้ืนตวัของราคาน ้ามนัดบิซึ่งไดส่้งผลดตี่อหุน้ตวัหลกัๆ ในกลุ่มพลงังาน
และกลุ่มปิโตรเคม ี3) แรงซื้อกลบัในหุน้จ าพวกทีเ่รยีกว่า Global Cyclical Plays ทีร่าคาหุน้ไดป้รบัลดลงค่อนขา้งมากในช่วง
ก่อนหน้านี้ โดยมปัีจจยักระตุ้นราคาหุ้นจากแนวโน้มภาคการผลติและแนวโน้มการค้าของโลกที่น่าจะดูดขีึน้บ้างในปี 2563 
ทัง้นี้ดชันีฯ ปิดเดอืน ธ.ค. และปี 2562 ที่ 1,579.84 จุด ลดลง 0.68% จากเดอืนก่อนหน้า ดว้ยมูลค่าการซื้อขายเฉลี่ย 4.68 
หมื่นล้านบาท (5.20 หมื่นล้านบาทในเดอืน พ.ย.) ดา้นนักลงทุนต่างชาติขายสุทธ ิ2.45 หมื่นล้านบาท นักลงทุนสถาบนัใน
ประเทศซื้อสุทธ ิ2.48 หมื่นลา้นบาท พอรต์ บล. ขายสุทธ ิ1.9 พนัลา้นบาท และนักลงทุนรายบุคคลซื้อสุทธ ิ1.6 พนัลา้นบาท  
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กองทุนเปิด แอล เอช เอม็ เอส เฟลก็ซิเบ้ิล (LHMSFL) 

บรษิัทขอขอบพระคุณท่านผู้ถอืหน่วยลงทุนเป็นอย่างสูง ที่ไดม้อบความไว้วางใจใหบ้รษิัทบรหิารเงนิลงทุนของท่าน 
บรษิทัยงัคงยนืยนัในความตัง้ใจและทุ่มเทความสามารถเพื่อบรหิารเงนิของท่านอย่างมปีระสทิธภิาพสงูทีสุ่ดต่อไป และหากท่าน
มขีอ้สงสยัประการใด ท่านสามารถตดิต่อมาไดท้ีบ่รษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน แลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จ ากดั หมายเลขโทรศพัท ์
02-286-3484 หรอืทีอ่เีมล ์lhfund@lhfund.co.th 

 

 

ขอแสดงความนับถอื 

           บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน แลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จ ากดั 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

mailto:lhfund@lhfund.co.th
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กองทุนเปิด แอล เอช เอม็ เอส เฟลก็ซิเบ้ิล (LHMSFL) 
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กองทุนเปิด แอล เอช เอม็ เอส เฟลก็ซิเบ้ิล (LHMSFL) 

รายชื่อผู้จดัการกองทุน 
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กองทุนเปิด แอล เอช เอม็ เอส เฟลก็ซิเบ้ิล (LHMSFL) 

ตารางเปรียบเทียบผลการด าเนินงาน 
กองทุนเปิด แอล เอช เอม็ เอส เฟลก็ซิเบ้ิล (ชนิดสะสมมูลค่า)  

ข้อมูล ณ วนัท่ี 30 ธนัวาคม 2562 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
ขอ้มลู ณ วนัที ่30 ธนัวาคม 2562 
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กองทุนเปิด แอล เอช เอม็ เอส เฟลก็ซิเบ้ิล (LHMSFL) 

ตารางเปรียบเทียบผลการด าเนินงาน 
กองทุนเปิด แอล เอช เอม็ เอส เฟลก็ซิเบ้ิล (ชนิดจา่ยเงินปันผล) 

ข้อมูล ณ วนัท่ี 30 ธนัวาคม 2562 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

ขอ้มลู ณ วนัที ่30 ธนัวาคม 2562 
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กองทุนเปิด แอล เอช เอม็ เอส เฟลก็ซิเบ้ิล (LHMSFL) 

ตารางเปรียบเทียบผลการด าเนินงาน 
กองทุนเปิด แอล เอช เอม็ เอส เฟลก็ซิเบ้ิล (ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอตัโนมติั) 

ข้อมูล ณ วนัท่ี 30 ธนัวาคม 2562 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

ขอ้มลู ณ วนัที ่30 ธนัวาคม 2562 
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กองทุนเปิด แอล เอช เอม็ เอส เฟลก็ซิเบ้ิล (LHMSFL) 

- เอกสารการวดัผลการด าเนินงานของกองทุนรวมฉบบันี้ไดจ้ดัท าขึน้ตามมาตรฐานการวดัผลการด าเนินงานของกองทุนรวม
ของสมาคมบรษิทัจดัการลงทุน 

- ผลการด าเนินงานในอดตี/ผลการเปรยีบเทยีบผลการด าเนินงานทีเ่กี่ยวขอ้งกบัผลติภณัฑ์ในตลาดทุน มไิดเ้ป็นสิง่ยนืยนัถงึ
ผลการด าเนินงานในอนาคต 

- ท าความเขา้ใจลกัษณะสนิคา้ เงือ่นไข ผลตอบแทน และความเสีย่ง ก่อนตดัสนิใจลงทุน 
 

 
รายงานสถานะการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผกูพนั 

มูลค่า ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายละเอียดการลงทนุ มลูค่าตามราคาตลาด %NAV

หลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิในประเทศ 109,396,216.59             97.00              

เงนิฝากธนาคาร 8,763,956.59                7.77                

หุน้สามญั 99,486,010.00               88.21              

หน่วยลงทุน 1,146,250.00                1.02                

ประเภทรายการค้างรบัค้างจ่ายหรอืหนี้สนิอืน่ ๆ 3,386,629.52                3.00                

มลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิ 112,782,846.11                100.00                
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กองทุนเปิด แอล เอช เอม็ เอส เฟลก็ซิเบ้ิล (LHMSFL) 

รายละเอียดการลงทุนในหลกัทรพัย ์
มูลค่า ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 

 

อตัราส่วน จ านวนเงินต้น มลูค่ายติุธรรม

(%) หรือ จ านวนหุ้น/ (บาท)

หน่วย

เงินฝากธนาคาร

ธนาคารกสกิรไทย จ ากดั (มหาชน) 7.77 8,762,054.39 8,763,956.59

          รวมเงินฝากธนาคาร 7.77 8,763,956.59

หุ้นสามญั

     หมวดธุรกจิการแพทย์

บรษิทั กรุงเทพดุสติเวชการ จ ากดั(มหาชน) 3.13 135,700.00 3,528,200.00

บรษิทั บางกอก เชน ฮอสปิทอล จ ากดั (มหาชน) 1.00 65,900.00 1,126,890.00

บรษิทั โรงพยาบาลบ ารุงราษฎร์ จ ากดั (มหาชน) 1.00 7,700.00 1,131,900.00

     หมวดธุรกจิขนสง่และโลจสิตกิส์

บรษิทั ท่าอากาศยานไทย จ ากดั (มหาชน) 6.39 97,100.00 7,209,675.00

บรษิทั บทีเีอส กรุ๊ป โฮลดิ้ง จ ากดั (มหาชน) 1.48 142,120.00 1,668,480.00

บรษิทัทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 1.04 107,800.00 1,175,020.00

     หมวดธุรกจิเงนิทุนและหลกัทรพัย์

บรษิทั เมอืงไทย แคปปิตอล จ ากดั (มหาชน) 1.07 19,000.00 1,211,250.00

บรษิทั ศรสีวสัดิ ์พาวเวอร์ 1979 จ ากดั (มหาชน) 2.56 42,090.00 2,883,165.00

บรษิทับรหิารสนิทรพัย ์กรุงเทพพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) 0.75 46,700.00 845,270.00

     หมวดธุรกจิชิ้นสว่นอเิลคทรอนคิส์

บรษิทั ฮานา ไมโครอเิลค็โทรนคิส จ ากดั (มหาชน) 0.77 25,200.00 869,400.00

     หมวดธุรกจิเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร

บรษิทั โทเทิล่ แอค็เซส็ คอมมนูเิคชัน่ จ ากดั (มหาชน) 0.50 10,500.00 559,125.00

บรษิทั อนิทชั โฮลดิ้งส ์จ ากดั (มหาชน) 1.15 22,600.00 1,293,850.00

บรษิทั แอดวานซ ์อนิโฟร์ เซอร์วสิ จ ากดั (มหาชน) 4.23 22,400.00 4,771,200.00

     หมวดธุรกจิธนาคาร

ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 3.52 24,800.00 3,968,000.00

ธนาคารกสกิรไทย จ ากดั (มหาชน) 3.96 29,600.00 4,469,600.00

ธนาคารเกยีรตนิาคนิ จ ากดั (มหาชน) 0.99 16,900.00 1,115,400.00

ธนาคารทหารไทย จ ากดั(มหาชน) 1.04 700,100.00 1,176,168.00

ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) 3.95 36,500.00 4,453,000.00

บรษิทั ทสิโก้ไฟแนนเซยีลกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 1.52 17,300.00 1,717,025.00

บรษิทั ทุนธนชาต จ ากดั (มหาชน) 0.47 10,000.00 535,000.00

     หมวดธุรกจิบรกิาร

บรษิทั เอสไอเอสบ ีจ ากดั (มหาชน) 1.05 123,600.00 1,186,560.00

     หมวดธุรกจิประกนัภยัและประกนัชวีติ

บรษิทั ทคีวิเอม็ คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 1.08 18,500.00 1,221,000.00

รายละเอียด
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กองทุนเปิด แอล เอช เอม็ เอส เฟลก็ซิเบ้ิล (LHMSFL) 

รายละเอียดการลงทุนในหลกัทรพัย ์(ต่อ) 
มูลค่า ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 

 

อตัราส่วน จ านวนเงินต้น มลูค่ายติุธรรม

(%) หรือ จ านวนหุ้น/ (บาท)

หน่วย

     หมวดธุรกจิปิโตรเคมแีละเคมภีณัฑ์

บรษิทั พทีที ีโกลบอล เคมคิอล จ ากดั (มหาชน) 4.26 84,200.00 4,799,400.00

บรษิทั อนิโดรามา เวนเจอร์ส จ ากดั (มหาชน) 4.16 133,900.00 4,686,500.00

     หมวดธุรกจิพลงังานและสาธารณูปโภค

บรษิทั กลัฟ์ เอน็เนอร์จ ีดเีวลลอปเมนท์ จ ากดั (มหาชน) 2.00 13,600.00 2,257,600.00

บรษิทั โกลบอล เพาเวอร์ ซนิเนอร์ยี ่จ ากดั (มหาชน) 1.40 18,400.00 1,577,800.00

บรษิทั ไทยออยล ์จ ากดั (มหาชน) 2.53 40,900.00 2,852,775.00

บรษิทั บ.ีกรมิ เพาเวอร์ จ ากดั (มหาชน) 0.99 21,300.00 1,118,250.00

บรษิทั ปตท. จ ากดั (มหาชน) 7.39 189,500.00 8,338,000.00

บรษิทั ปตท. ส ารวจและผลติปิโตรเลยีม จ ากดั (มหาชน) 3.27 29,600.00 3,685,200.00

บรษิทั ผลติไฟฟ้า จ ากดั (มหาชน) 0.99 3,400.00 1,115,200.00

บรษิทั พลงังานบรสิทุธิ ์จ ากดั (มหาชน) 0.49 12,700.00 555,625.00

บรษิทั ราช กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 0.59 9,700.00 666,875.00

บรษิทั สตาร์ ปิโตรเลยีม รไีฟน์นิง่ จ ากดั (มหาชน) 2.49 262,500.00 2,808,750.00

บรษิทั แอ๊บโซลทู คลนี เอน็เนอร์จี้ จ ากดั (มหาชน) 1.02 273,300.00 1,153,326.00

บรษิทั ไออาร์พซี ีจ ากดั (มหาชน) 0.49 151,200.00 556,416.00

     หมวดธุรกจิพฒันาอสงัหารมิทรพัย์

 บรษิทั แอสเสท เวริด์ คอร์ป จ ากดั (มหาชน) 0.49 94,300.00 551,655.00

บรษิทัเซน็ทรลัพฒันา จ ากดั (มหาชน) 1.50 27,200.00 1,693,200.00

     หมวดธุรกจิพาณิชย์

บรษิทั ซพี ีออลล ์จ ากดั (มหาชน) 3.78 59,000.00 4,262,750.00

     หมวดธุรกจิวสัดุก่อสรา้ง

บรษิทั ปนูซเิมนต์ไทย จ ากดั(มหาชน) 4.00 11,500.00 4,508,000.00

     หมวดธุรกจิสือ่และสิง่พมิพ์

บรษิทั วจีไีอ จ ากดั (มหาชน) 0.31 36,200.00 345,710.00

     หมวดธุรกจิอาหารและเครื่องดื่ม

บรษิทั เจรญิโภคภณัฑอ์าหาร จ ากดั (มหาชน) 2.47 101,200.00 2,783,000.00

บรษิทั ไมเนอร์ อนิเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั (มหาชน) 0.94 29,300.00 1,054,800.00

          รวมหุ้นสามญั 88.21 99,486,010.00

หน่วยลงทนุ

     หมวดธุรกจิกองทุนรวมอสงัหารมิทรพัยแ์ละกองทรสัต์เพือ่การลงทุนในอสงัหารมิทรพัย์

ทรสัต์เพือ่การลงทุนในสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัย ์CPN รเีทล โกรท 1.02 35,000.00 1,146,250.00

          รวมหน่วยลงทนุ 1.02 1,146,250.00

รวมเงินลงทนุ 97.00 109,396,216.59

รายการค้างจา่ยหรือหน้ีสินอ่ืน ๆ 3.00 3,386,629.52

มลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิ 100.00 112,782,846.11

รายละเอียด
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กองทุนเปิด แอล เอช เอม็ เอส เฟลก็ซิเบ้ิล (LHMSFL) 

รายละเอียดตวัตราสารและอนัดบัความน่าเช่ือถือของตราสารแห่งหน้ี เงินฝาก หรือตราสารก่ึงหน้ีก่ึงทุน 
มูลค่า ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 

 

 
สถาบนัการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ TRIS Rating 

ค าอธิบายการจดัอนัดบัเครดิตตราสารหน้ีระยะกลางและยาวมอีายุตัง้แต่ 1 ปีขึ้นไป 

AAA อนัดบัเครดิตสูงสุด มคีวามเสี่ยงต ่าที่สุด ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการช าระดอกเบี้ยและคนืเงนิต้นใน
เกณฑส์งูสุด และไดร้บัผลกระทบน้อยมากจากการเปลีย่นแปลงทางธุรกจิ เศรษฐกจิ และสิง่แวดลอ้มอื่นๆ 

AA มคีวามเสีย่งต ่ามาก ผูอ้อกตราสารหนี้มคีวามสามารถในการช าระดอกเบี้ยและคนืเงนิต้นในเกณฑ์สูงมาก แต่อาจ
ไดร้บัผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงทางธุรกจิ เศรษฐกจิ และสิง่แวดล้อมอื่นๆ มากกว่าอนัดบัเครดติทีอ่ยู่ในระดบั 
AAA 

A มคีวามเสี่ยงในระดบัต ่า ผู้ออกตราสารหนี้มคีวามสามารถในการช าระดอกเบี้ยและคนืเงนิต้นในเกณฑ์สูง แต่อาจ
ได้รบัผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ มากกว่าอนัดบัเครดิตที่อยู่ใน
ระดบัสงูกว่า 

BBB มคีวามเสี่ยงในระดบัปานกลาง ผู้ออกตราสารหนี้มคีวามสามารถในการช าระดอกเบี้ยและคนืเงนิต้นในเกณฑ์ที่
เพียงพอ แต่มีความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิง่แวดล้อมอื่นๆ มากกว่า และอาจมี
ความสามารถในการช าระหนี้อ่อนแอลงเมื่อเทยีบกบัอนัดบัเครดติทีอ่ยู่ในระดบัสงูกว่า 

BB มคีวามเสีย่งในระดบัสูง ผูอ้อกตราสารหนี้มคีวามสามารถในการช าระดอกเบี้ยและคนืเงนิต้นในเกณฑ์ต ่ากว่าระดบั
ปานกลาง และจะไดร้บัผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกจิ เศรษฐกจิ และสิง่แวดล้อมอื่นๆ ค่อนขา้งชดัเจน 
ซึง่อาจส่งใหค้วามสามารถในการช าระหนี้อยู่ในเกณฑท์ีไ่ม่เพยีงพอ 

B มคีวามเสีย่งในระดบัสูงมาก ผูอ้อกตราสารหนี้มคีวามสามารถในการช าระดอกเบี้ยและคนืเงนิต้นในเกณฑ์ต ่า และ
อาจจะหมดความสามารถหรือความตัง้ใจในการช าระหนี้ได้ตามการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ท างธุรกิจ 
เศรษฐกจิ และสิง่แวดลอ้มอื่นๆ  

C มคีวามเสี่ยงในการผดินัดช าระหนี้สูงทีสุ่ด ผู้ออกตราสารหนี้ไม่มคีวามสามารถในการช าระดอกเบี้ยและคนืเงนิต้น
ตามก าหนดอย่างชดัเจน โดยตอ้งอาศยัเงื่อนไขทีเ่อื้ออ านวยทางธุรกจิ เศรษฐกจิ และสิง่แวดลอ้มอื่นๆ อย่างมากจงึ
จะมคีวามสามารถในการช าระหนี้ได ้

D เป็นระดบัทีอ่ยู่ในสภาวะผดินัดช าระหนี้ โดยผูอ้อกตราสารหนี้ไม่สามารถช าระดอกเบีย้และคนืเงนิตน้ไดต้ามก าหนด 
อนัดบัเครดติจาก AA ถงึ C อาจมเีครือ่งหมายบวก (+) หรอืลบ (-) ต่อท้ายเพือ่จ าแนกความแตกต่างของคุณภาพของ

อนัดบัเครดติภายในระดบัเดยีวกนั 

 

 

           ประเภท                         ผูอ้อก อนัดบั มลูค่าตาม

ความน่าเช่ือถอื ราคาตลาด

เงนิฝากธนาคาร ธนาคารกสกิรไทย จ ากดั (มหาชน) AA+(FITCH) 8,763,956.59                      



 

 

15 

 

กองทุนเปิด แอล เอช เอม็ เอส เฟลก็ซิเบ้ิล (LHMSFL) 

ค าอธิบายการจดัอนัดบัเครดิตตราสารหน้ีระยะสัน้มอีายุต า่กว่า 1 ปี 

T1 ผูอ้อกตราสารหนี้มสีถานะทัง้ทางดา้นการตลาดและการเงนิที่แขง็แกร่งในระดบัดมีาก และนักลงทุนจะไดร้บัความ

คุม้ครองจากการผดินัดช าระหนี้ทีด่กีว่าอนัดบัเครดติในระดบัอื่น ผูอ้อกตราสารทีไ่ดร้บัอนัดบัเครดติในระดบัดงักล่าว

ซึง่มเีครื่องหมาย “+” ดว้ยจะไดร้บัความคุม้ครองดา้นการผดินัดช าระหนี้ทีส่งูยิง่ขึน้ 

T2 ผูอ้อกตราสารหนี้มสีถานะทัง้ทางดา้นการตลาดและการเงนิทีแ่ขง็แกร่งในระดบัด ีและมคีวามสามารถในการช าระ

หนี้ระยะสัน้ในระดบัทีน่่าพอใจ 

T3 ผูอ้อกตราสารหนี้มคีวามสามารถในการช าระหนี้ระยะสัน้ในระดบัทีย่อมรบัได้ 

T4 ผูอ้อกตราสารหนี้มคีวามสามารถในการช าระหนี้ระยะสัน้ทีค่่อนขา้งอ่อนแอ 

อันดับเครดิตทุกประเภททีจ่ ัดโดย TRIS Rating เป็นอันดับเครดิตตราสารหนี้ ในตระกูลเงินบาท ซึ ่งสะท้อน

ความสามารถในการช าระหนี้ของผูอ้อกตราสารโดยไม่รวมความเสีย่งในการเปลีย่นแปลงการช าระหนี้จากสกุลเงนิบาทเป็น

สกุลเงนิตราต่างประเทศ 

นอกจากกนี้ TRIS Rating ยงัก าหนด “แนวโน้มอนัดบัเครดติ” (Rating Outlook) เพื่อสะท้อนความเป็นไปไดข้องการ

เปลีย่นแปลงอนัดบัเครดติของผูอ้อกตราสารในระยะปานกลางหรอืระยะยาว โดย TRIS Rating จะพจิารณาถงึโอกาสทีจ่ะเกดิ

การเปลี่ยนแปลงของภาวะอุตสาหกรรมและสภาพแวดล้อมทางธุรกิจในอนาคตของผู้ออกตราส ารที่อาจกระทบต่อ

ความสามารถในการช าระหนี้ ทัง้นี้ แนวโน้มอนัดบัเครดติทีอ่อกใหแ้ก่หน่วยงานหนึ่งๆ จะเทยีบเท่ากบัความสามารถในการ

ช าระหนี้ของหน่วยงานนัน้ๆ แนวโน้มอนัดบัเครดติแบ่งออกเป็น 4 ระดบั ไดแ้ก่ 

Positive  หมายถงึ อนัดบัเครดติอาจปรบัขึน้ 

Stable  หมายถงึ อนัดบัเครดติอาจไม่เปลีย่นแปลง 

Negative หมายถงึ อนัดบัเครดติอาจปรบัลดลง 

Developing หมายถงึ อนัดบัเครดติอาจปรบัขึน้ ปรบัลดลง หรอืไม่เปลีย่นแปลง 

สถาบนัการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ Fitch Rating 
ค าอธิบายการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือระยะยาว ส าหรบัประเทศไทย 

AAA(tha) แสดงถงึระดบัความน่าเชื่อถอืขัน้สงูสุดของอนัดบัความน่าเชื่อถอืภายในประเทศไทย ซึ่งก าหนดโดย Fitch โดย
อนัดบัความน่าเชื่อถอืนี้จะมอบใหก้บัอนัดบัความน่าเชื่อถอืทีม่คีวามเสีย่ง “น้อยทีสุ่ด” เมื่อเปรยีบเทยีบกบัผูอ้อก
ตราสารหรอืตราสารอื่นในประเทศไทย และโดยปกติแล้วจะก าหนดให้แก่ตราสารทางการเงินที่ออกหรอืค ้า
ประกนัโดยรฐับาล 
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AA(tha) แสดงถงึระดบัความน่าเชื่อถอืขัน้สงูมากเปรยีบเทยีบกบัผูอ้อกตราสารหรอืตราสารอื่นในประเทศไทย โดยระดบั
ความน่าเชื่อถือของตราสารทางการเงนิขัน้นี้ต่างจากผูอ้อกตราสารหรอืตราสารอื่นที่ได้รบัการจดัอนัดบัความ
น่าเชื่อถอืขัน้สงูสุดของประเทศไทยเพยีงเลก็น้อย 

BBB (tha) แสดงถึงระดบัความน่าเชื่อถือขัน้ปานกลางเมื่อเปรยีบเทยีบกับผู้ออกตราสารหรอืตราสารอื่นในประเทศไทย 
อย่างไรกด็มีคีวามเป็นไปไดม้ากว่าการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์หรอืสภาพทางเศรษฐกจิจะมผีลกระทบต่อ
ความสามารถในการช าระหนี้ได้ตรงตามก าหนดเวลาของตราสารทางการเงนิเหล่านี้มากกว่าตราสารหนี้อื่นที่
ไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเชื่อถอืในประเภททีส่งูกว่า 

BB (tha) แสดงถงึระดบัความน่าเชื่อถอืค่อนขา้งต ่าเมื่อเปรยีบเทยีบกบัผูอ้อกตราสารหรอืตราสารอื่นในประเทศไทย การ
ช าระหนี้ตามเงือ่นไขของตราสารเหล่านี้ภายในประเทศนัน้ๆ มคีวามไม่แน่นอนในระดบัหนึ่งและความสามารถ
ในการช าระหนี้คนืตามก าหนดเวลาจะมคีวามไม่แน่นอนมากขึน้ตามการเปลีย่นแปลงของเศรษฐกจิในทางลบ 

B (tha) แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขัน้ต ่าอย่างมีนัยส าคัญเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรอืตราสารอื่นใน
ประเทศไทย การปฏิบตัิตามเงื่อนไขของตราสารหนี้และขอ้ผูกพนัทางการเงนิยงัคงเป็นไปได้ในปัจจุบนั แต่
ความมัน่คงยงัจ ากดัอยู่ในระดบัหนึ่งเท่านัน้ และความสามารถในการช าระหนี้คนืตามก าหนดเวลาอย่างต่อเนื่อง
นัน้ไม่แน่นอน ขึน้อยู่กบัสภาวะทีเ่อือ้ต่อการด าเนินธุรกจิและสภาพทางเศรษฐกจิ 

CCC(tha), CC(tha), C(tha)   แสดงถงึระดบัความน่าเชื่อถอืขัน้ต ่ามากเมื่อเปรยีบเทยีบกบัผูอ้อกตราสารหรอืตราสารอื่นใน
ประเทศไทย ความสามารถในการปฏิบตัิตามขอ้ผูกพนัทางการเงนิขึ้นอยู่กบัสภาวะที่เอื้อต่อการด าเนินธุรกิจ
และการพฒันาทางเศรษฐกจิเพยีงอย่างเดยีว 

D(tha) อนัดบัความน่าเชื่อถอืเหล่านี้ จะถูกก าหนดใหส้ าหรบัองค์กรหรอืตราสารหนี้ซึง่ก าลงัอยู่ในภาวะผดินัดช าระหนี้
ในปัจจุบนั 

ค าอธิบายการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือระยะสัน้ ส าหรบัประเทศไทย 

F1 (tha) แสดงถงึระดบัความสามารถขัน้สูงสุดในการช าระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารตรงตามก าหนดเมื่อเปรยีบเทยีบ

กบัผูอ้อกตราสารหรอืตราสารอื่นๆในประเทศไทย ภายใตอ้นัดบัความน่าเชื่อถอืน้ีจะมอบใหส้ าหรบัอนัดบัความ

น่าเชื่อถอืทีม่คีวามเสีย่ง “น้อยทีสุ่ด” เมื่อเปรยีบเทยีบกบัผูอ้อกตราสารอื่นในประเทศเดยีวกนัและโดยปกตแิล้ว

จะก าหนดให้กบัตราสารทางการเงนิที่ออกหรอืค ้าประกนัโดยรฐับาล ในกรณีที่มรีะดบัความน่าเชื่อถือสูงเป็น

พเิศษจะมสีญัลกัษณ์ “+” แสดงไวเ้พิม่เตมิจากอนัดบัความน่าเชื่อถอืทีก่ าหนด 

F2 (tha) แสดงถงึระดบัความสามารถในการช าระหนี้ตามเงื่อนไขทางการเงนิของตราสารตามก าหนดเวลาในระดบัทีน่่า

พอใจเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นๆในประเทศไทย อย่างไรก็ดี ระดบัความน่าเชื่อถือ

ดงักล่าวยงัไม่อาจเทยีบเท่ากบักรณีทีไ่ดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเชื่อถอืทีส่งูกว่า 

F3 (tha) แสดงถงึระดบัความสามารถในการช าระหนี้ตามเงื่อนไขทางการเงนิของตราสารตามก าหนดเวลาในระดบัปาน

กลางเมื่อเปรยีบเทยีบกบัผูอ้อกตราสารหรอืตราสารอื่นๆในประเทศไทย ความสามารถในการช าระหนี้ดงักล่าว
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จะมคีวามไม่แน่นอนมากขึน้ไปตามความเปลีย่นแปลงในทางลบในระยะสัน้มากกว่าตราสารที่ไดร้บัการจดัอนัดบั

ความน่าเชื่อถอืทีส่งูกว่า 

B (tha) แสดงถึงระดบัความสามารถในการช าระหนี้ตามเงื่อนไขทางการเงนิของตราสารตามก าหนดเวลาทีไ่ม่แน่นอน

เมื่อเปรยีบเทยีบกบัผูอ้อกตราสารหรอืตราสารอื่นๆในประเทศไทย ความสามารถในการช าระหนี้ดงักล่าวจะไม่

แน่นอนมากขึน้ตามการเปลีย่นแปลงทางเศรษฐกจิแลการเงนิในทางลบระยะสัน้ 

C (tha) แสดงถงึระดบัความสามารถในการช าระหนี้ตามเงือ่นไขทางการเงนิของตราสารตามก าหนดเวลาทีไ่ม่แน่นอนสูง

เมื่อเปรยีบเทยีบกบัผู้ออกตราสารหรอืตราสารอื่นๆในประเทศไทย ความสามารถในการปฏิบตัิตามขอ้ผูกพนั

ทางการเงนิขึน้อยู่กบัสภาวะทีเ่อือ้ต่อการด าเนินธุรกจิและสภาพการณ์ทางเศรษฐกจิเท่านัน้ 

D (tha) แสดงถงึการผดินัดช าระหนี้ทีไ่ดเ้กดิขึน้แลว้หรอืก าลงัจะเกดิขึน้ 

หมายเหตุประกอบการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือในระยะยาว ในระยะสัน้ ส าหรบัประเทศไทย 

เครื่องบ่งชี้พเิศษส าหรบัประเทศไทย “tha” จะถูกระบุไวต้่อจากอนัดบัความน่าเชื่อถอืทุกระดบั เพื่อแยกความแตกต่าง

ออกจากการจดัอนัดบัความน่าเชื่อถอืระดบัสากล เครื่องหมาย “ + ” หรอื “ - ” อาจจะถูกระบุไวเ้พิม่เตมิต่อจากอนัดบัความ

น่าเชื่อถอืส าหรบัประเทศหนึ่งๆ เพื่อแสดงถงึสถานะย่อยโดยเปรยีบเทยีบกนัภายในอนัดบัความน่าเชื่อถอืขึน้หลกั ทัง้นี้ จะไม่

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

ส าหรบัอนัดบัความน่าเชื่อถอืในระยะยาวและจะไม่มกีารระบุสญัลกัษณ์ต่อทา้ยดงักล่าวส าหรบัอนัดบัความน่าเชื่อถอืใน

ระยะสัน้ นอกเหนือจาก “F1 (tha)” 

สญัญาณการปรบัอนัดบัความน่าเชื่อถอื (Rating Watch) : สญัญาณการปรบัอนัดบัความน่าเชื่อถอืจะถูกใชเ้พื่อแจง้ให้
นักลงทุนทราบว่ามคีวามเป็นไปไดท้ีจ่ะมกีารเปลีย่นแปลงอนัดบัความน่าเชื่อถอืและแจง้แนวโน้มทศิทางของการเปลีย่นแปลง
ดงักล่าว สญัญาณดงักล่าวอาจระบุเป็น “สญัญาณบวก” ซึง่บ่งชีแ้นวโน้มในการปรบัอนัดบัความน่าเชื่อถอืใหส้งูขึน้ “สญัญาณ
ลบ” จะบ่งชีแ้นวโน้มในการปรบัอนัดบัความน่าเชื่อถอืใหต้ ่าลง หรอื “สญัญาณววิฒัน์” ในกรณีทีอ่นัดบัความน่าเชื่อถอือาจจะ
ไดร้บัการปรบัขึ้น ปรบัลง หรอืคงที ่โดยปกติสญัญาณการปรบัอนัดบัความน่าเชื่อถือมกัจะถูกระบุไวส้ าหรบัช่วงระยะเวลา
สัน้ๆ 
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กองทุนเปิด แอล เอช เอม็ เอส เฟลก็ซิเบ้ิล (LHMSFL) 

รายงานสรปุเงินลงทุนในตราสารแห่งหน้ี เงินฝาก หรือตราสารก่ึงหน้ีก่ึงทุน  
มูลค่า ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 

 

 

 

 
รายช่ือหุ้นท่ีลงทุน 10 อนัดบัแรก พร้อมสดัส่วนการลงทุน 

มูลค่า ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 

 

 

 

 

กลุม่ของตราสารการลงทนุ มลูค่าตามราคาตลาด %NAV

(ก) ตราสารภาครฐัไทย/ตราสารภาครฐัต่างประเทศ - -

(ข) ตราสารทีธ่นาคารทีม่กีฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ ธนาคารพาณิชย์ 8,763,956.59           7.77           

หรอืบรษิทัเงนิทุนเป็นผูอ้อก/สัง่จ่าย/รบัอาวลั/ค า้ประกนั

(ค) ตราสารทีม่อีนัดบัความน่าเชื่อถอือยูใ่นอนัดบัทีส่ามารถ -                       -            

ลงทุนได้ (Investment grade)

(ง) ตราสารทีม่อีนัดบัความน่าเชื่อถอือยูใ่นอนัดบัต ่ากวา่อนัดบัที่ -                       -            

สามารถลงทุนได้ (Investment grade) หรอืไม่ม ีRating

ล าดบั ช่ือย่อ ร้อยละของเงินลงทุน

1 PTT 7.39

2 AOT 6.39

3 PTTGC 4.26

4 ADVANC 4.23

5 IVL 4.16

6 SCC 4.00

7 KBANK 3.96

8 SCB 3.95

9 CPALL 3.78

10 BBL 3.52

บรษิทั พทีที ีโกลบอล เคมคิอล จ ากดั (มหาชน)

บรษิทั ปตท. จ ากดั (มหาชน)

บรษิทั ทา่อากาศยานไทย จ ากดั (มหาชน)

ช่ือหลกัทรพัย์

ธนาคาร กรุงเทพ จ ากดั (มหาชน)

บรษิทั แอดวานซ์ อนิโฟร์ เซอร์วสิ จ ากดั (มหาชน)

บรษิทั อนิโดรามา เวนเจอร์ส จ ากดั (มหาชน)

บรษิทั ปนูซเิมนต์ไทย จ ากดั (มหาชน)

ธนาคาร กสกิรไทย จ ากดั (มหาชน)

ธนาคาร ไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน)

บรษิทั ซ.ีพ.ีออลล์  จ ากดั (มหาชน)

สดัส่วนเงนิลงทุนขัน้สงูต่อมลูค่าทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุนส าหรบักลุ่มตราสารตาม (ง) เท่ากบั 0% NAV 
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กองทุนเปิด แอล เอช เอม็ เอส เฟลก็ซิเบ้ิล (LHMSFL) 

รายงานการลงทุนท่ีไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน 
รอบ 6 เดือนระหว่างวนัท่ี 1 กรกฎาคม 2562 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 

วนัที ่ รายละเอยีด การด าเนินการแกไ้ข 
  

 
 

 

 

 

การใช้สิทธิออกเสียงในท่ีประชุมผู้ถือหุ้น 

ผูล้งทุนสามารถตรวจดแูนวทางในการใชส้ทิธอิอกเสยีงและการด าเนินการใชส้ทิธอิอกเสยีงไดท้ี ่website ของบรษิทั
จดัการ www.lhfund.co.th 
 
 
 
 

รายงานรายช่ือของบุคคลท่ีเก่ียวข้อง ท่ีมีการท าธรุกรรมกบักองทุนรวม 

 กองทุนเปิด แอล เอช เอ็ม เอช เฟล็กซิเบิ้ล มีการท าธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องในรอบระยะเวลาตัง้แต่วนัที ่       

1 กรกฎาคม 2562 ถงึวนัที ่31 ธนัวาคม 2562 ตามรายชื่อ ดงันี้ 

- บรษิทัหลกัทรพัย ์แลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จ ากดั (มหาชน) 

 

หมายเหตุ : ผูล้งทุนสามารถตรวจสอบการท าธุรกรรมกบับุคคลที่เกี่ยวขอ้งกบักองทุนรวม ได้ที่บรษิทัจดัการโดยตรง หรอืที่ website ของบรษิทั

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

 

 

 

 

 

 

 

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

การรบัผลประโยชน์ตอบแทนเน่ืองจากการใช้บริการบุคคลอ่ืนๆ (Soft Commission) 

 
 

 
                                

บริษัทท่ีให้ผลประโยชน์ บทวิเคราะห์

และข้อมลู

ข่าวสาร

จดัเย่ียม

ชมบริษัท

สมัมนา เหตผุลในการรบัผลประโยชน์

บรษิทัหลกัทรพัย ์เอเซยี พลสั จ ากดั (มหาชน) P P เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
บรษิทัหลกัทรพัย ์ทรนีตีี้ จ ากดั P P เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
บรษิทัหลกัทรพัย ์ฟินนัเซยี ไซรสั จ ากดั (มหาชน) P P P เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
บรษิทัหลกัทรพัย ์ยโูอบ ีเคยเ์ฮยีน (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) P เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
บรษิทั หลกัทรพัย ์เคจไีอ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) P P P เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
บรษิทัหลกัทรพัย ์ทสิโก้ จ ากดั (มหาชน) P P P เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
บรษิทัหลกัทรพัย ์ภทัร จ ากดั (มหาชน) P P P เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
บรษิทัหลกัทรพัย ์เมยแ์บงก์ กมิเอง็ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) P เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
บรษิทัหลกัทรพัย ์ซไีอเอม็บ ี(ประเทศไทย) จ ากดั P P เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
บรษิทัหลกัทรพัย ์เอเชยี เวลท์ จ ากดั P เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
บรษิทัหลกัทรพัย ์บวัหลวง จ ากดั (มหาชน) P P P เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
บรษิทัหลกัทรพัย ์ไทยพาณิชย ์จ ากดั P P P เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
บรษิทัหลกัทรพัย ์แลนด์ แอนด์ เฮา้ส ์จ ากดั (มหาชน) P เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
บรษิทัหลกัทรพัย ์กรุงศร ีจ ากดั (มหาชน) P P P เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
บรษิทัหลกัทรพัย ์เครดติ สวสิ (ประเทศไทย) จ ากดั P P P เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
บรษิทัหลกัทรพัย ์ดบีเีอส วคิเคอร์ส (ประเทศไทย) จ ากดั P P P เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

บรษิทัหลกัทรพัยอ์าร์เอชบ ี(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) P เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

บรษิทัหลกัทรพัยพ์ฒันสนิ จ ากดั (มหาชน) P P P เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

บรษิทัหลกัทรพัยก์สกิรไทย จ ากดั (มหาชน) P P P เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

บรษิทัหลกัทรพัยธ์นชาต จ ากดั (มหาชน) P P P เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

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

บรษิทัหลกัทรพัย ์เคทบี ี(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) P P P เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
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กองทุนเปิด แอล เอช เอม็ เอส เฟลก็ซิเบ้ิล (LHMSFL) 

 
ค่านายหน้าซ้ือขายหลกัทรพัย ์

ตัง้แต่วนัท่ี 1 กรกฎาคม 2562 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 

 
                    หมายเหตุ *รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม 

 
 

อตัราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน (Portfolio Turnover Ratio: PTR) 
มูลค่า ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 

 
 
 
 
 
 
 
 

ล าดบั ช่ือบริษทันายหน้า ค่านายหน้า

(บาท)*

อตัราส่วน

(%)

1 บรษิทัหลกัทรพัย ์บวัหลวง จ ากดั 313,659.77 12.36

2 บรษิทัหลกัทรพัย ์ซจีเีอส-ซไีอเอม็บ ี(ประเทศไทย) จ ากดั  179,662.22 7.08

3 บรษิทัหลกัทรพัย ์โนมูระ พฒันสนิ จ ากดั (มหาชน)  268,472.65 10.58

4 บรษิทัหลกัทรพัย ์เครดติ สวสิ (ประเทศไทย) จ ากดั 49,451.89 1.95

5 บรษิทัหลกัทรพัย ์ดบีเีอส วคิเคอร์ส (ประเทศไทย) จ ากดั  121,955.54 4.81

6 บรษิทัหลกัทรพัย ์ฟินนัเซยี ไซรสั จ ากดั (มหาชน) 261,732.51 10.32

7 บรษิทั หลกัทรพัย ์เคจไีอ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 102,981.94 4.06

8 บรษิทัหลกัทรพัย ์กสกิรไทย จ ากดั (มหาชน)  352,103.46 13.88

9 บรษิทั หลกัทรพัย ์กรุงศร ีจ ากดั (มหาชน) 44,750.28 1.76

10 บรษิทัหลกัทรพัย ์เคทบี ี(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 292,423.10 11.53

11 บรษิทัหลกัทรพัย ์แลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จ ากดั (มหาชน) 140,311.37 5.53

12 บรษิทัหลกัทรพัย ์ไทยพาณิชย ์จ ากดั 28,226.88 1.11

13 บรษิทัหลกัทรพัย ์ทสิโก ้จ ากดั  381,456.81 15.03

2,537,188.42 100%รวม

ช่ือกองทนุ PTR

กองทุนเปิด แอล เอช เอม็ เอส เฟลก็ซเิบิล้ 5.3577
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กองทุนเปิด แอล เอช เอม็ เอส เฟลก็ซิเบ้ิล (LHMSFL) 

ค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเกบ็จากกองทุนรวม 
ส าหรบัรอบระยะเวลาตัง้แต่วนัท่ี 1 กรกฏาคม 2562 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค่าใช้จ่ายทีเ่รยีกเก็บจากกองทุน* จ านวนเงนิ

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

ค่าธรรมเนยีมการจดัการ (Management Fee) 1,037.55 0.810 ไม่เกนิรอ้ยละ 3.21

ค่าธรรมเนยีมผูดู้แลผลประโยชน์ (Trustee Fee) 19.02 0.015 ไม่เกนิรอ้ยละ 0.11

ค่าธรรมเนยีมนายทะเบยีน (Registrar Fee) 172.93 0.135 ไม่เกนิรอ้ยละ 0.27

ค่าสอบบญัช ี(Audit Fee) 30.16 0.024 ตามทีจ่่ายจรงิ

ค่าทีป่รกึษาการลงทุน (Advisory Fee) ไม่มี ไม่มี ไม่มี

ค่าจดัตัง้และจดทะเบยีนกองทุน (Setup and Registered Fund) 0.00 0.000 ตามทีจ่่ายจรงิ

ค่าใช้จ่ายอืน่ๆ ในการด าเนนิโครงการ  (Others Operating  Expense) 12.21 0.010 ตามทีจ่่ายจรงิ

รวมค่าใช้จ่ายทัง้หมด** 1,271.87 0.994

ค่าใช้จ่ายในการซือ้ขายหลกัทรพัย์ 2,537.19 1.981 ตามทีจ่่ายจรงิ

หมายเหตุ

* ค่าธรรมเนยีมและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ รวมภาษมีลูค่าเพิม่ ภาษธุีรกจิเฉพาะ หรอืภาษอีืน่ใดในท านองเดยีวกนั(ถ้าม)ี

**  ไม่รวมค่านายหน้าซือ้ขายหลกัทรพัย ์และค่าธรรมเนยีมต่างๆ ทีเ่กดิขึน้จากการซือ้ขายหลกัทรพัย์

รอ้ยละของมลูค่าทรพัยส์นิสทุธิ
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กองทุนเปิด แอล เอช เอม็ เอส เฟลก็ซิเบ้ิล (LHMSFL) 

กองทุนเปิด แอล เอช เอม็ เอช เฟลก็ซิเบ้ิล 
งบดลุ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 

 

(หน่วย : บาท)
ยงัไม่ได้ตรวจสอบ

สนิทรพัย์
เงนิลงทุนตามมลูค่ายตุธิรรม  (ราคาทุน 100,561,656.38 บาท) 100,632,260.00    
เงนิฝากธนาคาร 8,762,054.39       
ลกูหนี้จากเงนิปันผลและดอกเบีย้ 139,867.20          
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า -                    
ค่าใช้จ่ายรอตดับญัช-ีสทุธิ -                    
ลกูหนี้จากการขายเงนิลงทุน 3,482,727.86       
รวมสนิทรพัย์ 113,016,909.45

หนี้สนิ
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 215,152.52          
เจ้าหนี้จากการซือ้เงนิลงทุน -                    
เจ้าหนี้จากการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน 6,752.30             
หนี้สนิอืน่ 12,158.52           
รวมหนี้สนิ 234,063.34          
สนิทรพัยส์ทุธิ 112,782,846.11

สนิทรพัยส์ทุธิ
ทุนทีไ่ด้รบัจากผูถ้อืหน่วยลงทุน 88,684,269.25
ก าไร(ขาดทุน) สะสม
บญัชปีรบัสมดุล (11,449,641.24)
ก าไร(ขาดทุน) สะสมจากการด าเนนิงาน 35,548,218.10
สนิทรพัยส์ทุธิ 112,782,846.11

ประเภทผูถ้อืหน่วยลงทุน
สนิทรพัยส์ทุธต่ิอหน่วยทีค่ านวณแยกตามประเภทผูถ้อืหน่วยลงทุน มดีงันี้
ชนดิสะสมมลูค่า 14.1088              
ชนดิขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตัิ 14.1115              
ชนดิจ่ายเงนิปันผล 10.6225              

ประเภทผูถ้อืหน่วยลงทุน
จ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายแลว้ทัง้หมด ณ วนัสิน้งวด (หน่วย) แยกตามประเภทผูถ้อืหน่วยลงทุน มดีงันี้
ชนดิสะสมมลูค่า 3,022,372.6439    
ชนดิขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตัิ 2,304,593.6911    
ชนดิจ่ายเงนิปันผล 3,541,460.5601    

8,868,426.8951    
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กองทุนเปิด แอล เอช เอม็ เอส เฟลก็ซิเบ้ิล (LHMSFL) 

กองทุนเปิด แอล เอช เอม็ เอช เฟลก็ซิเบ้ิล 
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 

 

ช่ือย่อ จ านวนหน่วย / 

มลูค่าท่ีตราไว้

 มลูค่ายติุธรรม 

(บาท)

อตัราส่วนของ

มลูค่ายติุธรรม

(%)

อตัราดอกเบีย้ วนัครบก าหนด

  

  

บรษิทับรหิารสนิทรพัย ์กรุงเทพพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) BAM 46,700.000         845,270.00 0.84 -

บรษิทั เมอืงไทย แคปปิตอล จ ากดั (มหาชน) MTC 19,000.000       1,211,250.00 1.20 -

บรษิทั ศรสีวสัดิ ์คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) SAWAD 42,090.000       2,883,165.00 2.86 -

บรษิทั แอดวานซ ์อนิโฟร์ เซอร์วสิ จ ากดั (มหาชน) ADVANC 22,400.000       4,771,200.00 4.74 -

บรษิทั โทเทิล่ แอค็เซส็ คอมมนูเิคชัน่ จ ากดั (มหาชน) DTAC 10,500.000         559,125.00 0.56 -

บรษิทั อนิทชั โฮลดิ้งส ์จ ากดั (มหาชน) INTUCH 22,600.000       1,293,850.00 1.29 -

ทรสัต์เพือ่การลงทุนในสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัย ์CPN รเีทล โกรท CPNREIT 35,000.000       1,146,250.00 1.14 -

บรษิทั บางกอก เชน ฮอสปิทอล จ ากดั (มหาชน) BCH 65,900.000       1,126,890.00 1.12 -

บรษิทั กรุงเทพดุสติเวชการ จ ากดั (มหาชน) BDMS 135,700.000       3,528,200.00 3.51 -

บรษิทั โรงพยาบาลบ ารุงราษฎร์ จ ากดั (มหาชน) BH 7,700.000       1,131,900.00 1.12 -

บรษิทั ท่าอากาศยานไทย จ ากดั (มหาชน) AOT 97,100.000       7,209,675.00 7.16 -

บรษิทัทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) BEM 107,800.000       1,175,020.00 1.17 -

บรษิทั บทีเีอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส ์จ ากดั (มหาชน) BTS 126,400.000       1,668,480.00 1.66 -

บรษิทั ฮานา ไมโครอเิลค็โทรนคิส จ ากดั (มหาชน) HANA 25,200.000         869,400.00 0.86 -

ธนาคาร กรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) BBL 24,800.000       3,968,000.00 3.94 -

ธนาคาร กสกิรไทย จ ากดั (มหาชน) KBANK 29,600.000       4,469,600.00 4.44 -

ธนาคารเกยีรตนิาคนิ จ ากดั (มหาชน) KKP 16,900.000       1,115,400.00 1.11 -

ธนาคาร ไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) SCB 36,500.000       4,453,000.00 4.43 -

บรษิทั ทุนธนชาต จ ากดั (มหาชน) TCAP 10,000.000         535,000.00 0.53 -

บรษิทั ทสิโก้ไฟแนนเชยีลกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) TISCO 17,300.000       1,717,025.00 1.71 -

ธนาคาร ทหารไทย จ ากดั(มหาชน) TMB 700,100.000       1,176,168.00 1.17 -

บรษิทั เอสไอเอสบ ีจ ากดั (มหาชน) SISB 123,600.000       1,186,560.00 1.18 -

เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร

กองทุนรวมอสงัหารมิทรพัยแ์ละกองทรสัต์เพือ่การลงทุนในอสงัหารมิทรพัย์

การแพทย์

บรกิาร

เงนิทุนและหลกัทรพัย์

ธนาคาร

ขนสง่และโลจสิตกิส์

ชิ้นสว่นอเิลคทรอนคิส์

หลกัทรพัยจ์ดทะเบยีน

หุน้สามญั
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กองทุนเปิด แอล เอช เอม็ เอส เฟลก็ซิเบ้ิล (LHMSFL) 

กองทุนเปิด แอล เอช เอม็ เอช เฟลก็ซิเบ้ิล 
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 

 

ช่ือย่อ จ านวนหน่วย / 

มลูค่าท่ีตราไว้

 มลูค่ายติุธรรม 

(บาท)

อตัราส่วนของ

มลูค่ายติุธรรม

(%)

อตัราดอกเบีย้ วนัครบก าหนด

บรษิทั ทคีวิเอม็ คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) TQM 18,500.000       1,221,000.00 1.21 -

บรษิทั อนิโดรามา เวนเจอร์ส จ ากดั (มหาชน) IVL 133,900.000       4,686,500.00 4.66 -

บรษิทั พทีที ีโกลบอล เคมคิอล จ ากดั (มหาชน) PTTGC 84,200.000       4,799,400.00 4.77 -

บรษิทั แอ๊บโซลทู คลนี เอน็เนอร์จี้ จ ากดั (มหาชน) ACE 273,300.000       1,153,326.00 1.15 -

บรษิทั บ.ีกรมิ เพาเวอร์ จ ากดั (มหาชน) BGRIM 21,300.000       1,118,250.00 1.11 -

บรษิทั พลงังานบรสิทุธิ ์จ ากดั (มหาชน) EA 12,700.000         555,625.00 0.55 -

บรษิทั ผลติไฟฟ้า จ ากดั (มหาชน) EGCO 3,400.000       1,115,200.00 1.11 -

บรษิทั โกลบอล เพาเวอร์ ซนิเนอร์ยี ่จ ากดั (มหาชน) GPSC 18,400.000       1,577,800.00 1.57 -

บรษิทั กลัฟ์ เอน็เนอร์จ ีดเีวลลอปเมนท์ จ ากดั (มหาชน) GULF 13,600.000       2,257,600.00 2.24 -

บรษิทั ไออาร์พซี ีจ ากดั (มหาชน) IRPC 151,200.000         556,416.00 0.55 -

บรษิทั ปตท. จ ากดั (มหาชน) PTT 189,500.000       8,338,000.00 8.29 -

บรษิทั ปตท. ส ารวจและผลติปิโตรเลยีม จ ากดั (มหาชน) PTTEP 29,600.000       3,685,200.00 3.66 -

บรษิทั ราช กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) RATCH 9,700.000         666,875.00 0.66 -

บรษิทั สตาร์ ปิโตรเลยีม รไีฟน์นิง่ จ ากดั (มหาชน) SPRC 262,500.000       2,808,750.00 2.79 -

บรษิทั ไทยออยล ์จ ากดั (มหาชน) TOP 40,900.000       2,852,775.00 2.83 -

บรษิทั แอสเสท เวริด์ คอร์ป จ ากดั (มหาชน) AWC 94,300.000         551,655.00 0.55 -

บรษิทั เซน็ทรลัพฒันา จ ากดั (มหาชน) CPN 27,200.000       1,693,200.00 1.68 -

บรษิทั ซ.ีพ.ีออลล ์ จ ากดั (มหาชน) CPALL 59,000.000       4,262,750.00 4.24 -

บรษิทั ปนูซเิมนต์ไทย จ ากดั (มหาชน) SCC 11,500.000       4,508,000.00 4.48 -

บรษิทั ว ีจ ีไอ  จ ากดั (มหาชน) VGI 36,200.000         345,710.00 0.34 -

บรษิทั เจรญิโภคภณัฑอ์าหาร จ ากดั (มหาชน) CPF 101,200.000       2,783,000.00 2.77 -

บรษิทั ไมเนอร์ อนิเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั (มหาชน) MINT 29,300.000       1,054,800.00 1.05 -

  

บรษิทั บทีเีอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส ์จ ากดั (มหาชน) BTS-W5 15,720.000                     -   0.00 - 16 ธนัวาคม 2563

   100,632,260.00 100.00
    100,632,260.00 100.00

รวม หลกัทรพัยจ์ดทะเบยีน
รวมเงินลงทนุ - 100% (ราคาทนุ 100,561,656.38 บาท)

ประกนัภยัและประกนัชวีติ

ปิโตรเคมแีละเคมภีณัฑ์

พลงังานและสาธารณูปโภค

พฒันาอสงัหารมิทรพัย์

พาณิชย์

วสัดุก่อสรา้ง

สือ่และสิง่พมิพ์

อาหารและเครื่องดื่ม

ใบส าคญัแสดงสทิธิ

ขนสง่และโลจสิตกิส์
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กองทุนเปิด แอล เอช เอม็ เอส เฟลก็ซิเบ้ิล (LHMSFL) 

กองทุนเปิด แอล เอช เอม็ เอช เฟลก็ซิเบ้ิล 
งบก าไรขาดทุน 

ส าหรบัรอบระยะเวลาตัง้แต่วนัท่ี 1 กรกฏาคม 2562 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 

 
 

(หน่วย : บาท)

ยงัไม่ไดต้รวจสอบ

รายไดจ้ากการลงทุน

รายไดจ้ากเงนิปันผล 1,381,141.31     

รายไดจ้ากดอกเบี้ย 41,317.49         

รวมรายได้ 1,422,458.80     

คา่ใชจ่้าย

คา่ธรรมเนียมการจดัการ                                                                               1,037,553.93     

คา่ธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน์                                                                       19,021.91         

คา่ธรรมเนียมนายทะเบยีน                                                                              172,925.48       

คา่สอบบญัชี 30,163.12         

คา่ใชจ่้ายอื่นๆ ในการด าเนินโครงการ 16,206.20         

รวมคา่ใชจ่้าย 1,275,870.64     

รายไดจ้ากการลงทุนสุทธิ 146,588.16       

รายการก าไร(ขาดทุน)สุทธจิากเงนิลงทุน

ก าไร(ขาดทุน)สุทธทิีเ่กดิขึน้ทัง้สิ้น (2,429,873.37)

ก าไร(ขาดทุน)สุทธทิีย่งัไม่เกดิขึน้ทัง้สิ้น (7,148,388.03)

รวมก าไร(ขาดทุน)จากเงนิลงทุนทีเ่กดิขึน้และยงัไม่เกดิขึน้ (9,578,261.40)

การเพิม่ขึน้(ลดลง) ในสนิทรพัยส์ุทธจิากการด าเนินงาน (9,431,673.24)

การเพิม่ขึน้ในสนิทรพัยส์ุทธจิากการด าเนินงานแยกตามประเภทผูถ้อืหน่วยลงทุน มดีงันี้

ชนิดบุคคลธรรมดาชนิดสะสมมูลคา่ (3,005,225.48)

ชนิดผูล้งทุนสถาบนัชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตัิ (2,395,901.83)

ชนิดจ่ายเงนิปันผล (4,030,545.93)

(9,431,673.24)


