
 

 

รายงานประจำปี 

กองทุนเปิด แอล เอช เฟล็กซิเบิ้ล 
 

สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2564 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 
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กองทุนเปิด แอล เอช เฟล็กซิเบ้ิล (LHFL) 

กองทุนเปิด แอล เอช เฟล็กซิเบิ้ล (LHFL) 

ประเภทโครงการ กองทุนรวมผสมแบบไม่กำหนดสัดส่วนการลงทุนในตราสารแห่งทุน   

นโยบายการลงทุน กองทุนจะลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารแห่งทุนที่มีแนวโน้มการเติบโตทางธุรกิจ หรือมีปัจจัยพื้นฐานดี ตรา
สารแห่งหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ใบสำคัญแสดงสิทธิ เงินฝากธนาคาร รวมถึงหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืน
หรือการหาดอกผลโดยวิธีอ่ืนตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงานประกาศกำหนด ท้ังนี้ การลงทุน
ในตราสารแห่งทุนจะมีสัดส่วนตั้งแต่ร้อยละ 0-100 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยผู้จัดการ
กองทุนจะปรับสัดส่วนการลงทุนและกลยุทธ์การลงทุนให้เหมาะสมกับสภาวการณ์และการคาดการณ์
ลงทุนในแต่ละขณะ เพื่อสร้างผลตอบแทนที่ดีจากการลงทุน และคำนึงถึงความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นเป็นสำคัญ 

 กองทุนอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อลดความเสี่ยง (Hedging) โดย
เป็นไปตามหลักเกณฑ์หรือได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยจะไม่ลงทุนในหรือ
มีไว้ซึ่งหลักทรัพย์หรือตราสารที่เสนอขายในต่างประเทศ ตราสารทุนของบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์ฯ (Unlisted securities) ตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured 
Notes) รวมถึงตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเช่ือถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (non - investment 
grade) และตราสารหนี้ท่ีไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเช่ือถือ (Unrated Securities)  

 ทั้งนี้ กองทุนอาจมีไว้ซึ่งตราสารหนี้ท่ีมีอันดับความน่าเช่ือถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (non-investment 
grade) เฉพาะกรณีที่ตราสารหนี้นั้นได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่สามารถลงทุนได้ (Investment 
grade) ขณะที่กองทุนลงทุนเท่านั้น 

 ในกรณีที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. มีการแก้ไขเพิ่มเติมประกาศที่
เกี่ยวข้องกับกฎเกณฑ์การลงทุนซึ่งกระทบกับนโยบายการลงทุนของกองทุนนี้ในภายหลัง รวมถึงกฎเกณฑ์
การลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) รวมถึงนโยบายการลงทุนอื่นใด บริษัทจัดการจะ
ดำเนินการปรับนโยบายการลงทุนดังกล่าวเพื่อให้เป็นไปตามประกาศที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ
สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด และให้ถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว 
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กองทุนเปิด แอล เอช เฟล็กซิเบ้ิล (LHFL) 

 

 
เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน 
 กองทุนเปิด แอล เอช เฟล็กซิเบิล้  
 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด ขอนำส่ง “รายงานสรุปสถานะการลงทุน” เพื่อรายงานผลการ
ดำเนินงานของกองทุนตั้งแต่วันท่ี 1 มีนาคม 2564 ถึงวันท่ี 28 กุมภาพันธ์ 2565 มาเพื่อโปรดทราบ 

 

สภาพตลาดในรอบบัญชีตั้งแต่ 1 มีนาคม 2564 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565  

ตลาดหุ้นไทยทยอยปรับตัวเพิ่มขึ้นจากระดับ 1,496 จุด ณ วันที่ 1 มีนาคม 2564 สู่ระดับ 1,685 จุด ในวันที่ 28 
กุมภาพันธ์ 2565 หรือ คิดเป็นการปรับตัวข้ึนประมาณ 12.6% โดยปัจจัยหลักท่ีส่งผลต่อตลาดคือตัวเลขผู้ตดิเช้ือต่อวัน ซึ่งมีทิศทางที่
ผ่อนคลายลงช่วงกลางเดือนสิงหาคมและ การเร่งฉีดวัคซีนภายในประเทศท่ีสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องส่งผลให้ตลาดมีความคาดหวังต่อการ
เปิดเมือง และเปิดประเทศ ดังนั้นตลาดยังคงให้น้ำหนักกับการฟื้นตัวของกิจกรรมทางเศรษฐกิจโดยองค์รวมมากกว่าทิศทางที่เข้มงวด
ขึ้นของนโยบายทางการเงินของธนาคารกลางสหรัฐ 

สำหรับมุมมองการลงทุน เรามองว่าแนวโน้มการเปิดประเทศรวมถึงการฉีดวัคซีนมีความคืบหน้ามาก คาดว่าจะฉีดเข็ม 3 
ได้ถึง 70% ของประชากรก่อนประกาศให้โควิดเป็นโรคประจำถิ่นในวันที่ 1 ก.ค. 2565 จึงเห็นว่าหุ้นกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับการเปิด
ประเทศและการกลับมาใช้ชีวิตตามปกติ หรือ Reopening Theme Stock นั้นยังคงมีแนวโน้มที่คาดว่าจะให้ผลตอบแทนที่ดีกว่า
ตลาดได้ในระยะกลางถึงยาว โดยเรายังคงมุมมองเชิงบวกต่อการลงทุนในตลาดหุ้นไทยโดยภาพรวม โดยเฉพาะกลุ่มหุ้นขนาดใหญ่
อย่างกลุ่มพลังงาน และ กลุ่มธนาคาร ท่ีจะได้ประโยชน์จาก การขาดแคลนอุปทานในสินค้าพลังงานในหลายๆประเทศ และ ภาวะ
ดอกเบี้ยขาขึ้น โดยทาง บลจ. ยังคงประเมินว่าตลาดหุ้นไทยได้ผ่านจุดต่ำสุดไปแล้วตั้งแต่ ไตรมาส 2 ปีท่ีผ่านมา และ คาดว่ารัฐบาล
จะมีการออกมาตรการดูแลและเยียวยาเศรษฐกิจจากวงเงินกู้ที่ยังคงเหลืออยู่เพื่อประคับประคองเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง โดยในระยะ
สั้นทาง บลจ. ยังคงมองเห็นโอกาสในการลงทุนใน บริษัทที่มีอัตราการเติบโตสูง ในบางกลุ่มธุรกิจที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบต่อเนื่อง
จำกัด และ จะยังคงรายงานผลประกอบการณ์ออกมาแข็งแกร่งจากลักษณะเฉพาะตัวของธุรกิจ เช่น กลุ่มที่ได้รับประโยชน์จากการ
อ่อนค่าของเงินบาท กลุ่มส่งออกที่ได้รับประโยชน์จากการฟื้นตัวของอุปสงค์โลกโดยองค์รวม ในขณะที่ในระยะกลางทาง บลจ. ยังคง
ให้น้ำหนักกับกลุ่มที่ที่ได้รับประโยชน์ของการเปลี่ยนแปลงในเชิงของโครงสร้างและกลุ่มที่จะฟื้นตัวได้ดีหลังจากสถานการณ์แพร่
ระบาดผ่านพ้นไป  ถึงแม้ทางบลจ.จะยังคงมองเห็นความเสี่ยงจากปัจจัยภายนอกเช่นผลกระทบของการลดขนาด QE การขึ้น
ดอกเบี้ยของ Fed สงครามระหว่างรัสเซียและยูเครน แต่เรายังคงให้น้ำหนักกับการฟื้นตัวของภาพรวมของเศรษฐกิจ และมองว่า
ตลาดหุ้นของไทยจะยังคงเป็นเป้าหมายการลงทุนของนักลงทุนต่างชาติเมื่อสถานการณ์เริ่มกลับเข้าสู่สภาวะปกติอีกครั้ง โดยกองทุน
ยังคงเน้นการลงทุนในหุ้นกลุ่มเน้นคุณค่าที่คาดว่าจะได้ประโยชน์จากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ กลุ่มธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเมือง
และเปิดประเทศ และกลุ่มที่มีโอกาสเติบโตทางธุรกิจสูง เพื่อเป็นทางเลือกให้กับนักลงทุน ผู้ที่ต้องการลงทุนในหุ้นเพื่อผลตอบแทนท่ี
ดีในระยะยาวแต่รับความเสี่ยงด้านราคาได้ไม่มาก เรายังคงแนะนำให้ทยอยลงทุน 

บริษัทขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นอย่างสูง ท่ีได้มอบความไว้วางใจให้บริษัทบริหารเงินลงทุนของท่าน บริษัท
ยังคงยืนยันในความตั้งใจและทุ่มเทความสามารถเพื่อบริหารเงินของท่านอย่างมีประสิทธิภาพสูงที่สุดต่อไป และหากท่านมีข้อสงสัย
ประการใด ท่านสามารถติดต่อมาได้ที่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด หมายเลขโทรศัพท์ 02-286-3484 
หรือท่ีอีเมล lhfund@lhfund.co.th 

ขอแสดงความนับถือ 

                         บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด 

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

รายชื่อผู้จัดการกองทุน 
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กองทุนเปิด แอล เอช เฟล็กซิเบ้ิล (LHFL) 
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กองทุนเปิด แอล เอช เฟล็กซิเบ้ิล (LHFL) 

ตารางเปรียบเทียบผลการดำเนินงานของ 
ข้อมูล ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 

 

 
 

 
 

ข้อมูล ณ วันที ่28 กุมภาพันธ์ 2565 

 
- เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของ

สมาคมบริษัทจัดการลงทุน 
- ผลการดำเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการ

ดำเนินงานในอนาคต 
- ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจ 
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กองทุนเปิด แอล เอช เฟล็กซิเบ้ิล (LHFL) 

รายงานสถานะการลงทนุ การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน 
มูลค่า ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 

 

รายละเอียดการลงทุนในหลักทรัพย์ 
มูลค่า ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 

 

 

มูลค่าตามราคาตลาด %NAV
122,347,646.82 98.83

เงินฝากธนาคาร 3,714,705.58 3.00
หุ้นสามญั 118,632,941.24 95.83

1,444,655.73 1.17
123,792,302.55 100มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ

ประเภทรายการค้างรับค้างจ่ายหรือหนี้สินอ่ืน ๆ

รายละเอียดการลงทุน

อัตราส่วน จ านวนเงินต้น มูลค่ายุติธรรม
(%) หรือ จ านวนหุ้น/ (บาท)

หน่วย

ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) 3.00 3,714,138.69 3,714,705.58
                รวมเงินฝากธนาคาร 3.00 3,714,705.58

หุ้นสามัญ

บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จ ากัด (มหาชน) 0.48 17,200.00 593,400.00
บริษัท เอส โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จ ากัด (มหาชน) 0.99 365,600.00 1,221,104.00

บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จ ากัด(มหาชน) 2.06 107,500.00 2,547,750.00

EXOTIC FOOD PUBLIC COMPANY LIMITED                                                                  0.91 61,400.00 1,123,620.00
บริษัท ที.เอ.ซี. คอนซูเมอร์ จ ากัด (มหาชน) 0.96 166,200.00 1,188,330.00

บริษัท การบินกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) 1.40 183,700.00 1,735,965.00
บริษัท เจดับเบ้ิลยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จ ากัด (มหาชน) 0.50 33,800.00 615,160.00
บริษัท ทา่อากาศยานไทย จ ากัด (มหาชน) 2.99 57,700.00 3,707,225.00
บริษัท บีทเีอส กรุ๊ป โฮลด้ิง จ ากัด (มหาชน) 0.98 127,800.00 1,214,100.00
บริษัท พรีเชียส ชิพป้ิง จ ากัด (มหาชน) 0.99 70,100.00 1,226,750.00
บริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) 0.99 137,800.00 1,226,420.00

บริษัท เงินติดล้อ จ ากัด (มหาชน) 1.51 49,700.00 1,863,750.00
บริษัท เจ เอ็ม ท ีเน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จ ากัด (มหาชน) 0.52 9,400.00 639,200.00
บริษัท เมอืงไทย แคปปิตอล จ ากัด (มหาชน) 0.54 12,900.00 664,350.00
บริษัท เอเซียเสริมกิจลีสซ่ิง จ ากัด (มหาชน) 3.06 77,400.00 3,792,600.00
บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) 1.03 58,300.00 1,276,770.00

 บริษัท เจ.อาร์.ดับเบ้ิลยู. ยูทลิิต้ี จ ากัด (มหาชน) 0.25 42,400.00 309,520.00
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ ากัด (มหาชน) 3.98 21,500.00 4,923,500.00

ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) 5.15 45,500.00 6,370,000.00
ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) 1.25 110,900.00 1,552,600.00
ธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) 4.97 37,600.00 6,147,600.00
ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) 2.23 22,000.00 2,761,000.00

           หมวดธุรกิจเงินทนุและหลักทรัพย์

           หมวดธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร

           หมวดธุรกิจธนาคาร

เงินฝากธนาคาร

           หมวดธุรกิจการทอ่งเทีย่วและสันทนาการ

           หมวดธุรกิจการแพทย์

           หมวดธุรกิจเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร

           หมวดธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์

รายละเอียด
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กองทุนเปิด แอล เอช เฟล็กซิเบ้ิล (LHFL) 

รายละเอียดการลงทุนในหลักทรัพย์ (ต่อ) 
มูลค่า ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2565 

 

อัตราส่วน จ านวนเงินต้น มูลค่ายุติธรรม
(%) หรือ จ านวนหุ้น/ (บาท)

หน่วย

บริษัท แอดเทค ฮับ จ ากัด (มหาชน) 0.40 14,200.00 493,450.00

บริษัท ช.การช่าง จ ากัด (มหาชน) 1.74 102,600.00 2,154,600.00

บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จ ากัด (มหาชน) 3.00 84,500.00 3,718,000.00

บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จ ากัด (มหาชน) 1.35 37,200.00 1,674,000.00

บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท ์จ ากัด  (มหาชน) 3.57 87,470.00 4,417,235.00
บริษัท ไทยออยล์ จ ากัด (มหาชน) 2.05 47,300.00 2,542,375.00
บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) 0.50 23,900.00 615,425.00
บริษัท บ้านปู จ ากัด (มหาชน) 0.95 107,800.00 1,175,020.00
บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) 5.65 177,100.00 6,995,450.00
บริษัท ปตท. ส ารวจและผลิตปิโตรเลียม จ ากัด (มหาชน) 4.07 36,900.00 5,036,850.00
บริษัท พลังงานบริสุทธ์ิ จ ากัด (มหาชน) 1.89 24,600.00 2,337,000.00

บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) 0.88 319,100.00 1,084,940.00
บริษัท บริทาเนีย จ ากัด (มหาชน) 1.74 184,500.00 2,158,650.00
บริษัท ศุภาลัย จ ากัด(มหาชน) 0.51 28,700.00 631,400.00
บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) 1.88 108,700.00 2,326,180.00
บริษัท ออริจ้ิน พร็อพเพอร์ต้ี จ ากัด (มหาชน) 1.07 111,700.00 1,329,230.00
บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จก.(มหาชน) 0.95 110,900.00 1,175,540.00
บริษัทเซ็นทรัลพัฒนา จ ากัด (มหาชน) 3.54 79,400.00 4,386,850.00

บริษัท คอมเซเว่น จ ากัด (มหาชน) 0.49 7,300.00 602,250.00
บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จ ากัด (มหาชน) 1.53 39,300.00 1,896,225.00
บริษัท ซีพี ออลล์ จ ากัด (มหาชน) 4.07 74,100.00 5,038,800.00
บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) 1.50 48,600.00 1,858,950.00
บริษัท เมก้า ไลฟ์ไซแอ็นซ์ จ ากัด (มหาชน) 0.50 14,500.00 623,500.00
บริษัท สยามแมค็โคร จ ากัด (มหาชน) 3.00 86,800.00 3,710,700.00
บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จ ากัด (มหาชน) 2.05 166,900.00 2,536,880.00

บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จ ากัด (มหาชน) 0.91 53,100.00 1,120,410.00

บริษัท วินเนอร์ย่ี เมดิคอล จ ากัด (มหาชน) 0.87 193,900.00 1,076,145.00

บริษัท เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ากัด (มหาชน) 1.00 100,700.00 1,238,610.00
บริษัท แพลน บี มเีดีย จ ากัด (มหาชน) 1.04 167,928.00 1,291,932.24
บริษัท เอเชียซอฟท ์คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) 1.52 77,300.00 1,886,120.00

บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด (มหาชน) 2.97 119,400.00 3,671,550.00
บริษัท เอ็นเอสแอล ฟู้ดส์ จ ากัด (มหาชน) 0.91 65,200.00 1,127,960.00
                รวมหุ้นสามัญ 95.83 118,632,941.24

98.83 122,347,646.82

รายการค้างจ่ายหรือหน้ีสินอ่ืน ๆ 1.17 1,444,655.73
100 123,792,302.55มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

           หมวดธุรกิจยานยนต์

           หมวดธุรกิจสินค้าอุปโภคบริโภค

           หมวดธุรกิจส่ือและส่ิงพิมพ์

           หมวดธุรกิจอาหารและเคร่ืองด่ืม

รวมเงินลงทุน

           หมวดธุรกิจประกันภัยและประกันชีวิต

           หมวดธุรกิจปิโตรเคมแีละเคมภัีณฑ์

           หมวดธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภค

           หมวดธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

           หมวดธุรกิจพาณิชย์

           หมวดธุรกิจบริการ

           หมวดธุรกิจบริการรับเหมาก่อสร้าง

รายละเอียด
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รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน 
มูลค่า ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 

 

 
 

สถาบันการจัดอันดับความน่าเชือ่ถือ TRIS Rating 
คำอธิบายการจัดอันดับเครดิตตราสารหนี้ระยะกลางและยาวมีอายุต้ังแต่ 1 ปีขึ้นไป 
AAA อันดับเครดิตสูงสุด มีความเสี่ยงต่ำที่สุด ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑส์ูงสุด 

และได้รับผลกระทบน้อยมากจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอ่ืน ๆ 
AA มีความเสี่ยงต่ำมาก ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงมาก แต่อาจได้รับ

ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอ่ืน ๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับ AAA 
A มีความเสี่ยงในระดับต่ำ ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูง แต่อาจได้รับ

ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอ่ืน ๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า 
BBB มีความเสี่ยงในระดับปานกลาง ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ที่เพียงพอ แต่

มีความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น  ๆ มากกว่า และอาจมีความสามารถในการ
ชำระหนี้อ่อนแอลงเมื่อเทียบกับอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า 

BB มีความเสี่ยงในระดับสูง ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ต่ำกว่าระดับปาน
กลาง และจะได้รับผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอ่ืน ๆ ค่อนข้างชัดเจน ซึ่งอาจส่งให้
ความสามารถในการชำระหนี้อยู่ในเกณฑ์ที่ไม่เพียงพอ 

B มีความเสี่ยงในระดับสูงมาก ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ต่ำ และอาจจะ
หมดความสามารถหรือความตั้งใจในการชำระหนี้ได้ตามการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และ
สิ่งแวดล้อมอ่ืน ๆ  

C มีความเสี่ยงในการผิดนัดชำระหนี้สูงที่สุด ผู้ออกตราสารหนี้ไม่มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นตาม
กำหนดอย่างชัดเจน โดยต้องอาศัยเง่ือนไขที่เอื้ออำนวยทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น  ๆ อย่างมากจึงจะมี
ความสามารถในการชำระหนี้ได้ 

D เป็นระดับท่ีอยู่ในสภาวะผิดนัดชำระหนี้ โดยผู้ออกตราสารหนี้ไม่สามารถชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นได้ตามกำหนด 
อันดับเครดิตจาก AA ถึง C อาจมีเครื่องหมายบวก (+) หรือลบ (-) ต่อท้ายเพื่อจำแนกความแตกต่างของคุณภาพของอันดับ

เครดิตภายในระดับเดียวกัน 

คำอธิบายการจัดอันดับเครดิตตราสารหนี้ระยะสั้นมีอายุต่ำกว่า 1 ปี 

T1 ผู้ออกตราสารหนี้มีสถานะท้ังทางด้านการตลาดและการเงินท่ีแข็งแกร่งในระดับดีมาก และนักลงทุนจะได้รับความคุ้มครอง
จากการผิดนัดชำระหนี้ที่ดีกว่าอันดับเครดิตในระดับอื่น ผู้ออกตราสารที่ได้รับอันดับเครดิตในระดับดังกล่าวซึ่งมี
เครื่องหมาย “+” ด้วยจะได้รับความคุ้มครองด้านการผิดนัดชำระหนี้ที่สูงยิ่งขึ้น 

T2 ผู้ออกตราสารหนี้มีสถานะทั้งทางด้านการตลาดและการเงินท่ีแข็งแกร่งในระดับดี และมีความสามารถในการชำระหนี้ระยะ
สั้นในระดับที่น่าพอใจ 

T3 ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระหนี้ระยะสั้นในระดับที่ยอมรับได้ 

    ประเภท                  ผู้ออก อันดับ มูลค่าตาม
ความน่าเช่ือถือ ราคาตลาด

เงินฝากธนาคาร ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) AA+(FITCH) 3,714,705.58               
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T4 ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระหนี้ระยะสั้นท่ีค่อนข้างอ่อนแอ 

อันดับเครดิตทุกประเภทที่จัดโดย TRIS Rating เป็นอันดับเครดิตตราสารหนี้ในตระกูลเงินบาท ซึ่งสะท้อนความสามารถในการ
ชำระหนี้ของผู้ออกตราสารโดยไม่รวมความเสี่ยงในการเปลี่ยนแปลงการชำระหนี้จากสกุลเงินบาทเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ 

นอกจากกนี้ TRIS Rating ยังกำหนด “แนวโน้มอันดับเครดิต” (Rating Outlook) เพื่อสะท้อนความเป็นไปได้ของการ
เปลี่ยนแปลงอันดับเครดิตของผู้ออกตราสารในระยะปานกลางหรือระยะยาว โดย TRIS Rating จะพิจารณาถึงโอกาสที่จะเกิดการ
เปลี่ยนแปลงของภาวะอุตสาหกรรมและสภาพแวดล้อมทางธุรกิจในอนาคตของผู้ออกตราสารที่อาจกระทบต่อความสามารถในการ
ชำระหนี้ ทั้งนี้ แนวโน้มอันดับเครดิตที่ออกให้แก่หน่วยงานหนึ่ง ๆ จะเทียบเท่ากับความสามารถในการชำระหนี้ของหน่วยงานนั้น ๆ 
แนวโน้มอันดับเครดิตแบ่งออกเป็น 4 ระดับ ได้แก่ 

Positive  หมายถึง อันดับเครดิตอาจปรับขึ้น 

Stable  หมายถึง อันดับเครดิตอาจไม่เปลี่ยนแปลง 

Negative หมายถึง อันดับเครดิตอาจปรับลดลง 

Developing หมายถึง อันดับเครดิตอาจปรับขึ้น ปรับลดลง หรือไม่เปลี่ยนแปลง 

สถาบันการจัดอันดับความน่าเชือ่ถือ Fitch Rating 
คำอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือระยะยาว สำหรับประเทศไทย 

AAA(tha) แสดงถึงระดับความน่าเช่ือถือขั้นสูงสุดของอันดับความน่าเชื่อถือภายในประเทศไทย ซึ่งกำหนดโดย Fitch โดยอันดับ
ความน่าเชื่อถือนี้จะมอบให้กับอันดับความน่าเช่ือถือท่ีมีความเสี่ยง “น้อยท่ีสุด” เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือ
ตราสารอื่นในประเทศไทย และโดยปกติแล้วจะกำหนดให้แก่ตราสารทางการเงินท่ีออกหรือค้ำประกันโดยรัฐบาล 

AA(tha) แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงมากเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย โดยระดับความ
น่าเชื่อถือของตราสารทางการเงินขั้นนี้ต่างจากผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเช่ือถือขั้น
สูงสุดของประเทศไทยเพียงเล็กน้อย 

BBB (tha) แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นปานกลางเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย อย่างไรก็
ดีมีความเป็นไปได้มากว่าการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์หรือสภาพทางเศรษฐกิจจะมีผลกระทบต่อความสามารถใน
การชำระหนี้ได้ตรงตามกำหนดเวลาของตราสารทางการเงินเหล่านี้มากกว่าตราสารหนี้อื่นที่ได้รับการจัดอันดับความ
น่าเชื่อถือในประเภทท่ีสูงกว่า 

BB (tha) แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือค่อนข้างต่ำเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย การชำระ
หนี้ตามเง่ือนไขของตราสารเหล่านี้ภายในประเทศนั้น ๆ มีความไม่แน่นอนในระดับหนึ่งและความสามารถในการชำระ
หนี้คืนตามกำหนดเวลาจะมีความไม่แน่นอนมากขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจในทางลบ 

B (tha) แสดงถึงระดับความน่าเช่ือถือขั้นต่ำอย่างมีนัยสำคัญเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย 
การปฏิบัติตามเง่ือนไขของตราสารหนี้และข้อผูกพันทางการเงินยังคงเป็นไปได้ในปัจจุบัน แต่ความมั่นคงยังจำกัดอยู่ใน
ระดับหนึ่งเท่านั้น และความสามารถในการชำระหนี้คืนตามกำหนดเวลาอย่างต่อเนื่องนั้นไม่แน่นอน ข้ึนอยู่กับสภาวะที่
เอื้อต่อการดำเนินธุรกิจและสภาพทางเศรษฐกิจ 
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กองทุนเปิด แอล เอช เฟล็กซิเบ้ิล (LHFL) 

CCC(tha), CC(tha), C(tha)   แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นต่ำมากเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศ
ไทย ความสามารถในการปฏิบัติตามข้อผูกพันทางการเงินข้ึนอยู่กับสภาวะที่เอื้อต่อการดำเนินธุรกิจและการพัฒนาทาง
เศรษฐกจิเพียงอย่างเดียว 

D(tha) อันดับความน่าเช่ือถือเหล่านี้ จะถูกกำหนดให้สำหรับองค์กรหรือตราสารหนี้ซึ่งกำลังอยู่ในภาวะผิดนัดชำระหนี้ใน
ปัจจุบัน 

คำอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือระยะสั้น สำหรับประเทศไทย 

F1 (tha) แสดงถึงระดับความสามารถข้ันสูงสุดในการชำระหนี้ตามเง่ือนไขของตราสารตรงตามกำหนดเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออก
ตราสารหรือตราสารอื่น ๆ ในประเทศไทย ภายใต้อันดับความน่าเช่ือถือนี้จะมอบให้สำหรับอันดับความน่าเช่ือถือที่มี
ความเสี่ยง “น้อยท่ีสุด” เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นในประเทศเดียวกันและโดยปกติแล้วจะกำหนดให้กับตรา
สารทางการเงินที่ออกหรือค้ำประกันโดยรัฐบาล ในกรณีที่มีระดับความน่าเช่ือถือสูงเป็นพิเศษจะมีสัญลักษณ์ “+”  
แสดงไว้เพิ่มเติมจากอันดับความน่าเช่ือถือท่ีกำหนด 

F2 (tha) แสดงถึงระดับความสามารถในการชำระหนี้ตามเง่ือนไขทางการเงินของตราสารตามกำหนดเวลาในระดับที่น่าพอใจ
เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่น ๆ ในประเทศไทย อย่างไรก็ดี ระดับความน่าเชื่อถือดังกล่าวยังไม่
อาจเทียบเท่ากับกรณีที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่สูงกว่า 

F3 (tha) แสดงถึงระดับความสามารถในการชำระหนี้ตามเง่ือนไขทางการเงินของตราสารตามกำหนดเวลาในระดับปานกลางเมื่อ
เปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่น ๆ ในประเทศไทย ความสามารถในการชำระหนี้ดังกล่าวจะมีความไม่
แน่นอนมากขึ้นไปตามความเปลี่ยนแปลงในทางลบในระยะสั้นมากกว่าตราสารที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่
สูงกว่า 

B (tha) แสดงถึงระดับความสามารถในการชำระหนี้ตามเง่ือนไขทางการเงินของตราสารตามกำหนดเวลาที่ไม่แน่นอนเมื่อ
เปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่น ๆ ในประเทศไทย ความสามารถในการชำระหนี้ดังกล่าวจะไม่แน่นอน
มากขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจแลการเงินในทางลบระยะสั้น 

C (tha) แสดงถึงระดับความสามารถในการชำระหนี้ตามเง่ือนไขทางการเงินของตราสารตามกำหนดเวลาที่ไม่แน่นอนสูงเมื่อ
เปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่น ๆ ในประเทศไทย ความสามารถในการปฏิบัติตามข้อผูกพันทางการเงิน
ขึ้นอยู่กับสภาวะที่เอื้อต่อการดำเนินธุรกิจและสภาพการณ์ทางเศรษฐกิจเท่านั้น 

D (tha) แสดงถึงการผิดนัดชำระหนี้ที่ได้เกิดขึ้นแล้วหรือกำลังจะเกิดขึ้น 

หมายเหตุประกอบการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระยะยาว ในระยะสั้น สำหรับประเทศไทย 

เครื่องบ่งช้ีพิเศษสำหรับประเทศไทย “tha” จะถูกระบุไว้ต่อจากอันดับความน่าเช่ือถือทุกระดับ เพื่อแยกความแตกต่างออก
จากการจัดอันดับความน่าเชื่อถือระดับสากล เครื่องหมาย “ + ” หรือ “ - ” อาจจะถูกระบุไว้เพิ่มเติมต่อจากอันดับความน่าเชื่อถือ
สำหรับประเทศหนึ่ง ๆ เพื่อแสดงถึงสถานะย่อยโดยเปรียบเทียบกันภายในอันดับความน่าเช่ือถือขึ้นหลัก ทั้งนี้ จะไม่มีการระบุ
สัญลักษณ์ต่อท้ายดังกล่าว สำหรับอันดับความน่าเชื่อถือระดับ “AAA (tha)” หรืออันดับที่ต่ำกว่า “CCC (tha)” 
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กองทุนเปิด แอล เอช เฟล็กซิเบ้ิล (LHFL) 

สำหรับอันดับความน่าเชื่อถือในระยะยาวและจะไม่มีการระบุสัญลักษณ์ต่อท้ายดังกล่าวสำหรับอันดับความน่าเชื่อถือในระยะ
สั้น นอกเหนือจาก “F1 (tha)” 

สัญญาณการปรับอันดับความน่าเช่ือถือ (Rating Watch) : สัญญาณการปรับอันดับความน่าเช่ือถือจะถูกใช้เพื่อแจ้งให้นัก
ลงทุนทราบว่ามีความเป็นไปได้ที่จะมีการเปลี่ยนแปลงอันดับความน่าเช่ือถือและแจ้งแนวโน้มทิศทางของการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว 
สัญญาณดังกล่าวอาจระบุเป็น “สัญญาณบวก” ซึ่งบ่งช้ีแนวโน้มในการปรับอันดับความน่าเช่ือถือให้สูงขึ้น “สัญญาณลบ”   จะบ่งช้ีแนวโน้ม
ในการปรับอันดับความน่าเช่ือถือให้ต่ำลง หรือ “สัญญาณวิวัฒน์” ในกรณีที่อันดับความน่าเช่ือถืออาจจะได้รับการปรับขึ้น ปรับลง 
หรือคงที่ โดยปกติสัญญาณการปรับอันดับความน่าเชื่อถือมักจะถูกระบุไว้สำหรับช่วงระยะเวลาสั้น ๆ 

 
 

รายงานสรุปเงินลงทุน 
มูลค่า ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 

 

 
 
 
 
 

 
รายชื่อหุ้นที่ลงทุน 10 อันดับแรก พร้อมสัดส่วนการลงทุน 

มูลค่า ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 
 

 
 
 

กลุ่มของตราสารการลงทุน มูลค่าตามราคาตลาด %NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทย/ตราสารภาครัฐต่างประเทศ -                                -              
(ข) ตราสารทีธ่นาคารทีม่กีฎหมายเฉพาะจัดต้ังข้ึน ธนาคารพาณิชย์ 3,714,705.58                   3.00             

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

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

สามารถลงทนุได้ (Non-Investment grade) หรือไมม่ ีRating

ล าดับ ช่ือหลักทรัพย์ ช่ือย่อ ร้อยละของเงินลงทุน
1 บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) PTT 5.65
2 ธนาคาร กรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) BBL 5.15
3 ธนาคาร กสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) KBANK 4.97
4 บริษัท ซี.พี.ออลล์  จ ากัด (มหาชน) CPALL 4.07
5 บริษัท ปตท. ส ารวจและผลิตปิโตรเลียม จ ากัด (มหาชน) PTTEP 4.07
6 บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ ากัด (มหาชน) ADVANC 3.98
7 บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จ ากัด  (มหาชน) GULF 3.57
8 บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จ ากัด (มหาชน) CPN 3.54
9 บริษัท เอเซียเสริมกิจลีสซ่ิง จ ากัด (มหาชน) ASK 3.06
10 บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จ ากัด (มหาชน) BLA 3.00

สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนสำหรับกลุ่มตราสารตาม (ง) เท่ากับ 0% NAV 
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กองทุนเปิด แอล เอช เฟล็กซิเบ้ิล (LHFL) 

รายงานการลงทุนที่ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน 
รอบปีบัญชีระหว่างวันที่ 1 มีนาคม 2564 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 

วันท่ี รายละเอียด การดำเนินการแก้ไข 
  

 
 

 
 
 

การใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น 
ผู้ลงทุนสามารถตรวจดูแนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงและการดำเนินการใช้สิทธิออกเสียงได้ที่ website ของบริษัท

จัดการ www.lhfund.co.th 
 
 
 

รายงานรายชื่อของบุคคลที่เกี่ยวข้อง ที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนรวม 
 กองทุนเปิด แอล เอช เฟล็กซิเบิ้ล มีการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องในรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที ่1 มีนาคม 2564  ถึงวันท่ี 
28 กุมภาพันธ์ 2565 ตามรายชื่อ ดังนี้ 

- บริษัทหลักทรัพย์แลนด์ แอนด์ เฮา้ส์ จำกัด (มหาชน) 

หมายเหตุ : ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบการทำธุรกรรมกับบุคคลท่ีเกี่ยวข้องกับกองทุนรวม ได้ท่ีบริษัทจัดการโดยตรง หรือท่ี website        
ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด www.lhfund.co.th และสำนักงานคณะกรรมการ 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 เฟล็กซิเบ้ิล (LHFL) 

การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนือ่งจากการใช้บริการบุคคลอื่นๆ (Soft Commission) 
 

 
 
 

ค่านายหน้าซ้ือขายหลักทรัพย ์
ต้ังแต่วันที่ 1 มีนาคม 2564 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 

 

 
หมายเหตุ *รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 

จ านวน บริษัทท่ีให้ผลประโยชน์ ข่าวสาร, บทวิเคราะห์ จัดเย่ียมชมบริษัท สัมมนา เหตุผลในการรับผลประโยชน์

1 บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จ ากัด (มหาชน) P - P เพ่ือประโยชน์ในการลงทุนของกองทนุ
2 บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมโิก้ จ ากัด (มหาชน) P - - เพ่ือประโยชน์ในการลงทุนของกองทนุ
3 บริษัทหลักทรัพย์ โนมรูะ พัฒนสิน จ ากัด (มหาชน) P - - เพ่ือประโยชน์ในการลงทุนของกองทนุ
4 บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) P P P เพ่ือประโยชน์ในการลงทุนของกองทนุ
5 ธนาคารทหารไทยธนชาต จ ากัด(มหาชน) P - - เพ่ือประโยชน์ในการลงทุนของกองทนุ
6 บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีต้ี จ ากัด P - P เพ่ือประโยชน์ในการลงทุนของกองทนุ
7 บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากัด(มหาชน) P - - เพ่ือประโยชน์ในการลงทุนของกองทนุ
8 ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จ ากัด (มหาชน) P - - เพ่ือประโยชน์ในการลงทุนของกองทนุ
9 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ P - - เพ่ือประโยชน์ในการลงทุนของกองทนุ
10 ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จ ากัด (มหาชน) P - - เพ่ือประโยชน์ในการลงทุนของกองทนุ
11 ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จ ากัด (มหาชน) P - - เพ่ือประโยชน์ในการลงทุนของกองทนุ
12 บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จ ากัด (มหาชน) P P P เพ่ือประโยชน์ในการลงทุนของกองทนุ
13 บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จ ากัด P - - เพ่ือประโยชน์ในการลงทุนของกองทนุ
14 บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จ ากัด (มหาชน) P P P เพ่ือประโยชน์ในการลงทุนของกองทนุ
15 บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จ ากัด (มหาชน) P P P เพ่ือประโยชน์ในการลงทุนของกองทนุ
16 บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จ ากัด P - - เพ่ือประโยชน์ในการลงทุนของกองทนุ
17 บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จ ากัด P - P เพ่ือประโยชน์ในการลงทุนของกองทนุ
18 บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย เวลท์ จ ากัด P - - เพ่ือประโยชน์ในการลงทุนของกองทนุ
19 บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จ ากัด (มหาชน) P P P เพ่ือประโยชน์ในการลงทุนของกองทนุ
20 บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จ ากัด P P P เพ่ือประโยชน์ในการลงทุนของกองทนุ
21 บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จ ากัด (มหาชน) P P P เพ่ือประโยชน์ในการลงทุนของกองทนุ
22 บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จ ากัด (มหาชน) P - - เพ่ือประโยชน์ในการลงทุนของกองทนุ
23 บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จ ากัด P P P เพ่ือประโยชน์ในการลงทุนของกองทนุ
24 บริษัทหลักทรัพย์อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) P - - เพ่ือประโยชน์ในการลงทุนของกองทนุ
25 บริษัทหลักทรัพย์พัฒนสิน จ ากัด (มหาชน) P P P เพ่ือประโยชน์ในการลงทุนของกองทนุ
26 บริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) P P P เพ่ือประโยชน์ในการลงทุนของกองทนุ
27 บริษัทหลักทรัพย์ธนชาต จ ากัด (มหาชน) P P P เพ่ือประโยชน์ในการลงทุนของกองทนุ
28 บริษัทหลักทรัพย์ ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จ ากัด P - - เพ่ือประโยชน์ในการลงทุนของกองทนุ
29 บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบีเอสที จ ากัด (มหาชน) P P P เพ่ือประโยชน์ในการลงทุนของกองทนุ

ล าดับ ช่ือบริษัทนายหน้า ค่านายหน้า อัตราส่วน

(บาท) (%)
1 บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จ ากัด (มหาชน) 373,709.49 20.42
2 บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จ ากัด (มหาชน)  290,864.71 15.89
3 บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จ ากัด 224,783.22 12.28
4 บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จ ากัด (มหาชน) 205,981.20 11.26
5 บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบีเอสที จ ากัด (มหาชน) 182,766.86 9.99
6 บริษัท หลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 170,621.17 9.32
7 บริษัทหลักทรัพย์ เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จ ากัด 93,272.05 5.10
8 บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จ ากัด 89,610.30 4.90
9 บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จ ากัด 62,152.34 3.40
10 บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จ ากัด 45,815.46 2.50
11 บริษัทหลักทรัพย์ โนมรูะ พัฒนสิน จ ากัด (มหาชน) 43,226.03 2.36
12 บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จ ากัด (มหาชน) 32,507.26 1.78
13 บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จ ากัด 14,717.67 0.80

1,830,027.76 100.00รวม
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กองทุนเปิด แอล เอช เฟล็กซิเบ้ิล (LHFL) 

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน (Portfolio Turnover Ratio: PTR) 
มูลค่า ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 

 
 
 
 

ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3  
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 

ผู้ถือหน่วย (ราย) สัดส่วน (ร้อยละ) 
1 90.6525 

 

 
ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม  

สำหรับรอบระยะเวลาต้ังแต่วันที่ 1 มีนาคม 2564 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 

 
 

 
 

ช่ือกองทุน PTR

กองทนุเปิด แอล เอช เฟล็กซิเบ้ิล 4.3955

รายการท่ีเรียกเกบ็

1. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จา่ยรวมทัง้หมดท่ีประมาณการได้ (หน่วย : พนับาท) เรียกเกบ็จริง

 ● ค่าธรรมเนยีมการจดัการ (Management Fee) ไม่เกนิรอ้ยละ 2.68 2,179.32 1.98145

 ● ค่าธรรมเนยีมผูดู้แลผลประโยชน์ (Trustee Fee) ไม่เกนิรอ้ยละ 0.11 29.42 0.02675

 ● ค่าธรรมเนยีมนายทะเบยีน (Registrar Fee) ไม่เกนิรอ้ยละ 0.16 168.02 0.15277

 ● ค่าทีป่รกึษาการลงทุน (Advisory Fee) ไม่มี ไม่มี

 ● ค่าใช้จ่ายอืน่ๆ : - ไม่เกนิรอ้ยละ 0.26 144.33 0.13122

- ค่าสอบบญัช ี(Audit Fee) 45.00 0.04091

- ค่าจดัตัง้และจดทะเบยีนกองทุน (Setup and Registered Fund) 0.00 0.00000

- ค่าใช้จ่ายในการจดัท า จดัพมิพร์ายงานถงึผูถ้อืหน่วย 0.87 0.00079

- ค่าใช้จ่ายอืน่ๆ ในการด าเนนิโครงการ  (Others Operating  Expense) 98.46 0.08952

2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จา่ยรวมท่ีประมาณการไม่ได้

รวมค่าใช้จา่ยทัง้หมด ไม่เกินร้อยละ 3.21 2,521.09 2.29219

ค่าใช้จ่ายในการซือ้ขายหลกัทรพัย์ 1,830.03 1.66387

หมายเหตุ :

    ค่าธรรมเนยีมต่าง ๆ ทีเ่กดิขึน้จากการซือ้ขายหลกัทรพัย์

1) ค่าธรรมเนยีมและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ รวมภาษมีลูค่าเพิม่ หรอืภาษธุีรกจิเฉพาะ หรอืภาษอีืน่ใด (ถ้าม)ี แต่ยงัไม่รวมค่า นายหน้าซือ้ ขายหลกัทรพัยแ์ละ

2) ค่าธรรมเนยีมค่าใช้จ่ายทีเ่รยีกเก็บจากกองทุนรวม เมือ่รวมกนัทัง้หมดแลว้ต้องไม่เกนิอตัรารอ้ยละ 3.21 ต่อปี ของมลูค่าทรพัยส์นิสทุธขิองกองทุนรวม

จ่ายตามจรงิ

จ่ายตามจรงิ

จ่ายตามจรงิ

จ่ายตามจรงิ

จ่ายตามจรงิ

ร้อยละของมลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิ

ตามโครงการ

ไม่มี








































