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กองทุนเปิด แอล เอช เฟลก็ซิเบ้ิลเพื่อการเลี้ยงชีพ (LHFLRMF) 

กองทุนเปิด แอล เอช เฟลก็ซิเบ้ิลเพื่อการเลี้ยงชีพ (LHFLRMF) 

ประเภทโครงการ : กองทุนรวมแบบผสมเพื่อการเลีย้งชพี  
 

นโยบายการลงทุน : กองทุนมนีโยบายทีจ่ะลงทุนแบบผสม (Mixed Fund) ระหว่างตราสารแห่งหนี้ และตราสารแห่งทุน โดย

กองทุนจะลงทุนในหรอืมีไว้ซึ่งตราสารแห่งทุน ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ตราสารแห่งหนี้ และหรอืเงนิฝาก 

รวมทัง้หลกัทรพัย์และทรพัยส์นิอื่นหรอืการหาดอกผลโดยวธิอีื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรอืหลายอย่าง ตามที่

ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนดหรอืให้ความเห็นชอบ ตัง้แต่ร้อยละ 0 ถึงร้อยละ 100 

ของมูลค่าทรพัย์สนิสุทธขิองกองทุน โดยจะปรบัเปลี่ยนสดัส่วนการลงทุนใหเ้หมาะสมตามสถานการณ์ใน

แต่ละขณะ เพื่อให้ผูถ้ือหน่วยลงทุนได้รบัผลตอบแทนที่เหมาะสม และเป็นการกระจายการลงทุนเพื่อลด

ความเสีย่งจากการลงทุน  
  

 ทัง้นี้ กองทุนอาจจะพิจารณาลงทุนในหน่วย private equity ตามประกาศส านักงานคณะกรรมการ 

ก.ล.ต. ไม่เกนิรอ้ยละ 20 ของมลูค่าทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุน 

 กองทุนอาจจะพจิารณาลงทุนในหรอืมไีวซ้ึ่งสญัญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivative) โดยมวีตัถุประสงค์เพื่อ

ป้องกนัความเสีย่งจากการลงทุน (Hedging) ตามหลกัเกณฑท์ีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด 
  

 ทัง้นี้ กองทุนจะไม่ลงทุนในหรอืมไีวซ้ึ่งตราสารทีม่ลีกัษณะของสญัญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured 

Note) ตราสารแห่งทุนของบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ (Unlisted securities)      

ตราสารหนี้ที่มอีนัดบัความน่าเชื่อถือต ่ากว่าที่สามารถลงทุนได้ (non - investment grade) และตราสาร

แห่งหนี้ทีไ่ม่ไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเชื่อถอื (Unrated Securities) 
  

 กองทุนอาจมีไว้ซึ่งตราสารแห่งหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต ่ากว่าที่สามารถลงทุนได้ (non - 

investment grade) เฉพาะกรณีที่ตราสารแห่งหนี้นัน้ได้รบัการจดัอนัดบัความน่าเชื่อถือที่สามารถ

ลงทุนได ้(Investment grade) ขณะทีก่องทุนลงทุนเท่านัน้ 
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เรยีน ท่านผูถ้อืหน่วยลงทุน 
 กองทุนเปิด แอล เอช เฟลก็ซเิบิล้เพื่อการเลีย้งชพี  

 บรษิัทหลกัทรพัย์จดัการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จ ากัด ขอน าส่ง “รายงานสรุปสถานะการลงทุน” เพื่อรายงาน      
ผลการด าเนินงานของกองทุนตัง้แต่วนัที ่1 ธนัวาคม 2562 ถงึวนัที ่30 พฤศจกิายน 2563 มาเพื่อโปรดทราบ 

สภาพตลาดในรอบบญัชีตัง้แต่ 1 ธนัวาคม 2562 ถึงวนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2563 

 ตลาดหุน้ไทยในเดอืน ธ.ค. ยงัคงซื้อขายดว้ยความผนัผวนทีสู่ง โดย SET Index แกว่งตวัลงในช่วงครึง่แรกของเดอืน 
ไปท าจุดต ่าสุดของเดอืน ที่ 1,543.22 เมื่อวนัที่ 17 ธ.ค. ด้วยแรงกดดนัจากแนวโน้มเศรษฐกิจไทยที่ยงัอยู่ในช่วงถูกปรบัลด
ประมาณการต่อเน่ือง ทัง้ส าหรบัปี 2562 และปี 2563 ผนวกกบัความกงัวลต่อปัจจยัการเมอืงทัง้ประเดน็ความเคลื่อนไหวนอก
สภา และคะแนนเสยีงของรฐับาลในสภาฯ ทีไ่ม่ไดแ้ขง็แกร่งมากนัก อย่างไรกด็ ีในช่วงครึง่หลงัของเดอืนนัน้ SET Index ฟ้ืนตวั
ได้บ้างแม้ปรมิาณการซื้อขายจะค่อนขา้งเบาบางและยงัไม่การยนืยนัการปรบัตวัขึ้นชดัเจนมากนัก โดยปัจจยัสนับสนุนการรี
บาวดไ์ดแ้ก่ 1) ประเดน็การเจรจาการคา้ระหว่างสหรฐัฯ และจนี ซึง่สามารถตกลงดลีการคา้ในเฟสแรกได ้และจะมกีารลงนามกนั
หลงัช่วงหยุดปีใหม่ 2) การฟ้ืนตวัของราคาน ้ามนัดบิซึ่งไดส่้งผลดตี่อหุน้ตวัหลกั ๆ ในกลุ่มพลงังานและกลุ่มปิโตรเคม ี3) แรงซื้อ
กลบัในหุ้นจ าพวกที่เรยีกว่า global cyclical plays ที่ราคาหุ้นได้ปรบัลดลงค่อนขา้งมากในช่วงก่อนหน้านี้ โดยมปัีจจยักระตุ้น
ราคาหุ้นจากแนวโน้มภาคการผลติและแนวโน้มการค้าของโลกที่น่าจะดูดขีึ้นบ้างในปี 2563 ทัง้นี้ดชันีฯ ปิดเดอืน ธ.ค. และปี 
2562 ที ่1,579.84 จุด ลดลง 0.68% จากเดอืนก่อนหน้า ดว้ยมลูค่าการซื้อขายเฉลี่ย 4.68 หมื่นลา้นบาท (5.20 หมื่นล้านบาทใน
เดอืน พ.ย.) ดา้นนักลงทุนต่างชาตขิายสุทธ ิ2.45 หมื่นลา้นบาท นักลงทุนสถาบนัในประเทศซื้อสุทธ ิ2.48 หมื่นล้านบาท พอร์ต 
บล. ขายสุทธ ิ1.9 พนัลา้นบาท และนักลงทุนรายบุคคลซื้อสุทธ ิ1.6 พนัลา้นบาท  

ตลาดหุน้ไทยในเดอืน ม.ค. 2563 ปรบัตวัลดลงค่อนขา้งแรง และซื้อขายดว้ยความผนัผวนสูง โดยในช่วงครึง่แรกของ
เดอืน SET Index ซื้อขายอยู่ในกรอบแคบ ๆ และมชี่วงปรบัขึ้นได้บ้าง หลงัจากนักลงทุนมคีวามหวงัมากขึ้นต่อการฟ้ืนตวัของ
เศรษฐกิจโลกหลงัจากสหรฐัฯ และจนีบรรลุดลีการคา้เฟสที ่1 ได้ ณ วนัที ่15 ม.ค. อย่างไรกด็ใีนช่วงครึง่หลงัของเดอืน พบว่า
ภาวะการลงทุนในตลาดหุ้นไทยเป็นลบมากขึน้อย่างชดัเจน หลงัจากประเทศจนีมกีารระบาดอย่างหนักของ Coronavirus และ
พบการตดิเชือ้ในต่างประเทศเป็นครัง้แรกในวนัที ่20 ม.ค. ส่งผลใหท้างการจนีตดัสนิใจหา้ม package tour ในประเทศจนีท าการ
ขายทวัร์ใหน้ักท่องเทีย่ว กระทบแนวโน้มการท่องเทีย่วและเศรษฐกจิไทยอย่างมนีัยส าคญั และน าไปสู่การปรบัลดประมาณการ
เศรษฐกิจเพิม่เติมในช่วงหลายวนัที่ผ่านมา นอกจากนี้ประเด็นเศรษฐกิจภายในประเทศก็มคีวามไม่แน่นอนมากขึ้น หลงัจาก
ประเดน็การเสยีบบตัรแทนกนัของ ส.ส. บางราย ท าใหต้้องมกีารยื่นศาลฯ ตคีวาม พ.ร.บ. งบประมาณปี 2563 ทีผ่่านสภาฯ ไป
แล้ว ดชันีฯ ปิดที ่1,514.14 ลดลง 4.16% ดว้ยมูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวนัที ่6.25 หมื่นล้านบาท (4.68 หมื่นล้านบาทในเดอืน 
ธ.ค. 2562) ดา้นนักลงทุนต่างชาตขิายสุทธ ิ1.73 หมื่นลา้นบาท สถาบนัภายในประเทศขายสุทธ ิ1.23 หมื่นลา้นบาท พอร์ต บล. 
ขายสุทธ ิ821 ลา้นบาท และนักลงทุนรายบุคคลซื้อสุทธ ิ3.05 หมื่นลา้นบาท  
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ตลาดหุน้ไทยในเดอืน ก.พ. 2553 ปรบัตวัลดลงแรงมาก โดยปัจจยัลบทีส่ าคญัไดแ้ก่การระบาดของโคโรนาไวรสั Covid-
19 ทีก่ระจายออกไปในหลายทวปี ไม่เพยีงแต่ในประเทศจนีเท่านัน้ ส่งผลใหค้วามเสีย่งของเศรษฐกจิโลกชะลอตวัไดย้กระดบัขึน้
ค่อนขา้งมาก ขณะทีก่ารบรหิารจดัการไวรสัดงักล่าวภายในประเทศไทย เผชญิความทา้ทายมากขึ้น หลงัจากมผีู้ป่วยที่ปกปิด
ขอ้มลูการเดนิทางส่งผลใหป้ระชาชนจ านวนหนึ่งมคีวามเสีย่งจะตดิไวรสั ซึง่ประเดน็ขา่วดงักล่าวไดก้ดดนั SET Index อย่างหนัก
ในช่วงปลายเดอืน ก.พ. ทัง้นี้ในเดอืน ก.พ. ยงัเป็นช่วงรายงานผลประกอบการไตรมาส 4/2562 ซึ่งตัวเลขผลประกอบการส่วน
ใหญ่ออกมาไม่สดใส เป็นปัจจยักดดนัราคาหุน้อกีทางหนึ่ง เน่ืองจากมโีอกาสค่อนขา้งสงูทีน่ักวเิคราะห์จะทยอยปรบัลดประมาณ
การ GDP และ EPS ของตลาดหุน้ไทยอกีรอบหนึ่งจากปัจจยัลบต่าง ๆ ขา้งต้น และเราพบว่าปัจจยัลบต่าง ๆ ดงักล่าวไดบ้ดบงั
พฒันาการเชงิบวกทางการเมอืงหลายประการในเดอืน ก.พ. ทัง้นี้ดชันีฯ ปิดที่ 1,340.52 ลดลง 11.5% ด้วยมูลค่าการซื้อขาย
เฉลีย่ต่อวนัที ่6.52 หมื่นลา้นบาท (6.25 หมื่นลา้นบาทในเดอืน ม.ค.) ดา้นนักลงทุนต่างประเทศขายสุทธ ิ1.96 หมื่นลา้นบาท นัก
ลงทุนสถาบนัภายในประเทศขายสุทธ ิ3.9 พนัลา้นบาท พอรต์ บบล. ซื้อสุทธ ิ39 ล้านบาท และนักลงทุนรายบุคคลซื้อสุทธ ิ2.35 
หมื่นลา้นบาท  

ตลาดหุน้ไทยในเดอืน ม.ีค. ปรบัตวัลดลงรุนแรงมาก เนื่องจากปัจจยัลบทีม่นีัยส าคญัต่อเศรษฐกจิโลก เศรษฐกิจไทย 
และแนวโน้มก าไร บจ. กล่าวคอืไวรสั Covid-19 ระบาดไปทัว่โลก โดยเฉพาะในประเทศหลกั ๆ อย่างสหรฐัฯ และยโูรโซน ส่งผล
ใหท้ศิทาง GDP โลกปีนี้น่าจะเขา้สู่ภาวะถดถอย และน่าจะกระทบเศรษฐกจิไทยเช่นกนั ขณะทีท่างการไทยประกาศสถานการณ์
ฉุกเฉินและสัง่ปิดห้างรา้น สถานบนัเทงิต่าง ๆ ส่งผลให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจในเดอืน ม.ีค. น่าจะชะลอตวัมากต่อเนื่องไปใน
เดอืน เม.ย. เช่นกนั ทัง้นี้แนวโน้ม GDP ของประเทศไทยปีนี้น่าจะตดิลบเช่นกนั ส่งผลใหก้ าไร บจ. มโีอกาสชะลอตวัมากกว่าที่
ประเมนิ ณ ขณะนี้ ขณะที่หุ้นกลุ่มพลงังานซึ่งมนี ้าหนักในการค านวณดชันีฯ ค่อนขา้งสูง ก็ได้รบัผลกระทบค่อนขา้งมากจ าก
สงครามราคาน ้ามนัทีเ่กดิขึน้อย่างชดัเจนหลงัจากทีป่ระชุม OPEC+ เมื่อต้นเดอืน ม.ีค. ไม่สามารถหาขอ้สรุปใด ๆ เกี่ยวกบัการ
ลดปรมิาณการผลติได ้ส่งผลใหร้าคาน ้ามนัดบิร่วงรุนแรงในช่วงหลายสปัดาหท์ีผ่่านมา โดยในเดอืนทีแ่ลว้ ดชันีฯ ปิดที ่1,125.86 
ลดลง 16.0% ดว้ยมลูค่าการซื้อขายเฉลีย่ 7.13 หมื่นลา้นบาท (6.52 หมื่นลา้นบาทในเดอืน ก.พ.) ดา้นนักลงทุนต่างชาตขิายสุทธ ิ
7.84 หมื่นลา้นบาท นักลงทุนสถาบนัในประเทศซื้อสุทธ ิ4.24 หมื่นลา้นบาท พอรต์ บล. ขายสุทธ ิ6.6 พนัลา้นบาท และนักลงทุน
รายบุคคลซื้อสุทธ ิ4.26 หมื่นลา้นบาท  

ตลาดหุน้ไทยในเดอืน เม.ย. 2563 ฟ้ืนตวัไดแ้ข็งแกร่งกว่าทีเ่ราประเมนิไว ้โดยเราพบว่าปัจจยับวกหลกัๆ ทีส่นับสนุน
ตลาดหุน้โลกและตลาดหุน้ไทยไดแ้ก่ 1) สถานการณ์การตดิเชือ้ Covid-19 ในประเทศหลกั ๆ รวมทัง้ประเทศไทย ซึง่มจี านวนผู้
ตดิเชือ้รายวนัลดลงอย่างต่อเนื่อง และสรา้งความมัน่ใจใหก้บันักลงทุนว่าการตดิเชือ้ไดผ้่านพน้จุดทีรุ่นแรงสุดไปแลว้ 2) มแีรงเกง็
ก าไรข่าวเกี่ยวกบัวคัซีนและยารกัษา Covid-19 เขา้มาสนับสนุนตลาดหุ้นเป็นระยะ ๆ และ 3) หลายประเทศทยอยผ่อนคลาย
มาตรการคุ้มเขม้ และมาตรการเวน้ระยะทางสงัคม ส่งผลให้ตลาดมองว่าตวัเลขเศรษฐกิจ ในช่วงปัจจุบนัอาจเป็นช่วงที่แย่ที่สุด
แล้ว และภาวะเศรษฐกจิโลกรวมทัง้เศรษฐกจิไทยในช่วงครึง่หลงัของปีนี้น่าจะดขีึน้ไม่มากกน้็อย ทัง้นี้ปัจจยับวกต่าง ๆ ขา้งต้น 
ได้บดบงัการร่วงหนักของตลาดน ้ามนัโลก หลงัจากภาวะอุปทานส่วนเกนิและการทีค่ลงัเกบ็น ้ามนัในสหรฐัฯ ใกล้เต็มความจุได้
กดดนัราคาน ้ามนัอย่างหนักตลอดเดอืน เม.ย. ดชันีฯ SET ปิดเดอืน เม.ย. 1,301.66 จุด เพิม่ขึ้น 15.6% จากสิ้นเดอืน เม.ย. 
ดว้ยมูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยที ่6.75 หมื่นล้านบาท เทยีบกบั 7.13 หมื่นล้านบาทในเดอืน ม.ีค. ดา้นนักลงทุนต่างชาติขายสุทธ ิ
4.70 หมื่นล้านบาท นักลงทุนสถาบนัในประเทศซื้อสุทธิ 2.37 หมื่นล้านบาท พอร์ตบล.ซื้อสุทธ ิ4.5 พนัล้านบาท และนักลงทุน
รายบุคคลซื้อสุทธ ิ1.88 หมื่นลา้นบาท  
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ตลาดหุน้ไทยในเดอืน พ.ค. 2563 ซื้อขายในรูปแบบ sideways up หรอืแกว่งตวัขึ้นแต่ไม่ได้ปรบัขึ้นรุนแรง ซึ่งภาวะ
ตลาดหุน้ยงัถอืว่าแขง็แกร่งกว่าทีเ่ราไดป้ระเมนิว่าตลาดหุน้น่าจะมกีารปรบัฐานบา้ง โดยเราพบว่ามปัีจจยับวกและปัจจยัลบหลาย
ประการเขา้สู่ตลาดหุน้แต่ปัจจยับวกยงัคงมนี ้าหนักมากกว่า โดยปัจจยับวกทีส่ าคญัไดแ้ก่ 1) ประเทศต่าง ๆ รวมทัง้ประเทศไทย
ทยอยเปิดเมอืงและเปิดธุรกจิ 2) ตวัเลขการตดิเชือ้ Covid-19 ในประเทศต่าง ๆ รวมทัง้ประเทศไทย ไม่ไดเ้ร่งตวัขึน้หลงัจากการ
เปิดเมอืง (ยกเวน้เพยีงบางประเทศในลาตนิอเมรกิา และรสัเซยี อนิเดยี ทีม่ผีูต้ดิเชือ้เร่งขึน้มาก) ส่งผลใหค้วามเสีย่งของการตอ้ง
กลบัมาปิดเมอืงมน้ีอยลง 3) ราคาน ้ามนัดบิฟ้ืนตวัค่อนขา้งแรง หลงัจากผลบวกจากการทยอยลดปรมิาณการผลติของประเทศ
ต่าง ๆ เริม่ส่งผลดตี่อตลาดน ้ามนัโลก ขณะเดยีวกนัตลาดหุน้ไทยกเ็ผชญิความผนัผวนและมแีรงขายสวนเขา้มาเป็นระยะ ๆ จาก
ปัจจยัลบเช่น 1) ผลประกอบการไตรมาส 1/2563 ที่รายงานออกมาต ่ากว่าที่ตลาดคาดการณ์เล็กน้อย 2) สถานการณ์ของการ
ท่องเที่ยวในช่วงไตรมาส 2/2563 ถึงต้นไตรมาส 3/2563 อาจจะแย่กว่าที่ตลาดคาด หลงัทางการไทยยงัมคี าสัง่ปิดน่านฟ้าใน
เดือน มิ.ย. (แต่ปัจจยัดงักล่าวก็รบัรู้ได้ในราคาหุ้นที่เกี่ยวข้องค่อนข้างเร็ว) รวมทั ้ง 3) valuations ของตลาดหุ้นไทยที่อยู่ใน
ระดบัสูงมาก จาก EPS downgrade ที่เกิดขึน้อย่างต่อเน่ือง ทัง้นี้ดชันีฯ ปิดที ่1,342.85 เพิม่ขึน้ 3.16% ดว้ยมูลค่าการซื้อขาย
เฉลีย่ 6.41 หมื่นลา้นบาท เทยีบกบั 6.75 หมื่นลา้นบาทในเดอืน เม.ย. นักลงทุนต่างชาตขิายสุทธ ิ3.16 หมื่นล้านบาท นักลงทุน
สถาบนัภายในประเทศซื้อสุทธ ิ1.78 หมื่นล้านบาท พอร์ต บล. ซื้อสุทธ ิ308 ล้านบาท และนักลงทุนรายบุคคลซื้อสุทธ ิ1.35 
หมื่นลา้นบาท  

ตลาดหุ้นไทยในเดอืน ม.ิย. 2563 เทรดด้วยความผนัผวนค่อนขา้งสูง และมจีติวทิยาทีแ่ตกต่างกนัอย่างมากระหว่าง
ช่วงต้นเดอืนและช่วงปลายเดอืน โดยในสปัดาห์แรกของเดอืน ม.ิย. ดชันี SET Index แรลลี่อย่างโดดเด่น ผลกัดนัโดยสภาพ
คล่องภายในประเทศ ผนวกกบัแรงซื้อจากนักลงทุนต่างชาตทิีก่ลบัเขา้มาในช่วงสัน้ ๆ ท่ามกลางความคาดหวงัต่อการฟ้ืนตวัของ
เศรษฐกจิโลกและการเปิดเมอืงเปิดเศรษฐกจิของประเทศหลกั ๆ ก่อนทีต่ลาดจะเริม่เผชญิแรงขายมากขึน้เป็นล าดบั ตามปัจจยั
ลบทีก่ลบัเขา้มาโดยเฉพาะอย่างยิ่งการตดิเชื้อ Covid-19 รอบใหม่ทีเ่กดิขึน้ในประเทศใหญ่ ๆ อย่างสหรฐัฯ และจนี รวมทัง้การ
ปรบัลดประมาณการเศรษฐกจิโลกและเศรษฐกจิไทยอกีรอบหนึ่ง ดา้นปัจจยัในประเทศยงัคงเป็นบวกแต่ไม่ไดม้นีัยต่อทศิทางของ
ตลาดหุน้มากนัก โดยการควบคุม Covid-19 ทีด่ขีองทางการไทย ส่งผลใหไ้ม่มรีายงานผูต้ดิเชื้อภายในประเทศมากกว่า 30 วนั
ตดิต่อกนั และส่งผลใหท้างการไทยสามารถทยอยคลายลอ็ก เปิดธุรกจิ เปิดเศรษฐกจิไดม้ากขึน้ ทัง้นี้ เมื่อวนัที ่29 ม.ิย. ทีป่ระชุม 
ศบค. ไดอ้นุมตักิารคลายลอ็กในเฟสที ่5 โดยสรุปแล้ว ดชันีฯ SET ปิดเดอืนไปที ่1,339.03 ลดลงเลก็น้อย 0.28% จากสิน้เดอืน 
พ.ค. ดา้นนักลงทุนต่างชาตขิายสุทธ ิ2.27 หมื่นล้านบาท นักลงทุนสถาบนัในประเทศซื้อสุทธ ิ6.58 พนัล้านบาท พอรต์ บล.ซื้อ
สุทธ ิ3.06 พนัลา้นบาท และนักลงทุนรายบุคคลซื้อสุทธ ิ1.31 หมื่นลา้นบาท  

ตลาดหุน้ไทยในเดอืน ก.ค. 2563 ปรบัตวัลง 10.5 จุด (-0.7%) mom มาปิดที ่1,328.5 จากปัจจยักดดนัและปัจจยัหนุน
ดงันี้ ความตึงเครยีดระหว่างสหรฐัฯและจนีที่เพิม่ขึ้น หลงัจากที่จนีไดต้อบโต้สหรฐัฯในการสัง่ปิดสถานฑูตของจนีใน Houston 
ดว้ยการสัง่ปิดสถานฑูตสหรฐัฯในเมอืงเฉินตู นอกจากนี้ SET ยงัถูกกดดนัจากความไม่แน่นอนทางการเมอืงทีเ่พิม่ขึ้นหลงัจาก 
การชุมนุมต่อต้านรฐับาลโดยกลุ่มนักเรยีนและนักศึกษาโดยมีขอ้เรยีกร้องในการเปลี่ยนแปลงรฐับาลและกฎหมายในหลาย
ประเดน็ แต่ในแง่ด ีAstraZeneca-Oxford ไดม้คีวามคบืหน้าในการพฒันาวคัซีน โดยมผีลการทดลองระยะที่ 2 ในคนทีอ่อกมา
เป็นทีน่่าพอใจ รวมถงึการทีส่มาชกิประเทศสหภาพยุโรปไดบ้รรลุขอ้ตกลงในมาตรการกระตุน้เศรษฐกจิมลูค่า 7.5 แสนลา้นยโูร 

ตลาดหุน้ไทยในเดอืน ส.ค. ยงัคงเทรดในรปูแบบไซด์เวย์ และกรอบการเคลื่อนไหวของดชันีฯ ค่อนขา้งแคบเมื่อเทยีบ
กบัในช่วงเดอืนก่อนหน้า ทัง้นี้ปัจจยัจากต่างประเทศค่อนขา้งเป็นบวก แต่มีปัจจยัลบภายในประเทศเขา้มาหกัล้าง ส่งผลให้
ทศิทางของ SET Index เทรดอยู่ในกรอบทีจ่ ากดั โดยในส่วนของปัจจยับวกจากต่างประเทศประกอบดว้ย 1) พฒันาการดา้นการ
ทดลองวคัซนี COVID-19 จากหลายประเทศ 2) ตวัเลขเศรษฐกจิของประเทศหลกั ๆ ส่วนใหญ่ยงัคงอยู่ในเกณฑด์แีมว้่าจะมกีาร
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ระบาดรอบสองของ COVID-19 และ 3) ความตงึเครยีดระหว่างสหรฐัฯ และจนีลดลงบ้างในช่วงปลายเดอืนหลงัจากทัง้สองฝ่าย
ท าการประชุมทางโทรศพัท์เรื่องดลีการคา้เฟสที ่1 อย่างไรกด็ ีตลาดหุน้ไทยเผชญิกบัปัจจยัลบภายในประเทศส่งผลใหเ้มื่อสุทธิ
กนัแล้วตลาดหุน้ไทยใหผ้ลตอบแทนทีด่อ้ยกว่าตลาดหุน้ในต่างประเทศค่อนขา้งมาก โดยประเดน็ลบทีเ่กดิขึน้ไดแ้ก่ 1) แมว้่าผล
ประกอบการไตรมาส 2/63 จะออกมาดกีว่าที่ตลาดคาดการณ์ แต่ยงัคงมกีารปรบัลดประมาณการก าไรปี 2563 เพิ่มเติม และ     
2) สถานการณ์การเมอืงมคีวามรอ้นแรงมากขึน้ หลงัจากมกีารชุมนุมต่อตา้นรฐับาล รวมทัง้ความเคลื่อนไหวในพรรคร่วมรฐับาล
และพรรคฝ่ายคา้นเพื่อเรยีกรอ้งใหม้กีารแก้ไขรฐัธรรมนูญ ซึ่งประเดน็ต่าง ๆ ดงักล่าวไดส้รา้งความผนัผวนให้กบัตลาดหุ้นไทย
ในช่วงกลางเดอืน ส.ค. ทัง้นี้ดชันีฯ ปิดเดอืนที ่1,310.66 ลดลง 1.35% ด้วยมลูค่าซื้อขายเฉลีย่ต่อวนัที ่5.43 หมื่นลา้นบาท เทยีบ
กบั 6.25 หมื่นล้านบาทในเดอืน ก.ค. ด้านนักลงทุนต่างชาตขิายสุทธ ิ2.77 หมื่นล้านบาท นักลงทุนสถาบนัภายในประเทศซื้อ
สุทธ ิ1.16 หมื่นลา้นบาท พอรต์ บล. ขายสุทธ ิ1.04 พนัลา้นบาท และนักลงทุนรายบุคคลซื้อสุทธ ิ1.71 หมื่นลา้นบาท 

ตลาดหุน้ไทยในเดอืน ก.ย. ถอืว่าตลาดค่อนขา้งอ่อนแอและมทีศิทางหลกัเป็นขาลง เน่ืองจากปัจจยัลบทัง้ภายนอกและ
ภายในประเทศ (ปัจจยัลบภายในประเทศมนี ้าหนักมากกว่า หากเปรยีบเทยีบกนั) โดยในส่วนของปัจจยัภายนอกนัน้ จติวทิยา
การลงทุนในสนิทรพัย์เสีย่งเป็นลบมากขึ้น หลงัจากการระบาดของ COVID-19 กลบัมารุนแรงขึ้นอกีครัง้โดยเฉพาะในประเทศ
แถบยุโรป ขณะทีใ่นฝัง่สหรฐัฯ นัน้พบว่านักการเมอืงสหรฐัฯ ยงัไม่สามารถหาขอ้สรุปเกี่ยวกบัมาตรการกระตุ้นเศรษฐกจิสหรฐัฯ 
รอบที ่2 ขณะทีฝั่ง่ภายในประเทศนัน้ มปัีจจยัลบเขา้มาหลายประการในเดอืน ก.ย. กล่าวคอื 1) นักลงทุนยงัเหน็ความไม่แน่นอน
ของแนวโน้มเศรษฐกิจไทยปี 2564 ตามการระบาดของ COVID-19 ที่รุนแรงขึ้น และความยากในการคาดการณ์จ านวน
นักท่องเที่ยวทีจ่ะเขา้สู่ประเทศไทยในปี 2564 2) หุ้นกลุ่มธนาคารพาณิชย์เผชญิแรงขายค่อนขา้งมาก ตามความกงัวลต่อการ
ออกตราสารคลา้ยทุนจากทาง BBL รวมทัง้การทีม่รีายงานของ FinCen ทีว่่าธนาคารไทยบางแห่งไดท้ าการโอนยา้ยเงนิอย่างผดิ
กฎหมายในช่วง 20 ปีทีผ่่านมา 3) สถานการณ์การชุมนุมต่อตา้นรฐับาลทีเ่กดิขึน้ระหว่างเดอืน และ 4) แรงขายลดความเสีย่งใน
หุน้ตวัหลกั ก่อนหน้าทีต่ลาดหลกัทรพัย์จะกลบัมาอนุญาตใหท้ าการชอร์ตเซลทีร่าคา bid และกลบัมาก าหนดราคา ceiling และ 
floor ทีร่ะดบั 30% ทัง้นี้ดชันีฯ ปิดที ่1,237.04 ลดลง 5.62% ดว้ยมูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยที ่4.59 หมื่นล้านบาท (เทยีบกบั 5.43 
หมื่นล้านบาท ในเดอืน ส.ค.) ด้านนักลงทุนต่างชาติขายสุทธ ิ2.32 หมื่นล้านบาท นักลงทุนสถาบนัในประเทศขายสุทธ ิ1.29 
หมื่นลา้นบาท พอรต์ บล. ซื้อสุทธ ิ2.3 พนัลา้นบาท และนักลงทุนรายบุคคลซื้อสุทธ ิ3.37 หมื่นลา้นบาท 

SET Index ปิดสิน้เดอืนตุลาคมทีร่ะดบั 1,195 จุด โดยตลาดหุ้นไทยถูกกดดนัจากการประทว้งทางการเมอืง ซึ่งท าให้
เกดิเงนิทุนต่างชาตไิหลออกมากขึน้ รวมในช่วงกลางเดอืน ต.ค. การทีท่รมัป์ตดิโควดิในช่วงกลางเดอืน และความไม่แน่นอนของ
มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจสหรฐัฯ ได้กดดนัตลาดหุ้นทัว่โลก แม้ว่าตวัเลขทางเศรษฐกิจของประเทศพฒันาแล้วจ ะสะท้อนว่า
กจิกรรมทางเศรษฐกจิก าลงัฟ้ืนตวั และในประเดน็สุดทา้ยการปิดเมอืงในยุโรปล่าสุดอาจท าใหก้ารฟ้ืนตวัรอบล่าสุดแย่ลงไป แต่
ยงัคงมปัีจจยับวกไม่ว่าจะเป็นการทีศ่บศ. อนุมตัมิาตรการ “ชอ้ปดมีคีนื” กระตุ้นการบรโิภคในประเทศ โดยสามารถน าค่าใชจ้่าย
มาหกัลดหย่อนภาษีเงนิไดฯ้ รวมกนัไม่เกนิ 30,000 บาท เริม่ใช ้23 ต.ค. - 31 ธ.ค. 63 และ IMF ปรบัคาดการณ์ GDP ไทยปีนี้
เป็น -7.1% จากเดมิ -7.7% รวมถงึงบไตรมาสที ่3 ของกลุ่มธนาคารทีเ่ริม่เหน็ก าไรฟ้ืนตวัเมื่อเทยีบกบัไตรมาสก่อนหน้า โดยนัก
ลงทุนต่างชาตยิงัคงขายสุทธ ิBt21,876m ในเดอืนทีผ่่านมา 

ดชันี SET ปรบัตัวเพิ่มขึ้น 213 จุด (+18%mom) ใน พ.ย. มาปิดที่ 1,408 จุดด้วยปรมิาณการซื้อขายเฉลี่ยต่อวนัที ่
88,466 ลบ. (+71.4% mom, +69.4% yoy) นักลงทุนต่างชาติซื้อสุทธ ิ32,644 ลบ. ในเดือนที่ผ่านมา ดชันีปรบัตวัเพิ่มขึ้นใน
เดือนที่ผ่านมาและปิดที่ 1,408 จุด โดยตลาดได้รบัแรงหนุนจากข่าวความคืบหน้าของวคัซีน หลงัจากบริษัท Pfizer และ 
BioNTech ไดร้ายงานผลการทดลองในระยะที ่3 ทีด่แีละคาดว่าจะยื่นขออนุมตัใินการใชว้คัซนีฉุกเฉินจาก FDA นอกจากน้ีตลาด
ยงัได้รบัแรงหนุนจากเงนิทุนต่างชาติไหลเขา้ตลาดหุ้น 32,644 ลบ. ในขณะที่ดชันีการผลติ Manufacturing PMI ในประเทศ
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กองทุนเปิด แอล เอช เฟลก็ซิเบ้ิลเพื่อการเลี้ยงชีพ (LHFLRMF) 

พฒันาแล้วสะท้อนว่าภาคการผลติก าลงัขยาย โดยบรษิัทจดทะเบยีนประกาศผลก าไร 3Q20 (92% ของ Market Cap รวม) มี
ก าไรสุทธ ิ1.49 แสนลา้นบาท เพิม่ขึน้ 22.7%qoq แต่ยงัหดตวั 32.3%yoy ซึง่ท าใหเ้หน็สญัญาณการฟ้ืนตวัของผลประกอบการ 

บรษิัทขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นอย่างสูง ที่ได้มอบความไว้วางใจให้บริษัทบริหารเงนิ ลงทุนของท่าน 

บรษิทัยงัคงยนืยนัในความตัง้ใจและทุ่มเทความสามารถเพื่อบรหิารเงนิของท่านอย่างมปีระสทิธภิาพสงูทีสุ่ดต่อไป และหากท่านมี

ขอ้สงสยัประการใด ท่านสามารถติดต่อมาได้ที่บรษิัทหลกัทรพัย์จดัการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จ ากดั หมายเลขโทรศพัท ์     

02-286-3484 หรอืทีอ่เีมล lhfund@lhfund.co.th 

 

ขอแสดงความนับถอื 

บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน แลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จ ากดั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

รายชื่อผู้จดัการกองทุน 
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กองทุนเปิด แอล เอช เฟลก็ซิเบ้ิลเพื่อการเลี้ยงชีพ (LHFLRMF) 
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กองทุนเปิด แอล เอช เฟลก็ซิเบ้ิลเพื่อการเลี้ยงชีพ (LHFLRMF) 

ารางเปรียบเทียบผลการด าเนินงาน 
ข้อมูล ณ วนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2563 

 

 
 

 
 

  
 

ขอ้มลู ณ วนัที ่30 พฤศจกิายน 2563 
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กองทุนเปิด แอล เอช เฟลก็ซิเบ้ิลเพื่อการเลี้ยงชีพ (LHFLRMF) 

- เอกสารการวดัผลการด าเนินงานของกองทุนรวมฉบบันี้ไดจ้ดัท าขึน้ตามมาตรฐานการวดัผลการด าเนินงานของกองทุนรวมของ

สมาคมบรษิทัจดัการลงทุน 

- ผลการด าเนินงานในอดตี/ผลการเปรยีบเทยีบผลการด าเนินงานทีเ่กี่ยวขอ้งกบัผลติภณัฑ์ในตลาดทุน มไิดเ้ป็นสิง่ยนืยนัถงึผล

การด าเนินงานในอนาคต 

- ท าความเขา้ใจลกัษณะสนิคา้ เงือ่นไข ผลตอบแทน และความเสีย่ง ก่อนตดัสนิใจลงทุน 

 
 
 

รายงานสถานะการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผกูพนั 
มูลค่า ณ วนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2563 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายละเอียดการลงทนุ มลูค่าตามราคาตลาด %NAV

หลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิในประเทศ 209,637,442.62         102.28            

เงนิฝากธนาคาร 15,185,705.71           7.41               

หุน้สามญั 194,451,736.91         94.87             

ประเภทรายการค้างรบัค้างจ่ายหรอืหนี้สนิอืน่ ๆ (4,676,215.51)           (2.28)              

มลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิ 204,961,227.11           100.00               
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กองทุนเปิด แอล เอช เฟลก็ซิเบ้ิลเพื่อการเลี้ยงชีพ (LHFLRMF) 

รายละเอียดการลงทุนในหลกัทรพัย ์
      มูลค่า ณ วนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2563 

 

อตัราส่วน จ านวนเงินต้น มลูค่ายติุธรรม

(%) หรือ จ านวนหุ้น/ (บาท)

หน่วย

เงินฝากธนาคาร

ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) 7.41 15,176,637.41 15,185,705.71

          รวมเงินฝากธนาคาร 7.41 15,185,705.71

หุ้นสามญั

     หมวดธุรกจิการท่องเทีย่วและสนัทนาการ

บรษิทั โรงแรมเซน็ทรลัพลาซา จ ากดั (มหาชน) 1.89 159,700.00 3,880,710.00

     หมวดธุรกจิการแพทย์

บรษิทั กรุงเทพดุสติเวชการ จ ากดั(มหาชน) 1.92 183,300.00 3,940,950.00

บรษิทั โรงพยาบาลพระรามเก้า จ ากดั (มหาชน) 0.74 156,400.00 1,509,260.00

     หมวดธุรกจิขนสง่และโลจสิตกิส์

บรษิทั ท่าอากาศยานไทย จ ากดั (มหาชน) 6.51 208,400.00 13,337,600.00

บรษิทั บทีเีอส กรุ๊ป โฮลดิ้ง จ ากดั (มหาชน) 0.95 190,600.00 1,944,120.00

บรษิทั พรเีชยีส ชพิป้ิง จ ากดั (มหาชน) 1.03 342,300.00 2,105,145.00

บรษิทั เอเชยี เอวเิอชัน่ จ ากดั (มหาชน) 1.03 1,035,000.00 2,111,400.00

บรษิทัทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 1.00 223,200.00 2,042,280.00

     หมวดธุรกจิเงนิทุนและหลกัทรพัย์

บรษิทั เจ เอม็ ท ีเน็ทเวอร์ค เซอร์วสิเซส็ จ ากดั (มหาชน) 0.96 67,385.00 1,969,800.00

บรษิทั บตัรกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 1.70 68,400.00 3,488,400.00

บรษิทั เมอืงไทย แคปปิตอล จ ากดั (มหาชน) 1.41 53,600.00 2,894,400.00

บรษิทั ศรสีวสัดิ ์พาวเวอร์ 1979 จ ากดั (มหาชน) 1.53 53,800.00 3,133,850.00

บรษิทั ออิอน ธนสนิทรพัย ์(ไทยแลนด์) จ ากดั (มหาชน) 2.10 27,000.00 4,306,500.00

บรษิทับรหิารสนิทรพัย ์กรุงเทพพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) 0.89 86,400.00 1,814,400.00

     หมวดธุรกจิชิ้นสว่นอเิลคทรอนคิส์

บรษิทั ฮานา ไมโครอเิลค็โทรนคิส จ ากดั (มหาชน) 0.16 7,900.00 337,725.00

     หมวดธุรกจิเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร

 บรษิทั เจ.อาร์.ดบัเบิล้ย.ู ยทูลิติี้ จ ากดั (มหาชน) 1.54 432,600.00 3,157,980.00

บรษิทั โทเทิล่ แอค็เซส็ คอมมนูเิคชัน่ จ ากดั (มหาชน) 1.01 55,400.00 2,077,500.00

บรษิทั แอดวานซ ์อนิโฟร์ เซอร์วสิ จ ากดั (มหาชน) 1.96 22,900.00 4,018,950.00

     หมวดธุรกจิธนาคาร

ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 2.23 38,700.00 4,566,600.00

ธนาคารกสกิรไทย จ ากดั (มหาชน) 4.44 82,700.00 9,097,000.00

ธนาคารเกยีรตนิาคนิ จ ากดั (มหาชน) 1.54 63,600.00 3,148,200.00

ธนาคารทหารไทย จ ากดั(มหาชน) 1.86 3,621,100.00 3,802,155.00

ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) 1.95 46,800.00 4,001,400.00

บรษิทั ทสิโก้ไฟแนนเซยีลกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 2.86 74,800.00 5,871,800.00

     หมวดธุรกจิปิโตรเคมแีละเคมภีณัฑ์

บรษิทั พทีที ีโกลบอล เคมคิอล จ ากดั (มหาชน) 3.46 123,800.00 7,087,550.00

บรษิทั อนิโดรามา เวนเจอร์ส จ ากดั (มหาชน) 3.17 202,900.00 6,492,800.00

รายละเอียด
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กองทุนเปิด แอล เอช เฟลก็ซิเบ้ิลเพื่อการเลี้ยงชีพ (LHFLRMF) 

 รายละเอียดการลงทุนในหลกัทรพัย ์(ต่อ) 
    มูลค่า ณ วนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2563 

   
 
 

อตัราส่วน จ านวนเงินต้น มลูค่ายติุธรรม

(%) หรือ จ านวนหุ้น/ (บาท)

หน่วย

     หมวดธุรกจิพลงังานและสาธารณูปโภค

บรษิทั กลัฟ์ เอน็เนอร์จ ีดเีวลลอปเมนท์ จ ากดั (มหาชน) 2.43 142,530.00 4,988,550.00

บรษิทั โกลบอล เพาเวอร์ ซนิเนอร์ยี ่จ ากดั (มหาชน) 3.02 88,100.00 6,189,025.00

บรษิทั ไทยออยล ์จ ากดั (มหาชน) 2.83 122,000.00 5,795,000.00

บรษิทั บา้นป ูจ ากดั (มหาชน) 1.50 359,900.00 3,077,145.00

บรษิทั บ.ีกรมิ เพาเวอร์ จ ากดั (มหาชน) 1.97 82,500.00 4,042,500.00

บรษิทั ปตท. จ ากดั (มหาชน) 7.59 389,100.00 15,564,000.00

บรษิทั ปตท. ส ารวจและผลติปิโตรเลยีม จ ากดั (มหาชน) 2.32 49,100.00 4,750,425.00

บรษิทั สตาร์ ปิโตรเลยีม รไีฟน์นิง่ จ ากดั (มหาชน) 1.53 411,500.00 3,127,400.00

บรษิทั เอสโซ่ (ประเทศไทย) จ ากดั 1.47 415,200.00 3,010,200.00

     หมวดธุรกจิพฒันาอสงัหารมิทรพัย์

 บรษิทั แอสเสท เวริด์ คอร์ป จ ากดั (มหาชน) 2.30 987,200.00 4,718,816.00

บรษิทั ดบับลวิเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 1.01 656,300.00 2,060,782.00

บรษิทั ย ูซติี้ จ ากดั (มหาชน) 0.02 4,301,851.00 43,018.51

บรษิทัเซน็ทรลัพฒันา จ ากดั (มหาชน) 1.96 79,300.00 4,024,475.00

     หมวดธุรกจิพาณิชย์

บรษิทั คอมเซเวน่ จ ากดั (มหาชน) 0.91 45,500.00 1,865,500.00

บรษิทั ซพี ีออลล ์จ ากดั (มหาชน) 3.69 124,900.00 7,556,450.00

บรษิทั เซน็ทรลั รเีทล คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 1.89 119,300.00 3,877,250.00

บรษิทั เบอร์ลี ่ยคุเกอร์ จ ากดั (มหาชน) 1.04 56,600.00 2,122,500.00

บรษิทั โฮม โปรดกัส ์เซน็เตอร์ จ ากดั (มหาชน) 0.98 136,700.00 2,009,490.00

     หมวดธุรกจิวสัดุก่อสรา้ง

บรษิทั ปนูซเิมนต์ไทย จ ากดั(มหาชน) 1.02 5,600.00 2,094,400.00

     หมวดธุรกจิสือ่และสิง่พมิพ์

บรษิทั แพลน บ ีมเีดยี จ ากดั (มหาชน) 0.50 164,500.00 1,028,125.00

บรษิทั วจีไีอ จ ากดั (มหาชน) 0.61 161,500.00 1,243,550.00

     หมวดธุรกจิอาหารและเครื่องดื่ม

บรษิทั คาราบาวกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 1.01 17,100.00 2,060,550.00

บรษิทั ไมเนอร์ อนิเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั (มหาชน) 2.48 205,073.00 5,085,810.40

บรษิทั โอสถสภา จ ากดั (มหาชน) 0.97 54,200.00 1,978,300.00

          รวมหุ้นสามญั 94.87 194,451,736.91

รวมเงินลงทนุ 102.28 209,637,442.62

รายการค้างจา่ยหรือหน้ีสินอ่ืน ๆ -2.28 -4,676,215.51

มลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิ 100.00 204,961,227.11

รายละเอียด
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กองทุนเปิด แอล เอช เฟลก็ซิเบ้ิลเพื่อการเลี้ยงชีพ (LHFLRMF) 

รายละเอียดตวัตราสารและอนัดบัความน่าเช่ือถือของตราสารทุกตวัใน Portfolio 
    มูลค่า ณ วนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2563 

 

 
 

สถาบนัการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ TRIS Rating 

ค าอธิบายการจดัอนัดบัเครดิตตราสารหน้ีระยะกลางและยาวมอีายุตัง้แต่ 1 ปีขึ้นไป 

AAA อนัดบัเครดติสูงสุด มคีวามเสีย่งต ่าทีสุ่ด ผูอ้อกตราสารหนี้มคีวามสามารถในการช าระดอกเบี้ยและคนืเงนิต้นในเกณฑ์
สงูสุด และไดร้บัผลกระทบน้อยมากจากการเปลีย่นแปลงทางธุรกจิ เศรษฐกจิ และสิง่แวดลอ้มอื่น ๆ 

AA มคีวามเสีย่งต ่ามาก ผูอ้อกตราสารหนี้มคีวามสามารถในการช าระดอกเบีย้และคนืเงนิต้นในเกณฑ์สงูมาก แต่อาจไดร้ับ
ผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงทางธุรกจิ เศรษฐกจิ และสิง่แวดลอ้มอื่น ๆ มากกว่าอนัดบัเครดติทีอ่ยู่ในระดบั AAA 

A มคีวามเสีย่งในระดบัต ่า ผูอ้อกตราสารหนี้มคีวามสามารถในการช าระดอกเบี้ยและคนืเงนิต้นในเกณฑ์สูง แต่อาจไดร้บั
ผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงทางธุรกจิ เศรษฐกจิ และสิง่แวดลอ้มอื่น ๆ มากกว่าอนัดบัเครดติทีอ่ยู่ในระดบัสงูกว่า 

BBB มคีวามเสีย่งในระดบัปานกลาง ผูอ้อกตราสารหนี้มคีวามสามารถในการช าระดอกเบีย้และคนืเงนิตน้ในเกณฑท์ีเ่พยีงพอ 
แต่มคีวามอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงทางธุรกจิ เศรษฐกจิ และสิง่แวดลอ้มอื่น ๆ มากกว่า และอาจมคีวามสามารถใน
การช าระหนี้อ่อนแอลงเมื่อเทยีบกบัอนัดบัเครดติทีอ่ยู่ในระดบัสงูกว่า 

BB มคีวามเสีย่งในระดบัสงู ผูอ้อกตราสารหนี้มคีวามสามารถในการช าระดอกเบีย้และคนืเงนิต้นในเกณฑต์ ่ากว่าระดบัปาน
กลาง และจะไดร้บัผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงทางธุรกจิ เศรษฐกจิ และสิง่แวดลอ้มอื่น ๆ ค่อนขา้งชดัเจน ซึง่อาจส่ง
ใหค้วามสามารถในการช าระหนี้อยู่ในเกณฑท์ีไ่ม่เพยีงพอ 

B มคีวามเสี่ยงในระดบัสูงมาก ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการช าระดอกเบี้ยและคนืเงนิต้นในเกณฑ์ต ่า และ
อาจจะหมดความสามารถหรอืความตัง้ใจในการช าระหนี้ไดต้ามการเปลีย่นแปลงของสถานการณ์ทางธุรกจิ เศรษฐกิจ 
และสิง่แวดลอ้มอื่น ๆ  

C มคีวามเสีย่งในการผดินัดช าระหนี้สูงทีสุ่ด ผูอ้อกตราสารหนี้ไม่มคีวามสามารถในการช าระดอกเบี้ยและคนืเงนิต้นตาม
ก าหนดอย่างชดัเจน โดยต้องอาศยัเงื่อนไขที่เอื้ออ านวยทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิง่แวดล้อมอื่น  ๆ อย่างมากจงึจะมี
ความสามารถในการช าระหนี้ได ้

D เป็นระดบัทีอ่ยู่ในสภาวะผดินัดช าระหนี้ โดยผูอ้อกตราสารหนี้ไม่สามารถช าระดอกเบีย้และคนืเงนิตน้ไดต้ามก าหนด 

อนัดบัเครดติจาก AA ถงึ C อาจมเีครือ่งหมายบวก (+) หรอืลบ (-) ต่อทา้ยเพือ่จ าแนกความแตกต่างของคุณภาพของอนัดบั
เครดติภายในระดบัเดยีวกนั 

 

 

 

ประเภท ผูอ้อก อนัดบั มลูค่าตาม

ความน่าเช่ือถอื ราคาตลาด

เงนิฝากธนาคาร ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) AA+(FITCH) 15,185,705.71                 



 

 

15 

 

กองทุนเปิด แอล เอช เฟลก็ซิเบ้ิลเพื่อการเลี้ยงชีพ (LHFLRMF) 

ค าอธิบายการจดัอนัดบัเครดิตตราสารหน้ีระยะสัน้มอีายุต า่กว่า 1 ปี 

T1 ผู้ออกตราสารหนี้มีสถานะทัง้ทางด้านการตลาดและการเงนิที่แขง็แกร่งในระดบัดีมาก และนักลงทุนจะได้รบัความ

คุม้ครองจากการผดินัดช าระหนี้ทีด่กีว่าอนัดบัเครดติในระดบัอื่น ผูอ้อกตราสารทีไ่ดร้บัอนัดบัเครดติในระดบัดงักล่าวซึ่ง

มเีครื่องหมาย “+” ดว้ยจะไดร้บัความคุม้ครองดา้นการผดินัดช าระหนี้ทีส่งูยิง่ขึน้ 

T2 ผูอ้อกตราสารหนี้มสีถานะทัง้ทางดา้นการตลาดและการเงนิทีแ่ขง็แกร่งในระดบัด ีและมีความสามารถในการช าระหนี้

ระยะสัน้ในระดบัทีน่่าพอใจ 

T3 ผูอ้อกตราสารหนี้มคีวามสามารถในการช าระหนี้ระยะสัน้ในระดบัทีย่อมรบัได้ 

T4 ผูอ้อกตราสารหนี้มคีวามสามารถในการช าระหนี้ระยะสัน้ทีค่่อนขา้งอ่อนแอ 

อนัดบัเครดติทุกประเภททีจ่ดัโดย TRIS Rating เป็นอนัดบัเครดติตราสารหนี้ในตระกูลเงนิบาท ซึง่สะทอ้นความสามารถใน

การช าระหนี้ของผู้ออกตราสารโดยไม่รวมความเสีย่งในการเปลีย่นแปลงการช าระหนี้จากสกุลเงินบาทเป็ นสกุลเงินตรา

ต่างประเทศ 

นอกจากกนี้ TRIS Rating ยังก าหนด “แนวโน้มอนัดบัเครดิต” (Rating Outlook) เพื่อสะท้อนความเป็นไปได้ของการ

เปลี่ยนแปลงอนัดบัเครดติของผู้ออกตราสารในระยะปานกลางหรอืระยะยาว โดย TRIS Rating จะพจิารณาถงึโอกาสที่จะเกิด

การเปลีย่นแปลงของภาวะอุตสาหกรรมและสภาพแวดล้อมทางธุรกจิในอนาคตของผูอ้อกตราสารที่อาจกระทบต่อความสามารถ

ในการช าระหนี้ ทัง้นี้ แนวโน้มอันดบัเครดติที่ออกให้แก่หน่วยงานหนึ่ง ๆ จะเทยีบเท่ากบัความสามารถในการช าระหนี้ของ

หน่วยงานนัน้ ๆ แนวโน้มอนัดบัเครดติแบ่งออกเป็น 4 ระดบั ไดแ้ก่ 

Positive  หมายถงึ อนัดบัเครดติอาจปรบัขึน้ 

Stable  หมายถงึ อนัดบัเครดติอาจไม่เปลีย่นแปลง 

Negative หมายถงึ อนัดบัเครดติอาจปรบัลดลง 

Developing หมายถงึ อนัดบัเครดติอาจปรบัขึน้ ปรบัลดลง หรอืไม่เปลีย่นแปลง 

สถาบนัการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ Fitch Rating 
ค าอธิบายการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือระยะยาว ส าหรบัประเทศไทย 

AAA(tha) แสดงถึงระดบัความน่าเชื่อถือขัน้สูงสุดของอนัดบัความน่าเชื่อถือภายในประเทศไทย ซึ่งก าหนดโดย Fitch โดย
อนัดบัความน่าเชื่อถอืน้ีจะมอบใหก้บัอนัดบัความน่าเชื่อถอืทีม่คีวามเสีย่ง “น้อยทีสุ่ด” เมื่อเปรยีบเทยีบกบัผูอ้อกตรา
สารหรอืตราสารอื่นในประเทศไทย และโดยปกตแิล้วจะก าหนดใหแ้ก่ตราสารทางการเงนิทีอ่อกหรอืค ้าประกนัโดย
รฐับาล 
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AA(tha) แสดงถึงระดบัความน่าเชื่อถือขัน้สูงมากเปรยีบเทยีบกบัผู้ออกตราสารหรอืตราสารอื่นในประเทศไทย โดยระดบั
ความน่าเชื่อถือของตราสารทางการเงนิขัน้นี้ต่างจากผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นที่ได้รบัการจดัอนัดบัความ
น่าเชื่อถอืขัน้สงูสุดของประเทศไทยเพยีงเลก็น้อย 

BBB (tha) แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขัน้ปานกลางเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย 
อย่างไรก็ดีมคีวามเป็นไปได้มากว่าการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์หรอืสภาพทางเศรษฐกิจจะมีผลกระทบต่อ
ความสามารถในการช าระหนี้ไดต้รงตามก าหนดเวลาของตราสารทางการเงนิเหล่านี้มากกว่าตราสารหนี้อื่นทีไ่ดร้บั
การจดัอนัดบัความน่าเชื่อถอืในประเภททีส่งูกว่า 

BB (tha) แสดงถงึระดบัความน่าเชื่อถอืค่อนขา้งต ่าเมื่อเปรยีบเทยีบกบัผูอ้อกตราสารหรอืตราสารอื่นในประเทศไทย การช าระ
หนี้ตามเงื่อนไขของตราสารเหล่านี้ภายในประเทศนัน้ ๆ มคีวามไม่แน่นอนในระดบัหนึ่งและความสามารถในการ
ช าระหนี้คนืตามก าหนดเวลาจะมคีวามไม่แน่นอนมากขึน้ตามการเปลีย่นแปลงของเศรษฐกจิในทางลบ 

B (tha) แสดงถงึระดบัความน่าเชื่อถอืขัน้ต ่าอย่างมนีัยส าคญัเมื่อเปรยีบเทยีบกับผู้ออกตราสารหรอืตราสารอื่นในประเทศ
ไทย การปฏบิตัติามเงื่อนไขของตราสารหนี้และขอ้ผูกพนัทางการเงนิยงัคงเป็นไปไดใ้นปัจจุบนั แต่ความมัน่คงยงั
จ ากดัอยู่ในระดบัหนึ่งเท่านัน้ และความสามารถในการช าระหนี้คืนตามก าหนดเวลาอย่างต่อเนื่องนั ้นไม่แน่นอน 
ขึน้อยู่กบัสภาวะทีเ่อือ้ต่อการด าเนินธุรกจิและสภาพทางเศรษฐกจิ 

CCC(tha), CC(tha), C(tha)   แสดงถึงระดบัความน่าเชื่อถือขัน้ต ่ามากเมื่อเปรยีบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นใน
ประเทศไทย ความสามารถในการปฏิบตัติามขอ้ผูกพนัทางการเงนิขึน้อยู่กบัสภาวะทีเ่อื้อต่อการด าเนินธุรกิจและ
การพฒันาทางเศรษฐกจิเพยีงอย่างเดยีว 

D(tha) อนัดบัความน่าเชื่อถอืเหล่านี้ จะถูกก าหนดให้ส าหรบัองค์กรหรอืตราสารหนี้ซึ่งก าลงัอยู่ในภาวะผดินัดช าระหนี้ใน
ปัจจุบนั 

ค าอธิบายการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือระยะสัน้ ส าหรบัประเทศไทย 

F1 (tha) แสดงถงึระดบัความสามารถขัน้สงูสุดในการช าระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารตรงตามก าหนดเมื่อเปรยีบเทยีบกบัผู้

ออกตราสารหรือตราสารอื่น ๆ ในประเทศไทย ภายใต้อันดับความน่าเชื่อถือนี้จะมอบให้ส าหรบัอันดับความ

น่าเชื่อถอืที่มคีวามเสีย่ง “น้อยที่สุด” เมื่อเปรยีบเทยีบกบัผูอ้อกตราสารอื่นในประเทศเดยีวกนัและโดยปกตแิล้วจะ

ก าหนดใหก้บัตราสารทางการเงนิทีอ่อกหรอืค ้าประกนัโดยรฐับาล ในกรณีทีม่รีะดบัความน่าเชื่อถอืสงูเป็นพเิศษจะมี

สญัลกัษณ์ “+” แสดงไวเ้พิม่เตมิจากอนัดบัความน่าเชื่อถอืทีก่ าหนด 

F2 (tha) แสดงถงึระดบัความสามารถในการช าระหนี้ตามเงือ่นไขทางการเงนิของตราสารตามก าหนดเวลาในระดบัทีน่่าพอใจ

เมื่อเปรยีบเทยีบกบัผูอ้อกตราสารหรอืตราสารอื่น ๆ ในประเทศไทย อย่างไรกด็ ีระดบัความน่าเชื่อถอืดงักล่าวยงัไม่

อาจเทยีบเท่ากบักรณีทีไ่ดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเชื่อถอืที่สงูกว่า 

F3 (tha) แสดงถงึระดบัความสามารถในการช าระหนี้ตามเงื่อนไขทางการเงนิของตราสารตามก าหนดเวลาในระดบัปานกลาง

เมื่อเปรยีบเทยีบกบัผู้ออกตราสารหรอืตราสารอื่น ๆ ในประเทศไทย ความสามารถในการช าระหนี้ดงักล่าวจะมี
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ความไม่แน่นอนมากขึน้ไปตามความเปลีย่นแปลงในทางลบในระยะสัน้มากกว่าตราสารทีไ่ดร้บัการจดัอนัดบัความ

น่าเชื่อถอืทีส่งูกว่า 

B (tha) แสดงถึงระดบัความสามารถในการช าระหนี้ตามเงือ่นไขทางการเงนิของตราสารตามก าหนดเวลาทีไ่ม่แน่นอนเมื่อ

เปรยีบเทยีบกบัผูอ้อกตราสารหรอืตราสารอื่นๆในประเทศไทย ความสามารถในการช าระหนี้ดงักล่าวจะไม่แน่นอน

มากขึน้ตามการเปลีย่นแปลงทางเศรษฐกจิแลการเงนิในทางลบระยะสัน้ 

C (tha) แสดงถงึระดบัความสามารถในการช าระหนี้ตามเงือ่นไขทางการเงนิของตราสารตามก าหนดเวลาทีไ่ม่แน่นอนสงูเมื่อ

เปรยีบเทยีบกบัผู้ออกตราสารหรอืตราสารอื่น ๆ ในประเทศไทย ความสามารถในการปฏิบตัิตามขอ้ผูกพนัทาง

การเงนิขึน้อยู่กบัสภาวะทีเ่อือ้ต่อการด าเนินธุรกจิและสภาพการณ์ทางเศรษฐกจิเท่านัน้ 

D (tha) แสดงถงึการผดินัดช าระหนี้ทีไ่ดเ้กดิขึน้แลว้หรอืก าลงัจะเกดิขึน้ 

หมายเหตุประกอบการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือในระยะยาว ในระยะสัน้ ส าหรบัประเทศไทย 

เครื่องบ่งชีพ้เิศษส าหรบัประเทศไทย “tha” จะถูกระบุไวต้่อจากอนัดบัความน่าเชื่อถอืทุกระดบั เพื่อแยกความแตกต่างออก

จากการจดัอนัดบัความน่าเชื่อถอืระดบัสากล เครื่องหมาย “ + ” หรอื “ - ” อาจจะถูกระบุไวเ้พิม่เตมิต่อจากอนัดบัความน่าเชื่อถอื

ส าหรบัประเทศหนึ่ง ๆ เพื่อแสดงถงึสถานะย่อยโดยเปรยีบเทยีบกนัภายในอนัดบัความน่าเชื่อถอืขึน้หลกั ทัง้นี้ จะไม่มกีารระบุ

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

ส าหรบัอนัดบัความน่าเชื่อถือในระยะยาวและจะไม่มกีารระบุสญัลกัษณ์ต่อท้ายดงักล่าวส าหรบัอนัดบัความน่าเชื่อถือใน

ระยะสัน้ นอกเหนือจาก “F1 (tha)” 

สญัญาณการปรบัอนัดบัความน่าเชื่อถอื (Rating Watch) : สญัญาณการปรบัอนัดบัความน่าเชื่อถอืจะถูกใชเ้พื่อแจง้ใหน้ัก
ลงทุนทราบว่ามีความเป็นไปได้ที่จะมีการเปลี่ยนแปลงอนัดบัความน่าเชื่อถือและแจ้งแนวโน้มทิศทางของการเปลี่ยนแปลง
ดงักล่าว สญัญาณดงักล่าวอาจระบุเป็น “สญัญาณบวก” ซึง่บ่งชีแ้นวโน้มในการปรบัอนัดบัความน่าเชื่อถอืใหส้งูขึน้ “สญัญาณลบ” 
จะบ่งชีแ้นวโน้มในการปรบัอนัดบัความน่าเชื่อถอืใหต้ ่าลง หรอื “สญัญาณววิฒัน์” ในกรณีทีอ่นัดบัความน่าเชื่อถอือาจจะไดร้บัการ
ปรบัขึน้ ปรบัลง หรอืคงที ่โดยปกตสิญัญาณการปรบัอนัดบัความน่าเชื่อถอืมกัจะถูกระบุไวส้ าหรบัช่วงระยะเวลาสัน้ ๆ 
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กองทุนเปิด แอล เอช เฟลก็ซิเบ้ิลเพื่อการเลี้ยงชีพ (LHFLRMF) 

รายงานสรปุเงินลงทุน 
 มูลค่า ณ วนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2563 

 

 
 
 

 
 

 
รายชื่อหุ้นท่ีลงทุน 10 อนัดบัแรก พร้อมสดัส่วนการลงทุน 

มูลค่า ณ วนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2563 

 
 
 
 
 
 

กลุม่ของตราสารการลงทนุ มลูค่าตามราคาตลาด %NAV

(ก) ตราสารภาครฐัไทย/ตราสารภาครฐัต่างประเทศ - -

(ข) ตราสารทีธ่นาคารทีม่กีฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ ธนาคารพาณิชย์ 15,185,705.71      7.41               

หรอืบรษิทัเงนิทุนเป็นผูอ้อก/สัง่จ่าย/รบัอาวลั/ค า้ประกนั

(ค) ตราสารทีม่อีนัดบัความน่าเชื่อถอือยูใ่นอนัดบัทีส่ามารถ -                    -                

ลงทุนได้ (Investment grade)

(ง) ตราสารทีม่อีนัดบัความน่าเชื่อถอือยูใ่นอนัดบัต ่ากวา่อนัดบัที่ -                    -                

สามารถลงทุนได้ (Non-Investment grade) หรอืไม่ม ีRating

ล าดบั ช่ือย่อ ร้อยละของเงินลงทนุ

1 PTT 7.59

2 AOT 6.51

3 KBANK 4.44

4 CPALL 3.69

5 PTTGC 3.46

6 IVL 3.17

7 GPSC 3.02

8 TISCO 2.86

9 TOP 2.83

10 MINT 2.48

บรษิทั ทสิโก้ไฟแนนเชยีลกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน)

บรษิทั ไทยออยล ์จ ากดั (มหาชน)

ธนาคาร กสกิรไทย จ ากดั (มหาชน)

บรษิทั ปตท. จ ากดั (มหาชน)

บรษิทั ท่าอากาศยานไทย จ ากดั (มหาชน)

บรษิทั ไมเนอร์ อนิเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั (มหาชน)

ช่ือหลกัทรพัย์

บรษิทั ซ.ีพ.ีออลล ์ จ ากดั (มหาชน)

บรษิทั พทีที ีโกลบอล เคมคิอล จ ากดั (มหาชน)

บรษิทั อนิโดรามา เวนเจอร์ส จ ากดั (มหาชน)

บรษิทั โกลบอล เพาเวอร์ ซนิเนอร์ยี ่จ ากดั (มหาชน)

สดัส่วนเงนิลงทุนขัน้สงูต่อมลูค่าทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุนส าหรบักลุ่มตราสารตาม (ง) เท่ากบั 0% NAV 



 

 

19 

 

กองทุนเปิด แอล เอช เฟลก็ซิเบ้ิลเพื่อการเลี้ยงชีพ (LHFLRMF) 

รายงานการลงทุนท่ีไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน 
รอบปีบญัชีระหวา่งวนัท่ี 1 ธนัวาคม 2562 ถึงวนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2563 

วนัท่ี รายละเอียด การด าเนินการแก้ไข 
  

 
 

 

 

 

 

การใช้สิทธิออกเสียงในท่ีประชุมผู้ถือหุ้น 
ผูล้งทุนสามารถตรวจดูแนวทางในการใชส้ทิธอิอกเสยีงและการด าเนินการใชส้ทิธอิอกเสยีงไดท้ี่ website ของบรษิัท

จดัการ www.lhfund.co.th 
 

 

รายงานรายชื่อของบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง ท่ีมีการท าธรุกรรมกบักองทุนรวม 

 กองทุนเปิด แอล เอช เฟลก็ซิเบิ้ลเพื่อการเลี้ยงชพี มกีารท าธุรกรรมกบับุคคลทีเ่กี่ยวขอ้งในรอบระยะเวลาตัง้แต่วนัที ่  
1 ธนัวาคม 2562 ถงึวนัที ่30 พฤศจกิายน 2563 ตามรายชื่อ ดงันี้ 

- บรษิทัหลกัทรพัย ์แลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จ ากดั (มหาชน) 
- บรษิทั แลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จ ากดั (มหาชน) 

 
หมายเหตุ : ผูล้งทุนสามารถตรวจสอบการท าธุรกรรมกบับุคคลที่เกี่ยวขอ้งกบักองทุนรวม ได้ที่บรษิัทจดัการโดยตรง หรอืที่ website ของบรษิัท

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

 

 

 

 

 

 

 

 

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

การรบัผลประโยชน์ตอบแทนเน่ืองจากการใช้บริการบุคคลอ่ืนๆ (Soft Commission) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บริษัทท่ีให้ผลประโยชน์ บทวเิคราะห์และ

ข้อมูลข่าวสาร

จัดเยี่ยมชมบริษทั สัมมนา เหตผุลในการรบัผลประโยชน์

บรษิทัหลกัทรพัย ์เอเซยี พลสั จ ากดั (มหาชน) P P เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

บรษิทัหลกัทรพัย ์ทรนีตีี้ จ ากดั P P เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

บรษิทัหลกัทรพัย ์ฟินนัเซยี ไซรสั จ ากดั (มหาชน) P P P เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

บรษิทัหลกัทรพัย ์ยโูอบ ีเคยเ์ฮยีน (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) P เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

บรษิทั หลกัทรพัย ์เคจไีอ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) P P P เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

บรษิทัหลกัทรพัย ์ทสิโก้ จ ากดั (มหาชน) P P P เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

บรษิทัหลกัทรพัย ์ภทัร จ ากดั (มหาชน) P P P เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

บรษิทัหลกัทรพัย ์เมยแ์บงก์ กมิเอง็ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) P เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

บรษิทัหลกัทรพัย ์ซไีอเอม็บ ี(ประเทศไทย) จ ากดั P P เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

บรษิทัหลกัทรพัย ์เอเชยี เวลท์ จ ากดั P เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

บรษิทัหลกัทรพัย ์บวัหลวง จ ากดั (มหาชน) P P P เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

บรษิทัหลกัทรพัย ์ไทยพาณิชย ์จ ากดั P P P เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

บรษิทัหลกัทรพัย ์แลนด์ แอนด์ เฮา้ส ์จ ากดั (มหาชน) P เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

บรษิทัหลกัทรพัย ์กรุงศร ีจ ากดั (มหาชน) P P P เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

บรษิทัหลกัทรพัย ์เครดติ สวสิ (ประเทศไทย) จ ากดั P P P เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

บรษิทัหลกัทรพัย ์ดบีเีอส วคิเคอร์ส (ประเทศไทย) จ ากดั P P P เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

บรษิทัหลกัทรพัยอ์าร์เอชบ ี(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) P เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

บรษิทัหลกัทรพัยพ์ฒันสนิ จ ากดั (มหาชน) P P P เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

บรษิทัหลกัทรพัยก์สกิรไทย จ ากดั (มหาชน) P P P เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

บรษิทัหลกัทรพัยธ์นชาต จ ากดั (มหาชน) P P P เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

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

บรษิทัหลกัทรพัย ์เคทบี ี(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) P P P เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
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กองทุนเปิด แอล เอช เฟลก็ซิเบ้ิลเพื่อการเลี้ยงชีพ (LHFLRMF) 

ค่านายหน้าซื้อขายหลกัทรพัย ์
ส าหรบัรอบระยะเวลาตัง้แต่วนัท่ี 1 ธนัวาคม 2562 ถึงวนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2563 

 
               หมายเหตุ *รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม 

 
 
 

อตัราส่วนหมุนเวยีนการลงทนุของกองทุน (Portfolio Turnover Ratio: PTR) 
มูลค่า ณ วนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2563 

 
 

 
 
 
 
 

ล าดบั ช่ือบริษทันายหน้า ค่านายหน้า

(บาท)*

อตัราส่วน

(%)

1 บรษิทัหลกัทรพัย ์บวัหลวง จ ากดั (มหาชน) 935,048.89 16.94

2 บรษิทัหลกัทรพัย ์ซจีเีอส-ซไีอเอม็บ ี(ประเทศไทย) จ ากดั 203,472.91 3.69

3 บรษิทัหลกัทรพัย ์โนมูระ พฒันสนิ จ ากดั (มหาชน) 122,638.05 2.22

4 บรษิทัหลกัทรพัยเ์ครดติ สวสิ (ประเทศไทย) จ ากดั 210,729.23 3.82

5 บรษิทัหลกัทรพัย ์ดบีเีอส วคิเคอร์ส (ประเทศไทย) จ ากดั 105,425.31 1.91

6 บรษิทัหลกัทรพัย ์ฟินนัเซยี ไซรสั จ ากดั (มหาชน) 649,603.66 11.77

7 บรษิทัหลกัทรพัย ์เคจไีอ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 147,505.67 2.67

8 บรษิทัหลกัทรพัย ์เกยีรตินาคนิภทัร จ ากดั (มหาชน) 653,921.55 11.85

9 บรษิทัหลกัทรพัย ์กสกิรไทย จ ากดั (มหาชน) 725,856.01 13.15

10 บรษิทัหลกัทรพัย ์กรุงศร ีจ ากดั (มหาชน) 81,336.36 1.47

11 บรษิทัหลกัทรพัย ์เคทบี ี(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 730,261.04 13.23

12 บรษิทัหลกัทรพัย ์แลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จ ากดั (มหาชน) 245,655.59 4.45

13 บรษิทัหลกัทรพัย ์ไทยพาณิชย ์จ ากดั 61,927.08 1.13

14 บรษิทัหลกัทรพัย ์ทสิโก ้จ ากดั 615,131.37 11.15

15 บรษิทัหลกัทรพัย ์ทรนีีตี้ จ ากดั 29,631.74 0.55

รวม 5,518,144.46 100.00

ช่ือกองทนุ PTR

กองทุนเปิด แอล เอช เฟลก็ซเิบิล้เพือ่การเลีย้งชพี 8.1349
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กองทุนเปิด แอล เอช เฟลก็ซิเบ้ิลเพื่อการเลี้ยงชีพ (LHFLRMF) 

ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3  
ณ วนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2563 

ช่ือกองทุน ผู้ถือหน่วย สดัส่วน (ร้อยละ) 
กองทุนเปิด แอล เอช เฟลก็ซเิบิล้ เพื่อการเลีย้งชพี 

(LHFLRMF) 
กลุ่มบุคคลใดบุคคลหนึ่ง - 

 
 
 

ค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเกบ็จากกองทุนรวม  
ส าหรบัรอบระยะเวลาตัง้แต่วนัท่ี 1 ธนัวาคม 2562 ถึงวนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2563 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

ค่าใช้จ่ายทีเ่รยีกเก็บจากกองทุน* จ านวนเงนิ

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

ค่าธรรมเนยีมการจดัการ (Management Fee) 2,555.91 1.338 ไม่เกนิรอ้ยละ 2.14

ค่าธรรมเนยีมผูดู้แลผลประโยชน์ (Trustee Fee) 51.12 0.027 ไม่เกนิรอ้ยละ 0.11

ค่าธรรมเนยีมนายทะเบยีน (Registrar Fee) 204.47 0.107 ไม่เกนิรอ้ยละ 0.16

ค่าสอบบญัช ี(Audit Fee) 35.00 0.018 ตามทีจ่่ายจรงิ

ค่าทีป่รกึษาการลงทุน (Advisory Fee) ไม่มี ไม่มี ไม่มี

ค่าจดัตัง้และจดทะเบยีนกองทุน (Setup and Registered Fund) 0.00 0.000 ตามทีจ่่ายจรงิ

ค่าใช้จ่ายอืน่ๆ ในการด าเนนิโครงการ  (Others Operating  Expense) 71.68 0.038 ตามทีจ่่ายจรงิ

รวมค่าใช้จ่ายทัง้หมด** 2,918.18 1.528

ค่าใช้จ่ายในการซือ้ขายหลกัทรพัย์ 5,518.14 2.888 ตามทีจ่่ายจรงิ

หมายเหตุ

* ค่าธรรมเนยีมและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ รวมภาษมีลูค่าเพิม่ ภาษธุีรกจิเฉพาะ หรอืภาษอีืน่ใดในท านองเดยีวกนั (ถ้าม)ี

**  ไม่รวมค่านายหน้าซือ้ขายหลกัทรพัย ์และค่าธรรมเนยีมต่าง ๆ ทีเ่กดิขึน้จากการซือ้ขายหลกัทรพัย์

รอ้ยละของมลูค่าทรพัยส์นิสทุธิ
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รายงานของผู้สอบบญัชีรบัอนุญาต  
 
เสนอต่อ ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด แอล เอช เฟลก็ซิเบ้ิลเพื่อการเลี้ยงชีพ 
 
ความเหน็  

ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบการเงนิของกองทุนเปิด แอล เอช เฟลก็ซิเบิ้ลเพื่อการเลี้ยงชพี ซึ่งประกอบด้วยงบดุลและ งบประกอบ
รายละเอยีดเงนิลงทุน ณ วนัที ่30 พฤศจกิายน 2563 งบก าไรขาดทุน งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสนิทรพัย์สุทธ ิงบกระแสเงนิสด 
และขอ้มูลทางการเงนิที่ส าคญัส าหรบัปีสิน้สุดวนัเดยีวกนัและหมายเหตุประกอบงบการเงนิ รวมถงึหมายเหตุสรุปนโยบายการ
บญัชทีีส่ าคญั  

ขา้พเจา้เหน็ว่า งบการเงนิขา้งตน้น้ีแสดงฐานะการเงนิและรายละเอยีดเงนิลงทุนของกองทุนเปิด แอล เอช เฟลก็ซเิบิล้เพื่อการ
เลีย้งชพี ณ วนัที ่30 พฤศจกิายน 2563 ผลการด าเนินงาน การเปลีย่นแปลงสนิทรพัยสุ์ทธ ิกระแสเงนิสด และขอ้มลูทางการเงนิที่
ส าคญัส าหรบัปีสิน้สุดวนัเดยีวกนั โดยถูกตอ้งตามทีค่วรในสาระส าคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ 
 
เกณฑใ์นการแสดงความเหน็  

ขา้พเจา้ไดป้ฏบิตังิานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัช ีความรบัผดิชอบของขา้พเจา้ไดก้ล่าวไวใ้นวรรคความรบัผดิชอบของ
ผูส้อบบญัชตี่อการตรวจสอบงบการเงนิในรายงานของขา้พเจา้ ขา้พเจา้มคีวามเป็นอสิระจากกองทุนตามขอ้ก าหนดจรรยาบรรณ
ของผูป้ระกอบวชิาชพีบญัชทีีก่ าหนดโดยสภาวชิาชพีบญัชใีนส่วนทีเ่กีย่วขอ้งกบัการตรวจสอบงบการเงนิ และขา้พเจา้ไดป้ฏบิตัิ
ตามความรบัผดิชอบด้านจรรยาบรรณอื่นๆ ซึ่งเป็นไปตามขอ้ก าหนดเหล่านี้ ขา้พเจ้าเชื่อว่าหลกัฐานการสอบบญัชทีี่ขา้พเจ้า
ไดร้บัเพยีงพอและเหมาะสมเพื่อใชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเหน็ของขา้พเจา้  
 
ข้อมูลอ่ืน  

ผูบ้รหิารกองทุนฯ เป็นผูร้บัผดิชอบต่อขอ้มลูอื่น ขอ้มูลอื่นประกอบดว้ย ขอ้มูลซึ่งรวมอยู่ในรายงานประจ าปีของกองทุนฯ แต่ไม่
รวมถึงงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีที่อยู่ในรายงานประจ าปีนัน้ ข้าพเจ้าคาดว่าข้าพเจ้าจะได้รบัรายงานประจ าปี
ภายหลงัวนัทีใ่นรายงานของผูส้อบบญัชนีี้ 

ความเหน็ของขา้พเจา้ต่องบการเงนิไม่ครอบคลุมถงึขอ้มลูอื่นและขา้พเจา้ไม่ไดใ้หค้วามเชื่อมัน่ต่อขอ้มลูอื่น 

ความรบัผดิชอบของขา้พเจ้าที่เกี่ยวเนื่องกบัการตรวจสอบงบการเงนิคอื การอ่านและพจิารณาว่าขอ้มูลอื่นมีความขดัแย้งที่มี
สาระส าคญักบังบการเงนิหรอืกบัความรูท้ีไ่ดร้บัจากการตรวจสอบของขา้พเจา้ หรอืปรากฏว่าขอ้มลูอื่นมกีารแสดงขอ้มูลทีข่ดัต่อ
ขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระส าคญัหรอืไม่ 

เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจ าปี ของกองทุนฯ และหากข้าพเจ้าสรุปได้ว่ามีการแสดงข้อมูลที่ข ัดต่อข้อเท็จจริง 
อนัเป็นสาระส าคญั ขา้พเจา้จะสื่อสารเรื่องดงักล่าวกบัผู้บรหิารกองทุนฯ เพื่อใหผู้บ้รหิารกองทุนฯ ด าเนินการแกไ้ขขอ้มูลทีแ่สดง
ขดัต่อขอ้เทจ็จรงิ 
 



 

 

24 
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ความรบัผิดชอบของผู้บริหารกองทุนฯ ต่องบการเงิน 

ผูบ้รหิารกองทุนฯ มหีน้าทีร่บัผดิชอบในการจดัท าและน าเสนองบการเงนิเหล่านี้โดยถูกตอ้งตามทีค่วรตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงนิ และรบัผดิชอบเกีย่วกบัการควบคมุภายในทีผู่บ้รหิารกองทุนฯ พจิารณาว่าจ าเป็นเพื่อใหส้ามารถจดัท างบการเงนิที่
ปราศจากการแสดงขอ้มลูทีข่ดัตอ่ขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระส าคญัไม่ว่าจะเกดิจากการทจุรติหรอืขอ้ผดิพลาด  

ในการจดัท างบการเงนิ ผูบ้รหิารกองทุนฯ รบัผดิชอบในการประเมนิความสามารถของกองทุนในการด าเนินงานต่อเนื่อง เปิดเผย
เรื่องทีเ่กี่ยวกบัการด าเนินงานต่อเนื่อง (ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์การบญัชสี าหรบัการด าเนินงานต่อเนื่องเวน้แต่
ผูบ้รหิารกองทุนฯ มคีวามตัง้ใจทีจ่ะเลกิกองทุนหรอืหยุดด าเนินงานหรอืไม่สามารถด าเนินงานต่อเนื่องต่อไปได ้ 

ผูบ้รหิารกองทุนฯ มหีน้าทีใ่นการสอดส่องดแูลกระบวนการในการจดัท ารายงานทางการเงนิของกองทุน  
 
ความรบัผิดชอบของผู้สอบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน  

การตรวจสอบของขา้พเจ้ามวีตัถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมัน่อย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงนิโดยรวมปราศจากการแสดง
ขอ้มลูทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระส าคญัหรอืไม่ ไม่ว่าจะเกดิจากการทุจรติหรอืขอ้ผดิพลาด และเสนอรายงานของผูส้อบบญัชี
ซึ่งรวมความเห็นของขา้พเจา้อยู่ดว้ย ความเชื่อมัน่อย่างสมเหตุสมผลคอืความเชื่อมัน่ในระดบัสูงแต่ไม่ไดเ้ป็นการรบัประกนัว่า
การปฏบิตังิานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชจีะสามารถตรวจพบขอ้มูลที่ขดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระส าคญัทีม่อียู่ได้
เสมอไป ขอ้มลูทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จรงิอาจเกดิจากการทุจรติหรอืขอ้ผดิพลาดและถอืว่ามสีาระส าคญัเมื่อคาดการณ์อย่างสมเหตุสมผล
ว่ารายการที่ขดัต่อขอ้เทจ็จรงิแต่ละรายการหรอืทุกรายการรวมกนัจะมผีลต่อการตดัสนิใจทางเศรษฐกจิของผูใ้ช้งบการเงนิ จาก
การใชง้บการเงนิเหล่าน้ี  

ในการตรวจสอบของขา้พเจา้ตามมาตรฐานการสอบบญัช ีขา้พเจา้ใชดุ้ลยพนิิจและการสงัเกตและสงสยัเยีย่ง 
ผูป้ระกอบวชิาชพีตลอดการตรวจสอบ การปฏบิตังิานของขา้พเจา้รวมถงึ  

• ระบุและประเมนิความเสี่ยงจากการแสดงขอ้มูลที่ขดัต่อขอ้เท็จจรงิอนัเป็นสาระส าคญัในงบการเงนิไม่ว่าจะเกิด จากการ
ทุจรติหรอืขอ้ผดิพลาด ออกแบบและปฏบิตังิานตามวธิกีารตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสีย่งเหล่านัน้ และไดห้ลกัฐาน
การสอบบญัชทีีเ่พยีงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเหน็ของขา้พเจา้ ความเสีย่งทีไ่ม่พบขอ้มูลทีข่ดัต่อ
ขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระส าคญัซึง่เป็นผลมาจากการทุจรติจะสงูกว่าความเสีย่งทีเ่กดิจากขอ้ผดิพลาด เน่ืองจากการทุจรติอาจ
เกี่ยวกบัการสมรู้ร่วมคดิ การปลอมแปลงเอกสารหลกัฐาน การตัง้ใจละเว้นการแสดงขอ้มูล การแสดงขอ้มูลที่ไม่ตรงตาม
ขอ้เทจ็จรงิหรอืการแทรกแซงการควบคุมภายใน  

• ท าความเขา้ใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวขอ้งกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวธิีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับ
สถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวตัถุประสงคใ์นการแสดงความเหน็ต่อความมปีระสทิธผิลของการควบคุมภายในของกองทุน  

• ประเมนิความเหมาะสมของนโยบายการบญัชทีีผู่บ้รหิารกองทุนฯ ใชแ้ละความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบญัชแีละ
การเปิดเผยขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งซึง่จดัท าขึน้โดยผูบ้รหิารกองทุนฯ  

• สรุปเกี่ยวกบัความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบญัชีส าหรบัการด า เนินงานต่อเนื่องของผู้บรหิารกองทุนฯ และจาก
หลกัฐานการสอบบญัชทีีไ่ดร้บั สรุปว่ามคีวามไม่แน่นอนทีม่สีาระส าคญัทีเ่กี่ยวกบัเหตุการณ์หรอืสถานการณ์ทีอ่าจเป็นเหตุ
ให้เกดิขอ้สงสยัอย่างมนีัยส าคญัต่อความสามารถของกองทุนในการด าเนินงานต่อเนื่องหรอืไม่ ถ้าขา้พเจ้าไดข้อ้สรุปว่ามี
ความไม่แน่นอนทีม่สีาระส าคญั ขา้พเจา้ตอ้งกล่าวไวใ้นรายงานของผูส้อบบญัชขีองขา้พเจา้โดยใหข้อ้สงัเกตถงึการเปิดเผย
ขอ้มูลในงบการเงนิที่เกี่ยวขอ้ง หรอืถ้าการเปิดเผยขอ้มูลดงักล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของขา้พเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไป 
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ขอ้สรุปของขา้พเจา้ขึน้อยู่กบัหลกัฐานการสอบบญัชทีีไ่ดร้บัจนถงึวนัทีใ่นรายงานของผูส้อบบญัชขีองขา้พเจา้ อย่างไรกต็าม 
เหตุการณ์หรอืสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุใหก้องทุนตอ้งหยุดการด าเนินงานต่อเนื่อง  

• ประเมนิการน าเสนอ โครงสรา้งและเน้ือหาของงบการเงนิโดยรวม รวมถงึการเปิดเผยขอ้มลูว่างบการเงนิแสดงรายการและ
เหตุการณ์ในรปูแบบทีท่ าใหม้กีารน าเสนอขอ้มลูโดยถูกตอ้งตามทีค่วรหรอืไม่  

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้บริหารกองทุนฯ ในเรื่องต่างๆ ที่ส าคัญ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้
วางแผนไว ้ประเดน็ทีม่นีัยส าคญัทีพ่บจากการตรวจสอบรวมถงึขอ้บกพร่องทีม่นีัยส าคญัในระบบการควบคุมภายในหากขา้พเจา้
ไดพ้บในระหว่างการตรวจสอบของขา้พเจา้  

ขา้พเจา้ไดใ้หค้ ารบัรองแก่ผู้บรหิารกองทุนฯ ว่าขา้พเจา้ไดป้ฏบิตัติามขอ้ก าหนดจรรยาบรรณทีเ่กี่ยวขอ้งกบัความเป็นอสิระและ
ได้สื่อสารกบัผู้บรหิารกองทุนฯ เกี่ยวกบัความสมัพนัธ์ทัง้หมดตลอดจนเรื่องอื่นซึ่งขา้พเจา้เชื่อว่ามเีหตุผลที่บุคคลภายนอกอาจ
พจิารณาว่ากระทบต่อความเป็นอสิระของขา้พเจา้และมาตรการทีข่า้พเจา้ใชเ้พื่อป้องกนัไม่ใหข้า้พเจา้ขาดความเป็นอสิระ  

จากเรื่องทีส่ื่อสารกบัผู้บรหิารกองทุนฯ ขา้พเจา้ไดพ้จิารณาเรื่องต่างๆ ทีม่นีัยส าคญัมากทีสุ่ดในการตรวจสอบงบการเงนิในงวด
ปัจจุบนัและก าหนดเป็นเรื่องส าคญัในการตรวจสอบ ขา้พเจ้าได้อธบิายเรื่องเหล่านี้ในรายงานของผูส้อบบญัชเีวน้แต่กฎหมาย
หรอืขอ้บงัคบัไม่ใหเ้ปิดเผยต่อสาธารณะเกีย่วกบัเรื่องดงักล่าว หรอืในสถานการณ์ทีย่ากทีจ่ะเกดิขึน้ ขา้พเจา้พจิารณาว่าไม่ควร
สื่อสารเรื่องดงักล่าวในรายงานของขา้พเจ้าเพราะการกระท าดงักล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุผลว่าจะมีผลกระทบ
ในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อส่วนไดเ้สยีสาธารณะจากการสื่อสารดงักล่าว 
 
ผูส้อบบญัชทีีร่บัผดิชอบงานสอบบญัชแีละการน าเสนอรายงานฉบบันี้คอื นางขวญัใจ เกยีรตกิงัวาฬไกล 
 

 
นางขวญัใจ เกยีรตกิงัวาฬไกล 
ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต เลขที ่5875 
บรษิทั เอเอสว ีแอนด ์แอสโซซเิอทส ์จ ากดั 

กรุงเทพมหานคร 
25 กมุภาพนัธ ์2564 
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กองทุนเปิด แอล เอช เฟลก็ซิเบ้ิลเพื่อการเลี้ยงชีพ (LHFLRMF) 

กองทุนเปิด แอล เอช เฟลก็ซิเบ้ิลเพื่อการเลี้ยงชีพ 

งบดลุ 

ณ วนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2563 

 

 

หน่วย : บาท

หมายเหตุ 2563 2562

สินทรพัย์

เงนิลงทุนตามมลูค่ายตุธิรรม 194,451,736.91 203,883,788.61

 (ราคาทุนปี 2563 : 176,507,075.82 บาท)

 (ราคาทุนปี 2562 : 203,996,710.11 บาท)

เงนิฝากธนาคาร 6 15,176,637.41        2,775,316.83         

ดอกเบีย้และเงนิปันผลค้างรบั 81,377.86             267,189.70            

ลกูหนี้จากการขายเงนิลงทุน 2,967,779.04         4,475,811.18         

สนิทรพัยอ์ืน่ -                      12,108.80             

รวมสินทรพัย์ 212,677,531.22       211,414,215.12       

หน้ีสิน

เจ้าหนี้จากการซือ้เงนิลงทุน 7,417,314.16         4,688,435.98         

เจ้าหนี้จากการรบัซือ้คนืหน่วยเงนิลงทุน -                      14,367.10             

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 281,740.13            288,058.92            

หนี้สนิอืน่ 17,249.82             12,929.23             

รวมหน้ีสิน 7,716,304.11           5,003,791.23           

สินทรพัยส์ทุธิ 204,961,227.11       206,410,423.89       

สินทรพัยส์ทุธิ :

ทุนทีไ่ด้รบัจากผูถ้อืหน่วยลงทุน 159,609,135.51      144,120,391.97      

ก าไร(ขาดทุน)สะสม

บญัชปีรบัสมดุล 59,072,293.64        54,081,043.78        

ก าไร(ขาดทุน)สะสมจากการด าเนนิงาน 5 (13,720,202.04) 8,208,988.14         

สินทรพัยส์ทุธิ 204,961,227.11       206,410,423.89       

สนิทรพัยส์ทุธต่ิอหน่วย 12.8414                14.3220                

จ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายแลว้ทัง้หมด ณ วนัสิน้รอบระยะเวลาบญัช ี(หน่วย) 15,960,913.4784    14,412,039.1362    

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นสว่นหนึง่ของงบการเงนินี้
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กองทุนเปิด แอล เอช เฟลก็ซิเบ้ิลเพื่อการเลี้ยงชีพ (LHFLRMF) 

กองทุนเปิด แอล เอช เฟลก็ซิเบ้ิลเพื่อการเลี้ยงชีพ 
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน 
ณ วนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2563 

 

 

หน่วย : บาท

การแสดงรายละเอยีดเงนิลงทุนใช้การจดักลุ่มตามประเภทของเงนิลงทุน

ชื่อหลกัทรพัย์ ชื่อยอ่หลกัทรพัย์ วนัครบก าหนด

หลกัทรพัยจ์ดทะเบียน

เงินทนุและหลกัทรพัย์

บรษิทั ออิอน ธนสนิทรพัย ์(ไทยแลนด์) จ ากดั (มหาชน) AEONTS -                 27,000.0000         4,306,500.00        2.22                

บรษิทับรหิารสนิทรพัย ์กรุงเทพพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) BAM -                 86,400.0000         1,814,400.00        0.93                

บรษิทั เจ เอม็ ท ีเน็ทเวอร์ค เซอร์วสิเซส็ จ ากดั (มหาชน) JMT -                 58,800.0000         1,969,800.00        1.01                

บรษิทั บตัรกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) KTC -                 68,400.0000         3,488,400.00        1.80                

บรษิทั เมอืงไทย แคปปิตอล จ ากดั (มหาชน) MTC -                 53,600.0000         2,894,400.00        1.49                

บรษิทั ศรสีวสัดิ ์คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) SAWAD -                 53,800.0000         3,133,850.00        1.61                

เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร

บรษิทั แอดวานซ ์อนิโฟร์ เซอร์วสิ จ ากดั (มหาชน) ADVANC -                 22,900.0000         4,018,950.00        2.07                

บรษิทั โทเทิล่ แอค็เซส็ คอมมนูเิคชัน่ จ ากดั (มหาชน) DTAC -                 55,400.0000         2,077,500.00        1.07                

บรษิทั เจ.อาร์.ดบัเบิล้ย.ู ยทูลิติี้ จ ากดั (มหาชน) JR -                 432,600.0000       3,157,980.00        1.62                

การแพทย์

บรษิทั กรุงเทพดุสติเวชการ จ ากดั (มหาชน) BDMS -                 183,300.0000       3,940,950.00        2.02                

บรษิทั โรงพยาบาลพระรามเก้า จ ากดั (มหาชน) PR9 -                 156,400.0000       1,509,260.00        0.78                

การท่องเท่ียวและสนัทนาการ

บรษิทั โรงแรมเซน็ทรลัพลาซา จ ากดั (มหาชน) CENTEL -                 159,700.0000       3,880,710.00        2.00                

ขนส่งและโลจิสติกส์

บรษิทั เอเชยี เอวเิอชัน่ จ ากดั (มหาชน) AAV -                 1,035,000.0000     2,111,400.00        1.09                

บรษิทั ท่าอากาศยานไทย จ ากดั (มหาชน) AOT -                 208,400.0000       13,337,600.00      6.86                

บรษิทัทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) BEM -                 223,200.0000       2,042,280.00        1.05                

บรษิทั บทีเีอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส ์จ ากดั (มหาชน) BTS -                 190,600.0000       1,944,120.00        1.00                

บรษิทั พรเีชยีส ชพิป้ิง จ ากดั (มหาชน) PSL -                 342,300.0000       2,105,145.00        1.08                

ช้ินส่วนอิเลคทรอนิคส์

บรษิทั ฮานา ไมโครอเิลค็โทรนคิส จ ากดั (มหาชน) HANA -                 7,900.0000          337,725.00          0.17                

ธนาคาร

ธนาคาร กรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) BBL -                 38,700.0000         4,566,600.00        2.35                

ธนาคาร กสกิรไทย จ ากดั (มหาชน) KBANK -                 82,700.0000         9,097,000.00        4.68                

ธนาคารเกยีรตนิาคนิ จ ากดั (มหาชน) KKP -                 63,600.0000         3,148,200.00        1.62                

ธนาคาร ไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) SCB -                 46,800.0000         4,001,400.00        2.06                

บรษิทั ทสิโก้ไฟแนนเชยีลกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) TISCO -                 74,800.0000         5,871,800.00        3.02                

ธนาคาร ทหารไทย จ ากดั(มหาชน) TMB -                 3,621,100.0000     3,802,155.00        1.95                

จ านวนหน่วย มลูค่ายตุธิรรม

อตัราสว่นของ

มลูค่ายตุธิรรม 

(%) มลูค่าทีต่ราไว้
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กองทุนเปิด แอล เอช เฟลก็ซิเบ้ิลเพื่อการเลี้ยงชีพ (LHFLRMF) 

กองทุนเปิด แอล เอช เฟลก็ซิเบ้ิลเพื่อการเลี้ยงชีพ (ต่อ) 
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน 
ณ วนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2563 

 
 

หน่วย : บาท

การแสดงรายละเอยีดเงนิลงทุนใช้การจดักลุ่มตามประเภทของเงนิลงทุน

ชื่อหลกัทรพัย์ ชื่อยอ่หลกัทรพัย์ วนัครบก าหนด

ปิโตรเคมีและเคมีภณัฑ์

บรษิทั อนิโดรามา เวนเจอร์ส จ ากดั (มหาชน) IVL -                 202,900.0000       6,492,800.00 3.33                

บรษิทั พทีที ีโกลบอล เคมคิอล จ ากดั (มหาชน) PTTGC -                 123,800.0000       7,087,550.00 3.64                

พลงังานและสาธารณูปโภค

บรษิทั บา้นป ูจ ากดั (มหาชน) BANPU -                 359,900.0000       3,077,145.00 1.58                

บรษิทั บ.ีกรมิ เพาเวอร์ จ ากดั (มหาชน) BGRIM -                 82,500.0000         4,042,500.00 2.08                

บรษิทั เอสโซ่ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) ESSO -                 415,200.0000       3,010,200.00 1.55                

บรษิทั โกลบอล เพาเวอร์ ซนิเนอร์ยี ่จ ากดั (มหาชน) GPSC -                 88,100.0000         6,189,025.00 3.18                

บรษิทั กลัฟ์ เอน็เนอร์จ ีดเีวลลอปเมนท์ จ ากดั (มหาชน) GULF -                 142,530.0000       4,988,550.00 2.57                

บรษิทั ปตท. จ ากดั (มหาชน) PTT -                 389,100.0000       15,564,000.00 8.00                

บรษิทั ปตท. ส ารวจและผลติปิโตรเลยีม จ ากดั (มหาชน) PTTEP -                 49,100.0000         4,750,425.00 2.44                

บรษิทั สตาร์ ปิโตรเลยีม รไีฟน์นิง่ จ ากดั (มหาชน) SPRC -                 411,500.0000       3,127,400.00 1.61                

บรษิทั ไทยออยล ์จ ากดั (มหาชน) TOP -                 122,000.0000       5,795,000.00 2.98                

พฒันาอสงัหาริมทรพัย์

บรษิทั แอสเสท เวริด์ คอร์ป จ ากดั (มหาชน) AWC -                 987,200.0000       4,718,816.00        2.43                

บรษิทั เซน็ทรลัพฒันา จ ากดั (มหาชน) CPN -                 79,300.0000         4,024,475.00        2.07                

บรษิทั ดบับลวิเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) WHA -                 656,300.0000       2,060,782.00        1.06                

พาณิชย์

บรษิทั เบอร์ลี ่ยคุเกอร์ จ ากดั (มหาชน) BJC -                 56,600.0000         2,122,500.00        1.09                

บรษิทั คอมเซเวน่ จ ากดั (มหาชน) COM7 -                 45,500.0000         1,865,500.00        0.96                

บรษิทั ซ.ีพ.ีออลล ์ จ ากดั (มหาชน) CPALL -                 124,900.0000       7,556,450.00        3.89                

บรษิทั เซน็ทรลั รเีทล คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) CRC -                 119,300.0000       3,877,250.00        1.99                

บรษิทั โฮม โปรดกัส ์เซน็เตอร์ จ ากดั (มหาชน) HMPRO -                 136,700.0000       2,009,490.00        1.03                

วสัดกุ่อสร้าง

บรษิทั ปนูซเิมนต์ไทย จ ากดั (มหาชน) SCC -                 5,600.0000          2,094,400.00        1.08                

ส่ือและส่ิงพิมพ์

บรษิทั แพลน บ ีมเีดยี จ ากดั (มหาชน) PLANB -                 164,500.0000       1,028,125.00        0.53                

บรษิทั ว ีจ ีไอ  จ ากดั (มหาชน) VGI -                 161,500.0000       1,243,550.00        0.64                

จ านวนหน่วย มลูค่ายตุธิรรม

อตัราสว่นของ

มลูค่ายตุธิรรม 

(%) มลูค่าทีต่ราไว้



 

 

29 

 

กองทุนเปิด แอล เอช เฟลก็ซิเบ้ิลเพื่อการเลี้ยงชีพ (LHFLRMF) 

กองทุนเปิด แอล เอช เฟลก็ซิเบ้ิลเพื่อการเลี้ยงชีพ (ต่อ) 
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน 
ณ วนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2563 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หน่วย : บาท

การแสดงรายละเอยีดเงนิลงทุนใช้การจดักลุ่มตามประเภทของเงนิลงทุน

ชื่อหลกัทรพัย์ ชื่อยอ่หลกัทรพัย์ วนัครบก าหนด

อาหารและเคร่ืองด่ืม

บรษิทั คาราบาวกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) CBG -                 17,100.0000         2,060,550.00        1.06                

บรษิทั ไมเนอร์ อนิเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั (มหาชน) MINT -                 205,073.0000       5,085,810.40        2.62                

บรษิทั โอสถสภา จ ากดั (มหาชน) OSP -                 54,200.0000         1,978,300.00        1.02                

ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้น

เงินทนุและหลกัทรพัย์

บรษิทั เจ เอม็ ท ีเน็ทเวอรคื เซอร์วสิเซส็ จ ากดั (มหาชน) JMT-W3 -                 8,585.0000          -                    -                 4/4/2565

พฒันาอสงัหาริมทรพัย์

บรษิทั ย ูซติี้ จ ากดั (มหาชน) U-W4 -                 4,301,851.0000     43,018.51            0.02                9/3/2566

รวมหลกัทรพัยจ์ดทะเบียน 194,451,736.91     100.00                

รวมเงินลงทนุทัง้ส้ิน (ราคาทนุ 176,507,075.82 บาท) 194,451,736.91     100.00                

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นสว่นหนึง่ของงบการเงนินี้

จ านวนหน่วย มลูค่ายตุธิรรม

อตัราสว่นของ

มลูค่ายตุธิรรม 

(%) มลูค่าทีต่ราไว้



 

 

30 

 

กองทุนเปิด แอล เอช เฟลก็ซิเบ้ิลเพื่อการเลี้ยงชีพ (LHFLRMF) 

กองทุนเปิด แอล เอช เฟลก็ซิเบ้ิลเพื่อการเลี้ยงชีพ 
งบก าไรขาดทุน 

ส าหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2563 
 

 
 
 

 

 

 

หน่วย : บาท

หมายเหตุ 2563 2562

รายได้จากการลงทนุ

รายได้เงนิปันผล 4,432,883.59 5,418,215.34

รายได้ดอกเบีย้ 100,534.63 255,685.98

รวมรายได้จากการลงทนุ 4,533,418.22 5,673,901.32

ค่าใช้จา่ย

ค่าธรรมเนยีมการจดัการ 7, 8 2,555,914.17 2,640,716.97

ค่าธรรมเนยีมผูดู้แลผลประโยชน์ 7 51,118.30 52,814.32

ค่าธรรมเนยีมนายทะเบยีน 7, 8 204,473.08 211,257.36

ค่าธรรมเนยีมวชิาชพี 35,000.00 35,000.00

ค่าใช้จ่ายในการด าเนนิโครงการ 5,428,641.40 24,984.15

รวมค่าใช้จา่ย 8,275,146.95 2,964,772.80

รายได้จากการลงทนุสทุธิ (3,741,728.73) 2,709,128.52

รายการก าไร(ขาดทนุ)สทุธิจากเงินลงทนุ

รายการขาดทุนสทุธทิีเ่กดิขึน้จากเงนิลงทุน (36,245,044.04) (4,032,659.51)

รายการก าไร(ขาดทุน)สทุธทิีย่งัไม่เกดิขึน้จากเงนิลงทุน 18,057,582.59 3,859,400.42

รวมรายการขาดทนุสทุธิจากเงินลงทนุ (18,187,461.45) (173,259.09)

การเพ่ิมขึน้(ลดลง)ในสินทรพัยส์ทุธิจากการด าเนินงาน (21,929,190.18) 2,535,869.43

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นสว่นหนึง่ของงบการเงนินี้
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กองทุนเปิด แอล เอช เฟลก็ซิเบ้ิลเพื่อการเลี้ยงชีพ (LHFLRMF) 

กองทุนเปิด แอล เอช เฟลก็ซิเบ้ิลเพื่อการเลี้ยงชีพ 
งบแสดงการเปล่ียนแปลงสินทรพัยส์ทุธิ 
ส าหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2563 

 

 
 

  

 

 

 

หน่วย : บาท

2563 2562

การเพ่ิมขึน้(ลดลง)ในสินทรพัยส์ทุธิจากการด าเนินงานในระหวา่งปี

รายได้จากการลงทุนสทุธิ (3,741,728.73)          2,709,128.52           

รายการขาดทุนสทุธทิีเ่กดิขึน้จากเงนิลงทุน (36,245,044.04) (4,032,659.51)

รายการก าไร(ขาดทุน)สทุธทิีย่งัไม่เกดิขึน้จากเงนิลงทุน 18,057,582.59 3,859,400.42

การเพ่ิมขึน้(ลดลง)สทุธิในสินทรพัยส์ทุธิจากการด าเนินงาน (21,929,190.18)          2,535,869.43             

การเพ่ิมขึน้(ลดลง)ของทนุท่ีได้รบั(ท่ีรบัซ้ือคืน)จากผูถ้อืหน่วยลงทนุในระหวา่งปี

มลูค่าหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายในระหวา่งปี 36,527,507.84         67,966,467.43         

มลูค่าหน่วยลงทุนทีร่บัซือ้คนืในระหวา่งปี (16,047,514.44)        (23,002,284.80)        

การเพ่ิมขึน้สทุธิของทนุท่ีได้รบัจากผูถ้อืหน่วยลงทนุ 20,479,993.40           44,964,182.63           

การเพ่ิมขึน้(ลดลง)ของสินทรพัยส์ทุธิในระหวา่งปี (1,449,196.78)            47,500,052.06           

สนิทรพัยส์ทุธติ้นปี 206,410,423.89       158,910,371.83       

สินทรพัยส์ทุธิปลายปี 204,961,227.11         206,410,423.89         

หน่วย : หน่วย

2563 2562

การเปล่ียนแปลงของจ านวนหน่วยลงทนุ (มลูค่าหน่วยละ 10 บาท)

หน่วยลงทุนต้นปี 14,412,039.1362 11,208,522.2003

บวก หน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายในระหวา่งปี 2,830,064.1524 4,805,769.8508

หกั หน่วยลงทุนทีร่บัซือ้คนืในระหวา่งปี (1,281,189.8102) (1,602,252.9149)

หน่วยลงทนุ ณ วนัส้ินปี 15,960,913.4784       14,412,039.1362       

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นสว่นหนึง่ของงบการเงนินี้
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กองทุนเปิด แอล เอช เฟลก็ซิเบ้ิลเพื่อการเลี้ยงชีพ (LHFLRMF) 

กองทุนเปิด แอล เอช เฟลก็ซิเบ้ิลเพื่อการเลี้ยงชีพ 
งบกระแสเงินสด 

ส าหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2563 
 

 
 

 

หน่วย : บาท

2563 2562

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน

การเพ่ิมขึน้(ลดลง)ในสินทรพัยส์ทุธิจากการด าเนินงาน (21,929,190.18)           2,535,869.43             

รายการปรบักระทบการเพิม่ขึน้(ลดลง)สทุธใินสนิทรพัยส์ทุธจิากการด าเนนิงาน -

ให้เป็นเงนิสดสทุธทิีไ่ด้มาจาก(ใช้ไปใน)กจิกรรมด าเนนิงาน :-

การซือ้เงนิลงทุน (1,580,232,791.52)     (701,340,673.35)      

การจ าหน่ายเงนิลงทุน 1,571,550,819.97      645,349,276.51       

สว่นต ่ามลูค่าตราสารหนี้ตดัจ าหน่าย (73,438.20)              (223,155.57)            

การ(เพิม่ขึน้)ลดลงในดอกเบีย้และเงนิปันผลค้างรบั 185,811.84              (192,886.86)            

การ(เพิม่ขึน้)ลดลงในลกูหนี้จากการขายเงนิลงทุน 1,508,032.14           (3,699,109.39)          

การ(เพิม่ขึน้)ลดลงในสนิทรพัยอ์ืน่ 12,108.80               (12,108.80)              

การเพิม่ขึน้(ลดลง)ในเจ้าหนี้จากการซือ้เงนิลงทุน 2,728,878.18           1,717,287.34           

การเพิม่ขึน้(ลดลง)ในเจ้าหนี้จากการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน (14,367.10)              14,367.10               

การเพิม่ขึน้(ลดลง)ในค่าใช้จ่ายค้างจ่าย (6,318.79)                77,403.92               

การเพิม่ขึน้ในหนี้สนิอืน่ 4,320.59                 3,618.05                

รายการขาดทุนสทุธทิีเ่กดิขึน้จากเงนิลงทุน 36,245,044.04          4,032,659.51           

รายการก าไรสทุธทิีย่งัไม่เกดิขึน้จากเงนิลงทุน (18,057,582.59)         (3,859,400.42)          

เงินสดสทุธิใช้ไปในกิจกรรมด าเนินงาน (8,078,672.82) (55,596,852.53)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน

การจ าหน่ายหน่วยลงทุนในระหวา่งปี 36,527,507.84          67,966,467.43         

การรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนในระหวา่งปี (16,047,514.44)         (23,002,284.80)        

เงินสดสทุธิได้มาจากกิจกรรมจดัหาเงิน 20,479,993.40            44,964,182.63           

เงินฝากธนาคารเพ่ิมขึน้(ลดลง)สทุธิ 12,401,320.58 (10,632,669.90)          

เงนิฝากธนาคาร ณ วนัต้นปี 2,775,316.83           13,407,986.73         

เงินฝากธนาคาร ณ วนัส้ินปี (หมายเหตขุ้อ 6) 15,176,637.41            2,775,316.83             

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นสว่นหนึง่ของงบการเงนินี้
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กองทุนเปิด แอล เอช เฟลก็ซิเบ้ิลเพื่อการเลี้ยงชีพ (LHFLRMF) 

กองทุนเปิด แอล เอช เฟลก็ซิเบ้ิลเพื่อการเล้ียงชีพ 
ข้อมูลทางการเงินท่ีส าคญั 

ส าหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2563 
 

 

  

 

 

 

 

 

 หน่วย : บาท

2563 2562 2561 2560 2559 2558

ข้อมูลผลการด าเนินงาน (ต่อหน่วย)

มลูคา่สนิทรัพย์สทุธิต้นปี 14.3220 14.1776 14.6798 13.5038 10.7761 11.1788

รายได้(ขาดทนุ)จากกิจกรรมลงทนุ :

รายได้จากการลงทนุสทุธิ (0.2526) 0.1543 0.1383 0.2310 0.1077 0.2156

รายการก าไร(ขาดทนุ)สทุธิที่เกิดขึน้จากเงินลงทนุ (2.4472) (0.2297) (0.1024) 0.8055 1.5841 (0.1981)

รายการก าไร(ขาดทนุ)สทุธิที่ยงัไม่เกิดขึน้จากเงินลงทนุ 1.2192 0.2198 (0.5381) 0.1395 1.0359 (0.4202)

รายได้(ขาดทนุ)จากกิจกรรมลงทนุทัง้สิน้ (1.4806) 0.1444 (0.5022) 1.1760 2.7277 (0.4027)

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิปลายปี 12.8414        14.3220        14.1776        14.6798        13.5038        10.7761        

อตัราสว่นของก าไร(ขาดทนุ)สทุธิตอ่มลูคา่สนิทรัพย์สทุธิถวัเฉลีย่ระหว่างปี (%) (11.4784)        1.2843           (4.3934)          8.8500           24.6699         (2.6915)          

อัตราส่วนทางการเงนิที่ส าคัญและข้อมูลประกอบเพิ่มเตมิที่ส าคัญ

มลูคา่สนิทรัพย์สทุธิปลายปี (พันบาท) 204,961.23    206,410.42    158,910.37    99,245.33      32,554.16      12,217.81      

อตัราสว่นของคา่ใช้จ่ายรวมตอ่มลูคา่สนิทรัพย์สทุธิถวัเฉลีย่ระหว่างปี (%) 4.3315           1.5015           1.2823           0.9538           0.9004           0.9475           

อตัราสว่นรายได้จากการลงทนุรวมตอ่มลูคา่สนิทรัพย์สทุธิถวัเฉลีย่ระหว่างปี (%) 2.3729           2.8736           2.4922           2.6921           1.8745           2.3887           

อตัราสว่นของจ านวนถวัเฉลีย่ถ่วงน า้หนักของการซือ้ขายเงินลงทนุ

ระหว่างปีตอ่มลูคา่สนิทรัพย์สทุธิถวัเฉลีย่ระหว่างปี (%) ** 1,563.3288    537.2002       1,303.3464    2,531.3785    1,834.0940    1,043.1196    

ข้อมูลเพิ่มเตมิ **

หมายเหตปุระกอบงบการเงินเป็นสว่นหนึ่งของงบการเงินนี ้

ไม่นับรวมเงินลงทนุในเงินฝากธนาคารและตัว๋สญัญาใช้เงิน และการซือ้ขายเงินลงทนุต้องเป็นรายการซือ้หรือขายเงินลงทนุอยา่งแท้จริงซึ่งไม่รวมถึงการซือ้โดยมีสญัญาขายคนื 

หรือการขายโดยมีสญัญาซือ้คนื
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กองทุนเปิด แอล เอช เฟลก็ซิเบ้ิลเพื่อการเลี้ยงชีพ (LHFLRMF) 

กองทุนเปิด แอล เอช เฟลก็ซิเบ้ิลเพื่อการเลี้ยงชีพ 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ส าหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2563 

หน่วย : บาท  
1. ลกัษณะของกองทุนเปิด แอล เอช เฟลก็ซิเบ้ิลเพื่อการเลี้ยงชีพ  

กองทุนเปิด แอล เอช เฟลก็ซเิบิ้ลเพื่อการเลีย้งชพี (“กองทุนฯ”) เป็นกองทุนรวมแบบผสมเพื่อการเลีย้งชพีประเภทรบัซื้อ
คนืหน่วยลงทุน จดทะเบยีนกบัส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ (“ก.ล.ต.”) เมื่อวนัที่ 28 
พฤศจกิายน 2555 มูลค่าโครงการ 100 ล้านบาท (แบ่งเป็น 10,000,000.0000 หน่วย มูลค่าหน่วยละ 10 บาท) โดยมมีูลค่า
จดทะเบยีนเริม่แรก 2,950,064.11 บาท (แบ่งเป็น 295,006.4110 หน่วย มลูค่าหน่วยลงทุนละ 10 บาท) ซึ่งไม่มกี าหนด
ระยะเวลาสิน้สุดโครงการ 
เมื่อวนัที ่17 กรกฎาคม 2560 กองทุนฯ ไดจ้ดทะเบยีนเพิม่ทุนโครงการอกีจ านวน 400 ล้านบาท (แบ่งเป็น40,000,000.0000 
หน่วย มูลค่าหน่วยละ 10 บาท) รวมมูลค่าโครงการ 500 ล้านบาท (แบ่งเป็น 50,000,000.0000 หน่วย มูลค่าหน่วยละ 10 
บาท 
กองทุนฯ จดัการโดย บรษิทัหลกัทรพัย์จดัการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮา้ส์ จ ากดั (“บรษิัทจดัการ”) กองทุนฯ มนีโยบาย
ลงทุนแบบผสม (Mixed fund) ระหว่างตราสารแห่งหนี้ และตราสารแห่งทุน โดยกองทุนจะลงทุนในหรอืมไีวซ้ึ่งตราสาร
แห่งทุน ตราสารกึง่หนี้กึง่ทุน ตราสารแห่งหนี้ และหรอืเงนิฝาก รวมทัง้หลกัทรพัยแ์ละทรพัยส์นิอื่นหรอืการหาดอกผลโดย
วธิอีื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรอืหลายอย่าง ตามที่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนดหรอืให้การเห็นชอบ 
ตัง้แต่รอ้ยละ 0 ถงึรอ้ยละ 100 ของมูลค่าทรพัย์สนิสุทธขิองกองทุนฯ โดยปรบัเปลีย่นสดัส่วนการลงทุนใหเ้หมาะสมตาม
สถานการณ์เพื่อใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนไดร้บัผลตอบแทนทีเ่หมาะสม และเป็นการกระจายการลงทุนเพื่อลดความเสีย่งจาก
การลงทุน 
กองทุนฯ อาจลงทุนในหรอืมไีวซ้ึ่งสญัญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivative) เพื่อลดความเสีย่งในการลงทุน (Hedging) ทัง้นี้ กอง
ทุนฯ จะไม่ลงทุนในหรอืมไีว้ซึ่งตราสารทีม่ลีกัษณะของสญัญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured note) ตราสารแห่งทุนของ
บรษิัทที่ไม่ได้จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์ (Unlisted securities)  ตราสารหนี้ที่มอีนัดบัความน่าเชื่อถือต ่ากว่าที่สามารถ
ลงทุนได ้(Non - investment grade) และตราสารแห่งหนี้ทีไ่ม่ไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเชื่อถอื (Unrated securities) 
กองทุนฯ ไม่มนีโยบายจ่ายเงนิปันผลแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน  

2. หลกัเกณฑใ์นการจดัท างบการเงิน 

2.1 งบการเงนิน้ีจดัท าขึน้ตามมาตรฐานการบญัชแีละมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ รวมถงึการตคีวามและแนวปฏบิตัิ
ทางการบญัชทีีป่ระกาศใชโ้ดยสภาวชิาชพีบญัช ี(“สภาวชิาชพีบญัช”ี) และการแสดงรายการใน งบการเงนิไดจ้ดัท าขึน้ตาม
หลกัการบญัชทีีร่บัรองทัว่ไปภายใตพ้ระราชบญัญตักิารบญัช ีพ.ศ. 2543 และไดจ้ดัท าขึน้ตามหลกัเกณฑแ์ละรปูแบบที่
ก าหนดในมาตรฐานการบญัชฉีบบัที ่106 เรื่อง การบญัชสี าหรบักจิการทีด่ าเนินธุรกจิเฉพาะดา้นการลงทุน และตาม
ประกาศของส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์

2.2 งบการเงนิน้ีไดจ้ดัท าขึน้โดยใชเ้กณฑร์าคาทุนเดมิเวน้แตจ่ะไดเ้ปิดเผยเป็นอย่างอื่นในนโยบายการบญัช ี
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หน่วย : บาท  

2.3 การใชป้ระมาณการทางบญัช ี
 ในการจดัท างบการเงนิใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานการบญัชแีละมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ผูบ้รหิารตอ้งใชก้าร

ประมาณและขอ้สมมตฐิานหลายประการซึง่มผีลกระทบต่อการก าหนดนโยบายและการรายงานจ านวนเงนิทีเ่กีย่วกบั
สนิทรพัย ์หนี้สนิ รายได ้และค่าใชจ้่ายผลทีเ่กดิขึน้จรงิจงึแตกต่างจากทีป่ระมาณการไว้ 

 ประมาณการและขอ้สมมตฐิานทีใ่ชใ้นการจดัท างบการเงนิจะไดร้บัการทบทวนอย่างต่อเนื่อง การปรบัประมาณการทาง
บญัชจีะบนัทกึในงวดบญัชทีีป่ระมาณการดงักล่าวไดร้บัการทบทวนและในอนาคตทีไ่ดร้บัผลกระทบ 

3. มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิทีเ่ริม่มผีลบงัคบัในปีปัจจุบนัและทีจ่ะมผีลบงัคบัในอนาคตมรีายละเอยีด ดงันี้ 

3.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงนิทีเ่ริม่มผีลบงัคบัใชใ้นปีปัจจุบนั 
สภาวชิาชพีบญัชไีดอ้อกและปรบัปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงนิและการตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ
ฉบบัปรบัปรงุ (ปรบัปรุง 2561) รวมถงึแนวปฏบิตัทิางบญัชฉีบบัใหม่ ซึง่มผีลบงัคบัใชส้ าหรบัรอบระยะเวลาบญัชทีีเ่ริม่ใน
หรอืหลงัวนัที ่1 มกราคม 2562 ซึง่มาตรฐานการรายงานทางการเงนิดงักล่าวไมม่ผีลกระทบอย่างเป็นสาระส าคญัต่องบ
การเงนิน้ี โดยมมีาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัใหม่ซึง่ไดม้กีารเปลีย่นแปลงหลกัการส าคญั ดงันี้ 
มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่15 เรื่อง รายไดจ้ากสญัญาทีท่ ากบัลูกคา้ ใชแ้ทนมาตรฐานการบญัชแีละการ
ตคีวามมาตรฐานบญัชทีีเ่กีย่วขอ้งต่อไปนี้  
มาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่11 (ปรบัปรุง 2560) สญัญาก่อสรา้ง 
มาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่18 (ปรบัปรุง 2560) รายได ้
การตคีวามมาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่31 (ปรบัปรุง 2560) รายได ้- รายการแลกเปลีย่นเกีย่วกบับรกิาร

โฆษณา 
การตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่13 
(ปรบัปรุง 2560) 

โปรแกรมสทิธพิเิศษแก่ลูกคา้ 

การตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่15 
(ปรบัปรุง 2560)  

สญัญาส าหรบัการก่อสรา้งอสงัหารมิทรพัย ์

การตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่18 
(ปรบัปรุง 2560)  

การโอนสนิทรพัยจ์ากลูกคา้ 

ฝ่ายบรหิารของกองทุนฯ ไดป้ระเมนิแลว้เหน็ว่ามาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบันี้ไม่มผีลกระทบอย่างเป็น
สาระส าคญัต่องบการเงนิ 
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3.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงนิใหม่ทีย่งัไม่มผีลบงัคบัใช ้
สภาวชิาชพีบญัชไีดอ้อกประกาศใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงนิและการตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิที่
จะมผีลบงัคบัใชส้ าหรบังบการเงนิทีม่รีอบระยะเวลาบญัชทีีเ่ริม่ในหรอืหลงัวนัที ่ 
1 มกราคม 2563 ดงันี้ 
• มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ กลุ่มเครื่องมอืทางการเงนิ จ านวน 5 ฉบบั ประกอบดว้ย 
มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่7 การเปิดเผยขอ้มลูเครื่องมอืทางการเงนิ 
มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่9 เครื่องมอืทางการเงนิ 
มาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่32 การแสดงรายการเครื่องมอืทางการเงนิ 
การตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่16 การป้องกนัความเสีย่งของเงนิลงทุนสุทธใิน

หน่วยงานต่างประเทศ 
การตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่19  การช าระหนี้สนิทางการเงนิดว้ยตราสารทุน 

ปัจจบุนัฝ่ายบรหิารของกองทุนฯ อยู่ระหว่างการประเมนิผลกระทบทีอ่าจมตี่องบการเงนิในปีทีเ่ริม่ใชม้าตรฐาน
ดงักล่าวมาถอืปฏบิตั ิ

• มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่16 เรื่องสญัญาเช่า ใชแ้ทนมาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่17 เรื่องสญัญาเช่า 
และการตคีวามมาตรฐานบญัชทีีเ่กีย่วขอ้ง อย่างไรกต็าม การบญัชสี าหรบัผูใ้หเ้ช่าไม่มีการเปลีย่นแปลงอย่างเป็น
สาระส าคญัจากมาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่17 ผูใ้หเ้ช่ายงัคงตอ้งจดัประเภทสญัญาเช่าเป็นสญัญาเช่าด าเนินงานโดย
ใชห้ลกัการเช่นเดยีวกนักบัมาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่17 

ฝ่ายบรหิารของกองทุนฯ ไดป้ระเมนิแลว้เหน็ว่ามาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบันี้ไม่มผีลกระทบอย่างเป็น
สาระส าคญัต่องบการเงนิ 
การประกาศใชแ้นวปฏบิตัทิางบญัชสี าหรบักองทุนรวมและกองทุนส ารองเลีย้งชพี 
เมื่อวนัที ่26 ธนัวาคม 2562 ก.ล.ต. ไดใ้หค้วามเหน็ชอบแนวปฏบิตัทิางบญัชสี าหรบักองทุนรวมและกองทุนส ารองเลีย้ง
ชพีทีป่ระกาศใชโ้ดยสมาคมบรษิทัจดัการลงทุน ซึ่งใหถ้อืปฏบิตักิบังบการเงนิส าหรบัรอบระยะเวลาบญัชทีีเ่ริม่ในหรอืหลงั
วนัที ่1 มกราคม 2563 

 ปัจจบุนัฝ่ายบรหิารของกองทุนอยู่ระหว่างการประเมนิผลกระทบต่องบการเงนิในปีทีเ่ริม่ใชแ้นวปฏบิตัทิางบญัชฉีบบั
ดงักล่าว 

4. นโยบายการบญัชีท่ีส าคญั  

4.1 การรบัรูร้ายไดแ้ละค่าใชจ้่าย 
- ดอกเบีย้รบั รบัรูเ้ป็นรายไดต้ามระยะเวลาทีพ่งึไดร้บัโดยค านงึถงึผลตอบแทนทีแ่ทจ้รงิ 
- เงนิปันผลรบั รบัรูเ้ป็นรายไดต้ัง้แต่วนัทีป่ระกาศจา่ยและมสีทิธทิีจ่ะไดร้บั 
- บญัชส่ีวนเกนิและส่วนต ่ามลูค่าของตราสารหนี้ตดัจ าหน่ายตามวธิอีตัราดอกเบีย้ทีแ่ทจ้รงิซึง่ยอดทีต่ดัจ าหน่ายนี้แสดง

เป็นรายการปรบัปรุงกบัดอกเบีย้รบั 
- ก าไรหรอืขาดทุนทีเ่กดิขึน้จากการจ าหน่ายเงนิลงทุนรบัรูเ้ป็นรายไดห้รอืค่าใชจ้่าย ณ วนัทีจ่ าหน่ายเงนิลงทุน  
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- ค่าใชจ้่ายรบัรูต้ามเกณฑค์งคา้ง 

4.2 เงนิลงทุนและการวดัค่าเงนิลงทนุ 
- เงนิลงทุนจะรบัรูเ้ป็นสนิทรพัยด์ว้ยจ านวนตน้ทุนของเงนิลงทุน ณ วนัทีก่องทุนฯ มสีทิธใินเงนิลงทุน ตน้ทุนของเงนิ

ลงทุนประกอบดว้ยรายจ่ายซื้อเงนิลงทุนและค่าใชจ้่ายโดยตรงทัง้สิน้ทีก่องทุนฯ จ่ายเพื่อใหไ้ดม้าซึง่เงนิลงทุนนัน้ 
- หลกัทรพัยท์ีเ่ป็นตราสารทุนทีม่ตีลาดซื้อขายคล่องรองรบั แสดงดว้ยมลูค่ายตุธิรรมโดยใชร้าคาปิดในตลาดหลกัทรพัย์

แห่งประเทศไทยของวนัทีว่ดัคา่เงนิลงทุน  
- เงนิลงทุนในตราสารหนี้ในประเทศแสดงดว้ยมลูค่ายตุธิรรม โดยใชร้าคาหรอือตัราผลตอบแทนจากการซื้อขายที่

ประกาศโดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ณ วนัทีว่ดัค่าเงนิลงทนุ 
- กองทุนฯ ใชว้ธิรีาคาทุนตดัจ าหน่ายในการก าหนดมลูค่ายุตธิรรมของตราสารหนี้ซึง่มอีายุครบก าหนดภายใน 90 วนั 

นับตัง้แต่วนัทีล่งทุนและไม่มเีงือ่นไขการต่ออายุเมื่อมลูค่ายตุธิรรมของตราสารหนี้นัน้ไมแ่ตกต่างจากราคาทุนตดั
จ าหน่ายอย่างเป็นสาระส าคญั 

- ก าไร(ขาดทุน)สุทธทิีย่งัไม่เกดิขึน้จากการปรบัมลูค่าเงนิลงทุนใหเ้ป็นมลูค่ายตุธิรรมจะรบัรูใ้นงบก าไรขาดทุน ณ วนัที่
วดัค่าเงนิลงทุน 

- ราคาทุนของเงนิลงทุนทีจ่ าหน่ายใชว้ธิถีวัเฉลีย่ถ่วงน ้าหนัก 

4.3 บญัชปีรบัสมดุล 
 บญัชปีรบัสมดุลถอืเป็นส่วนหนึ่งของก าไรสะสม ซึง่จะบนัทกึเมื่อมกีารขายหรอืรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนของกองทุนฯ เพื่อท า

ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนมส่ีวนในสนิทรพัยสุ์ทธขิองกจิการลงทุนหรอืไดร้บัส่วนแบ่งจากกจิการลงทุนเท่าเทยีมกนัไมว่่าผูถ้อื
หน่วยลงทุนนัน้จะลงทุนหรอืเลกิลงทุนในกจิการลงทุน ณ เวลาใด 

5. ก าไรสะสมจากการด าเนินงานต้นปี 

 2563 2562 

รายไดจ้ากการลงทุนสุทธสิะสม (เริม่สะสม 28 พ.ย. 55) 6,081,202.57 3,372,074.05 

ก าไรสุทธทิีเ่กดิขึน้จากเงนิลงทุนสะสม (เริม่สะสม 28 พ.ย. 55) 2,240,707.07 6,273,366.58 

ก าไร(ขาดทุน)สุทธทิีย่งัไม่เกดิขึน้จากเงนิลงทุนสะสม (เริม่สะสม 28 
พ.ย. 55) 

  (112,921.50)   (3,972,321.92) 

ก าไรสะสมจากการด าเนินงานต้นปีทัง้ส้ิน 8,208,988.14 5,673,118.71 

6. เงินฝากธนาคาร 

ณ วนัที ่30 พฤศจกิายน 2563 และ 2562 เงนิฝากธนาคาร ประกอบดว้ย :- 

 อตัราดอกเบีย้ต่อปี (%) จ านวนเงนิ 

 2563 2562 2563 2562 

ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน)    0.100 0.375 15,176,637.41 2,775,316.83 
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7. ค่าใช้จ่าย 

บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน แลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จ ากดั เป็นผูจ้ดัการกองทุนฯ และนายทะเบยีนหน่วยลงทุน โดยมี
ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) เป็นผูด้แูลผลประโยชน์ของกองทุนฯ 
ค่าธรรมเนียมการจดัการ ค่าธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบยีน (รอ้ยละต่อปีของมลูค่าทรพัยส์นิ
ทัง้หมดหกัดว้ยมลูค่าหนี้สนิทัง้หมด ทัง้นี้ มลูค่าหนี้สนิทัง้หมดไมร่วมค่าธรรมเนียมการจดัการ คา่ธรรมเนียมผูด้แูล
ผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบยีนหน่วยลงทุน ณ วนัทีค่ านวณ)  ซึง่สามารถสรุปไดด้งันี้ :- 

ค่าใชจ้่าย นโยบายการก าหนดราคา 

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

ค่าธรรมเนียมดงักล่าวรวมภาษมีลูค่าเพิม่ 

8. รายการบญัชีท่ีเก่ียวข้องกนั 

ในระหว่างปี กองทุนฯ มรีายการบญัชทีีส่ าคญักบักจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั รายการธุรกจิดงักล่าวเป็นไปตามเงือ่นไขทางการคา้
และเกณฑต์ามทีต่กลงกนัระหว่างกองทุนฯ และกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั ซึง่เป็นไปตามปกตธิุรกจิ โดยสามารถสรุปไดด้งันี้ 
กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั ประกอบดว้ย :- 

ชื่อกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั ลกัษณะความสมัพนัธ ์

บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน แลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จ ากดั ผูจ้ดัการกองทุนและนายทะเบยีนหน่วยลงทุน 

บรษิทั แลนดแ์อนดเ์ฮา้ส ์จ ากดั (มหาชน) ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ในบรษิทัใหญ ่

บรษิทั ควอลติี ้เฮา้ส ์จ ากดั (มหาชน) ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ในบรษิทัใหญ ่

บรษิทัหลกัทรพัย ์แลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จ ากดั (มหาชน) ผูถ้อืหุน้ใหญ่ร่วมกนั 
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รายการระหว่างกนัท่ีส าคญั มดีงัต่อไปน้ี 

  ส าหรบัปีสิน้สุดวนัที ่30 พฤศจกิายน 

 นโยบายการก าหนดราคา 2563 2562 

• บริษทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน แลนด ์แอนด ์เฮ้าส ์จ ากดั 

ค่าธรรมเนียมการจดัการ ตามเกณฑท์ีร่ะบุในหนังสอืชีช้วน 2,555,914.17 2,640,716.97 

ค่าธรรมเนียมนายทะเบยีน ตามเกณฑท์ีร่ะบุในหนังสอืชีช้วน 204,473.08 211,257.36 

• บริษทั แลนดแ์อนดเ์ฮ้าส ์จ ากดั (มหาชน) ในฐานะผูอ้อกหลกัทรพัย ์

ซื้อหลกัทรพัย ์ ราคาตลาด 3,243,422.50 - 

ขายหลกัทรพัย ์ ราคาตลาด 2,993,011.22 2,581,516.58 

เงนิปันผลรบั ตามราคาทีป่ระกาศจ่าย - - 

• บริษทั ควอลิต้ี เฮ้าส ์จ ากดั (มหาชน) ในฐานะผูอ้อกหลกัทรพัย ์

ซื้อหลกัทรพัย ์ ราคาตลาด - 1,991,761.22 

ขายหลกัทรพัย ์ ราคาตลาด - 1,823,072.09 

เงนิปันผลรบั ตามอตัราทีป่ระกาศจ่าย - 24,115.00 

• บริษทัหลกัทรพัย ์แลนด ์แอนด ์เฮ้าส ์จ ากดั (มหาชน) ในฐานะผูค้า้หลกัทรพัย ์

ซื้อหลกัทรพัย ์ ราคาตลาด 81,734,442.23 24,933,412.05 

ขายหลกัทรพัย ์ ราคาตลาด 71,338,209.61 5,183,323.28 

ค่านายหน้า ตามทีร่ะบุในสญัญา 245,655.59 48,286.67 
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 ยอดคงเหลือท่ีมีสาระส าคญักบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั มีดงัต่อไปน้ี 

  ณ วนัที ่30 พฤศจกิายน 

 นโยบายการก าหนดราคา 2563 2562 

• บริษทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน แลนด ์แอนด ์เฮ้าส ์จ ากดั 

ค่าธรรมเนียมการจดัการคา้งจ่าย 224,309.20 230,053.55 

ค่าธรรมเนียมนายทะเบยีนคา้งจา่ย 17,944.74 18,404.29 

9. ข้อมูลเก่ียวกบัการซือ้ขายเงินลงทุน 

  กองทุนฯ ไดซ้ื้อและขายเงนิลงทนุส าหรบัปีสิน้สุดวนัที ่30 พฤศจกิายน 2563 และ 2562 โดยไม่รวมเงนิลงทุนในเงนิฝาก
ธนาคารและตัว๋สญัญาใชเ้งนิเป็นจ านวนเงนิ 3,146.54 ลา้นบาท และ 1,346.69 ลา้นบาท โดยคดิเป็นอตัรารอ้ยละ 
1,646.9947 และ 682.0364 ต่อมลูค่าสนิทรพัยสุ์ทธถิวัเฉลีย่ระหว่างปี ตามล าดบั 

10. เคร่ืองมือทางการเงิน 

กองทุนฯ มนีโยบายทีจ่ะบรหิารความเสีย่งของเครื่องมอืทางการเงนิ ดงันี้ 
10.1 มลูค่ายุตธิรรม (Fair Value) 
 เน่ืองจากสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิทางการเงนิของกองทุนฯ ณ วนัทีใ่นงบการเงนิส่วนใหญจ่ดัอยู่ในประเภทระยะสัน้ อกีทัง้ 

สนิทรพัยส่์วนใหญ่เป็นหลกัทรพัยใ์นความตอ้งการของตลาดทีแ่สดงมลูค่ายุตธิรรม โดยใชร้าคาทีซ่ื้อขายกนัในตลาด 
ดงันัน้ กองทุนฯ เชื่อว่ามลูค่าตามบญัชขีองสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิทางการเงนิดงักล่าวจงึแสดงมลูค่าไม่แตกต่างจากมลูค่า
ยุตธิรรมอย่างมสีาระส าคญั 

10.2 ความเสีย่งจากการด าเนินงานของผูอ้อกตราสาร (Business Risk) 
ความเสีย่งจากผลการด าเนินงานหรอืฐานะการเงนิของผูอ้อกตราสารทีไ่ดร้บัผลกระทบจากความสามารถในการท าก าไร
ของผูอ้อกตราสาร ซึง่อาจกระทบต่อราคาซื้อขายของตราสาร อย่างไรกต็าม กองทุนฯ จะพจิารณาคดัเลอืกหลกัทรพัยท์ี่
จะลงทุน โดยการวเิคราะหส์ถานะการเงนิ ผลการด าเนินงาน การบรหิารงาน เพื่อประกอบการตดัสนิใจลงทุน และยงัจะ
ท าการตดิตามขอ้มลูขา่วสารของผูอ้อกตราสารอย่างใกลช้ดิและต่อเนื่อง รวมทัง้การวเิคราะหธ์ุรกจิและอุตสาหกรรม
ประเภทเดยีวกบัผูอ้อกตราสารอย่างสม ่าเสมอเพื่อปรบัเปลีย่นแผนการลงทุนอย่างเหมาะสม 

10.3 ความเสีย่งจากความสามารถในการช าระหนี้ของผูอ้อกตราสาร (Credit Risk) 
ความเสีย่งจากการทีผู่อ้อกตราสารไม่สามารถช าระคนืเงนิตน้และ/หรอืดอกเบีย้ไดต้ามก าหนดเวลาหรอืช าระไม่ครบตาม
จ านวนทีไ่ดส้ญัญาไว ้อย่างไรกต็าม กองทุนฯ จะวเิคราะหค์ุณภาพและความสามารถในการช าระหนี้ของผูอ้อกตราสาร 
และทบทวนฐานะการเงนิและความน่าเชื่อถอืของผูอ้อกตราสารอย่างสม ่าเสมอ 
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10.4 ความเสีย่งดา้นการตลาด (Market Risk) 
 ความเสีย่งจากการเปลีย่นแปลงราคา หรอื ผลตอบแทนโดยรวมของตราสารซึง่ขึน้อยู่กบัปัจจยัตา่งๆ เช่น แนวโน้มของ

อตัราดอกเบีย้ ความผนัผวนของค่าเงนิ ปัจจยัพืน้ฐานทางเศรษฐกจิ ผลประกอบการของผูอ้อกตราสาร ปรมิาณการซื้อ
ขายหุน้หรอืตราสารหนี้ เป็นตน้ ซึง่ส่งผลใหร้าคาตราสารทีก่องทนุฯ ไดล้งทุนไวอ้าจเพิม่ขึน้หรอืลดลงตลอดเวลา อย่างไร
กต็าม กองทุนฯ จะวเิคราะหแ์ละวจิยัปัจจยัต่างๆ ทีม่ผีลต่อการเปลีย่นแปลงของราคาตราสารอยา่งต่อเนื่องและสม ่าเสมอ 
เพื่อน าไปใชป้ระกอบการตดัสนิใจปรบัเปลีย่นสดัส่วนในการลงทนุในตราสารแต่ละประเภทใหเ้หมาะสมกบัสภาวการณ์ใน
ช่วงเวลาต่างๆ  

10.5 ความเสีย่งจากการขาดสภาพคล่องของตราสาร (Liquidity Risk) 
 ความเสีย่งจากการไม่สามารถจ าหน่ายตราสารนัน้ๆ ไดใ้นช่วงเวลาทีต่อ้งการหรอือาจไม่ไดร้าคาตามทีค่าดหวงัไว ้

อย่างไรกต็าม กองทุนฯ จะพจิารณาลงทุนในหลกัทรพัยท์ีม่สีภาพคล่องใหส้อดคลอ้งกบัประเภทลกัษณะและนโยบายการ
ลงทุนของกองทุนฯ อย่างเหมาะสม เพื่อใหม้คีวามคล่องตวัในการบรหิารกองทุนฯ ทัง้นี้ แนวทางการบรหิารความเสีย่ง
จากการขาดสภาพคล่องของตราสารจะขึน้อยู่กบัการพจิารณาตดัสนิใจของกองทุนฯ โดยค านึงถงึผลประโยชน์สงูสุดของผู้
ถอืหน่วยลงทุนเป็นส าคญั 

11. การอนุมติังบการเงิน 

 งบการเงนิน้ีไดร้บัอนุมตัใิหอ้อกโดยผูม้อี านาจของกองทุนฯ เมื่อวนัที ่25 กุมภาพนัธ ์2564 
 


