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กองทุนเปิด แอล เอช เฟลก็ซิเบิ�ลเพื�อการเลี�ยงชีพ (LHFLRMF) 

กองทุนเปิด แอล เอช เฟลก็ซิเบิ�ลเพื�อการเลี�ยงชีพ (LHFLRMF) 

ประเภทโครงการ : กองทุนรวมแบบผสมเพื�อการเลี�ยงชพี  
 

นโยบายการลงทุน : กองทุนมีนโยบายที�จะลงทุนแบบผสม ระหว่างตราสารแห่งหนี� และตราสารแห่งทุน โดยกองทุนจะ

ลงทุนในหรอืมีไว้ซึ�งตราสารแห่งทุน ตราสารกึ�งหนี�กึ�งทุน ตราสารแห่งหนี� และหรอืเงินฝาก รวมทั �ง

หลักทรพัย์และทรพัย์สนิอื�นหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื�นอย่างใดอย่างหนึ�งหรือหลายอย่าง ตามที�

สาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนดหรอืให้ความเหน็ชอบ ตั �งแต่รอ้ยละ 0 ถึงรอ้ยละ 100 

ของมลูค่าทรพัยส์นิสทุธขิองกองทุน โดยจะปรบัเปลี�ยนสดัสว่นการลงทุนใหเ้หมาะสมตามสถานการณ์ใน

แต่ละขณะ เพื�อให้ผูถ้อืหน่วยลงทุนได้รบัผลตอบแทนที�เหมาะสม และเพื�อลดความเสี�ยงจากการลงทุน 

กองทุนอาจจะพจิารณาลงทุนในหรอืมไีวซ้ึ�งสญัญาซื�อขายล่วงหน้า เพื�อป้องกนัความเสี�ยงจากการลงทุน 

ตามหลกัเกณฑท์ี�สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด ทั �งนี� กองทุนจะไม่ลงทุนในหรอืมไีวซ้ึ�งตรา

สารที�มลีกัษณะของสญัญาซื�อขายล่วงหน้าแฝง ตราสารแห่งทุนของบรษิัทที�ไม่ไดจ้ดทะเบยีนในตลาด

หลกัทรพัยฯ์ ตราสารหนี�ที�มอีนัดบัความน่าเชื�อถอืตํ�ากว่าที�สามารถลงทุนได ้และตราสารแห่งหนี�ที�ไม่ได้

รบัการจดัอนัดบัความน่าเชื�อถือ กองทุนอาจมไีวซ้ึ�งตราสารแห่งหนี�ที�มอีนัดบัความน่าเชื�อถือตํ�ากว่าที�

สามารถลงทุนได ้เฉพาะกรณีที�ตราสารแห่งหนี�นั �นไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเชื�อถอืที�สามารถลงทุนได้

ขณะที�กองทุนลงทุนเท่านั �น 
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กองทุนเปิด แอล เอช เฟลก็ซิเบิ�ลเพื�อการเลี�ยงชีพ (LHFLRMF) 

 

 

 
เรยีน ท่านผูถ้อืหน่วยลงทุน 
 กองทุนเปิด แอล เอช เฟลก็ซเิบิ�ลเพื�อการเลี�ยงชพี  

 บรษิัทหลกัทรพัย์จดัการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส ์จํากดั ขอนําส่ง “รายงานสรุปสถานะการลงทุน” เพื�อรายงาน      
ผลการดาํเนินงานของกองทุนตั �งแต่วนัที� B ธนัวาคม CDEF ถงึวนัที� GF พฤศจกิายน CDEB มาเพื�อโปรดทราบ 

สภาพตลาดในรอบบญัชีต ั �งแต่ , ธนัวาคม 0123 ถึงวนัที� 63 พฤศจิกายน 012, 

ในเดอืนธนัวาคม SET Index เคลื�อนไหวในทิศทางขึ�น หลงัได้รบัแรงผลกัดนัเชงิบวกจากเมด็เงนิลงทุนของกองทุน 
LTF และ RMF ในช่วงปลายปี หนุนหุน้ Big Cap ปรบัขึ�นนําตลาด นําโดย กลุ่มพลงังาน และ ปิโตรฯ รบัอานิสงสร์าคานํ�ามนัดบิ
เพิ�มขึ�นทําสถิติสูงสุดในรอบ C ปีครึ�ง ขณะที�หุ้นกลุ่มสื�อสารฟื� นตวั ตอบรบัข่าว กสทช. เหน็ชอบแผนธุรกจิให้ DTAC ใช้คลื�น 
2300 MHz กบั TOT ได้ พร้อมขยายเวลาจ่ายชําระค่าใบอนุญาติคลื�น `FFMHz ออกไป นอกจากนั �นหุ้นกลุ่มค้าปลีกและ
ท่องเที�ยวยงัได้รบัประโยชน์จากมาตรการกระตุ้นการท่องเที�ยวตามหวัเมืองรอง โดย SET Index ปิด ณ สิ�นเดอืนธนัวาคมที� 
B,bDc จุด นกัลงทุนต่างชาตขิายสุทธ ิd,`Db ลา้นบาท ต่อเนื�องเป็นเดอืนที� G แต่ในขณะที�นกัลงทุนสถาบนัซื�อสทุธ ิGF,C`D ลา้น
บาท 

 หลังจากเปิดปีใหม่ SET Index เดือนมกราคมปรับขึ�นทํา All time high ในทิศทางเดียวกันกับตลาดหุ้นทั �วโลก 
เนื�องจากนักลงทุนมีมุมมองเชิงบวกต่อแนวโน้มเศรษฐกิจ ตอบรบั IMF ปรบัเพิ�มคาดการณ์ World GDP ปีนี�และปีหน้าเป็น
ขยายตวั 3.9% จากเดมิ 3.7% ในขณะที�หลายหน่วยงานมมีุมมองเชงิบวกต่อเศรษฐกจิไทยเช่นเดยีวกนั โดยมกีารทยอยปรบั
การคาดการณ์ GDP ในปี CDEB เป็นขยายตวั 4%-4.5% ส่งผลบวกต่อภาพรวมการซื�อขายในตลาดหุน้ นําโดยหุ้น Big Cap ที�
ปรบัขึ�นนําตลาดโดยเฉพาะกลุ่ม ธุรกจินํ�ามนัและปิโตรฯ ซึ�งไดผ้ลบวกจากราคานํ�ามนัดบิในตลาดโลกที�เพิ�มขึ�นสู่ระดบัสงูสุดใน
รอบ G ปี  สง่ผลให ้SET Index ปิด ณ สิ�นวนัที� GB มกราคม ที�ระดบั B,dCb จุด เพิ�มขึ�น bG จุด  (+c.C%mom) นกัลงทุนสถาบนั
ยงัเป็นผูซ้ื�อหลกั D,cGF ลา้นบาท แต่นักลงทุนต่างชาติขายสุทธ ิD,E`` ลา้นบาท ต่อเนื�องเป็นเดอืนที� c อย่างไรกต็ามในเดอืน
กุมภาพนัธ ์ตลาดเคลื�อนไหวผนัผวนอกีครั �งตามตลาดหุน้ทั �วโลกโดยเฉพาะในช่วงสปัดาหแ์รกของเดอืน Set Index ร่วงแรงกว่า 
E` จุด (-3.8%) ทําสถิติตํ�าสุดของเดอืนที�ระดบั 1,758 จุด เนื�องจากกงัวลเฟดเร่งขึ�นอตัราดอกเบี�ยหลงัจากอตัราผลตอบแทน
พนัธบตัรรฐับาลอายุ 10 ปี (Bond yield) ของสหรฐัเพิ�มขึ�นสูร่ะดบั 2.9% สงูสุดในรอบ 4 ปี อย่างไรกต็ามดชันีค่อยๆ ฟื�นตวั และ
พุ่งแรงในช่วงสปัดาห์สุดท้ายของเดือน จากแรงซื�อหุ้นกลุ่มพลงังานตอบรบัราคานํ�ามนัดิบกบัมาฟื� นตัวและผลประกอบการ     
ไตรมาส c/CDEF ออกมาดเีกนิคาด ประกอบกบั PTT มแีรงเก็งกําไรข่าวประกาศแตกพาร์จาก BF บาท เป็น B บาท ต่อหุ้น  
สง่ผลให ้SET Index ปิด ณ สิ�นวนัที� Cd กุมภาพนัธ ์ที�ระดบั B,dGF จุด เพิ�มขึ�น G จุด   

ในเดอืนมนีาคม SET Index เคลื�อนไหวผนัผวนในทศิทางลงจากปัจจยักดดนัทั �งในและนอกประเทศ อาทเิช่น ปัญหา
สงครามการคา้ระหว่างสหรฐัฯ และจนีที�อาจจะขยายตวัเป็นวงกวา้ง และ ปัจจยัการเมอืงในประเทศ โดยในสปัดาหส์ุดทา้ยดชันี
ผนัผวนรุนแรง หลงัจากกลุ่มธนาคารประกาศลดค่าธรรมเนียมผ่านธุรกรรมออนไลน์ และ กลุ่มโรงกลั �น มคีวามกงัวลที� กบง. จะ
ประกาศเปลี�ยนโครงสรา้งราคาขายหน้าโรงกลั �น สง่ผลให ้SET Index ปิด ณ สิ�นวนัที� GF มนีาคม ที�ระดบั B,bbE จุด หลงัจากนั �น 
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กองทุนเปิด แอล เอช เฟลก็ซิเบิ�ลเพื�อการเลี�ยงชีพ (LHFLRMF) 

ในเดอืนถดัมาตลาดหุน้ไทยยงัคงเคลื�อนไหวผนัผวนจากความกงัวลเกี�ยวกบัสงความการคา้ระหว่างสหรฐัฯและจนี รวมไปถงึนัก
ลงทุนกงัวลว่าเฟดอาจจะเร่งขึ�นอตัราดอกเบี�ยหลงัจาก Bond yield 10 ปี ของสหรฐัพุ่งทะลุ 3% สงูสุดในรอบ 4 ปี นอกจากนั �น
ความกงัวลนี�ยงัสง่ผลต่อเนื�องไปถงึเดอืนพฤษภาคมอกีดว้ย โดยนกัลทุนต่างชาตยิงัคงขายอย่างต่อเนื�องเพื�อเป็นการปรบัพอรต์
ก่อนที�เฟดจะขึ�นอตัราดอกเบี�ยในเดอืนมถุินายนและก่อนที� MSCI จะนําหุน้จนีเขา้คํานวณในดชันี MSCI Index เป็นครั �งแรกใน
วนัที� GB พฤษภาคม CDEB ส่งผลให้หุ้นกลุ่ม Big Cap ปรบัตวัลงกดตลาด โดยเฉพาะหุ้นกลุ่มพลงังานซึ�งถูกกดดนัจากราคา
นํ�ามนัดบิที�ลดลงแรงในช่วงทา้ยของเดอืน โดย SET Index ปิด ณ สิ�นวนัที� GB พฤษภาคม ที�ระดบั B,bCb จุด ลดลง c` จุด  

เดอืนมถุินายน SET Index เคลื�อนไหวผนัผวนในทศิทางลงตามตลาดหุน้ต่างประเทศ เนื�องจากนกัลงทุนวติกกงัวลต่อ
ปัญหาสงครามการคา้หลงัจากสหรฐัฯและจนีต่างออกมาตรการตอบโตท้างภาษซีึ�งกนัและกนั ขณะที�หลายประเทศซึ�งถูกสหรฐัฯ
เรยีกเกบ็ภาษีเริ�มทยอยออกมาตรการตอบโต้ นอกจากนั �นยงัมปัีจจยัลบจากการที� FED ปรบัขึ�นอตัราดอกเบี�ยอกี F.CD% เป็น
2% และส่งสญัญาณขึ�นอตัราดอกเบี�ยอกี 2 ครั �งในช่วงครึ�งปีหลงั ผลกัดนัให้ Fund Flow ต่างชาติยิ�งไหลออกเป็นลบต่อหุ้นใน
กลุ่ม Big Cap โดย SET Index ปิดสิ�นเดอืนที�ระดบั 1,596 จุด ลดลง 131 จุด นักลงทุนต่างชาตขิายสุทธต่ิอเนื�องเป็นเดอืนที� 9 
อกี 48,651 ลา้นบาท 

อย่างไรกต็าม SET Index เกดิ Technical rebound ในเดอืนถดัมา หลงัจากที�ร่วงแรงกว่า 185 จุด หรอื 10% ในช่วง 2 
เดอืนก่อนหน้า โดยมีแรงซื�อหุ้นคนืในทุก Sector  นําโดยกลุ่ม สื�อสารและธนาคาร ตอบรบัที� กสทช.เร่งเปิดประมูลคลื�น 900 
MHz และ 1800 MHz รอบใหม่ ส่วนกลุ่มธนาคาร ได้ Sentiment บวกจากคณะกรรมการกํากบัดูแลการประกอบวชิาชพีบญัช ี
(กกบ.) มมีตใิหเ้ลื�อนการบงัคบัใชม้าตรฐานบญัชใีหม่ (IFRS9) ออกไป 1 ปี อกีทั �งยงัไดแ้รงหนุนจากรายงานกําไรสทุธ ิไตรมาส 
C/CDEB ออกมาดกีว่าที�ตลาดคาด สง่ผลให ้SET Index ปิด ณ สิ�นวนัที� GB กรกฎาคม ที�ระดบั B,bFC จุด เพิ�มขึ�น BFE จุด   

SET Index เดอืนสงิหาคม เคลื�อนไหวผนัผวนในกรอบแคบ เนื�องจากนักลงทุนยงัคงกงัวลในประเดน็สงครามการค้า
ระหว่างจนีและสหรฐัฯที�ยงัยดืเยื�อ และการอ่อนค่าลงของค่าเงนิอย่างรุนแรงของกลุ่มประเทศในตลาดเกดิใหม่ อาท ิตุรก ีและอาร์
เจนตน่ิา อกีทั �ง Fund Flow ต่างชาตยิงัไหลออกจากผลของ MSCI Rebalance อย่างไรกต็าม SET Index ยงัปรบัตวัขึ�น และ ปิด 
ณ สิ�นเดอืนสงิหาคมในแดนบวก ตอบรบัรายงานตวัเลข GDP ไตรมาส C/CDEB ของไทยที�ออกมาดเีกนิคาด และ รฐับาลจดังาน 
Thailand focus 2018 เรยีกความเชื�อมั �นให้กบันักลงทุนส่งผลให้หุ้นในกลุ่ม Big Cap ยงัปรบัขึ�นช่วยประคองดชันี โดย SET 
Index ปิด ณ สิ�นวนัที� GB สงิหาคม ที�ระดบั B,bCC จุด เพิ�มขึ�น B`.b` จุด  

 ในเดอืนกนัยายน ตลาดหุน้ไทยไดร้บัแรงกดดนัจากปัญหาสงครามการคา้ สง่ผลให ้SET ทําจุดตํ�าสุดของเดอืนที�ระดบั 
1,EEE จุด อย่างไรกต็ามหลงัจากนั �น ดชันีปรบัตวัขึ�นอย่างรวดเรว็ จากปัจจยับวกในประเทศดา้นการเมอืงที�มคีวามชดัเจนขึ�น 
หลงัพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยู่หวัทรงมพีระราชโองการโปรดเกลา้ใหป้ระกาศใช ้พ.ร.บ.ประกอบรฐัธรรมนูญว่าดว้ยการไดม้าซึ�ง 
ส.ว. และ ส.ส. ลงในราชกจิจานุเบกษา โดย SET index ปิดเดอืนที�ดชันีระดบั 1,756 จุด เพิ�มขึ�น 34.83 จุด แต่นกัลงทุนต่างชาติ
ยงัขายสุทธต่ิอเนื�องเป็นเดอืนที� 12 อกี 7,756 ลา้นบาท อย่างไรกต็ามประเดน็สงครามการคา้วนกลบัมากดดนัตลาดหุน้ไทยอกี
ครั �งในเดอืนถดัมาส่งผลให ้SET Index ร่วงแรงกว่า 87 จุด (-5%) ปิดที�ระดบั 1,669 จุด และในเดอืนล่าสุด SET Index ยงัอ่อน
แรง เนื�องจากยงัไม่มปัีจจยับวกใหม่เขา้มาสนบัสนุน รวมไปถงึนกัลงทุนยงัวติกกงัวลกบัปัญหาสงครามการคา้และเลอืกชะลอการ
ลงทุนเพื�อรอดูความชดัเจนในการประชุม G20 ในช่วงปลายเดอืน โดยนักลงทุนต่างชาติยงัคงขายหุ้นอย่างต่อเนื�อง ส่งผลให ้
SET Index เดอืนพฤศจกิายน ปิดที�ระดบั B,EcB จุด มูลค่าการซื�อขาย cF,bdC ล้านบาท นักลงทุนต่างชาติขายสุทธ ิBG,``G 
ลา้นบาท (YTD ขายสทุธ ิCdb,BEE ลา้นบาท) 
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กองทุนเปิด แอล เอช เฟลก็ซิเบิ�ลเพื�อการเลี�ยงชีพ (LHFLRMF) 

บรษิัทขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นอย่างสูง ที�ได้มอบความไว้วางใจให้บริษัทบริหารเงนิลงทุนของท่าน 

บรษิทัยงัคงยนืยนัในความตั �งใจและทุ่มเทความสามารถเพื�อบรหิารเงนิของท่านอย่างมปีระสทิธภิาพสงูที�สดุต่อไป และหากท่านมี

ขอ้สงสยัประการใด ท่านสามารถติดต่อมาได้ที�บรษิัทหลกัทรพัย์จดัการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส ์จํากดั หมายเลขโทรศพัท ์    

FC-CdE-Gcdc หรอืที�อเีมล ์lhfund@lhfund.co.th 

 

ขอแสดงความนบัถอื 

             บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน แลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จาํกดั 
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กองทุนเปิด แอล เอช เฟลก็ซิเบิ�ลเพื�อการเลี�ยงชีพ (LHFLRMF) 

การแก้ไขเปลี�ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรอบปีบญัชี 
สาํหรบัระยะเวลาต ั �งแต่วนัที� , ธนัวาคม 0123 ถึงวนัที� 63 พฤศจิกายน 012, 

เร ื�อง 
รายละเอียด 

วนัที�ม ีผล 
เดิม การแก้ไข 

คาํจาํกดัความ 
 

- เพิ�มเตมิความหมาย ของบุคคลที�
มคีวามสมัพนัธห์รอืเชื�อมโยงกบั
บรษิทัจดัการ 

BB กนัยายน CDEB 

อตัราส่วนการลงทุนที�คาํนวณตาม
ผูอ้อกทรพัยส์ินหรอืค ู่สญัญา 
(Single Entity Limit) 
• กรณี ตราสารที�มลีกัษณะ

ครบถว้น 
• กรณี ทรพัยส์นิเป็นตราสารหนี�

ที�ม ีCredit rating อยู่ในระดบั 
Investment grade และตรา
สารทุนจดทะเบยีนในตลาด
หลกัทรพัย ์

 
 

• ไม่เกนิอตัรา 20% ของ NAV 

• ไม่เกนิอตัรา 15% ของ NAV 
 
 
 

 
 

• ไม่เกนิอตัรา 10% ของ NAV 

• ไม่เกนิอตัรา 10% ของ NAV 
 

BB กนัยายน CDEB 

อตัราส่วนการลงทุนที�คาํนวณตาม
ความมีส่วนได้เสียในกิจการที�
ลงทุน (Concentration Limit) 
• ลงทุนในหน่วยลงทุน CIS 
 
 
 
• ลงทุนในหน่วยลงทุน Infra 
 

• ลงทุนในหน่วยลงทุน Property 
 

 
 

• ไม่เกนิอตัรา 25% ของ
จาํนวนหน่วย CIS ทั �งหมด
ของ MF หรอืกองทุน CIS 
ต่างประเทศ ที�ออกหน่วยนั �น 
NAV 
 

• ไม่เกนิ 25% ของจาํนวน
หน่วย Infra ทั �งหมดของ
กองทุน Infra ที�ออกหน่วย
นั �น 

• ไม่เกนิ CD% ของจาํนวน
หน่วย Property ทั �งหมดของ
กองทุน Property ที�ออก
หน่วยนั �น 

 
 

• ไม่เกนิ 1 ใน 3 ของจาํนวน
หน่วย CIS ทั �งหมดของ MF 
หรอื กองทุน CIS 
ต่างประเทศ ที�ออกหน่วยนั �น 
 

• ไม่เกนิ B ใน G ของจาํนวน
หน่วย infra ทั �งหมดของ
กองทุน infra ที�ออกหน่วย
นั �น 

• ไม่เกนิ 1 ใน 3 ของจาํนวน
หน่วย Property ทั �งหมดของ 
Property ที�ออกหน่วยนั �น   

BB กนัยายน CDEB 

การดาํเนินการเม ื�อทรพัยส์ินที�
ลงทุนขาดคณุสมบตัิหรอืการ
ลงทุนไม ่เป็นไปตามอตัราส่วน
การลงทุน 
• ในกรณีที�ทรพัยส์นิในขณะที�

กองทุนมกีารลงทุนเป็นไปตาม
อตัราสว่นการลงทุนที�กาํหนด 
เป็นเวลา 5 วนัทาํการตดิต่อกนั 
โดยมไิดเ้กดิจากการลงทุนเพิ�ม 

• ในกรณีกองทุนรวมฟีดเดอรท์ี�

 
 
 

• จดัทาํรายงานโดยระบุ
รายละเอยีด ภายในวนัทาํการ
ถดัจากวนัทาํการสดุทา้ยของ
ระยะเวลา 5 วนัทาํการ
ดงักล่าว 

 
 
 

• จดัทาํรายงานโดยระบุ
รายละเอยีด ภายใน 3 วนัทาํ
การนบัแต่วนัครบระยะเวลา
ดงักล่าว  

 

BB กนัยายน CDEB 
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กองทุนเปิด แอล เอช เฟลก็ซิเบิ�ลเพื�อการเลี�ยงชีพ (LHFLRMF) 

เร ื�อง 
รายละเอียด 

วนัที�ม ีผล 
เดิม การแก้ไข 

ไดร้บัอนุมตัใิหจ้ดัตั �งก่อนวนัที� 
16 มกราคม พ.ศ. 2559 หาก
ปรากฏว่ามกีารลงทุนในหน่วย
ลงทุนของกองทุนรวมหรอื
หน่วยของกองทุนต่างประเทศ
ไม่เป็นไปตามอตัราสว่นการ
ลงทุนที�คาํนวณตามความมี
สว่นไดเ้สยีในกจิการที�ลงทุน 
(concentration limit) เป็นเวลา 
5 วนัทาํการตดิต่อกนั 

 

• ใหบ้รษิทัจดัการกองทุนรวม
ดาํเนินการดงัต่อไปนี� 

1. จดัทาํรายงานโดยระบุ
รายละเอยีดจดัสง่รายงานต่อ
สาํนกังานและผูด้แูล
ผลประโยชน์ ภายในวนัทาํ
การถดัไป 

2. แกไ้ขใหเ้ป็นไปตามอตัราสว่น
การลงทุนดงักล่าวภายใน
โอกาสแรก แต่ตอ้งไม่เกนิ
ระยะเวลา 90 วนันบัแต่วนั
ครบระยะเวลาดงักล่าว   
 
 
 

 

 

• ใหบ้รษิทัจดัการกองทุนรวม
ดาํเนินการดงัต่อไปนี� 

1. จดัทาํรายงานโดยระบุ
รายละเอยีดจดัสง่รายงานต่อ
สาํนกังานและผูด้แูล
ผลประโยชน์ ภายใน 3 วนัทาํ
การ  

2. หา้มมใิหแ้กไ้ขเพิ�มเตมิ
โครงการเพื�อขยายวงเงนิ
สาํหรบัการเสนอขายหน่วย
ลงทุนของกองทุนรวมฟีดเดอร ์
จนกว่าการลงทุนจะเป็นไป
ตามอตัราสว่นการลงทุนที�
กาํหนด 

3.  แกไ้ขใหเ้ป็นไปตามอตัราสว่น
การลงทุนดงักล่าวภายใน
โอกาสแรก แต่ตอ้งไม่เกนิ
ระยะเวลา 180 วนันบัแต่วนั
ครบระยะเวลาดงักล่าว   

รายละเอียดวิธีการรบัซื�อค ืน
หน่วยลงทุนเพิ�มเติม 
• กรณีกองทุนรวมมนีโยบายลงทนุ

ในทรพัยส์นิต่างประเทศ 
 
 
 

 
 

- 

 
 
• กรณี ชาํระเงนิค่าขายคนืหน่วย

ลงทุนมใิหน้บัรวมวนัหยุดทาํ
การในต่างประเทศของผู้
ประกอบธุรกจิการจดัการ
กองทุนต่างประเทศที�มลีกัษณะ
ในทาํนองเดยีวกบัธุรกจิการ
จดัการกองทุนรวม  

BB กนัยายน CDEB 

การสบัเปลี�ยนหน่วยลงทุน 
(สาํหรบักองทุนประเภท RMF 
และ LTF) 

- • ในกรณีที�มเีหตุใหต้อ้งเลกิ
กองทุน บรษิทัจดัการขอสงวน
สทิธทิี�จะจดัใหม้กีารสบัเปลี�ยน
หน่วยลงทุน หรอืโอนยา้ย
หน่วยลงทุนกองทุนรวมนี�ไปยงั
กองทุนรวมอื�นภายใตดุ้ลยพนิิจ
ของบรษิทัจดัการ  ทั �งนี�เป็นไป
ตามหลกัเกณฑท์ี�สาํนกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. กาํหนด 

BB กนัยายน CDEB 

บริษทัจดัการอาจไมข่าย ไม ่รบัซื�อ
ค ืน หรอืไม ่รบัสบัเปลี�ยนหน่วย
ลงทุนตามคาํส ั �งซื�อ คาํส ั �งขายคืน 
หรอืคาํส ั �งสบัเปลี�ยนหน่วยลงทุนที�

- • กรณี อยู่ในระหวา่งดาํเนินการ
เปลี�ยนใหบ้รษิทัจดัการกองทุน
รวมรายอื�นเขา้บรหิารจดัการ
กองทุนรวมภายใตก้ารจดัการ

BB กนัยายน CDEB 
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กองทุนเปิด แอล เอช เฟลก็ซิเบิ�ลเพื�อการเลี�ยงชีพ (LHFLRMF) 

เร ื�อง 
รายละเอียด 

วนัที�ม ีผล 
เดิม การแก้ไข 

ได้รบัไว้แล ้ว หรอือาจหยุดรบัคาํ
ส ั �งซื�อ คาํส ั �งขายคืน หรอืคาํส ั �ง
สบัเปลี�ยนหน่วยลงทุนได้ 

ของตน  
ตามประกาศคณะกรรมการ
กาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาด
หลกัทรพัย ์
ว่าดว้ยการดาํรงเงนิกองทุน 
ของผูป้ระกอบธุรกจิการจดัการ
กองทุนรวม 

การเปลี�ยนแปลงค่าธรรมเนียม
หรอืค่าใช้จ่าย 
• ในกรณีที�บรษิทัจดัการได้

ดาํเนินการลด และ/หรอืเพิ�ม
ค่าธรรมเนียมหรอืค่าใชจ้่าย
ตามที�ไดร้ะบุไวใ้นโครงการ 
 

 
 

- 

 
 
• บรษิทัจดัการจะเปิดเผยขอ้มลู

เรื�องดงักล่าว ภายใน 3 วนัทาํ
การ 

BB กนัยายน CDEB 

ข้อกาํหนดอี�น ๆ  
• เงนิกองทุนสาํรองเลี�ยงชพี 

(PVD) ไปยงักองทุนรวมเพื�อ
การเลี�ยงชพี (RMF for PVD) 

 
- 

 
• ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถโอน

เงนิจากกองทุนสาํรองเลี�ยงชพี 
ไปยงักองทุนรวมเพื�อการเลี�ยง
ชพี (RMF for PVD) ไดต้าม
หลกัเกณฑ ์เงื�อนไข ตาม
สาํนกังานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. กาํหนด  

BB กนัยายน CDEB 

การดาํเนินการกรณีบริษทัจดัการ
ไม่สามารถดาํรงเงินกองทุนได้
ตามที�ประกาศกาํหนด 

- ในกรณีที�บรษิทัจดัการไม่สามารถ
ดาํรงเงนิกองทุนไดต้ามที�ประกาศ
กาํหนด บรษิทัจดัการจะดาํเนินการ
เปลี�ยนใหบ้รษิทัจดัการรายอื�นเขา้
จดัการกองทุนรวมแทนดว้ยวธิกีาร
ขอรบัความเหน็ชอบจากสาํนกังาน 

BB กนัยายน CDEB 
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กองทุนเปิด แอล เอช เฟลก็ซิเบิ�ลเพื�อการเลี�ยงชีพ (LHFLRMF) 

รายชื�อผ ูจ้ดัการกองทุน 
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กองทุนเปิด แอล เอช เฟลก็ซิเบิ�ลเพื�อการเลี�ยงชีพ (LHFLRMF) 
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กองทุนเปิด แอล เอช เฟลก็ซิเบิ�ลเพื�อการเลี�ยงชีพ (LHFLRMF) 

ตารางเปรียบเทียบผลการดาํเนินงาน 
ข้อม ูล ณ วนัที� 63 พฤศจิกายน 012, 
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กองทุนเปิด แอล เอช เฟลก็ซิเบิ�ลเพื�อการเลี�ยงชีพ (LHFLRMF) 

 
                     

 
 

 

 

- เอกสารการวดัผลการดาํเนินงานของกองทุนรวมฉบบันี�ไดจ้ดัทาํขึ�นตามมาตรฐานการวดัผลการดาํเนินงานของกองทุนรวมของ

สมาคมบรษิทัจดัการลงทุน 

- ผลการดําเนินงานในอดตี/ผลการเปรยีบเทยีบผลการดําเนินงานที�เกี�ยวขอ้งกบัผลติภณัฑใ์นตลาดทุน มไิดเ้ป็นสิ�งยนืยนัถงึผล

การดาํเนินงานในอนาคต 

- ทาํความเขา้ใจลกัษณะสนิคา้ เงื�อนไข ผลตอบแทน และความเสี�ยง ก่อนตดัสนิใจลงทุน 

 
 

รายงานสถานะการลงทุน การก ู้ยืมเงิน และการก่อภาระผกูพนั 
ม ูลค่า ณ วนัที� 63 พฤศจิกายน 012, 

 
 

 

 

รายละเอียดการลงทุน มูลค่าตามราคาตลาด % NAV

หลกัทรัพยห์รือทรัพยส์นิในประเทศ 161,262,646.76         101.48          

พนัธบตัรรัฐบาล

     อายุคงเหลอืน้อยกว่า 1 ปี 11,986,300.09          7.54             

เงนิฝากธนาคาร 13,420,151.47          8.45             

หุ้นสามญั 130,831,965.20         82.33            

หน่วยลงทุน 5,024,230.00            3.16             

ประเภทรายการค้างรับค้างจ่ายหรือหนี�สนิอื�น ๆ (2,352,274.93)           (1.48)            

มูลค ่าทร ัพยสิ์นสุทธิ 158,910,371.83           100.00            

มลูค่าทรพัยส์นิสุทธ ิ(บาท) 158,910,371.83 
มลูค่าหน่วยลงทุน (บาท/หน่วย) 14.1776   
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กองทุนเปิด แอล เอช เฟลก็ซิเบิ�ลเพื�อการเลี�ยงชีพ (LHFLRMF) 

รายละเอียดการลงทุนในหลกัทรพัย ์
      ม ูลค ่า ณ วนัที� 63 พฤศจิกายน 012,

  

อตัราส่วน จาํนวนเงินต้น มูลค ่ายุติธรรม

(%) หรือ จาํนวนหุ้น/ (บาท)

หน่วย

เงินฝากธนาคาร

ธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกัด (มหาชน) 8.45 13,407,986.73 13,420,151.47

          รวมเงินฝากธนาคาร 8.45 13,420,151.47

พันธบตัรร ัฐบาล

ธนาคารแห่งประเทศไทย 7.54 12,000.00 11,986,300.09

          รวมพันธบตัรร ัฐบาล 7.54 11,986,300.09

หุ้นสามญั

     หมวดธุรกิจการท่องเที�ยวและสนัทนาการ

บริษัท โรงแรมเซน็ทรัลพลาซา จาํกัด (มหาชน) 0.28 10,600.00 447,850.00

     หมวดธุรกิจการแพทย์

บริษัท กรุงเทพดุสติเวชการ จาํกัด(มหาชน) 2.45 145,700.00 3,897,475.00

บริษัท บางกอก เชน ฮอสปิทอล จาํกัด (มหาชน) 2.05 178,400.00 3,264,720.00

     หมวดธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จาํกัด (มหาชน) 5.20 129,500.00 8,255,625.00

     หมวดธุรกิจเงนิทุนและหลกัทรัพย์

บริษัท บตัรกรุงไทย จาํกัด (มหาชน) 1.94 90,800.00 3,087,200.00

บริษัท เมอืงไทย แคปปิตอล จาํกัด (มหาชน) 2.45 79,000.00 3,890,750.00

บริษัท ออิอน ธนสนิทรัพย ์(ไทยแลนด์) จาํกัด (มหาชน) 2.39 20,100.00 3,798,900.00

     หมวดธุรกิจเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื�อสาร

บริษัท เทเลคอมเอเซยี คอร์ปอเรชั �น จาํกัด (มหาชน) 1.91 519,000.00 3,036,150.00

     หมวดธุรกิจธนาคาร

ธนาคารกรุงเทพ จาํกัด (มหาชน) 3.31 25,300.00 5,262,400.00

ธนาคารกรุงไทย จาํกัด (มหาชน) 1.18 93,100.00 1,880,620.00

ธนาคารกสกิรไทย จาํกัด (มหาชน) 3.51 28,800.00 5,572,800.00

ธนาคารเกียรตินาคิน จาํกัด (มหาชน) 3.66 80,500.00 5,816,125.00

ธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกัด (มหาชน) 2.96 33,800.00 4,698,200.00

บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเซยีลกรุ๊ป จาํกัด (มหาชน) 2.02 40,200.00 3,216,000.00

     หมวดธุรกิจธุรกิจการเกษตร

บริษัท ศรีตรังแอโกรอนิดัสทรี จาํกัด (มหาชน) 0.05 4,400.00 72,160.00

     หมวดธุรกิจปิโตรเคมแีละเคมภีัณฑ์

บริษัท พทีีที โกลบอล เคมคิอล จาํกัด (มหาชน) 2.04 41,300.00 3,242,050.00

บริษัท อนิโดรามา เวนเจอร์ส จาํกัด (มหาชน) 4.36 128,400.00 6,933,600.00

รายละเอียด
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กองทุนเปิด แอล เอช เฟลก็ซิเบิ�ลเพื�อการเลี�ยงชีพ (LHFLRMF) 

รายละเอียดการลงทุนในหลกัทรพัย ์(ต ่อ) 

    ม ูลค ่า ณ วนัที� 63 พฤศจิกายน 012,   

 

อตัราส่วน จาํนวนเงินต้น มูลค ่ายุติธรรม

(%) หรือ จาํนวนหุ้น/ (บาท)

หน่วย

     หมวดธุรกิจพลงังานและสาธารณูปโภค

บริษัท กัลฟ์ เอน็เนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จาํกัด (มหาชน) 0.94 19,800.00 1,499,850.00

บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซนิเนอร์ยี� จาํกัด (มหาชน) 1.86 53,400.00 2,950,350.00

บริษัท ไทยออยล ์จาํกัด (มหาชน) 2.02 42,200.00 3,207,200.00

บริษัท ปตท. จาํกัด (มหาชน) 7.54 243,400.00 11,987,450.00

บริษัท ปตท. สาํรวจและผลติปิโตรเลยีม จาํกัด (มหาชน) 4.27 51,400.00 6,784,800.00

บริษัท ไออาร์พซี ีจาํกัด (มหาชน) 2.04 531,100.00 3,239,710.00

     หมวดธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์

บริษัท ดับบลวิเอชเอ คอร์ปอเรชั �น จาํกัด (มหาชน) 3.12 1,190,300.00 4,951,648.00

บริษัท ย ูซติี� จาํกัด (มหาชน) 0.03 4,348,720.00 43,487.20

บริษัท แลนด์แอนด์เฮา้ส ์จาํกัด (มหาชน) 1.70 266,800.00 2,694,680.00

บริษัทเซน็ทรัลพฒันา จาํกัด (มหาชน) 1.96 41,100.00 3,113,325.00

     หมวดธุรกิจพาณิชย์

บริษัท ซพี ีออลล ์จาํกัด (มหาชน) 3.13 72,800.00 4,968,600.00

บริษัท เบอร์ล ี� ยุคเกอร์ จาํกัด (มหาชน) 3.34 100,600.00 5,306,650.00

บริษัท สยามโกลบอลเฮา้ส ์จาํกัด (มหาชน) 1.48 118,100.00 2,350,190.00

     หมวดธุรกิจวสัดุก่อสร้าง

บริษัท ปนูซเิมนต์ไทย จาํกัด(มหาชน) 2.48 8,900.00 3,933,800.00

     หมวดธุรกิจสื�อและสิ�งพมิพ์

บริษัท แพลน บ ีมเีดีย จาํกัด (มหาชน) 0.87 215,500.00 1,379,200.00

     หมวดธุรกิจอาหารและเครื�องดื�ม

บริษัท เจริญโภคภัณฑอ์าหาร จาํกัด (มหาชน) 1.55 98,300.00 2,457,500.00

บริษัท เอม็เคเรสโตรองต์กรุ๊ป จาํกัด (มหาชน) 1.53 33,300.00 2,430,900.00

บริษัท โอสถสภา จาํกัด (มหาชน) 0.73 46,400.00 1,160,000.00

          รวมหุ้นสามญั 82.33 130,831,965.20

หน่วยลงทุน

     หมวดธุรกิจกองทุนรวมอสงัหาริมทรัพยแ์ละกองทรัสต์เพื�อการลงทุนในอสงัหาริมทรัพย์

ทรัสต์เพื�อการลงทุนในอสงัหาริมทรัพยแ์ละสทิธิการเช่าดับบลวิเอชเอ พรีเมี�ยม โกรท 0.44 65,600.00 701,920.00

     หมวดธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์

กองทุนรวมโครงสร้างพื�นฐานระบบขนส่งมวลชนทางราง บทีี 0.78 104,100.00 1,238,790.00

     หมวดธุรกิจเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื�อสาร

กองทุนรวมโครงสร้างพื�นฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล 1.94 211,200.00 3,083,520.00

          รวมหน่วยลงทุน 3.16 5,024,230.00

รวมเงินลงทุน 101.48 161,262,646.76

รายการค ้างจ่ายหรือหนี�สินอื�น ๆ -1.48 -2,352,274.93

มูลค ่าทร ัพยสิ์นสุทธิ 100.00 158,910,371.83

รายละเอียด



 

 

15 

 

กองทุนเปิด แอล เอช เฟลก็ซิเบิ�ลเพื�อการเลี�ยงชีพ (LHFLRMF) 

รายละเอียดตวัตราสารและอนัดบัความน่าเชื�อถือของตราสารทุกตวัใน Portfolio 
    ม ูลค ่า ณ วนัที� 63 พฤศจิกายน 012, 

   

 
 

สถาบนัการจดัอนัดบัความน่าเชื�อถือ TRIS Rating 

คาํอธิบายการจดัอนัดบัเครดิตตราสารหนี�ระยะกลางและยาวมีอายุต ั �งแต่ , ปีขึ�นไป 

AAA อนัดบัเครดติสงูสุด มคีวามเสี�ยงตํ�าที�สุด ผูอ้อกตราสารหนี�มคีวามสามารถในการชําระดอกเบี�ยและคนืเงนิต้นในเกณฑ์
สงูสดุ และไดร้บัผลกระทบน้อยมากจากการเปลี�ยนแปลงทางธุรกจิ เศรษฐกจิ และสิ�งแวดลอ้มอื�นๆ 

AA มคีวามเสี�ยงตํ�ามาก ผูอ้อกตราสารหนี�มคีวามสามารถในการชาํระดอกเบี�ยและคนืเงนิต้นในเกณฑส์งูมาก แต่อาจไดร้บั
ผลกระทบจากการเปลี�ยนแปลงทางธุรกจิ เศรษฐกจิ และสิ�งแวดลอ้มอื�นๆ มากกว่าอนัดบัเครดติที�อยู่ในระดบั AAA 

A มคีวามเสี�ยงในระดบัตํ�า ผูอ้อกตราสารหนี�มคีวามสามารถในการชําระดอกเบี�ยและคนืเงนิต้นในเกณฑส์งู แต่อาจไดร้บั
ผลกระทบจากการเปลี�ยนแปลงทางธุรกจิ เศรษฐกจิ และสิ�งแวดลอ้มอื�นๆ มากกว่าอนัดบัเครดติที�อยู่ในระดบัสงูกว่า 

BBB มคีวามเสี�ยงในระดบัปานกลาง ผูอ้อกตราสารหนี�มคีวามสามารถในการชาํระดอกเบี�ยและคนืเงนิตน้ในเกณฑท์ี�เพยีงพอ 
แต่มคีวามอ่อนไหวต่อการเปลี�ยนแปลงทางธุรกจิ เศรษฐกจิ และสิ�งแวดลอ้มอื�นๆ มากกว่า และอาจมคีวามสามารถใน
การชาํระหนี�อ่อนแอลงเมื�อเทยีบกบัอนัดบัเครดติที�อยู่ในระดบัสงูกว่า 

BB มคีวามเสี�ยงในระดบัสงู ผูอ้อกตราสารหนี�มคีวามสามารถในการชาํระดอกเบี�ยและคนืเงนิต้นในเกณฑต์ํ�ากว่าระดบัปาน
กลาง และจะไดร้บัผลกระทบจากการเปลี�ยนแปลงทางธุรกจิ เศรษฐกจิ และสิ�งแวดลอ้มอื�นๆ ค่อนขา้งชดัเจน ซึ�งอาจส่ง
ใหค้วามสามารถในการชาํระหนี�อยู่ในเกณฑท์ี�ไม่เพยีงพอ 

B มคีวามเสี�ยงในระดบัสูงมาก ผู้ออกตราสารหนี�มีความสามารถในการชําระดอกเบี�ยและคนืเงนิต้นในเกณฑ์ตํ�า และ
อาจจะหมดความสามารถหรอืความตั �งใจในการชําระหนี�ไดต้ามการเปลี�ยนแปลงของสถานการณ์ทางธุรกจิ เศรษฐกจิ 
และสิ�งแวดลอ้มอื�นๆ  

C มคีวามเสี�ยงในการผดินัดชาํระหนี�สงูที�สุด ผูอ้อกตราสารหนี�ไม่มคีวามสามารถในการชําระดอกเบี�ยและคนืเงนิต้นตาม
กําหนดอย่างชดัเจน โดยต้องอาศยัเงื�อนไขที�เอื�ออํานวยทางธุรกจิ เศรษฐกจิ และสิ�งแวดล้อมอื�นๆ อย่างมากจงึจะมี
ความสามารถในการชาํระหนี�ได ้

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

เครดิตภายในระดับเดียวกัน 

 

 

ประเภท ผู้ออก อนัดบั มูลค่าตาม

ความน่าเชื�อถือ ราคาตลาด

พนัธบตัร ธนาคารแห่งประเทศไทย 11,986,300.09                     

เงนิฝากธนาคาร ธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกัด (มหาชน) AA+ 13,420,151.47                     
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กองทุนเปิด แอล เอช เฟลก็ซิเบิ�ลเพื�อการเลี�ยงชีพ (LHFLRMF) 

คาํอธิบายการจดัอนัดบัเครดิตตราสารหนี�ระยะส ั �นมีอายุต ํ�ากว่า , ปี 

T1 ผู้ออกตราสารหนี�มีสถานะทั �งทางด้านการตลาดและการเงนิที�แขง็แกร่งในระดบัดีมาก และนักลงทุนจะได้รบัความ

คุม้ครองจากการผดินัดชาํระหนี�ที�ดกีว่าอนัดบัเครดติในระดบัอื�น ผูอ้อกตราสารที�ไดร้บัอนัดบัเครดติในระดบัดงักล่าวซึ�ง

มเีครื�องหมาย “+” ดว้ยจะไดร้บัความคุม้ครองดา้นการผดินดัชาํระหนี�ที�สงูยิ�งขึ�น 

T2 ผูอ้อกตราสารหนี�มสีถานะทั �งทางดา้นการตลาดและการเงนิที�แขง็แกร่งในระดบัด ีและมคีวามสามารถในการชําระหนี�

ระยะสั �นในระดบัที�น่าพอใจ 

T3 ผูอ้อกตราสารหนี�มคีวามสามารถในการชาํระหนี�ระยะสั �นในระดบัที�ยอมรบัได ้

T4 ผูอ้อกตราสารหนี�มคีวามสามารถในการชาํระหนี�ระยะสั �นที�ค่อนขา้งอ่อนแอ 

อันดับเครดิตทุกประเภทที �จดัโดย TRIS Rating เป็นอันดับเครดิตตราสารหนี9ในตระกูลเงนิบาท ซึ �งสะท้อนความสามารถใน

การชําระหนี9ของผู้ออกตราสารโดยไม่รวมความเสี �ยงในการเปลี�ยนแปลงการชําระหนี9จากสกุลเงินบาทเป็นสกุลเงินตรา

ต่างประเทศ 

นอกจากกนี� TRIS Rating ยังกําหนด “แนวโน้มอนัดบัเครดิต” (Rating Outlook) เพื�อสะท้อนความเป็นไปได้ของการ

เปลี�ยนแปลงอนัดบัเครดติของผู้ออกตราสารในระยะปานกลางหรอืระยะยาว โดย TRIS Rating จะพจิารณาถงึโอกาสที�จะเกดิ

การเปลี�ยนแปลงของภาวะอุตสาหกรรมและสภาพแวดลอ้มทางธุรกจิในอนาคตของผูอ้อกตราสารที�อาจกระทบต่อความสามารถ

ในการชําระหนี� ทั �งนี� แนวโน้มอนัดบัเครดิตที�ออกให้แก่หน่วยงานหนึ�งๆ จะเทียบเท่ากบัความสามารถในการชําระหนี�ของ

หน่วยงานนั �นๆ แนวโน้มอนัดบัเครดติแบ่งออกเป็น c 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) แสดงถึงระดบัความน่าเชื�อถือขั �นสูงสุดของอนัดบัความน่าเชื�อถือภายในประเทศไทย ซึ�งกําหนดโดย Fitch โดย
อนัดบัความน่าเชื�อถอืนี�จะมอบใหก้บัอนัดบัความน่าเชื�อถอืที�มคีวามเสี�ยง “น้อยที�สดุ” เมื�อเปรยีบเทยีบกบัผูอ้อกตรา
สารหรอืตราสารอื�นในประเทศไทย และโดยปกตแิลว้จะกําหนดใหแ้ก่ตราสารทางการเงนิที�ออกหรอืคํ�าประกนัโดย
รฐับาล 
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AA(tha) แสดงถึงระดบัความน่าเชื�อถือขั �นสงูมากเปรยีบเทยีบกบัผู้ออกตราสารหรอืตราสารอื�นในประเทศไทย โดยระดบั
ความน่าเชื�อถือของตราสารทางการเงนิขั �นนี�ต่างจากผู้ออกตราสารหรือตราสารอื�นที�ได้รบัการจดัอนัดบัความ
น่าเชื�อถอืขั �นสงูสดุของประเทศไทยเพยีงเลก็น้อย 

BBB (tha) แสดงถึงระดับความน่าเชื�อถือขั �นปานกลางเมื�อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื�นในประเทศไทย 
อย่างไรกด็ีมคีวามเป็นไปได้มากว่าการเปลี�ยนแปลงของสถานการณ์หรอืสภาพทางเศรษฐกจิจะมีผลกระทบต่อ
ความสามารถในการชาํระหนี�ไดต้รงตามกาํหนดเวลาของตราสารทางการเงนิเหล่านี�มากกว่าตราสารหนี�อื�นที�ไดร้บั
การจดัอนัดบัความน่าเชื�อถอืในประเภทที�สงูกว่า 

BB (tha) แสดงถงึระดบัความน่าเชื�อถอืค่อนขา้งตํ�าเมื�อเปรยีบเทยีบกบัผูอ้อกตราสารหรอืตราสารอื�นในประเทศไทย การชาํระ
หนี�ตามเงื�อนไขของตราสารเหล่านี�ภายในประเทศนั �นๆ มคีวามไม่แน่นอนในระดบัหนึ�งและความสามารถในการ
ชาํระหนี�คนืตามกาํหนดเวลาจะมคีวามไม่แน่นอนมากขึ�นตามการเปลี�ยนแปลงของเศรษฐกจิในทางลบ 

B (tha) แสดงถงึระดบัความน่าเชื�อถอืขั �นตํ�าอย่างมนีัยสาํคญัเมื�อเปรยีบเทยีบกบัผู้ออกตราสารหรอืตราสารอื�นในประเทศ
ไทย การปฏบิตัติามเงื�อนไขของตราสารหนี�และขอ้ผูกพนัทางการเงนิยงัคงเป็นไปไดใ้นปัจจุบนั แต่ความมั �นคงยงั
จํากดัอยู่ในระดบัหนึ�งเท่านั �น และความสามารถในการชําระหนี�คืนตามกําหนดเวลาอย่างต่อเนื�องนั �นไม่แน่นอน 
ขึ�นอยู่กบัสภาวะที�เอื�อต่อการดาํเนินธุรกจิและสภาพทางเศรษฐกจิ 

CCC(tha), CC(tha), C(tha)   แสดงถึงระดบัความน่าเชื�อถือขั �นตํ�ามากเมื�อเปรยีบเทียบกบัผู้ออกตราสารหรือตราสารอื�นใน
ประเทศไทย ความสามารถในการปฏบิตัติามขอ้ผูกพนัทางการเงนิขึ�นอยู่กบัสภาวะที�เอื�อต่อการดําเนินธุรกจิและ
การพฒันาทางเศรษฐกจิเพยีงอย่างเดยีว 

D(tha) อนัดบัความน่าเชื�อถอืเหล่านี� จะถูกกําหนดให้สาํหรบัองคก์รหรอืตราสารหนี�ซึ�งกําลงัอยู่ในภาวะผดินัดชําระหนี�ใน
ปัจจุบนั 

คาํอธิบายการจดัอนัดบัความน่าเชื�อถือระยะส ั �น สาํหรบัประเทศไทย 

F1 (tha) แสดงถงึระดบัความสามารถขั �นสงูสดุในการชาํระหนี�ตามเงื�อนไขของตราสารตรงตามกําหนดเมื�อเปรยีบเทยีบกบัผู้

ออกตราสารหรอืตราสารอื�นๆในประเทศไทย ภายใตอ้นัดบัความน่าเชื�อถอืนี�จะมอบใหส้าํหรบัอนัดบัความน่าเชื�อถอื

ที�มคีวามเสี�ยง “น้อยที�สุด” เมื�อเปรยีบเทียบกบัผู้ออกตราสารอื�นในประเทศเดยีวกนัและโดยปกติแล้วจะกําหนด

ให้กับตราสารทางการเงินที�ออกหรือคํ�าประกนัโดยรฐับาล ในกรณีที�มีระดบัความน่าเชื�อถือสูงเป็นพิเศษจะมี

สญัลกัษณ์ “+” แสดงไวเ้พิ�มเตมิจากอนัดบัความน่าเชื�อถอืที�กาํหนด 

F2 (tha) แสดงถงึระดบัความสามารถในการชาํระหนี�ตามเงื�อนไขทางการเงนิของตราสารตามกาํหนดเวลาในระดบัที�น่าพอใจ

เมื�อเปรยีบเทยีบกบัผูอ้อกตราสารหรอืตราสารอื�นๆในประเทศไทย อย่างไรกด็ ีระดบัความน่าเชื�อถอืดงักล่าวยงัไม่

อาจเทยีบเท่ากบักรณีที�ไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเชื�อถอืที�สงูกว่า 

F3 (tha) แสดงถงึระดบัความสามารถในการชาํระหนี�ตามเงื�อนไขทางการเงนิของตราสารตามกาํหนดเวลาในระดบัปานกลาง

เมื�อเปรยีบเทยีบกบัผูอ้อกตราสารหรอืตราสารอื�นๆในประเทศไทย ความสามารถในการชําระหนี�ดงักล่าวจะมคีวาม
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ไม่แน่นอนมากขึ�นไปตามความเปลี�ยนแปลงในทางลบในระยะสั �นมากกว่าตราสารที�ได้รบัการจดัอนัดบัความ

น่าเชื�อถอืที�สงูกว่า 

B (tha) แสดงถึงระดบัความสามารถในการชําระหนี�ตามเงื�อนไขทางการเงนิของตราสารตามกําหนดเวลาที�ไม่แน่นอนเมื�อ

เปรยีบเทยีบกบัผูอ้อกตราสารหรอืตราสารอื�นๆในประเทศไทย ความสามารถในการชําระหนี�ดงักล่าวจะไม่แน่นอน

มากขึ�นตามการเปลี�ยนแปลงทางเศรษฐกจิแลการเงนิในทางลบระยะสั �น 

C (tha) แสดงถงึระดบัความสามารถในการชาํระหนี�ตามเงื�อนไขทางการเงนิของตราสารตามกาํหนดเวลาที�ไม่แน่นอนสงูเมื�อ

เปรียบเทียบกบัผู้ออกตราสารหรอืตราสารอื�นๆในประเทศไทย ความสามารถในการปฏิบตัิตามข้อผูกพนัทาง

การเงนิขึ�นอยู่กบัสภาวะที�เอื�อต่อการดาํเนินธุรกจิและสภาพการณ์ทางเศรษฐกจิเท่านั �น 

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

หมายเหตปุระกอบการจดัอนัดบัความน่าเชื�อถือในระยะยาว ในระยะส ั �น สาํหรบัประเทศไทย 

เครื�องบ่งชี�พเิศษสาํหรบัประเทศไทย “tha” จะถูกระบุไวต่้อจากอนัดบัความน่าเชื�อถอืทุกระดบั เพื�อแยกความแตกต่างออก

จากการจดัอนัดบัความน่าเชื�อถอืระดบัสากล เครื�องหมาย “ + ” หรอื “ - ” อาจจะถูกระบุไวเ้พิ�มเตมิต่อจากอนัดบัความน่าเชื�อถอื

สาํหรบัประเทศหนึ�งๆ เพื�อแสดงถึงสถานะย่อยโดยเปรยีบเทยีบกนัภายในอนัดบัความน่าเชื�อถอืขึ�นหลกั ทั �งนี� จะไม่มกีารระบุ

สญัลกัษณ์ต่อทา้ยดงักล่าว สาํหรบัอนัดบัความน่าเชื�อถอืระดบั “AAA (tha)” หรอือนัดบัที�ตํ�ากว่า “CCC (tha)” 

สาํหรบัอนัดบัความน่าเชื�อถือในระยะยาวและจะไม่มกีารระบุสญัลกัษณ์ต่อท้ายดงักล่าวสําหรบัอนัดบัความน่าเชื�อถือใน

ระยะสั �น นอกเหนือจาก “F1 (tha)” 

สญัญาณการปรบัอนัดบัความน่าเชื�อถอื (Rating Watch) : สญัญาณการปรบัอนัดบัความน่าเชื�อถอืจะถูกใชเ้พื�อแจง้ใหน้ัก
ลงทุนทราบว่ามีความเป็นไปได้ที�จะมีการเปลี�ยนแปลงอนัดบัความน่าเชื�อถือและแจ้งแนวโน้มทิศทางของการเปลี�ยนแปลง
ดงักล่าว สญัญาณดงักล่าวอาจระบุเป็น “สญัญาณบวก” ซึ�งบ่งชี�แนวโน้มในการปรบัอนัดบัความน่าเชื�อถอืใหส้งูขึ�น “สญัญาณลบ” 
จะบ่งชี�แนวโน้มในการปรบัอนัดบัความน่าเชื�อถอืใหต้ํ�าลง หรอื “สญัญาณววิฒัน์” ในกรณีที�อนัดบัความน่าเชื�อถอือาจจะไดร้บัการ
ปรบัขึ�น ปรบัลง หรอืคงที� โดยปกตสิญัญาณการปรบัอนัดบัความน่าเชื�อถอืมกัจะถูกระบุไวส้าํหรบัช่วงระยะเวลาสั �นๆ 
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รายงานสรปุเงินลงทุน 
 ม ูลค่า ณ วนัที� 63 พฤศจิกายน 012, 

 

 
 
 

รายชื�อหุ้นที�ลงทุน ,3 อนัดบัแรก พรอ้มสดัส่วนการลงทุน 
ม ูลค่า ณ วนัที� 63 พฤศจิกายน 012, 

 
 
 
 
 
 

กลุ่มของตราสารการลงทุน มูลค ่าตามราคาตลาด % NAV

(ก) ตราสารภาครัฐไทย/ตราสารภาครัฐต่างประเทศ 11,986,300.09           7.54        

(ข) ตราสารที�ธนาคารที�มกีฎหมายเฉพาะจัดตั �งขึ�น ธนาคารพาณิชย์ 13,420,151.47           8.45        

หรือบริษัทเงนิทุนเป็นผูอ้อก/สั �งจ่าย/รับอาวลั/คํ�าประกัน

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

ลงทุนได้ (Investment grade)

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

สามารถลงทุนได้ (Investment grade) หรือไม่ม ีRating

สัดส่วนเงนิลงทุนขั9นสูงต่อมลูค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนสําหรับกลุ่มตราสารตาม (ง) เท่ากับ 15% NAV

ลาํดบั ชื�อย่อ ร้อยละของเงินลงทุน

1 PTT 7.54

2 AOT 5.20

3 IVL 4.36

4 PTTEP 4.27

5 KKP 3.66

6 KBANK 3.51

7 BJC 3.34

8 BBL 3.31

9 CPALL 3.13

10 WHA 3.12

บริษัท อนิโดรามา เวนเจอร์ส จํากดั (มหาชน)

บริษัท ดบับลวิเอชเอ คอร์ปอเรชั �น จํากดั (มหาชน)

บริษัท ปตท. สาํรวจและผลติปิโตรเลยีม จํากดั (มหาชน)

ธนาคารเกยีรตินาคนิ จํากดั (มหาชน)

ธนาคาร กสกิรไทย จํากดั (มหาชน)

บริษัท เบอร์ล ี� ยุคเกอร์ จํากดั (มหาชน)

ธนาคาร กรุงเทพ จํากดั (มหาชน)

บริษัท ซ.ีพ.ีออลล์  จํากดั (มหาชน)

ชื�อหลกัทรพัย์

บริษัท ปตท. จํากดั (มหาชน)

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จํากดั (มหาชน)
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รายงานการลงทุนที�ไม ่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน 
รอบปีบญัชีระหวา่งวนัที� , ธนัวาคม 0123 ถึงวนัที� 63 พฤศจิกายน 012, 

วนัที� รายละเอยีด การดาํเนินการแกไ้ข 
  

 
 

 

 

การใช้สิทธิออกเสียงในที�ประชุมผ ูถ้ือหุ้น 
ผูล้งทุนสามารถตรวจดูแนวทางในการใชส้ทิธอิอกเสยีงและการดําเนินการใชส้ทิธอิอกเสยีงไดท้ี� website ของบรษิัท

จดัการ www.lhfund.co.th 
 

รายงานรายชื�อของบุคคลที�เกี�ยวขอ้ง ที�ม ีการทาํธรุกรรมกบักองทุนรวม 

 กองทุนเปิด แอล เอช เฟลก็ซเิบิ�ลเพื�อการเลี�ยงชพี มกีารทําธุรกรรมกบับุคคลที�เกี�ยวขอ้งในรอบระยะเวลาตั �งแต่วนัที�   
B ธนัวาคม CDEF ถงึวนัที� GF พฤศจกิายน CDEB ตามรายชื�อ ดงันี� 

- บรษิทั แลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จาํกดั (มหาชน) 
- บรษิทั ควอลติี� เฮา้ส ์จาํกดั (มหาชน) 
- บรษิทัหลกัทรพัย ์แลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จาํกดั (มหาชน) 

 
หมายเหต ุ : ผูล้งทุนสามารถตรวจสอบการทําธุรกรรมกบับุคคลที�เกี�ยวขอ้งกบักองทุนรวม ได้ที�บรษิัทจดัการโดยตรง หรอืที� website ของบรษิัท
หลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน แลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จาํกดั www.lhfund.co.th และสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. www.sec.or.th 
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กองทุนเปิด แอล เอช เฟลก็ซิเบิ�ลเพื�อการเลี�ยงชีพ (LHFLRMF) 

การรบัผลประโยชน์ตอบแทนเนื�องจากการใช้บริการบุคคลอื�นๆ  (Soft Commission) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บริษัทที�ให้ผลประโยชน์ บทวิเคราะหแ์ละข้อมูลข่าวสาร จดัเยี�ยมชมบริษัท สมัมนา เหตุผลในการร ับผลประโยชน์

บริษัทหลกัทรัพย ์เอเซยี พลสั จาํกัด (มหาชน) � � � เพื�อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

บริษัทหลกัทรัพย ์ทรีนีตี� จาํกัด � � � เพื�อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

บริษัทหลกัทรัพย ์ฟินันเซยี ไซรัส จาํกัด (มหาชน) � � � เพื�อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

บริษัทหลกัทรัพย ์ยโูอบ ีเคยเ์ฮยีน (ประเทศไทย) จาํกัด � � � เพื�อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

บริษัท หลกัทรัพย ์เคจีไอ (ประเทศไทย) จาํกัด (มหาชน) � � � เพื�อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

บริษัทหลกัทรัพย ์ทิสโก้ จาํกัด (มหาชน) � � � เพื�อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

บริษัทหลกัทรัพย ์ภัทร จาํกัด (มหาชน) � � � เพื�อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

บริษัทหลกัทรัพย ์เมยแ์บงก์ กิมเอง็ (ประเทศไทย) จาํกัด � � � เพื�อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

บริษัทหลกัทรัพย ์ซไีอเอม็บ ี(ประเทศไทย) จาํกัด � � � เพื�อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

บริษัทหลกัทรัพย ์เอเชีย เวลท์ จาํกัด � � � เพื�อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

บริษัทหลกัทรัพย ์บวัหลวง จาํกัด (มหาชน) � � � เพื�อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

บริษัทหลกัทรัพย ์ไทยพาณิชย ์จาํกัด � � � เพื�อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

บริษัทหลกัทรัพย ์แลนด์ แอนด์ เฮา้ส ์จาํกัด (มหาชน) � � � เพื�อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

บริษัทหลกัทรัพย ์กรุงศรี จาํกัด (มหาชน) � � � เพื�อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

บริษัทหลกัทรัพย ์เครดิต สวสิ (ประเทศไทย) จํากัด � � � เพื�อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

บริษัทหลกัทรัพย ์ดีบเีอส วคิเคอร์ส (ประเทศไทย) จํากัด � � � เพื�อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

บริษัทหลกัทรัพยอ์าร์เอชบ ี(ประเทศไทย) จาํกัด (มหาชน) � � � เพื�อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

บริษัทหลกัทรัพยพ์ฒันสนิ จาํกัด (มหาชน) � � � เพื�อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

บริษัทหลกัทรัพยก์สกิรไทย จาํกัด (มหาชน) � � � เพื�อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

บริษัทหลกัทรัพยธ์นชาต จาํกัด (มหาชน) � � � เพื�อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

บริษัทหลกัทรัพย ์ซ ีแอล เอส เอ (ประเทศไทย) จาํกัด � � � เพื�อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
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กองทุนเปิด แอล เอช เฟลก็ซิเบิ�ลเพื�อการเลี�ยงชีพ (LHFLRMF) 

ค่านายหน้าซื�อขายหลกัทรพัย ์
สาํหรบัรอบระยะเวลาต ั �งแต่วนัที� , ธนัวาคม 0123 ถึงวนัที� 63 พฤศจิกายน 012, 

 
 

             หมายเหต ุ*รวมภาษีมลูค ่าเพิ�ม 

 
 

อตัราส่วนหมุนเวียนการลงทนุของกองทุน (Portfolio Turnover Ratio: PTR) 
ม ูลค่า ณ วนัที� 63 พฤศจิกายน 012, 

 
 
 
 
 
 

ลาํดบั ชื�อบริษัทนายหน้า ค่านายหน้า

(บาท)*

อตัราส่วน

(%)

1 บริษัทหลกัทรัพย์ บวัหลวง จํากดั (มหาชน) 460,457.59 14.26

2 บริษัทหลกัทรัพย์ ซจีเีอส-ซไีอเอม็บ ี(ประเทศไทย) จํากดั 158,785.77 4.91

3 บริษัทหลกัทรัพย์ ซ ีแอล เอส เอ (ประเทศไทย) จํากดั 40,986.87 1.27

4 บริษัทหลกัทรัพย์ โนมูระ พฒันสนิ จํากดั (มหาชน) 64,113.79 1.98

5 บริษัทหลกัทรัพย์เครดติ สวสิ (ประเทศไทย) จํากดั 146,390.63 4.53

6 บริษัทหลกัทรัพย์ ดบีเีอส วคิเคอร์ส (ประเทศไทย) จํากดั 50,273.14 1.56

7 บริษัทหลกัทรัพย์ ฟินันเซยี ไซรัส จํากดั (มหาชน) 349,066.15 10.80

8 บริษัทหลกัทรัพย์ เคจไีอ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) 288,661.45 8.93

9 บริษัทหลกัทรัพย์ กสกิรไทย จํากดั (มหาชน) 105,090.64 3.25

10 บริษัทหลกัทรัพย์ กรุงศรี จํากดั (มหาชน) 317,157.26 9.82

11 บริษัทหลกัทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮา้ส์ จํากดั (มหาชน) 144,543.68 4.47

12 บริษัทหลกัทรัพย์ เมย์แบงก์ กมิเอง็ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) 74,612.17 2.31

13 บริษัทหลกัทรัพย์ ภทัร จํากดั (มหาชน) 131,904.10 4.08

14 บริษัทหลกัทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จํากดั 390,995.71 12.10

15 บริษัทหลกัทรัพย์ ทสิโก ้จํากดั 193,097.75 5.98

16 บริษัทหลกัทรัพย์ธนชาต จํากดั (มหาชน) 288,191.99 8.92

17 บริษัทหลกัทรัพย์ ทรีนีตี�  จํากดั 26,725.60 0.83

รวม 3,231,054.29 100.00

ชื�อกองทุน PTR

กองทุนเปิด แอล เอช เฟลก็ซเิบิ�ลเพื�อการเลี�ยงชีพ 7.2753
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กองทุนเปิด แอล เอช เฟลก็ซิเบิ�ลเพื�อการเลี�ยงชีพ (LHFLRMF) 

ค่าใช้จ่ายที�เร ียกเกบ็จากกองทุนรวม  
สาํหรบัรอบระยะเวลาต ั �งแต่วนัที� , ธนัวาคม 0123 ถึงวนัที� 63 พฤศจิกายน 012, 

 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค่าใช้จ่ายที�เรียกเก็บจากกองทุน* จาํนวนเงนิ

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

ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee) 1,414.45 1.107 ไม่เกินร้อยละ 2.14

ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ (Trustee Fee) 34.17 0.027 ไม่เกินร้อยละ 0.11

ค่าธรรมเนียมนายทะเบยีน (Registrar Fee) 136.68 0.107 ไม่เกินร้อยละ 0.16

ค่าสอบบญัชี (Audit Fee) 30.00 0.023 ตามที�จ่ายจริง

ค่าที�ปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee) ไม่มี ไม่ม ี ไม่มี

ค่าจัดตั �งและจดทะเบยีนกองทุน (Setup and Registered Fund) 5.35 0.004 ตามที�จ่ายจริง

ค่าใช้จ่ายในการจัดทาํ จัดพมิพร์ายงานถึงผูถ้ือหน่วย (Report to Unitholders Expense) 17.17 0.013 ตามที�จ่ายจริง

ค่าใช้จ่ายอื�นๆ ในการดาํเนินงาน  (Others Operating  Expense) 0.24 0.000 ตามที�จ่ายจริง

รวมค่าใช้จ่ายทั �งหมด** 1,638.06 1.281

ค่าใช้จ่ายในการซื�อขายหลกัทรัพย์ 3,231.05 2.529 ตามที�จ่ายจริง

หมายเหตุ

*    ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ รวมภาษีมลูค่าเพิ�ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื�นใดในทาํนองเดียวกัน(ถ้าม)ี

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

ร้อยละของมลูค่าทรัพยส์นิสุทธิ
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กองทุนเปิด แอล เอช เฟลก็ซิเบิ�ลเพื�อการเลี�ยงชีพ (LHFLRMF) 

 

 

 

รายงานของผ ูส้อบบญัชีรบัอนุญาต  
 
เสนอต่อ ผ ูถ้ือหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด แอล เอช เฟลก็ซิเบิ�ลเพื�อการเลี�ยงชีพ 
 

ความเหน็  

ขา้พเจ้าไดต้รวจสอบงบการเงนิของกองทุนเปิด แอล เอช เฟลก็ซเิบิ�ลเพื�อการเลี�ยงชพี ซึ�งประกอบด้วยงบดุลและงบประกอบ
รายละเอยีดเงนิลงทุน ณ วนัที� 30 พฤศจกิายน 2561 งบกาํไรขาดทุน งบแสดงการเปลี�ยนแปลงสนิทรพัยส์ทุธ ิงบกระแสเงนิสด 
และขอ้มูลทางการเงนิที�สาํคญัสาํหรบัปีสิ�นสุดวนัเดยีวกนัและหมายเหตุประกอบงบการเงนิ รวมถงึหมายเหตุสรุปนโยบายการ
บญัชทีี�สาํคญั  

ขา้พเจา้เหน็ว่า งบการเงนิขา้งตน้นี�แสดงฐานะการเงนิและรายละเอยีดเงนิลงทุนของกองทุนเปิด แอล เอช เฟลก็ซเิบิ�ลเพื�อการเลี�ยง
ชพี ณ วนัที� 30 พฤศจกิายน 2561 ผลการดําเนินงาน การเปลี�ยนแปลงสนิทรพัย์สุทธ ิกระแสเงนิสด และขอ้มูลทางการเงนิที�
สาํคญัสาํหรบัปีสิ�นสดุวนัเดยีวกนั โดยถูกตอ้งตามที�ควรในสาระสาํคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ  
 
เกณฑใ์นการแสดงความเหน็  

ขา้พเจา้ไดป้ฏบิตังิานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัช ีความรบัผดิชอบของขา้พเจา้ไดก้ล่าวไวใ้นวรรคความรบัผดิชอบของ
ผูส้อบบญัชต่ีอการตรวจสอบงบการเงนิในรายงานของขา้พเจา้ ขา้พเจา้มคีวามเป็นอสิระจากกองทุนตามขอ้กาํหนดจรรยาบรรณ
ของผูป้ระกอบวชิาชพีบญัชทีี�กาํหนดโดยสภาวชิาชพีบญัชใีนสว่นที�เกี�ยวขอ้งกบัการตรวจสอบงบการเงนิ และขา้พเจา้ไดป้ฏบิตัิ
ตามความรบัผดิชอบด้านจรรยาบรรณอื�นๆ ซึ�งเป็นไปตามขอ้กําหนดเหล่านี� ขา้พเจ้าเชื�อว่าหลกัฐานการสอบบญัชทีี�ขา้พเจ้า
ไดร้บัเพยีงพอและเหมาะสมเพื�อใชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเหน็ของขา้พเจา้  
 
ข้อม ูลอื�น  

ผูบ้รหิารกองทุนฯ เป็นผูร้บัผดิชอบต่อขอ้มลูอื�น ขอ้มูลอื�นประกอบดว้ย ขอ้มูลซึ�งรวมอยู่ในรายงานประจําปีของกองทุนฯ แต่ไม่
รวมถึงงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีที�อยู่ในรายงานประจําปีนั �น ข้าพเจ้าคาดว่าข้าพเจ้าจะได้รบัรายงานประจําปี
ภายหลงัวนัที�ในรายงานของผูส้อบบญัชนีี� 

ความเหน็ของขา้พเจา้ต่องบการเงนิไม่ครอบคลุมถงึขอ้มลูอื�นและขา้พเจา้ไม่ไดใ้หค้วามเชื�อมั �นต่อขอ้มลูอื�น 

ความรบัผดิชอบของขา้พเจ้าที�เกี�ยวเนื�องกบัการตรวจสอบงบการเงนิคอื การอ่านและพจิารณาว่าขอ้มูลอื�นมคีวามขดัแย้งที�มี
สาระสาํคญักบังบการเงนิหรอืกบัความรูท้ี�ไดร้บัจากการตรวจสอบของขา้พเจา้ หรอืปรากฏว่าขอ้มลูอื�นมกีารแสดงขอ้มูลที�ขดัต่อ
ขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระสาํคญัหรอืไม่ 

เมื�อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจําปีของกองทุนฯ และหากข้าพเจ้าสรุปได้ว่ามีการแสดงข้อมูลที�ขดัต่อข้อเท็จจริงอันเป็น
สาระสาํคญั ขา้พเจา้จะสื�อสารเรื�องดงักล่าวกบัผูบ้รหิารกองทุนฯ เพื�อใหผู้บ้รหิารกองทุนฯ ดาํเนินการแกไ้ขขอ้มูลที�แสดงขดัต่อ
ขอ้เทจ็จรงิ 
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ความรบัผิดชอบของผ ูบ้ริหารและผ ูม้ ีหน้าที�ในการกาํกบัดแูลต่องบการเงิน 

ผูบ้รหิารกองทุนฯ มหีน้าที�รบัผดิชอบในการจดัทาํและนําเสนองบการเงนิเหล่านี�โดยถูกตอ้งตามที�ควรตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงนิ และรบัผดิชอบเกี�ยวกบัการควบคุมภายในที�ผูบ้รหิารกองทุนฯ พจิารณาว่าจําเป็นเพื�อใหส้ามารถจดัทํางบการเงนิที�
ปราศจากการแสดงขอ้มลูที�ขดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระสาํคญัไม่ว่าจะเกดิจากการทุจรติหรอืขอ้ผดิพลาด  

ในการจดัทาํงบการเงนิ ผูบ้รหิารกองทุนฯ รบัผดิชอบในการประเมนิความสามารถของกองทุนในการดาํเนินงานต่อเนื�อง เปิดเผย
เรื�องที�เกี�ยวกบัการดําเนินงานต่อเนื�อง (ตามความเหมาะสม) และการใชเ้กณฑ์การบญัชสีาํหรบัการดําเนินงานต่อเนื�องเวน้แต่
ผูบ้รหิารกองทุนฯ มคีวามตั �งใจที�จะเลกิกองทุนหรอืหยุดดาํเนินงานหรอืไม่สามารถดาํเนินงานต่อเนื�องต่อไปได ้ 

ผูบ้รหิารกองทุนฯ มหีน้าที�ในการกาํกบัดแูลมหีน้าที�ในการสอดสอ่งดแูลกระบวนการในการจดัทาํรายงานทางการเงนิของกองทุน  
 
ความรบัผิดชอบของผ ูส้อบบญัชีต ่อการตรวจสอบงบการเงิน  

การตรวจสอบของขา้พเจ้ามวีตัถุประสงค์เพื�อให้ได้ความเชื�อมั �นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงนิโดยรวมปราศจากการแสดง
ขอ้มลูที�ขดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระสาํคญัหรอืไม่ ไม่ว่าจะเกดิจากการทุจรติหรอืขอ้ผดิพลาด และเสนอรายงานของผูส้อบบญัชี
ซึ�งรวมความเหน็ของขา้พเจา้อยู่ดว้ย ความเชื�อมั �นอย่างสมเหตุสมผลคอืความเชื�อมั �นในระดบัสงูแต่ไม่ไดเ้ป็นการรบัประกนัว่า
การปฏบิตังิานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชจีะสามารถตรวจพบขอ้มูลที�ขดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระสาํคญัที�มอียู่ได้
เสมอไป ขอ้มลูที�ขดัต่อขอ้เทจ็จรงิอาจเกดิจากการทุจรติหรอืขอ้ผดิพลาดและถอืว่ามสีาระสาํคญัเมื�อคาดการณ์อย่างสมเหตุสมผล
ว่ารายการที�ขดัต่อขอ้เทจ็จรงิแต่ละรายการหรอืทุกรายการรวมกนัจะมผีลต่อการตดัสนิใจทางเศรษฐกจิของผูใ้ช้งบการเงนิจาก
การใชง้บการเงนิเหล่านี�  

ในการตรวจสอบของขา้พเจา้ตามมาตรฐานการสอบบญัช ีขา้พเจา้ใชดุ้ลยพนิิจและการสงัเกตและสงสยัเยี�ยงผูป้ระกอบวชิาชพี
ตลอดการตรวจสอบ การปฏบิตังิานของขา้พเจา้รวมถงึ  
• ระบุและประเมนิความเสี�ยงจากการแสดงขอ้มูลที�ขดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระสําคญัในงบการเงนิไม่ว่าจะเกดิจากการ

ทุจรติหรอืขอ้ผดิพลาด ออกแบบและปฏบิตังิานตามวธิกีารตรวจสอบเพื�อตอบสนองต่อความเสี�ยงเหล่านั �น และไดห้ลกัฐาน
การสอบบญัชทีี�เพยีงพอและเหมาะสมเพื�อเป็นเกณฑใ์นการแสดงความเหน็ของขา้พเจา้ ความเสี�ยงที�ไม่พบขอ้มูลที�ขดัต่อ
ขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระสาํคญัซึ�งเป็นผลมาจากการทุจรติจะสงูกว่าความเสี�ยงที�เกดิจากขอ้ผดิพลาด เนื�องจากการทุจรติอาจ
เกี�ยวกบัการสมรูร่้วมคดิ การปลอมแปลงเอกสารหลกัฐาน การตั �งใจละเวน้การแสดงขอ้มูล การแสดงขอ้มูลที�ไม่ตรงตาม
ขอ้เทจ็จรงิหรอืการแทรกแซงการควบคุมภายใน  

• ทําความเขา้ใจในระบบการควบคุมภายในที�เกี�ยวข้องกบัการตรวจสอบ เพื�อออกแบบวิธกีารตรวจสอบที�เหมาะสมกบั
สถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื�อวตัถุประสงคใ์นการแสดงความเหน็ต่อความมปีระสทิธผิลของการควบคุมภายในของกองทุน  

• ประเมนิความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีที�ผู้บรหิารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบญัชีและการ
เปิดเผยขอ้มลูที�เกี�ยวขอ้งซึ�งจดัทาํขึ�นโดยผูบ้รหิารของกองทุนฯ  

• สรุปเกี�ยวกบัความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบญัชีสําหรบัการดําเนินงานต่อเนื�องของผู้บริหารกองทุนฯ และจาก
หลกัฐานการสอบบญัชทีี�ไดร้บั สรุปว่ามคีวามไม่แน่นอนที�มสีาระสาํคญัที�เกี�ยวกบัเหตุการณ์หรอืสถานการณ์ที�อาจเป็นเหตุ
ให้เกดิขอ้สงสยัอย่างมนีัยสาํคญัต่อความสามารถของกองทุนในการดําเนินงานต่อเนื�องหรอืไม่ ถ้าขา้พเจา้ไดข้อ้สรุปว่ามี
ความไม่แน่นอนที�มสีาระสาํคญั ขา้พเจา้ต้องกล่าวไวใ้นรายงานของผูส้อบบญัชขีองขา้พเจา้โดยใหข้อ้สงัเกตถงึการเปิดเผย
ขอ้มูลในงบการเงนิที�เกี�ยวขอ้ง หรอืถ้าการเปิดเผยดงักล่าวไม่เพยีงพอ ความเหน็ของขา้พเจา้จะเปลี�ยนแปลงไป ขอ้สรุป
ของข้าพเจ้าขึ�นอยู่กบัหลกัฐานการสอบบัญชีที�ได้รบัจนถึงวนัที�ในรายงานของผู้สอบบญัชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม 
เหตุการณ์หรอืสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุใหก้องทุนตอ้งหยุดการดาํเนินงานต่อเนื�อง  
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• ประเมนิการนําเสนอ โครงสรา้งและเนื�อหาของงบการเงนิโดยรวม รวมถงึการเปิดเผยขอ้มลูว่างบการเงนิแสดงรายการและ
เหตุการณ์ในรปูแบบที�ทาํใหม้กีารนําเสนอขอ้มลูโดยถูกตอ้งตามที�ควรหรอืไม่ 

ข้าพเจ้าได้สื�อสารกบัผู้บริหารกองทุนฯ ในเรื�องต่างๆ ที�สําคัญ ซึ�งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที�ได้
วางแผนไว ้ประเดน็ที�มนียัสาํคญัที�พบจากการตรวจสอบรวมถงึขอ้บกพร่องที�มนียัสาํคญัในระบบการควบคุมภายในหากขา้พเจา้
ไดพ้บในระหว่างการตรวจสอบของขา้พเจา้  

ขา้พเจา้ไดใ้หค้ํารบัรองแก่ผูบ้รหิารกองทุนฯ ว่าขา้พเจา้ไดป้ฏบิตัติามขอ้กําหนดจรรยาบรรณที�เกี�ยวขอ้งกบัความเป็นอสิระและ
ได้สื�อสารกบัผูบ้รหิารกองทุนฯ เกี�ยวกบัความสมัพนัธท์ั �งหมดตลอดจนเรื�องอื�นซึ�งขา้พเจา้เชื�อว่ามเีหตุผลที�บุคคลภายนอกอาจ
พจิารณาว่ากระทบต่อความเป็นอสิระของขา้พเจา้และมาตรการที�ขา้พเจา้ใชเ้พื�อป้องกนัไม่ใหข้า้พเจา้ขาดความเป็นอสิระ  

จากเรื�องที�สื�อสารกบัผูบ้รหิารกองทุนฯ ขา้พเจา้ไดพ้จิารณาเรื�องต่างๆ ที�มนีัยสาํคญัมากที�สดุในการตรวจสอบงบการเงนิในงวด
ปัจจุบนัและกําหนดเป็นเรื�องสําคญัในการตรวจสอบ ขา้พเจ้าได้อธบิายเรื�องเหล่านี�ในรายงานของผูส้อบบญัชเีวน้แต่กฎหมาย
หรอืขอ้บงัคบัไม่ใหเ้ปิดเผยต่อสาธารณะเกี�ยวกบัเรื�องดงักล่าว หรอืในสถานการณ์ที�ยากที�จะเกดิขึ�น ขา้พเจา้พจิารณาว่าไม่ควร
สื�อสารเรื�องดงักล่าวในรายงานของขา้พเจ้าเพราะการกระทําดงักล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุผลว่าจะมีผลกระทบ
ในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อสว่นไดเ้สยีสาธารณะจากการสื�อสารดงักล่าว 
 
ผูส้อบบญัชทีี�รบัผดิชอบงานสอบบญัชแีละการนําเสนอรายงานฉบบันี�คอื นางขวญัใจ  เกยีรตกิงัวาฬไกล 

 

 
นางขวญัใจ  เกยีรตกิงัวาฬไกล 
ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต เลขที� DdbD 
บรษิทั เอเอสว ีแอนด ์แอสโซซเิอทส ์จาํกดั 
กรุงเทพมหานคร 
22 กุมภาพนัธ ์2562 
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กองทุนเปิด แอล เอช เฟลก็ซิเบิ�ลเพื�อการเลี�ยงชีพ 
งบดลุ 

ณ วนัที� 63 พฤศจิกายน 012, 

 

หน่วย : บาท

หมายเหตุ 2561 2560

สินทร ัพย ์

เงนิลงทุนตามราคายุติธรรม 147,842,495.29 95,809,904.50

(ราคาทุนปี 2561 : 151,814,817.21 บาท)

(ราคาทุนปี 2560 : 93,768,652.35 บาท)

เงนิฝากธนาคาร 6 13,407,986.73             4,483,654.20       

ดอกเบี�ยและเงนิปันผลค้างรับ 74,302.84                  64,078.57           

ลกูหนี�จากการขายเงนิลงทุน 776,701.79                 8,836,678.50       

ค่าใช้จ่ายรอการตัดบญัชี -                           5,347.35             

รวมสินทร ัพย ์ 162,101,486.65              109,199,663.12     

หนี�สิน

เจ้าหนี�จากการซื�อเงนิลงทุน 2,971,148.64              9,816,271.22       

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 210,655.00                 125,723.17          

หนี�สนิอื�น 9,311.18                    12,341.34           

รวมหนี�สิน 3,191,114.82                  9,954,335.73         

สินทร ัพยส์ุทธิ 158,910,371.83              99,245,327.39       

สินทร ัพยส์ุทธิ :

ทุนที�ได้รับจากผูถ้ือหน่วยลงทุน 112,085,222.50           67,606,645.27      

กาํไรสะสม

บญัชีปรับสมดุล 41,152,030.62 20,353,189.40

กาํไรสะสมจากการดาํเนินงาน 5 5,673,118.71 11,285,492.72

สินทร ัพยส์ุทธิ 158,910,371.83              99,245,327.39       

สนิทรัพยสุ์ทธิต่อหน่วย 14.1776                     14.6798              

จาํนวนหน่วยลงทุนที�จาํหน่ายแลว้ทั �งหมด ณ วนัสิ�นรอบระยะเวลาบญัชี (หน่วย) 11,208,522.2003          6,760,664.4965    

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงนินี�
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กองทุนเปิด แอล เอช เฟลก็ซิเบิ�ลเพื�อการเลี�ยงชีพ (LHFLRMF) 

กองทุนเปิด แอล เอช เฟลก็ซิเบิ�ลเพื�อการเลี�ยงชีพ 
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน 

ณ วนัที� 63 พฤศจิกายน 012, 

 
 

หน่วย : บาท

การแสดงรายละเอยีดเงนิลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของอุตสาหกรรม

(%)

ชื�อหลกัทรัพย์ จาํนวนหน่วย อตัราดอกเบี�ย

พันธบตัร

พนัธบตัรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที� 24/182/61 (CB18D13A) 5,000           4,998,093.90          3.38                 -              13/12/2561

พนัธบตัรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที� 41/91/61 (CB19110B) 7,000           6,988,206.19          4.73                 -              10/1/2562

รวมพันธบตัร 11,986,300.09          8.11                      

หลกัทร ัพยจ์ดทะเบียน

หุ้นสามญั

เงินทุนและหลกัทร ัพย ์

บริษัท ออิอน ธนสนิทรัพย ์(ไทยแลนด์) จาํกัด (มหาชน) (AEONTS) 20,100         3,798,900.00          2.57                 

บริษัท บตัรกรุงไทย จาํกัด (มหาชน) (KTC) 90,800         3,087,200.00          2.09                 

บริษัท เมอืงไทย แคปปิตอล จาํกัด (มหาชน) (MTC) 79,000         3,890,750.00          2.63                 

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื�อสาร

กองทุนรวมโครงสร้างพื�นฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล (DIF) 211,200        3,083,520.00          2.09                 

บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั �น จาํกัด (มหาชน) (TRUE) 519,000        3,036,150.00          2.05                 

กองทุนรวมอสงัหาริมทร ัพยแ์ละกองทร ัสตเ์พื�อการลงทุนในอสงัหาริมทร ัพย ์

ทรัสต์เพื�อการลงทุนในอสงัหาริมทรัพยแ์ละสทิธิการเช่าดับบลวิเอชเอ พรีเมี�ยม โกรท (WHART) 65,600         701,920.00            0.48                 

การแพทย ์

บริษัท บางกอก เชน ฮอสปิทอล จาํกัด (มหาชน) (BCH) 178,400        3,264,720.00          2.21                 

บริษัท กรุงเทพดุสติเวชการ จาํกัด (มหาชน) (BDMS) 145,700        3,897,475.00          2.64                 

การท่องเที�ยวและสนัทนาการ

บริษัท โรงแรมเซน็ทรัลพลาซา จาํกัด (มหาชน) (CENTEL) 10,600         447,850.00            0.30                 

ขนส่งและโลจิสติกส ์

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จาํกัด (มหาชน) (AOT) 129,500        8,255,625.00          5.58                 

กองทุนรวมโครงสร้างพื�นฐานระบบขนส่งมวลชนทางราง บทีีเอสโกรท (BTSGIF) 104,100        1,238,790.00          0.84                 

มลูค่ายุติธรรม

อตัราส่วนของ

มลูค่ายุติธรรม (%) วนัครบกาํหนด
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กองทุนเปิด แอล เอช เฟลก็ซิเบิ�ลเพื�อการเลี�ยงชีพ (LHFLRMF) 

กองทุนเปิด แอล เอช เฟลก็ซิเบิ�ลเพื�อการเลี�ยงชีพ 
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ) 

ณ วนัที� 63 พฤศจิกายน 012, 

 

หน่วย : บาท

การแสดงรายละเอยีดเงนิลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของอุตสาหกรรม

(%)

ชื�อหลกัทรัพย์ จาํนวนหน่วย อตัราดอกเบี�ย

ธนาคาร

ธนาคาร กรุงเทพ จาํกัด (มหาชน) (BBL) 25,300         5,262,400.00          3.56                 

ธนาคาร กสกิรไทย จาํกัด (มหาชน) (KBANK) 28,800         5,572,800.00          3.77                 

ธนาคารเกียรตินาคิน จาํกัด (มหาชน) (KKP) 80,500         5,816,125.00          3.93                 

ธนาคาร กรุงไทย จาํกัด (มหาชน) (KTB) 93,100         1,880,620.00          1.27                 

ธนาคาร ไทยพาณิชย ์จาํกัด (มหาชน) (SCB) 33,800         4,698,200.00          3.18                 

บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จาํกัด (มหาชน) (TISCO) 40,200         3,216,000.00          2.18                 

ธุร กิจการเกษตร

บริษัท ศรีตรังแอโกรอนิดัสทรี จาํกัด (มหาชน) (STA) 4,400           72,160.00              0.05                 

ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์

บริษัท อนิโดรามา เวนเจอร์ส จาํกัด (มหาชน) (IVL) 128,400        6,933,600.00          4.69                 

บริษัท พทีีที โกลบอล เคมคิอล จาํกัด (มหาชน) (PTTGC) 41,300         3,242,050.00          2.19                 

พลงังานและสาธารณูปโภค

บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซนิเนอร์ยี� จาํกัด (มหาชน) (GPSC) 53,400         2,950,350.00          2.00                 

บริษัท กัลฟ์ เอน็เนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จาํกัด (มหาชน) (GULF) 19,800         1,499,850.00          1.01                 

บริษัท ไออาร์พซี ีจาํกัด (มหาชน) (IRPC) 531,100        3,239,710.00          2.19                 

บริษัท ปตท. จาํกัด (มหาชน) (PTT) 243,400        11,987,450.00        8.11                 

บริษัท ปตท. สาํรวจและผลติปิโตรเลยีม จาํกัด (มหาชน) (PTTEP) 51,400         6,784,800.00          4.59                 

บริษัท ไทยออยล ์จาํกัด (มหาชน) (TOP) 42,200         3,207,200.00          2.17                 

พัฒนาอสงัหาริมทร ัพย ์

บริษัท เซน็ทรัลพฒันา จาํกัด (มหาชน) (CPN) 41,100         3,113,325.00          2.11                 

บริษัท แลนด์แอนด์เฮา้ส ์จาํกัด (มหาชน) (LH) 266,800        2,694,680.00          1.82                 

บริษัท ดับบลวิเอชเอ คอร์ปอเรชั �น จาํกัด (มหาชน) (WHA) 1,190,300     4,951,648.00          3.35                 

พาณิชย ์

บริษัท เบอร์ล ี� ยุคเกอร์ จาํกัด (มหาชน) (BJC) 100,600        5,306,650.00          3.59                 

บริษัท ซ.ีพ.ีออลล ์ จาํกัด (มหาชน) (CPALL) 72,800         4,968,600.00          3.36                 

บริษัท สยามโกลบอลเฮา้ส ์จาํกัด (มหาชน) (GLOBAL) 118,100        2,350,190.00          1.59                 

มลูค่ายุติธรรม

อตัราส่วนของ

มลูค่ายุติธรรม (%) วนัครบกาํหนด
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กองทุนเปิด แอล เอช เฟลก็ซิเบิ�ลเพื�อการเลี�ยงชีพ (LHFLRMF) 

กองทุนเปิด แอล เอช เฟลก็ซิเบิ�ลเพื�อการเลี�ยงชีพ 
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ) 

ณ วนัที� 63 พฤศจิกายน 012, 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หน่วย : บาท

การแสดงรายละเอยีดเงนิลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของอุตสาหกรรม

(%)

ชื�อหลกัทรัพย์ จาํนวนหน่วย อตัราดอกเบี�ย

วสัด ุก่อสร้าง

บริษัท ปนูซเีมนต์นครหลวง จาํกัด (มหาชน) (SCCC) 8,900           3,933,800.00          2.66                 

สื�อและสิ�งพิมพ์

บริษัท แพลน บ ีมเีดีย จาํกัด (มหาชน) (PLANB) 215,500        1,379,200.00          0.93                 

อาหารและเครื�องด ื�ม

บริษัท เจริญโภคภัณฑอ์าหาร จาํกัด (มหาชน) (CPF) 98,300         2,457,500.00          1.66                 

บริษัท เอม็เคเรสโตรองต์กรุ๊ป จาํกัด (มหาชน) (M) 33,300         2,430,900.00          1.64                 

บริษัท โอสถสภา จาํกัด (มหาชน) (OSP) 46,400         1,160,000.00          0.78                 

ใบสาํคญัแสดงสิทธิที�จะซื�อหุ้น

พัฒนาอสงัหาริมทร ัพย ์

ใบสาํคัญแสดงสทิธิที�จะซื�อหุ้นสาํมญัเพิ�มทุนของบริษัท ย ูซติี� จาํกัด (มหาชน) ครั �งที�4 (U-W4) 4,348,720     43,487.20              0.03                 9/3/2566

รวมหลกัทร ัพยจ์ดทะเบียน 135,856,195.20        91.89                    

รวมเงินลงทุนท ั �งสิ�น (ราคาทุน 151,814,817.21 บาท) 147,842,495.29        100.00                  

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงนินี�

มลูค่ายุติธรรม

อตัราส่วนของ

มลูค่ายุติธรรม (%) วนัครบกาํหนด
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กองทุนเปิด แอล เอช เฟลก็ซิเบิ�ลเพื�อการเลี�ยงชีพ (LHFLRMF) 

กองทุนเปิด แอล เอช เฟลก็ซิเบิ�ลเพื�อการเลี�ยงชีพ 
งบกาํไรขาดทุน 

สาํหรบัปีสิ�นสุดวนัที� 63 พฤศจิกายน 012, 

 
 
 
 
 

หน่วย : บาท

หมายเหตุ 2561 2560

รายได ้จากการลงทุน

รายได้เงนิปันผล 3,035,895.27 2,062,815.22

รายได้ดอกเบี�ย 144,010.43 19,620.39

รายได้อื�น 3,694.93 -    

รวมรายได ้จากการลงทุน 3,183,600.63 2,082,435.61

ค ่าใช้จ่าย

ค่าธรรมเนียมการจัดการ 7, 8 1,414,448.59 586,444.13

ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ 7 34,169.81 20,689.44

ค่าธรรมเนียมนายทะเบยีน 7, 8 136,679.48            82,757.25                   

ค่าธรรมเนียมวชิาชีพ 30,000.00 30,000.00

ค่าใช้จ่ายในการดาํเนินโครงการ 22,757.43 17,945.26

รวมค ่าใช้จ่าย 1,638,055.31 737,836.08

รายได ้จากการลงทุนสุทธิ 1,545,545.32 1,344,599.53

รายการกาํไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน

รายการกาํไร(ขาดทุน)สุทธิที�เกิดขึ�นจากเงนิลงทุน (1,144,345.26) 4,689,299.10

รายการกาํไร(ขาดทุน)สุทธิที�ยงัไม่เกิดขึ�นจากเงนิลงทุน (6,013,574.07) 812,013.19

รวมรายการกาํไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน (7,157,919.33) 5,501,312.29

การเพิ� มขึ�น(ลดลง)ในสินทร ัพยส์ุทธิจากการดาํเนินงาน (5,612,374.01) 6,845,911.82

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงนินี�
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กองทุนเปิด แอล เอช เฟลก็ซิเบิ�ลเพื�อการเลี�ยงชีพ (LHFLRMF) 

กองทุนเปิด แอล เอช เฟลก็ซิเบิ�ลเพื�อการเลี�ยงชีพ 
งบแสดงการเปลี�ยนแปลงสินทรพัยส์ทุธิ 

สาํหรบัปีสิ�นสุดวนัที� 63 พฤศจิกายน 012, 

 
 

หน่วย : บาท

2561 2560

การเพิ� มขึ�น(ลดลง)ในสินทร ัพยส์ุทธิจากการดาํเนินงานในระหว่างปี

รายได้จากการลงทุนสุทธิ 1,545,545.32           1,344,599.53           

รายการกาํไร(ขาดทุน)สุทธิที�เกิดขึ�นจากเงนิลงทุน (1,144,345.26) 4,689,299.10

รายการกาํไร(ขาดทุน)สุทธิที�ยงัไม่เกิดขึ�นจากเงนิลงทุน (6,013,574.07) 812,013.19

การเพิ� มขึ�น(ลดลง)สุทธิในสินทร ัพยส์ุทธิจากการดาํเนินงาน (5,612,374.01)            6,845,911.82             

การเพิ� มขึ�น(ลดลง)ของทุนที�ได ้ร ับ(ที�ร ับซื�อค ืน)จากผู้ถือหน่วยลงทุนในระหว่างปี

มลูค่าหน่วยลงทุนที�ออกจาํหน่ายในระหว่างปี 75,024,549.58         65,496,873.42         

มลูค่าหน่วยลงทุนที�รับซื�อคืนในระหว่างปี (9,747,131.13)          (5,651,613.87)          

การเพิ� มขึ�นสุทธิของทุนที�ได ้ร ับจากผู้ถือหน่วยลงทุน 65,277,418.45           59,845,259.55           

การเพิ� มขึ�นของสินทร ัพยส์ุทธิในระหว่างปี 59,665,044.44           66,691,171.37           

สนิทรัพยสุ์ทธิต้นปี 99,245,327.39         32,554,156.02         

สินทร ัพยส์ุทธิปลายปี 158,910,371.83         99,245,327.39           

หน่วย : หน่วย

2561 2560

การเปลี�ยนแปลงของจาํนวนหน่วยลงทุน (มลูค่าหน่วยละ 10 บาท)

หน่วยลงทุนต้นปี 6,760,664.4965 2,410,723.4900

บวก หน่วยลงทุนที�ออกจาํหน่ายในระหว่างปี 5,094,790.1804 4,767,262.2822

หัก หน่วยลงทุนที�รับซื�อคืนในระหว่างปี (646,932.4766) (417,321.2757)

หน่วยลงทุน ณ วนัสิ�นปี 11,208,522.2003       6,760,664.4965         

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงนินี�



 

 

33 

 

กองทุนเปิด แอล เอช เฟลก็ซิเบิ�ลเพื�อการเลี�ยงชีพ (LHFLRMF) 

กองทุนเปิด แอล เอช เฟลก็ซิเบิ�ลเพื�อการเลี�ยงชีพ 
งบกระแสเงินสด 

สาํหรบัปีสิ�นสุดวนัที� 63 พฤศจิกายน 012, 

 

หน่วย : บาท

2561 2560

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน

การเพิ� มขึ�น(ลดลง)ในสินทร ัพยส์ุทธิจากการดาํเนินงาน (5,612,374.01)           6,845,911.82            

รายการปรับกระทบการเพิ�มขึ�น(ลดลง)สุทธิในสนิทรัพยส์ุทธิจากการดาํเนินงาน -

ให้เป็นเงนิสดสุทธิที�ได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดาํเนินงาน :-

การซื�อเงนิลงทุน (986,327,500.65) (1,010,442,253.49)

การจาํหน่ายเงนิลงทุน 927,244,514.19       947,700,129.53       

ส่วนตํ�ามลูค่าตราสารหนี�ตัดจาํหน่าย (107,523.66) -                      

การเพิ�มขึ�นในดอกเบี�ยและเงนิปันผลค้างรับ (10,224.27) (39,405.89)

การ(เพิ�มขึ�น)ลดลงในลกูหนี�จากการขายเงนิลงทุน 8,059,976.71 (8,510,533.68)

การ(เพิ�มขึ�น)ลดลงในค่าใช้จ่ายรอการตัดบญัชี 5,347.35 (5,347.35)

การเพิ�มขึ�น(ลดลง)ในเจ้าหนี�จากการซื�อเงนิลงทุน (6,845,122.58) 6,827,338.62          

การเพิ�มขึ�นในค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 84,931.83 80,536.10              

การเพิ�มขึ�น(ลดลง)ในหนี�สนิอื�น (3,030.16) 10,238.85              

รายการ(กาํไร)ขาดทุนสุทธิที�เกิดขึ�นจากเงนิลงทุน 1,144,345.26 (4,689,299.10)

รายการ(กาํไร)ขาดทุนสุทธิที�ยงัไม่เกิดขึ�นจากเงนิลงทุน 6,013,574.07 (812,013.19)

เงินสดสุทธิที�ใช้ไปในกิจกรรมดาํเนินงาน (56,353,085.92) (63,034,697.78)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน

การจาํหน่ายหน่วยลงทุนในระหว่างปี 75,024,549.58        65,496,873.42        

การรับซื�อคืนหน่วยลงทุนในระหว่างปี (9,747,131.13) (5,651,613.87)

เงินสดสุทธิที�ได ้มาจากกิจกรรมจดัหาเงิน 65,277,418.45          59,845,259.55          

เงินฝากธนาคารเพิ� มขึ�น(ลดลง)สุทธิ 8,924,332.53 (3,189,438.23)           

เงนิฝากธนาคาร ณ วนัต้นปี 4,483,654.20          7,673,092.43          

เงินฝากธนาคาร ณ วนัสิ�นปี (หมายเหตุข้อ 6) 13,407,986.73          4,483,654.20            

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงนินี�
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กองทุนเปิด แอล เอช เฟลก็ซิเบิ�ลเพื�อการเลี�ยงชีพ (LHFLRMF) 

กองทุนเปิด แอล เอช เฟลก็ซิเบิ�ลเพื�อการเลี�ยงชีพ 
ข้อม ูลทางการเงินที�สาํคญั 

สาํหรบัปีสิ�นสุดวนัที� 63 พฤศจิกายน 012, 

 
 
 

 

 หน่วย : บาท

สาํหร ับปีสิ�นสุด สาํหร ับปีสิ�นสุด สาํหร ับปีสิ�นสุด สาํหร ับปีสิ�นสุด สาํหร ับปีสิ�นสุด สาํหร ับงวด

2561 2560 2559 2558 2557 28/11/55 - 30/11/56

ข้อมูลผลการดาํเนินงาน (ต ่อหน่วย)

มลูค่าหน่วยลงทุนเริ�มแรก -                 -                 -                 -                 -                 10.0000

มลูค่าสนิทรัพยสุ์ทธิต้นปี/งวด 14.6798 13.5038 10.7761 11.1788 9.4796 -                        

รายได้(ขาดทุน)จากกิจกรรมลงทุน :

รายได้จากการลงทุนสุทธิ 0.1383 0.2310 0.1077 0.2156 0.1584 0.1193

รายการกาํไร(ขาดทุน)สุทธิที�เกิดขึ�นจากเงนิลงทุน (0.1024) 0.8055 1.5841 (0.1981) 1.0685 (0.1767)

รายการกาํไร(ขาดทุน)สุทธิที�ยงัไม่เกิดขึ�นจากเงนิลงทุน (0.5381) 0.1395 1.0359 (0.4202) 0.4723 (0.4630)

รายได้(ขาดทุน)จากกิจกรรมลงทุนทั �งสิ�น (0.5022) 1.1760 2.7277 (0.4027) 1.6992 (0.5204)

มูลค ่าสินทร ัพยส์ ุทธิปลายปี/งวด 14.1776             14.6798             13.5038             10.7761             11.1788             9.4796                        

อตัราส่วนของกาํไร(ขาดทุน)สุทธิต่อมลูค่าสนิทรัพยสุ์ทธิถัวเฉลี�ยระหว่างปี/งวด (%) (4.3934)           8.8500            24.6699           (2.6915)           17.7750           (5.5779)                  

อตัราส่วนทางการเงินที�สาํคญัและข้อมูลประกอบเพิ�มเติมที�สาํคญั

มลูค่าสนิทรัพยสุ์ทธิปลายปี/งวด (พนับาท) 158,910.37       99,245.33        32,554.16        12,217.81        7,526.49          5,277.49                 

อตัราส่วนของค่าใช้จ่ายรวมต่อมลูค่าสนิทรัพยสุ์ทธิถัวเฉลี�ยระหว่างปี/งวด (%) 1.2823            0.9538            0.9004            0.9475            1.2020            1.1782                   

อตัราส่วนรายได้จากการลงทุนรวมต่อมลูค่าสนิทรัพยสุ์ทธิถัวเฉลี�ยระหว่างปี/งวด(%) 2.4922            2.6921            1.8745            2.3887            2.8588            2.4574                   

อตัราส่วนของจาํนวนถัวเฉลี�ยถ่วงนํ�าหนักของการซื�อขายเงนิลงทุน

ระหว่างปี/งวดต่อมลูค่าสนิทรัพยส์ุทธิถัวเฉลี�ยระหว่างปี/งวด (%) ** 1,303.3464       2,531.3785       1,834.0940       1,043.1196       549.1928         465.8916                

ข้อมูลเพิ� มเติม **

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงนินี�

ไม่นับรวมเงนิลงทุนในเงนิฝากธนาคารและตั �วสญัญาใช้เงนิ และการซื�อขายเงนิลงทุนต้องเป็นรายการซื�อหรือขายเงนิลงทุนอย่างแท้จริงซึ�งไม่รวมถึงการซื�อโดยมสีญัญาขายคืน 

หรือการขายโดยมสีญัญาซื�อคืน
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กองทุนเปิด แอล เอช เฟลก็ซิเบิ�ลเพื�อการเลี�ยงชีพ (LHFLRMF) 

กองทุนเปิด แอล เอช เฟลก็ซิเบิ�ลเพื�อการเลี�ยงชีพ 
หมายเหตปุระกอบงบการเงิน 
สาํหรบัปีสิ�นสุดวนัที� 63 พฤศจิกายน 012, 

หน่วย : บาท  
1. ลกัษณะของกองทุนเปิด แอล เอช เฟลก็ซิเบิ�ลเพื�อการเลี�ยงชีพ 

กองทุนเปิด แอล เอช เฟลก็ซเิบิ�ลเพื�อการเลี�ยงชพี (“กองทุนฯ”) เป็นกองทุนรวมแบบผสมเพื�อการเลี�ยงชพีประเภทรบัซื�อ
คนืหน่วยลงทุน จดทะเบยีนกบัสํานักงานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ (“ก.ล.ต.”) เมื�อวนัที� 28 
พฤศจกิายน 2555 มูลค่าโครงการ 100 ลา้นบาท (แบ่งเป็น 10,000,000.0000 หน่วย มูลค่าหน่วยละ 10 บาท) โดยมมีูลค่า
จดทะเบยีนเริ�มแรก 2,950,064.11 บาท (แบ่งเป็น 295,006.4110 หน่วย มลูค่าหน่วยลงทุนละ 10 บาท) ซึ�งไม่มกีําหนด
ระยะเวลาสิ�นสดุโครงการ 

เมื�อวนัที� 17 กรกฎาคม 2560 กองทุนฯ ไดจ้ดทะเบยีนเพิ�มทุนโครงการอกีจํานวน 400 ลา้นบาท (แบ่งเป็น40,000,000.0000 
หน่วย มูลค่าหน่วยละ 10 บาท) รวมมูลค่าโครงการ 500 ล้านบาท (แบ่งเป็น 50,000,000.0000 หน่วย มูลค่าหน่วยละ 10 
บาท) 
กองทุนฯ จดัการโดย บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน แลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จาํกดั (“บรษิทัจดัการ”) 
กองทุนฯ มนีโยบายลงทุนแบบผสม (Mixed fund) ระหว่างตราสารแห่งหนี� และตราสารแห่งทุน โดยกองทุนจะลงทุนใน
หรอืมไีว้ซึ�งตราสารแห่งทุน ตราสารกึ�งหนี�กึ�งทุน ตราสารแห่งหนี� และหรอืเงนิฝาก รวมทั �งหลกัทรพัย์และทรพัย์สนิอื�น
หรอืการหาดอกผลโดยวธิอีื�นอย่างใดอย่างหนึ�งหรอืหลายอย่าง ตามที�สาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด
หรอืให้การเหน็ชอบ ตั �งแต่รอ้ยละ 0 ถึงร้อยละ 100 ของมูลค่าทรพัย์สนิสุทธขิองกองทุนฯ โดยปรบัเปลี�ยนสดัส่วนการ
ลงทุนใหเ้หมาะสมตามสถานการณ์เพื�อใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนไดร้บัผลตอบแทนที�เหมาะสม และเป็นการกระจายการลงทุน
เพื�อลดความเสี�ยงจากการลงทุน 
กองทุนฯ อาจลงทุนในหรอืมไีวซ้ึ�งสญัญาซื�อขายล่วงหน้า (Derivative) เพื�อลดความเสี�ยงในการลงทุน (Hedging) ทั �งนี� กอง
ทุนฯ จะไม่ลงทุนในหรอืมไีวซ้ึ�งตราสารที�มลีกัษณะของสญัญาซื�อขายล่วงหน้าแฝง (Structured note) ตราสารแห่งทุนของ
บรษิัทที�ไม่ได้จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย ์(Unlisted securities)  ตราสารหนี�ที�มอีนัดบัความน่าเชื�อถือตํ�ากว่าที�สามารถ
ลงทุนได ้(Non - investment grade) และตราสารแห่งหนี�ที�ไม่ไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเชื�อถอื (Unrated securities) 

 กองทุนฯ มนีโยบายไม่จ่ายเงนิปันผลแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน  

2. หลกัเกณฑใ์นการจดัทาํงบการเงิน 

2.1 งบการเงนินี�จดัทําขึ�นตามมาตรฐานการบญัชแีละมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ รวมถึงการตีความและแนวปฏบิตัิ
ทางการบญัชทีี�ประกาศใช้โดยสภาวชิาชพีบญัชี และการแสดงรายการในงบการเงนิได้จดัทําขึ�นตามหลกัการบญัชทีี�
รบัรองทั �วไปภายใต ้พระราชบญัญตักิารบญัช ีพ.ศ. 2543 ซึ �งหมายความถงึมาตรฐานการบัญชีที�ออกภายใต้
พระราชบญัญตัวิชิาชพีบญัช ีพ.ศ. 2547 และไดจ้ดัทาํขึ�นตามหลกัเกณฑแ์ละรปูแบบที�กาํหนดในมาตรฐานการบญัชฉีบบั
ที� 106 เรื�อง การบัญชีสําหรับกิจการที�ดําเนินธุรกิจเฉพาะด้านการลงทุน ประกอบกับประกาศของสํานักงาน
คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยแ์ละสมาคมบรษิทัจดัการลงทุน 

2.2 ในการจดัทํางบการเงนิใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานการบญัชแีละมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ผูบ้รหิารต้องใชก้ารประมาณ
และขอ้สมมตฐิานหลายประการซึ�งมผีลกระทบต่อการกาํหนดนโยบายและการรายงานจาํนวนเงนิที�เกี�ยวกบัสนิทรพัย ์หนี�สนิ 
รายได ้และค่าใชจ้่ายผลที�เกดิขึ�นจรงิจงึแตกต่างจากที�ประมาณการไว ้
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กองทุนเปิด แอล เอช เฟลก็ซิเบิ�ลเพื�อการเลี�ยงชีพ (LHFLRMF) 

กองทุนเปิด แอล เอช เฟลก็ซิเบิ�ลเพื�อการเลี�ยงชีพ 
หมายเหตปุระกอบงบการเงิน 
สาํหรบัปีสิ�นสุดวนัที� 63 พฤศจิกายน 012, 

หน่วย : บาท  

3.      มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ 

 มาตรฐานการรายงานทางการเงนิที�เริ�มมผีลบงัคบัในปีปัจจุบนัและที�จะมผีลบงัคบัในอนาคตมรีายละเอยีด ดงันี� 

3.1 การปฏิบตัิตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ 
สภาวชิาชพีบญัชไีดอ้อกและปรบัปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ซึ�งมผีลบงัคบัใชส้าํหรบัรอบระยะเวลาบญัชทีี�เริ�ม
ในหรอืหลงัวนัที� 1 มกราคม 2560 ซึ�งมาตรฐานการรายงานทางการเงนิดงักล่าวไมม่ผีลกระทบอย่างเป็นสาระสาํคญัต่อ
งบการเงนินี� 

3.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ที�ยงัไม ่ม ีผลบงัคบัใช้ 
นอกเหนือจากมาตรฐานการรายงานทางการเงนิที�ออกและปรบัปรุงใหม่ขา้งตน้ สภาวชิาชพีบญัชไีดอ้อกและปรบัปรุง
มาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัอื�นๆ ซึ�งมผีลบงัคบัสาํหรบัรอบระยะเวลาบญัชทีี�เริ�มในหรอืหลงัวนัที� 1 มกราคม 
2561 กองทุนฯ ไมม่แีผนที�จะนํามาตรฐานการรายงานทางการเงนิมาใชก่้อนวนัถอืปฏบิตั ิซึ�งฝ่ายบรหิารของกองทุนฯ ได้
ประเมนิแลว้เหน็ว่ามาตรฐานการรายงานทางการเงนิขา้งตน้จะไม่มผีลกระทบอย่างเป็นสาระสาํคญัต่องบการเงนิสาํหรบัปี
ที�เริ�มใชม้าตรฐานการบญัชดีงักล่าว 

4. นโยบายการบญัชีที�สาํคญั  

4.1 การรบัรูร้ายไดแ้ละค่าใชจ้่าย 
- ดอกเบี�ยรบั รบัรูเ้ป็นรายไดต้ามระยะเวลาที�พงึไดร้บัโดยคาํนึงถงึผลตอบแทนที�แทจ้รงิ 
- เงนิปันผลรบั รบัรูเ้ป็นรายไดต้ั �งแต่วนัที�ประกาศจา่ยและมสีทิธทิี�จะไดร้บั 
- บญัชสีว่นเกนิและสว่นตํ�ามลูค่าของตราสารหนี�ตดัจาํหน่ายตามวธิอีตัราดอกเบี�ยที�แทจ้รงิซึ�งยอดที�ตดัจาํหน่ายนี�แสดง

เป็นรายการปรบัปรุงกบัดอกเบี�ยรบั 
- กาํไรหรอืขาดทุนที�เกดิขึ�นจากการจาํหน่ายเงนิลงทุนรบัรูเ้ป็นรายไดห้รอืค่าใชจ้่าย ณ วนัที�จาํหน่ายเงนิลงทุน  
- ค่าใชจ้่ายรบัรูต้ามเกณฑค์งคา้ง 

4.2 เงนิลงทุนและการวดัค่าเงนิลงทนุ 
- เงนิลงทุนจะรบัรูเ้ป็นสนิทรพัยด์ว้ยจาํนวนตน้ทุนของเงนิลงทุน ณ วนัที�กองทุนฯ มสีทิธใินเงนิลงทุน ตน้ทุนของเงนิ

ลงทุนประกอบดว้ยรายจ่ายซื�อเงนิลงทุนและค่าใชจ้่ายโดยตรงทั �งสิ�นที�กองทุนฯ จ่ายเพื�อใหไ้ดม้าซึ�งเงนิลงทุนนั �น 
- เงนิลงทุนในตราสารทุนในความตอ้งการของตลาดที�มตีลาดซื�อขายคล่องรองรบั แสดงตามมลูค่ายุตธิรรมโดยใชร้าคา

ซื�อขายครั �งล่าสดุของวนัที�วดัค่าเงนิลงทุน ในกรณีที�ไม่มรีาคาดงักล่าวผูจ้ดัการกองทุนจะกาํหนดราคาโดยพจิารณา
ตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารกาํหนดมลูค่ายุตธิรรมของเงนิลงทุนเพื�อใชใ้นการคาํนวณมลูค่าทรพัยส์นิสทุธขิองกองทุนฯ 
ซึ�งประกาศโดยสมาคมบรษิทัจดัการกองทุน 

- เงนิลงทุนในตราสารหนี�ในประเทศแสดงดว้ยมลูค่ายตุธิรรม โดยใชร้าคาหรอือตัราผลตอบแทนจากการซื�อขายที�
ประกาศโดยสมาคมตลาดตราสารหนี�ไทย ณ วนัที�วดัค่าเงนิลงทนุ 

- กองทุนฯ ใชว้ธิรีาคาทุนตดัจาํหน่ายในการกาํหนดมลูค่ายุตธิรรมของตราสารหนี�ซึ�งมอีายุครบกาํหนดภายใน 90 วนั 
นบัตั �งแต่วนัที�ลงทุนและไม่มเีงื�อนไขการต่ออายุเมื�อมลูค่ายตุธิรรมของตราสารหนี�นั �นไมแ่ตกต่างจากราคาทุนตดั
จาํหน่ายอย่างเป็นสาระสาํคญั 
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กองทุนเปิด แอล เอช เฟลก็ซิเบิ�ลเพื�อการเลี�ยงชีพ (LHFLRMF) 

กองทุนเปิด แอล เอช เฟลก็ซิเบิ�ลเพื�อการเลี�ยงชีพ 
หมายเหตปุระกอบงบการเงิน 
สาํหรบัปีสิ�นสุดวนัที� 63 พฤศจิกายน 012, 

หน่วย : บาท  
- กาํไร(ขาดทุน)สทุธทิี�ยงัไม่เกดิขึ�นจากการปรบัมลูค่าเงนิลงทุนใหเ้ป็นมลูค่ายตุธิรรมจะรบัรูใ้นงบกาํไรขาดทุน ณ วนัที�

วดัค่าเงนิลงทุน 
- ราคาทุนของเงนิลงทุนที�จาํหน่ายใชว้ธิถีวัเฉลี�ยถ่วงนํ�าหนกั 

4.3 ค่าใชจ้่ายรอตดับญัช ี
 ค่าใชจ้่ายรอตดับญัช ีเป็นค่าธรรมเนียมการจดทะเบยีนเพิ�มทุน ตดัเป็นค่าใชจ้่ายโดยใชว้ธิเีสน้ตรงภายในระยะเวลา 1 ปี 

4.4 บญัชปีรบัสมดุล 
 บญัชปีรบัสมดุลถอืเป็นสว่นหนึ�งของกาํไรสะสมซึ�งจะบนัทกึเมื�อมกีารขายหรอืรบัซื�อคนืหน่วยลงทุนของกองทุนฯ เพื�อทาํ

ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนมสีว่นในสนิทรพัยส์ทุธขิองกจิการลงทุนหรอืไดร้บัสว่นแบ่งจากกจิการลงทุนเท่าเทยีมกนัไมว่่าผูถ้อื
หน่วยลงทุนนั �นจะลงทุนหรอืเลกิลงทุนในกจิการลงทุน ณ เวลาใด 

5. กาํไรสะสมจากการดาํเนินงานต้นปี 
 2561 2560 

รายไดจ้ากเงนิลงทุนสทุธสิะสม (เริ�มสะสม 28 พ.ย. 55) 
     
1,826,528.73      481,929.20 

กาํไรสทุธทิี�เกดิขึ�นจากเงนิลงทุนสะสม (เริ�มสะสม 28 พ.ย. 55) 
     
7,417,711.84 

     
2,728,412.74 

กาํไรสทุธทิี�ยงัไม่เกดิขึ�นจากเงนิลงทุนสะสม (เริ�มสะสม 28 พ.ย. 55)  2,041,252.15    
    
1,229,238.96 

กาํไรสะสมจากการดาํเนินงานต้นปีทั �งสิ�น   11,285,492.72    4,439,580.90 

6. เงินฝากธนาคาร 

  ณ วนัที� 30 พฤศจกิายน 2561 และ 2560 เงนิฝากธนาคาร ประกอบดว้ย 

 อตัราดอกเบี�ยต่อปี (%) จาํนวนเงนิ 

 2561 2560 2561 2560 

 ธนาคาร ไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน) 0.375 0.375 13,407,986.73 4,483,654.20 
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กองทุนเปิด แอล เอช เฟลก็ซิเบิ�ลเพื�อการเลี�ยงชีพ 
หมายเหตปุระกอบงบการเงิน 
สาํหรบัปีสิ�นสุดวนัที� 63 พฤศจิกายน 012, 

หน่วย : บาท  

7. ค ่าใช้จ่าย 

บรษิัทหลกัทรพัย์จดัการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จํากดั เป็นผู้จดัการกองทุนฯ และนายทะเบียนหน่วยลงทุน โดยมี
ธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน) เป็นผูด้แูลผลประโยชน์ของกองทุนฯ 
ค่าธรรมเนียมการจดัการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (ร้อยละต่อปีของมูลค่า
ทรพัยส์นิทั �งหมดหกัดว้ยมูลค่าหนี�สนิทั �งหมด ทั �งนี� มูลค่าหนี�สนิทั �งหมดไม่รวมค่าธรรมเนียมการจดัการ ค่าธรรมเนียม
ผูด้แูลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบยีนหน่วยลงทุน ณ วนัที�คาํนวณ) ซึ�งสามารถสรุปไดด้งันี� :- 
ค่าใชจ้่าย นโยบายการกาํหนดราคา 

ค่าธรรมเนียมการจดัการ ไม่เกนิรอ้ยละ 2.14 ต่อปี 
ค่าธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน์ ไม่เกนิรอ้ยละ 0.11 ต่อปี 
ค่าธรรมเนียมนายทะเบยีน ไม่เกนิรอ้ยละ 0.16 ต่อปี 

ค่าธรรมเนียมดงักล่าวรวมภาษมีลูค่าเพิ�ม 

8. รายการบญัชีที�เกี�ยวข้องกนั 

ในระหว่างปี กองทุนฯ มีรายการบญัชีที�สําคญักบับรษิัทจดัการและกจิการอื�นซึ�งมีผู้ถือหุ้นและ/หรอืกรรมการเดยีวกนักบั
บรษิทัจดัการกองทุนและกองทุนฯ โดยสามารถสรุปไดด้งันี� 
กจิการที�เกี�ยวขอ้งกนั ประกอบดว้ย :- 

ชื�อกจิการที�เกี�ยวขอ้งกนั ลกัษณะความสมัพนัธ ์

บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน แลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จาํกดั ผูจ้ดัการกองทุนและนายทะเบยีนหน่วยลงทุน 

บรษิทัหลกัทรพัย ์แลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จาํกดั (มหาชน) ผูถ้อืหุน้ใหญ่ร่วมกนั 

บรษิทั แลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จาํกดั (มหาชน) ผูถ้อืหุน้ใหญ่ในบรษิทัใหญ่ 

บรษิทั ควอลติี� เฮา้ส ์จาํกดั (มหาชน) ผูถ้อืหุน้ใหญ่ทางออ้มในบรษิทัใหญ่ 

รายการระหว่างกนัที�สาํคญั มีดงัต่อไปนี�  

  สาํหรบัปีสิ�นสดุวนัที� 30 พฤศจกิายน 

 นโยบายการกาํหนดราคา 2561 2560 

• บริษทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน แลนด ์แอนด ์เฮ้าส ์จาํกดั  

ค่าธรรมเนียมการจดัการ ตามเกณฑท์ี�ระบุในหนงัสอืชี�ชวน 1,414,448.59 586,444.13 

ค่าธรรมเนียมนายทะเบยีน ตามเกณฑท์ี�ระบุในหนงัสอืชี�ชวน 136,679.48 82,757.25 
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กองทุนเปิด แอล เอช เฟลก็ซิเบิ�ลเพื�อการเลี�ยงชีพ 
หมายเหตปุระกอบงบการเงิน 
สาํหรบัปีสิ�นสุดวนัที� 63 พฤศจิกายน 012, 

หน่วย : บาท  

  สาํหรบัปีสิ�นสดุวนัที� 30 พฤศจกิายน 

 นโยบายการกาํหนดราคา 2561 2560 

• บริษทัหลกัทรพัย ์แลนด ์แอนด ์เฮ้าส ์จาํกดั (มหาชน) (ในฐานะผูค้า้หลกัทรพัย)์ 

ซื�อหลกัทรพัย ์ ราคาตลาด 51,926,239.69 45,761,593.56 

ขายหลกัทรพัย ์ ราคาตลาด 38,154,009.89 41,158,989.01 

ค่านายหน้า ราคาตลาด 144,543.68 139,496.08 

• บริษทั แลนด ์แอนด ์เฮ้าส ์จาํกดั (มหาชน) (ในฐานะผูอ้อกหลกัทรพัย)์ 

ซื�อหลกัทรพัย ์ ราคาตลาด 6,821,002.13 2,426,328.02 

ขายหลกัทรพัย ์ ราคาตลาด 6,119,377.73 - 

เงนิปันผลรบั ตามราคาที�ประกาศจ่าย 68,600.00 - 

• บริษทั ควอลิตี� เฮ้าส ์จาํกดั (มหาชน) (ในฐานะผูอ้อกหลกัทรพัย)์ 

ซื�อหลกัทรพัย ์ ราคาตลาด 3,070,483.33 -    

ขายหลกัทรพัย ์ ราคาตลาด 3,151,976.11 -    

 ยอดคงเหลือที�ม ีสาระสาํคญักบักิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั มีดงัต่อไปนี� 

  ณ วนัที� 30 พฤศจกิายน 

 นโยบายการกาํหนดราคา 2561 2560 

• บริษทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน แลนด ์แอนด ์เฮ้าส ์จาํกดั  

ค่าธรรมเนียมการจดัการคา้งจ่าย 164,231.80 85,087.30 

ค่าธรรมเนียมนายทะเบยีนคา้งจา่ย 13,138.54 8,508.70 

• บริษทั แลนด ์แอนด ์เฮ้าส ์จาํกดั (มหาชน)  

หลกัทรพัย ์ ราคาตลาด 2,694,680.00 2,355,150.00 
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กองทุนเปิด แอล เอช เฟลก็ซิเบิ�ลเพื�อการเลี�ยงชีพ 
หมายเหตปุระกอบงบการเงิน 
สาํหรบัปีสิ�นสุดวนัที� 63 พฤศจิกายน 012, 

หน่วย : บาท  

9. ข้อม ูลเกี�ยวกบัการซื�อขายเงินลงทุน 

 กองทุนฯ ไดซ้ื�อและขายเงนิลงทนุสาํหรบัปีสิ�นสดุวนัที� 30 พฤศจกิายน 2561 และ 2560 โดยไม่รวมเงนิลงทุนในเงนิฝาก
ธนาคารและตั �วสญัญาใชเ้งนิเป็นจาํนวนเงนิ 1,913.57 ลา้นบาท และ 1,958.14 ลา้นบาท 
โดยคดิเป็นอตัรารอ้ยละ 1,497.9709 และ 2,531.3785 ต่อมลูคา่สนิทรพัยส์ทุธถิวัเฉลี�ยระหว่างปี ตามลาํดบั 

10. เคร ื�องม ือทางการเงิน 

กองทุนฯ มนีโยบายที�จะบรหิารความเสี�ยงของเครื�องมอืทางการเงนิ ดงันี� 
10.1 มลูค่ายุตธิรรม (Fair Value) 
 เนื�องจากสนิทรพัยแ์ละหนี�สนิทางการเงนิของกองทุนฯ ณ วนัที�ในงบการเงนิส่วนใหญ่จดัอยู่ในประเภทระยะสั �น อกีทั �ง 

สนิทรพัย์ส่วนใหญ่เป็นหลกัทรพัย์ในความต้องการของตลาดที�แสดงมูลค่ายุติธรรม โดยใช้ราคาที�ซื�อขายกนัในตลาด 
ดงันั �น กองทุนฯ เชื�อว่ามูลค่าตามบญัชขีองสนิทรพัยแ์ละหนี�สนิทางการเงนิดงักล่าวจงึแสดงมูลค่าไม่แตกต่างจากมูลค่า
ยุตธิรรมอย่างมสีาระสาํคญั 

10.2 ความเสี�ยงจากการดาํเนินงานของผูอ้อกตราสาร (Business Risk) 
ความเสี�ยงจากผลการดาํเนินงานหรอืฐานะการเงนิของผูอ้อกตราสารที�ไดร้บัผลกระทบจากความสามารถในการทํากาํไร
ของผูอ้อกตราสาร ซึ�งอาจกระทบต่อราคาซื�อขายของตราสาร อย่างไรกต็าม กองทุนฯ จะพจิารณาคดัเลอืกหลกัทรพัยท์ี�
จะลงทุน โดยการวเิคราะหส์ถานะการเงนิ ผลการดําเนินงาน การบรหิารงาน เพื�อประกอบการตดัสนิใจลงทุน และยงัจะ
ทําการติดตามขอ้มูลข่าวสารของผู้ออกตราสารอย่างใกล้ชดิและต่อเนื�อง รวมทั �งการวเิคราะห์ธุรกจิและอุตสาหกรรม
ประเภทเดยีวกบัผูอ้อกตราสารอย่างสมํ�าเสมอเพื�อปรบัเปลี�ยนแผนการลงทุนอย่างเหมาะสม 

10.3 ความเสี�ยงจากความสามารถในการชาํระหนี�ของผูอ้อกตราสาร (Credit Risk) 
ความเสี�ยงจากการที�ผูอ้อกตราสารไม่สามารถชําระคนืเงนิตน้และ/หรอืดอกเบี�ยไดต้ามกําหนดเวลาหรอืชําระไม่ครบตาม
จํานวนที�ไดส้ญัญาไว ้อย่างไรกต็าม กองทุนฯ จะวเิคราะห์คุณภาพและความสามารถในการชําระหนี�ของผูอ้อกตราสาร 
และทบทวนฐานะการเงนิและความน่าเชื�อถอืของผูอ้อกตราสารอย่างสมํ�าเสมอ 

10.4 ความเสี�ยงดา้นการตลาด (Market Risk) 
 ความเสี�ยงจากการเปลี�ยนแปลงราคา หรอื ผลตอบแทนโดยรวมของตราสารซึ�งขึ�นอยู่กบัปัจจยัต่างๆ เช่น แนวโน้มของ

อตัราดอกเบี�ย ความผนัผวนของค่าเงนิ ปัจจยัพื�นฐานทางเศรษฐกจิ ผลประกอบการของผูอ้อกตราสาร ปรมิาณการซื�อ
ขายหุน้หรอืตราสารหนี� เป็นต้น ซึ�งสง่ผลใหร้าคาตราสารที�กองทุนฯ ไดล้งทุนไวอ้าจเพิ�มขึ�นหรอืลดลงตลอดเวลา อย่างไร
กต็าม กองทุนฯ จะวเิคราะหแ์ละวจิยัปัจจยัต่างๆ ที�มผีลต่อการเปลี�ยนแปลงของราคาตราสารอย่างต่อเนื�องและสมํ�าเสมอ 
เพื�อนําไปใชป้ระกอบการตดัสนิใจปรบัเปลี�ยนสดัสว่นในการลงทุนในตราสารแต่ละประเภทใหเ้หมาะสมกบัสภาวการณ์ใน
ช่วงเวลาต่างๆ  

10.5 ความเสี�ยงจากการขาดสภาพคล่องของตราสาร (Liquidity Risk) 
 ความเสี�ยงจากการไม่สามารถจําหน่ายตราสารนั �นๆ ได้ในช่วงเวลาที�ต้องการหรืออาจไม่ได้ราคาตามที�คาดหวงัไว ้

อย่างไรกต็าม กองทุนฯ จะพจิารณาลงทุนในหลกัทรพัยท์ี�มสีภาพคล่องใหส้อดคลอ้งกบัประเภทลกัษณะและนโยบายการ
ลงทุนของกองทุนฯ อย่างเหมาะสม เพื�อใหม้คีวามคล่องตวัในการบรหิารกองทุนฯ ทั �งนี� แนวทางการบรหิารความเสี�ยง 
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กองทุนเปิด แอล เอช เฟลก็ซิเบิ�ลเพื�อการเลี�ยงชีพ 
หมายเหตปุระกอบงบการเงิน 
สาํหรบัปีสิ�นสุดวนัที� 63 พฤศจิกายน 012, 

หน่วย : บาท  
 จากการขาดสภาพคล่องของตราสารจะขึ�นอยู่กบัการพจิารณาตดัสนิใจของกองทนุฯ โดยคาํนึงถงึผลประโยชน์สงูสดุของผู้

ถอืหน่วยลงทุนเป็นสาํคญั 

11. การอนุมตัิงบการเงิน 

 งบการเงนินี�ไดร้บัอนุมตัใิหอ้อกโดยผูม้อีาํนาจของกองทุนฯ เมื�อวนัที� CC กุมภาพนัธ ์2562  
 


