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กองทุนเปิด แอล เอช เฟลก็ซิเบ้ิลเพื่อการเลี้ยงชีพ (LHFLRMF) 

กองทุนเปิด แอล เอช เฟล็กซิเบิ้ลเพื่อการเลี้ยงชีพ (LHFLRMF) 

ประเภทโครงการ : กองทุนรวมแบบผสมเพื่อการเลี้ยงชีพ  
 

นโยบายการลงทุน : กองทุนมีนโยบายที่จะลงทุนแบบผสม (Mixed Fund) ระหว่างตราสารแห่งหนี้  และตราสารแห่งทุน  
โดยกองทุนจะลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารแห่งทุน ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ตราสารแห่งหนี้ และหรือเงินฝาก 
รวมทั้งหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่นหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ตามที่
สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนดหรือให้ความเห็นชอบ ตั้งแต่ร้อยละ 0 ถึงร้อยละ 100  
ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยจะปรับเปลี่ยนสัดส่วนการลงทุนให้เหมาะสมตามสถานการณ์  
ในแต่ละขณะ เพื่อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนได้รับผลตอบแทนที่เหมาะสม และเป็นการกระจายการลงทุนเพื่อลด 
ความเสี่ยงจากการลงทุน  

  

 ทั้งนี้ กองทุนอาจจะพิจารณาลงทุนในหน่วย private equity ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ไม่เกินร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน 

 

 กองทุนอาจจะพิจารณาลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivative) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกัน
ความเสี่ยงจากการลงทุน (Hedging) ตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด 

  

 ทั้งนี้ กองทุนจะไม่ลงทุนในหรือมีไว้ซึ่ งตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured 
Note) ตราสารแห่ งทุนของบริษัทที่ ไม่ ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ (Unlisted securities)       
ตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (non - investment grade) และตราสาร 
แห่งหนี้ท่ีไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเช่ือถือ (Unrated Securities) 

  

 กองทุนอาจมีไว้ซึ่งตราสารแห่งหนี้ที่มีอันดับความน่าเช่ือถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (non - investment 
grade) เฉพาะกรณีที่ตราสารแห่งหนี้นั้นได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่สามารถลงทุนได้ (Investment 
grade) ขณะที่กองทุนลงทุนเท่านั้น 
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กองทุนเปิด แอล เอช เฟลก็ซิเบ้ิลเพื่อการเลี้ยงชีพ (LHFLRMF) 

 
 

 
เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน 
 กองทุนเปิด แอล เอช เฟล็กซิเบิล้เพื่อการเลี้ยงชีพ  

 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด ขอนำส่ง “รายงานสรุปสถานะการลงทุน” เพื่อรายงาน 
ผลการดำเนินงานของกองทุนตั้งแต่วันท่ี 1 ธันวาคม 2563 ถึงวันท่ี 30 พฤศจิกายน 2564 มาเพื่อโปรดทราบ 

สภาพตลาดในรอบบัญชีตั้งแต่ 1 ธันวาคม 2563 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 

ตลาดหุ้นไทยทยอยปรับตัวเพิ่มขึ้นจากระดับ 1,420.87 จุด ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2563 สู่ระดับ 1,568.69 จุด ในวันที่   
30 พฤศจิกายน 2564 หรือคิดเป็นการปรับตัวขึ้นประมาณ 10.40% โดยปัจจัยหลักที่ส่งผลต่อตลาดคือตัวเลขผู้ติดเช้ือต่อวัน ซึ่งมี
ทิศทางผันผวนทั้งปีและไปถึงจุดสูงสุดช่วงสิงหาคมรวมถึงการเร่งฉีดวัคซีนภายในประเทศที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วงครึ่งปีหลัง  
ส่งผลให้ตลาดมีความคาดหวังต่อการเปิดเมืองและเปิดประเทศ ดังนั้น ตลาดยังคงให้น้ำหนักกับการฟื้นตัวของกิจกรรมทางเศรษฐกิจ 
โดยองค์รวมมากกว่าทิศทางที่เข้มงวดขึ้นของนโยบายทางการเงินของธนาคารกลางสหรัฐ 

สำหรับมุมมองการลงทุนเรามองว่าแนวโน้มการเปิดประเทศรวมถึงการฉีดวัคซีนมีความคืบหน้าและชัดเจนมากข้ึนพอสมควร
จึงเห็นว่าหุ้นกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับการเปิดประเทศและการกลับมาใช้ชีวิตตามปกติ หรือ Reopening Theme Stock นั้นยังคงมีแนวโน้ม 
ที่คาดว่าจะให้ผลตอบแทนที่ดีกว่าตลาดได้ในระยะกลางถึงยาว โดยเรายังคงมุมมองเชิงบวกต่อการลงทุนในตลาดหุ้นไทยโดยภาพรวม 
โดยเฉพาะกลุ่มหุ้นขนาดใหญ่อยา่งกลุ่มพลงังานและกลุ่มธนาคาร ที่จะได้ประโยชน์จากการขาดแคลนอุปทานในสินค้าพลังงานในหลายๆ
ประเทศและภาวะดอกเบี้ยขาขึ้น โดยทาง บลจ. ยังคงประเมินว่าตลาดหุ้นไทยได้ผ่านจุดต่ำสุดไปแล้วตั้งแต่ไตรมาส 2 ปีที่ผ่านมา และ 
คาดว่ารัฐบาลจะมีการออกมาตรการดูแลและเยียวยาเศรษฐกิจจากวงเงินกู้ที่ยังคงเหลืออยู่ เพื่อประคับประคองเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง 
โดยจำนวนวัคซีนที่จะทยอยเข้ามาในช่วงครึ่งหลังของปีและต้นปีหน้าจะมีส่วนสำคัญที่จะผลักดันทำให้สถานการณ์แพร่ระบาดปรับตัว  
ดีขึ้น โดยในระยะสั้นทาง บลจ. ยังคงมองเห็นโอกาสในการลงทุนในบริษัทที่มีอัตราการเติบโตสูงในบางกลุ่มธุ รกิจที่คาดว่าจะได้รับ
ผลกระทบต่อเนื่องจำกัด และจะยังคงรายงานผลประกอบการณ์ออกมาแข็งแกร่งจากลักษณะเฉพาะตัวของธุรกิจ เช่น กลุ่มที่ได้รับ
ประโยชน์จากการอ่อนค่าของเงินบาท กลุ่มส่งออกท่ีได้รับประโยชน์จากการฟื้นตัวของอุปสงค์โลกโดยองค์รวม  ในขณะที่ในระยะกลาง
ทาง บลจ. ยังคงให้น้ำหนักกับกลุ่มที่ที่ได้รับประโยชน์ของการเปลี่ยนแปลงในเชิงของโครงสร้างและกลุ่มที่จะฟื้นตัวได้ดีหลังจาก
สถานการณ์แพร่ระบาดผ่านพ้นไป ถึงแม้ทางบลจ.จะยังคงมองเห็นความเสี่ยงจากปัจจัยภายนอกอย่างในเรื่องของผลกระทบ  
ของการลดขนาด QE การขึ้นดอกเบี้ยของ Fed ปัญหาเรื่องการผิดนัดชำระหนี้ของ China Evergrande Group และ ปัญหาภายใน 
อย่างเรื่องน้ำท่วมและเสถียรภาพทางการเมือง แต่เรายังคงให้น้ำหนักกับการฟื้นตัวของภาพรวมของเศรษฐกิจ และ มองว่าตลาดหุ้น  
ของไทยจะยังคงเป็นเป้าหมายการลงทุนของนักลงทุนต่างชาติเมื่อสถานการณ์เริ่มกลับเข้าสู่สภาวะปกติอีกครั้ง โดยกองทุนยังคงเน้น 
การลงทุนในหุ้นกลุ่มเน้นคุณค่าที่คาดว่าจะได้ประโยชน์จากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ กลุ่มธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเมืองและ  
เปิดประเทศและกลุ่มที่มีโอกาสเติบโตทางธุรกิจสูง เพื่อเป็นทางเลือกให้กับนักลงทุนผู้ที่ต้องการลงทุนในหุ้นเพื่อผลตอบแทนที่ดี  
ในระยะยาวแต่รับความเสี่ยงด้านราคาได้ไม่มากเรายังคงแนะนำให้ทยอยลงทุน 
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กองทุนเปิด แอล เอช เฟลก็ซิเบ้ิลเพื่อการเลี้ยงชีพ (LHFLRMF) 

บริษัทขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นอย่างสูง ที่ได้มอบความไว้วางใจให้บริษัทบริหารเงินลงทุนของท่าน บริษัทยังคง
ยืนยันในความตั้งใจและทุ่มเทความสามารถเพื่อบริหารเงินของท่านอย่างมีประสิทธิภาพสูงที่สุดต่อไป  และหากท่านมีข้อสงสัยประการใด 
ท่านสามารถติดต่อมาได้ที่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์  จำกัด หมายเลขโทรศัพท์ 02-286-3484 หรือที่อีเมล 
lhfund@lhfund.co.th 

 

ขอแสดงความนับถือ 

บริษัทหลักทรัพย์จดัการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกดั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

mailto:lhfund@lhfund.co.th
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กองทุนเปิด แอล เอช เฟลก็ซิเบ้ิลเพื่อการเลี้ยงชีพ (LHFLRMF) 

รายชื่อผู้จัดการกองทุน 
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กองทุนเปิด แอล เอช เฟลก็ซิเบ้ิลเพื่อการเลี้ยงชีพ (LHFLRMF) 

ตารางเปรียบเทียบผลการดำเนินงาน 
ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 

 

 

  
 

ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 
 

- เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน 
- ผลการดำเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต 
- ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เง่ือนไข ผลตอบแทน และความเส่ียง ก่อนตัดสินใจลงทุน 
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กองทุนเปิด แอล เอช เฟลก็ซิเบ้ิลเพื่อการเลี้ยงชีพ (LHFLRMF) 

รายงานสถานะการลงทนุ การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน 
มูลค่า ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 

 

 

รายละเอียดการลงทุนในหลักทรัพย์ 
      มูลค่า ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 

 

 

รายละเอียดการลงทุน มูลค่าตามราคาตลาด %NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ 236,165,114.61      95.70     

เงินฝากธนาคาร 17,225,115.21        6.98       
หุ้นสามัญ 218,939,999.40      88.72     

ประเภทรายการค้างรับค้างจ่ายหรือหนี้สินอ่ืน ๆ 10,600,247.40        4.30       
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 246,765,362.01      100.00   

อัตราส่วน จ านวนเงินต้น มูลค่ายุติธรรม

(%) หรือ จ านวนหุ้น/ (บาท)

หน่วย

เงินฝากธนาคาร

ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) 6.98 17,212,927.90 17,225,115.21

          รวมเงินฝากธนาคาร 6.98 17,225,115.21

หุ้นสามัญ

     หมวดธุรกิจการแพทย์

บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จ ากัด(มหาชน) 3.02 333,800.00 7,443,740.00

บริษัท บางกอก เชน ฮอสปิทอล จ ากัด (มหาชน) 0.52 60,200.00 1,288,280.00

     หมวดธุรกิจเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร

EXOTIC FOOD PUBLIC COMPANY LIMITED 1.05 139,400.00 2,592,840.00

บริษัท ที.เอ.ซี. คอนซูเมอร์ จ ากัด (มหาชน) 1.17 388,700.00 2,876,380.00

บริษัท อาฟเตอร์ ยู จ ากัด (มหาชน) 0.92 227,100.00 2,259,645.00

     หมวดธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์

บริษัท เจดับเบ้ิลยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จ ากัด (มหาชน) 1.94 315,400.00 4,794,080.00

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จ ากัด (มหาชน) 0.41 16,900.00 1,009,775.00

บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลด้ิง จ ากัด (มหาชน) 1.00 268,000.00 2,465,600.00

บริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) 1.01 294,700.00 2,490,215.00

รายละเอียด
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กองทุนเปิด แอล เอช เฟลก็ซิเบ้ิลเพื่อการเลี้ยงชีพ (LHFLRMF) 

รายละเอียดการลงทุนในหลักทรัพย์ (ต่อ) 
มูลค่า ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 

 
  

อัตราส่วน จ านวนเงินต้น มูลค่ายุติธรรม

(%) หรือ จ านวนหุ้น/ (บาท)

หน่วย

     หมวดธุรกิจเงินทุนและหลักทรัพย์

บริษัท เงินติดล้อ จ ากัด (มหาชน) 1.49 102,200.00 3,679,200.00

บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จ ากัด (มหาชน) 1.38 60,700.00 3,399,200.00

บริษัท เอเซียเสริมกิจลีสซ่ิง จ ากัด (มหาชน) 2.58 159,100.00 6,364,000.00

บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) 0.96 120,400.00 2,359,840.00

     หมวดธุรกิจชิ้นส่วนอิเลคทรอนิคส์

บริษัท เค ซี อี อีเล็คโทรนิคส์ จ ากัด (มหาชน) 1.07 28,800.00 2,649,600.00

บริษัท เน็กซ์ พอยท์ จ ากัด (มหาชน) 0.82 153,600.00 2,012,160.00

บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส จ ากัด (มหาชน) 1.10 29,000.00 2,711,500.00

     หมวดธุรกิจเทคโนโลยี

บริษัท อินฟราเซท จ ากัด (มหาชน) 1.04 434,900.00 2,565,910.00

     หมวดธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร

บริษัท เจ มาร์ท จ ากัด (มหาชน) 0.50 24,800.00 1,240,000.00

บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 1.02 86,300.00 2,524,275.00

บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) 0.49 269,100.00 1,216,332.00

บริษัท โทเท่ิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จ ากัด (มหาชน) 0.51 28,600.00 1,258,400.00

บริษัท เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย)จ ากัด (มหาชน) 0.99 59,600.00 2,443,600.00

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ ากัด (มหาชน) 5.43 65,100.00 13,410,600.00

     หมวดธุรกิจธนาคาร

ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) 1.50 32,700.00 3,695,100.00

ธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) 4.73 88,500.00 11,682,000.00

ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) 2.40 48,500.00 5,917,000.00

บริษัท ธนาคารทหารไทยธนชาต จ ากัด (มหาชน) 1.53 3,178,900.00 3,782,891.00

     หมวดธุรกิจธุรกิจการเกษตร

บริษัท ไทยยูเนี่ยน ฟีดมิลล์ จ ากัด (มหาชน) 1.02 178,100.00 2,511,210.00

รายละเอียด
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กองทุนเปิด แอล เอช เฟลก็ซิเบ้ิลเพื่อการเลี้ยงชีพ (LHFLRMF) 

รายละเอียดการลงทุนในหลักทรัพย์ (ต่อ) 
มูลค่า ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 

   
 

อัตราส่วน จ านวนเงินต้น มูลค่ายุติธรรม

(%) หรือ จ านวนหุ้น/ (บาท)

หน่วย

     หมวดธุรกิจบริการ

บริษัท เฮลท์ลีด จ ากัด (มหาชน) 0.85 213,900.00 2,096,220.00

     หมวดธุรกิจบริการรับเหมาก่อสร้าง

บริษัท ช.การชา่ง จ ากัด (มหาชน) 2.09 243,300.00 5,157,960.00

     หมวดธุรกิจประกันภัยและประกันชวิีต

บริษัท กรุงเทพประกันชวิีต จ ากัด (มหาชน) 1.23 104,700.00 3,036,300.00

     หมวดธุรกิจปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์

บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จ ากัด (มหาชน) 2.31 145,400.00 5,706,950.00

     หมวดธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภค

บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จ ากัด (มหาชน) 3.80 238,630.00 9,366,227.50

บริษัท บ้านปู จ ากัด (มหาชน) 0.00 33.00 339.90

บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) 3.85 267,900.00 9,510,450.00

บริษัท พลังงานบริสุทธ์ิ จ ากัด (มหาชน) 1.36 41,000.00 3,362,000.00

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จ ากัด (มหาชน) 1.03 177,300.00 2,553,120.00

     หมวดธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) 0.49 371,000.00 1,216,880.00

บริษัท ศุภาลัย จ ากัด(มหาชน) 0.97 114,100.00 2,384,690.00

บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) 1.91 243,400.00 4,721,960.00

บริษัท ออริจ้ิน พร็อพเพอร์ต้ี จ ากัด (มหาชน) 0.46 108,100.00 1,135,050.00

บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จก.(มหาชน) 1.01 285,300.00 2,482,110.00

บริษัทเซ็นทรัลพัฒนา จ ากัด (มหาชน) 3.39 160,800.00 8,361,600.00

     หมวดธุรกิจพาณิชย์

บริษัท คอมเซเว่น จ ากัด (มหาชน) 1.08 34,500.00 2,673,750.00

บริษัท ซีพี ออลล์ จ ากัด (มหาชน) 2.79 117,700.00 6,885,450.00

บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) 1.37 105,700.00 3,382,400.00

บริษัท อาร์เอส จ ากัด (มหาชน) 1.02 119,300.00 2,517,230.00

บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จ ากัด (มหาชน) 1.98 360,000.00 4,896,000.00

รายละเอียด
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กองทุนเปิด แอล เอช เฟลก็ซิเบ้ิลเพื่อการเลี้ยงชีพ (LHFLRMF) 

รายละเอียดการลงทุนในหลักทรัพย์ (ต่อ) 
มูลค่า ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 

   
 

 
 
 
 
 
 
 

อัตราส่วน จ านวนเงินต้น มูลค่ายุติธรรม

(%) หรือ จ านวนหุ้น/ (บาท)

หน่วย

     หมวดธุรกิจยานยนต์

บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จ ากัด (มหาชน) 0.96 113,900.00 2,357,730.00

     หมวดธุรกิจวัสดุก่อสร้าง

บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จ ากัด(มหาชน) 1.88 12,500.00 4,650,000.00

บริษัท อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 2.47 549,500.00 6,099,450.00

     หมวดธุรกิจส่ือและส่ิงพิมพ์

บริษัท บีอีซี เวิลด์ จ ากัด (มหาชน) 0.49 85,100.00 1,208,420.00

บริษัท แพลน บี มีเดีย จ ากัด (มหาชน) 1.08 425,824.00 2,669,004.00

บริษัท เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเม้นท์ จ ากัด (มหาชน) 0.48 53,100.00 1,173,510.00

บริษัท เอเชยีซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) 1.48 169,900.00 3,652,850.00

     หมวดธุรกิจอาหารและเคร่ืองด่ืม

 บริษัท ศรีนานาพร มาร์เก็ตต้ิง จ ากัด (มหาชน) 1.98 453,200.00 4,894,560.00

บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 0.54 67,300.00 1,325,810.00

บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด (มหาชน) 0.85 76,600.00 2,087,350.00

บริษัท เอ็นเอสแอล ฟู้ดส์ จ ากัด (มหาชน) 0.97 132,300.00 2,394,630.00

บริษัท เอ็มเคเรสโตรองต์กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 0.95 46,500.00 2,336,625.00

          รวมหุ้นสามัญ 88.72 218,939,999.40

รวมเงินลงทุน 95.70 236,165,114.61

รายการค้างจ่ายหรือหน้ีสินอ่ืน ๆ 4.30 10,600,247.40

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 100.00 246,765,362.01

รายละเอียด
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กองทุนเปิด แอล เอช เฟลก็ซิเบ้ิลเพื่อการเลี้ยงชีพ (LHFLRMF) 

รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน Portfolio 
    มูลค่า ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 

 

 
 
สถาบันการจัดอันดับความน่าเชือ่ถือ TRIS Rating 
คำอธิบายการจัดอันดับเครดิตตราสารหนี้ระยะกลางและยาวมีอายุต้ังแต่ 1 ปีขึ้นไป 
AAA อันดับเครดิตสูงสุด มีความเสี่ยงต่ำที่สุด ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงสุด 

และได้รับผลกระทบน้อยมากจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอ่ืน ๆ 
AA มีความเสี่ยงต่ำมาก ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงมาก แต่อาจได้รับ

ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอ่ืน ๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับ AAA 
A มีความเสี่ยงในระดับต่ำ ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูง แต่อาจได้รับ

ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอ่ืน ๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า 
BBB มีความเสี่ยงในระดับปานกลาง ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ที่เพียงพอ แต่มี

ความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอ่ืน ๆ มากกว่า และอาจมีความสามารถในการชำระหนี้
อ่อนแอลงเมื่อเทียบกับอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า 

BB มีความเสี่ยงในระดับสูง ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ต่ำกว่าระดับปานกลาง 
และจะได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น  ๆ ค่อนข้างชัดเจน ซึ่งอาจส่งให้
ความสามารถในการชำระหนี้อยู่ในเกณฑ์ที่ไม่เพียงพอ 

B มีความเสี่ยงในระดับสูงมาก ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ต่ำ และอาจจะหมด
ความสามารถหรือความตั้งใจในการชำระหนี้ได้ตามการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม  
อื่น ๆ  

C มีความเสี่ยงในการผิดนัดชำระหนี้สูงที่สุด ผู้ออกตราสารหนี้ไม่มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นตามกำหนด
อย่างชัดเจน โดยต้องอาศัยเง่ือนไขที่เอื้ออำนวยทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น  ๆ อย่างมากจึงจะมีความสามารถ 
ในการชำระหนี้ได้ 

D เป็นระดับท่ีอยู่ในสภาวะผิดนัดชำระหนี้ โดยผู้ออกตราสารหนี้ไม่สามารถชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นได้ตามกำหนด 

อันดับเครดิตจาก AA ถึง C อาจมีเครื่องหมายบวก (+) หรือลบ (-) ต่อท้ายเพื่อจำแนกความแตกต่างของคุณภาพของอันดับเครดิต
ภายในระดับเดียวกัน 

คำอธิบายการจัดอันดับเครดิตตราสารหนี้ระยะสั้นมีอายุต่ำกว่า 1 ปี 

T1 ผู้ออกตราสารหนี้มีสถานะทั้งทางด้านการตลาดและการเงินที่แข็งแกร่งในระดับดีมาก และนักลงทุนจะได้รับความคุ้มครอง  
จากการผิดนัดชำระหนี้ที่ดีกว่าอันดับเครดิตในระดับอื่น ผู้ออกตราสารที่ได้รับอันดับเครดิตในระดับดังกล่าวซึ่งมีเครื่องหมาย 
“+” ด้วยจะได้รับความคุ้มครองด้านการผิดนัดชำระหนี้ที่สูงยิ่งขึ้น 

T2 ผู้ออกตราสารหนี้มีสถานะท้ังทางด้านการตลาดและการเงินท่ีแข็งแกร่งในระดับดี และมีความสามารถในการชำระหนี้ระยะสั้น
ในระดับที่น่าพอใจ 

ประเภท ผู้ออก อันดับ มูลค่าตาม
ความน่าเช่ือถือ ราคาตลาด

เงินฝากธนาคาร ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) AA+(FITCH) 17,225,115.21                      
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กองทุนเปิด แอล เอช เฟลก็ซิเบ้ิลเพื่อการเลี้ยงชีพ (LHFLRMF) 

T3 ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระหนี้ระยะสั้นในระดับที่ยอมรับได้ 

T4 ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระหนี้ระยะสั้นท่ีค่อนข้างอ่อนแอ 

อันดับเครดิตทุกประเภทที่จัดโดย TRIS Rating เป็นอันดับเครดิตตราสารหนี้ในตระกูลเงินบาท ซึ่งสะท้อนความสามารถ 
ในการชำระหนี้ของผู้ออกตราสารโดยไม่รวมความเสี่ยงในการเปลี่ยนแปลงการชำระหนี้จากสกุลเงินบาทเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ 

นอกจากกนี้  TRIS Rating ยั งก ำหน ด  “แน วโน้ ม อั น ดั บ เครดิ ต ”  (Rating Outlook) เพื่ อ สะท้ อนความ เป็ น ไป ได้  
ของการเปลี่ยนแปลงอันดับเครดิตของผู้ออกตราสารในระยะปานกลางหรือระยะยาว โดย TRIS Rating จะพิจารณาถึงโอกาสที่จะเกิด 
การเปลี่ยนแปลงของภาวะอุตสาหกรรมและสภาพแวดล้อมทางธุรกิจในอนาคตของผู้ออกตราสารที่อาจกระทบต่อความสามารถ  
ในการชำระหนี้ ทั้งนี้ แนวโน้มอันดับเครดิตที่ออกให้แก่หน่วยงานหนึ่ง ๆ จะเทียบเท่ากับความสามารถในการชำระหนี้ของหน่วยงาน 
นั้น ๆ แนวโน้มอันดับเครดิตแบ่งออกเป็น 4 ระดับ ได้แก่ 

Positive  หมายถึง อันดับเครดิตอาจปรับขึ้น 

Stable  หมายถึง อันดับเครดิตอาจไม่เปลี่ยนแปลง 

Negative หมายถึง อันดับเครดิตอาจปรับลดลง 

Developing หมายถึง อันดับเครดิตอาจปรับขึ้น ปรับลดลง หรือไม่เปลี่ยนแปลง 

สถาบันการจัดอันดับความน่าเชือ่ถือ Fitch Rating 
คำอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือระยะยาว สำหรับประเทศไทย 

AAA(tha) แสดงถึงระดับความน่าเช่ือถือขั้นสูงสุดของอันดับความน่าเช่ือถือภายในประเทศไทย ซึ่งกำหนดโดย Fitch โดยอันดับ 
ความน่าเช่ือถือนี้จะมอบให้กับอันดับความน่าเชื่อถือที่มีความเสี่ยง “น้อยที่สุด” เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือ  
ตราสารอื่นในประเทศไทย และโดยปกติแล้วจะกำหนดให้แก่ตราสารทางการเงินท่ีออกหรือค้ำประกันโดยรัฐบาล 

AA(tha) แสดงถึงระดับความน่าเช่ือถือขั้นสูงมากเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย โดยระดับ  
ความน่าเช่ือถือของตราสารทางการเงินขั้นนี้ต่างจากผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเช่ือถือ 
ขั้นสูงสุดของประเทศไทยเพียงเล็กน้อย 

BBB (tha) แสดงถึงระดับความน่าเช่ือถือขั้นปานกลางเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย อย่างไรก็ดี  
มีความเป็นไปได้มากว่าการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์หรือสภาพทางเศรษฐกิจจะมีผลกระทบต่อความ สามารถ 
ในการชำระหนี้ได้ตรงตามกำหนดเวลาของตราสารทางการเงินเหล่านี้มากกว่าตราสารหนี้อื่นที่ได้รับการจัดอันดับ  
ความน่าเชื่อถือในประเภทท่ีสูงกว่า 

BB (tha) แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือค่อนข้างต่ำเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย การชำระหนี้
ตามเง่ือนไขของตราสารเหล่านี้ภายในประเทศนั้น ๆ มีความไม่แน่นอนในระดับหนึ่งและความสามารถในการชำระหนี้คืน
ตามกำหนดเวลาจะมีความไม่แน่นอนมากขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจในทางลบ 

B (tha) แสดงถึงระดับความน่าเช่ือถือขั้นต่ำอย่างมีนัยสำคัญเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย  
การปฏิบัติตามเง่ือนไขของตราสารหนี้และข้อผูกพันทางการเงินยังคงเป็นไปได้ในปัจจุบัน แต่ความมั่นคงยังจำกัดอยู่ใน
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ระดับหนึ่งเท่านั้น และความสามารถในการชำระหนี้คืนตามกำหนดเวลาอย่างต่อเนื่องนั้นไม่แน่นอน ข้ึนอยู่กับสภาวะที่เอื้อ
ต่อการดำเนินธุรกิจและสภาพทางเศรษฐกิจ 

CCC(tha), CC(tha), C(tha)   แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นต่ำมากเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย 
ความสามารถในการปฏิบัติตามข้อผูกพันทางการเงินขึ้นอยู่กับสภาวะที่ เอื้อต่อการดำเนินธุรกิจและการพัฒนา  
ทางเศรษฐกิจเพียงอย่างเดียว 

D(tha) อันดับความน่าเชื่อถือเหล่านี้ จะถูกกำหนดให้สำหรับองค์กรหรือตราสารหนี้ซึ่งกำลังอยู่ในภาวะผิดนัดชำระหนี้ในปัจจุบัน 

คำอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือระยะสั้น สำหรับประเทศไทย 

F1 (tha) แสดงถึงระดับความสามารถขั้นสูงสุดในการชำระหนี้ตามเง่ือนไขของตราสารตรงตามกำหนดเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออก 
ตราสารหรือตราสารอื่น ๆ ในประเทศไทย ภายใต้อันดับความน่าเช่ือถือนี้จะมอบให้สำหรับอันดับความน่าเช่ือถือที่มี  
ความเสี่ยง “น้อยท่ีสุด” เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นในประเทศเดียวกันและโดยปกติแล้วจะกำหนดให้กับตราสาร
ทางการเงินที่ออกหรือค้ำประกันโดยรัฐบาล ในกรณีที่มีระดับความน่าเชื่อถือสูงเป็นพิเศษจะมีสัญลักษณ์ “+”  แสดงไว้
เพิ่มเติมจากอันดับความน่าเชื่อถือที่กำหนด 

F2 (tha) แสดงถึงระดับความสามารถในการชำระหนี้ตามเง่ือนไขทางการเงินของตราสารตามกำหนดเวลาในระดับที่น่าพอใจ  
เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่น ๆ ในประเทศไทย อย่างไรก็ดี ระดับความน่าเช่ือถือดังกล่าวยังไม่อาจ
เทียบเท่ากับกรณีที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่สูงกว่า 

F3 (tha) แสดงถึงระดับความสามารถในการชำระหนี้ตามเง่ือนไขทางการเงินของตราสารตามกำหนดเวลาในระดับปานกลาง  
เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่น  ๆ ในประเทศไทย ความสามารถในการชำระหนี้ดังกล่าวจะมี  
ความไม่แน่นอนมากขึ้นไปตามความเปลี่ยนแปลงในทางลบในระยะสั้นมากกว่าตราสารที่ได้รับการจัดอันดับ  
ความน่าเชื่อถือที่สูงกว่า 

B (tha) แสดงถึงระดับความสามารถในการชำระหนี้ตามเง่ือนไขทางการเงินของตราสารตามกำหนดเวลาที่ ไม่แน่นอน  
เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นๆในประเทศไทย ความสามารถในการชำระหนี้ดังกล่าวจะไม่แน่นอน  
มากขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจแลการเงินในทางลบระยะสั้น 

C (tha) แสดงถึงระดับความสามารถในการชำระหนี้ตามเง่ือนไขทางการเงินของตราสารตามกำหนดเวลาที่ไม่แน่นอนสูง  
เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่น ๆ ในประเทศไทย ความสามารถในการปฏิบัติตามข้อผูกพันทางการเงิน
ขึ้นอยู่กับสภาวะที่เอื้อต่อการดำเนินธุรกิจและสภาพการณ์ทางเศรษฐกิจเท่านั้น 

D (tha) แสดงถึงการผิดนัดชำระหนี้ที่ได้เกิดขึ้นแล้วหรือกำลังจะเกิดขึ้น 

หมายเหตุประกอบการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระยะยาว ในระยะสั้น สำหรับประเทศไทย 

เครื่องบ่งช้ีพิเศษสำหรับประเทศไทย “tha” จะถูกระบุไว้ต่อจากอันดับความน่าเช่ือถือทุกระดับ เพื่อแยกความแตกต่างออกจาก
การจัดอันดับความน่าเช่ือถือระดับสากล เครื่องหมาย “ + ” หรือ “ - ” อาจจะถูกระบุไว้เพิ่มเติมต่อจากอันดับความน่าเชื่อถือสำหรับ
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กองทุนเปิด แอล เอช เฟลก็ซิเบ้ิลเพื่อการเลี้ยงชีพ (LHFLRMF) 

ประเทศหนึ่ง ๆ เพื่อแสดงถึงสถานะย่อยโดยเปรียบเทียบกันภายในอันดับความน่าเชื่อถือขึ้นหลัก ทั้งนี้ จะไม่มีการระบุสัญลักษณ์ต่อท้าย
ดังกล่าว สำหรับอันดับความน่าเชื่อถือระดับ “AAA (tha)” หรืออันดับที่ต่ำกว่า “CCC (tha)” 

สำหรับอันดับความน่าเชื่อถือในระยะยาวและจะไม่มีการระบุสัญลักษณ์ต่อท้ายดังกล่าวสำหรับอันดับความน่าเช่ือถือในระยะสั้น 
นอกเหนือจาก “F1 (tha)” 

สัญญาณการปรับอันดับความน่าเช่ือถือ (Rating Watch) : สัญญาณการปรับอันดับความน่าเช่ือถือจะถูกใช้เพื่อแจ้งให้นักลงทุน
ทราบว่ามีความเป็นไปได้ที่จะมีการเปลี่ยนแปลงอันดับความน่าเชื่อถือและแจ้งแนวโน้มทิศทางของการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว สัญญาณ
ดังกล่าวอาจระบุเป็น “สัญญาณบวก” ซึ่งบ่งช้ีแนวโน้มในการปรับอันดับความน่าเช่ือถื อให้สูงขึ้น “สัญญาณลบ” จะบ่งช้ีแนวโน้ม 
ในการปรับอันดับความน่าเช่ือถือให้ต่ำลง หรือ “สัญญาณวิวัฒน์” ในกรณีที่อันดับความน่าเช่ือถืออาจจะได้รับการปรับขึ้น ปรับลง  
หรือคงที่ โดยปกติสัญญาณการปรับอันดับความน่าเชื่อถือมักจะถูกระบุไว้สำหรับช่วงระยะเวลาสั้น ๆ 

 
 
 
 

รายงานสรุปเงินลงทุน 
 มูลค่า ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 

 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลุ่มของตราสารการลงทุน มูลค่าตามราคาตลาด %NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทย/ตราสารภาครัฐต่างประเทศ - -
(ข) ตราสารทีธ่นาคารทีม่ีกฎหมายเฉพาะจัดต้ังข้ึน ธนาคารพาณิชย์ 17,225,115.21       6.98          

หรือบริษัทเงินทนุเป็นผู้ออก/ส่ังจ่าย/รับอาวัล/ค้ าประกัน
(ค) ตราสารทีม่ีอันดับความน่าเชือ่ถืออยู่ในอันดับทีส่ามารถ -                      -           

ลงทนุได้ (Investment grade)
(ง) ตราสารทีม่ีอันดับความน่าเชือ่ถืออยู่ในอันดับต่ ากว่าอันดับที่ -                      -           

สามารถลงทนุได้ (Non-Investment grade) หรือไม่มี Rating

สดัส่วนเงนิลงทุนขัน้สงูต่อมลูค่าทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุนส าหรบักลุ่มตราสารตาม (ง) เท่ากบั 0% NAV 
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รายชื่อหุ้นที่ลงทุน 10 อันดับแรก พร้อมสัดส่วนการลงทุน 
มูลค่า ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 

 

 
 
 
 
 

รายงานการลงทุนที่ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน 
รอบปีบัญชีระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2563 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 

 
วันที ่ รายละเอียด การดำเนินการแก้ไข 

  
 

 

 
 
 
 

การใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น 
ผู้ลงทุนสามารถตรวจดูแนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงและการดำเนินการใช้สิทธิออกเสียงได้ที่ website ของบริษัทจัดการ 

www.lhfund.co.th 
 

 

ล าดับ ช่ือย่อ ร้อยละของเงินลงทุน

1 ADVANC 5.43

2 KBANK 4.73

3 PTT 3.85

4 GULF 3.80

5 CPN 3.39

6 BDMS 3.02

7 CPALL 2.79

8 ASK 2.58

9 EPG 2.47

10 SCB 2.40

ช่ือหลักทรัพย์

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ ากัด (มหาชน)

ธนาคาร กสิกรไทย จ ากัด (มหาชน)

บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน)

ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน)

บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จ ากัด (มหาชน)

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จ ากัด (มหาชน)

บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จ ากัด (มหาชน)

บริษัท ซี.พี.ออลล์  จ ากัด (มหาชน)

บริษัท เอเซียเสริมกิจลีสซ่ิง จ ากัด (มหาชน)

บริษัท อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน)

http://www.lhfund.co.th/
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กองทุนเปิด แอล เอช เฟลก็ซิเบ้ิลเพื่อการเลี้ยงชีพ (LHFLRMF) 

รายงานรายชื่อของบุคคลที่เกี่ยวข้อง ที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนรวม 

 กองทุนเปิด แอล เอช เฟล็กซิเบิ้ลเพื่อการเลี้ยงชีพ มีการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องในรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่  
1 ธันวาคม 2563 ถึงวันท่ี 30 พฤศจิกายน 2564 ตามรายชื่อ ดังนี้ 

- บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮา้ส์ จำกัด (มหาชน) 
 

หมายเหตุ : ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวม ได้ที่บริษัทจัดการโดยตรง หรือที่ website ของบริษัทหลักทรัพย์
จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด www.lhfund.co.th และสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. www.sec.or.th 

 
 

การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนือ่งจากการใช้บริการบุคคลอื่นๆ (Soft Commission) 

 

 
 
 
 
 

บริษัทท่ีให้ผลประโยชน์ บทวิเคราะห์และข้อมูล
ข่าวสาร

จัดเย่ียมชมบริษัท สัมมนา เหตุผลในการรับผลประโยชน์

บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จ ากัด (มหาชน) P P เพ่ือประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีต้ี จ ากัด P P เพ่ือประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จ ากัด (มหาชน) P P P เพ่ือประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) P เพ่ือประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

บริษัท หลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) P P P เพ่ือประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จ ากัด (มหาชน) P P P เพ่ือประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จ ากัด (มหาชน) P P P เพ่ือประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) P เพ่ือประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

บริษัทหลักทรัพย์ ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จ ากัด P P เพ่ือประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย เวลท์ จ ากัด P เพ่ือประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จ ากัด (มหาชน) P P P เพ่ือประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จ ากัด P P P เพ่ือประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จ ากัด (มหาชน) P เพ่ือประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จ ากัด (มหาชน) P P P เพ่ือประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

บริษัทหลักทรัพย์ เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จ ากัด P P P เพ่ือประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จ ากัด P P P เพ่ือประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
บริษัทหลักทรัพย์อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) P เพ่ือประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
บริษัทหลักทรัพย์พัฒนสิน จ ากัด (มหาชน) P P P เพ่ือประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

บริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) P P P เพ่ือประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

บริษัทหลักทรัพย์ธนชาต จ ากัด (มหาชน) P P P เพ่ือประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

บริษัทหลักทรัพย์ ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จ ากัด P เพ่ือประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) P P P เพ่ือประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

http://www.sec.or.th/
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กองทุนเปิด แอล เอช เฟลก็ซิเบ้ิลเพื่อการเลี้ยงชีพ (LHFLRMF) 

ค่านายหน้าซ้ือขายหลักทรัพย ์
สำหรับรอบระยะเวลาต้ังแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2563 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 

 

 
          หมายเหต ุ*รวมภาษีมูลค่าเพิม่ 

 
 

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน (Portfolio Turnover Ratio: PTR) 
มูลค่า ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 

 
 

ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3  
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 

 
 

ล าดับ ช่ือบริษัทนายหน้า ค่านายหน้า
(บาท)*

อัตราส่วน
(%)

1 บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จ ากัด (มหาชน) 484,965.35 13.12

2 บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จ ากัด 14,037.67 0.38

3 บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จ ากัด (มหาชน) 61,219.10 1.66

4 บริษัทหลักทรัพย์เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จ ากัด 181,426.43 4.91

5 บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จ ากัด 115,106.77 3.12

6 บริษัทหลักทรัพย์ ฟินนัเซีย ไซรัส จ ากัด (มหาชน) 476,139.58 12.89

7 บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 347,491.80 9.40

8 บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จ ากัด (มหาชน) 720,842.01 19.50

9 บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) 540,419.37 14.62

10 บริษัทหลักทรัพย์ เคทบีี (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 282,782.16 7.65

11 บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จ ากัด (มหาชน) 141,749.57 3.84

12 บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จ ากัด 186,476.90 5.05

13 บริษัทหลักทรัพย์ ทสิโก้ จ ากัด 142,534.10 3.86

รวม 3,695,190.81 100.00

ช่ือกองทุน PTR
กองทุนเปิด แอล เอช เฟล็กซิเบ้ิลเพ่ือการเล้ียงชพี 4.0765

จำนวนผู้ถือหน่วย (ราย) สัดส่วน (ร้อยละ) 
N/A N/A 
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กองทุนเปิด แอล เอช เฟลก็ซิเบ้ิลเพื่อการเลี้ยงชีพ (LHFLRMF) 

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม 
สำหรับรอบระยะเวลาต้ังแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2563 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 








































