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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 ำนักงำนประกำศ

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

ลงทุนในหรอืมไีวซ้ึ่งหลกัทรพัย์หรอืตรำสำรทีเ่สนอขำยในต่ำงประเทศ 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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กองทุนเปิด แอล เอช เฟลก็ซิเบ้ิล (LHFL) 

 

เรยีน ท่ำนผูถ้อืหน่วยลงทุน 
 กองทุนเปิด แอล เอช เฟลก็ซเิบิล้  
 

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

ผลกำรด ำเนินงำนของกองทุนตัง้แต่วนัที ่1 มนีำคม 2563 ถงึวนัที ่28 กุมภำพนัธ ์2564 มำเพื่อโปรดทรำบ 
 

สภาพตลาดในรอบบญัชีตัง้แต่ 1 มีนาคม 2563 ถึงวนัท่ี 28 กมุภาพนัธ ์2564 

ตลำดหุน้ไทยในเดอืน ก.ย. ถอืว่ำตลำดค่อนขำ้งอ่อนแอและมทีศิทำงหลกัเป็นขำลง เน่ืองจำกปัจจยัลบทัง้ภำยนอก
และภำยในประเทศ (ปัจจยัลบภำยในประเทศมนี ้ำหนักมำกกว่ำ หำกเปรยีบเทยีบกนั) โดยในส่วนของปัจจยัภำยนอกนัน้ 
จติวทิยำกำรลงทุนในสนิทรพัยเ์สีย่งเป็นลบมำกขึน้ หลงัจำกกำรระบำดของ COVID-19 กลบัมำรุนแรงขึน้อกีครัง้โดยเฉพำะ
ในประเทศแถบยุโรป ขณะที่ในฝัง่สหรฐัฯ นัน้พบว่ำนักกำรเมอืงสหรฐัฯ ยงัไม่สำมำรถหำขอ้สรุปเกี่ยวกบัมำตรกำรกระตุ้น
เศรษฐกจิสหรฐัฯ รอบที ่2 ขณะทีฝั่ง่ภำยในประเทศนัน้ มปัีจจยัลบเขำ้มำหลำยประกำรในเดอืน ก.ย. กล่ำวคอื 1) นักลงทุนยงั
เห็นควำมไม่แน่นอนของแนวโน้มเศรษฐกจิไทยปี 2564 ตำมกำรระบำดของ COVID-19 ทีรุ่นแรงขึน้ และควำมยำกในกำร
คำดกำรณ์จ ำนวนนักท่องเทีย่วทีจ่ะเขำ้สู่ประเทศไทยในปี 2564 2) หุน้กลุ่มธนำคำรพำณิชยเ์ผชญิแรงขำยค่อนขำ้งมำก ตำม
ควำมกงัวลต่อกำรออกตรำสำรคล้ำยทุนจำกทำง BBL รวมทัง้กำรที่มรีำยงำนของ FinCen ที่ว่ำธนำคำรไทยบำงแห่งไดท้ ำ
กำรโอนยำ้ยเงนิอย่ำงผดิกฎหมำยในช่วง 20 ปีทีผ่่ำนมำ 3) สถำนกำรณ์กำรชุมนุมต่อต้ำนรฐับำลทีเ่กดิขึน้ระหว่ำงเดอืน และ 
iv) แรงขำยลดควำมเสีย่งในหุ้นตวัหลกั ก่อนหน้ำที่ตลำดหลกัทรพัย์จะกลบัมำอนุญำตให้ท ำกำรชอร์ตเซลที่รำคำ bid และ
กลบัมำก ำหนดรำคำ ceiling และ floor ทีร่ะดบั 30% ทัง้นี้ดชันีฯ ปิดที ่1,237.04 ลดลง 5.62% ดว้ยมลูค่ำกำรซื้อขำยเฉลีย่ที ่
4.59 หมื่นล้ำนบำท (เทยีบกบั 5.43 หมื่นล้ำนบำท ในเดอืน ส.ค.) ด้ำนนักลงทุนต่ำงชำตขิำยสุทธ ิ2.32 หมื่นล้ำนบำท นัก
ลงทุนสถำบนัในประเทศขำยสุทธ ิ1.29 หมื่นลำ้นบำท พอร์ต บล. ซื้อสุทธ ิ2.3 พนัลำ้นบำท และนักลงทุนรำยบุคคลซื้อสุทธ ิ
3.37 หมื่นลำ้นบำท 

SET Index ปิดสิน้เดอืนตุลำคมทีร่ะดบั 1,195 จุด โดยตลำดหุน้ไทยถูกกดดนัจำกกำรประทว้งทำงกำรเมอืง ซึง่ท ำ
ให้เกิดเงนิทุนต่ำงชำติไหลออกมำกขึ้น รวมในช่วงกลำงเดือน ต.ค. กำรที่ทรมัป์ติดโควดิในช่วงกลำงเดอืน และควำมไม่
แน่นอนของมำตรกำรกระตุน้เศรษฐกจิสหรฐัฯ ไดก้ดดนัตลำดหุน้ทัว่โลก แมว้่ำตวัเลขทำงเศรษฐกจิของประเทศพฒันำแลว้จะ
สะทอ้นว่ำกจิกรรมทำงเศรษฐกจิก ำลงัฟ้ืนตวั และในประเดน็สุดทำ้ยกำรปิดเมอืงในยุโรปล่ำสุดอำจท ำใหก้ำรฟ้ืนตวัรอบล่ำสุด
แย่ลงไป แต่ยงัคงมปัีจจยับวกไม่ว่ำจะเป็นกำรที่ศบศ. อนุมตัิมำตรกำร “ช้อปดมีคีืน”: กระตุ้นกำรบรโิภคในประเทศ โดย
สำมำรถน ำค่ำใชจ้่ำยมำหกัลดหย่อนภำษีเงนิไดฯ้ รวมกนัไม่เกนิ 30,000 บำท เริม่ใช ้23 ต.ค. - 31 ธ.ค. 63 และ IMF ปรบั
คำดกำรณ์ GDP ไทยปีนี้เป็น -7.1% จำกเดมิ -7.7% รวมถงึงบไตรมำสที ่3 ของกลุ่มธนำคำรทีเ่ริม่เหน็ก ำไรฟ้ืนตวัเมื่อเทยีบ
กบัไตรมำสก่อนหน้ำ โดยนักลงทุนต่ำงชำตยิงัคงขำยสุทธ ิBt21,876m ในเดอืนทีผ่่ำนมำ 

ดชันี SET ปรบัตวัเพิม่ขึน้ 213 จุด (+18%mom) ในเดอืน พ.ย. มำปิดที ่1,408 จุดดว้ยปรมิำณกำรซื้อขำยเฉลีย่ต่อ
วนัที่ 88,466 ลบ. (+71.4% mom, +69.4% yoy) นักลงทุนต่ำงชำติซื้อสุทธิ 32,644 ลบ. ในเดือนที่ผ่ำนมำ ดชันีปรบัตัว
เพิม่ขึน้ในเดอืนทีผ่่ำนมำและปิดที ่1,408 จุด โดยตลำดไดร้บัแรงหนุนจำกขำ่วควำมคบืหน้ำของวคัซนี หลงัจำกบรษิทั Pfizer 
และ BioNTech ได้รำยงำนผลกำรทดลองในระยะที่ 3 ที่ดีและคำดว่ำจะยื่นขออนุมัติในกำรใช้วัคซีนฉุกเฉินจำก FDA 
นอกจำกนี้ตลำดยงัไดร้บัแรงหนุนจำกเงนิทุนต่ำงชำตไิหลเขำ้ตลำดหุน้ 32,644ลบ. ในขณะทีด่ชันีกำรผลติ Manufacturing 
PMI ในประเทศพฒันำแล้วสะท้อนว่ำภำคกำรผลติก ำลงัขยำย โดยบรษิัทจดทะเบียนประกำศผลก ำไร 3Q20 (92% ของ 
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Market Cap รวม) มกี ำไรสุทธ ิ1.49 แสนลำ้นบำท เพิม่ขึน้ 22.7%qoq แต่ยงัหดตวั 32.3%yoy ซึง่ท ำใหเ้หน็สญัญำณกำรฟ้ืน
ตวัของผลประกอบกำร 

ดชันี SET ปรบัตวัเพิม่ขึน้ 41 จุด (+3%mom) ในเดอืน ธ.ค. มำปิดที ่1,449 ดว้ยมูลค่ำซื้อขำยเฉลี่ย 98,506 ลบ.    
(+11.3% mom, +111% yoy) นักลงทุนต่ำงชำตซิื้อสุทธ ิ2,521 ลบ. ในเดอืนทีผ่่ำนมำ ดชันีปิดที ่1,449 จุดไดร้บัแรงหนุนจำก
วคัซีนของ Moderna และ Pfizer-BioNTech ได้รบักำรอนุมตัิให้ใช้เป็นกำรฉุกเฉิน และในปลำยเดือน EU และ UK บรรลุ
ขอ้ตกลงกำรคำ้หลงั Brexit trade ในขณะทีส่ภำคองเกรสของสหรฐัฯไดอ้นุมตัมิำตรกำรกระตุน้ทำงกำรคลงั แต่ยงัต้องรอกำร
เซน็รบัรองจำกทรมัป์ อย่ำงไรกต็ำมกำรระบำดระลอกใหม่และกำรกลำยพนัธข์อง Covid-19 ไดส้รำ้งแรงกดดนัต่อตลำด 

ดชันีปรบัตัวขึ้น 17 จุด (+1.2%mom) ในเดอืน ม.ค. 2564 มำปิดที่ระดบั 1,467 จุดพร้อมมูลค่ำซื้อขำยเฉลี่ยที ่
98,584.2 ลบ. (+0.1% mom, +61% yoy) นักลงทุนต่ำงชำติขำยสุทธิ 10,903 ลบ.จำกควำมคำดหวงัว่ำไบเดนจะออก
มำตรกำรกระตุ้นเศรษฐกจิมูลค่ำ US$1.9 ล้ำนล้ำน เพื่อหนุนภำคครวัเรอืนและธุรกจิท่ำมกลำงวกิฤต Covid-19 แต่ในปลำย
เดอืน เหตุกำรณ์ short-selling ของหุน้ GameStop ในอเมรกิำกดดนัตลำดหุ้นทัว่โลก จำกควำมกงัวลว่ำ hedge funds ที่มี
สถำนะ short      ในหุน้ GameStop จะขำยหุน้อื่นเพื่อชดเชยผลขำดทุนทีเ่กดิขึน้จำกเหตุกำรณ์นี้ ครม.เหน็ชอบ 5 มำตรกำร
เยยีวยำ Covid-19 รอบใหม่ ประกอบดว้ย 1) ลดค่ำไฟฟ้ำ 2 เดอืน, 2) ลดค่ำน ้ำประปำ 10% 2 เดอืน, 3) ช่วยค่ำอนิเตอรเ์น็ต
โหลดแอฟหมอชนะไม่คดิค่ำดำตำ้ 3 เดอืน, 4) แจกเงนิใหก้บัเกษตรกร แรงงำน และผูป้ระกอบอำชพีอสิระทีไ่ดร้บัผลกระทบ
จำกไวรสั Covid-19 รอบใหม่จ ำนวน 3,500 บำทเป็นเวลำ 2 เดอืน และ 5) เพิ่มสทิธ ิมำตรกำรคนละครึง่อีก 1 ล้ำนสทิธ์ , 
ครม.อนุมตัเิงนิเยยีวยำ Covid-19 รอบใหม่ “เรำชนะ”: ใหเ้งนิช่วยเหลอืประชำชนจ ำนวน 3,500 บำทต่อคนเป็นเวลำ 2 เดอืน 
หรอื 7,000 บำทต่อคน ครอบคลุมประชำกร 31.1 ล้ำนคน วงเงนิรวม 2.17 แสนล้ำนบำท , ตลท. เสนอปรบัเกณฑ์ค ำนวณ
ดชันี SET SET50/100 โดยใช ้Market Cap ถ่วงน ้ำหนักดว้ย Free float ของหุน้นัน้ๆ โดยมเีป้ำหมำยเพื่อควบคุมหุน้ Free 
float ต ่ำ และท ำให้ดชันีมีกำรเคลื่อนไหวที่ Smooth มำกขึ้น, กระทรวง.พำณิชย์รำยงำนยอดส่งออกเดือน ธ.ค. 2563 ที่
สำมำรถพลกิมำเป็นขยำยตวั 4.71% yoy ดขีึน้จำกเดอืน พ.ย. ทีห่ดตวั 3.65%yoy และดกีว่ำทีต่ลำดคำดไวว้่ำจะหดตวั 1.3-
2.4%yoy แต่ทัง้ปีของปี 2563 ยงัหดตวั 6.01% ส่วนยอดน ำเขำ้ขยำยตวั 3.6% yoy พลกิจำกหดตวั -1.0%yoy ในเดอืนก่อน
หน้ำและเป็นกำรขยำยตวัครัง้แรกตัง้แต่เดอืน เม.ษ. 2563 แต่ภำพรวมทัง้ปียงัคงหดตวั -6.0%yoy 

ดชันีตลำดหลกัทรพัย์ในเดอืนกุมภำพนัธ์ 2564 ปรบัตวัขึ้นมำปิดเดอืนที ่1,497 จุด โดยตลำดไดร้บัแรงหนุนจำก
ควำมคำดหวงัว่ำวุฒสิภำสหรฐัฯจะอนุมตัิร่ำงกฏหมำยกระตุ้นเศรษฐกิจ US$1.9 ล้ำนล้ำนn หลงัจำกสภำผู้แทนรำษฏรได้
อนุมตัไิปแล้ว แต่ในปลำยกุมภำพนัธ์ ขอ้มูลเศรษฐกจิทีด่ีท ำใหม้คีวำมกงัวลต่อเงนิเฟ้อที่เพิม่ขึน้เรว็กว่ำคำด และท ำใหเ้กิด
แรงขำยในตลำดพนัธบตัรสหรฐัฯ ส่งผลใหเ้กดิกำรปรบัฐำนของตลำดหุน้ทัว่โลก โดยในเดอืนนี้ครม.อนุมตัมิำตรกำรภำษ ีช่วย
เยยีวยำผลกระทบจำกโควดิ: ประกอบดว้ย 1) ลดภำษีทีด่นิ 90% เหลอื 10%, 2) ลดภำษีกำรโอนใหบ้้ำนที่มรีำคำต ่ำกว่ำ 3 
ล้ำนบำทจำก 2% เหลอื 0.01% และ 3) ขยำยเวลำยื่นภำษีเงนิได้บุคคลธรรมดำออกไปอีก 3 เดอืนจนถึงเดอืน ม.ิย. 2564 
และ IMF ปรบัลดคำดกำรณ์ GDP ของไทยป้ีนี้เป็นขยำยตวั 2.7% จำกเดมิ 4% แต่ประเมินว่ำปี 2565 เศรษฐกิจไทยจะ
ขยำยตวัเพิม่ขึน้เป็น 4.6% 
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กองทุนเปิด แอล เอช เฟลก็ซิเบ้ิล (LHFL) 

บรษิัทขอขอบพระคุณท่ำนผูถ้อืหน่วยลงทุนเป็นอย่ำงสูง ทีไ่ดม้อบควำมไว้วำงใจใหบ้รษิทับรหิำรเงนิลงทุนของท่ำน 

บรษิทัยงัคงยนืยนัในควำมตัง้ใจและทุ่มเทควำมสำมำรถเพื่อบรหิำรเงนิของท่ำนอย่ำงมปีระสทิธภิำพสงูทีสุ่ดต่อไป และหำกท่ำน

มขีอ้สงสยัประกำรใด ท่ำนสำมำรถตดิต่อมำได้ทีบ่รษิทัหลกัทรพัยจ์ดักำรกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮำ้ส ์จ ำกดั หมำยเลขโทรศพัท ์

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

 

ขอแสดงควำมนับถอื 

                         บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดักำรกองทุน แลนด ์แอนด ์เฮำ้ส ์จ ำกดั 

 

 

 

รายชื่อผู้จดัการกองทุน 

 
 
 
 
 
 
 
 

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

ตารางเปรียบเทียบผลการด าเนินงานของ 
ข้อมูล ณ วนัท่ี 25 กมุภาพนัธ ์2564 

 

 
 

 
 

 
 

ขอ้มลู ณ วนัที ่25 กุมภำพนัธ ์2564 
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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 28 กมุภาพนัธ ์2564 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายละเอียดการลงทนุ มลูค่าตามราคาตลาด %NAV

หลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิในประเทศ 94,665,034.89            100.99            

เงนิฝากธนาคาร 15,427,525.40            16.46              

หุน้สามญั 79,237,509.49            84.53              

ประเภทรายการค้างรบัค้างจ่ายหรอืหนี้สนิอืน่ ๆ (922,688.17)               (0.98)               

มลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิ 93,742,346.72               100.00               
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กองทุนเปิด แอล เอช เฟลก็ซิเบ้ิล (LHFL) 

รายละเอียดการลงทุนในหลกัทรพัย ์
มูลค่า ณ วนัท่ี 28 กมุภาพนัธ ์2564 

 

 
 

 
 
 
 

อตัราส่วน จ านวนเงินต้น มลูค่ายติุธรรม

(%) หรือ จ านวนหุ้น/ (บาท)

หน่วย

เงินฝากธนาคาร

ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) 16.46 15,426,723.76 15,427,525.40

          รวมเงินฝากธนาคาร 16.46 15,427,525.40

หุ้นสามญั

     หมวดธุรกจิการท่องเทีย่วและสนัทนาการ

บรษิทั โรงแรมเซน็ทรลัพลาซา จ ากดั (มหาชน) 0.81 22,900.00 761,425.00

     หมวดธุรกจิการแพทย์

บรษิทั กรุงเทพดุสติเวชการ จ ากดั(มหาชน) 0.99 46,500.00 930,000.00

บรษิทั โรงพยาบาลจุฬารตัน์ จ ากดั (มหาชน) 1.45 521,200.00 1,355,120.00

บรษิทั โรงพยาบาลพระรามเก้า จ ากดั (มหาชน) 2.00 195,400.00 1,875,840.00

     หมวดธุรกจิขนสง่และโลจสิตกิส์

บรษิทั เจดบัเบิล้ยดู ีอนิโฟโลจสิตกิส ์จ ากดั (มหาชน) 0.96 109,900.00 901,180.00

บรษิทั ท่าอากาศยานไทย จ ากดั (มหาชน) 4.12 60,300.00 3,859,200.00

     หมวดธุรกจิเงนิทุนและหลกัทรพัย์

บรษิทั เจ เอม็ ท ีเน็ทเวอร์ค เซอร์วสิเซส็ จ ากดั (มหาชน) 1.51 34,800.00 1,418,100.00

บรษิทั บตัรกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 0.48 7,100.00 450,850.00

บรษิทั เมอืงไทย แคปปิตอล จ ากดั (มหาชน) 2.54 36,500.00 2,381,625.00

บรษิทั ศรสีวสัดิ ์พาวเวอร์ 1979 จ ากดั (มหาชน) 1.49 22,100.00 1,392,300.00

บรษิทั ออิอน ธนสนิทรพัย ์(ไทยแลนด์) จ ากดั (มหาชน) 1.48 7,000.00 1,386,000.00

     หมวดธุรกจิเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร

 บรษิทั เจ.อาร์.ดบัเบิล้ย.ู ยทูลิติี้ จ ากดั (มหาชน) 2.93 349,300.00 2,742,005.00

บรษิทั แอดวานซ ์อนิโฟร์ เซอร์วสิ จ ากดั (มหาชน) 1.39 7,900.00 1,307,450.00

     หมวดธุรกจิธนาคาร

ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 1.97 15,100.00 1,842,200.00

ธนาคารกสกิรไทย จ ากดั (มหาชน) 2.99 19,800.00 2,801,700.00

ธนาคารเกยีรตนิาคนิ จ ากดั (มหาชน) 0.96 15,100.00 898,450.00

ธนาคารทหารไทย จ ากดั(มหาชน) 2.04 1,688,600.00 1,908,118.00

ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) 1.98 18,000.00 1,854,000.00

บรษิทั ทสิโก้ไฟแนนเซยีลกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 2.50 24,700.00 2,346,500.00

รายละเอียด
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กองทุนเปิด แอล เอช เฟลก็ซิเบ้ิล (LHFL) 

รายละเอียดการลงทุนในหลกัทรพัย ์(ต่อ) 
มูลค่า ณ วนัท่ี 29 กมุภาพนัธ ์2564 

 

อตัราส่วน จ านวนเงินต้น มลูค่ายติุธรรม

(%) หรือ จ านวนหุ้น/ (บาท)

หน่วย

     หมวดธุรกจิประกนัภยัและประกนัชวีติ

บรษิทั กรุงเทพประกนัชวีติ จ ากดั (มหาชน) 2.46 92,500.00 2,303,250.00

บรษิทั ทคีวิเอม็ คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 1.02 7,900.00 955,900.00

     หมวดธุรกจิปิโตรเคมแีละเคมภีณัฑ์

บรษิทั พทีที ีโกลบอล เคมคิอล จ ากดั (มหาชน) 2.91 43,400.00 2,723,350.00

บรษิทั อนิโดรามา เวนเจอร์ส จ ากดั (มหาชน) 0.48 11,500.00 454,250.00

บรษิทัวนีไิทย จ ากดั (มหาชน) 2.04 55,800.00 1,911,150.00

     หมวดธุรกจิพลงังานและสาธารณูปโภค

PTT Oil and Retail Business Public Company Limited 1.39 44,173.00 1,303,103.50

บรษิทั กลัฟ์ เอน็เนอร์จ ีดเีวลลอปเมนท์ จ ากดั (มหาชน) 2.85 80,270.00 2,668,977.50

บรษิทั โกลบอล เพาเวอร์ ซนิเนอร์ยี ่จ ากดั (มหาชน) 1.93 24,000.00 1,806,000.00

บรษิทั ไทยออยล ์จ ากดั (มหาชน) 2.02 32,000.00 1,896,000.00

บรษิทั บา้นป ูจ ากดั (มหาชน) 1.96 159,500.00 1,834,250.00

บรษิทั บ.ีกรมิ เพาเวอร์ จ ากดั (มหาชน) 1.96 38,200.00 1,833,600.00

บรษิทั ปตท. จ ากดั (มหาชน) 6.02 141,000.00 5,640,000.00

บรษิทั ปตท. ส ารวจและผลติปิโตรเลยีม จ ากดั (มหาชน) 2.51 20,500.00 2,357,500.00

บรษิทั พลงังานบรสิทุธิ ์จ ากดั (มหาชน) 1.94 29,100.00 1,818,750.00

บรษิทั สตาร์ ปิโตรเลยีม รไีฟน์นิง่ จ ากดั (มหาชน) 3.12 296,600.00 2,921,510.00

บรษิทั เอสโซ่ (ประเทศไทย) จ ากดั 1.50 158,900.00 1,406,265.00

     หมวดธุรกจิพฒันาอสงัหารมิทรพัย์

บรษิทั ย ูซติี้ จ ากดั (มหาชน) 0.03 2,967,549.00 29,675.49

     หมวดธุรกจิพาณิชย์

บรษิทั คอมเซเวน่ จ ากดั (มหาชน) 1.67 30,600.00 1,568,250.00

บรษิทั ซงิเกอร์ประเทศไทย จ ากดั (มหาชน) 1.46 45,200.00 1,367,300.00

บรษิทั ซพี ีออลล ์จ ากดั (มหาชน) 3.02 47,600.00 2,832,200.00

บรษิทั เซน็ทรลั รเีทล คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 1.06 29,700.00 994,950.00

บรษิทั ดูโฮม จ ากดั (มหาชน) 0.52 24,100.00 484,410.00

     หมวดธุรกจิวสัดุก่อสรา้ง

บรษิทั อสีเทริ์นโพลเีมอร์ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 1.63 154,200.00 1,526,580.00

     หมวดธุรกจิสือ่และสิง่พมิพ์

บรษิทั บอีซี ีเวลิด์ จ ากดั (มหาชน) 1.96 210,200.00 1,839,250.00

บรษิทั แพลน บ ีมเีดยี จ ากดั (มหาชน) 0.52 72,200.00 483,740.00

     หมวดธุรกจิอาหารและเครื่องดื่ม

บรษิทั เจรญิโภคภณัฑอ์าหาร จ ากดั (มหาชน) 1.00 32,700.00 940,125.00

บรษิทั เอน็อาร์ อนิสแตนท์ โปรดวิซ ์ จ ากดั (มหาชน) 0.99 108,200.00 925,110.00

          รวมหุ้นสามญั 84.53 79,237,509.49

รวม 100.98 94,665,034.89

รายการค้างจา่ยหรือหน้ีสินอ่ืน ๆ -0.98 -922,688.17

รวมเงินลงทนุ 100.00 93,742,346.72

รายละเอียด
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กองทุนเปิด แอล เอช เฟลก็ซิเบ้ิล (LHFL) 

รายละเอียดตวัตราสารและอนัดบัความน่าเช่ือถือของตราสารทุกตวัใน Portfolio 
มูลค่า ณ วนัท่ี 28 กมุภาพนัธ ์2564 

 

 
 

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 ำระดอกเบี้ยและคนืเงนิต้นในเกณฑ์ที่
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) 15,427,525.40             
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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 ำระหนี้ระยะสัน้ในระดบัทีย่อมรบัได้ 

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 อนัดบัเครดติอำจไม่เปลีย่นแปลง 

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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กองทุนเปิด แอล เอช เฟลก็ซิเบ้ิล (LHFL) 

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 ำคัญเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตรำสำรหรอืตรำสำรอื่นใน
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

พอใจเมื่อเปรยีบเทียบกบัผู้ออกตรำสำรหรอืตรำสำรอื่น 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

ทำงกำรเงนิขึน้อยู่กบัสภำวะทีเ่อื้อต่อกำรด 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 28 กมุภาพนัธ ์2564 

 

 
 
 
 

 
 

รายชื่อหุ้นท่ีลงทุน 10 อนัดบัแรก พร้อมสดัส่วนการลงทุน 
มูลค่า ณ วนัท่ี 28 กมุภาพนัธ ์2564 

 
 
 
 
 
 
 
 

กลุ่มของตราสารการลงทุน มูลค่าตามราคาตลาด %NAV

(ก) ตราสารภาครัฐไทย/ตราสารภาครัฐต่างประเทศ                                   - -                    

(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ ธนาคารพาณิชย์ 15,427,525.40                16.46                

หรือบริษัทเงินทนุเป็นผู้ออก/สัง่จ่าย/รับอาวลั/ค า้ประกนั

(ค) ตราสารที่มีอนัดับความน่าเช่ือถืออยูใ่นอนัดับที่สามารถ -                                  -                    

ลงทนุได้ (Investment grade)

(ง) ตราสารที่มีอนัดับความน่าเช่ือถืออยูใ่นอนัดับต า่กวา่อนัดับที่ -                                  -                    

สามารถลงทนุได้ (Non-Investment grade) หรือไม่มี Rating

ล าดบั ช่ือย่อ ร้อยละของเงินลงทุน

1 PTT 6.02

2 AOT 4.12

3 SPRC 3.12

4 CPALL 3.02

5 KBANK 2.99

6 JR 2.93

7 PTTGC 2.91

8 GULF 2.85

9 MTC 2.54

10 PTTEP 2.51บรษิทั ปตท. ส ารวจและผลติปิโตรเลยีม จ ากดั (มหาชน)

บรษิทั ซ.ีพ.ีออลล์  จ ากดั (มหาชน)

ธนาคาร กสกิรไทย จ ากดั (มหาชน)

 บรษิทั เจ.อาร์.ดบัเบิล้ย.ู ยทูลิติี้ จ ากดั (มหาชน)

บรษิทั พทีที ีโกลบอล เคมคิอล จ ากดั (มหาชน)

บรษิทั กลัฟ์ เอน็เนอร์จ ีดเีวลลอปเมนท ์จ ากดั (มหาชน)

บรษิทั เมอืงไทย แคปปิตอล จ ากดั (มหาชน)

บรษิทั สตาร์ ปิโตรเลยีม รไีฟน์นิ่ง จ ากดั (มหาชน)

ช่ือหลกัทรพัย์

บรษิทั ปตท. จ ากดั (มหาชน)

บรษิทั ทา่อากาศยานไทย จ ากดั (มหาชน)

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

รายงานการลงทุนท่ีไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน 
รอบปีบญัชีระหวา่งวนัท่ี 1 มีนาคม 2563 ถึงวนัท่ี 28 กมุภาพนัธ ์2564 

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 2563

ถงึวนัที ่28 กุมภำพนัธ ์2564 ตำมรำยชื่อ ดงันี้ 

- บรษิทั แลนด ์แอนด ์เฮำ้ส ์จ ำกดั (มหำชน) 
- บรษิทัหลกัทรพัยแ์ลนด ์แอนด ์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 านวน บริษัทท่ีให้ผลประโยชน์ ข่าวสาร, บทวิเคราะห์ จดัเย่ียมชมบริษัท สมัมนา เหตผุลในการรบัผลประโยชน์

1 ธนาคารกสกิรไทย จ ากดั (มหาชน) P - - เพือ่ประโยชน์ในการลงทนุของกองทนุ

2 ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) P - - เพือ่ประโยชน์ในการลงทนุของกองทนุ

3 ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) P - - เพือ่ประโยชน์ในการลงทนุของกองทนุ

4 ธนาคารกรุงศรอียธุยา จ ากดั (มหาชน) P - - เพือ่ประโยชน์ในการลงทนุของกองทนุ

5 ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) P - - เพือ่ประโยชน์ในการลงทนุของกองทนุ

6 ธนาคารทสิโก ้จ ากดั (มหาชน) P - - เพือ่ประโยชน์ในการลงทนุของกองทนุ

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

8 ธนาคารยโูอบ ีจ ากดั (มหาชน) P - - เพือ่ประโยชน์ในการลงทนุของกองทนุ

9 ธนาคารออมสนิ P - - เพือ่ประโยชน์ในการลงทนุของกองทนุ

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

11 บรษิทัหลกัทรพัย ์เคท ีซมีโิก ้จ ากดั (มหาชน) P - - เพือ่ประโยชน์ในการลงทนุของกองทนุ

12 บรษิทัหลกัทรพัย ์โนมูระ พฒันสนิ จ ากดั (มหาชน) P - - เพือ่ประโยชน์ในการลงทนุของกองทนุ

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

14 ธนาคารธนชาต จ ากดั(มหาชน) P - - เพือ่ประโยชน์ในการลงทนุของกองทนุ

15 บรรษทัตลาดรองสนิเชือ่ทีอ่ยูอ่าศยั P - - เพือ่ประโยชน์ในการลงทนุของกองทนุ

16 บรษิทัหลกัทรพัย ์ทรนีีตี้ จ ากดั P P P เพือ่ประโยชน์ในการลงทนุของกองทนุ

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

18 ธนาคารเกยีรตินาคนิ จ ากดั (มหาชน)   P - - เพือ่ประโยชน์ในการลงทนุของกองทนุ

19 Bank of China P - - เพือ่ประโยชน์ในการลงทนุของกองทนุ

20 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ P - - เพือ่ประโยชน์ในการลงทนุของกองทนุ

21 ธนาคารแลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จ ากดั (มหาชน) P - - เพือ่ประโยชน์ในการลงทนุของกองทนุ

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

23 ธนาคารทหารไทย จ ากดั (มหาชน) P - - เพือ่ประโยชน์ในการลงทนุของกองทนุ

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

25 บรษิทัหลกัทรพัย ์ยโูอบ ีเคยเ์ฮยีน (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) P P P เพือ่ประโยชน์ในการลงทนุของกองทนุ

26 บรษิทัหลกัทรพัย ์ทสิโก ้จ ากดั (มหาชน) P P P เพือ่ประโยชน์ในการลงทนุของกองทนุ

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

28 บรษิทัหลกัทรพัย ์เมยแ์บงก ์กมิเอง็ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) P P P เพือ่ประโยชน์ในการลงทนุของกองทนุ

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

30 บรษิทัหลกัทรพัย ์เอเชยี เวลท ์จ ากดั P P P เพือ่ประโยชน์ในการลงทนุของกองทนุ

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

32 บรษิทัหลกัทรพัย ์ไทยพาณิชย ์จ ากดั P P P เพือ่ประโยชน์ในการลงทนุของกองทนุ

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

34 บรษิทัหลกัทรพัย ์แลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จ ากดั (มหาชน) P P P เพือ่ประโยชน์ในการลงทนุของกองทนุ

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

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

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

38 บรษิทัหลกัทรพัยพ์ฒันสนิ จ ากดั (มหาชน) P P P เพือ่ประโยชน์ในการลงทนุของกองทนุ

39 บรษิทัหลกัทรพัยก์สกิรไทย จ ากดั (มหาชน) P P P เพือ่ประโยชน์ในการลงทนุของกองทนุ

40 บรษิทัหลกัทรพัยธ์นชาต จ ากดั (มหาชน) P P P เพือ่ประโยชน์ในการลงทนุของกองทนุ

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

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

ค่านายหน้าซื้อขายหลกัทรพัย ์
ตัง้แต่วนัท่ี 1 มีนาคม 2563 ถึงวนัท่ี 28 กมุภาพนัธ ์2564 

 
หมายเหตุ *รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม 

 
 
 

อตัราส่วนหมุนเวยีนการลงทนุของกองทุน (Portfolio Turnover Ratio: PTR) 
มูลค่า ณ วนัท่ี 28 กมุภาพนัธ ์2564 

 
 

 
 
 
 

ล าดบั ช่ือบริษทันายหน้า ค่านายหน้า

(บาท)*

อตัราส่วน

(%)

1 บรษิทัหลกัทรพัย ์บวัหลวง จ ากดั 349,979.91 17.63

2 บรษิทัหลกัทรพัย ์ซจีเีอส-ซไีอเอม็บ ี(ประเทศไทย) จ ากดั  25,626.24 1.29

3 บรษิทัหลกัทรพัย ์โนมูระ พฒันสนิ จ ากดั (มหาชน) 42,657.74 2.15

4 บรษิทัหลกัทรพัย ์เครดติ สวสิ (ประเทศไทย) จ ากดั 86,901.91 4.38

5 บรษิทัหลกัทรพัย ์ดบีเีอส วคิเคอร์ส (ประเทศไทย) จ ากดั 53,992.51 2.72

6 บรษิทัหลกัทรพัย ์ฟินนัเซยี ไซรสั จ ากดั (มหาชน) 252,508.21 12.72

7 บรษิทั หลกัทรพัย ์เคจไีอ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 52,732.83 2.66

8 บรษิทัหลกัทรพัย ์เกยีรตินาคนิภทัร จ ากดั (มหาชน) 85,440.75 4.30

9 บรษิทัหลกัทรพัย ์กสกิรไทย จ ากดั (มหาชน)  234,943.69 11.81

10 บรษิทั หลกัทรพัย ์กรุงศร ีจ ากดั (มหาชน) 11,420.72 0.58

11 บรษิทัหลกัทรพัย ์เคทบี ี(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 251,747.93 12.68

12 บรษิทัหลกัทรพัย ์แลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จ ากดั (มหาชน) 122,732.24 6.18

13 บรษิทัหลกัทรพัย ์ภทัร จ ากดั (มหาชน) 176,258.31 8.88

14 บรษิทัหลกัทรพัย ์ไทยพาณิชย ์จ ากดั 22,153.05 1.12

15 บรษิทัหลกัทรพัย ์ทสิโก ้จ ากดั  204,067.40 10.28

16 บรษิทั หลกัทรพัย ์ทรนีิตี้ จ ากดั 12,249.25 0.62

1,985,412.69 100.00รวม

ช่ือกองทนุ PTR

กองทุนเปิด แอล เอช เฟลก็ซเิบิล้ 7.0521
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กองทุนเปิด แอล เอช เฟลก็ซิเบ้ิล (LHFL) 

ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3  
ณ วนัท่ี 28 กมุภาพนัธ ์2564 

ช่ือกองทุน ผู้ถือหน่วย สดัส่วน (ร้อยละ) 

กองทุนเปิด แอล เอช เฟลก็ซเิบิล้ (LHFL) กลุ่มบุคคลใดบุคคลหนึ่ง 91.8053 

 

 

 
ค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเกบ็จากกองทุนรวม  

ส าหรบัรอบระยะเวลาตัง้แต่วนัท่ี 1 มีนาคม 2563 ถึงวนัท่ี 28 กมุภาพนัธ ์2564 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

ค่าใช้จ่ายทีเ่รยีกเก็บจากกองทุน* จ านวนเงนิ

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

ค่าธรรมเนยีมการจดัการ (Management Fee) 1,700.92 2.135 ไม่เกนิรอ้ยละ 2.68

ค่าธรรมเนยีมผูดู้แลผลประโยชน์ (Trustee Fee) 21.26 0.027 ไม่เกนิรอ้ยละ 0.11

ค่าธรรมเนยีมนายทะเบยีน (Registrar Fee) 127.57 0.160 ไม่เกนิรอ้ยละ 0.16

ค่าสอบบญัช ี(Audit Fee) 42.00 0.053 ตามทีจ่่ายจรงิ

ค่าทีป่รกึษาการลงทุน (Advisory Fee) ไม่มี ไม่มี ไม่มี

ค่าจดัตัง้และจดทะเบยีนกองทุน (Setup and Registered Fund) 0.00 0.000 ตามทีจ่่ายจรงิ

ค่าใช้จ่ายอืน่ๆ ในการด าเนนิโครงการ  (Others Operating  Expense) 7.05 0.009 ตามทีจ่่ายจรงิ

รวมค่าใช้จ่ายทัง้หมด** 1,898.80 2.384

ค่าใช้จ่ายในการซือ้ขายหลกัทรพัย์ 1,985.41 2.493 ตามทีจ่่ายจรงิ

หมายเหตุ

* ค่าธรรมเนยีมและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ รวมภาษมีลูค่าเพิม่ ภาษธุีรกจิเฉพาะ หรอืภาษอีืน่ใดในท านองเดยีวกนั (ถ้าม)ี

**  ไม่รวมค่านายหน้าซือ้ขายหลกัทรพัย ์และค่าธรรมเนยีมต่าง ๆ ทีเ่กดิขึน้จากการซือ้ขายหลกัทรพัย์                                                                                                                                                                                                   

รอ้ยละของมลูค่าทรพัยส์นิสทุธิ










































