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กองทุนเปิด แอล เอช เฟลก็ซิเบ้ิล (LHFL) 

กองทุนเปิด แอล เอช เฟลก็ซิเบ้ิล (LHFL) 

ประเภทโครงการ กองทุนรวมผสมแบบไม่ก ำหนดสดัส่วนกำรลงทุนในตรำสำรแห่งทุน   

นโยบายการลงทุน กองทุนจะลงทุนในหรอืมไีวซ้ึง่ตรำสำรแห่งทุนทีม่แีนวโน้มกำรเตบิโตทำงธุรกจิ หรอืมปัีจจยัพืน้ฐำนด ี

ตรำสำรแห่งหนี้ ตรำสำรกึ่งหนี้กึ่งทุน ใบส ำคญัแสดงสทิธ ิเงนิฝำกธนำคำร รวมถึงหลกัทรพัย์หรอื

ทรพัย์สินอื่นหรือกำรหำดอกผลโดยวิธีอื่นตำมที่คณะกรรมกำร ก.ล.ต. หรือส ำนั กงำนประกำศ

ก ำหนด ทัง้นี้ กำรลงทุนในตรำสำรแห่งทุนจะมสีดัส่วนตัง้แต่รอ้ยละ 0-100 ของมูลค่ำทรพัย์สนิสุทธิ

ของกองทุน โดยผู้จดักำรกองทุนจะปรบัสดัส่วนกำรลงทุนและกลยุทธ์กำรลงทุนให้เหมำะสมกับ

สภำวกำรณ์และกำรคำดกำรณ์ลงทุนในแต่ละขณะ เพื่อสร้ำงผลตอบแทนที่ดีจำกกำรลงทุน และ

ค ำนึงถงึควำมเสีย่งทีจ่ะเกดิขึน้เป็นส ำคญั 

 กองทุนอำจลงทุนหรอืมีไว้ซึ่งสญัญำซื้อขำยล่วงหน้ำ (Derivatives) เพื่อลดควำมเสี่ยง (Hedging) 

โดยเป็นไปตำมหลกัเกณฑ์หรอืได้รบัควำมเหน็ชอบจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. โดยจะไม่

ลงทุนในหรอืมไีวซ้ึ่งหลกัทรพัย์หรอืตรำสำรที่เสนอขำยในต่ำงประเทศ ตรำสำรทุนของบรษิทัทีไ่ม่ได้

จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ฯ (Unlisted securities) ตรำสำรที่มีลักษณะของสัญญำซื้อขำย

ล่วงหน้ำแฝง (Structured Notes) รวมถึงตรำสำรหนี้ที่มีอนัดับควำมน่ำเชื่อถือต ่ำกว่ำที่สำมำรถ

ลงทุนได้ (non – investment grade) และตรำสำรหนี้ที่ไม่ได้รับกำรจัดอันดับควำมน่ำเชื่อถือ 

(Unrated Securities)  

 ทัง้นี้ กองทุนอำจมีไว้ซึ่งตรำสำรหนี้ที่มีอันดบัควำมน่ำเชื่อถือต ่ำกว่ำที่สำมำรถลงทุนได้  (non-

investment grade) เฉพำะกรณีที่ตรำสำรหนี้นัน้ไดร้บักำรจดัอนัดบัควำมน่ำเชื่อถอืทีส่ำมำรถลงทุน

ได ้(Investment grade) ขณะทีก่องทุนลงทุนเท่ำนัน้ 

 ในกรณีทีค่ณะกรรมกำร ก.ล.ต. หรอืส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. มกีำรแก้ไขเพิม่เตมิประกำศที่

เกี่ยวขอ้งกบักฎเกณฑ์กำรลงทุนซึ่งกระทบกบันโยบำยกำรลงทุนของกองทุนนี้ในภำยหลงั รวมถึง

กฎเกณฑ์กำรลงทุนในสญัญำซื้อขำยล่วงหน้ำ (Derivatives) รวมถงึนโยบำยกำรลงทุนอื่นใด บรษิัท

จดักำรจะด ำเนินกำรปรบันโยบำยกำรลงทุนดงักล่ำวเพื่อให้เป็นไปตำมประกำศที่คณะกรรมกำร 

ก.ล.ต. หรือส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ก ำหนด และให้ถือว่ำได้รบัควำมเห็นชอบจำกผู้ถือ

หน่วยลงทุนแลว้ 
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เรยีน ท่ำนผูถ้อืหน่วยลงทุน 
 กองทุนเปิด แอล เอช เฟลก็ซเิบิล้  

 
บรษิัทหลกัทรพัย์จดักำรกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮำ้ส ์จ ำกดั ขอน ำส่ง “รำยงำนสรุปสถำนะกำรลงทุน” เพื่อรำยงำน  

ผลกำรด ำเนินงำนของกองทุนตัง้แต่วนัที ่1 มนีำคม 2562 ถงึวนัที ่29 กุมภำพนัธ ์2563 มำเพื่อโปรดทรำบ 
 

สภาพตลาดในรอบบญัชีตัง้แต่ 1 มีนาคม 2562 ถึงวนัท่ี 29 กมุภาพนัธ ์2563 

 SET Index เดอืน ม.ีค. 2562 เคลื่อนไหวผนัผวนในทิศทำงลงเนื่องจำกนักลงทุนกลบัมำกงัวลต่อกำรชะลอตวัของ
เศรษฐกจิโลกหลงัจำกบรรดำธนำคำรกลำงของประเทศต่ำง ๆ ทยอยปรบัลดคำดกำรณ์ GDP ในปีนี้และปีหน้ำ ขณะเดยีวกนั
ตลำดพนัธบตัรของสหรฐัเกดิภำวะ Invert yield curve หรอื เกดิสญัญำณเตอืนถงึภำวะเศรษฐกจิถดถอย นอกจำกน้ีนักลงทุนยงั
วติกกงัวลต่อปัญหำกำรเมอืงในประเทศหลงัจำกผลกำรเลอืกตัง้ ส.ส. เมื่อวนัที ่24 ม.ีค. 2562 ไม่มพีรรคใดไดเ้สยีงขำ้งมำกหรอื
เกินกึ่งหนึ่งของจ ำนวน ส.ส. (250 คน) ท ำให้กำรจดัตัง้รฐับำลเป็นไปอย่ำงล่ำชำ้ และมโีอกำสที่รฐับำลใหม่จะเป็นรฐับำลผสม
บ่งชีถ้งึควำมไม่มเีสถยีรภำพในกำรบรหิำรประเทศของรฐับำลในระยะยำว  

SET Index เดอืน เม.ย. 2562 ปรบัตวัขึน้ในทศิทำงเดยีวกบัตลำดหุน้อื่น ๆ ทัว่โลก เน่ืองจำกนักลงทุนคำดหวงัจนีและ
สหรฐัจะบรรลุขอ้ตกลงเพื่อยุตปัิญหำสงครำมกำรคำ้, กำรคลำยกงัวลปัญหำ Brexit หลงั EU เลื่อนเสน้ตำยใหอ้งักฤษไปจนถึง
เดอืน ต.ค. 2561 และกำรคลำยกงัวลสภำพคล่องในตลำดตงึตวั หลงั Fed ส่งสญัญำณคงอตัรำดอกเบี้ยและจะยุตกิำรลดขนำด
งบดุล (Balance sheet)  

นอกจำกนี้ตลำดหุน้ยงัมปัีจจยับวกเฉพำะตวัจำก MSCI ประกำศอนุมตัใิหร้วมกำรลงทุนใน NVDR ไวใ้นกำรค ำนวณ
ดชันีรอบใหม่ เริม่มผีล 29 พ.ค. 2562 และนักลงทุนยงัเขำ้ซื้อเกง็ก ำไรผลประกอบกำรงวดไตรมำส 1 ปี 2562 อย่ำงไรกต็ำม
ดชันีเพิม่ขึน้ไดใ้นกรอบจ ำกดัเท่ำนัน้เนื่องจำกตลำดยงัมปัีจจยัเสีย่งจำกปัญหำกำรเมอืงในประเทศคอยกดดนั 

ในเดอืน พ.ค. 2562 ตลำดปรบัตวัลงในทศิทำงเดยีวกับตลำดหุ้นอื่นๆ ทัว่โลก เนื่องจำกนักลงทุนกลบัมำกงัวลกับ
ปัญหำสงครำมกำรคำ้หลงัจำกสหรฐัประกำศปรบัขึน้ภำษนี ำเขำ้สนิคำ้จำกจนีรอบใหม่วงเงนิ 2 แสนลำ้นดอลลำร ์เป็น 25% จำก
เดมิ 10% และพรอ้มทีจ่ะเรยีกเก็บภำษีสนิคำ้น ำเขำ้จำกจนีเพิม่อกี 3.25 แสนล้ำนเหรยีญในอตัรำ 25% ขณะทีจ่นีตอบโต้ดว้ย
กำรปรบัขึน้ภำษีน ำเขำ้สนิคำ้จำกสหรฐัมูลค่ำรวมประมำณ 60,000 ล้ำนเหรยีญ คลอบคลุมสนิคำ้กว่ำ 5,000 รำยกำร โดยจะ
จดัเกบ็ภำษีในหลำยอตัรำตัง้แต่ 5% - 25% ขณะเดยีวกนัสหรฐัยงัประกำศแบนกลุ่มธุรกจิสนิคำ้เทคโนโลยใีนจนี อำทิ หวัเว่ย 
แม้สุดท้ำยสหรฐัจะประกำศเลื่อนค ำสัง่แบนดงักล่ำวออกไปอีก 90 วนั แต่ก็ไม่ช่วยให้ตลำดคลำยกังวลกับปัญหำดงักล่ำว 
นอกจำกนี้ตลำดหุน้บ้ำนเรำยงัมปัีจจยักดดนัจำกภำยใน อำท ิตวัเลข GDP ประจ ำไตรมำส 1 ปี 2562 ขยำยตวั 2.8% ต ่ำสุด   
ในรอบ 4 ปี ควำมเสีย่งทำงกำรเมอืงเพิม่ขึน้หลงักำรจดัตัง้รฐับำลเป็นไปอย่ำงล่ำชำ้ โดยนักลงทุนต่ำงชำตขิำยสุทธติัง้แต่ตน้ปี 
2562 ที ่6,037 ลำ้นบำท 
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กองทุนเปิด แอล เอช เฟลก็ซิเบ้ิล (LHFL) 

SET Index เดือน มิ.ย. 2562 ปรบัตัวขึ้นอย่ำงร้อนแรง โดยมีปัจจยัหนุนหลกัมำจำกกำรไหลเข้ำของ Fund flow 
ต่ำงชำต ิตอบรบั Fed และธนำคำรกลำงต่ำง ๆ ส่งสญัญำณลดอตัรำดอกเบีย้และคำดว่ำจะมกีำรน ำโครงกำร QE กลบัมำใชก้นั
อีกครัง้ ประเด็นนี้กดดนัให้ค่ำเงนิดอลลำร์สหรฐัอ่อนค่ำ อตัรำผลตอบแทนพนัธบตัรของสหรฐัลดลงและต ่ำกว่ำเมื่อเทยีบกับ
พนัธบตัรของกลุ่มประเทศเกิดใหม่ กระตุ้นใหเ้กดิกำรเคลื่อนย้ำยของเงนิลงทุนจำกประเทศพฒันำแล้วเขำ้สู่ตลำดเกดิใหม่มำก
ขึน้ นอกจำกนี้ตลำดหุน้บ้ำนเรำยงัมปัีจจยับวกเฉพำะตวัจำกกำรจดัตัง้รฐับำลใหม่จงึหนุนให ้Set Index ปรบัขึน้รอ้นแรง โดย 
SET Index เดอืน ม.ิย. เพิม่ขึน้ 110 จุด (+6.8%) ปิดทีร่ะดบั 1,730 จุด มลูค่ำกำรซื้อขำยเฉลีย่ 59,640 ลำ้นบำท ทรงตวั 2.6% 
mom นักลงทุนต่ำงชำตซิื้อสุทธติ่อเนื่องเป็นเดอืนที่ 2 อกี 46,686 ล้ำนบำท ส่งผลให้ 2019YTD พลกิเป็นบวก 40,649 ล้ำน
บำท 

SET Index เดอืน ก.ค. 2562 ตลำดหุน้พกัตวัหลงัจำกทีป่รบัตวัขึน้อยำ่งรอ้นแรงกว่ำ 110 จุด (+6.8%) ในเดอืน ม.ิย.ที่
ผ่ำนมำ โดยในเดอืนนี้ตลำดยงัคงคำดหวงั Fed จะปรบัลดอตัรำดอกเบี้ย รฐับำลกลบัสู่ระบอบประชำธปิไตยเตม็รูปแบบ ส่งผล
ให้สถำบนัจดัอนัดบัควำมน่ำเชื่อถือของต่ำงประเทศ อำท ิFitch rating และ Moody ปรบัเพิ่ม Outlook ของประเทศขึ้นจำก 
Stable เป็น Positive ส่งผลให้ Fund flow ต่ำงชำติยงัไหลเข้ำตลำดหุ้นไทยอย่ำงต่อเนื่อง อย่ำงไรก็ตำมด้วยดชันีที่ปรบัขึ้น
รอ้นแรงไปแลว้ในเดอืนทีผ่่ำนมำท ำให ้Valuation ของ SET เริม่ตงึตวั, ตวัเลขเศรษฐกจิยงัอ่อนแอ โดยเฉพำะตวัเลขกำรส่งออก
เดอืน ม.ิย. (ไม่รวมทองค ำและน ้ำมนั) หดตวัมำกถึง 8%yoy หดตวัมำกสุดในรอบ 3 ปีครึง่ ปัญหำภยัแล้งรุนแรงและขยำยตวั
เป็นวงกวำ้งไปในหลำยพืน้ที ่อกีทัง้ผลประกอบกำรของบรษิทัจดทะเบยีนใน ไตรมำส 2/2562 มสีญัญำณชะลอตวั กลุ่มธนำคำร
แมง้บจะออกมำตำมตลำดคำดแต่เริม่เห็นสญัญำณ NPL สูงขึน้ในหลำยภำคธุรกิจ อกีทัง้ยงัมปัีจจยัลบจำกกำรออกมำตรกำร
สกดักำรเกง็ก ำไรค่ำเงนิบำทของแบงก์ชำติ ปัจจยัเหล่ำนี้กดดนัใหน้ักลงทุนสถำบนัเดนิหน้ำขำยปรบัพอร์ตกดดนั SET Index 
ตลอดทัง้เดอืน 

โดยในช่วงเดอืน ส.ค. 2562 SET Index ปรบัตวัลงในทศิทำงเดยีวกบัตลำดหุน้ต่ำงประเทศเน่ืองจำกนักลงทุนกลบัมำ
กงัวลต่อปัญหำสงครำมกำรค้ำที่รุนแรงมำกขึ้นหลงัจำกจีนและสหรฐัต่ำงประกำศเพิ่มภำษีน ำเข้ำสินค้ำระหว่ำงกันเพิ่มขึ้น 
นอกจำกนี้นักลงทุนยงัเทขำยสนิทรพัยเ์สีย่งเน่ืองจำกกงัวลกบัภำวะเศรษฐกจิถดถอยหลงัจำกอตัรำผลตอบแทนพนัธบตัรรฐับำล
สหรฐัเกดิภำวะ Invert yield curve นอกจำกนี้ภำยในประเทศกม็ปัีจจยักดดนัเช่นกนั อำท ิGDP ไตรมำส 2/19 ขยำยตวั 2.3% 
ต ่ำสุดในรอบ 19 ไตรมำส, เกดิเหตุระเบดิ 9 จุด ในพืน้ทีข่องกรุงเทพฯ และ ผูต้รวจกำรแผ่นดนิยื่นใหศ้ำลรฐัธรรมนูญวนิิจฉยัปม
ถวำยสตัย์ของนำยกฯ กดดนัให้ Set Index ณ สิ้นเดอืน ส.ค. ลดลง 57 จุด (-3.3%) ปิดที่ระดบั 1,655 จุด แต่อย่ำงไรก็ตำม
ยงัคงมปัีจจยับวกทีค่ำดว่ำจะส่งผลดตี่อตลำดหุน้ไดแ้ก่ กนง. มมีต ิ5:2 เสยีงใหล้ดอตัรำดอกเบีย้นโยบำย 0.25% เป็น 1.5% ซึ่ง
เป็นกำรลดอตัรำดอกเบี้ยเป็นครัง้แรกในรอบ 4 ปี และครม. อนุมตัมิำตรกำรกระตุ้นเศรษฐกจิ 3 ดำ้นมูลค่ำ 3.2 แสนลำ้นบำท 
เน้นมำตรกำรเร่งด่วน อำท ิแกปั้ญหำภยัแลง้ และช่วยเหลอืค่ำครองชพีซึง่คำดว่ำจะสำมำรถกระตุน้เศรษฐกจิได้ 

กำรซื้อขำยของตลำดหุน้ไทยในเดอืน ก.ย. มคีวำมผนัผวนค่อนขำ้งสงู โดยจติวทิยำของตลำดหุน้ไทยดีขึน้ในช่วงครึง่
แรกของเดอืน ตำมปัจจยับวกจำกต่ำงประเทศไม่ว่ำจะเป็นข่ำวสำรด้ำนสงครำมกำรค้ำที่ผ่อนคลำยลง รวมทัง้กำรที่ธนำคำร
กลำงหลกั ๆ ไดป้ระกำศมำตรกำรกระตุน้ทำงกำรเงนิเพิม่เตมิ อย่ำงไรกด็หีลงัจำกดชันีฯ ปรบัขึน้ทดสอบระดบั 1,680 จุดหลำย
ครัง้ (ซึ่งเป็นระดับส ำคัญทัง้เชิง technical และ PE band) และไม่สำมำรถผ่ำนไปได้ ส่งผลให้มีแรงขำยท ำก ำไรออกมำ
ค่อนขำ้งมำกในช่วงครึง่หลงัของเดอืนกนัยำยน ผนวกกบัมแีรงขำยจำกฝัง่นักลงทนุสถำบนัในประเทศออกมำเพิม่เตมิ ซึง่คำดว่ำ
จะเป็นผลจำกกำรส ำรองเงนิสดเพื่อจองซื้อหุน้ IPO และหุน้ PO ของบรษิทัขนำดใหญ่ต่ำง ๆ ขณะทีใ่นสปัดำหสุ์ดทำ้ยของเดอืน
นัน้ พบว่ำแรงขำยเริม่เบำบำงลงจำกทุกฝ่ำย และตลำดหุน้ไทยเริม่สรำ้งฐำนไดอ้กีครัง้หนึ่ง ภำพรวมทัง้เดอืนจงึพบว่ำตลำดหุน้ไทย   
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มคีวำมผนัผวนค่อนขำ้งสูงและปิดปรบัลดลงเล็กน้อยจำกเดอืนก่อนหน้ำนัน้ ทัง้นี้  ดชันีฯ ปิดเดอืนที่ 1,637.22 ลดลง 1.07% 
ดว้ยมลูค่ำกำรซื้อขำยเฉลีย่ต่อวนัที ่5.67 หมื่นลำ้นบำท 

ในเดอืน ต.ค. 2562 ดชันีตลำดหลกัทรพัย์ผนัผวนในทิศทำงลงเนื่องจำกนักลงทุนกงัวลต่อภำวะเศรษฐกจิชะลอตัว 

หลงัจำกตวัเลขชีน้ ำเศรษฐกจิของไทยในหลำยกจิกรรมยงัหดตวัลงอย่ำงต่อเนื่อง น ำโดย ดชันีควำมเชื่อมัน่ผูบ้รโิภคเดอืน ก.ย.

ต ่ำสุดในรอบ 3 ปี, ตวัเลขส่งออกเดอืน ก.ย. หดตัวต่อเนื่องอีก 1.4% ส่งผลให้ยอดรวม 9M19 ติดลบ 2.1%, หน่วยงำนทำง

เศรษฐกจิทยอยลดเป้ำ GDP ของไทยในปีนี้ลง อำท ิWorld bank ลดคำดกำรณ์ GDP ไทยปีนี้เป็น 2.7% จำกเดมิ 3.5% และ 

IMF ลดคำดกำรณ์ GDP ของไทยปีนี้เหลอืขยำยตวั 2.9% จำกเดมิคำดขยำยตวั 3.5% ปัจจยัลบดงักล่ำวกดดนัให้นักลงทุน    

เทขำยหุน้ในกลุ่มธนำคำรเพรำะเชื่อวำ่เศรษฐกจิทีช่ะลอตวัจะท ำใหอ้ตัรำกำรเตบิโตของสนิเชื่อลดลงและยงัน ำมำซึง่หนี้ NPLs ที่

สูงขึ้น อีกทัง้ยงัมีกำรขำยหุ้นในกลุ่ม Real sector เพื่อลดควำมเสี่ยงก่อนที่บรษิัทเหล่ำนี้จะประกำศงบ 3/2562 โดยคำดว่ำ      

ผลประกอบกำรของบรษิทัจดทะเบยีนส่วนใหญ่จะออกมำไม่ด ีโดยเฉพำะกลุ่มธุรกจิโรงกลัน่และปิโตรเคม ีโดยมลูค่ำกำรซื้อขำย

เฉลีย่เดอืน ต.ค. 2562 49,577 ลำ้นบำท ลดลง 12.6%mom นักลงทุนต่ำงชำตขิำยสุทธ ิ2,325 ล้ำนบำท  

ตลำดหุน้ไทยในเดอืน พ.ย. 2562 ซื้อขำยดว้ยควำมผนัผวนค่อนขำ้งสูง ตำมปัจจยัทัง้ต่ำงประเทศและในประเทศที่มี
ทัง้บวกและลบคละกนั ก่อนทีด่ชันีฯ จะปิดไม่เปลี่ยนแปลงมำกนักจำกสิน้เดอืน ต.ค. โดยดชันีตลำดหุน้ไทยปรบัขึน้ค่อนขำ้งดี   
ในสปัดำหแ์รกของเดอืน รบัขำ่วบวกจำกต่ำงประเทศเกีย่วกบัโอกำสทีจ่ะเกดิดลีกำรคำ้ระหว่ำงสหรฐัฯ และจนี และควำมเสีย่งที่
ลดลงต่อเศรษฐกิจสหรฐัฯ ถดถอย อย่ำงไรก็ดีตลำดหุ้นไทยเผชิญแรงขำยค่อนข้ำงมำกในช่วงกลำงเดือน จำกปัจจัยลบ
ประกอบดว้ย 1) กระแสข่ำวเกี่ยวกบักำรเจรจำกำรคำ้และดลีกำรคำ้พลกิมำเป็นลบเป็นช่วง ๆ 2) ผลประกอบกำร บจ.ไทยไตร
มำส 3/2562 ต ่ำกว่ำทีน่ักวเิครำะหค์ำดกำรณ์ และ 3) ตวัเลข GDP ไตรมำส 3/2562 ของไทยเตบิโตต ่ำกว่ำทีต่ลำดคำดกำรณ์ไว ้
ทัง้นี้ในช่วงสปัดำห์สุดทำ้ยของเดอืน ดชันี SET ฟ้ืนตวัจำกทีล่งไปทดสอบแถว ๆ ระดบัต ่ำสุดของรอบ ที่ 1,580 จุด ตำมข่ำว
กำรเจรจำกำรคำ้ทีก่ลบัมำเป็นบวกอกีครัง้ ผนวกกบักำรทยอยประกำศมำตรกำรกระตุ้นเศรษฐกจิของรฐับำลไทย ก่อนทีต่ลำด
หุ้นจะผนัผวนทำงลงอีกครัง้ช่วงสิ้นเดอืน หลงัประธำนำธบิดีทรมัป์ลงนำมในกฎหมำยติดตำมควำมเป็นอสิระของฮ่องกง ซึ่ง
ส่งผลใหท้ำงกำรจนีแถลงประณำมสหรฐัฯ และสรำ้งควำมกงัวลต่อกำรเจรจำกำรคำ้ 

ตลำดหุน้ไทยในเดอืน ธ.ค. ยงัคงซื้อขำยดว้ยควำมผันผวนทีสู่ง โดย SET Index แกว่งตวัลงในช่วงครึง่แรกของเดอืน 
ไปท ำจุดต ่ำสุดของเดอืน ที ่1,543.22 เมื่อวนัที ่17 ธ.ค. 2562 ดว้ยแรงกดดนัจำกแนวโน้มเศรษฐกจิไทยทีย่งัอยู่ในช่วงถูกปรบั
ลดประมำณกำรต่อเนื่อง ทัง้ส ำหรบัปี 2562 และปี 2563 ผนวกกบัควำมกงัวลต่อปัจจยักำรเมอืงทัง้ประเด็นควำมเคลื่อนไหว
นอกสภำ และคะแนนเสยีงของรฐับำลในสภำฯ ทีไ่ม่ไดแ้ขง็แกร่งมำกนัก อย่ำงไรก็ด ีในช่วงครึง่หลงัของ เดอืนนัน้ SET Index 
ฟ้ืนตวัไดบ้้ำงแมป้รมิำณกำรซื้อขำยจะค่อนขำ้งเบำบำงและยงัไม่กำรยนืยนักำรปรบัตวัขึน้ชดัเจนมำกนัก โดยปัจจยัสนับสนุน
กำรรบีำวด์ไดแ้ก่ 1) ประเด็นกำรเจรจำกำรค้ำระหว่ำงสหรฐัฯ และจนี ซึ่งสำมำรถตกลงดลีกำรคำ้ในเฟสแรกได้ และจะมกีำร    
ลงนำมกนัหลงัช่วงหยุดปีใหม่ 2) กำรฟ้ืนตวัของรำคำน ้ำมนัดบิซึง่ไดส่้งผลดตี่อหุน้ตวัหลกั ๆ ในกลุ่มพลงังำนและกลุ่มปิโตรเคม ี   
3) แรงซื้อกลบัในหุน้จ ำพวกทีเ่รยีกว่ำ global cyclical plays ทีร่ำคำหุน้ไดป้รบัลดลงค่อนขำ้งมำกในช่วงก่อนหน้ำนี้ โดยมปัีจจยั
กระตุ้นรำคำหุน้จำกแนวโน้มภำคกำรผลติและแนวโน้มกำรคำ้ของโลกทีน่่ำจะดูดขีึน้บ้ำงในปี 2563 ทัง้นี้  ดชันีฯ ปิดเดอืน ธ.ค. 
และปี 2562 ที ่1,579.84 จุด ลดลง 0.68% จำกเดอืนก่อนหน้ำ ดว้ยมลูค่ำกำรซื้อขำยเฉลีย่ 4.68 หมื่นลำ้นบำท (5.20 หมื่นลำ้นบำท
ในเดอืน พ.ย.) ด้ำนนักลงทุนต่ำงชำติขำยสุทธ ิ2.45 หมื่นล้ำนบำท นักลงทุนสถำบนัในประเทศซื้อสุทธ ิ2.48 หมื่นล้ำนบำท 
พอรต์ บล. ขำยสุทธ ิ1.9 พนัลำ้นบำท และนักลงทุนรำยบุคคลซื้อสุทธ ิ1.6 พนัลำ้นบำท  
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ตลำดหุน้ไทยในเดอืน ม.ค. 2563 ปรบัตวัลดลงค่อนขำ้งแรง และซื้อขำยดว้ยควำมผนัผวนสูง โดยในช่วงครึง่แรกของ

เดอืน SET Index ซื้อขำยอยู่ในกรอบแคบ ๆ และมชี่วงปรบัขึน้ไดบ้้ำง หลงัจำกนักลงทุนมคีวำมหวงัมำกขึน้ต่อกำรฟ้ืนตวัของ

เศรษฐกจิโลกหลงัจำกสหรฐัฯ และจนีบรรลุดลีกำรค้ำเฟสที ่1 ได้ ณ วนัที ่15 ม.ค. 2563 อย่ำงไรกด็ใีนช่วงครึง่หลงัของเดอืน 

พบว่ำภำวะกำรลงทุนในตลำดหุน้ไทยเป็นลบมำกขึน้อย่ำงชดัเจน หลงัจำกประเทศจนีมกีำรระบำดอย่ำงหนักของ Coronavirus 

และพบกำรติดเชื้อในต่ำงประเทศเป็นครัง้แรกในวนัที่ 20 ม.ค. 2563 ส่งผลให้ทำงกำรจนีตัดสินใจห้ำม package tour ใน

ประเทศจนีท ำกำรขำยทวัร์ใหน้ักท่องเที่ยว กระทบแนวโน้มกำรท่องเที่ยวและเศรษฐกจิไทยอย่ำงมนีัยส ำคญั  และน ำไปสู่กำร

ปรบัลดประมำณกำรเศรษฐกจิเพิม่เตมิในช่วงหลำยวนัทีผ่่ำนมำ นอกจำกน้ีประเดน็เศรษฐกจิภำยในประเทศกม็คีวำมไม่แน่นอน

มำกขึน้ หลงัจำกประเดน็กำรเสยีบบตัรแทนกนัของ ส.ส. บำงรำย ท ำใหต้อ้งมกีำรยื่นศำลฯ ตคีวำม พ.ร.บ. งบประมำณปี 2563 

ทีผ่่ำนสภำฯ ไปแลว้ ดชันีฯ ปิดที ่1,514.14 ลดลง 4.16% ดว้ยมลูค่ำกำรซื้อขำยเฉลีย่ต่อวนัที ่6.25 หมื่นลำ้นบำท (4.68 หมื่นลำ้นบำท

ในเดอืน ธ.ค. 2562) ดำ้นนักลงทุนต่ำงชำตขิำยสุทธ ิ1.73 หมื่นล้ำนบำท สถำบนัภำยในประเทศขำยสุทธ ิ1.23 หมื่นลำ้นบำท 

พอรต์ บล. ขำยสุทธ ิ821 ลำ้นบำท และนักลงทุนรำยบุคคลซื้อสุทธ ิ3.05 หมื่นลำ้นบำท  

ตลำดหุ้นไทยในเดือน ก.พ. 2553 ปรบัตัวลดลงแรงมำก โดยปัจจยัลบที่ส ำคญัได้แก่กำรระบำดของโคโรนำไวรสั 
Covid-19 ที่กระจำยออกไปในหลำยทวปี ไม่เพยีงแต่ในประเทศจนีเท่ำนัน้ ส่งผลให้ควำมเสี่ยงของเศรษฐกิจโลกชะลอตวัได้
ยกระดบัขึ้นค่อนข้ำงมำก ขณะที่กำรบรหิำรจดักำรไวรสัดงักล่ำวภำยในประเทศไทย เผชิญควำมท้ำทำยมำกขึ้น หลงัจำก        
มผีู้ป่วยที่ปกปิดขอ้มูลกำรเดินทำงส่งผลให้ประชำชนจ ำนวนหนึ่งมีควำมเสี่ยงจะติดไวรสั ซึ่งประเด็นข่ำวดงักล่ำวได้กดดนั      
SET Index อย่ำงหนักในช่วงปลำยเดือน ก.พ. ทัง้นี้  ในเดอืน ก.พ. ยงัเป็นช่วงรำยงำนผลประกอบกำรไตรมำส 4/2562 ซึ่ง
ตัวเลขผลประกอบกำรส่วนใหญ่ออกมำไม่สดใส เป็นปัจจัยกดดันรำคำหุ้นอีกทำงหนึ่ง เนื่ องจำกมีโอกำสค่อนข้ำงสูงที่
นักวเิครำะห์จะทยอยปรบัลดประมำณกำร GDP และ EPS ของตลำดหุ้นไทยอกีรอบหนึ่งจำกปัจจยัลบต่ำง ๆ ขำ้งต้น และเรำ
พบว่ำปัจจัยลบต่ำง ๆ ดังกล่ำวได้บดบังพัฒนำกำรเชิงบวกทำงกำรเมืองหลำยประกำรในเดือน ก.พ. ทัง้นี้  ดัชนีฯ ปิดที ่
1,340.52 ลดลง 11.5% ดว้ยมูลค่ำกำรซื้อขำยเฉลี่ยต่อวันที ่6.52 หมื่นล้ำนบำท (6.25 หมื่นล้ำนบำทในเดอืน ม.ค.) ด้ำนนัก
ลงทุนต่ำงประเทศขำยสุทธ ิ1.96 หมื่นลำ้นบำท นักลงทุนสถำบนัภำยในประเทศขำยสุทธ ิ3.9 พนัลำ้นบำท พอรต์ บล. ซื้อสุทธ ิ
39 ลำ้นบำท และนักลงทุนรำยบุคคลซื้อสุทธ ิ2.35 หมื่นลำ้นบำท  
 

บรษิัทขอขอบพระคุณท่ำนผูถ้อืหน่วยลงทุนเป็นอย่ำงสูง ทีไ่ดม้อบควำมไว้วำงใจใหบ้รษิทับรหิำรเงนิลงทุนของท่ำน 

บรษิทัยงัคงยนืยนัในควำมตัง้ใจและทุ่มเทควำมสำมำรถเพื่อบรหิำรเงนิของท่ำนอย่ำงมปีระสทิธภิำพสงูทีสุ่ดต่อไป และหำกท่ำน

มขีอ้สงสยัประกำรใด ท่ำนสำมำรถติดต่อมำไดท้ีบ่รษิทัหลกัทรพัยจ์ดักำรกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮำ้ส ์จ ำกดั หมำยเลขโทรศพัท ์

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

 

ขอแสดงควำมนับถอื 

                         บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดักำรกองทุน แลนด ์แอนด ์เฮำ้ส ์จ ำกดั 

 

mailto:lhfund@lhfund.co.th
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กองทุนเปิด แอล เอช เฟลก็ซิเบ้ิล (LHFL) 

รายชื่อผู้จดัการกองทุน 
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กองทุนเปิด แอล เอช เฟลก็ซิเบ้ิล (LHFL) 
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กองทุนเปิด แอล เอช เฟลก็ซิเบ้ิล (LHFL) 

ตารางเปรียบเทียบผลการด าเนินงานของ 
กองทุนเปิด แอล เอช เฟลก็ซิเบ้ิล 
ข้อมูล ณ วนัท่ี 28 กมุภาพนัธ ์2563 

 

 
 

 
 

 
 

ขอ้มลู ณ วนัที ่28 กุมภำพนัธ ์2563 
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กองทุนเปิด แอล เอช เฟลก็ซิเบ้ิล (LHFL) 

- เอกสำรกำรวดัผลกำรด ำเนินงำนของกองทุนรวมฉบบันี้ไดจ้ดัท ำขึน้ตำมมำตรฐำนกำรวดัผลกำรด ำเนินงำนของกองทุนรวม
ของสมำคมบรษิทัจดักำรลงทุน 

- ผลกำรด ำเนินงำนในอดตี/ผลกำรเปรยีบเทยีบผลกำรด ำเนินงำนทีเ่กี่ยวขอ้งกบัผลติภณัฑ์ในตลำดทุน มไิดเ้ป็นสิง่ยนืยนัถงึ
ผลกำรด ำเนินงำนในอนำคต 

- ท ำควำมเขำ้ใจลกัษณะสนิคำ้ เงือ่นไข ผลตอบแทน และควำมเสีย่ง ก่อนตดัสนิใจ 
 
 

รายงานสถานะการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผกูพนั 
มูลค่า ณ วนัท่ี 29 กมุภาพนัธ ์2563 

 

 

รายละเอียดการลงทุนในหลกัทรพัย ์
มูลค่า ณ วนัท่ี 29 กมุภาพนัธ ์2563 

 

 
 

รายละเอียดการลงทนุ มลูค่าตามราคาตลาด %NAV

หลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิในประเทศ 72,960,789.52            98.05           

เงนิฝากธนาคาร 14,682,580.33            19.73           

หุน้สามญั 54,339,914.49            73.03           

หน่วยลงทุน 3,938,294.70             5.29             

ประเภทรายการค้างรบัค้างจ่ายหรอืหนี้สนิอืน่ ๆ 1,450,412.12             1.95             

มลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิ 74,411,201.64               100.00            

อตัราส่วน จ านวนเงินต้น มลูค่ายติุธรรม

(%) หรือ จ านวนหุ้น/ (บาท)

หน่วย

เงินฝากธนาคาร

ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) 19.73 14,678,056.40 14,682,580.33

          รวมเงินฝากธนาคาร 19.73 14,682,580.33

หุ้นสามญั

     หมวดธุรกจิการแพทย์

บรษิทั กรุงเทพดุสติเวชการ จ ากดั(มหาชน) 1.37 45,800.00 1,016,760.00

บรษิทั โรงพยาบาลจุฬารตัน์ จ ากดั (มหาชน) 1.09 324,700.00 811,750.00

     หมวดธุรกจิขนสง่และโลจสิตกิส์

บรษิทั บทีเีอส กรุ๊ป โฮลดิ้ง จ ากดั (มหาชน) 1.89 129,200.00 1,408,280.00

บรษิทัทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 1.92 154,600.00 1,430,050.00

รายละเอียด
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กองทุนเปิด แอล เอช เฟลก็ซิเบ้ิล (LHFL) 

รายละเอียดการลงทุนในหลกัทรพัย ์(ต่อ) 
มูลค่า ณ วนัท่ี 29 กมุภาพนัธ ์2563 

 

อตัราส่วน จ านวนเงินต้น มลูค่ายติุธรรม

(%) หรือ จ านวนหุ้น/ (บาท)

หน่วย

     หมวดธุรกจิเงนิทุนและหลกัทรพัย์

บรษิทั เจ เอม็ ท ีเน็ทเวอร์ค เซอร์วสิเซส็ จ ากดั (มหาชน) 2.73 111,500.00 2,029,300.00

บรษิทั บตัรกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 2.07 39,700.00 1,538,375.00

บรษิทั เมอืงไทย แคปปิตอล จ ากดั (มหาชน) 3.09 40,000.00 2,300,000.00

บรษิทั ศรสีวสัดิ ์พาวเวอร์ 1979 จ ากดั (มหาชน) 4.07 45,000.00 3,026,250.00

บรษิทับรหิารสนิทรพัย ์กรุงเทพพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) 3.40 112,800.00 2,526,720.00

     หมวดธุรกจิชิ้นสว่นอเิลคทรอนคิส์

บรษิทั เค ซ ีอ ีอเีลค็โทรนคิส ์จ ากดั (มหาชน) 1.89 63,800.00 1,409,980.00

     หมวดธุรกจิเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร

บรษิทั อนิทชั โฮลดิ้งส ์จ ากดั (มหาชน) 2.02 27,900.00 1,506,600.00

บรษิทั แอดวานซ ์อนิโฟร์ เซอร์วสิ จ ากดั (มหาชน) 5.16 19,200.00 3,840,000.00

     หมวดธุรกจิธนาคาร

ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 1.02 5,800.00 762,700.00

ธนาคารกสกิรไทย จ ากดั (มหาชน) 0.98 6,100.00 725,900.00

ธนาคารเกยีรตนิาคนิ จ ากดั (มหาชน) 0.84 10,000.00 622,500.00

ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) 0.98 8,400.00 732,900.00

บรษิทั ทสิโก้ไฟแนนเซยีลกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 4.24 32,000.00 3,152,000.00

บรษิทั ทุนธนชาต จ ากดั (มหาชน) 1.55 21,800.00 1,149,950.00

     หมวดธุรกจิบรกิารรบัเหมาก่อสรา้ง

บรษิทั ช.การช่าง จ ากดั (มหาชน) 0.52 20,600.00 387,280.00

บรษิทั ซฟีโก้ จ ากดั (มหาชน) 0.24 32,400.00 178,200.00

     หมวดธุรกจิประกนัภยัและประกนัชวีติ

บรษิทั ทคีวิเอม็ คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 1.66 17,000.00 1,236,750.00

     หมวดธุรกจิปิโตรเคมแีละเคมภีณัฑ์

บรษิทั พทีที ีโกลบอล เคมคิอล จ ากดั (มหาชน) 0.88 15,800.00 651,750.00

     หมวดธุรกจิพลงังานและสาธารณูปโภค

บรษิทั กลัฟ์ เอน็เนอร์จ ีดเีวลลอปเมนท์ จ ากดั (มหาชน) 3.45 15,500.00 2,565,250.00

บรษิทั โกลบอล เพาเวอร์ ซนิเนอร์ยี ่จ ากดั (มหาชน) 0.01 85.00 5,355.00

บรษิทั บ.ีกรมิ เพาเวอร์ จ ากดั (มหาชน) 0.47 7,700.00 348,425.00

บรษิทั ปตท. จ ากดั (มหาชน) 7.09 135,200.00 5,272,800.00

บรษิทั ปตท. ส ารวจและผลติปิโตรเลยีม จ ากดั (มหาชน) 2.82 19,800.00 2,098,800.00

บรษิทั พลงังานบรสิทุธิ ์จ ากดั (มหาชน) 0.92 17,600.00 686,400.00

     หมวดธุรกจิพฒันาอสงัหารมิทรพัย์

บรษิทั ย ูซติี้ จ ากดั (มหาชน) 0.04 2,967,549.00 29,675.49

บรษิทัเซน็ทรลัพฒันา จ ากดั (มหาชน) 1.04 14,600.00 773,800.00

     หมวดธุรกจิพาณิชย์

บรษิทั ซพี ีออลล ์จ ากดั (มหาชน) 4.05 45,800.00 3,011,350.00

รายละเอียด
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กองทุนเปิด แอล เอช เฟลก็ซิเบ้ิล (LHFL) 

รายละเอียดการลงทุนในหลกัทรพัย ์(ต่อ) 
มูลค่า ณ วนัท่ี 29 กมุภาพนัธ ์2563 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อตัราส่วน จ านวนเงินต้น มลูค่ายติุธรรม

(%) หรือ จ านวนหุ้น/ (บาท)

หน่วย

     หมวดธุรกจิวสัดุก่อสรา้ง

บรษิทั ปนูซเิมนต์ไทย จ ากดั(มหาชน) 0.96 2,300.00 713,000.00

     หมวดธุรกจิสือ่และสิง่พมิพ์

บรษิทั วจีไีอ จ ากดั (มหาชน) 0.44 49,100.00 326,515.00

     หมวดธุรกจิอาหารและเครื่องดื่ม

บรษิทั คาราบาวกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 0.91 9,400.00 674,450.00

บรษิทั เจรญิโภคภณัฑอ์าหาร จ ากดั (มหาชน) 3.00 83,400.00 2,230,950.00

บรษิทั ไทยยเูนีย่น กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 2.13 103,600.00 1,585,080.00

บรษิทั อาร์ แอนด์ บ ีฟู้ด ซพัพลาย ์จ ากดั (มหาชน) 0.51 86,600.00 375,844.00

บรษิทั โอสถสภา จ ากดั (มหาชน) 1.61 28,700.00 1,198,225.00

          รวมหุ้นสามญั 73.03 54,339,914.49

หน่วยลงทนุ

     หมวดธุรกจิกองทุนรวมอสงัหารมิทรพัยแ์ละกองทรสัต์เพือ่การลงทุนในอสงัหารมิทรพัย์

ทรสัต์เพือ่การลงทุนในสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัย ์CPN รเีทล โกรท 2.27 51,900.00 1,686,750.00

ทรสัต์เพือ่การลงทุนในอสงัหารมิทรพัยแ์ละสทิธกิารเช่าดบับลวิเอชเอ พรเีมีย่ม โกรท 0.00 73.00 1,189.90

     หมวดธุรกจิขนสง่และโลจสิตกิส์

กองทุนรวมโครงสรา้งพืน้ฐานเพือ่อนาคตประเทศไทย 3.02 190,700.00 2,250,260.00

     หมวดธุรกจิเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร

กองทุนรวมโครงสรา้งพืน้ฐานโทรคมนาคม ดจิทิลั 0.00 6.00 94.80

          รวมหน่วยลงทนุ 5.29 3,938,294.70

รวมเงินลงทนุ 98.05 72,960,789.52

รายการค้างจา่ยหรือหน้ีสินอ่ืน ๆ 1.95 1,450,412.12

มลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิ 100.00 74,411,201.64

รายละเอียด
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กองทุนเปิด แอล เอช เฟลก็ซิเบ้ิล (LHFL) 

รายละเอียดตวัตราสารและอนัดบัความน่าเช่ือถือของตราสารทุกตวัใน Portfolio 
มูลค่า ณ วนัท่ี 29 กมุภาพนัธ ์2563 

 

 
 

สถาบนัการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ TRIS Rating 

ค าอธิบายการจดัอนัดบัเครดิตตราสารหน้ีระยะกลางและยาวมอีายุตัง้แต่ 1 ปีขึ้นไป 

AAA อนัดบัเครดิตสูงสุด มคีวำมเสี่ยงต ่ำที่สุด ผู้ออกตรำสำรหนี้มีควำมสำมำรถในกำรช ำระดอกเบี้ยและคนืเงนิต้นใน
เกณฑส์งูสุด และไดร้บัผลกระทบน้อยมำกจำกกำรเปลีย่นแปลงทำงธุรกจิ เศรษฐกจิ และสิง่แวดลอ้มอื่น ๆ 

AA มคีวำมเสีย่งต ่ำมำก ผูอ้อกตรำสำรหนี้มคีวำมสำมำรถในกำรช ำระดอกเบี้ยและคนืเงนิต้นในเกณฑ์สูงมำก แต่อำจ
ไดร้บัผลกระทบจำกกำรเปลี่ยนแปลงทำงธุรกจิ เศรษฐกจิ และสิง่แวดลอ้มอื่น ๆ มำกกว่ำอนัดบัเครดติทีอ่ยู่ในระดบั 
AAA 

A มคีวำมเสี่ยงในระดบัต ่ำ ผู้ออกตรำสำรหนี้มคีวำมสำมำรถในกำรช ำระดอกเบี้ยและคนืเงนิต้นในเกณฑ์สูง แต่อำจ
ได้รบัผลกระทบจำกกำรเปลี่ยนแปลงทำงธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น  ๆ มำกกว่ำอนัดบัเครดิตที่อยู่ใน
ระดบัสงูกว่ำ 

BBB มคีวำมเสี่ยงในระดบัปำนกลำง ผู้ออกตรำสำรหนี้มคีวำมสำมำรถในกำรช ำระดอกเบี้ ยและคนืเงนิต้นในเกณฑ์ที่
เพยีงพอ แต่มคีวำมอ่อนไหวต่อกำรเปลี่ยนแปลงทำงธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิง่แวดล้อมอื่น  ๆ มำกกว่ำ และอำจมี
ควำมสำมำรถในกำรช ำระหนี้อ่อนแอลงเมื่อเทยีบกบัอนัดบัเครดติทีอ่ยู่ในระดบัสงูกว่ำ 

BB มคีวำมเสีย่งในระดบัสูง ผูอ้อกตรำสำรหนี้มคีวำมสำมำรถในกำรช ำระดอกเบี้ยและคนืเงนิต้นในเกณฑ์ต ่ำกว่ำระดบั
ปำนกลำง และจะไดร้บัผลกระทบจำกกำรเปลี่ยนแปลงทำงธุรกจิ เศรษฐกจิ และสิง่แวดล้อมอื่น  ๆ ค่อนขำ้งชดัเจน 
ซึง่อำจส่งใหค้วำมสำมำรถในกำรช ำระหนี้อยู่ในเกณฑท์ีไ่ม่เพยีงพอ 

B มคีวำมเสีย่งในระดบัสูงมำก ผูอ้อกตรำสำรหนี้มคีวำมสำมำรถในกำรช ำระดอกเบี้ยและคนืเงนิต้นในเกณฑ์ต ่ำ และ
อำจจะหมดควำมสำมำรถหรือควำมตัง้ใจในกำรช ำระหนี้ได้ตำมกำรเปลี่ยนแปลงของสถำนกำรณ์ทำงธุรกิจ 
เศรษฐกจิ และสิง่แวดลอ้มอื่น ๆ  

C มคีวำมเสี่ยงในกำรผดินัดช ำระหนี้สูงทีสุ่ด ผู้ออกตรำสำรหนี้ไม่มคีวำมสำมำรถในกำรช ำระดอกเบี้ยและคนืเงนิต้น
ตำมก ำหนดอย่ำงชดัเจน โดยตอ้งอำศยัเงือ่นไขทีเ่อือ้อ ำนวยทำงธุรกจิ เศรษฐกจิ และสิง่แวดลอ้มอื่น ๆ อย่ำงมำกจงึ
จะมคีวำมสำมำรถในกำรช ำระหนี้ได ้

D เป็นระดบัทีอ่ยู่ในสภำวะผดินัดช ำระหนี้ โดยผูอ้อกตรำสำรหนี้ไม่สำมำรถช ำระดอกเบีย้และคนืเงนิตน้ไดต้ำมก ำหนด 
อนัดบัเครดติจำก AA ถงึ C อำจมเีครื่องหมำยบวก (+) หรอืลบ (-) ต่อทำ้ยเพื่อจ ำแนกควำมแตกต่ำงของคุณภำพของ

อนัดบัเครดติภำยในระดบัเดยีวกนั 

 

 

ประเภท ผูอ้อก อนัดบั มลูค่าตาม

ความน่าเช่ือถอื ราคาตลาด

เงนิฝากธนาคาร ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) AA+(FITCH) 14,682,580.33                  
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กองทุนเปิด แอล เอช เฟลก็ซิเบ้ิล (LHFL) 

ค าอธิบายการจดัอนัดบัเครดิตตราสารหน้ีระยะสัน้มอีายุต า่กว่า 1 ปี 

T1 ผูอ้อกตรำสำรหนี้มสีถำนะทัง้ทำงดำ้นกำรตลำดและกำรเงนิที่แขง็แกร่งในระดบัดมีำก และนักลงทุนจะไดร้บัควำม

คุม้ครองจำกกำรผดินัดช ำระหนี้ทีด่กีว่ำอนัดบัเครดติในระดบัอื่น ผูอ้อกตรำสำรทีไ่ดร้บัอนัดบัเครดติในระดบัดงักล่ำว

ซึง่มเีครื่องหมำย “+” ดว้ยจะไดร้บัควำมคุม้ครองดำ้นกำรผดินัดช ำระหนี้ทีส่งูยิง่ขึน้ 

T2 ผูอ้อกตรำสำรหนี้มสีถำนะทัง้ทำงดำ้นกำรตลำดและกำรเงนิทีแ่ขง็แกร่งในระดบัด ีและมคีวำมสำมำรถในกำรช ำระ

หนี้ระยะสัน้ในระดบัทีน่่ำพอใจ 

T3 ผูอ้อกตรำสำรหนี้มคีวำมสำมำรถในกำรช ำระหนี้ระยะสัน้ในระดบัทีย่อมรบัได ้

T4 ผูอ้อกตรำสำรหนี้มคีวำมสำมำรถในกำรช ำระหนี้ระยะสัน้ทีค่่อนขำ้งอ่อนแอ 

อันดับเครดิตทุกประเภทที่จ ัดโดย TRIS Rating เป็นอันดับเครดิตตรำสำรหนี้ ในตระกูลเงินบำท ซึ่งสะท้อน

ควำมสำมำรถในกำรช ำระหนี้ของผูอ้อกตรำสำรโดยไม่รวมควำมเสีย่งในกำรเปลี่ยนแปลงกำรช ำระหนี้จำกสกุลเงนิบำทเป็น

สกุลเงนิตรำต่ำงประเทศ 

นอกจำกกนี้ TRIS Rating ยงัก ำหนด “แนวโน้มอนัดบัเครดติ” (Rating Outlook) เพื่อสะท้อนควำมเป็นไปไดข้องกำร

เปลีย่นแปลงอนัดบัเครดติของผูอ้อกตรำสำรในระยะปำนกลำงหรอืระยะยำว โดย TRIS Rating จะพจิำรณำถงึโอกำสทีจ่ะเกดิ

กำรเปลี่ยนแปลงของภำวะอุตสำหกรรมและสภำพแวดล้อมทำงธุรกิจในอนำคตของผู้ออกตรำสำรที่อำจกระทบต่อ

ควำมสำมำรถในกำรช ำระหนี้ ทัง้นี้ แนวโน้มอนัดบัเครดติทีอ่อกใหแ้ก่หน่วยงำนหนึ่ง ๆ จะเทยีบเท่ำกบัควำมสำมำรถในกำร

ช ำระหนี้ของหน่วยงำนนัน้ ๆ แนวโน้มอนัดบัเครดติแบ่งออกเป็น 4 ระดบั ไดแ้ก่ 

Positive  หมำยถงึ อนัดบัเครดติอำจปรบัขึน้ 

Stable  หมำยถงึ อนัดบัเครดติอำจไม่เปลี่ยนแปลง 

Negative หมำยถงึ อนัดบัเครดติอำจปรบัลดลง 

Developing หมำยถงึ อนัดบัเครดติอำจปรบัขึน้ ปรบัลดลง หรอืไม่เปลีย่นแปลง 

สถาบนัการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ Fitch Rating 
ค าอธิบายการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือระยะยาว ส าหรบัประเทศไทย 

AAA(tha) แสดงถงึระดบัควำมน่ำเชื่อถอืขัน้สงูสุดของอนัดบัควำมน่ำเชื่อถอืภำยในประเทศไทย ซึ่งก ำหนดโดย Fitch โดย
อนัดบัควำมน่ำเชื่อถอืนี้จะมอบใหก้บัอนัดบัควำมน่ำเชื่อถอืทีม่คีวำมเสีย่ง “น้อยทีสุ่ด” เมื่อเปรยีบเทยีบกบัผูอ้อก
ตรำสำรหรอืตรำสำรอื่นในประเทศไทย และโดยปกติแล้วจะก ำหนดให้แก่ตรำสำรทำงกำรเงินที่ออกหรอืค ้ำ
ประกนัโดยรฐับำล 
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AA(tha) แสดงถงึระดบัควำมน่ำเชื่อถอืขัน้สงูมำกเปรยีบเทยีบกบัผูอ้อกตรำสำรหรอืตรำสำรอื่นในประเทศไทย โดยระดบั
ควำมน่ำเชื่อถือของตรำสำรทำงกำรเงนิขัน้นี้ต่ำงจำกผูอ้อกตรำสำรหรอืตรำสำรอื่นที่ได้รบักำรจดัอนัดบัควำม
น่ำเชื่อถอืขัน้สงูสุดของประเทศไทยเพยีงเลก็น้อย 

BBB (tha) แสดงถึงระดบัควำมน่ำเชื่อถือขัน้ปำนกลำงเมื่อเปรยีบเทยีบกับผู้ออกตรำสำรหรอืตรำสำรอื่นในประเทศไทย 
อย่ำงไรกด็มีคีวำมเป็นไปไดม้ำกว่ำกำรเปลี่ยนแปลงของสถำนกำรณ์หรอืสภำพทำงเศรษฐกจิจะมผีลกระทบต่อ
ควำมสำมำรถในกำรช ำระหนี้ได้ตรงตำมก ำหนดเวลำของตรำสำรทำงกำรเงนิเหล่ำนี้มำกกว่ำตรำสำรหนี้อื่นที่
ไดร้บักำรจดัอนัดบัควำมน่ำเชื่อถอืในประเภททีส่งูกว่ำ 

BB (tha) แสดงถงึระดบัควำมน่ำเชื่อถอืค่อนขำ้งต ่ำเมื่อเปรยีบเทยีบกบัผูอ้อกตรำสำรหรอืตรำสำรอื่นในประเทศไทย กำร
ช ำระหนี้ตำมเงือ่นไขของตรำสำรเหล่ำนี้ภำยในประเทศนัน้ ๆ มคีวำมไม่แน่นอนในระดบัหนึ่งและควำมสำมำรถ
ในกำรช ำระหนี้คนืตำมก ำหนดเวลำจะมคีวำมไม่แน่นอนมำกขึน้ตำมกำรเปลีย่นแปลงของเศรษฐกจิในทำงลบ 

B (tha) แสดงถึงระดับควำมน่ำเชื่อถือขัน้ต ่ำอย่ำงมีนัยส ำคัญเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตรำสำรห รอืตรำสำรอื่นใน
ประเทศไทย กำรปฏิบตัิตำมเงื่อนไขของตรำสำรหนี้และขอ้ผูกพนัทำงกำรเงนิยงัคงเป็นไปได้ในปัจจุบนั แต่
ควำมมัน่คงยงัจ ำกดัอยู่ในระดบัหนึ่งเท่ำนัน้ และควำมสำมำรถในกำรช ำระหนี้คนืตำมก ำหนดเวลำอย่ำงต่อเนื่อง
นัน้ไม่แน่นอน ขึน้อยู่กบัสภำวะทีเ่อือ้ต่อกำรด ำเนินธุรกจิและสภำพทำงเศรษฐกจิ 

CCC(tha), CC(tha), C(tha)   แสดงถงึระดบัควำมน่ำเชื่อถอืขัน้ต ่ำมำกเมื่อเปรยีบเทยีบกบัผูอ้อกตรำสำรหรอืตรำสำรอื่นใน
ประเทศไทย ควำมสำมำรถในกำรปฏิบตัิตำมขอ้ผูกพนัทำงกำรเงนิขึ้นอยู่กบัสภำวะที่เอื้อต่อกำรด ำเนินธุรกิจ
และกำรพฒันำทำงเศรษฐกจิเพยีงอย่ำงเดยีว 

D(tha) อนัดบัควำมน่ำเชื่อถอืเหล่ำนี้ จะถูกก ำหนดใหส้ ำหรบัองค์กรหรอืตรำสำรหนี้ซึง่ก ำลงัอยู่ในภำวะผดินัดช ำระหนี้
ในปัจจุบนั 

ค าอธิบายการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือระยะสัน้ ส าหรบัประเทศไทย 

F1 (tha) แสดงถงึระดบัควำมสำมำรถขัน้สูงสุดในกำรช ำระหนี้ตำมเงื่อนไขของตรำสำรตรงตำมก ำหนดเมื่อเปรยีบเทยีบ

กบัผู้ออกตรำสำรหรอืตรำสำรอื่น ๆ ในประเทศไทย ภำยใต้อนัดบัควำมน่ำเชื่อถือนี้จะมอบให้ส ำหรบัอนัดบั

ควำมน่ำเชื่อถอืทีม่คีวำมเสีย่ง “น้อยทีสุ่ด” เมื่อเปรยีบเทยีบกบัผูอ้อกตรำสำรอื่นในประเทศเดยีวกนัและโดยปกติ

แลว้จะก ำหนดใหก้บัตรำสำรทำงกำรเงนิทีอ่อกหรอืค ้ำประกนัโดยรฐับำล ในกรณีทีม่รีะดบัควำมน่ำเชื่อถอืสงูเป็น

พเิศษจะมสีญัลกัษณ์ “+” แสดงไวเ้พิม่เตมิจำกอนัดบัควำมน่ำเชื่อถอืทีก่ ำหนด 

F2 (tha) แสดงถงึระดบัควำมสำมำรถในกำรช ำระหนี้ตำมเงื่อนไขทำงกำรเงนิของตรำสำรตำมก ำหนดเวลำในระดบัทีน่่ำ

พอใจเมื่อเปรยีบเทียบกับผู้ออกตรำสำรหรอืตรำสำรอื่น ๆ ในประเทศไทย อย่ำงไรก็ด ีระดบัควำมน่ำเชื่อถือ

ดงักล่ำวยงัไม่อำจเทยีบเท่ำกบักรณีทีไ่ดร้บักำรจดัอนัดบัควำมน่ำเชื่อถอืทีส่งูกว่ำ 

F3 (tha) แสดงถงึระดบัควำมสำมำรถในกำรช ำระหนี้ตำมเงื่อนไขทำงกำรเงนิของตรำสำรตำมก ำหนดเวลำในระดบัปำน

กลำงเมื่อเปรยีบเทยีบกบัผูอ้อกตรำสำรหรอืตรำสำรอื่น ๆ ในประเทศไทย ควำมสำมำรถในกำรช ำระหนี้ดงักล่ำว
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จะมคีวำมไม่แน่นอนมำกขึน้ไปตำมควำมเปลีย่นแปลงในทำงลบในระยะสัน้มำกกว่ำตรำสำรทีไ่ดร้บักำรจดัอนัดบั

ควำมน่ำเชื่อถอืทีส่งูกว่ำ 

B (tha) แสดงถึงระดบัควำมสำมำรถในกำรช ำระหนี้ตำมเงื่อนไขทำงกำรเงนิของตรำสำรตำมก ำหนดเวลำทีไ่ม่แน่นอน

เมื่อเปรยีบเทยีบกบัผูอ้อกตรำสำรหรอืตรำสำรอื่น ๆ ในประเทศไทย ควำมสำมำรถในกำรช ำระหนี้ดงักล่ำวจะไม่

แน่นอนมำกขึน้ตำมกำรเปลีย่นแปลงทำงเศรษฐกจิแลกำรเงนิในทำงลบระยะสัน้ 

C (tha) แสดงถงึระดบัควำมสำมำรถในกำรช ำระหนี้ตำมเงือ่นไขทำงกำรเงนิของตรำสำรตำมก ำหนดเวลำทีไ่ม่แน่นอนสูง

เมื่อเปรยีบเทยีบกบัผูอ้อกตรำสำรหรอืตรำสำรอื่น ๆ ในประเทศไทย ควำมสำมำรถในกำรปฏบิตัติำมขอ้ผูกพนั

ทำงกำรเงนิขึน้อยู่กบัสภำวะทีเ่อือ้ต่อกำรด ำเนินธุรกจิและสภำพกำรณ์ทำงเศรษฐกจิเท่ำนัน้ 

D (tha) แสดงถงึกำรผดินัดช ำระหนี้ทีไ่ดเ้กดิขึน้แลว้หรอืก ำลงัจะเกดิขึน้ 

หมายเหตุประกอบการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือในระยะยาว ในระยะสัน้ ส าหรบัประเทศไทย 

เครื่องบ่งชี้พเิศษส ำหรบัประเทศไทย “tha” จะถูกระบุไวต้่อจำกอนัดบัควำมน่ำเชื่อถอืทุกระดบั เพื่อแยกควำมแตกต่ำง

ออกจำกกำรจดัอนัดบัควำมน่ำเชื่อถอืระดบัสำกล เครื่องหมำย “ + ” หรอื “ - ” อำจจะถูกระบุไวเ้พิม่เตมิต่อจำกอนัดบัควำม

น่ำเชื่อถอืส ำหรบัประเทศหนึ่ง ๆ เพื่อแสดงถงึสถำนะย่อยโดยเปรยีบเทยีบกนัภำยในอนัดบัควำมน่ำเชื่อถอืขึน้หลกั ทัง้นี้ จะ

ไม่มกีำรระบุสญัลกัษณ์ต่อทำ้ยดงักล่ำว ส ำหรบัอนัดบัควำมน่ำเชื่อถอืระดบั “AAA (tha)” หรอือนัดบัทีต่ ่ำกว่ำ “CCC (tha)” 

ส ำหรบัอนัดบัควำมน่ำเชื่อถอืในระยะยำวและจะไม่มกีำรระบุสญัลกัษณ์ต่อทำ้ยดงักล่ำวส ำหรบัอนัดบัควำมน่ำเชื่อถอืใน

ระยะสัน้ นอกเหนือจำก “F1 (tha)” 

สญัญำณกำรปรบัอนัดบัควำมน่ำเชื่อถอื (Rating Watch) : สญัญำณกำรปรบัอนัดบัควำมน่ำเชื่อถอืจะถูกใชเ้พื่อแจง้ให้
นักลงทุนทรำบว่ำมคีวำมเป็นไปไดท้ีจ่ะมกีำรเปลีย่นแปลงอนัดบัควำมน่ำเชื่อถอืและแจง้แนวโน้มทศิทำงของกำรเปลีย่นแปลง
ดงักล่ำว สญัญำณดงักล่ำวอำจระบุเป็น “สญัญำณบวก” ซึ่งบ่งชี้แนวโน้มในกำรปรบัอนัดบัควำมน่ำเชื่อถือให้สูงขึน้ “สญัญำณลบ”   
จะบ่งชีแ้นวโน้มในกำรปรบัอนัดบัควำมน่ำเชื่อถอืใหต้ ่ำลง หรอื “สญัญำณววิฒัน์” ในกรณีทีอ่นัดบัควำมน่ำเชื่อถอือำจจะไดร้บั
กำรปรบัขึน้ ปรบัลง หรอืคงที ่โดยปกตสิญัญำณกำรปรบัอนัดบัควำมน่ำเชื่อถอืมกัจะถูกระบุไวส้ ำหรบัช่วงระยะเวลำสัน้ ๆ 
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กองทุนเปิด แอล เอช เฟลก็ซิเบ้ิล (LHFL) 

รายงานสรปุเงินลงทุน 
มูลค่า ณ วนัท่ี 29 กมุภาพนัธ ์2563 

 

 
 
 

 
 
 

รายชื่อหุ้นท่ีลงทุน 10 อนัดบัแรก พร้อมสดัส่วนการลงทุน 
มูลค่า ณ วนัท่ี 29 กมุภาพนัธ ์2563 

 
 
 
 
 
 
 
 

กลุม่ของตราสารการลงทนุ มลูค่าตามราคาตลาด %NAV

(ก) ตราสารภาครฐัไทย/ตราสารภาครฐัต่างประเทศ - -                

(ข) ตราสารทีธ่นาคารทีม่กีฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ ธนาคารพาณิชย์ 14,682,580.33             19.73             

หรอืบรษิทัเงนิทุนเป็นผูอ้อก/สัง่จ่าย/รบัอาวลั/ค า้ประกนั

(ค) ตราสารทีม่อีนัดบัความน่าเชื่อถอือยูใ่นอนัดบัทีส่ามารถ -                           -                

ลงทุนได้ (Investment grade)

(ง) ตราสารทีม่อีนัดบัความน่าเชื่อถอือยูใ่นอนัดบัต ่ากวา่อนัดบัที่ -                           -                

สามารถลงทุนได้ (Investment grade) หรอืไม่ม ีRating

ล าดบั ช่ือย่อ ร้อยละของเงินลงทุน

1 PTT 7.09

2 ADVANC 5.16

3 TISCO 4.24

4 SAWAD 4.07

5 CPALL 4.05

6 GULF 3.45

7 BAM 3.40

8 MTC 3.09

9 TFFIF 3.02

10 CPF 3.00บรษิทั เจรญิโภคภณัฑ์อาหาร จ ากดั (มหาชน)

บรษิทั ศรสีวสัดิ ์คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน)

บรษิทั ซ.ีพ.ีออลล์  จ ากดั (มหาชน)

บรษิทั กลัฟ์ เอน็เนอร์จ ีดเีวลลอปเมนท ์จ ากดั (มหาชน)

บรษิทับรหิารสนิทรพัย ์กรุงเทพพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน)

บรษิทั เมอืงไทย แคปปิตอล จ ากดั (มหาชน)

กองทนุรวมโครงสร้างพืน้ฐานเพือ่อนาคตประเทศไทย

บรษิทั ทสิโกไ้ฟแนนเชยีลกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน)

บรษิทั ปตท. จ ากดั (มหาชน)

บรษิทั แอดวานซ์ อนิโฟร์ เซอร์วสิ จ ากดั (มหาชน)

ช่ือหลกัทรพัย์

สดัส่วนเงนิลงทุนขัน้สงูตอ่มลูค่าทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุนส าหรบักลุ่มตราสารตาม (ง) เท่ากบั 0% NAV 
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กองทุนเปิด แอล เอช เฟลก็ซิเบ้ิล (LHFL) 

รายงานการลงทุนท่ีไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน 
รอบปีบญัชีระหวา่งวนัท่ี 1 มีนาคม 2562 ถึงวนัท่ี 29 กมุภาพนัธ ์2563 

วนัที ่ รำยละเอยีด กำรด ำเนินกำรแกไ้ข 
  

 
 

 

 

 

การใช้สิทธิออกเสียงในท่ีประชุมผู้ถือหุ้น 

ผูล้งทุนสำมำรถตรวจดแูนวทำงในกำรใชส้ทิธอิอกเสยีงและกำรด ำเนินกำรใชส้ทิธอิอกเสยีงไดท้ี ่website ของบรษิทั
จดักำร www.lhfund.co.th 

 

 

 
รายงานรายชื่อของบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง ท่ีมีการท าธรุกรรมกบักองทุนรวม 

 กองทุนเปิด แอล เอช เฟลก็ซเิบิ้ล มกีำรท ำธุรกรรมกบับุคคลทีเ่กี่ยวขอ้งในรอบระยะเวลำตัง้แต่วนัที่ 1 มนีำคม 2562 

ถงึวนัที ่29 กุมภำพนัธ ์2563 ตำมรำยชื่อ ดงันี้ 

- บรษิทั แลนด ์แอนด์ เฮำ้ส ์จ ำกดั (มหำชน) 
- บรษิทัหลกัทรพัยแ์ลนด ์แอนด ์เฮำ้ส ์จ ำกดั (มหำชน) 

- บรษิทั ควอลติี ้เฮำ้ส ์จ ำกดั (มหำชน) 

 
หมายเหตุ : ผูล้งทุนสำมำรถตรวจสอบกำรท ำธุรกรรมกบับุคคลทีเ่กี่ยวขอ้งกบักองทุนรวม ไดท้ีบ่รษิทัจดักำรโดยตรง หรอืที ่website        

ของบรษิัทหลกัทรพัย์จดักำรกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮำ้ส์ จ ำกดั www.lhfund.co.th และส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. 

www.sec.or.th 

 
 
 
 
 
 

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

การรบัผลประโยชน์ตอบแทนเน่ืองจากการใช้บริการบุคคลอ่ืนๆ (Soft Commission) 

 

จ ำนวน บริษทัทีใ่ห้ผลประโยชน์ ข่ำวสำร, บทวเิครำะห์ จัดเยี่ยมชมบริษทั สัมมนำ เหตุผลในกำรรับผลประโยชน์

1 ธนาคารกสกิรไทย จ ากดั (มหาชน) P - - เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

2 ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) P - - เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

3 ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) P - - เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

4 ธนาคารกรุงศรอียธุยา จ ากดั (มหาชน) P - - เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

5 ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) P - - เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

6 ธนาคารทสิโก้ จ ากดั (มหาชน) P - - เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

7 ธนาคารซไีอเอม็บ ีไทย จ ากดั (มหาชน) P - - เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

8 ธนาคารยโูอบ ีจ ากดั (มหาชน) P - - เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

9 ธนาคารออมสนิ P - - เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

10 บรษิทัหลกัทรพัย ์เอเซยี พลสั จ ากดั (มหาชน) P P P เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

11 บรษิทัหลกัทรพัย ์เคท ีซมีโิก้ จ ากดั (มหาชน) P - - เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

12 บรษิทัหลกัทรพัย ์โนมรูะ พฒันสนิ จ ากดั (มหาชน) P - - เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

13 บรษิทัหลกัทรพัย ์เคจไีอ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) P P P เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

14 ธนาคารธนชาต จ ากดั(มหาชน) P - - เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

15 บรรษทัตลาดรองสนิเชื่อทีอ่ยูอ่าศยั P - - เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

16 บรษิทัหลกัทรพัย ์ทรนีตีี้ จ ากดั P P P เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

17 บรษิทัหลกัทรพัย ์ฟิลลปิ (ประเทศไทย) จ ากดั(มหาชน) P - - เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

18 ธนาคารเกยีรตนิาคนิ จ ากดั (มหาชน)   P - - เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

19 Bank of China P - - เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

20 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ P - - เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

21 ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮา้ส ์จ ากดั (มหาชน) P - - เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

22 ธนาคารไอซบีซี ี(ไทย) จ ากดั (มหาชน) P - - เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

23 ธนาคารทหารไทย จ ากดั (มหาชน) P - - เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

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

25

บรษิทัหลกัทรพัย ์ยโูอบ ีเคยเ์ฮยีน (ประเทศไทย) จ ากดั 

(มหาชน) P P P เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

26 บรษิทัหลกัทรพัย ์ทสิโก้ จ ากดั (มหาชน) P P P เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

27 บรษิทัหลกัทรพัย ์ภทัร จ ากดั (มหาชน) P P P เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

28

บรษิทัหลกัทรพัย ์เมยแ์บงก์ กมิเอง็ (ประเทศไทย) จ ากดั 

(มหาชน) P P P เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

29 บรษิทัหลกัทรพัย ์ซไีอเอม็บ ี(ประเทศไทย) จ ากดั P P P เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

30 บรษิทัหลกัทรพัย ์เอเชยี เวลท์ จ ากดั P P P เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

31 บรษิทัหลกัทรพัย ์บวัหลวง จ ากดั (มหาชน) P P P เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

32 บรษิทัหลกัทรพัย ์ไทยพาณิชย ์จ ากดั P P P เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

33 บรษิทัหลกัทรพัย ์กรุงศร ีจ ากดั (มหาชน) P P P เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

34 บรษิทัหลกัทรพัย ์แลนด์ แอนด์ เฮา้ส ์จ ากดั (มหาชน) P P P เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

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

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

37 บรษิทัหลกัทรพัยอ์าร์เอชบ ี(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) P P P เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

38 บรษิทัหลกัทรพัยพ์ฒันสนิ จ ากดั (มหาชน) P P P เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

39 บรษิทัหลกัทรพัยก์สกิรไทย จ ากดั (มหาชน) P P P เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

40 บรษิทัหลกัทรพัยธ์นชาต จ ากดั (มหาชน) P P P เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

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

42 บรษิทัหลกัทรพัย ์เคทบี ี(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) P P P เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
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กองทุนเปิด แอล เอช เฟลก็ซิเบ้ิล (LHFL) 

ค่านายหน้าซื้อขายหลกัทรพัย ์
ตัง้แต่วนัท่ี 1 มีนาคม 2562 ถึงวนัท่ี 29 กมุภาพนัธ ์2563 

 
 

หมายเหต ุ*รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม 

 
 

อตัราส่วนหมุนเวยีนการลงทนุของกองทุน (Portfolio Turnover Ratio: PTR) 
มูลค่า ณ วนัท่ี 29 กมุภาพนัธ ์2563 

 

ล าดบั ช่ือบริษทันายหน้า ค่านายหน้า

(บาท)*

อตัราส่วน

(%)

1 บรษิทัหลกัทรพัย ์บวัหลวง จ ากดั 175,943.92 15.45

2 บรษิทัหลกัทรพัย ์ซจีเีอส-ซไีอเอม็บ ี(ประเทศไทย) จ ากดั  100,648.67 8.84

3 บรษิทัหลกัทรพัย ์ซ ีแอล เอส เอ (ประเทศไทย) จ ากดั  1,992.83 0.18

4 บรษิทัหลกัทรพัย ์โนมูระ พฒันสนิ จ ากดั (มหาชน)  42,157.67 3.70

5 บรษิทัหลกัทรพัยเ์ครดติ สวสิ (ประเทศไทย) จ ากดั 30,533.64 2.68

6 บรษิทัหลกัทรพัย ์ดบีเีอส วคิเคอร์ส (ประเทศไทย) จ ากดั 8,618.38 0.76

7 บรษิทัหลกัทรพัย ์ฟินนัเซยี ไซรสั จ ากดั (มหาชน) 120,552.61 10.59

8 บรษิทั หลกัทรพัย ์เคจไีอ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 60,682.66 5.33

9 บรษิทัหลกัทรพัย ์กสกิรไทย จ ากดั (มหาชน)  173,090.70 15.20

10 บรษิทัหลกัทรพัย ์กรุงศร ีจ ากดั (มหาชน) 50,717.35 4.45

11 บรษิทัหลกัทรพัย ์เคทบี ี(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 100,217.84 8.80

12 บรษิทัหลกัทรพัย ์แลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จ ากดั (มหาชน) 29,926.32 2.63

13 บรษิทัหลกัทรพัย ์ภทัร จ ากดั (มหาชน) 15,517.21 1.36

14 บรษิทัหลกัทรพัย ์ไทยพาณิชย ์จ ากดั 16,552.26 1.45

15 บรษิทัหลกัทรพัย ์ทสิโก ้จ ากดั 204,761.15 17.98

16 บรษิทัหลกัทรพัยธ์นชาต จ ากดั (มหาชน)  5,461.92 0.48

17 บรษิทั หลกัทรพัย ์ทรนีิตี้ จ ากดั 1,361.90 0.12

1,138,737.03 100.00รวม

ช่ือกองทนุ PTR

กองทุนเปิด แอล เอช เฟลก็ซเิบิล้ 4.237
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กองทุนเปิด แอล เอช เฟลก็ซิเบ้ิล (LHFL) 

ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3  
ณ วนัท่ี 29 กมุภาพนัธ ์2563 

ช่ือกองทุน ผู้ถือหน่วย สดัส่วน (ร้อยละ) 

กองทุนเปิด แอล เอช เฟลก็ซเิบิล้ (LHFL) กลุ่มบุคคลใดบุคคลหนึ่ง 85.9977 

 

 
ค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเกบ็จากกองทุนรวม  

ส าหรบัรอบระยะเวลาตัง้แต่วนัท่ี 1 มีนาคม 2562 ถึงวนัท่ี 29 กมุภาพนัธ ์2563 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ค่าใช้จ่ายทีเ่รยีกเก็บจากกองทุน* จ านวนเงนิ

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

ค่าธรรมเนยีมการจดัการ (Management Fee) 1,653.64 2.145 ไม่เกนิรอ้ยละ 2.68

ค่าธรรมเนยีมผูดู้แลผลประโยชน์ (Trustee Fee) 20.67 0.027 ไม่เกนิรอ้ยละ 0.11

ค่าธรรมเนยีมนายทะเบยีน (Registrar Fee) 124.02 0.161 ไม่เกนิรอ้ยละ 0.16

ค่าสอบบญัช ี(Audit Fee) 42.00 0.054 ตามทีจ่่ายจรงิ

ค่าทีป่รกึษาการลงทุน (Advisory Fee) ไม่มี ไม่มี ไม่มี

ค่าจดัตัง้และจดทะเบยีนกองทุน (Setup and Registered Fund) 0.00 0.000 ตามทีจ่่ายจรงิ

ค่าใช้จ่ายอืน่ๆ ในการด าเนนิโครงการ  (Others Operating  Expense) 4.02 0.005 ตามทีจ่่ายจรงิ

รวมค่าใช้จ่ายทัง้หมด** 1,844.35 2.392

ค่าใช้จ่ายในการซือ้ขายหลกัทรพัย์ 1,138.74 1.477 ตามทีจ่่ายจรงิ

หมายเหตุ

*   ค่าธรรมเนยีมและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ รวมภาษมีลูค่าเพิม่ ภาษธุีรกจิเฉพาะ หรอืภาษอีืน่ใดในท านองเดยีวกนั ถ้าม)ี

**  ไม่รวมค่านายหน้าซือ้ขายหลกัทรพัย ์และค่าธรรมเนยีมต่าง ๆ ทีเ่กดิขึน้จากการซือ้ขายหลกัทรพัย์

รอ้ยละของมลูค่าทรพัยส์นิสทุธิ



 

 

22 

 

กองทุนเปิด แอล เอช เฟลก็ซิเบ้ิล (LHFL) 

 
 
 
รายงานของผู้สอบบญัชีรบัอนุญาต  
 
เสนอต่อ ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด แอล เอช เฟลก็ซิเบ้ิล 
 
ความเหน็  

ขำ้พเจำ้ไดต้รวจสอบงบกำรเงนิของกองทุนเปิด แอล เอช เฟลก็ซเิบิ้ล ซึง่ประกอบดว้ยงบดุลและงบประกอบรำยละเอยีดเงนิ
ลงทุน ณ วนัที่ 29 กุมภำพนัธ์ 2563 งบก ำไรขำดทุน งบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงสนิทรพัย์สุทธ ิงบกระแสเงนิสด และขอ้มูล
ทำงกำรเงนิทีส่ ำคญัส ำหรบัปีสิน้สุดวนัเดยีวกนัและหมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิ รวมถงึหมำยเหตุสรุปนโยบำยกำรบญัชทีี่
ส ำคญั  

ขำ้พเจำ้เหน็ว่ำ งบกำรเงนิขำ้งตน้น้ีแสดงฐำนะกำรเงนิและรำยละเอยีดเงนิลงทุนของกองทุนเปิด แอล เอชเฟลก็ซเิบิล้ ณ วนัที ่
29 กมุภำพนัธ ์2563 ผลกำรด ำเนินงำน กำรเปลีย่นแปลงสนิทรพัยสุ์ทธ ิกระแสเงนิสด และขอ้มลูทำงกำรเงนิทีส่ ำคญัส ำหรบั
ปีสิน้สุดวนัเดยีวกนั โดยถูกตอ้งตำมทีค่วรในสำระส ำคญัตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ  
 
เกณฑใ์นการแสดงความเหน็  

ขำ้พเจำ้ไดป้ฏบิตังิำนตรวจสอบตำมมำตรฐำนกำรสอบบญัช ีควำมรบัผดิชอบของขำ้พเจำ้ไดก้ล่ำวไวใ้นวรรคควำมรบัผดิชอบ
ของผู้สอบบญัชตี่อกำรตรวจสอบงบกำรเงนิในรำยงำนของข้ำพเจ้ำ ข้ำพเจ้ำมีควำมเป็นอิสระจำกกองทุนตำมข้อก ำหนด
จรรยำบรรณของผูป้ระกอบวชิำชพีบญัชทีีก่ ำหนดโดยสภำวชิำชีพบญัชใีนส่วนทีเ่กี่ยวขอ้งกบักำรตรวจสอบงบกำรเงนิ และ
ขำ้พเจำ้ได้ปฏิบตัิตำมควำมรบัผดิชอบดำ้นจรรยำบรรณอื่นๆ ซึ่งเป็นไปตำมขอ้ก ำหนดเหล่ำนี้ ขำ้พเจำ้เชื่อว่ำหลกัฐำนกำร
สอบบญัชทีีข่ำ้พเจำ้ไดร้บัเพยีงพอและเหมำะสมเพื่อใชเ้ป็นเกณฑใ์นกำรแสดงควำมเหน็ของขำ้พเจำ้  
 
ข้อมูลอ่ืน  

ผูบ้รหิำรกองทุนฯ เป็นผูร้บัผดิชอบต่อขอ้มลูอื่น ขอ้มลูอื่นประกอบดว้ย ขอ้มลูซึ่งรวมอยู่ในรำยงำนประจ ำปีของกองทุนฯ แต่
ไม่รวมถงึงบกำรเงนิและรำยงำนของผูส้อบบญัชทีีอ่ยู่ในรำยงำนประจ ำปีนัน้ ขำ้พเจำ้คำดว่ำขำ้พเจำ้จะไดร้บัรำยงำนประจ ำปี
ภำยหลงัวนัทีใ่นรำยงำนของผูส้อบบญัชนีี้ 

ควำมเหน็ของขำ้พเจำ้ต่องบกำรเงนิไม่ครอบคลุมถงึขอ้มลูอื่นและขำ้พเจำ้ไม่ไดใ้หค้วำมเชื่อมัน่ต่อขอ้มลูอื่น 

ควำมรบัผดิชอบของขำ้พเจำ้ทีเ่กีย่วเน่ืองกบักำรตรวจสอบงบกำรเงนิคอื กำรอ่ำนและพจิำรณำว่ำขอ้มลูอื่นมคีวำมขดัแยง้ทีม่ี
สำระส ำคญักบังบกำรเงนิหรอืกบัควำมรูท้ีไ่ด้รบัจำกกำรตรวจสอบของขำ้พเจำ้ หรอืปรำกฏว่ำขอ้มลูอื่นมกีำรแสดงขอ้มูลทีข่ดั
ต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสำระส ำคญัหรอืไม่ 

เมื่อขำ้พเจ้ำได้อ่ำนรำยงำนประจ ำปีของกองทุนฯ และหำกขำ้พเจ้ำสรุปได้ว่ำมีกำรแสดงข้อมูลที่ขดัต่อข้อเท็จจรงิอนัเป็น
สำระส ำคญั ขำ้พเจำ้จะสื่อสำรเรื่องดงักล่ำวกบัผูบ้รหิำรกองทุนฯ เพื่อใหผู้บ้รหิำรกองทุนฯ ด ำเนินกำรแกไ้ขขอ้มูลทีแ่สดงขดั
ต่อขอ้เทจ็จรงิ 
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กองทุนเปิด แอล เอช เฟลก็ซิเบ้ิล (LHFL) 

ความรบัผิดชอบของผู้บริหารกองทุนฯ ต่องบการเงิน 

ผู้บรหิำรกองทุนฯ มหีน้ำที่รบัผดิชอบในกำรจดัท ำและน ำเสนองบกำรเงนิเหล่ำนี้โดยถูกต้องตำมที่ควรตำมมำตรฐำนกำร
รำยงำนทำงกำรเงนิ และรบัผดิชอบเกี่ยวกบักำรควบคุมภำยในทีผู่บ้รหิำรกองทุนฯ พจิำรณำว่ำจ ำเป็นเพื่อใหส้ำมำรถจดัท ำ
งบกำรเงนิทีป่รำศจำกกำรแสดงขอ้มลูทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสำระส ำคญัไม่ว่ำจะเกดิจำกกำรทุจรติหรอืขอ้ผดิพลำด  

ในกำรจดัท ำงบกำรเงนิ ผู้บรหิำรกองทุนฯ รบัผดิชอบในกำรประเมนิควำมสำมำรถของกองทุนในกำรด ำเนินงำนต่อเนื่อง 
เปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวกับกำรด ำเนินงำนต่อเนื่อง (ตำมควำมเหมำะสม) และกำรใช้เกณฑ์กำรบัญชสี ำหรบักำรด ำเนินงำน
ต่อเนื่องเวน้แต่ผูบ้รหิำรกองทุนฯ มคีวำมตัง้ใจทีจ่ะเลกิกองทุนหรอืหยุดด ำเนินงำนหรอืไมส่ำมำรถด ำเนินงำนต่อเนื่องต่อไปได ้ 

ผูบ้รหิำรกองทุนฯ มหีน้ำทีใ่นกำรก ำกบัดแูลกระบวนกำรในกำรจดัท ำรำยงำนทำงกำรเงนิของกองทุน  
 
ความรบัผิดชอบของผู้สอบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน  

กำรตรวจสอบของขำ้พเจำ้มวีตัถุประสงค์เพื่อใหไ้ดค้วำมเชื่อมัน่อย่ำงสมเหตุสมผลว่ำงบกำรเงนิโดยรวมปรำศจำกกำรแสดง
ขอ้มูลทีข่ดัต่อขอ้เท็จจรงิอนัเป็นสำระส ำคญัหรอืไม่ ไม่ว่ำจะเกดิจำกกำรทุจรติหรอืขอ้ผดิพลำด และเสนอรำยงำนของผูส้อบ
บญัชีซึ่งรวมควำมเห็นของข้ำพเจ้ำอยู่ด้วย ควำมเชื่อมัน่อย่ำงสมเหตุสมผลคือควำมเชื่อมัน่ในระดบัสูงแต่ไม่ได้เป็นกำร
รบัประกันว่ำกำรปฏิบัติงำนตรวจสอบตำมมำตรฐำนกำรสอบบญัชีจะสำมำรถตรวจพบข้อมูลที่ขดัต่อข้อเท็จจรงิอนัเป็น
สำระส ำคญัที่มอียู่ได้เสมอไป ขอ้มูลที่ขดัต่อขอ้เท็จจรงิอำจเกิดจำกกำรทุจรติหรอืขอ้ผดิพลำดและถือว่ ำมสีำระส ำคญัเมื่อ
คำดกำรณ์อย่ำงสมเหตุสมผลว่ำรำยกำรทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จรงิแต่ละรำยกำรหรอืทุกรำยกำรรวมกนัจะมผีลต่อกำรตดัสนิใจทำง
เศรษฐกจิของผูใ้ชง้บกำรเงนิจำกกำรใชง้บกำรเงนิเหล่ำนี้  

ในกำรตรวจสอบของข้ำพเจ้ำตำมมำตรฐำนกำรสอบบญัชี ข้ำพเจ้ำใช้ดุลยพินิจและกำรสงัเกตและสงสยัเยี่ยงผู้ประกอบ
วชิำชพีตลอดกำรตรวจสอบ กำรปฏบิตังิำนของขำ้พเจำ้รวมถงึ  

• ระบุและประเมนิควำมเสีย่งจำกกำรแสดงขอ้มูลทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสำระส ำคญัในงบกำรเงนิไม่ว่ำจะเกดิจำกกำร
ทุจรติหรอืขอ้ผิดพลำด ออกแบบและปฏิบตัิงำนตำมวธิีกำรตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อควำมเสี่ยงเหล่ำนัน้ และได้
หลกัฐำนกำรสอบบญัชทีีเ่พยีงพอและเหมำะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในกำรแสดงควำมเห็นของขำ้พเจ้ำ ควำมเสีย่งทีไ่ม่พบ
ขอ้มูลที่ขดัต่อข้อเท็จจริงอนัเป็นสำระส ำคญัซึ่งเป็นผลมำจำกกำรทุจริตจะสูงกว่ำควำมเสี่ยงที่เกิดจำกข้อผิดพลำด 
เน่ืองจำกกำรทุจรติอำจเกี่ยวกบักำรสมรูร้่วมคดิ กำรปลอมแปลงเอกสำรหลกัฐำน กำรตัง้ใจละเวน้กำรแสดงขอ้มลู กำร
แสดงขอ้มลูทีไ่ม่ตรงตำมขอ้เทจ็จรงิหรอืกำรแทรกแซงกำรควบคุมภำยใน  

• ท ำควำมเขำ้ใจในระบบกำรควบคุมภำยในทีเ่กี่ยวขอ้งกบักำรตรวจสอบ เพื่อออกแบบวธิกีำรตรวจสอบทีเ่หมำะสมกบั
สถำนกำรณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวตัถุประสงคใ์นกำรแสดงควำมเหน็ต่อควำมมปีระสทิธผิลของกำรควบคุมภำยในของกองทุน  

• ประเมนิควำมเหมำะสมของนโยบำยกำรบญัชทีีผู่บ้รหิำรกองทุนฯ ใชแ้ละควำมสมเหตุสมผลของประมำณกำรทำงบญัชี
และกำรเปิดเผยขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งซึง่จดัท ำขึน้โดยผูบ้รหิำรกองทุนฯ  

• สรุปเกี่ยวกบัควำมเหมำะสมของกำรใชเ้กณฑ์กำรบญัชสี ำหรบักำรด ำเนินงำนต่อเน่ืองของผูบ้รหิำรกองทุนฯ และจำก
หลกัฐำนกำรสอบบญัชทีีไ่ดร้บั สรุปว่ำมคีวำมไม่แน่นอนทีม่สีำระส ำคญัทีเ่กี่ยวกบัเหตุกำรณ์หรอืสถำนกำรณ์ทีอ่ำจเป็น
เหตุให้เกิดขอ้สงสยัอย่ำงมนีัยส ำคญัต่อควำมสำมำรถของกองทุนในกำรด ำเนินงำนต่อเน่ืองหรอืไม่  ถ้ำขำ้พเจำ้ได้ขอ้
สรุปว่ำมคีวำมไม่แน่นอนทีม่สีำระส ำคญั ขำ้พเจ้ำตอ้งกล่ำวไวใ้นรำยงำนของผูส้อบบญัชขีองขำ้พเจำ้โดยใหข้อ้สงัเกตถงึ
กำรเปิดเผยขอ้มูลในงบกำรเงนิที่เกี่ยวขอ้ง หรอืถ้ำกำรเปิดเผยขอ้มูลดงักล่ำวไม่เพียงพอ ควำมเห็นของขำ้พเจ้ำจะ
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กองทุนเปิด แอล เอช เฟลก็ซิเบ้ิล (LHFL) 

เปลี่ยนแปลงไป ขอ้สรุปของขำ้พเจำ้ขึน้อยู่กบัหลกัฐำนกำรสอบบญัชทีี่ไดร้บัจนถงึวนัทีใ่นรำยงำนของผูส้อบบญัชขีอง
ขำ้พเจำ้ อย่ำงไรกต็ำม เหตุกำรณ์หรอืสถำนกำรณ์ในอนำคตอำจเป็นเหตุใหก้องทุนตอ้งหยุดกำรด ำเนินงำนต่อเนื่อง  

• ประเมนิกำรน ำเสนอ โครงสรำ้งและเน้ือหำของงบกำรเงนิโดยรวม รวมถงึกำรเปิดเผยขอ้มูลว่ำงบกำรเงนิแสดงรำยกำร
และเหตุกำรณ์ในรปูแบบทีท่ ำใหม้กีำรน ำเสนอขอ้มลูโดยถูกตอ้งตำมทีค่วรหรอืไม่  

ขำ้พเจ้ำไดส้ื่อสำรกบัผู้บรหิำรกองทุนฯ ในเรื่องต่ำงๆ ทีส่ ำคญั ซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลำของกำรตรวจสอบตำมที่ได้
วำงแผนไว้ ประเด็นที่มนีัยส ำคญัที่พบจำกกำรตรวจสอบรวมถึงขอ้บกพร่องที่มนีัยส ำคญัในระบบกำรควบคุมภำยในหำก
ขำ้พเจำ้ไดพ้บในระหว่ำงกำรตรวจสอบของขำ้พเจำ้  

ขำ้พเจำ้ไดใ้หค้ ำรบัรองแก่ผู้บรหิำรกองทุนฯ ว่ำขำ้พเจำ้ได้ปฏบิตัติำมขอ้ก ำหนดจรรยำบรรณทีเ่กี่ยวขอ้งกบัควำมเป็นอิสระ
และได้สื่อสำรกับผู้บริหำรกองทุนฯ เกี่ยวกับควำมสัมพันธ์ทัง้หมดตลอดจนเรื่องอื่นซึ่งข้ำพเจ้ำเชื่อว่ำมีเหตุผลที่
บุคคลภำยนอกอำจพจิำรณำว่ำกระทบต่อควำมเป็นอสิระของขำ้พเจำ้และมำตรกำรทีข่ำ้พเจำ้ใชเ้พื่อป้องกนัไม่ใหข้ำ้พเจำ้ขำด
ควำมเป็นอสิระ  

จำกเรื่องทีส่ื่อสำรกบัผูบ้รหิำรกองทุนฯ ขำ้พเจำ้ไดพ้จิำรณำเรื่องต่ำงๆ ที่มนีัยส ำคญัมำกที่สุดในกำรตรวจสอบงบกำรเงนิใน
งวดปัจจุบนัและก ำหนดเป็นเรื่องส ำคญัในกำรตรวจสอบ ขำ้พเจ้ำได้อธบิำยเรื่องเหล่ำนี้ในรำยงำนของผู้สอบบญัชีเว้นแต่
กฎหมำยหรือข้อบังคับไม่ให้เปิดเผยต่อสำธำรณะเกี่ยวกับเรื่องดงักล่ำว หรอืในสถำนกำรณ์ที่ยำกที่จะเกิดขึ้น ข้ำพเจ้ำ
พจิำรณำว่ำไม่ควรสื่อสำรเรื่องดงักล่ำวในรำยงำนของขำ้พเจำ้เพรำะกำรกระท ำดงักล่ำวสำมำรถคำดกำรณ์ไดอ้ย่ำงสมเหตุผล
ว่ำจะมผีลกระทบในทำงลบมำกกว่ำผลประโยชน์ต่อส่วนไดเ้สยีสำธำรณะจำกกำรสื่อสำรดงักล่ำว 
 
ผูส้อบบญัชทีีร่บัผดิชอบงำนสอบบญัชแีละกำรน ำเสนอรำยงำนฉบบันี้คอื นำงขวญัใจ  เกยีรตกิงัวำฬไกล 
 

 
  

 
 
นำงขวญัใจ  เกยีรตกิงัวำฬไกล 
ผูส้อบบญัชรีบัอนุญำต เลขที ่5875 
บรษิทั เอเอสว ีแอนด ์แอสโซซเิอทส ์จ ำกดั 

กรุงเทพมหำนคร 
18 พฤษภำคม 2563 
 

 
 
 
 
 
 



 

 

25 

 

กองทุนเปิด แอล เอช เฟลก็ซิเบ้ิล (LHFL) 

กองทุนเปิด แอล เอช เฟลก็ซิเบ้ิล 
งบดลุ 

ณ วนัท่ี 29 กมุภาพนัธ ์2563 

 
 

หน่วย : บาท

หมายเหตุ 29/2/63 28/2/62

สินทรพัย์

เงนิลงทุนตามมลูค่ายตุธิรรม 58,278,209.19 68,147,327.49

(ราคาทุน ณ 29/2/63 : 64,706,430.39 บาท)

(ราคาทุน ณ 28/2/62 : 68,686,458.18 บาท)

เงนิฝากธนาคาร 6 14,678,056.40      1,715,637.19        

ดอกเบีย้และเงนิปันผลค้างรบั 217,084.71          189,040.12          

ลกูหนี้จากการขายเงนิลงทุน 7 1,440,751.84        3,000,849.22        

รวมสินทรพัย์ 74,614,102.14       73,052,854.02       

หน้ีสิน

เจ้าหนี้จากการซือ้เงนิลงทุน 8 -                    4,812,982.34        

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 191,677.05          166,444.28          

หนี้สนิอืน่ 11,223.45            5,550.10             

รวมหน้ีสิน 202,900.50            4,984,976.72         

สินทรพัยส์ทุธิ 74,411,201.64       68,067,877.30       

สินทรพัยส์ทุธิ :

ทุนทีไ่ด้รบัจากผูถ้อืหน่วยลงทุน 86,622,915.41      67,524,398.06      

ก าไร(ขาดทุน)สะสม

บญัชปีรบัสมดุล 16,345,793.27 15,597,773.52

ขาดทุนสะสมจากการด าเนนิงาน 5 (28,557,507.04) (15,054,294.28)

สินทรพัยส์ทุธิ 74,411,201.64       68,067,877.30       

สนิทรพัยส์ทุธต่ิอหน่วย 8.5902 10.0804

จ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายแลว้ทัง้หมด ณ วนัสิน้รอบระยะเวลาบญัช ี(หน่วย) 8,662,291.5219    6,752,439.7908    

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นสว่นหนึง่ของงบการเงนินี้
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กองทุนเปิด แอล เอช เฟลก็ซิเบ้ิล (LHFL) 

กองทุนเปิด แอล เอช เฟลก็ซิเบ้ิล 
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน 

ณ วนัท่ี 29 กมุภาพนัธ ์2563 

 

หน่วย : บาท

การแสดงรายละเอยีดเงนิลงทุนใช้การจดักลุ่มตามประเภทของเงนิลงทุน

ชื่อหลกัทรพัย์ ชื่อยอ่หลกัทรพัย์ จ านวนหน่วย วนัครบก าหนด

หลกัทรพัยจ์ดทะเบียน

เงินทนุและหลกัทรพัย์

บรษิทับรหิารสนิทรพัย ์กรุงเทพพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) BAM 112,800.0000      2,526,720.00         4.33                 

บรษิทั เจ เอม็ ท ีเน็ทเวอร์ค เซอร์วสิเซส็ จ ากดั (มหาชน) JMT 111,500.0000      2,029,300.00         3.48                 

บรษิทั บตัรกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) KTC 39,700.0000       1,538,375.00         2.64                 

บรษิทั เมอืงไทย แคปปิตอล จ ากดั (มหาชน) MTC 40,000.0000       2,300,000.00         3.95                 

บรษิทั ศรสีวสัดิ ์คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) SAWAD 45,000.0000       3,026,250.00         5.19                 

เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร

บรษิทั แอดวานซ ์อนิโฟร์ เซอร์วสิ จ ากดั (มหาชน) ADVANC                             -   19,200.0000       3,840,000.00         6.58                 

กองทุนรวมโครงสรา้งพืน้ฐานโทรคมนาคม ดจิทิลั DIF                             -   6.0000               94.80                   -                  

บรษิทั อนิทชั โฮลดิ้งส ์จ ากดั (มหาชน) INTUCH 27,900.0000       1,506,600.00         2.59                 

กองทนุรวมอสงัหาริมทรพัยแ์ละกองทรสัตเ์พ่ือการลงทนุในอสงัหาริมทรพัย์

ทรสัต์เพือ่การลงทุนในสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัย ์CPN รเีทล โกรท CPNREIT 51,900.0000       1,686,750.00         2.89                 

ทรสัต์เพือ่การลงทุนในอสงัหารมิทรพัยแ์ละสทิธกิารเช่าดบับลวิเอชเอ พรเีมีย่ม โกรท WHART 73.0000             1,189.90               -                  

การแพทย์

บรษิทั กรุงเทพดุสติเวชการ จ ากดั (มหาชน) BDMS                             -   45,800.0000       1,016,760.00         1.74                 

บรษิทั โรงพยาบาลจุฬารตัน์ จ ากดั (มหาชน) CHG                             -   324,700.0000      811,750.00           1.39                 

ช้ินส่วนอิเลคทรอนิคส์

บรษิทั เคซอี ีอเีลคโทรนคิส ์จ ากดั (มหาชน) KCE                             -   63,800.0000       1,409,980.00         2.42                 

ขนส่งและโลจิสติกส์

บรษิทัทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) BEM                             -   154,600.0000      1,430,050.00         2.45                 

บรษิทั บทีเีอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส ์จ ากดั (มหาชน) BTS                             -   129,200.0000      1,408,280.00         2.42                 

กองทุนรวมโครงสรา้งพืน้ฐานเพือ่อนาคตประเทศไทย TFFIF 190,700.0000      2,250,260.00         3.86                 

ธนาคาร

ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) BBL                             -   5,800.0000         762,700.00           1.31                 

ธนาคารกสกิรไทย จ ากดั (มหาชน) KBANK                             -   6,100.0000         725,900.00           1.25                 

ธนาคารเกยีรตนิาคนิ จ ากดั (มหาชน) KKP 10,000.0000       622,500.00           1.07                 

ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) SCB 8,400.0000         732,900.00           1.26                 

บรษิทั ทุนธนชาต จ ากดั (มหาชน) TCAP 21,800.0000       1,149,950.00         1.97                 

บรษิทั ทสิโก้ไฟแนนเชยีลกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) TISCO 32,000.0000       3,152,000.00         5.41                 

มลูค่ายตุธิรรม

อตัราสว่นของ

มลูค่ายตุธิรรม (%)
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กองทุนเปิด แอล เอช เฟลก็ซิเบ้ิล (LHFL) 

กองทุนเปิด แอล เอช เฟลก็ซิเบ้ิล 
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ) 

ณ วนัท่ี 29 กมุภาพนัธ ์2563 

 

หน่วย : บาท

การแสดงรายละเอยีดเงนิลงทุนใช้การจดักลุ่มตามประเภทของเงนิลงทุน

ชื่อหลกัทรพัย์ ชื่อยอ่หลกัทรพัย์ จ านวนหน่วย วนัครบก าหนด

บริการรบัเหมาก่อสร้าง

บรษิทั ช.การช่าง จ ากดั (มหาชน) CK                             -   20,600.0000       387,280.00           0.66                 

บรษิทั ซฟีโก้ จ ากดั (มหาชน) SEAFCO 32,400.0000       178,200.00           0.31                 

ประกนัภยัและประกนัชีวิต

บรษิทั ทคีวิเอม็ คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) TQM                             -   17,000.0000       1,236,750.00         2.12                 

ปิโตรเคมีและเคมีภณัฑ์

บรษิทั พทีที ีโกลบอล เคมคิอล จ ากดั (มหาชน) PTTGC                             -   15,800.0000       651,750.00           1.12                 

พลงังานและสาธารณูปโภค

บรษิทั บ.ีกรมิ เพาเวอร์ จ ากดั (มหาชน) BGRIM 7,700.0000         348,425.00           0.60                 

บรษิทั พลงังานบรสิทุธิ ์จ ากดั (มหาชน) EA 17,600.0000       686,400.00           1.18                 

บรษิทั โกลบอล เพาเวอร์ ซนิเนอร์ยี ่จ ากดั (มหาชน) GPSC 85.0000             5,355.00               0.01                 

บรษิทั กลัฟ์ เอน็เนอร์จ ีดเีวลลอปเมนท์ จ ากดั (มหาชน) GULF 15,500.0000       2,565,250.00         4.40                 

บรษิทั ปตท. จ ากดั (มหาชน) PTT 135,200.0000      5,272,800.00         9.05                 

บรษิทั ปตท. ส ารวจและผลติปิโตรเลยีม จ ากดั (มหาชน) PTTEP 19,800.0000       2,098,800.00         3.60                 

พฒันาอสงัหาริมทรพัย์

บรษิทั เซน็ทรลัพฒันา จ ากดั (มหาชน) CPN 14,600.0000       773,800.00           1.33                 

พาณิชย์

บรษิทั ซพี ีออลล ์ จ ากดั (มหาชน) CPALL 45,800.0000       3,011,350.00         5.17                 

วสัดกุ่อสร้าง

บรษิทั ปนูซเิมนต์ไทย จ ากดั (มหาชน) SCC 2,300.0000         713,000.00           1.23                 

ส่ือและส่ิงพิมพ์

บรษิทั ว ีจ ีไอ  จ ากดั (มหาชน) VGI 49,100.0000       326,515.00           0.56                 

อาหารและเคร่ืองด่ืม

บรษิทั คาราบาวกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) CBG 9,400.0000         674,450.00           1.16                 

บรษิทั เจรญิโภคภณัฑอ์าหาร จ ากดั (มหาชน) CPF 83,400.0000       2,230,950.00         3.83                 

บรษิทั โอสถสภา จ ากดั (มหาชน) OSP 28,700.0000       1,198,225.00         2.06                 

บรษิทั อาร์ แอนด์ บ ีฟู้ด ซพัพลาย ์จ ากดั (มหาชน) RBF 86,600.0000       375,844.00           0.64                 

บรษิทั ไทยยเูนีย่น กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) TU 103,600.0000      1,585,080.00         2.72                 

รวมหลกัทรพัยจ์ดทะเบียน 58,248,533.70         99.95                   

ใบส าคญัแสดงสิทธิ

พฒันาอสงัหาริมทรพัย์

U-W4                             -   2,967,549.0000   29,675.49             0.05                 9/3/2566

รวมใบส าคญัแสดงสิทธิ 29,675.49                0.05                     

รวมเงินลงทนุทัง้ส้ิน (ราคาทนุ 64,706,430.39 บาท) 58,278,209.19         100.00                 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นสว่นหนึง่ของงบการเงนินี้

บรษิทั ย ูซติี้ จ ากดั (มหาชน)

มลูค่ายตุธิรรม

อตัราสว่นของ

มลูค่ายตุธิรรม (%)
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กองทุนเปิด แอล เอช เฟลก็ซิเบ้ิล (LHFL) 

กองทุนเปิด แอล เอช เฟลก็ซิเบ้ิล 
งบก าไรขาดทุน 

ส าหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 29 กมุภาพนัธ ์2563 

 
 
 
 
 
 
 
 

หน่วย : บาท

หมายเหตุ 29/2/63 28/2/62

รายได้จากการลงทนุ

รายได้เงนิปันผล 2,025,609.71 1,682,710.74

รายได้ดอกเบีย้ 65,344.44 83,864.03

รวมรายได้จากการลงทนุ 2,090,954.15 1,766,574.77

ค่าใช้จา่ย

ค่าธรรมเนยีมการจดัการ 9, 10 1,653,638.48 1,382,199.36

ค่าธรรมเนยีมผูดู้แลผลประโยชน์ 9 20,670.36 17,277.44

ค่าธรรมเนยีมนายทะเบยีน 9, 10 124,022.96          103,664.89          

ค่าธรรมเนยีมวชิาชพี 42,000.00 45,000.00

ค่าใช้จ่ายในการด าเนนิโครงการ 478,628.95 2,184.87

ภาษเีงนิได้ 1,850.69 -                    

รวมค่าใช้จา่ย 2,320,811.44 1,550,326.56

รายได้(ขาดทนุ)จากการลงทนุสทุธิ (229,857.29) 216,248.21

รายการขาดทนุสทุธิจากเงินลงทนุ

รายการขาดทุนสทุธทิีเ่กดิขึน้จากเงนิลงทุน (7,384,264.96) (4,895,735.29)

รายการขาดทุนสทุธทิีย่งัไม่เกดิขึน้จากเงนิลงทุน (5,889,090.51) (3,502,785.75)

รวมรายการขาดทนุสทุธิจากเงินลงทนุ (13,273,355.47) (8,398,521.04)

การลดลงในสินทรพัยส์ทุธิจากการด าเนินงาน (13,503,212.76) (8,182,272.83)

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นสว่นหนึง่ของงบการเงนินี้
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กองทุนเปิด แอล เอช เฟลก็ซิเบ้ิล (LHFL) 

กองทุนเปิด แอล เอช เฟลก็ซิเบ้ิล 
งบแสดงการเปล่ียนแปลงสินทรพัยส์ทุธิ 
ส าหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 29 กมุภาพนัธ ์2563 

 

 
 
 
 
 

หน่วย : บาท

29/2/63 28/2/62

การลดลงในสินทรพัยส์ทุธิจากการด าเนินงานในระหวา่งปี

รายได(้ขาดทุน)จากการลงทุนสทุธิ (229,857.29) 216,248.21            

รายการขาดทุนสทุธทิีเ่กดิขึน้จากเงนิลงทุน (7,384,264.96) (4,895,735.29)

รายการขาดทุนสทุธทิีย่งัไม่เกดิขึน้จากเงนิลงทุน (5,889,090.51) (3,502,785.75)

การลดลงสทุธิในสินทรพัยส์ทุธิจากการด าเนินงาน (13,503,212.76)        (8,182,272.83)          

การเพ่ิมขึน้(ลดลง)ของทนุท่ีได้รบั(ท่ีรบัซ้ือคืน)จากผูถ้อืหน่วยลงทนุในระหวา่งปี

มลูค่าหน่วยลงทุนทีอ่อกจ าหน่ายในระหวา่งปี 26,579,498.60        22,711,809.82        

มลูค่าหน่วยลงทุนทีร่บัซือ้คนืในระหวา่งปี (6,732,961.50)        (12,297,600.49)       

การเพ่ิมขึน้สทุธิของทนุท่ีได้รบัจากผูถ้อืหน่วยลงทนุ 19,846,537.10         10,414,209.33          

การเพ่ิมขึน้ของสินทรพัยส์ทุธิในระหวา่งปี 6,343,324.34           2,231,936.50            

สนิทรพัยส์ทุธติ้นปี 68,067,877.30        65,835,940.80        

สินทรพัยส์ทุธิปลายปี 74,411,201.64         68,067,877.30          

หน่วย : หน่วย

29/2/63 28/2/62

การเปล่ียนแปลงของจ านวนหน่วยลงทนุ (มลูค่าหน่วยละ 10 บาท)

หน่วยลงทุนต้นปี 6,752,439.7908 5,732,039.4572

บวก หน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายในระหวา่งปี 2,572,382.0661 2,153,056.0300

หกั หน่วยลงทุนทีร่บัซือ้คนืในระหวา่งปี (662,530.3350) (1,132,655.6964)

หน่วยลงทนุ ณ วนัส้ินปี 8,662,291.5219       6,752,439.7908        

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นสว่นหนึง่ของงบการเงนินี้
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กองทุนเปิด แอล เอช เฟลก็ซิเบ้ิล (LHFL) 

กองทุนเปิด แอล เอช เฟลก็ซิเบ้ิล 
งบกระแสเงินสด 

ส าหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 29 กมุภาพนัธ ์2563 

 

หน่วย : บาท

29/2/63 28/2/62

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน

การลดลงในสินทรพัยส์ทุธิจากการด าเนินงาน (13,503,212.76)      (8,182,272.83)        

รายการปรบักระทบการลดลงสทุธใินสนิทรพัยส์ทุธจิากการด าเนนิงาน -

ให้เป็นเงนิสดสทุธทิีไ่ด้มาจาก(ใช้ไปใน)กจิกรรมด าเนนิงาน :-

การซือ้เงนิลงทุน (335,648,885.11) (355,436,454.63)

การจ าหน่ายเงนิลงทุน 332,289,142.97    338,957,002.03    

สว่นต ่ามลูค่าตราสารหนี้ตดัจ าหน่าย (44,495.03) (64,852.37)

การเพิม่ขึน้ในดอกเบีย้และเงนิปันผลค้างรบั (28,044.59) (107,152.09)

การลดลงในลกูหนี้จากการขายหน่วยลงทุน -                    100,000.00          

การลดลงในลกูหนี้จากการขายเงนิลงทุน 1,560,097.38        22,135,977.73      

การเพิม่ขึน้ในเจ้าหนี้จากการซือ้เงนิลงทุน -                    3,429,740.11       

การลดลงในเจ้าหนี้จากการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน (4,812,982.34) (22,479,913.22)

การเพิม่ขึน้(ลดลง)ในค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 25,232.77            (31,812.71)

การเพิม่ขึน้(ลดลง)ในหนี้สนิอืน่ 5,673.35             (7,984.91)

รายการขาดทุนสทุธทิีเ่กดิขึน้จากเงนิลงทุน 7,384,264.96        4,895,735.29       

รายการขาดทุนสทุธทิีย่งัไม่เกดิขึน้จากเงนิลงทุน 5,889,090.51        3,502,785.75       

เงินสดสทุธิท่ีใช้ไปในกิจกรรมด าเนินงาน (6,884,117.89)        (13,289,201.85)      

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน

การจ าหน่ายหน่วยลงทุนในระหวา่งปี 26,579,498.60      22,711,809.82      

การรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนในระหวา่งปี (6,732,961.50) (12,297,600.49)

เงินสดสทุธิท่ีได้มาจากกิจกรรมจดัหาเงิน 19,846,537.10 10,414,209.33       

เงินฝากธนาคารเพ่ิมขึน้(ลดลง)สทุธิ 12,962,419.21       (2,874,992.52)

เงนิฝากธนาคาร ณ วนัต้นปี 1,715,637.19        4,590,629.71       

เงินฝากธนาคาร ณ วนัส้ินปี (หมายเหตขุ้อ 6) 14,678,056.40       1,715,637.19         

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นสว่นหนึง่ของงบการเงนินี้



 

 

31 

 

กองทุนเปิด แอล เอช เฟลก็ซิเบ้ิล (LHFL) 

กองทุนเปิด แอล เอช เฟลก็ซิเบ้ิล 
ข้อมูลทางการเงินท่ีส าคญั 

ส าหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 29 กมุภาพนัธ ์2563 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  

 หน่วย : บาท

29/2/63 28/2/62 28/2/61 28/2/60 29/2/59 28/2/58

ข้อมูลผลการด าเนินงาน (ต่อหน่วย)

มลูคา่สนิทรัพย์สทุธิต้นปี 10.0804         11.4856         9.7408 7.8651 9.0447 7.0136

รายได้(ขาดทนุ)จากกิจกรรมลงทนุ :

รายได้(ขาดทนุ)จากการลงทนุสทุธิ (0.0254) 0.0371 0.0657 (0.0159) 0.0239 0.0277

รายการก าไร(ขาดทนุ)สทุธิที่เกิดขึน้จากเงินลงทนุ (0.8149) (0.8408) 1.5765 1.9950 (1.0784) 1.3693

รายการก าไร(ขาดทนุ)สทุธิที่ยงัไม่เกิดขึน้จากเงินลงทนุ (0.6499) (0.6015) 0.1026 (0.1034) (0.1251) 0.6341

รายได้(ขาดทนุ)จากกิจกรรมลงทนุทัง้สิน้ (1.4902) (1.4052) 1.7448 1.8757 (1.1796) 2.0311

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิปลายปี 8.5902         10.0804        11.4856        9.7408         7.8651         9.0447         

อตัราสว่นของก าไร(ขาดทนุ)สทุธิตอ่มลูคา่สนิทรัพย์สทุธิถวัเฉลีย่ระหว่างปี (%) (17.5159)        (12.6697)        14.6267         19.7647         (14.6103)        25.0166         

อัตราส่วนทางการเงนิที่ส าคัญและข้อมูลประกอบเพิ่มเตมิที่ส าคัญ

มลูคา่สนิทรัพย์สทุธิปลายปี (พันบาท) 74,411.20      68,067.88      65,835.94      133,256.63     95,831.02      208,683.88     

อตัราสว่นของคา่ใช้จ่ายรวมตอ่มลูคา่สนิทรัพย์สทุธิถวัเฉลีย่ระหว่างปี (%) 3.0105           2.4006           2.3682           2.3728           2.3783           2.3606           

อตัราสว่นรายได้จากการลงทนุรวมตอ่มลูคา่สนิทรัพย์สทุธิถวัเฉลีย่ระหว่างปี (%) 2.7123           2.7354           2.9192           2.2056           2.6741           2.7025           

อตัราสว่นของจ านวนถวัเฉลีย่ถ่วงน า้หนักของการซือ้ขายเงินลงทนุ

ระหว่างปีตอ่มลูคา่สนิทรัพย์สทุธิถวัเฉลีย่ระหว่างปี (%) ** 808.8425     905.9710     2,878.5767  1,964.5335     1,236.8713     662.2337       

ข้อมูลเพิ่มเตมิ **

หมายเหตปุระกอบงบการเงินเป็นสว่นหนึ่งของงบการเงินนี ้

ไม่นับรวมเงินลงทนุในเงินฝากธนาคารและตัว๋สญัญาใช้เงิน และการซือ้ขายเงินลงทนุต้องเป็นรายการซือ้หรือขายเงินลงทนุอยา่งแท้จริงซึ่งไม่รวมถึงการซือ้โดยมีสญัญาขายคนืหรือการขายโดยมีสญัญาซือ้คนื

DRAFT
FOR REVIEW AND DISCUSSION

WE AGREED AND ACCEPTED THESE FINANCIAL 
STATEMENTS.

…………………………………………………………….

)                                (Name : 
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กองทุนเปิด แอล เอช เฟลก็ซิเบ้ิล (LHFL) 

กองทุนเปิด แอล เอช เฟลก็ซิเบ้ิล 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ส าหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 29 กมุภาพนัธ ์2563 

หน่วย : บาท  
1. ลกัษณะของกองทุนเปิด แอล เอช เฟลก็ซิเบ้ิล 

กองทุนเปิด แอล เอช เฟล็กซิเบิ้ล จดทะเบียนกับส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลกัทรพัย์และตลำดหลกัทรพัย ์
(“ก.ล.ต.”) เมื่อวนัที่ 6 มนีำคม 2556 โดยมมีูลค่ำจดทะเบยีนเริม่แรก 235.19 ล้ำนบำท (แบ่งเป็น 23,518,650.2349 
หน่วย มูลค่ำหน่วยละ 10 บำท) เป็นกองทุนรวมผสม ไม่ก ำหนดสดัส่วนกำรลงทุนใน ตรำสำรแห่งทุน ประเภทรบัซื้อ
คนืหน่วยลงทุนโดยอตัโนมตัิและมีกำรกระจำยกำรลงทุนน้อยกว่ำเกณฑ์มำตรฐำน มีอำยุโครงกำรประมำณ 7 เดือน 
นับตัง้แต่วนัถดัจำกวนัจดทะเบยีนกองทรพัย์สนิเป็นกองทุนรวม หรอืเมื่อกองทุนมมีูลค่ำหน่วยลงทุนตัง้แต่ 10.90 บำท
ขึน้ไปเป็นเวลำ 5 วนัท ำกำรติดต่อกนัและจะด ำเนินกำรรบัซื้อคนืโดยอตัโนมตัใิหผู้้ถอืหน่วย ต่อมำเมื่อวนัที ่6 กนัยำยน 
2556 กองทุนฯ ไดร้บัมตเิสยีงขำ้งมำกจำกผูถ้อืหน่วยลงทุนใหแ้กไ้ขโครงกำรจดักำรในเรื่อง กำรเปลีย่นประเภทกองทุนให้
เป็นกองทุนตรำสำรแห่งทุนทีไ่ม่ก ำหนดอำยุโครงกำรและสำมำรถซื้อขำยหน่วยลงทุนไดทุ้กวนัท ำกำร และในเรื่องอื่นๆ 
ใหส้อดคลอ้งกบักำรเปลี่ยนประเภทกองทุนดงักล่ำว รวมทัง้ใหเ้ปลีย่นชื่อจำกเดมิชื่อ “กองทุนเปิด แอล เอช ทำร์เกต็ 7%” 
เป็น “กองทุนเปิด แอล เอช เฟลก็ซเิบิล้” ทัง้นี้ กำรแกไ้ขดงักล่ำวใหม้ผีลในวนัที ่4 ตุลำคม 2556 เป็นตน้ไป 
เมื่อวนัที ่10 ตุลำคม 2557 กองทุนฯ ไดจ้ดทะเบยีนเพิม่ทุนโครงกำรจ ำนวน 1,000 ลำ้นบำท (แบ่งเป็น100,000,000.0000 
หน่วย มูลค่ำหน่วยละ 10 บำท) รวมมลูค่ำโครงกำร 1,235.19 ลำ้นบำท (แบ่งเป็น 123,518,650.2349 หน่วย มลูค่ำหน่วย
ละ 10 บำท) 
กองทุนฯ จดักำรโดย บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดักำรกองทุน แลนด ์แอนด ์เฮำ้ส ์จ ำกดั (“บรษิทัจดักำร”) 
กองทุนฯ จะลงทุนในหรอืมไีวซ้ึ่งตรำสำรแห่งทุนที่มแีนวโน้มกำรเตบิโตทำงธุรกจิหรอืมปัีจจยัพื้นฐำนด ีตรำสำรแห่งหนี้ 
ตรำสำรกึ่งหนี้กึ่งทุน ใบส ำคญัแสดงสทิธ ิเงนิฝำกธนำคำร รวมถึงหลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สนิอื่นหรอืกำรหำดอกผลโดยวธิี
อื่นตำมที่ส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ประกำศก ำหนด ทัง้นี้ กำรลงทุนในตรำสำรแห่งทุนจะมีสดัส่วนตัง้แต่รอ้ยละ      
0 - 100 ของมูลค่ำทรพัย์สนิสุทธขิองกองทุน อย่ำงไรกต็ำม กองทุนฯ อำจลงทุนในหรอืมไีวซ้ึ่งสญัญำซื้อขำยล่วงหน้ำ 
(derivatives) โดยจะไม่ลงทุนในหรอืมไีวซ้ึ่งหลกัทรพัย์หรอืตรำสำรที่เสนอขำยในต่ำงประเทศ ตรำสำรทุนที่ไม่ได้จด
ทะเบยีนในตลำดหลกัทรพัย์ (Unlisted Securities) ตรำสำรทีม่ลีกัษณะของสญัญำซื้อขำยล่วงหน้ำแฝง (Structured 
notes) รวมถงึตรำสำรหนี้ทีม่อีนัดบัควำมน่ำเชือ่ถอืต ่ำกวำ่ทีส่ำมำรถลงทุนได ้(non - investment grade) และตรำสำร
หนี้ทีไ่ม่ไดร้บักำรจดัอนัดบัควำมน่ำเชื่อถอื (Unrated Securities)  
กองทุนฯ มนีโยบำยไม่จ่ำยเงนิปันผลแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน  

2. หลกัเกณฑใ์นการจดัท างบการเงิน 

2.1 งบกำรเงนินี้จดัท ำขึน้ตำมมำตรฐำนกำรบญัชแีละมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ รวมถงึกำรตคีวำมและแนวปฏบิตัิ
ทำงกำรบญัชทีีป่ระกำศใชโ้ดยสภำวชิำชพีบญัช ี(“สภำวชิำชพีบญัช”ี) และกำรแสดงรำยกำรใน งบกำรเงนิไดจ้ดัท ำขึน้
ตำมหลกักำรบญัชทีี่รบัรองทัว่ไปภำยใต้พระรำชบญัญัติกำรบญัช ีพ.ศ. 2543 และได้จดัท ำขึ้นตำมหลกัเกณฑ์และ
รปูแบบทีก่ ำหนดในมำตรฐำนกำรบญัชฉีบบัที ่106 เรื่อง กำรบญัชสี ำหรบักจิกำรทีด่ ำเนินธุรกจิเฉพำะดำ้นกำรลงทุน 
และตำมประกำศของส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย์ 

2.2 งบกำรเงนิน้ีไดจ้ดัท ำขึน้โดยใชเ้กณฑร์ำคำทุนเดมิเวน้แต่จะไดเ้ปิดเผยเป็นอย่ำงอื่นในนโยบำยกำรบญัช ี
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กองทุนเปิด แอล เอช เฟลก็ซิเบ้ิล (LHFL) 

กองทุนเปิด แอล เอช เฟลก็ซิเบ้ิล 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ส าหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 29 กมุภาพนัธ ์2563 

หน่วย : บาท  
2.3 กำรใชป้ระมำณกำรทำงบญัช ี
 ในกำรจดัท ำงบกำรเงนิให้เป็นไปตำมมำตรฐำนกำรบญัชแีละมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ ผู้บรหิำรต้องใชก้ำร

ประมำณและขอ้สมมตฐิำนหลำยประกำรซึ่งมผีลกระทบต่อกำรก ำหนดนโยบำยและกำรรำยงำนจ ำนวนเงนิทีเ่กี่ยวกบั
สนิทรพัย ์หนี้สนิ รำยได ้และค่ำใชจ้่ำยผลทีเ่กดิขึน้จรงิจงึแตกต่ำงจำกทีป่ระมำณกำรไว ้

 ประมำณกำรและขอ้สมมตฐิำนที่ใช้ในกำรจดัท ำงบกำรเงนิจะไดร้บักำรทบทวนอย่ำงต่อเนื่อง กำรปรบัประมำณกำร
ทำงบญัชจีะบนัทกึในงวดบญัชทีีป่ระมำณกำรดงักล่ำวไดร้บักำรทบทวนและในอนำคตทีไ่ดร้บัผลกระทบ 

3. มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิทีเ่ริม่มผีลบงัคบัในปีปัจจุบนัและทีจ่ะมผีลบงัคบัในอนำคตมรีำยละเอยีด ดงันี้ 

3.1 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิทีเ่ริม่มผีลบงัคบัใชใ้นปีปัจจุบนั 
สภำวชิำชพีบญัชไีด้ออกและปรบัปรุงมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิและกำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำง
กำรเงนิฉบบัปรบัปรุง (ปรบัปรุง 2561) รวมถงึแนวปฏิบตัทิำงบญัชฉีบบัใหม่ ซึ่งมผีลบงัคบัใชส้ ำหรบัรอบระยะเวลำ
บญัชทีี่เริม่ในหรอืหลงัวนัที ่1 มกรำคม 2562 ซึ่งมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิดงักล่ำวไม่มผีลกระทบอย่ำงเป็น
สำระส ำคญัต่องบกำรเงนินี้ โดยมมีำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิฉบบัใหม่ซึ่งไดม้กีำรเปลี่ยนแปลงหลกักำรส ำคญั 
ดงันี้ 
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ ฉบบัที ่15 เรื่อง รำยไดจ้ำกสญัญำที่ท ำกบัลูกคำ้ ใช้แทนมำตรฐำนกำรบญัชแีละ
กำรตคีวำมมำตรฐำนบญัชทีีเ่กีย่วขอ้งต่อไปนี้  
มำตรฐำนกำรบญัช ีฉบบัที ่11 (ปรบัปรุง 2560) สญัญำก่อสรำ้ง 
มำตรฐำนกำรบญัช ีฉบบัที ่18 (ปรบัปรุง 2560) รำยได ้
กำรตคีวำมมำตรฐำนกำรบญัช ีฉบบัที ่31 (ปรบัปรุง 2560) รำยได ้- รำยกำรแลกเปลีย่นเกีย่วกบับรกิำรโฆษณำ 
กำรตคีวำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ ฉบบัที ่13 
(ปรบัปรุง 2560) 

โปรแกรมสทิธพิเิศษแก่ลูกคำ้ 

กำรตคีวำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ ฉบบัที ่15 
(ปรบัปรุง 2560)  

สญัญำส ำหรบักำรก่อสรำ้งอสงัหำรมิทรพัย ์

กำรตคีวำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ ฉบบัที ่18 
(ปรบัปรุง 2560)  

กำรโอนสนิทรพัยจ์ำกลูกคำ้ 

ฝ่ำยบรหิำรของกองทุนฯ ได้ประเมินแล้วเห็นว่ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิฉบบันี้ไม่มผีลกระทบอย่ำงเป็น
สำระส ำคญัต่องบกำรเงนิ 

3.2    มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิใหม่ทีย่งัไมม่ผีลบงัคบัใช ้
สภำวชิำชพีบญัชไีดอ้อกประกำศใชม้ำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิและกำรตคีวำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำง
กำรเงนิทีจ่ะมผีลบงัคบัใชส้ ำหรบังบกำรเงนิทีม่รีอบระยะเวลำบญัชทีีเ่ริม่ในหรอืหลงัวนัที ่1 มกรำคม 2563 ดงันี้ 
 
 



 

 

34 

 

กองทุนเปิด แอล เอช เฟลก็ซิเบ้ิล (LHFL) 

กองทุนเปิด แอล เอช เฟลก็ซิเบ้ิล 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ส าหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 29 กมุภาพนัธ ์2563 

หน่วย : บาท  
•  มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ กลุ่มเครื่องมอืทำงกำรเงนิ จ ำนวน 5 ฉบบั ประกอบดว้ย 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ ฉบบัที ่7 กำรเปิดเผยขอ้มลูเครื่องมอืทำงกำรเงนิ 
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ ฉบบัที ่9 เครื่องมอืทำงกำรเงนิ 
มำตรฐำนกำรบญัช ีฉบบัที ่32 กำรแสดงรำยกำรเครื่องมอืทำงกำรเงนิ 
กำรตคีวำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ ฉบบัที ่16 กำรป้องกนัควำมเสีย่งของเงนิลงทุนสุทธใินหน่วยงำน

ต่ำงประเทศ 
กำรตคีวำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ ฉบบัที ่19  กำรช ำระหนี้สนิทำงกำรเงนิดว้ยตรำสำรทุน 

ปัจจุบนัฝ่ำยบรหิำรของกองทุนฯ อยู่ระหว่ำงกำรประเมนิผลกระทบที่อำจมตี่องบกำรเงนิในปีที่เริม่ใชม้ำตรฐำน
ดงักล่ำวมำถอืปฏบิตั ิ

•    มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 16 เรื่องสญัญำเช่ำ ใช้แทนมำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 17 เรื่อง
สัญญำเช่ำ และกำรตีควำมมำตรฐำนบัญชีที่เกี่ยวข้อง อย่ำงไรก็ตำม กำรบัญชีส ำหรับผู้ให้เช่ำไม่มีกำร
เปลี่ยนแปลงอย่ำงเป็นสำระส ำคญัจำกมำตรฐำนกำรบญัช ีฉบบัที ่17 ผูใ้หเ้ช่ำยงัคงต้องจดัประเภทสญัญำเช่ำเป็น
สญัญำเช่ำด ำเนินงำนโดยใชห้ลกักำรเช่นเดยีวกนักบัมำตรฐำนกำรบญัช ีฉบบัที ่17 

ฝ่ำยบรหิำรของกองทุนฯ ได้ประเมินแล้วเห็นว่ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิฉบบันี้ไม่มผีลกระทบอย่ำงเป็น
สำระส ำคญัต่องบกำรเงนิ 
กำรประกำศใชแ้นวปฏบิตัทิำงบญัชสี ำหรบักองทุนรวมและกองทุนส ำรองเลีย้งชพี 
เมื่อวนัที่ 26 ธนัวำคม 2562 ก.ล.ต. ได้ใหค้วำมเหน็ชอบแนวปฏิบตัทิำงบญัชสี ำหรบักองทุนรวมและกองทุนส ำรอง
เลีย้งชพีทีป่ระกำศใชโ้ดยสมำคมบรษิทัจดักำรลงทุน ซึง่ใหถ้อืปฏบิตักิบังบกำรเงนิส ำหรบัรอบระยะเวลำบญัชทีีเ่ริม่ใน
หรอืหลงัวนัที ่1 มกรำคม 2563 
ปัจจุบนัฝ่ำยบรหิำรของกองทุนอยู่ระหว่ำงกำรประเมนิผลกระทบต่องบกำรเงนิในปีที่เริม่ใชแ้นวปฏบิตัทิำงบญัชฉีบบั
ดงักล่ำว 

4. นโยบายการบญัชีท่ีส าคญั  

4.1 กำรรบัรูร้ำยไดแ้ละค่ำใชจ้่ำย 
- ดอกเบีย้รบั รบัรูเ้ป็นรำยไดต้ำมระยะเวลำทีพ่งึไดร้บัโดยค ำนึงถงึผลตอบแทนทีแ่ทจ้รงิ 
- เงนิปันผลรบั รบัรูเ้ป็นรำยไดต้ัง้แต่วนัทีป่ระกำศจ่ำยและมสีทิธทิีจ่ะไดร้บั 
- บญัชส่ีวนเกนิและส่วนต ่ำมูลค่ำของตรำสำรหนี้ตดัจ ำหน่ำยตำมวธิอีตัรำดอกเบี้ยที่แทจ้รงิซึ่งยอดทีต่ดัจ ำหน่ำยนี้

แสดงเป็นรำยกำรปรบัปรุงกบัดอกเบีย้รบั 
- ก ำไรหรอืขำดทุนทีเ่กดิขึน้จำกกำรจ ำหน่ำยเงนิลงทุนรบัรูเ้ป็นรำยไดห้รอืค่ำใชจ้่ำย ณ วนัทีจ่ ำหน่ำยเงนิลงทุน  
- ค่ำใชจ้่ำยรบัรูต้ำมเกณฑค์งคำ้ง 
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กองทุนเปิด แอล เอช เฟลก็ซิเบ้ิล (LHFL) 

กองทุนเปิด แอล เอช เฟลก็ซิเบ้ิล 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ส าหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 29 กมุภาพนัธ ์2563 

หน่วย : บาท  

4.2 เงนิลงทุนและกำรวดัค่ำเงนิลงทนุ 
- เงนิลงทุนจะรบัรูเ้ป็นสนิทรพัยด์ว้ยจ ำนวนตน้ทุนของเงนิลงทุน ณ วนัทีก่องทุนฯ มสีทิธใินเงนิลงทุน ตน้ทุนของเงนิ

ลงทุนประกอบดว้ยรำยจ่ำยซื้อเงนิลงทุนและค่ำใชจ้่ำยโดยตรงทัง้สิน้ทีก่องทุนฯ จ่ำยเพื่อใหไ้ดม้ำซึง่เงนิลงทุนนัน้ 
- หลกัทรพัย์ที่เป็นตรำสำรทุนที่มีตลำดซื้อขำยคล่องรองรบั แสดงด้วยมูลค่ำยุติธรรมโดยใช้รำคำ ปิดในตลำด

หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยของวนัทีว่ดัค่ำเงนิลงทุน  
- เงนิลงทุนในตรำสำรหนี้ในประเทศแสดงด้วยมูลค่ำยุตธิรรม โดยใชร้ำคำหรอือตัรำผลตอบแทนจำกกำรซื้อขำยที่

ประกำศโดยสมำคมตลำดตรำสำรหนี้ไทย ณ วนัทีว่ดัค่ำเงนิลงทุน 
- กองทุนฯ ใชว้ธิรีำคำทุนตดัจ ำหน่ำยในกำรก ำหนดมูลค่ำยุติธรรมของตรำสำรหนี้ซึ่งมอีำยุครบก ำหนดภำยใน 90 

วนั นับตัง้แต่วนัทีล่งทุนและไม่มเีงือ่นไขกำรต่ออำยุเมื่อมูลค่ำยุตธิรรมของตรำสำรหนี้นัน้ไม่แตกต่ำงจำกรำคำทุน
ตดัจ ำหน่ำยอย่ำงเป็นสำระส ำคญั 

- ก ำไร(ขำดทุน)สุทธทิี่ยงัไม่เกดิขึ้นจำกกำรปรบัมูลค่ำเงนิลงทุนใหเ้ป็นมูลค่ำยุตธิรรมจะรบัรูใ้นงบก ำไรขำดทุน ณ 
วนัทีว่ดัค่ำเงนิลงทุน 

- รำคำทุนของเงนิลงทุนทีจ่ ำหน่ำยใชว้ธิถีวัเฉลีย่ถ่วงน ้ำหนัก 

4.3 บญัชปีรบัสมดุล 
 บญัชปีรบัสมดุลถอืเป็นส่วนหนึ่งของก ำไรสะสมซึง่จะบนัทกึเมื่อมกีำรขำยหรอืรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนของกองทุนฯ เพื่อ

ท ำใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนมส่ีวนในสนิทรพัย์สุทธขิองกจิกำรลงทุนหรอืไดร้บัส่วนแบ่งจำกกจิกำรลงทุนเท่ำเทยีมกนัไม่ว่ำ  
ผูถ้อืหน่วยลงทุนนัน้จะลงทุนหรอืเลกิลงทุนในกจิกำรลงทุน ณ เวลำใด 

4.4 ภำษเีงนิได ้
 กองทุนมหีน้ำทีเ่สยีภำษเีงนิไดน้ิตบิุคคลเฉพำะเงนิไดพ้งึประเมนิตำมมำตรำ (40)(4)(ก) แห่งประมวลรษัฎำกรในอตัรำ

รอ้ยละ 15 ของรำยไดก้่อนหกัรำยจ่ำยใด ๆ โดยมผีลบงัคบัใชต้ัง้แต่วนัที ่20 สงิหำคม 2562 

5. ขาดทุนสะสมจากการด าเนินงานต้นปี 
 2563 2562 

รำยไดจ้ำกเงนิลงทุนสุทธสิะสม (เริม่สะสม 6 ม.ีค. 56) 2,546,782.61 2,330,534.40 

ขำดทุนสุทธทิีเ่กดิขึน้จำกเงนิลงทุนสะสม (เริม่สะสม 6 ม.ีค. 56) (17,061,946.20) (12,166,210.91) 
ก ำไร(ขำดทุน)สุทธทิีย่งัไม่เกดิขึน้จำกเงนิลงทุนสะสม     

(เริม่สะสม 6 ม.ีค. 56) (539,130.69)  2,963,655.06 

ขาดทุนสะสมจากการด าเนินงานต้นปีทัง้ส้ิน (15,054,294.28) (6,872,021.45) 
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6. เงินฝากธนาคาร 

ณ วนัที ่29 กุมภำพนัธ ์2563 และ 28 กุมภำพนัธ ์2562 เงนิฝำกธนำคำร ประกอบดว้ย :-  

 อตัรำดอกเบีย้ต่อปี (%) จ ำนวนเงนิ 

 2563 2562 2563 2562 

ธนำคำรไทยพำณิชย ์จ ำกดั (มหำชน) 0.375    0.375 14,678,056.40 1,715,637.19 

7. ลูกหน้ีจากการขายเงินลงทุน 

ณ วนัที ่29 กุมภำพนัธ์ 2563 และ 28 กุมภำพนัธ์ 2562 กองทุนฯ มลูีกหนี้จำกกำรขำยเงนิลงทุนจ ำนวน 1.44 ล้ำน
บำท และ 3.00 ล้ำนบำท โดยกองทุนฯ ไดร้บัช ำระลูกหนี้จำกกำรขำยเงนิลงทุนทัง้หมดแล้วในวนัที ่2 มนีำคม 2563 
และวนัที ่4 มนีำคม 2562 ตำมล ำดบั 

8. เจ้าหน้ีจากการซื้อเงินลงทุน 

ณ วนัที่ 28 กุมภำพนัธ์ 2562 กองทุนฯ มเีจ้ำหนี้จำกกำรซื้อเงนิลงทุนจ ำนวน 4.81 ล้ำนบำท โดยกองทุนฯ ไดจ้่ำย
ช ำระเจำ้หนี้จำกกำรซื้อเงนิลงทุนทัง้หมดแลว้ในวนัที ่6 มนีำคม 2562 (ปี 2563: ไม่ม)ี 

9. ค่าใช้จ่าย 

บรษิัทหลกัทรพัย์จดักำรกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮำ้ส์ จ ำกดั เป็นผู้จดักำรกองทุนฯ และนำยทะเบยีนหน่วยลงทุน โดยมี
ธนำคำรไทยพำณิชย ์จ ำกดั (มหำชน) เป็นผูด้แูลผลประโยชน์ของกองทุนฯ 
ค่ำธรรมเนียมกำรจดักำร ค่ำธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่ำธรรมเนียมนำยทะเบียน (ร้อยละต่อปีของมูลค่ำ
ทรพัยส์นิทัง้หมดหกัดว้ยมลูค่ำหนี้สนิทัง้หมด ทัง้นี้ มลูค่ำหนี้สนิทัง้หมดไม่รวมค่ำธรรมเนียมกำรจดักำร ค่ำธรรมเนียม
ผูด้แูลผลประโยชน์ และค่ำธรรมเนียมนำยทะเบยีนหน่วยลงทุน ณ วนัทีค่ ำนวณ)  ซึง่สำมำรถสรุปไดด้งันี้ :- 

ค่ำใชจ้่ำย นโยบำยกำรก ำหนดรำคำ 

ค่ำธรรมเนียมกำรจดักำร ไม่เกนิรอ้ยละ 2.68 ต่อปี 

ค่ำธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน์ ไม่เกนิรอ้ยละ 0.11 ต่อปี 

ค่ำธรรมเนียมนำยทะเบยีน ไม่เกนิรอ้ยละ 0.16 ต่อปี  
ค่ำธรรมเนียมดงักล่ำวรวมภำษมีลูค่ำเพิม่ 
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10. รายการบญัชีท่ีเก่ียวข้องกนั 

ในระหว่ำงปี กองทุนฯ มรีำยกำรบญัชทีีส่ ำคญักบักจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั รำยกำรธุรกจิดงักล่ำวเป็นไปตำมเงื่อนไขทำงกำร
คำ้และเกณฑ์ตำมที่ตกลงกนัระหว่ำงกองทุนฯ และกิจกำรที่เกี่ยวขอ้งกนั ซึ่งเป็นไปตำมปกติธุรกิจ โดยสำมำรถสรุปได้
ดงันี้ 

กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั ประกอบดว้ย :- 

ชื่อกจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั ลกัษณะควำมสมัพนัธ ์

บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดักำรกองทุน แลนด ์แอนด ์เฮำ้ส ์จ ำกดั ผูจ้ดักำรกองทุนและนำยทะเบยีนหน่วยลงทุน 

บรษิทั แลนดแ์อนดเ์ฮำ้ส ์จ ำกดั (มหำชน) ผูถ้อืหุน้รำยใหญ่ในบรษิทัใหญ่ 

บรษิทั ควอลติี ้เฮำ้ส ์จ ำกดั (มหำชน) ผูถ้อืหุน้รำยใหญ่ในบรษิทัใหญ่ 

บรษิทัหลกัทรพัย ์แลนด ์แอนด ์เฮำ้ส ์จ ำกดั (มหำชน) ผูถ้อืหุน้ใหญ่ร่วมกนั 

รายการระหว่างกนัท่ีส าคญั มดีงัต่อไปน้ี 

  ส ำหรบัปีสิน้สุดวนัที ่ 

 นโยบำยกำรก ำหนดรำคำ 
29 กมุภำพนัธ ์

2563 
28 กมุภำพนัธ ์

2562 

• บริษทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน แลนด ์แอนด ์เฮ้าส ์จ ากดั  

 ค่ำธรรมเนียมกำรจดักำร ตำมเกณฑท์ีร่ะบุในหนังสอืชีช้วน 1,653,638.48 1,382,199.36 

 ค่ำธรรมเนียมนำยทะเบยีน ตำมเกณฑท์ีร่ะบุในหนังสอืชีช้วน 124,022.96 103,664.89 

• บริษทั แลนดแ์อนดเ์ฮ้าส ์จ ากดั (มหาชน) (ในฐำนะผูอ้อกหลกัทรพัย)์  

 ซื้อหลกัทรพัย ์ รำคำตลำด 1,271,428.17 1,791,206.12 

 ขำยหลกัทรพัย ์ รำคำตลำด 1,182,604.20 1,579,909.94 

 เงนิปันผลรบั ตำมรำคำทีป่ระกำศจ่ำย        - 34,080.00 

• บริษทั ควอลิต้ี เฮ้าส ์จ ากดั (มหาชน) (ในฐำนะผูอ้อกหลกัทรพัย)์ 

 ซื้อหลกัทรพัย ์ รำคำตลำด 729,472.53 1,420,381.47 

 ขำยหลกัทรพัย ์ รำคำตลำด 667,574.26 1,458,564.08 

 เงนิปันผลรบั ตำมรำคำทีป่ระกำศจ่ำย 8,659.00        - 
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• บริษทัหลกัทรพัย ์แลนด ์แอนด ์เฮ้าส ์จ ากดั (มหาชน) (ในฐำนะผูค้ำ้หลกัทรพัย)์ 

 ซื้อหลกัทรพัย ์ รำคำตลำด 13,893,793.38 20,585,298.57 

 ขำยหลกัทรพัย ์ รำคำตลำด 4,766,457.67 11,733,572.71 

 ค่ำนำยหน้ำ ตำมทีร่ะบุในสญัญำ 29,926.32 51,849.14 

ยอดคงเหลือท่ีมีสาระส าคญักบักิจการท่ีเก่ียวข้องกนั มีดงัต่อไปน้ี 

 ณ วนัที ่ 

 นโยบำยกำรก ำหนดรำคำ 
29 กมุภำพนัธ ์

2563 
28 กมุภำพนัธ ์

2562 

• บริษทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน แลนด ์แอนด ์เฮ้าส ์จ ากดั   

 ค่ำธรรมเนียมกำรจดักำรคำ้งจ่ำย 137,634.05 111,672.92 

 ค่ำธรรมเนียมนำยทะเบยีนคำ้งจำ่ย 10,322.54 8,375.48 

11. ข้อมูลเก่ียวกบัการซือ้ขายเงินลงทุน 

 กองทุนฯ ไดซ้ื้อและขำยเงนิลงทุนในระหว่ำงปีสิน้สุดวนัที ่29 กุมภำพนัธ ์2563 และ 28 กุมภำพนัธ ์2562  โดยไม่รวม
เงนิลงทุนในเงนิฝำกธนำคำรและตัว๋สญัญำใชเ้งนิเป็นจ ำนวนเงนิ 667.46 ลำ้นบำท และ 660.50  ลำ้นบำท โดยคดิเป็น
อตัรำรอ้ยละ 865.8101 และ 1,022.7360 ต่อมลูค่ำสนิทรพัยสุ์ทธถิวัเฉลีย่ระหว่ำงปี ตำมล ำดบั 

12. เคร่ืองมือทางการเงิน 

กองทุนฯ มนีโยบำยทีจ่ะบรหิำรควำมเสีย่งของเครื่องมอืทำงกำรเงนิ ดงันี้ 

12.1 ควำมเสีย่งจำกกำรด ำเนินงำนของผูอ้อกตรำสำร (Business Risk) 
ควำมเสี่ยงที่เกิดจำกกำรด ำเนินงำนของผู้ออกตรำสำร หำกผลกำรด ำเนินงำนหรอืฐำนะกำรเงนิของผู้ออกตรำสำร  
รวมทัง้ควำมสำมำรถในกำรท ำก ำไรของผู้ออกตรำสำรเปลี่ยนแปลงไป  ซึ่งอำจกระทบต่อรำคำซื้อขำยของตรำสำร 
อย่ำงไรก็ตำม กองทุนฯ จะพิจำรณำคดัเลือกหลกัทรพัย์ที่จะลงทุน โดยกำรวิ เครำะห์สถำนะทำงกำรเงนิ ผลกำร
ด ำเนินงำน กำรบรหิำรงำน เพื่อประกอบกำรตดัสนิใจลงทุน และยงัจะท ำกำรตดิตำมขอ้มูลข่ำวสำรของผูอ้อกตรำสำร
อย่ำงใกลช้ดิและต่อเนื่อง เพื่อปรบัเปลีย่นแผนกำรลงทุนอย่ำงเหมำะสม 
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12.2 ควำมเสีย่งจำกควำมสำมำรถในกำรช ำระหนี้ของผูอ้อกตรำสำร (Credit Risk) 
ควำมเสีย่งจำกกำรที่บรษิัทผูอ้อกตรำสำรไม่สำมำรถช ำระคนืเงนิต้นและ/หรอืดอกเบี้ยได้ตำมทีก่ ำหนด หรอืไม่ครบ
ตำมจ ำนวนทีไ่ดส้ญัญำไว ้อย่ำงไรกต็ำม กองทุนฯ จะวเิครำะห์คุณภำพและควำมสำมำรถในกำรช ำระหนี้ของผูอ้อก
ตรำสำร และทบทวนฐำนะทำงกำรเงินและควำมน่ำเชื่อถือของผู้ออกตรำสำรเป็นประจ ำสม ่ำเสมอ หำกมีกำร
เปลีย่นแปลงอย่ำงมนีัยส ำคญักจ็ะพจิำรณำปรบัเปลีย่นแผนกำรลงทุนใหเ้หมำะสมกบัสภำวกำรณ์ 

12.3 ควำมเสีย่งจำกควำมผนัผวนของรำคำตรำสำร (Market Risk) 
ควำมเสี่ยงที่เกิดจำกกำรเปลี่ยนแปลงรำคำ หรอื ผลตอบแทนโดยรวมของตรำสำรซึ่งขึ้นอยู่กับปัจจยัต่ ำงๆ เช่น 
แนวโน้มของอตัรำดอกเบีย้ ควำมผนัผวนของค่ำเงนิ ปัจจยัพืน้ฐำนทำงเศรษฐกจิ ผลประกอบกำรของบรษิทัผูอ้อกตรำ
สำร ปรมิำณกำรซื้อขำยหรอืตรำสำรหนี้ เป็นตน้ ซึง่ส่งผลใหร้ำคำตรำสำรทีก่องทุนฯ ไดล้งทุนไวอ้ำจเพิม่ขึน้หรอืลดลง
ไดต้ลอดเวลำ อย่ำงไรกต็ำม กองทุนฯ จะวเิครำะห์และวจิยัปัจจยัต่ำงๆ ทีม่ผีลต่อกำรเปลี่ยนแปลงของรำคำตรำสำร
อย่ำงต่อเนื่องและสม ่ำเสมอเพื่อน ำไปใชป้ระกอบกำรตดัสนิใจปรบัเปลีย่นสดัส่วนในกำรลงทุนในตรำสำรแต่ละประเภท
ใหเ้หมำะสมกบัสภำวกำรณ์ในช่วงเวลำต่ำงๆ 

12.4 ควำมเสีย่งจำกกำรขำดสภำพคล่องของตรำสำร (Liquidity Risk) 
ควำมเสี่ยงที่เกิดจำกกำรไม่สำมำรถขำยตรำสำรได้ในช่วงเวลำที่ต้องกำรหรอือำจไม่ได้รำคำตำมที่คำดหวงัเอำไว ้
อย่ำงไรกต็ำม กองทุนฯ จะพจิำรณำลงทุนในหลกัทรพัยท์ีม่สีภำพคล่องสอดคลอ้งกบัประเภทลกัษณะและนโยบำยกำร
ลงทุนของกองทุนฯ อย่ำงเหมำะสม เพื่อใหม้คีวำมคล่องตวัในกำรบรหิำรของกองทุนฯ ทัง้นี้ แนวทำงกำรบรหิำรควำม
เสีย่งจำกกำรขำดสภำพคล่องของตรำสำรจะขึน้อยู่กบักำรพจิำรณำตดัสนิใจของกองทุนฯ โดยค ำนึงถงึผลประโยชน์
สงูสุดของผูถ้อืหน่วยลงทุนเป็นส ำคญั 

13. การอนุมติังบการเงิน 

 งบกำรเงนิน้ีไดร้บัอนุมตัใิหอ้อกโดยผูม้อี ำนำจของกองทุนฯ เมื่อวนัที ่18 พฤษภำคม 2563 
 


