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กองทุนเปิด แอล เอช เอม็ เอส เฟลก็ซิเบ้ิล (LHMSFL) 

กองทุนเปิด แอล เอช เอม็ เอส เฟลก็ซิเบ้ิล (LHMSFL) 

ประเภทโครงการ :  กองทุนรวมผสมแบบไม่ก ำหนดสดัส่วนกำรลงทุนในตรำสำรแห่งทุน ประเภทรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน   
 

นโยบายการลงทุน :  กองทุนจะลงทุนในหรอืมไีวซ้ึง่ตรำสำรแห่งทุนทีม่แีนวโน้มกำรเตบิโตทำงธุรกจิ หรอืมปัีจจยัพืน้ฐำน
ด ีตรำสำรแห่งหนี้ ตรำสำรกึง่หนี้กึง่ทุน ใบส ำคญัแสดงสทิธ ิเงนิฝำกธนำคำร รวมถงึหลกัทรพัยห์รอื
ทรพัย์สินอื่นหรือกำรหำดอกผลโดยวิธีอื่นตำมที่คณะกรรมกำร ก.ล.ต. หรอืส ำนักงำนประกำศ
ก ำหนด ทัง้นี้ กำรลงทุนในตรำสำรแห่งทุนจะมสีดัส่วนตัง้แต่รอ้ยละ 0 - 100 ของมลูค่ำทรพัยส์นิสุทธิ
ของกองทุน โดยผู้จดักำรกองทุนจะปรบัสดัส่วนกำรลงทุนและกลยุทธ์กำรลงทุนให้เหมำะสมกับ
สภำวกำรณ์และกำรคำดกำรณ์ลงทุนในแต่ละขณะ เพื่อสร้ำงผลตอบแทนที่ดีจำกกำรลงทุน และ
ค ำนึงถึงควำมเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นเป็นส ำคญั ซึ่งหำกผู้จดักำรกองทุนพิจำรณำว่ำตรำสำรทุนมคีวำม
เหมำะสมที่จะลงทุน ผู้จดักำรกองทุนจะพจิำรณำลงทุนในหุ้นของบรษิัทขนำดกลำงและขนำดเล็ก
เป็นอันดับแรก แต่หำกกำรลงทุนในหุ้นของบริษัทขนำดกลำงและขนำดเล็กไม่เป็นไปตำมที่
คำดกำรณ์ไว้ ผูจ้ดักำรกองทุนอำจจะพจิำรณำลงทุนในหุ้นกลุ่มอื่น ทัง้นี้เพื่อประโยชน์ของกองทุน
เป็นหลกั 

ทัง้นี้ กองทุนอำจจะพจิำรณำลงทุนในหน่วย private equity ตำมประกำศส ำนักงำนคณะกรรมกำร 
ก.ล.ต. ไม่เกนิรอ้ยละ 20ของมลูค่ำทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุน 

กองทุนอำจลงทุนหรอืมีไว้ซึ่งสญัญำซื้อขำยล่วงหน้ำ (Derivatives) เพื่อลดควำมเสี่ยง (Hedging) 
โดยเป็นไปตำมหลกัเกณฑ์หรอืไดร้บัควำมเหน็ชอบจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. โดยจะไม่
ลงทุนในหรอืมีไว้ซึ่งตรำสำรที่มลีกัษณะของสญัญำซื้อขำยล่วงหน้ำแฝง (Structured Notes) ตรำ
สำรทุนของบรษิทัทีไ่ม่ไดจ้ดทะเบยีนในตลำดหลกัทรพัย์ฯ (Unlisted securities) รวมถงึตรำสำรหนี้
ที่มอีนัดบัควำมน่ำเชื่อถือต ่ำกว่ำที่สำมำรถลงทุนได้ (non – investment grade) และตรำสำรหนี้ที่
ไม่ไดร้บักำรจดัอนัดบัควำมน่ำเชื่อถอื (Unrated Securities) 

ทัง้นี้ กองทุนอำจลงทุนในหรอืมไีวซ้ึ่งตรำสำรแห่งหนี้ทีม่อีนัดบัควำมน่ำเชื่อถอืทีต่วัตรำสำรหรอืทีผู่้
ออกตรำสำรต ่ำกว่ำทีส่ำมำรถลงทุนได ้(Non-investment grade) ตรำสำรหนี้ทีไ่ม่ไดร้บักำรจดัอนัดบั
ควำมน่ำเชื่อถือ (Unrated Securities) หรือตรำสำรทุนของบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลำด
หลักทรัพย์ฯ (Unlisted Securities) เฉพำะในกรณีที่ตรำสำรหนี้นั ้นได้รับกำรจัดอันดับควำม
น่ำเชื่อถือที่ตวัตรำสำรหรอืที่ผู้ออกตรำสำรในอนัดบัที่สำมำรถลงทุนได้ ( Investment Grade) หรอื
จดทะเบยีนในตลำดหลกัทรพัย ์(Listed Securities) แลว้แต่กรณี ในขณะทีก่องทุนลงทุนเท่ำนัน้ 
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เรยีน ท่ำนผูถ้อืหน่วยลงทุน 

 กองทุนเปิด แอล เอช เอม็ เอส เฟลก็ซเิบิล้ 

 
 บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดักำรกองทุน แลนด์ แอนด ์เฮำ้ส ์จ ำกดั ขอน ำส่ง “รำยงำนสรุปสถำนะกำรลงทุน” เพื่อรำยงำน   ผล
กำรด ำเนินงำนของกองทุนตัง้แต่วนัที ่1 กรกฎำคม 2562 ถงึวนัที ่30 มถิุนำยน 2563 มำเพื่อโปรดทรำบ 
 

สภาพตลาดในรอบบญัชีตัง้แต่วนัท่ี 1 กรกฎาคม 2562 ถึงวนัท่ี 30 มิถนุายน 2563 

 SET Index เดอืน ก.ค. 2562 ตลำดหุน้พกัตวัหลงัจำกที่ปรบัตวัขึน้อย่ำงรอ้นแรงกว่ำ 110 จุด (+6.8%) ในเดอืน ม.ิย. ทีผ่่ำนมำ 

โดยในเดอืนนี้ตลำดยงัคงคำดหวงั Fed จะปรบัลดอตัรำดอกเบีย้ รฐับำลกลบัสู่ระบอบประชำธปิไตยเตม็รปูแบบ ส่งผลใหส้ถำบนัจดัอนัดบั

ควำมน่ำเชื่อถือของต่ำงประเทศ อำทิ Fitch rating และ Moody ปรบัเพิ่ม Outlook ของประเทศขึ้นจำก Stable เป็น Positive ส่งผลให ้

Fund flow ต่ำงชำติยังไหลเข้ำตลำดหุ้นไทยอย่ำงต่อเนื่อง อย่ำงไรก็ตำมด้วยดัชนีที่ปรบัขึ้นร้อนแรงไปแล้วในเดือนที่ผ่ำนมำท ำให ้

Valuation ของ SET เริม่ตงึตวั,ตวัเลขเศรษฐกจิยงัอ่อนแอ โดยเฉพำะตวัเลขกำรส่งออกเดอืน ม.ิย. (ไม่รวมทองค ำ และน ้ำมนั) หดตวัมำก

ถงึ 8%yoy หดตวัมำกสุดในรอบ 3 ปีครึง่ ปัญหำภยัแล้งรุนแรงและขยำยตวัเป็นวงกวำ้งไปในหลำยพืน้ที ่อกีทัง้ผลประกอบกำรของบรษิทั

จดทะเบยีนในไตรมำส 2/2562 มสีญัญำณชะลอตวั กลุ่มธนำคำรแมง้บกำรเงนิจะออกมำตำมตลำดคำดแต่เริม่เหน็สญัญำณ NPL สูงขึน้ใน

หลำยภำคธุรกิจ อีกทัง้ยงัมปัีจจยัลบจำกกำรออกมำตรกำรสกดักำรเก็งก ำไรค่ำเงนิบำทของแบงก์ชำต ิปัจจยัเหล่ำนี้กดดนัใหน้ักลงทุน

สถำบนัเดนิหน้ำขำยปรบัพอรต์กดดนั SET Index ตลอดทัง้เดอืน 

โดยในช่วงเดอืน ส.ค. 2562 SET Index ปรบัตวัลงในทศิทำงเดยีวกบัตลำดหุ้นต่ำงประเทศเนื่องจำกนักลงทุนกลบัมำกงัวลต่อ

ปัญหำสงครำมกำรค้ำที่รุนแรงมำกขึ้นหลงัจำกจีนและสหรฐัอเมรกิำต่ำงประกำศเพิ่มภำษีน ำเขำ้สินค้ำระหว่ำงกันเพิ่มขึ้น นอกจำกนี้ 

นักลงทุนยงัเทขำยสนิทรพัย์เสี่ยงเนื่องจำกกงัวลกบัภำวะเศรษฐกิจถดถอยหลงัจำกอตัรำผลตอบแทนพนัธบตัรรฐับำลสหรฐัเกิดภำวะ 

Invert yield curve นอกจำกนี้ภำยในประเทศก็มีปัจจัยกดดันเช่นกัน อำทิ GDP ไตรมำส 2/2562 ขยำยตัว 2.3% ต ่ำสุดในรอบ 19  

ไตรมำส, เกิดเหตุระเบิด 9 จุด ในพื้นที่ของกรุงเทพฯ และ ผู้ตรวจกำรแผ่นดนิยื่นให้ศำลรฐัธรรมนูญวนิิจฉัยปมถวำยสตัย์ของนำยกฯ 

กดดนัให ้Set Index ณ สิน้เดอืน ส.ค. ลดลง 57 จุด (-3.3%) ปิดทีร่ะดบั 1,655 จุด แต่อย่ำงไรกต็ำมยงัคงมปัีจจยับวกทีค่ำดว่ำจะส่งผลดตี่อ

ตลำดหุน้ไดแ้ก่ กนง. มมีต ิ5:2 เสยีงใหล้ดอตัรำดอกเบี้ยนโยบำย 0.25% เป็น 1.5% ซึง่เป็นกำรลดอตัรำดอกเบี้ยเป็นครัง้แรกในรอบ 4 ปี 

และครม. อนุมตัมิำตรกำรกระตุ้นเศรษฐกิจ 3 ด้ำนมูลค่ำ 3.2 แสนล้ำนบำท เน้นมำตรกำรเร่งด่วน อำท ิแก้ปัญหำภยัแล้ง และช่วยเหลอื 

ค่ำครองชพีซึง่คำดว่ำจะสำมำรถกระตุน้เศรษฐกจิได ้

กำรซื้อขำยของตลำดหุน้ไทยในเดอืนกนัยำยนมคีวำมผนัผวนค่อนขำ้งสูง โดยจติวทิยำของตลำดหุน้ไทยดขีึน้ในช่วงครึง่แรก

ของเดอืน ตำมปัจจยับวกจำกต่ำงประเทศไม่ว่ำจะเป็นข่ำวสำรดำ้นสงครำมกำรค้ำที่ผ่อนคลำยลง รวมทัง้กำรที่ธนำคำรกลำงหลกั ๆ  
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ไดป้ระกำศมำตรกำรกระตุ้นทำงกำรเงนิเพิม่เติม อย่ำงไรก็ดหีลงัจำกดชันีฯ ปรบัขึ้นทดสอบระดบั 1,680 จุดหลำยครัง้ (ซึ่งเป็นระดบั

ส ำคญัทัง้เชงิ technical และ PE band) และไม่สำมำรถผ่ำนไปได้ ส่งผลให้มแีรงขำยท ำก ำไรออกมำค่อนขำ้งมำกในช่วงครึ่งหลงัของ

เดอืนกนัยำยน ผนวกกบัมแีรงขำยจำกฝัง่นักลงทุนสถำบนัในประเทศออกมำเพิม่เตมิ ซึง่คำดว่ำจะเป็นผลจำกกำรส ำรองเงนิสดเพื่อจอง

ซื้อหุ้น IPO และหุน้ PO ของบรษิทัขนำดใหญ่ต่ำง ๆ ขณะทีใ่นสปัดำห์สุดทำ้ยของเดอืนนัน้ พบว่ำแรงขำยเริม่เบำบำงลงจำกทุกฝ่ำย 

และตลำดหุ้นไทยเริม่สร้ำงฐำนได้อีกครัง้หนึ่ง ภำพรวมทัง้เดือนจึงพบว่ำตลำดหุ้นไทยมีควำมผนัผวนค่อนขำ้งสูงและปิดปรบัลดลง

เลก็น้อยจำกเดอืนก่อนหน้ำนัน้ ทัง้นี้ดชันีฯ ปิดเดอืนที ่1,637.22 ลดลง 1.07% ดว้ยมลูค่ำกำรซื้อขำยเฉลีย่ต่อวนัที ่5.67 หมื่นลำ้นบำท 

ในเดอืน ต.ค. 2562 ดชันีตลำดหลกัทรพัย์ผนัผวนในทศิทำงลงเนื่องจำกนักลงทุนกงัวลต่อภำวะเศรษฐกิจชะลอตวั หลงัจำก

ตวัเลขชี้น ำเศรษฐกจิของไทยในหลำยกจิกรรมยงัหดตวัลงอย่ำงต่อเนื่อง น ำโดย ดชันีควำมเชื่อมัน่ผูบ้รโิภคเดอืน ก.ย. ต ่ำสุดในรอบ 3 

ปี, ตวัเลขส่งออกเดอืน ก.ย. หดตวัต่อเนื่องอกี 1.4% ส่งผลใหย้อดรวม 9M19 ตดิลบ 2.1%, หน่วยงำนทำงเศรษฐกจิทยอยลดเป้ำ GDP 

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

เหลอืขยำยตวั 2.9% จำกเดมิคำดขยำยตวั 3.5% ปัจจยัลบดงักล่ำวกดดนัใหน้ักลงทุนเทขำยหุน้ในกลุ่มธนำคำรเพรำะเชื่อว่ำเศรษฐกจิที่

ชะลอตวัจะท ำให้อตัรำกำรเติบโตของสนิเชื่อลดลงและยงัน ำมำซึ่งหนี้ NPLs ที่สูงขึ้น อีกทัง้ยงัมกีำรขำยหุ้นในกลุ่ม Real sector เพื่อ 

ลดควำมเสีย่งก่อนทีบ่รษิทัเหล่ำนี้จะประกำศงบไตรมำส 3/2562 โดยคำดว่ำผลประกอบกำรของบรษิทัจดทะเบยีนส่วนใหญ่จะออกมำไม่

ด ีโดยเฉพำะกลุ่มธุรกิจโรงกลัน่และปิโตรเคม ีโดยมูลค่ำกำรซื้อขำยเฉลี่ยเดอืน ต.ค. 2562 49,577 ล้ำนบำท ลดลง 12.6%mom นัก

ลงทุนต่ำงชำตขิำยสุทธ ิ2,325 ลำ้นบำท  

ตลำดหุน้ไทยในเดอืน พ.ย. 2562 ซื้อขำยดว้ยควำมผนัผวนค่อนขำ้งสูง ตำมปัจจยัทัง้ต่ำงประเทศและในประเทศทีม่ที ัง้บวกและ

ลบคละกนั ก่อนที่ดชันีฯ จะปิดไม่เปลี่ยนแปลงมำกนักจำกสิ้นเดอืน ต.ค. โดยดชันีตลำดหุ้นไทยปรบัขึ้นค่อนขำ้งดใีนสปัดำห์แรกของ

เดอืน รบัข่ำวบวกจำกต่ำงประเทศเกี่ยวกบัโอกำสที่จะเกิดดลีกำรค้ำระหว่ำงสหรฐัฯ และจนี และควำมเสี่ยงที่ลดลงต่อเศรษฐกิจสหรฐัฯ 

ถดถอย อย่ำงไรก็ดตีลำดหุ้นไทยเผชิญแรงขำยค่อนขำ้งมำกในช่วงกลำงเดือน จำกปัจจยัลบประกอบด้วย 1) กระแสข่ำวเกี่ยวกบักำร

เจรจำกำรค้ำและดลีกำรค้ำพลกิมำเป็นลบเป็นช่วงๆ 2) ผลประกอบกำร บจ.ไทยไตรมำส 3/2562 ต ่ำกว่ำที่นักวเิครำะห์คำดกำรณ์ และ  

3) ตวัเลข GDP ไตรมำส 3/2562 ของไทยเตบิโตต ่ำกว่ำทีต่ลำดคำดกำรณ์ไว ้ทัง้นี้ในช่วงสปัดำห์สุดทำ้ยของเดอืน ดชันี SET ฟ้ืนตวัจำก

ทีล่งไปทดสอบแถว ๆ ระดบัต ่ำสุดของรอบ ที ่1,580 จุด ตำมข่ำวกำรเจรจำกำรคำ้ทีก่ลบัมำเป็นบวกอกีครัง้ ผนวกกบักำรทยอยประกำศ

มำตรกำรกระตุ้นเศรษฐกิจของรฐับำลไทยก่อนที่ตลำดหุ้นจะผนัผวนทำงลงอีกครัง้ช่วงสิ้นเดือน หลงัประธำนำธิบดีทรมัป์ลงนำมใน

กฎหมำยตดิตำมควำมเป็นอสิระของฮ่องกง ซึง่ส่งผลใหท้ำงกำรจนีแถลงประณำมสหรฐัฯ และสรำ้งควำมกงัวลต่อกำรเจรจำกำรคำ้ 

ตลำดหุ้นไทยในเดอืน ธ.ค. ยงัคงซื้อขำยดว้ยควำมผนัผวนที่สูง โดย SET Index แกว่งตวัลงในช่วงครึง่แรกของเดอืน ไปท ำ

จุดต ่ำสุดของเดือน ที่ 1,543.22 เมื่อวนัที่ 17 ธ.ค. ด้วยแรงกดดนัจำกแนวโน้มเศรษฐกิจไทยที่ยงัอยู่ในช่วงถูกปรบัลดประมำณกำร

ต่อเนื่อง ทัง้ส ำหรบัปี 2562 และปี 2563 ผนวกกบัควำมกงัวลต่อปัจจยักำรเมอืงทัง้ประเดน็ควำมเคลื่อนไหวนอกสภำ และคะแนนเสยีง

ของรฐับำลในสภำฯ ทีไ่ม่ไดแ้ขง็แกร่งมำกนัก อย่ำงไรกด็ ีในช่วงครึง่หลงัของเดอืนนัน้ SET Index ฟ้ืนตวัไดบ้้ำงแมป้รมิำณกำรซื้อขำย

จะค่อนขำ้งเบำบำงและยงัไม่กำรยนืยนักำรปรบัตวัขึน้ชดัเจนมำกนัก โดยปัจจยัสนับสนุนกำรรบีำวดไ์ดแ้ก่  1) ประเดน็กำรเจรจำกำรคำ้

ระหว่ำงสหรฐัฯ และจีน ซึ่งสำมำรถตกลงดีลกำรค้ำในเฟสแรกได้ และจะมีกำรลงนำมกันหลงัช่วงหยุดปีใหม่   2) กำรฟ้ืนตัวของ 
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รำคำน ้ำมนัดบิซึง่ไดส่้งผลดตี่อหุน้ตวัหลกั ๆ ในกลุ่มพลงังำนและกลุ่มปิโตรเคม ี 3) แรงซื้อกลบัในหุน้จ ำพวกทีเ่รยีกว่ำ global cyclical 

plays ทีร่ำคำหุน้ไดป้รบัลดลงค่อนขำ้งมำกในช่วงก่อนหน้ำนี้ โดยมปัีจจยักระตุน้รำคำหุน้จำกแนวโน้มภำคกำรผลติและแนวโน้มกำรคำ้

ของโลกที่น่ำจะดูดีขึ้นบ้ำงในปี 2563 ทัง้นี้  ดชันีฯ ปิดเดือน ธ.ค. และปี 2562 ที่ 1,579.84 จุด ลดลง 0.68% จำกเดือนก่อนหน้ำ  

ดว้ยมูลค่ำกำรซื้อขำยเฉลีย่ 4.68 หมื่นลำ้นบำท (5.20 หมื่นล้ำนบำทในเดอืน พ.ย.) ดำ้นนักลงทุนต่ำงชำตขิำยสุทธ ิ2.45 หมื่นลำ้นบำท 

นักลงทุนสถำบันในประเทศซื้อสุทธิ 2.48 หมื่นล้ำนบำท พอร์ต บล. ขำยสุทธิ 1.9 พันล้ำนบำท และนักลงทุนรำยบุคคลซื้อสุทธ ิ 

1.6 พนัลำ้นบำท  

ตลำดหุน้ไทยในเดอืน ม.ค. 2563 ปรบัตวัลดลงค่อนขำ้งแรง และซื้อขำยดว้ยควำมผนัผวนสูง โดยในช่วงครึง่แรกของเดอืน SET 

Index ซื้อขำยอยู่ในกรอบแคบ ๆ และมชี่วงปรบัขึน้ไดบ้้ำง หลงัจำกนักลงทุนมคีวำมหวงัมำกขึน้ต่อกำรฟ้ืนตวัของเศรษฐกจิโลกหลงัจำก

สหรฐัฯ และจนีบรรลุดลีกำรคำ้เฟสที ่1 ได้ ณ วนัที ่15 ม.ค. อย่ำงไรกด็ี ในช่วงครึง่หลงัของเดอืน พบว่ำภำวะกำรลงทุนในตลำดหุน้ไทย

เป็นลบมำกขึน้อย่ำงชดัเจน หลงัจำกประเทศจนีมกีำรระบำดอย่ำงหนักของ Coronavirus และพบกำรตดิเชือ้ในต่ำงประเทศเป็นครัง้แรกใน

วนัที่ 20 ม.ค. ส่งผลให้ทำงกำรจีนตัดสินใจห้ำม package tour ในประเทศจีนท ำกำรขำยทัวร์ให้นักท่องเที่ยว กระทบแนวโน้มกำร

ท่องเทีย่วและเศรษฐกจิไทยอย่ำงมนีัยส ำคญั และน ำไปสู่กำรปรบัลดประมำณกำรเศรษฐกจิเพิม่เตมิในช่วงหลำยวนัทีผ่่ำนมำ นอกจำกนี้

ประเดน็เศรษฐกจิภำยในประเทศกม็คีวำมไม่แน่นอนมำกขึน้ หลงัจำกประเดน็กำรเสยีบบตัรแทนกนัของ ส.ส. บำงรำย ท ำใหต้้องมกีำรยื่น

ศำลฯ ตคีวำม พ.ร.บ. งบประมำณปี 2563 ทีผ่่ำนสภำฯ ไปแล้ว ดชันีฯ ปิดที ่1,514.14 ลดลง 4.16% ดว้ยมูลค่ำกำรซื้อขำยเฉลี่ยต่อวนัที ่

6.25 หมื่นล้ำนบำท (4.68 หมื่นล้ำนบำทในเดอืน ธ.ค. 2562) ดำ้นนักลงทุนต่ำงชำตขิำยสุทธ ิ1.73 หมื่นล้ำนบำท สถำบนัภำยในประเทศ

ขำยสุทธ ิ1.23 หมื่นลำ้นบำท พอรต์ บล. ขำยสุทธ ิ821 ลำ้นบำท และนักลงทุนรำยบุคคลซื้อสุทธ ิ3.05 หมื่นลำ้นบำท  

ตลำดหุ้นไทยในเดือน ก.พ. 2553 ปรบัตัวลดลงแรงมำก โดยปัจจยัลบที่ส ำคญัได้แก่กำรระบำดของโคโรนำไวรสั Covid-19  

ทีก่ระจำยออกไปในหลำยทวปี ไม่เพยีงแต่ในประเทศจนีเท่ำนัน้ ส่งผลใหค้วำมเสีย่งของเศรษฐกจิโลกชะลอตวัไดย้กระดบัขึน้ค่อนขำ้งมำก 

ขณะที่กำรบรหิำรจดักำรไวรสัดงักล่ำวภำยในประเทศไทย เผชญิควำมท้ำทำยมำกขึ้น หลงัจำกมผีูป่้วยที่ปกปิดขอ้มูลกำรเดนิทำงส่งผล

ให้ประชำชนจ ำนวนหนึ่งมคีวำมเสีย่งจะตดิไวรสั ซึ่งประเด็นข่ำวดงักล่ำวได้กดดนั SET Index อย่ำงหนักในช่วงปลำยเดอืน ก.พ. ทัง้นี้  

ในเดอืน ก.พ. ยงัเป็นช่วงรำยงำนผลประกอบกำรไตรมำส 4/2562 ซึ่งตวัเลขผลประกอบกำรส่วนใหญ่ออกมำไม่สดใส เป็นปัจจยักดดนั

รำคำหุน้อกีทำงหนึ่ง เนื่องจำกมโีอกำสค่อนขำ้งสูงทีน่ักวเิครำะห์จะทยอยปรบัลดประมำณกำร GDP และ EPS ของตลำดหุน้ไทยอกีรอบ

หนึ่งจำกปัจจยัลบต่ำง ๆ ขำ้งต้น และเรำพบว่ำปัจจยัลบต่ำง ๆ ดงักล่ำวไดบ้ดบงัพฒันำกำรเชงิบวกทำงกำรเมอืงหลำยประกำรในเดอืน 

ก.พ. ทัง้นี้ดชันีฯ ปิดที ่1,340.52 ลดลง 11.5% ดว้ยมลูค่ำกำรซื้อขำยเฉลีย่ต่อวนัที ่6.52 หมื่นลำ้นบำท (6.25 หมื่นลำ้นบำทในเดอืน ม.ค.)  

ดำ้นนักลงทุนต่ำงประเทศขำยสุทธ ิ1.96 หมื่นล้ำนบำท นักลงทุนสถำบนัภำยในประเทศขำยสุทธ ิ3.9 พนัล้ำนบำท พอร์ต บบล. ซื้อสุทธ ิ

39 ลำ้นบำท และนักลงทุนรำยบุคคลซื้อสุทธ ิ2.35 หมื่นลำ้นบำท  

ตลำดหุ้นไทยในเดือน มี.ค. ปรบัตัวลดลงรุนแรงมำก เนื่องจำกปัจจยัลบที่มีนัยส ำคญัต่อเศรษฐกิจโลก เศรษฐกิจไทย และ

แนวโน้มก ำไร บจ. กล่ำวคอืไวรสั Covid-19 ระบำดไปทัว่โลก โดยเฉพำะในประเทศหลกั ๆ อย่ำงสหรฐัฯ และยูโรโซน ส่งผลให้ทิศทำง 

GDP โลกปีนี้น่ำจะเขำ้สู่ภำวะถดถอย และน่ำจะกระทบเศรษฐกิจไทยเช่นกนั ขณะที่ทำงกำรไทยประกำศสถำนกำรณ์ฉุกเฉินและสัง่ปิด

ห้ำงร้ำน สถำนบนัเทิงต่ำง ๆ ส่งผลให้กิจกรรมทำงเศรษฐกิจในเดือน มี.ค. น่ำจะชะลอตัวมำกต่อเนื่องไปในเดือน เม.ย. เช่นกัน ทัง้นี้
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แนวโน้ม GDP ของประเทศไทยปีนี้น่ำจะตดิลบเช่นกนั ส่งผลใหก้ ำไร บจ. มโีอกำสชะลอตวัมำกกว่ำทีป่ระเมนิ ณ ขณะนี้ ขณะที่หุน้กลุ่ม

พลงังำนซึ่งมีน ้ำหนักในกำรค ำนวณดชันีฯ ค่อนขำ้งสูง ก็ได้รบัผลกระทบค่อนข้ำงมำกจำกสงครำมรำคำน ้ำมนัที่เกิดขึ้นอย่ำงชดัเจน

หลงัจำกที่ประชุม OPEC+ เมื่อต้นเดอืน ม.ีค. ไม่สำมำรถหำขอ้สรุปใด ๆ เกี่ยวกบักำรลดปรมิำณกำรผลติได ้ส่งผลใหร้ำคำน ้ำมนัดบิร่วง

รุนแรงในช่วงหลำยสปัดำห์ทีผ่่ำนมำ โดยในเดอืนทีแ่ลว้ ดชันีฯ ปิดที ่1,125.86 ลดลง 16.0% ดว้ยมูลค่ำกำรซื้อขำยเฉลี่ย 7.13 หมื่นล้ำน

บำท (6.52 หมื่นล้ำนบำทในเดอืน ก.พ.) ดำ้นนักลงทุนต่ำงชำตขิำยสุทธ ิ7.84 หมื่นล้ำนบำท นักลงทุนสถำบนัในประเทศซื้อสุทธ ิ4.24 

หมื่นลำ้นบำท พอรต์ บล. ขำยสุทธ ิ6.6 พนัลำ้นบำท และนักลงทุนรำยบุคคลซื้อสุทธ ิ4.26 หมื่นลำ้นบำท  

ตลำดหุ้นไทยในเดอืน เม.ย. 2563 ฟ้ืนตวัไดแ้ขง็แกร่งกว่ำที่เรำประเมนิไว ้โดยเรำพบว่ำปัจจยับวกหลกั  ๆ ทีส่นับสนุน

ตลำดหุน้โลกและตลำดหุ้นไทยไดแ้ก่  1) สถำนกำรณ์กำรตดิเชื้อ Covid-19 ในประเทศหลกั ๆ รวมทัง้ประเทศไทย ซึ่งมจี ำนวนผู้

ตดิเชื้อรำยวนัลดลงอย่ำงต่อเนื่อง และสรำ้งควำมมัน่ใจใหก้บันักลงทุนว่ำกำรตดิเชื้อไดผ้่ำนพน้จุดทีรุ่นแรงสุดไปแล้ว   2) มแีรงเกง็

ก ำไรข่ำวเกี่ยวกับวคัซีนและยำรกัษำ Covid-19 เข้ำมำสนับสนุนตลำดหุ้นเป็นระยะ ๆ และ  3) หลำยประเทศทยอยผ่อนคลำย

มำตรกำรคุม้เขม้ และมำตรกำรเวน้ระยะทำงสงัคม ส่งผลใหต้ลำดมองว่ำตวัเลขเศรษฐกจิในช่วงปัจจุบนัอำจเป็นช่วงทีแ่ย่ทีสุ่ดแล้ว 

และภำวะเศรษฐกจิโลกรวมทัง้เศรษฐกจิไทยในช่วงครึง่หลงัของปีนี้น่ำจะดขีึน้ไม่มำกกน้็อย ทัง้นี้ปัจจยับวกต่ำง ๆ ขำ้งตน้ ไดบ้ดบงั

กำรร่วงหนักของตลำดน ้ำมนัโลก หลงัจำกภำวะอุปทำนส่วนเกนิและกำรทีค่ลงัเกบ็น ้ำมนัในสหรฐัฯ ใกล้เตม็ควำมจุไดก้ดดนัรำคำ

น ้ำมนัอย่ำงหนักตลอดเดอืน เม.ย. ดชันีฯ SET ปิดเดอืน เม.ย. 1,301.66 จุด เพิม่ขึ้น 15.6% จำกสิ้นเดอืน เม.ย. ดว้ยมูลค่ำกำรซื้อขำย

เฉลี่ยที่ 6.75 หมื่นล้ำนบำท เทยีบกบั 7.13 หมื่นล้ำนบำทในเดอืน ม.ีค. ด้ำนนักลงทุนต่ำงชำติขำยสุทธ ิ4.70 หมื่นล้ำนบำท นักลงทุน

สถำบนัในประเทศซื้อสุทธ ิ2.37 หมื่นลำ้นบำท พอรต์ บล. ซื้อสุทธ ิ4.5 พนัลำ้นบำท และนักลงทุนรำยบุคคลซื้อสุทธ ิ1.88 หมื่นลำ้นบำท  

ตลำดหุน้ไทยในเดอืน พ.ค. 2563 ซื้อขำยในรูปแบบ sideways up หรอืแกว่งตวัขึน้แต่ไม่ไดป้รบัขึน้รุนแรง ซึง่ภำวะตลำดหุน้ยงั

ถอืว่ำแขง็แกร่งกว่ำทีเ่รำไดป้ระเมนิว่ำตลำดหุน้น่ำจะมกีำรปรบัฐำนบ้ำง โดยเรำพบว่ำมปัีจจยับวกและปัจจยัลบหลำยประกำรเขำ้สู่ตลำด

หุ้นแต่ปัจจยับวกยงัคงมนี ้ำหนักมำกกว่ำ โดยปัจจยับวกที่ส ำคญัได้แก่  1) ประเทศต่ำง ๆ รวมทัง้ประเทศไทยทยอยเปิดเมอืงและเปิด

ธุรกิจ  2) ตวัเลขกำรติดเชื้อ Covid-19 ในประเทศต่ำง ๆ รวมทัง้ประเทศไทย ไม่ได้เร่งตวัขึ้นหลงัจำกกำรเปิดเมือง (ยกเว้นเพียงบำง

ประเทศในลำตนิอเมรกิำ และรสัเซยี อนิเดยี ทีม่ผีู้ตดิเชื้อเร่งขึน้มำก) ส่งผลใหค้วำมเสีย่งของกำรต้องกลบัมำปิดเมอืงมน้ีอยลง  3) รำคำ

น ้ำมันดิบฟ้ืนตัวค่อนข้ำงแรง หลงัจำกผลบวกจำกกำรทยอยลดปริมำณกำรผลิตของประเทศต่ำง ๆ เริ่มส่งผลดีต่อตลำดน ้ำมันโลก

ขณะเดียวกันตลำดหุ้นไทยก็เผชิญควำมผนัผวนและมีแรงขำยสวนเข้ำมำเป็นระยะๆ จำกปัจจยัลบเช่น  1) ผลประกอบกำรไตรมำส 

1/2563 ที่รำยงำนออกมำต ่ำกว่ำที่ตลำดคำดกำรณ์เล็กน้อย  2) สถำนกำรณ์ของกำรท่องเที่ยวในช่วงไตรมำส 2/2563 ถึงต้นไตรมำส 

3/2563 อำจจะแย่กว่ำทีต่ลำดคำด หลงัทำงกำรไทยยงัมคี ำสัง่ปิดน่ำนฟ้ำในเดอืน ม.ิย. (แต่ปัจจยัดงักล่ำวกร็บัรูไ้ดใ้นรำคำหุน้ทีเ่กี่ยวขอ้ง

ค่อนขำ้งเรว็) รวมทัง้ 3) valuations ของตลำดหุน้ไทยทีอ่ยู่ในระดบัสงูมำก จำก EPS downgrade ทีเ่กดิขึน้อย่ำงต่อเนื่อง ทัง้นี้ ดชันีฯ ปิด

ที่ 1,342.85 เพิ่มขึ้น 3.16% ด้วยมูลค่ำกำรซื้อขำยเฉลี่ย 6.41 หมื่นล้ำนบำท เทียบกับ 6.75 หมื่นล้ำนบำทในเดือน เม.ย. นักลงทุน

ต่ำงชำติขำยสุทธ ิ3.16 หมื่นล้ำนบำท นักลงทุนสถำบนัภำยในประเทศซื้อสุทธ ิ1.78 หมื่นล้ำนบำท พอร์ต บล. ซื้อสุทธ ิ308 ล้ำนบำท 

และนักลงทุนรำยบุคคลซื้อสุทธ ิ1.35 หมื่นลำ้นบำท  
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ตลำดหุน้ไทยในเดอืน ม.ิย. 2563 เทรดดว้ยควำมผนัผวนค่อนขำ้งสงู และมจีติวทิยำทีแ่ตกต่ำงกนัอย่ำงมำกระหว่ำงช่วงตน้เดอืน

และช่วงปลำยเดอืน โดยในสปัดำห์แรกของเดอืน ม.ิย. ดชันี SET Index แรลลี่อย่ำงโดดเด่น ผลกัดนัโดยสภำพคล่องภำยในประเทศ 

ผนวกกบัแรงซื้อจำกนักลงทุนต่ำงชำตทิีก่ลบัเขำ้มำในช่วงสัน้ ๆ ท่ำมกลำงควำมคำดหวงัต่อกำรฟ้ืนตวัของเศรษฐกจิโลกและกำรเปิด

เมอืงเปิดเศรษฐกจิของประเทศหลกั ๆ ก่อนทีต่ลำดจะเริม่เผชญิแรงขำยมำกขึน้เป็นล ำดบั ตำมปัจจยัลบทีก่ลบัเขำ้มำโดยเฉพำะอย่ำง

ยิง่กำรตดิเชื้อ Covid-19 รอบใหม่ทีเ่กดิขึน้ในประเทศใหญ่ ๆ อย่ำงสหรฐัฯ และจนี รวมทัง้กำรปรบัลดประมำณกำรเศรษฐกจิโลกและ

เศรษฐกจิไทยอกีรอบหนึ่ง ดำ้นปัจจยัในประเทศยงัคงเป็นบวกแต่ไม่ไดม้นีัยต่อทศิทำงของตลำดหุน้มำกนัก โดยกำรควบคุม Covid-19 

ทีด่ขีองทำงกำรไทย ส่งผลให้ไม่มรีำยงำนผู้ตดิเชื้อภำยในประเทศมำกกว่ำ 30 วนัติดต่อกนั และส่งผลให้ทำงกำรไทยสำมำรถทยอย

คลำยลอ็ก เปิดธุรกจิ เปิดเศรษฐกจิไดม้ำกขึน้ ทัง้นี้ เมื่อวนัที ่29 ม.ิย. ทีป่ระชุม ศบค. ไดอ้นุมตักิำรคลำยลอ็กในเฟสที ่5 โดยสรุปแล้ว 

ดชันีฯ SET ปิดเดือนไปที่ 1,339.03 ลดลงเล็กน้อย 0.28% จำกสิ้นเดอืน พ.ค. ด้ำนนักลงทุนต่ำงชำติขำยสุทธ ิ2.27 หมื่นล้ำนบำท  

นักลงทุนสถำบันในประเทศซื้อสุทธิ 6.58 พันล้ำนบำท พอร์ต บล.ซื้อสุทธิ 3.06 พันล้ำนบำท และนักลงทุนรำยบุคคลซื้อสุทธ ิ 

1.31 หมื่นลำ้นบำท 

บรษิัทขอขอบพระคุณท่ำนผูถ้อืหน่วยลงทุนเป็นอย่ำงสูง ที่ไดม้อบควำมไว้วำงใจใหบ้รษิทับรหิำรเงนิลงทุนของท่ำน บรษิัท

ยงัคงยนืยนัในควำมตัง้ใจและทุ่มเทควำมสำมำรถเพื่อบรหิำรเงนิของท่ำนอย่ำงมปีระสทิธภิำพสูงที่สุดต่อไป และหำกท่ำนมขีอ้สงสยั

ประกำรใด ท่ำนสำมำรถติดต่อมำได้ที่บรษิัทหลกัทรพัย์จดักำรกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้ำส์ จ ำกัด หมำยเลขโทรศพัท์ 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 เอม็ เอส เฟลก็ซิเบ้ิล (LHMSFL) 

รายช่ือผู้จดัการกองทุน 
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กองทุนเปิด แอล เอช เอม็ เอส เฟลก็ซิเบ้ิล (LHMSFL) 

ตารางเปรียบเทียบผลการด าเนินงาน 
กองทุนเปิด แอล เอช เอม็ เอส เฟลก็ซิเบ้ิล (ชนิดสะสมมูลค่า)                                                                  

ข้อมูล ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2563 
 

 

 
 

 

  ขอ้มลู ณ วนัที ่30 มถิุนำยน 2563 
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กองทุนเปิด แอล เอช เอม็ เอส เฟลก็ซิเบ้ิล (LHMSFL) 

ตารางเปรียบเทียบผลการด าเนินงาน 
กองทุนเปิด แอล เอช เอม็ เอส เฟลก็ซิเบ้ิล (ชนิดจ่ายเงินปันผล) 

ข้อมูล ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2563 

 
 

 
 

 
 
 

ขอ้มลู ณ วนัที ่30 มถิุนำยน 2563 
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กองทุนเปิด แอล เอช เอม็ เอส เฟลก็ซิเบ้ิล (LHMSFL) 

ตารางเปรียบเทียบผลการด าเนินงาน 
กองทุนเปิด แอล เอช เอม็ เอส เฟลก็ซิเบ้ิล (ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอตัโนมติั) 

ข้อมูล ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2563 
 

 
 

 
 

 

 

 ขอ้มลู ณ วนัที ่30 มถิุนำยน 2563 
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-  เอกสำรกำรวดัผลกำรด ำเนินงำนของกองทุนรวมฉบบันี้ไดจ้ดัท ำขึน้ตำมมำตรฐำนกำรวดัผลกำรด ำเนินงำนของกองทุนรวม

ของสมำคมบรษิทัจดักำรลงทุน 

-  ผลกำรด ำเนินงำนในอดตี/ผลกำรเปรยีบเทยีบผลกำรด ำเนินงำนทีเ่กี่ยวขอ้งกบัผลติภณัฑ์ในตลำดทุน มไิดเ้ป็นสิง่ยนืยนัถงึ

ผลกำรด ำเนินงำนในอนำคต 

-  ท ำควำมเขำ้ใจลกัษณะสนิคำ้ เงื่อนไข ผลตอบแทน และควำมเสีย่ง ก่อนตดัสนิใจลงทุน 
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กองทุนเปิด แอล เอช เอม็ เอส เฟลก็ซิเบ้ิล (LHMSFL) 

รายงานสถานะการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผกูพนั 
มูลค่า ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2563 

 

รายละเอียดการลงทุนในหลกัทรพัย ์
มูลค่า ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2563 

  

รายละเอียดการลงทุน มูลค่าตามราคาตลาด %NAV

หลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิในประเทศ 49,621,101.77              104.76                   

เงินฝากธนาคาร 5,111,329.97                10.79                     

หุ้นสามญั 44,509,771.80              93.97                     

ประเภทรายการค้างรับค้างจา่ยหรือหนีส้นิอ่ืน ๆ (2,254,006.40)              (4.76)                     

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 47,367,095.37          100.00              
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รายละเอียดการลงทุนในหลกัทรพัย ์(ต่อ) 
มูลค่า ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2563 
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กองทุนเปิด แอล เอช เอม็ เอส เฟลก็ซิเบ้ิล (LHMSFL) 

รายละเอียดการลงทุนในหลกัทรพัย ์(ต่อ) 
มูลค่า ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2563 
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กองทุนเปิด แอล เอช เอม็ เอส เฟลก็ซิเบ้ิล (LHMSFL) 

รายละเอียดการลงทุนในหลกัทรพัย ์(ต่อ) 
มูลค่า ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2563 

 

รายละเอียดตวัตราสารและอนัดบัความน่าเช่ือถือ 
ของตราสารแห่งหน้ี เงินฝาก หรือตราสารก่ึงหน้ีก่ึงทุน 

มูลค่า ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2563 
 

ประเภท ผู้ออก อันดับ มูลค่าตาม 

    ความน่าเชื่อถอื ราคาตลาด 

เงินฝากธนาคาร ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) AA+(FITCH)       5,111,329.97  

 

สถาบนัการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ TRIS Rating 

ค าอธิบายการจดัอนัดบัเครดิตตราสารหน้ีระยะกลางและยาวมอีายุตัง้แต่ 1 ปีขึ้นไป 

AAA อนัดบัเครดติสูงสุด มคีวำมเสีย่งต ่ำทีสุ่ด ผูอ้อกตรำสำรหนี้มคีวำมสำมำรถในกำรช ำระดอกเบี้ยและคนืเงนิต้นในเกณฑ์
สงูสุด และไดร้บัผลกระทบน้อยมำกจำกกำรเปลีย่นแปลงทำงธุรกจิ เศรษฐกจิ และสิง่แวดลอ้มอื่น ๆ 

AA มคีวำมเสีย่งต ่ำมำก ผูอ้อกตรำสำรหนี้มคีวำมสำมำรถในกำรช ำระดอกเบีย้และคนืเงนิต้นในเกณฑ์สงูมำก แต่อำจไดร้ับ
ผลกระทบจำกกำรเปลีย่นแปลงทำงธุรกจิ เศรษฐกจิ และสิง่แวดลอ้มอื่น ๆ มำกกว่ำอนัดบัเครดติทีอ่ยู่ในระดบั AAA 

A มคีวำมเสีย่งในระดบัต ่ำ ผูอ้อกตรำสำรหนี้มคีวำมสำมำรถในกำรช ำระดอกเบี้ยและคนืเงนิต้นในเกณฑ์สูง แต่อำจไดร้บั
ผลกระทบจำกกำรเปลีย่นแปลงทำงธุรกจิ เศรษฐกจิ และสิง่แวดลอ้มอื่น ๆ มำกกว่ำอนัดบัเครดติทีอ่ยู่ในระดบัสงูกว่ำ 

BBB มคีวำมเสีย่งในระดบัปำนกลำง ผูอ้อกตรำสำรหนี้มคีวำมสำมำรถในกำรช ำระดอกเบีย้และคนืเงนิตน้ในเกณฑท์ีเ่พยีงพอ 
แต่มคีวำมอ่อนไหวต่อกำรเปลี่ยนแปลงทำงธุรกจิ เศรษฐกจิ และสิง่แวดลอ้มอื่น ๆ มำกกว่ำ และอำจมคีวำมสำมำรถใน
กำรช ำระหนี้อ่อนแอลงเมื่อเทยีบกบัอนัดบัเครดติทีอ่ยู่ในระดบัสงูกว่ำ 
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BB มคีวำมเสีย่งในระดบัสงู ผูอ้อกตรำสำรหนี้มคีวำมสำมำรถในกำรช ำระดอกเบีย้และคนืเงนิต้นในเกณฑต์ ่ำกว่ำระดบัปำน
กลำง และจะไดร้บัผลกระทบจำกกำรเปลีย่นแปลงทำงธุรกจิ เศรษฐกจิ และสิง่แวดลอ้มอื่น ๆ ค่อนขำ้งชดัเจน ซึง่อำจส่ง
ใหค้วำมสำมำรถในกำรช ำระหนี้อยู่ในเกณฑท์ีไ่ม่เพยีงพอ 

B มคีวำมเสี่ยงในระดบัสูงมำก ผู้ออกตรำสำรหนี้มีควำมสำมำรถในกำรช ำระดอกเบี้ยและคนืเงนิต้นในเกณฑ์ต ่ำ และ
อำจจะหมดควำมสำมำรถหรอืควำมตัง้ใจในกำรช ำระหนี้ไดต้ำมกำรเปลีย่นแปลงของสถำนกำรณ์ทำงธุรกจิ เศรษฐกิจ 
และสิง่แวดลอ้มอื่น ๆ  

C มคีวำมเสีย่งในกำรผดินัดช ำระหนี้สูงทีสุ่ด ผูอ้อกตรำสำรหนี้ไม่มคีวำมสำมำรถในกำรช ำระดอกเบี้ยและคนืเงนิต้นตำม
ก ำหนดอย่ำงชดัเจน โดยต้องอำศยัเงื่อนไขที่เอื้ออ ำนวยทำงธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิง่แวดล้อมอื่น ๆ อย่ำงมำกจงึจะมี
ควำมสำมำรถในกำรช ำระหนี้ได ้

D เป็นระดบัทีอ่ยู่ในสภำวะผดินัดช ำระหนี้ โดยผูอ้อกตรำสำรหนี้ไม่สำมำรถช ำระดอกเบีย้และคนืเงนิตน้ไดต้ำมก ำหนด 
อนัดบัเครดติจาก AA ถงึ C อาจมเีครือ่งหมายบวก (+) หรอืลบ (-) ต่อทา้ยเพือ่จ าแนกความแตกต่างของคุณภาพของอนัดบั

เครดติภายในระดบัเดยีวกนั 

ค าอธิบายการจดัอนัดบัเครดิตตราสารหน้ีระยะสัน้มอีายุต า่กว่า 1 ปี 

T1 ผู้ออกตรำสำรหนี้มีสถำนะทัง้ทำงด้ำนกำรตลำดและกำรเงนิที่แขง็แกร่งในระดบัดีมำก และนักลงทุ นจะได้รบัควำม

คุม้ครองจำกกำรผดินัดช ำระหนี้ทีด่กีว่ำอนัดบัเครดติในระดบัอื่น ผูอ้อกตรำสำรทีไ่ดร้บัอนัดบัเครดติในระดบัดงักล่ำวซึ่ง

มเีครื่องหมำย “+” ดว้ยจะไดร้บัควำมคุม้ครองดำ้นกำรผดินัดช ำระหนี้ทีส่งูยิง่ขึน้ 

T2 ผูอ้อกตรำสำรหนี้มสีถำนะทัง้ทำงดำ้นกำรตลำดและกำรเงนิทีแ่ขง็แกร่งในระดบัด ีและมคีวำมสำมำรถในกำรช ำระหนี้

ระยะสัน้ในระดบัทีน่่ำพอใจ 

T3 ผูอ้อกตรำสำรหนี้มคีวำมสำมำรถในกำรช ำระหนี้ระยะสัน้ในระดบัทีย่อมรบัได้ 

T4 ผูอ้อกตรำสำรหนี้มคีวำมสำมำรถในกำรช ำระหนี้ระยะสัน้ทีค่่อนขำ้งอ่อนแอ 

อนัดบัเครดติทุกประเภททีจ่ดัโดย TRIS Rating เป็นอนัดบัเครดติตราสารหนี้ในตระกูลเงนิบาท ซึง่สะทอ้นความสามารถใน

การช าระหนี้ของผู้ออกตราสารโดยไม่รวมความเสีย่งในการเปลีย่นแปลงการช าระหนี้จากสกุลเงินบาทเป็นสกุลเงินตรา

ต่างประเทศ 

นอกจำกกนี้ TRIS Rating ยังก ำหนด “แนวโน้มอนัดบัเครดิต” (Rating Outlook) เพื่อสะท้อนควำมเป็นไปได้ของกำร

เปลี่ยนแปลงอนัดบัเครดติของผู้ออกตรำสำรในระยะปำนกลำงหรอืระยะยำว โดย TRIS Rating จะพจิำรณำถงึโอกำสที่จะเกิด

กำรเปลีย่นแปลงของภำวะอุตสำหกรรมและสภำพแวดล้อมทำงธุรกจิในอนำคตของผูอ้อกตรำสำรทีอ่ำจกระทบต่อควำมสำมำรถ

ในกำรช ำระหนี้ ทัง้นี้ แนวโน้มอนัดบัเครดติที่ออกให้แก่หน่วยงำนหนึ่ง ๆ จะเทยีบเท่ำกบัควำมสำมำรถในกำรช ำระหนี้ของ

หน่วยงำนนัน้ ๆ แนวโน้มอนัดบัเครดติแบ่งออกเป็น 4 ระดบั ไดแ้ก่ 
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Positive  หมำยถงึ อนัดบัเครดติอำจปรบัขึน้ 

Stable  หมำยถงึ อนัดบัเครดติอำจไม่เปลีย่นแปลง 

Negative หมำยถงึ อนัดบัเครดติอำจปรบัลดลง 

Developing หมำยถงึ อนัดบัเครดติอำจปรบัขึน้ ปรบัลดลง หรอืไม่เปลีย่นแปลง 

สถาบนัการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ Fitch Rating 

ค าอธิบายการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือระยะยาว ส าหรบัประเทศไทย 

AAA(tha) แสดงถึงระดบัควำมน่ำเชื่อถอืขัน้สูงสุดของอนัดบัควำมน่ำเชื่อถอืภำยในประเทศไทย ซึ่งก ำหนดโดย Fitch โดยอนัดบั
ควำมน่ำเชื่อถอืนี้จะมอบใหก้บัอนัดบัควำมน่ำเชื่อถอืทีม่คีวำมเสีย่ง “น้อยทีสุ่ด” เมื่อเปรยีบเทยีบกบัผูอ้อกตรำสำรหรอื
ตรำสำรอื่นในประเทศไทย และโดยปกตแิลว้จะก ำหนดใหแ้ก่ตรำสำรทำงกำรเงนิทีอ่อกหรอืค ้ำประกนัโดยรฐับำล 

AA(tha) แสดงถึงระดบัควำมน่ำเชื่อถือขัน้สูงมำกเปรยีบเทยีบกบัผู้ออกตรำสำรหรอืตรำสำรอื่นในประเทศไทย โดยระดบั
ควำมน่ำเชื่อถือของตรำสำรทำงกำรเงนิขัน้นี้ต่ำงจำกผู้ออกตรำสำรหรือตรำสำรอื่นที่ได้ รบักำรจดัอนัดบัควำม
น่ำเชื่อถอืขัน้สงูสุดของประเทศไทยเพยีงเลก็น้อย 

BBB (tha) แสดงถึงระดับควำมน่ำเชื่อถือขัน้ปำนกลำงเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตรำสำรหรือตรำสำรอื่นในประเทศไทย 
อย่ำงไรก็ดีมคีวำมเป็นไปได้มำกว่ำกำรเปลี่ยนแปลงของสถำนกำรณ์หรอืสภำพทำงเศรษฐกิจจะมีผลกระทบต่อ
ควำมสำมำรถในกำรช ำระหนี้ไดต้รงตำมก ำหนดเวลำของตรำสำรทำงกำรเงนิเหล่ำนี้มำกกว่ำตรำสำรหนี้อื่นทีไ่ดร้บั
กำรจดัอนัดบัควำมน่ำเชื่อถอืในประเภททีส่งูกว่ำ 

BB (tha) แสดงถงึระดบัควำมน่ำเชื่อถอืค่อนขำ้งต ่ำเมื่อเปรยีบเทยีบกบัผูอ้อกตรำสำรหรอืตรำสำรอื่นในประเทศไทย กำรช ำระ
หนี้ตำมเงื่อนไขของตรำสำรเหล่ำนี้ภำยในประเทศนัน้ ๆ มคีวำมไม่แน่นอนในระดบัหนึ่งและควำมสำมำรถในกำร
ช ำระหนี้คนืตำมก ำหนดเวลำจะมคีวำมไม่แน่นอนมำกขึน้ตำมกำรเปลีย่นแปลงของเศรษฐกจิในทำงลบ 

B (tha) แสดงถงึระดบัควำมน่ำเชื่อถอืขัน้ต ่ำอย่ำงมนีัยส ำคญัเมื่อเปรยีบเทยีบกบัผู้ออกตรำสำรหรอืตรำสำรอื่นในประเทศ
ไทย กำรปฏบิตัติำมเงื่อนไขของตรำสำรหนี้และขอ้ผูกพนัทำงกำรเงนิยงัคงเป็นไปไดใ้นปัจจุบนั แต่ควำมมัน่คงยงั
จ ำกดัอยู่ในระดบัหนึ่งเท่ำนัน้ และควำมสำมำรถในกำรช ำระหนี้คืนตำมก ำหนดเวลำอย่ำงต่อเนื่องนัน้ไม่แน่นอน 
ขึน้อยู่กบัสภำวะทีเ่อือ้ต่อกำรด ำเนินธุรกจิและสภำพทำงเศรษฐกจิ 

CCC(tha), CC(tha), C(tha) แสดงถึงระดับควำมน่ำเชื่อถือขัน้ต ่ำมำกเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตรำสำรหรือตรำสำรอื่นใน
ประเทศไทย ควำมสำมำรถในกำรปฏิบตัติำมขอ้ผูกพนัทำงกำรเงนิขึน้อยู่กบัสภำวะทีเ่อื้อต่อกำรด ำเนินธุรกิจและ
กำรพฒันำทำงเศรษฐกจิเพยีงอย่ำงเดยีว 

D(tha) อนัดบัควำมน่ำเชื่อถอืเหล่ำนี้ จะถูกก ำหนดใหส้ ำหรบัองคก์รหรอืตรำสำรหนี้ซึง่ก ำลงัอยู่ในภำวะผดินัดช ำระหนี้ในปัจจุบนั 
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ค าอธิบายการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือระยะสัน้ ส าหรบัประเทศไทย 

F1 (tha) แสดงถงึระดบัควำมสำมำรถขัน้สงูสุดในกำรช ำระหนี้ตำมเงื่อนไขของตรำสำรตรงตำมก ำหนดเมื่อเปรยีบเทยีบกบัผู้

ออกตรำสำรหรือตรำสำรอื่น ๆ ในประเทศไทย ภำยใต้อันดับควำมน่ำเชื่อถือนี้จะมอบให้ส ำหรบัอันดับควำม

น่ำเชื่อถอืที่มคีวำมเสีย่ง “น้อยที่สุด” เมื่อเปรยีบเทยีบกบัผูอ้อกตรำสำรอื่นในประเทศเดยีวกนัและโดยปกตแิล้วจะ

ก ำหนดใหก้บัตรำสำรทำงกำรเงนิทีอ่อกหรอืค ้ำประกนัโดยรฐับำล ในกรณีทีม่รีะดบัควำมน่ำเชื่อถอืสงูเป็นพเิศษจะมี

สญัลกัษณ์ “+” แสดงไวเ้พิม่เตมิจำกอนัดบัควำมน่ำเชื่อถอืทีก่ ำหนด 

F2 (tha) แสดงถงึระดบัควำมสำมำรถในกำรช ำระหนี้ตำมเงือ่นไขทำงกำรเงนิของตรำสำรตำมก ำหนดเวลำในระดบัทีน่่ำพอใจ

เมื่อเปรยีบเทยีบกบัผูอ้อกตรำสำรหรอืตรำสำรอื่น ๆ ในประเทศไทย อย่ำงไรกด็ ีระดบัควำมน่ำเชื่อถอืดงักล่ำวยงัไม่

อำจเทยีบเท่ำกบักรณีทีไ่ดร้บักำรจดัอนัดบัควำมน่ำเชื่อถอืทีส่งูกว่ำ 

F3 (tha) แสดงถึงระดบัควำมสำมำรถในกำรช ำระหนี้ตำมเงื่อนไขทำงกำรเงนิของตรำสำรตำมก ำหนดเวลำในระดบัปำนกลำงเมื่อ

เปรยีบเทยีบกบัผูอ้อกตรำสำรหรอืตรำสำรอื่น ๆ  ในประเทศไทย ควำมสำมำรถในกำรช ำระหนี้ดงักล่ำวจะมคีวำมไม่แน่นอน

มำกขึน้ไปตำมควำมเปลีย่นแปลงในทำงลบในระยะสัน้มำกกว่ำตรำสำรทีไ่ดร้บักำรจดัอนัดบัควำมน่ำเชื่อถอืทีส่งูกว่ำ 

B (tha) แสดงถึงระดบัควำมสำมำรถในกำรช ำระหนี้ตำมเงือ่นไขทำงกำรเงนิของตรำสำรตำมก ำหนดเวลำทีไ่ม่แน่นอนเมื่อ

เปรยีบเทยีบกบัผูอ้อกตรำสำรหรอืตรำสำรอื่น ๆ ในประเทศไทย ควำมสำมำรถในกำรช ำระหนี้ดงักล่ำวจะไม่แน่นอน

มำกขึน้ตำมกำรเปลีย่นแปลงทำงเศรษฐกจิแลกำรเงนิในทำงลบระยะสัน้ 

C (tha) แสดงถงึระดบัควำมสำมำรถในกำรช ำระหนี้ตำมเงือ่นไขทำงกำรเงนิของตรำสำรตำมก ำหนดเวลำทีไ่ม่แน่นอนสงูเมื่อ

เปรยีบเทยีบกบัผู้ออกตรำสำรหรอืตรำสำรอื่น ๆ ในประเทศไทย ควำมสำมำรถในกำรปฏิบตัิตำมขอ้ผูกพนัทำง

กำรเงนิขึน้อยู่กบัสภำวะทีเ่อือ้ต่อกำรด ำเนินธุรกจิและสภำพกำรณ์ทำงเศรษฐกจิเท่ำนัน้ 

D (tha) แสดงถงึกำรผดินัดช ำระหนี้ทีไ่ดเ้กดิขึน้แล้วหรอืก ำลงัจะเกดิขึน้ 

หมายเหตุประกอบการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือในระยะยาว ในระยะสัน้ ส าหรบัประเทศไทย 

เครื่องบ่งชีพ้เิศษส ำหรบัประเทศไทย “tha” จะถูกระบุไวต้่อจำกอนัดบัควำมน่ำเชื่อถอืทุกระดบั เพื่อแยกควำมแตกต่ำงออก

จำกกำรจดัอนัดบัควำมน่ำเชื่อถอืระดบัสำกล เครื่องหมำย “ + ” หรอื “ - ” อำจจะถูกระบุไวเ้พิม่เตมิต่อจำกอนัดบัควำมน่ำเชื่อถอื

ส ำหรบัประเทศหนึ่งๆ เพื่อแสดงถึงสถำนะย่อยโดยเปรยีบเทยีบกนัภำยในอนัดบัควำมน่ำเชื่อถอืขึ้นหลกั ทัง้นี้ จะไม่มกีำรระบุ

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

ส ำหรบัอนัดบัควำมน่ำเชื่อถือในระยะยำวและจะไม่มกีำรระบุสญัลกัษณ์ต่อท้ำยดงักล่ำวส ำหรบัอนัดบัควำมน่ำเชื่อถือใน

ระยะสัน้ นอกเหนือจำก “F1 (tha)” 
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สญัญำณกำรปรบัอนัดบัควำมน่ำเชื่อถอื (Rating Watch) : สญัญำณกำรปรบัอนัดบัควำมน่ำเชื่อถอืจะถูกใชเ้พื่อแจง้ใหน้ัก
ลงทุนทรำบว่ำมีควำมเป็นไปได้ที่จะมีกำรเปลี่ยนแปลงอนัดบัควำมน่ำเชื่อถือและแจ้งแนวโน้มทิศทำงของกำรเปลี่ยนแปลง
ดงักล่ำว สญัญำณดงักล่ำวอำจระบุเป็น “สญัญำณบวก” ซึง่บ่งชีแ้นวโน้มในกำรปรบัอนัดบัควำมน่ำเชื่อถอืใหส้งูขึน้ “สญัญำณลบ” 
จะบ่งชีแ้นวโน้มในกำรปรบัอนัดบัควำมน่ำเชื่อถอืใหต้ ่ำลง หรอื “สญัญำณววิฒัน์” ในกรณีทีอ่นัดบัควำมน่ำเชื่อถอือำจจะไดร้บักำร
ปรบัขึน้ ปรบัลง หรอืคงที ่โดยปกตสิญัญำณกำรปรบัอนัดบัควำมน่ำเชื่อถอืมกัจะถูกระบุไวส้ ำหรบัช่วงระยะเวลำสัน้ ๆ 

 
 

รายงานสรปุเงินลงทุนในตราสารแห่งหน้ี เงินฝาก หรือตราสารก่ึงหน้ีก่ึงทุน  
มูลค่า ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2563 

 
สดัส่วนเงนิลงทุนขัน้สงูต่อมลูค่าทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุนส าหรบักลุ่มตราสารตาม (ง) เท่ากบั 0% NAV 
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กองทุนเปิด แอล เอช เอม็ เอส เฟลก็ซิเบ้ิล (LHMSFL) 

รายช่ือหุ้นท่ีลงทุน 10 อนัดบัแรก พร้อมสดัส่วนการลงทุน 
มูลค่า ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2563 

ล าดบั ช่ือหลกัทรพัย ์ ช่ือยอ่ ร้อยละของเงินลงทุน 

1 บรษิทั ปตท. จ ำกดั (มหำชน) PTT 6.94 

2 บรษิทั ท่ำอำกำศยำนไทย จ ำกดั (มหำชน) AOT 4.44 

3 บรษิทั ทคีวิเอม็ คอรป์อเรชัน่ จ ำกดั (มหำชน) TQM 3.89 

4 บรษิทั อำร ์แอนด ์บ ีฟู้ด ซพัพลำย ์จ ำกดั (มหำชน) RBF 3.76 

5 บรษิทั แอดวำนซ์ อนิโฟร ์เซอรว์สิ จ ำกดั (มหำชน) ADVANC 3.71 

6 บรษิทั ปนูซเิมนตไ์ทย จ ำกดั (มหำชน) SCC 3.50 

7 บรษิทั ซ.ีพ.ีออลล ์ จ ำกดั (มหำชน) CPALL 3.48 

8 บรษิทั ศรตีรงัโกลฟส ์(ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) STGT 3.47 

9 บรษิทั กลัฟ์ เอน็เนอรจ์ ีดเีวลลอปเมนท ์จ ำกดั (มหำชน) GULF 3.01 

10 บรษิทั ดโูฮม จ ำกดั (มหำชน) DOHOME 2.86 
 

 

รายงานการลงทุนท่ีไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน 
รอบปีบญัชีระหว่างวนัท่ี 1 กรกฎาคม 2562 ถึงวนัท่ี 30 มิถนุายน 2563 

วนัที ่ รำยละเอยีด กำรด ำเนินกำรแกไ้ข 
  

 
 

 

การใช้สิทธิออกเสียงในท่ีประชมุผู้ถือหุ้น 

ผูล้งทุนสำมำรถตรวจดูแนวทำงในกำรใชส้ทิธอิอกเสยีงและกำรด ำเนินกำรใชส้ทิธอิอกเสยีงไดท้ี ่website ของบรษิทัจดักำร 
www.lhfund.co.th 
 
 
 
 

http://www.lhfund.co.th/
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กองทุนเปิด แอล เอช เอม็ เอส เฟลก็ซิเบ้ิล (LHMSFL) 

รายงานรายช่ือของบุคคลท่ีเก่ียวข้อง ท่ีมีการท าธรุกรรมกบักองทุนรวม 

 กองทุนเปิด แอล เอช เอม็ เอช เฟล็กซิเบิ้ล มกีำรท ำธุรกรรมกบับุคคลที่เกี่ยวขอ้งในรอบระยะเวลำตัง้แต่วนัที่ 1 กรกฎำคม 

2562 ถงึวนัที ่30 มถิุนำยน 2563 ตำมรำยชื่อ ดงันี้ 

- บรษิทัหลกัทรพัย ์แลนด ์แอนด ์เฮำ้ส ์จ ำกดั (มหำชน) 

- บรษิทั แลนด ์แอนด ์เฮำ้ส ์จ ำกดั (มหำชน) 

หมายเหตุ : ผู้ลงทุนสำมำรถตรวจสอบกำรท ำธุรกรรมกบับุคคลที่เกี่ยวขอ้งกบักองทุนรวม ได้ที่บรษิัทจดักำรโดยตรง หรอืที่ Website ของบรษิัท

หลกัทรพัยจ์ดักำรกองทุน แลนด ์แอนด ์เฮำ้ส ์จ ำกดั www.lhfund.co.th และส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. www.sec.or.th 

  

http://www.sec.or.th/


 

 

24 

 

กองทุนเปิด แอล เอช เอม็ เอส เฟลก็ซิเบ้ิล (LHMSFL) 

การรบัผลประโยชน์ตอบแทนเน่ืองจากการใช้บริการบุคคลอ่ืนๆ (Soft Commission) 
 

บริษทัท่ีให้ผลประโยชน์ 
บทวิเคราะห์และ
ข้อมูลข่าวสาร 

จดัเยี่ยมชม
บริษทั 

สมัมนา เหตุผลในการรบัผลประโยชน์ 

บรษิทัหลกัทรพัย ์เอเซยี พลสั จ ำกดั (มหำชน) 
   

เพื่อประโยชน์ในกำรลงทุนของกองทุน 

บรษิทัหลกัทรพัย ์ทรนีีตี้ จ ำกดั      เพื่อประโยชน์ในกำรลงทุนของกองทุน 

บรษิทัหลกัทรพัย ์ฟินันเซยี ไซรสั จ ำกดั (มหำชน)    เพื่อประโยชน์ในกำรลงทุนของกองทุน 

บรษิทัหลกัทรพัย ์ยโูอบ ีเคยเ์ฮยีน (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 
     เพื่อประโยชน์ในกำรลงทุนของกองทุน 

บรษิทั หลกัทรพัย ์เคจไีอ (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 
  

เพื่อประโยชน์ในกำรลงทุนของกองทุน 

บรษิทัหลกัทรพัย ์ทสิโก ้จ ำกดั (มหำชน)     เพื่อประโยชน์ในกำรลงทุนของกองทุน 

บรษิทัหลกัทรพัย ์ภทัร จ ำกดั (มหำชน)    เพื่อประโยชน์ในกำรลงทุนของกองทุน 

บรษิทัหลกัทรพัย ์เมยแ์บงก์ กมิเอง็ (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 
     เพื่อประโยชน์ในกำรลงทุนของกองทุน 

บรษิทัหลกัทรพัย ์ซไีอเอม็บ ี(ประเทศไทย) จ ำกดั     เพื่อประโยชน์ในกำรลงทุนของกองทุน 

บรษิทัหลกัทรพัย ์เอเชยี เวลท ์จ ำกดั      เพื่อประโยชน์ในกำรลงทุนของกองทุน 

บรษิทัหลกัทรพัย ์บวัหลวง จ ำกดั (มหำชน) 
  

เพื่อประโยชน์ในกำรลงทุนของกองทุน 

บรษิทัหลกัทรพัย ์ไทยพำณิชย ์จ ำกดั 
  

เพื่อประโยชน์ในกำรลงทุนของกองทุน 

บรษิทัหลกัทรพัย ์แลนด ์แอนด ์เฮำ้ส ์จ ำกดั (มหำชน) 
     เพื่อประโยชน์ในกำรลงทุนของกองทุน 

บรษิทัหลกัทรพัย ์กรุงศร ีจ ำกดั (มหำชน) 
  

เพื่อประโยชน์ในกำรลงทุนของกองทุน 

บรษิทัหลกัทรพัย ์เครดติ สวสิ (ประเทศไทย) จ ำกดั 
  

เพื่อประโยชน์ในกำรลงทุนของกองทุน 

บรษิทัหลกัทรพัย ์ดบีเีอส วคิเคอรส์ (ประเทศไทย) จ ำกดั    เพื่อประโยชน์ในกำรลงทุนของกองทุน 

บรษิทัหลกัทรพัยอ์ำรเ์อชบ ี(ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน)      เพื่อประโยชน์ในกำรลงทุนของกองทุน 
บรษิทัหลกัทรพัยพ์ฒันสนิ จ ำกดั (มหำชน)    เพื่อประโยชน์ในกำรลงทุนของกองทุน 

บรษิทัหลกัทรพัยก์สกิรไทย จ ำกดั (มหำชน)    เพื่อประโยชน์ในกำรลงทุนของกองทุน 

บรษิทัหลกัทรพัยธ์นชำต จ ำกดั (มหำชน)    เพื่อประโยชน์ในกำรลงทุนของกองทุน 

บรษิทัหลกัทรพัย ์ซ ีแอล เอส เอ (ประเทศไทย) จ ำกดั      เพื่อประโยชน์ในกำรลงทุนของกองทุน 

บรษิทัหลกัทรพัย ์เคทบี ี(ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน)    เพื่อประโยชน์ในกำรลงทุนของกองทุน 
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กองทุนเปิด แอล เอช เอม็ เอส เฟลก็ซิเบ้ิล (LHMSFL) 

ค่านายหน้าซ้ือขายหลกัทรพัย ์
ตัง้แต่วนัท่ี 1 กรกฎาคม 2562 ถึงวนัท่ี 30 มิถนุายน 2563 

 

 

 

 

 

 

 

ล าดบั ช่ือบริษทันายหน้า 
ค่านายหน้า 

(บาท)* 
อตัราส่วน 

(%) 

1 บรษิทัหลกัทรพัย ์บวัหลวง จ ำกดั 509,911.09 13.56 

2 บรษิทัหลกัทรพัย ์ซจีเีอส-ซไีอเอม็บ ี(ประเทศไทย) จ ำกดั  261,466.53 6.95 

3 บรษิทัหลกัทรพัย ์โนมรูะ พฒันสนิ จ ำกดั (มหำชน) 298,101.59 7.93 

4 บรษิทัหลกัทรพัยเ์ครดติ สวสิ (ประเทศไทย) จ ำกดั  94,889.49 2.52 

5 บรษิทัหลกัทรพัย ์ดบีเีอส วคิเคอรส์ (ประเทศไทย) จ ำกดั 121,955.54 3.24 

6 บรษิทัหลกัทรพัย ์ฟินันเซยี ไซรสั จ ำกดั (มหำชน) 377,926.37 10.05 

7 บรษิทั หลกัทรพัย ์เคจไีอ (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 162,266.35 4.31 

8 บรษิทัหลกัทรพัย ์กสกิรไทย จ ำกดั (มหำชน)  514,574.87 13.68 

9 บรษิทัหลกัทรพัย ์กรุงศร ีจ ำกดั (มหำชน) 80,155.20 2.13 

10 บรษิทัหลกัทรพัย ์เคทบี ี(ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน)  430,890.85 11.46 

11 บรษิทัหลกัทรพัย ์แลนด ์แอนด ์เฮำ้ส ์จ ำกดั (มหำชน) 207,949.09 5.53 

12 บรษิทัหลกัทรพัย ์ภทัร จ ำกดั (มหำชน) 103,811.45 2.76 

13 บรษิทัหลกัทรพัย ์ไทยพำณิชย ์จ ำกดั  51,969.66 1.38 

14 บรษิทัหลกัทรพัย ์ทสิโก ้จ ำกดั  545,236.25 14.50 
รวม 3,761,104.33 100.00 

หมายเหตุ *รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม     
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กองทุนเปิด แอล เอช เอม็ เอส เฟลก็ซิเบ้ิล (LHMSFL) 

 

อตัราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน (Portfolio Turnover Ratio: PTR) 
มูลค่า ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2563 

ช่ือกองทุน PTR 

กองทุนเปิด แอล เอช เอม็ เอส เฟลก็ซเิบิล้ 10.4886 

 
 

 ค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเกบ็จากกองทุนรวม 
ส าหรบัรอบระยะเวลาตัง้แต่วนัท่ี 1 กรกฏาคม 2562 ถึงวนัท่ี 30 มิถนุายน 2563 

ค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเกบ็จากกองทุน* จ านวนเงิน ร้อยละของมูลค่าทรพัยสิ์นสุทธิ 

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

ค่ำธรรมเนียมกำรจดักำร (Management Fee) 1,551.29 1.608 ไม่เกนิรอ้ยละ 3.21 

ค่ำธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน์ (Trustee Fee) 28.44 0.029 ไม่เกนิรอ้ยละ 0.11 

ค่ำธรรมเนียมนำยทะเบยีน (Registrar Fee) 258.55 0.268 ไม่เกนิรอ้ยละ 0.27 

ค่ำสอบบญัช ี(Audit Fee) 60.00 0.062 ตำมทีจ่่ำยจรงิ 

ค่ำทีป่รกึษำกำรลงทุน (Advisory Fee) ไม่ม ี ไม่ม ี ไม่ม ี

ค่ำจดัตัง้และจดทะเบยีนกองทุน (Setup and Registered Fund) 0.00 0.000 ตำมทีจ่่ำยจรงิ 

ค่ำใชจ้่ำยอื่นๆ ในกำรด ำเนินโครงกำร  (Others Operating  Expense) 19.39 0.020 ตำมทีจ่่ำยจรงิ 

รวมค่ำใชจ้่ำยทัง้หมด** 1,917.67 1.987  

    

ค่ำใชจ้่ำยในกำรซื้อขำยหลกัทรพัย ์ 3,761.10 3.899 ตำมทีจ่่ำยจรงิ 

    

หมายเหตุ    

*  ค่ำธรรมเนียมและค่ำใชจ้่ำยต่ำง ๆ รวมภำษมีลูค่ำเพิม่ ภำษธีุรกจิเฉพำะ หรอืภำษอีื่นใดในท ำนองเดยีวกนั (ถำ้ม)ี 

**  ไม่รวมค่ำนำยหน้ำซื้อขำยหลกัทรพัย ์และค่ำธรรมเนียมต่ำง ๆ ทีเ่กดิขึน้จำกกำรซื้อขำยหลกัทรพัย ์  
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กองทุนเปิด แอล เอช เอม็ เอส เฟลก็ซิเบ้ิล (LHMSFL) 

 

 
 
 
รายงานของผูส้อบบญัชีรบัอนุญาต   
 

เสนอต่อ ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด แอล เอช เอม็ เอส เฟลก็ซิเบ้ิล 

 
ความเหน็  

ขำ้พเจ้ำได้ตรวจสอบงบกำรเงนิของกองทุนเปิด แอล เอช เอ็ม เอส  เฟล็กซิเบิ้ล ซึ่งประกอบด้วยงบดุลและงบประกอบ
รำยละเอียดเงนิลงทุน ณ วนัที่ 30 มถิุนำยน 2563 งบก ำไรขำดทุน งบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงสนิทรพัย์สุทธ ิงบกระแสเงนิ
สด และขอ้มูลทำงกำรเงนิที่ส ำคญัส ำหรบัปีสิ้นสุดวนัเดยีวกนัและหมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิ รวมถึงหมำยเหตุสรุป
นโยบำยกำรบญัชทีี่ส ำคญั  

ขำ้พเจำ้เหน็ว่ำ งบกำรเงนิขำ้งต้นนี้แสดงฐำนะกำรเงนิและรำยละเอยีดเงนิลงทุนของกองทุนเปิด แอล เอช เอม็ เอส เฟลก็ซเิบิ้ล 
ณ วนัที่ 30 มถิุนำยน 2563 ผลกำรด ำเนินงำน กำรเปลี่ยนแปลงสนิทรพัย์สุทธ ิกระแสเงนิสด และขอ้มูลทำงกำรเงนิที่ส ำคญั
ส ำหรบัปีสิน้สุดวนัเดยีวกนั โดยถูกตอ้งตำมทีค่วรในสำระส ำคญัตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ  
 
เกณฑใ์นการแสดงความเหน็  

ขำ้พเจำ้ไดป้ฏบิตังิำนตรวจสอบตำมมำตรฐำนกำรสอบบญัช ีควำมรบัผดิชอบของขำ้พเจำ้ไดก้ล่ำวไวใ้นวรรคควำมรบัผดิชอบของ
ผูส้อบบญัชตี่อกำรตรวจสอบงบกำรเงนิในรำยงำนของขำ้พเจำ้ ขำ้พเจำ้มคีวำมเป็นอสิระจำกกองทุนตำมขอ้ก ำหนดจรรยำบรรณ
ของผูป้ระกอบวชิำชพีบญัชทีีก่ ำหนดโดยสภำวชิำชพีบญัชใีนส่วนทีเ่กีย่วขอ้งกบักำรตรวจสอบงบกำรเงนิ และขำ้พเจำ้ไดป้ฏบิตัิ
ตำมควำมรบัผดิชอบด้ำนจรรยำบรรณอื่นๆ ซึ่งเป็นไปตำมขอ้ก ำหนดเหล่ำนี้ ขำ้พเจ้ำเชื่อว่ำหลกัฐำนกำรสอบบญัชทีี่ขำ้พเจ้ำ
ไดร้บัเพยีงพอและเหมำะสมเพื่อใชเ้ป็นเกณฑใ์นกำรแสดงควำมเหน็ของขำ้พเจำ้  
 
ข้อมูลอ่ืน  

ผูบ้รหิำรกองทุนฯ เป็นผูร้บัผดิชอบต่อขอ้มลูอื่น ขอ้มูลอื่นประกอบดว้ย ขอ้มูลซึ่งรวมอยู่ในรำยงำนประจ ำปีของกองทุนฯ แต่ไม่
รวมถึงงบกำรเงินและรำยงำนของผู้สอบบัญชีที่อยู่ในรำยงำนประจ ำปีนัน้ ข้ำพเจ้ำคำดว่ำข้ำพเจ้ำจะได้รบัรำยงำนประจ ำปี
ภำยหลงัวนัทีใ่นรำยงำนของผูส้อบบญัชนีี้ 

ควำมเหน็ของขำ้พเจำ้ต่องบกำรเงนิไม่ครอบคลุมถงึขอ้มลูอื่นและขำ้พเจำ้ไม่ไดใ้หค้วำมเชื่อมัน่ต่อขอ้มลูอื่น 

ควำมรบัผดิชอบของขำ้พเจ้ำที่เกี่ยวเนื่องกับกำรตรวจสอบงบกำรเงนิคอื กำรอ่ำนและพจิำรณำว่ำขอ้มูลอื่นมคีวำมขดัแย้งที่มี
สำระส ำคญักบังบกำรเงนิหรอืกบัควำมรูท้ีไ่ด้รบัจำกกำรตรวจสอบของขำ้พเจำ้ หรอืปรำกฏว่ำขอ้มลูอื่นมกีำรแสดงขอ้มูลทีข่ดัต่อ
ขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสำระส ำคญัหรอืไม่ 
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เมื่อข้ำพเจ้ำได้อ่ำนรำยงำนประจ ำปีของกองทุนฯ และหำกข้ำพเจ้ำสรุปได้ว่ำมีกำรแสดงข้อมูลที่ขดัต่อข้อเท็จจริงอันเป็น
สำระส ำคญั ขำ้พเจำ้จะสื่อสำรเรื่องดงักล่ำวกบัผูบ้รหิำรกองทุนฯ เพื่อใหผู้บ้รหิำรกองทุนฯ ด ำเนินกำรแก้ไขขอ้มูลทีแ่สดงขดัต่อ
ขอ้เทจ็จรงิ 
 
ความรบัผิดชอบของผู้บริหารกองทุนฯ ต่องบการเงิน 

ผูบ้รหิำรกองทุนฯ มหีน้ำทีร่บัผดิชอบในกำรจดัท ำและน ำเสนองบกำรเงนิเหล่ำนี้โดยถูกตอ้งตำมทีค่วรตำมมำตรฐำนกำรรำยงำน
ทำงกำรเงนิ และรบัผดิชอบเกีย่วกบักำรควบคุมภำยในทีผู่บ้รหิำรกองทุนฯ พจิำรณำว่ำจ ำเป็นเพื่อใหส้ำมำรถจดัท ำงบกำรเงนิที่
ปรำศจำกกำรแสดงขอ้มลูทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสำระส ำคญัไม่ว่ำจะเกดิจำกกำรทุจรติหรอืขอ้ผดิพลำด  

ในกำรจดัท ำงบกำรเงนิ ผูบ้รหิำรกองทุนฯ รบัผดิชอบในกำรประเมนิควำมสำมำรถของกองทุนในกำรด ำเนินงำนต่อเนื่อง เปิดเผย
เรื่องทีเ่กี่ยวกบักำรด ำเนินงำนต่อเนื่อง (ตำมควำมเหมำะสม) และกำรใช้เกณฑ์กำรบญัชสี ำหรบักำรด ำเนินงำนต่อเนื่องเวน้แต่
ผูบ้รหิำรกองทุนฯ มคีวำมตัง้ใจทีจ่ะเลกิกองทุนหรอืหยุดด ำเนินงำนหรอืไม่สำมำรถด ำเนินงำนต่อเนื่องต่อไปได ้ 

ผูบ้รหิำรกองทุนฯ มหีน้ำทีใ่นกำรก ำกบัดแูลกระบวนกำรในกำรจดัท ำรำยงำนทำงกำรเงนิของกองทุน  
 
ความรบัผิดชอบของผู้สอบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน  

กำรตรวจสอบของขำ้พเจ้ำมวีตัถุประสงค์เพื่อให้ได้ควำมเชื่อมัน่อย่ำงสมเหตุสมผลว่ำงบกำรเงนิโดยรวมปรำศจำกกำรแสดง
ขอ้มลูทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสำระส ำคญัหรอืไม่ ไม่ว่ำจะเกดิจำกกำรทุจรติหรอืขอ้ผดิพลำด และเสนอรำยงำนของผูส้อบบญัชี
ซึ่งรวมควำมเห็นของขำ้พเจำ้อยู่ดว้ย ควำมเชื่อมัน่อย่ำงสมเหตุสมผลคอืควำมเชื่อมัน่ในระดบัสูงแต่ไม่ไดเ้ป็นกำรรบัประกนัว่ำ
กำรปฏบิตังิำนตรวจสอบตำมมำตรฐำนกำรสอบบญัชจีะสำมำรถตรวจพบขอ้มูลที่ขดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสำระส ำคญัทีม่อียู่ได้
เสมอไป ขอ้มลูทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จรงิอำจเกดิจำกกำรทุจรติหรอืขอ้ผดิพลำดและถอืว่ำมสีำระส ำคญัเมื่อคำดกำรณ์อย่ำงสมเหตุสมผล
ว่ำรำยกำรที่ขดัต่อขอ้เทจ็จรงิแต่ละรำยกำรหรอืทุกรำยกำรรวมกนัจะมผีลต่อกำรตดัสนิใจทำงเศรษฐกจิของผูใ้ช้งบกำรเงนิจำก
กำรใชง้บกำรเงนิเหล่ำนี้  

ในกำรตรวจสอบของขำ้พเจำ้ตำมมำตรฐำนกำรสอบบญัช ีขำ้พเจำ้ใชดุ้ลยพนิิจและกำรสงัเกตและสงสยัเยีย่งผูป้ระกอบวชิำชพี
ตลอดกำรตรวจสอบ กำรปฏบิตังิำนของขำ้พเจำ้รวมถงึ  

• ระบุและประเมนิควำมเสี่ยงจำกกำรแสดงขอ้มูลที่ขดัต่อขอ้เท็จจรงิอนัเป็นสำระส ำคญัในงบกำรเงนิไม่ว่ำจะเกิดจำกกำร
ทุจรติหรอืขอ้ผดิพลำด ออกแบบและปฏบิตังิำนตำมวธิีกำรตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อควำมเสีย่งเหล่ำนัน้ และไดห้ลกัฐำน
กำรสอบบญัชทีีเ่พยีงพอและเหมำะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในกำรแสดงควำมเหน็ของขำ้พเจำ้ ควำมเสีย่งทีไ่ม่พบขอ้มูลทีข่ดัต่อ
ขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสำระส ำคญัซึง่เป็นผลมำจำกกำรทุจรติจะสงูกว่ำควำมเสีย่งทีเ่กดิจำกขอ้ผดิพลำด เน่ืองจำกกำรทุจรติอำจ
เกี่ยวกบักำรสมรูร้่วมคดิ กำรปลอมแปลงเอกสำรหลกัฐำน กำรตัง้ใจละเวน้กำรแสดงขอ้มูล  กำรแสดงขอ้มูลที่ไม่ตรงตำม
ขอ้เทจ็จรงิหรอืกำรแทรกแซงกำรควบคุมภำยใน  

• ท ำควำมเข้ำใจในระบบกำรควบคุมภำยในที่เกี่ยวข้องกบักำรตรวจสอบ เพื่อออกแบบวธิีกำรตรวจสอบที่เหม ำะสมกับ
สถำนกำรณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวตัถุประสงคใ์นกำรแสดงควำมเหน็ต่อควำมมปีระสทิธผิลของกำรควบคุมภำยในของกองทุน  

• ประเมนิควำมเหมำะสมของนโยบำยกำรบญัชทีีผู่บ้รหิำรกองทุนฯ ใชแ้ละควำมสมเหตุสมผลของประมำณกำรทำงบญัชแีละ
กำรเปิดเผยขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งซึง่จดัท ำขึน้โดยผูบ้รหิำรกองทุนฯ  

• สรุปเกี่ยวกับควำมเหมำะสมของกำรใช้เกณฑ์กำรบญัชีส ำหรบักำรด ำเนินงำนต่อเนื่องของผู้บรหิำรกองทุนฯ  และจำก
หลกัฐำนกำรสอบบญัชทีีไ่ดร้บั สรุปว่ำมคีวำมไม่แน่นอนทีม่สีำระส ำคญัทีเ่กี่ยวกบัเหตุกำรณ์หรอืสถำนกำรณ์ทีอ่ำจเป็นเหตุ
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ให้เกิดขอ้สงสยัอย่ำงมนีัยส ำคญัต่อควำมสำมำรถของกองทุนในกำรด ำเนินงำนต่อเนื่องหรอืไม่ ถ้ำขำ้พเจำ้ไดข้อ้สรุปว่ำมี
ควำมไม่แน่นอนทีม่สีำระส ำคญั ขำ้พเจำ้ตอ้งกล่ำวไวใ้นรำยงำนของผูส้อบบญัชขีองขำ้พเจำ้โดยใหข้อ้สงัเกตถงึกำรเปิดเผย
ขอ้มูลในงบกำรเงนิที่เกี่ยวขอ้ง หรอืถ้ำกำรเปิดเผยขอ้มูลดงักล่ำวไม่เพียงพอ ควำมเห็นของขำ้พเจ้ำจะเปลี่ยนแปลงไป 
ขอ้สรุปของขำ้พเจำ้ขึน้อยู่กบัหลกัฐำนกำรสอบบญัชทีีไ่ดร้บัจนถงึวนัที่ในรำยงำนของผูส้อบบญัชขีองขำ้พเจำ้ อย่ำงไรกต็ำม 
เหตุกำรณ์หรอืสถำนกำรณ์ในอนำคตอำจเป็นเหตุใหก้องทุนตอ้งหยุดกำรด ำเนินงำนต่อเนื่อง  

• ประเมนิกำรน ำเสนอ โครงสรำ้งและเน้ือหำของงบกำรเงนิโดยรวม รวมถงึกำรเปิดเผยขอ้มูลว่ำงบกำรเงนิแสดงรำยกำรและ
เหตุกำรณ์ในรปูแบบทีท่ ำใหม้กีำรน ำเสนอขอ้มลูโดยถูกตอ้งตำมทีค่วรหรอืไม่  

ข้ำพเจ้ำได้สื่อสำรกับผู้บริหำรกองทุนฯ ในเรื่องต่ำงๆ ที่ส ำคัญ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลำของกำรตรวจสอบตำมที่ได้
วำงแผนไว ้ประเดน็ทีม่นีัยส ำคญัทีพ่บจำกกำรตรวจสอบรวมถงึขอ้บกพร่องทีม่นีัยส ำคญัในระบบกำรควบคุมภำยในหำกขำ้พเจำ้
ไดพ้บในระหว่ำงกำรตรวจสอบของขำ้พเจำ้  

ขำ้พเจำ้ไดใ้หค้ ำรบัรองแก่ผูบ้รหิำรกองทุนฯ ว่ำขำ้พเจำ้ไดป้ฏบิตัติำมขอ้ก ำหนดจรรยำบรรณทีเ่กี่ยวขอ้งกบัควำมเป็นอสิระและ
ได้สื่อสำรกบัผู้บรหิำรกองทุนฯ เกี่ยวกบัควำมสมัพนัธ์ทัง้หมดตลอดจนเรื่องอื่นซึ่งขำ้พเจำ้เชื่อว่ำมเีหตุผลที่บุคคลภำยนอกอำจ
พจิำรณำว่ำกระทบต่อควำมเป็นอสิระของขำ้พเจำ้และมำตรกำรทีข่ำ้พเจำ้ใชเ้พื่อป้องกนัไม่ใหข้ำ้พเจำ้ขำดควำมเป็นอสิระ  

จำกเรื่องทีส่ื่อสำรกบัผูบ้รหิำรกองทุนฯ ขำ้พเจำ้ไดพ้จิำรณำเรื่องต่ำงๆ ทีม่นีัยส ำคญัมำกทีสุ่ดในกำรตรวจสอบ                    งบ
กำรเงนิในงวดปัจจุบนัและก ำหนดเป็นเรื่องส ำคญัในกำรตรวจสอบ ขำ้พเจำ้ไดอ้ธบิำยเรื่องเหล่ำนี้ในรำยงำนของผูส้อบบญัชเีวน้
แต่กฎหมำยหรอืข้อบังคบัไม่ให้เปิดเผยต่อสำธำรณะเกี่ยวกับเรื่องดังกล่ำว หรือในสถำนกำรณ์ที่ยำกที่จะเกิดขึ้น ข้ำพเจ้ำ
พจิำรณำว่ำไม่ควรสื่อสำรเรื่องดงักล่ำวในรำยงำนของขำ้พเจำ้เพรำะกำรกระท ำดงักล่ำวสำมำรถคำดกำรณ์ไดอ้ย่ำงสมเหตุผลว่ำ
จะมผีลกระทบในทำงลบมำกกว่ำผลประโยชน์ต่อส่วนไดเ้สยีสำธำรณะจำกกำรสื่อสำรดงักล่ำว 
 
ผูส้อบบญัชทีีร่บัผดิชอบงำนสอบบญัชแีละกำรน ำเสนอรำยงำนฉบบันี้คอื นำงขวญัใจ  เกยีรตกิงัวำฬไกล 

 
 
 
 

นำงขวญัใจ เกยีรตกิงัวำฬไกล 
ผูส้อบบญัชรีบัอนุญำต เลขที ่5875 
บรษิทั เอเอสว ีแอนด ์แอสโซซเิอทส ์จ ำกดั 
กรุงเทพมหำนคร 
28 กนัยำยน 2563 
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กองทุนเปิด แอล เอช เอม็ เอส เฟลก็ซิเบ้ิล (LHMSFL) 

กองทุนเปิด แอล เอช เอม็ เอส เฟลก็ซิเบ้ิล 
งบดลุ 

ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2563 

 

หน่วย : บาท

หมายเหตุ 2563 2562

สินทรพัย์

เงนิลงทุนตามมลูค่ายตุธิรรม 44,509,771.80 130,415,132.50

(ราคาทุนปี 2563 : 43,628,561.39 บาท) 

(ราคาทุนปี 2562 : 123,196,140.85 บาท) 

เงนิฝากธนาคาร 6 5,111,125.27         7,738,187.15         

ดอกเบีย้และเงนิปันผลค้างรบั 204.70                 8,988.00               

ลกูหนี้จากการขายเงนิลงทุน 1,747,488.42         5,876,720.64         

รวมสินทรพัย์ 51,368,590.19         144,039,028.29       

หน้ีสิน

เจ้าหนี้จากการซือ้เงนิลงทุน 3,766,619.95         3,319,429.81         

เจ้าหนี้จากการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน 92,258.04             -                      

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 139,361.86            262,914.28            

หนี้สนิอืน่ 3,254.97               16,948.63             

รวมหน้ีสิน 4,001,494.82           3,599,292.72           

สินทรพัยส์ทุธิ 47,367,095.37         140,439,735.57       

สินทรพัยส์ทุธิ :

ทุนทีไ่ด้รบัจากผูถ้อืหน่วยลงทุน 43,204,925.48        101,920,542.00      

ก าไรสะสม

บญัชปีรบัสมดุล (17,976,449.61) (7,004,791.86)

ก าไรสะสมจากการด าเนนิงาน 5 22,138,619.50 45,523,985.43

รวมสินทรพัยส์ทุธิ 47,367,095.37         140,439,735.57       

สนิทรพัยส์ทุธต่ิอหน่วยทีค่ านวณแยกตามประเภทผูถ้อืหน่วยลงทุน มดีงันี้

ชนดิสะสมมลูค่า 11.8047 15.1273

ชนดิขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตัิ 11.8101 15.1300

ชนดิจ่ายเงนิปันผล 8.8895 11.5889

จ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายแลว้ทัง้หมด ณ วนัสิน้ปี (หน่วย) แยกตามประเภทผูถ้อืหน่วยลงทุน มดีงันี้

ชนดิสะสมมลูค่า 1,086,887.3196      3,588,682.6096      

ชนดิขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตัิ 1,982,971.4576      2,718,463.4354      

ชนดิจ่ายเงนิปันผล 1,250,633.7294      3,884,908.1330      

รวม 4,320,492.5066 10,192,054.1780

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นสว่นหนึง่ของงบการเงนินี้
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กองทุนเปิด แอล เอช เอม็ เอส เฟลก็ซิเบ้ิล (LHMSFL) 

กองทุนเปิด แอล เอช เอม็ เอส เฟลก็ซิเบ้ิล 
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน 
ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2563 

 

หน่วย : บาท

การแสดงรายละเอยีดเงนิลงทุนใช้การจดักลุ่มตามประเภทของเงนิลงทุน

ชื่อหลกัทรพัย์ ชื่อยอ่หลกัทรพัย์ มลูค่าทีต่ราไว้ จ านวนหน่วย

หลกัทรพัยจ์ดทะเบียน

เงินทนุและหลกัทรพัย์

บรษิทับรหิารสนิทรพัย ์กรุงเทพพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) BAM -           38,100.0000    925,830.00       2.08                

บรษิทั เจ เอม็ ท ีเน็ทเวอร์ค เซอร์วสิเซส็ จ ากดั (มหาชน) JMT -           32,500.0000    737,750.00       1.66                

บรษิทั เมอืงไทย แคปปิตอล จ ากดั (มหาชน) MTC -           17,300.0000    899,600.00       2.02                

บรษิทั ศรสีวสัดิ ์คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) SAWAD -           12,900.0000    664,350.00       1.49                

เทคโนโลยี

บรษิทั เน็ตเบย ์จ ากดั (มหาชน) NETBAY -           6,700.0000     236,175.00       0.53                

เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร

บรษิทั แอดวานซ ์อนิโฟร์ เซอร์วสิ จ ากดั (มหาชน) ADVANC -           9,500.0000     1,757,500.00     3.95                

บรษิทั อนิทชั โฮลดิ้งส ์จ ากดั (มหาชน) INTUCH -           11,000.0000    618,750.00       1.39                

บรษิทั เจ มาร์ท จ ากดั (มหาชน) JMART -           21,100.0000    232,100.00       0.52                

การแพทย์

บรษิทั บางกอก เชน ฮอสปิทอล จ ากดั (มหาชน) BCH -           31,600.0000    474,000.00       1.06                

บรษิทั กรุงเทพดุสติเวชการ จ ากดั (มหาชน) BDMS -           51,100.0000    1,149,750.00     2.58                

บรษิทั โรงพยาบาลจุฬารตัน์ จ ากดั (มหาชน) CHG -           184,700.0000  454,362.00       1.02                

ขนส่งและโลจิสติกส์ -           

บรษิทั ท่าอากาศยานไทย จ ากดั (มหาชน) AOT -           34,800.0000    2,105,400.00     4.73                

บรษิทั ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) BEM -           48,400.0000    459,800.00       1.03                

บรษิทั บทีเีอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส ์จ ากดั (มหาชน) BTS -           40,900.0000    462,170.00       1.04                

บรษิทั พรมิา มารนี จ ากดั (มหาชน) PRM -           59,200.0000    461,760.00       1.04                

ของใช้ส่วนตวัและเวชภณัฑ์

บรษิทั ศรตีรงัโกลฟส ์(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) STGT -           48,400.0000    1,645,600.00     3.70                

ธนาคาร

ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) BBL -           6,000.0000     642,000.00       1.44                

ธนาคารกสกิรไทย จ ากดั (มหาชน) KBANK -           10,100.0000    941,825.00       2.12                

ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) SCB -           11,000.0000    797,500.00       1.79                

บรษิทั ทสิโก้ไฟแนนเชยีลกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) TISCO -           4,500.0000     312,750.00       0.70                

 มลูค่ายตุธิรรม

อตัราสว่นของ

มลูค่ายตุธิรรม 

(%)
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กองทุนเปิด แอล เอช เอม็ เอส เฟลก็ซิเบ้ิล (LHMSFL) 

กองทุนเปิด แอล เอช เอม็ เอส เฟลก็ซิเบ้ิล 
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ) 

ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2563 

 

หน่วย : บาท

การแสดงรายละเอยีดเงนิลงทุนใช้การจดักลุ่มตามประเภทของเงนิลงทุน

ชื่อหลกัทรพัย์ ชื่อยอ่หลกัทรพัย์ มลูค่าทีต่ราไว้ จ านวนหน่วย

ธรุกิจการเกษตร

บรษิทั จเีอฟพที ีจ ากดั (มหาชน) GFPT -           36,500.0000    474,500.00       1.07                

บรษิทั ศรตีรงัแอโกรอนิดสัทร ีจ ากดั (มหาชน) STA -           4,900.0000     133,525.00       0.30                

บริการ

บรษิทั เอสไอเอสบ ีจ ากดั (มหาชน) SISB -           93,700.0000    908,890.00       2.04                

ประกนัภยัและประกนัชีวิต

บรษิทั ทคีวิเอม็ คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) TQM -           13,800.0000    1,842,300.00     4.14                

ปิโตรเคมีและเคมีภณัฑ์

บรษิทั พทีที ีโกลบอล เคมคิอล จ ากดั (มหาชน) PTTGC -           10,600.0000    490,250.00       1.10                

พลงังานและสาธารณูปโภค

บรษิทั บ.ีกรมิ เพาเวอร์ จ ากดั (มหาชน) BGRIM -           18,200.0000    973,700.00       2.19                

บรษิทั พลงังานบรสิทุธิ ์จ ากดั (มหาชน) EA -           11,800.0000    463,150.00       1.04                

บรษิทั โกลบอล เพาเวอร์ ซนิเนอร์ยี ่จ ากดั (มหาชน) GPSC -           13,600.0000    999,600.00       2.25                

บรษิทั กลัฟ์ เอน็เนอร์จ ีดเีวลลอปเมนท์ จ ากดั (มหาชน) GULF -           37,800.0000    1,426,950.00     3.21                

บรษิทั พทีจี ีเอน็เนอย ีจ ากดั (มหาชน) PTG -           28,400.0000    460,080.00       1.03                

บรษิทั ปตท. จ ากดั (มหาชน) PTT -           87,100.0000    3,288,025.00     7.39                

บรษิทั ปตท. ส ารวจและผลติปิโตรเลยีม จ ากดั (มหาชน) PTTEP -           10,500.0000    963,375.00       2.16                

พฒันาอสงัหาริมทรพัย์

บรษิทั อมตะ คอร์ปอเรชนั จ ากดั (มหาชน) AMATA -           15,600.0000    240,240.00       0.54                

บรษิทั เซน็ทรลัพฒันา จ ากดั (มหาชน) CPN -           9,200.0000     448,500.00       1.01                

บรษิทั ดบับลวิเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) WHA -           135,100.0000  448,532.00       1.01                

พาณิชย์

บรษิทั คอมเซเวน่ จ ากดั (มหาชน) COM7 -           33,400.0000    943,550.00       2.12                

บรษิทั ซพี ีออลล ์จ ากดั (มหาชน) CPALL -           24,300.0000    1,646,325.00     3.70                

บรษิทั เซน็ทรลั รเีทล คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) CRC -           9,700.0000     317,675.00       0.71                

บรษิทั ดูโฮม จ ากดั (มหาชน) DOHOME -           130,300.0000  1,355,120.00     3.04                

บรษิทั สยามโกลบอลเฮา้ส ์จ ากดั (มหาชน) GLOBAL -           43,800.0000    727,080.00       1.63                

บรษิทั โฮม โปรดกัส ์เซน็เตอร์ จ ากดั (มหาชน) HMPRO -           45,300.0000    697,620.00       1.57                

บรษิทั เมก้า ไลฟ์ไซแอน็ซ ์จ ากดั (มหาชน) MEGA -           12,900.0000    480,525.00       1.08                

บรษิทั อาร์เอส จ ากดั (มหาชน) RS -           32,600.0000    531,380.00       1.19                

 มลูค่ายตุธิรรม

อตัราสว่นของ

มลูค่ายตุธิรรม 

(%)
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กองทุนเปิด แอล เอช เอม็ เอส เฟลก็ซิเบ้ิล (LHMSFL) 

กองทุนเปิด แอล เอช เอม็ เอส เฟลก็ซิเบ้ิล 
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ) 

ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2563 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หน่วย : บาท

การแสดงรายละเอยีดเงนิลงทุนใช้การจดักลุ่มตามประเภทของเงนิลงทุน

ชื่อหลกัทรพัย์ ชื่อยอ่หลกัทรพัย์ มลูค่าทีต่ราไว้ จ านวนหน่วย

วสัดกุ่อสร้าง

บรษิทั ปนูซเีมนต์นครหลวง จ ากดั (มหาชน) SCCC -           4,500.0000     1,656,000.00     3.72                

บรษิทั ทปิโก้แอสฟัลท์ จ ากดั (มหาชน) TASCO -           37,900.0000    947,500.00       2.13                

ส่ือและส่ิงพิมพ์

บรษิทั แพลน บ ีมเีดยี จ ากดั (มหาชน) PLANB -           79,100.0000    474,600.00       1.07                

อาหารและเคร่ืองด่ืม

บรษิทั คาราบาวกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) CBG -           11,800.0000    1,227,200.00     2.76                

บรษิทั เจรญิโภคภณัฑอ์าหาร จ ากดั (มหาชน) CPF -           38,300.0000    1,216,025.00     2.73                

บรษิทั ไมเนอร์ อนิเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั (มหาชน) MINT -           1,926.0000     39,097.80         0.09                

บรษิทั โอสถสภา จ ากดั (มหาชน) OSP -           12,100.0000    459,800.00       1.03                

บรษิทั อาร์ แอนด์ บ ีฟู้ด ซพัพลาย จ ากดั (มหาชน) RBF -           213,500.0000  1,782,725.00     4.01                

บรษิทั เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จ ากดั (มหาชน) TKN -           44,900.0000    466,960.00       1.05                

รวมหลกัทรพัยจ์ดทะเบียน 44,509,771.80    100.00               

รวมเงินลงทนุทัง้ส้ิน (ราคาทนุ 43,628,561.39 บาท) 44,509,771.80    100.00               

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นสว่นหนึง่ของงบการเงนินี้

 มลูค่ายตุธิรรม

อตัราสว่นของ

มลูค่ายตุธิรรม 

(%)
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กองทุนเปิด แอล เอช เอม็ เอส เฟลก็ซิเบ้ิล (LHMSFL) 

กองทุนเปิด แอล เอช เอม็ เอส เฟลก็ซิเบ้ิล 
งบก าไรขาดทุน 

ส าหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถนุายน 2563 

 
 
 
 
 

หน่วย : บาท

หมายเหตุ 2563 2562

รายได้จากการลงทนุ

รายได้ดอกเบีย้ 66,688.30 111,518.06

รายได้เงนิปันผล 2,380,709.26 3,313,960.62

รวมรายได้จากการลงทนุ 2,447,397.56 3,425,478.68

ค่าใช้จา่ย

ค่าธรรมเนยีมการจดัการ 7, 8 1,551,294.06 1,944,625.01

ค่าธรรมเนยีมผูดู้แลผลประโยชน์ 7 28,440.36 35,651.50

ค่าธรรมเนยีมนายทะเบยีน 7, 8 258,548.74            324,104.09            

ค่าธรรมเนยีมวชิาชพี 60,000.00 60,000.00

ค่าใช้จ่ายในการด าเนนิโครงการ 1,243,302.58 12,919.65

ภาษเีงนิได้ 5,855.20 -                      

รวมค่าใช้จา่ย 3,147,440.94 2,377,300.25

รายได้(ขาดทนุ)จากการลงทนุสทุธิ (700,043.38) 1,048,178.43

รายการก าไร(ขาดทนุ)สทุธิจากเงินลงทนุ

รายการขาดทุนสทุธทิีเ่กดิขึน้จากเงนิลงทุน (15,803,447.22) (260,131.73)

รายการก าไร(ขาดทุน)สทุธทิีย่งัไม่เกดิขึน้จากเงนิลงทุน (6,337,781.24) 8,250,275.90

รวมรายการก าไร(ขาดทนุ)สทุธิจากเงินลงทนุ (22,141,228.46) 7,990,144.17

การเพ่ิมขึน้(ลดลง)ในสินทรพัยส์ทุธิจากการด าเนินงาน (22,841,271.84) 9,038,322.60

การเพิม่ขึน้(ลดลง)ในสนิทรพัยส์ทุธจิากการด าเนนิงานแยกตามประเภทผูถ้อืหน่วยลงทุน มดีงันี้

ชนดิสะสมมลูค่า (7,627,067.83) 2,557,860.48

ชนดิขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตัิ (7,892,602.41) 3,144,467.68

ชนดิจ่ายเงนิปันผล (7,321,601.60) 3,335,994.44

รวม (22,841,271.84) 9,038,322.60

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นสว่นหนึง่ของงบการเงนินี้
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กองทุนเปิด แอล เอช เอม็ เอส เฟลก็ซิเบ้ิล (LHMSFL) 

กองทุนเปิด แอล เอช เอม็ เอส เฟลก็ซิเบ้ิล 
งบแสดงการเปล่ียนแปลงสินทรพัยส์ทุธิ 
ส าหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถนุายน 2563 

 
 
 
 
 
 
 

หน่วย : บาท

หมายเหตุ 2563 2562

การเพ่ิมขึน้(ลดลง)ในสินทรพัยส์ทุธิจากการด าเนินงานในระหวา่งปี

รายได(้ขาดทุน)จากการลงทุนสทุธิ (700,043.38)           1,048,178.43           

รายการขาดทุนสทุธทิีเ่กดิขึน้จากเงนิลงทุน (15,803,447.22) (260,131.73)

รายการก าไร(ขาดทุน)สทุธทิีย่งัไม่เกดิขึน้จากเงนิลงทุน (6,337,781.24) 8,250,275.90

การเพ่ิมขึน้(ลดลง)สทุธิในสินทรพัยส์ทุธิจากการด าเนินงาน (22,841,271.84)         9,038,322.60             

การแบง่ปันส่วนทนุให้ผูถ้อืหน่วยลงทนุ 10 (544,094.09)              (1,304,843.79)            

การเพ่ิมขึน้(ลดลง)ของทนุท่ีได้รบั(ท่ีรบัซ้ือคืน)จากผูถ้อืหน่วยลงทนุในระหวา่งปี

มลูค่าหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายในระหวา่งปี 101,701,347.77       50,129,094.06         

มลูค่าหน่วยลงทุนทีร่บัซือ้คนืในระหวา่งปี (171,388,622.04)      (34,013,595.25)        

การเพ่ิมขึน้(ลดลง)สทุธิของทนุท่ีได้รบั(ท่ีรบัซ้ือคืน)จากผูถ้อืหน่วยลงทนุ (69,687,274.27)         16,115,498.81           

การเพ่ิมขึน้(ลดลง)ของสินทรพัยส์ทุธิในระหวา่งปี (93,072,640.20)         23,848,977.62           

สนิทรพัยส์ทุธติ้นปี 140,439,735.57       116,590,757.95       

สินทรพัยส์ทุธิปลายปี 47,367,095.37          140,439,735.57         

หน่วย : หน่วย

2563 2562

การเปล่ียนแปลงของจ านวนหน่วยลงทนุ (มลูค่าหน่วยละ 10 บาท)

หน่วยลงทุนต้นปี 10,192,054.1780 9,151,233.4300

บวก หน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายในระหวา่งปี 8,526,474.6868 3,517,269.6786

หกั หน่วยลงทุนทีร่บัซือ้คนืในระหวา่งปี (14,398,036.3582) (2,476,448.9306)

หน่วยลงทนุ ณ วนัส้ินปี 4,320,492.5066        10,192,054.1780       

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นสว่นหนึง่ของงบการเงนินี้
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กองทุนเปิด แอล เอช เอม็ เอส เฟลก็ซิเบ้ิล (LHMSFL) 

กองทุนเปิด แอล เอช เอม็ เอส เฟลก็ซิเบ้ิล 
งบกระแสเงินสด 

ส าหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถนุายน 2563 

  

หน่วย : บาท

2563 2562

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน

การเพ่ิมขึน้(ลดลง)ในสินทรพัยส์ทุธิจากการด าเนินงาน (22,841,271.84)          9,038,322.60             

รายการปรบักระทบการเพิม่ขึน้(ลดลง)สทุธใินสนิทรพัยส์ทุธจิากการด าเนนิงาน -

ให้เป็นเงนิสดสทุธทิีไ่ด้มาจาก(ใช้ไปใน)กจิกรรมด าเนนิงาน :-

การซือ้เงนิลงทุน (1,027,357,683.04)    (739,127,405.18)       

การจ าหน่ายเงนิลงทุน 1,091,134,797.99     726,499,618.41        

สว่นต ่ามลูค่าตราสารหนี้ตดัจ าหน่าย (12,982.71)              (44,989.26)              

การลดลงในดอกเบีย้และเงนิปันผลค้างรบั 8,783.30                17,285.73               

การลดลงในลกูหนี้จากการขายเงนิลงทุน 4,129,232.22           1,004,458.77           

การเพิม่ขึน้ในเจ้าหนี้จากการซือ้เงนิลงทุน 447,190.14             558,133.96             

การเพิม่ขึน้(ลดลง)ในเจ้าหนี้จากการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน 92,258.04               (107,405.19)            

การเพิม่ขึน้(ลดลง)ในค่าใช้จ่ายค้างจ่าย (123,552.42)            10,089.47               

การเพิม่ขึน้(ลดลง)ในหนี้สนิอืน่ (13,693.66)              5,560.06                

รายการขาดทุนสทุธทิีเ่กดิขึน้จากเงนิลงทุน 15,803,447.22         260,131.73             

รายการ(ก าไร)ขาดทุนสทุธทิีย่งัไม่เกดิขึน้จากเงนิลงทุน 6,337,781.24           (8,250,275.90)          

เงินสดสทุธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมด าเนินงาน 67,604,306.48           (10,136,474.80)          

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน

การจ าหน่ายหน่วยลงทุนในระหวา่งปี 101,701,347.77        50,129,094.06         

การรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนในระหวา่งปี (171,388,622.04) (34,013,595.25)

แบ่งปันสว่นทุนให้ผูถ้อืหน่วยลงทุน (544,094.09) (1,304,843.79)

เงินสดสทุธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจดัหาเงิน (70,231,368.36)          14,810,655.02

เงินฝากธนาคารเพ่ิมขึน้(ลดลง)สทุธิ (2,627,061.88) 4,674,180.22             

เงนิฝากธนาคาร ณ วนัต้นปี 7,738,187.15           3,064,006.93           

เงินฝากธนาคาร ณ วนัส้ินปี (หมายเหตขุ้อ 6) 5,111,125.27             7,738,187.15             

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นสว่นหนึง่ของงบการเงนินี้
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กองทุนเปิด แอล เอช เอม็ เอส เฟลก็ซิเบ้ิล (LHMSFL) 

กองทุนเปิด แอล เอช เอม็ เอส เฟลก็ซิเบ้ิล 
ข้อมูลทางการเงินท่ีส าคญั 

ส าหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถนุายน 2563 
 

 
 
 
 

 

 หน่วย : บาท

ส าหรบัปีส้ินสดุ ส าหรบัปีส้ินสดุ ส าหรบัปีส้ินสดุ ส าหรบัปีส้ินสดุ ส าหรบังวด

2563 2562 2561 2560 22/7/58 - 30/6/59

ข้อมลูผลการด าเนินงาน (ต่อหน่วย)

มลูค่าหน่วยลงทุนเริม่แรก -                      -                      -                      -                      10.0000

มลูค่าสนิทรพัยส์ทุธติ้นปี 13.7793                12.7404                11.7673                10.9280 -                      

รายได(้ขาดทุน)จากกจิกรรมลงทุน :

รายได(้ขาดทุน)จากการลงทุนสทุธิ (0.0842)                0.1367                 0.1172                 0.1114                 0.0915                 

รายการก าไร(ขาดทุน)สทุธทิีเ่กดิขึน้จากเงนิลงทุน (1.9000)                (0.0339)                1.3553                 1.4579                 0.4175                 

รายการก าไร(ขาดทุน)สทุธทิีย่งัไม่เกดิขึน้จากเงนิลงทุน (0.7620) 1.0761 (0.0545) (0.4199) 0.4190                 

รายได(้ขาดทุน)จากกจิกรรมลงทุนทัง้สิน้ (2.7462) 1.1789 1.4180 1.1494 0.9280

หกั การแบ่งปันสว่นให้ผูถ้อืหน่วยลงทุน* (0.0698) (0.1400) (0.4449) (0.3101) -                      

มลูค่าสินทรพัยส์ทุธิปลายปี/งวด 10.9633                   13.7793                   12.7404                   11.7673                   10.9280                   

อตัราสว่นของก าไร(ขาดทุน)สทุธต่ิอมลูค่าสนิทรพัยส์ทุธถิวัเฉลีย่ระหวา่งปี/งวด (%) (23.6768)               7.4604                 9.6179                 11.0708                9.4877                 

อตัราส่วนทางการเงินท่ีส าคญัและข้อมลูประกอบเพ่ิมเติมท่ีส าคญั

มลูค่าสนิทรพัยส์ทุธปิลายปี/งวด (พนับาท) 47,367.10             140,439.74            116,590.76            176,825.29            155,709.08            

อตัราสว่นของค่าใช้จ่ายรวมต่อมลูค่าสนิทรพัยส์ทุธถิวัเฉลีย่ระหวา่งปี/งวด (%) 3.2626                 1.9623                 1.8121                 1.5530                 1.3512                 

อตัราสว่นรายได้จากการลงทุนรวมต่อมลูค่าสนิทรพัยส์ทุธถิวัเฉลีย่ระหวา่งปี/งวด (%) 2.5369                 2.8275                 2.6068                 2.6256                 2.2869                 

อตัราสว่นของจ านวนถวัเฉลีย่ถ่วงน ้าหนกัของการซือ้ขายเงนิลงทุน

ระหวา่งปี/งวดต่อมลูค่าสนิทรพัยส์ทุธถิวัเฉลีย่ระหวา่งปี/งวด (%) ** 2,154.4808            1,160.3070            1,058.0517            3,183.1159            1,663.3675            

ข้อมลูเพ่ิมเติม **

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นสว่นหนึง่ของงบการเงนินี้

* ค านวณจากจ านวนหน่วยทีจ่ าหน่ายแลว้ถวัเฉลีย่ระหวา่งปี/งวด

** ไม่นบัรวมเงนิฝากธนาคาร เงนิลงทุนในตัว๋สญัญาใช้เงนิ ใบรบัฝากเงนิ และการซือ้ขายเงนิลงทุนต้องเป็นรายการซือ้หรอืขายเงนิลงทุนอยา่งแท้จรงิ

ซึง่ไม่รวมถงึการซือ้โดยมสีญัญาขายคนืหรอืการขายโดยมสีญัญาซือ้คนื
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กองทุนเปิด แอล เอช เอม็ เอส เฟลก็ซิเบ้ิล (LHMSFL) 

  กองทุนเปิด แอล เอช เอม็ เอส เฟลก็ซิเบ้ิล 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ส าหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถนุายน 2563 

         หน่วย : บาท  

1. ลกัษณะของกองทุนเปิด แอล เอช เอม็ เอส เฟลก็ซิเบ้ิล 

กองทุนเปิด แอล เอช เอม็ เอส เฟลก็ซเิบิล้ เดมิชื่อ กองทุนเปิด แอล เอช มเีดยีม สมอล แคป อคิวติี้ เป็นกองทุนรวมผสม
แบบไม่ก ำหนดสดัส่วนกำรลงทุนในตรำสำรแห่งทุน ประเภทรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนโดยอตัโนมตัิและมกีำรกระจำยกำร
ลงทุนน้อยกว่ำเกณฑ์มำตรฐำน ไม่ก ำหนดอำยุโครงกำร และไดจ้ดทะเบยีนกบัส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละ
ตลำดหลกัทรพัย์เมื่อวนัที่ 22 กรกฎำคม 2558 มีเงินทุนของโครงกำรจ ำนวน 1,000 ล้ำนบำท และมีมูลค่ำโครงกำรจด
ทะเบยีนเริม่แรก 113.80 ลำ้นบำท (แบ่งเป็น 11,380,201.0930 หน่วย มลูค่ำหน่วยละ 10 บำท) 
เมื่อวนัที่ 5 เมษำยน 2559 กองทุนฯ ได้ขอมติจำกผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อแก้ไขเพิม่เติมรำยละเอียดโครงกำร โดยมปีระเด็น
หลกัในเรื่องของนโยบำยกำรลงทุนจำกกองทุนรวมตรำสำรแห่งทุนเป็นกองทุนรวมผสมแบบไม่ก ำหนดสดัส่วนกำรลงทุนใน
ตรำสำรทุน เพื่อให้กำรบรหิำรพอร์ตกำรลงทุนมคีวำมยดืหยุ่นมำกขึ้น รวมทัง้ให้เปลี่ยนชื่อกองทุนเป็น “กองทุนเปิด แอล 
เอช เอม็ เอส เฟลก็ซเิบิล้” ทัง้นี้กำรแกไ้ขดงักล่ำวใหม้ผีลในวนัที ่1 มถิุนำยน 2559 เป็นตน้ไป 
เมื่อวนัที่ 30 สงิหำคม 2559 กองทุนฯ ได้รบัควำมเห็นชอบให้แก้ไขเพิม่เติมโครงกำรจดักำร เพื่อเพิ่มทำงเลอืกให้กบัผู้ถือ
หน่วยลงทุนสำมำรถเลอืกลงทุนตำมชนิดหน่วยลงทุนทีต่้องกำร โดยมกีำรแบ่งชนิดของหน่วยลงทุนเป็น 3 ชนิด ไดแ้ก่ ชนิด
ขำยคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ(LHMSFL-R) ชนิดจ่ำยเงนิปันผล (LHMSFL-D) และชนิดสะสมมลูค่ำ (LHMSFL-A)  
กองทุนฯ จดักำรโดย บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดักำรกองทุน แลนด ์แอนด ์เฮำ้ส ์จ ำกดั (“บรษิทัจดักำร”) 
กองทุนฯ จะลงทุนในตรำสำรแห่งทุนทีม่แีนวโน้มกำรเตบิโตทำงธุรกจิ หรอืมปัีจจยัพืน้ฐำนด ีตรำสำรแห่งหนี้ ตรำสำรกึ่งหนี้
กึ่งทุน ใบส ำคัญแสดงสิทธิ เงินฝำกธนำคำร รวมถึงหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นหรือกำรหำดอกผลโดยวิธีอื่นตำมที่
คณะกรรมกำรหรือส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ก ำหนด ทัง้นี้ กำรลงทุนในตรำสำรแห่งทุนจะมีสดัส่วนตัง้แต่ร้อยละ         
0 - 100 ของมลูค่ำทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุน  
นอกจำกนี้ กองทุนฯ อำจพิจำรณำลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสญัญำซื้อขำยล่วงหน้ำ (Derivatives) โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อ
ป้องกนัควำมเสีย่ง (Hedging) โดยเป็นไปตำมหลกัเกณฑ์ทีส่ ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ก ำหนด ทัง้นี้กองทุนฯ จะไม่
ลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์หรือตรำสำรที่เสนอขำยในต่ำงประเทศ ตรำสำรทุนที ่ไม่ได ้จดทะเบ ียนในตลำด
หลกัทรพัย์ (Unlisted Securities) ตรำสำรที่มลีกัษณะของสญัญำซื้อขำยล่วงหน้ำแฝง (Structured note) รวมถึงจะไม่
ลงทุนในตรำสำรหนี้ที่มอีนัดบัควำมน่ำเชื่อถือต ่ำกว่ำที่สำมำรถลงทุนได้ (Non - Investment Grade) และตรำสำรหนี้ที่
ไม่ไดร้บักำรจดัอนัดบัควำมน่ำเชื่อถอื (Unrated Securities) อย่ำงไรกต็ำมกองทุนอำจมไีวซ้ึ่งตรำสำรหนี้ทีม่อีนัดบัควำม
น่ำเชื่อถือต ่ำกว่ำที่สำมำรถลงทุนได้ (Non - investment grade) เฉพำะกรณีที่ตรำสำรหนี้นัน้ได้รบักำรจดัอนัดบัควำม
น่ำเชื่อถอืทีส่ำมำรถลงทุนได ้(Investment grade) ขณะทีก่องทุนลงทุนเท่ำนัน้ 
กองทุนฯ มนีโยบำยไม่จ่ำยเงนิปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดขำยคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตัิ (LHMSFL-R) และชนิดสะสม
มลูค่ำ (LHMSFL-A) 
กองทุนฯ มนีโยบำยจ่ำยเงนิปันผลแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนชนิดจ่ำยเงนิปันผล (LHMSFL-D) ตำมหลกัเกณฑแ์ละวธิกีำรทีก่ ำหนด
ในหนังสอืชีช้วน 
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2.  หลกัเกณฑใ์นการจดัท างบการเงิน 

2.1 งบกำรเงนินี้จดัท ำขึน้ตำมมำตรฐำนกำรบญัชแีละมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ รวมถึงกำรตีควำมและแนวปฏิบตัิ
ทำงกำรบญัชทีีป่ระกำศใชโ้ดยสภำวชิำชพีบญัช ี(“สภำวชิำชพีบญัช”ี) และกำรแสดงรำยกำรใน งบกำรเงนิไดจ้ดัท ำขึน้ตำม
หลกักำรบญัชทีีร่บัรองทัว่ไปภำยใต้พระรำชบญัญตัิกำรบญัชี พ.ศ. 2543 และไดจ้ดัท ำขึ้นตำมหลกัเกณฑ์และรูปแบบที่
ก ำหนดในมำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัที่ 106 เรื่อง กำรบญัชสี ำหรบักิจกำรที่ด ำเนินธุรกิจเฉพำะด้ำนกำรลงทุน และตำม
ประกำศของส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย์ 

2.2 งบกำรเงนิน้ีไดจ้ดัท ำขึน้โดยใชเ้กณฑร์ำคำทุนเดมิเวน้แต่จะไดเ้ปิดเผยเป็นอย่ำงอื่นในนโยบำยกำรบญัช ี
2.3 กำรใชป้ระมำณกำรทำงบญัช ี
 ในกำรจดัท ำงบกำรเงนิให้เป็นไปตำมมำตรฐำนกำรบญัชีและมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ ผู้บรหิำรต้องใช้กำร

ประมำณและขอ้สมมติฐำนหลำยประกำรซึ่งมผีลกระทบต่อกำรก ำหนดนโยบำยและกำรรำยงำนจ ำนวนเงนิที่เกี่ยวกับ
สนิทรพัย ์หนี้สนิ รำยได ้และค่ำใชจ้่ำยผลทีเ่กดิขึน้จรงิจงึแตกต่ำงจำกทีป่ระมำณกำรไว ้

 ประมำณกำรและขอ้สมมตฐิำนทีใ่ชใ้นกำรจดัท ำงบกำรเงนิจะไดร้บักำรทบทวนอย่ำงต่อเนื่อง กำรปรบัประมำณกำรทำง
บญัชจีะบนัทกึในงวดบญัชทีีป่ระมำณกำรดงักล่ำวไดร้บักำรทบทวนและในอนำคตทีไ่ดร้บัผลกระทบ 

3. มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิทีเ่ริม่มผีลบงัคบัในปีปัจจุบนัและทีจ่ะมผีลบงัคบัในอนำคตมรีำยละเอยีด ดงันี้ 

3.1 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิทีเ่ริม่มผีลบงัคบัใชใ้นปีปัจจุบนั 
สภำวชิำชพีบญัชไีดอ้อกและปรบัปรุงมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิและกำรตคีวำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ
ฉบบัปรบัปรุง (ปรบัปรุง 2561) รวมถงึแนวปฏบิตัทิำงบญัชฉีบบัใหม่ ซึง่มผีลบงัคบัใชส้ ำหรบัรอบระยะเวลำบญัชทีีเ่ริม่ใน
หรอืหลงัวนัที ่1 มกรำคม 2562 ซึ่งมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิดงักล่ำวไม่มผีลกระทบอย่ำงเป็นสำระส ำคญัต่องบ
กำรเงนิน้ี โดยมมีำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิฉบบัใหม่ซึง่ไดม้กีำรเปลีย่นแปลงหลกักำรส ำคญั ดงันี้ 
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ ฉบบัที่ 15 เรื่อง รำยไดจ้ำกสญัญำทีท่ ำกบัลูกคำ้ ใช้แทนมำตรฐำนกำรบญัชแีละกำร
ตคีวำมมำตรฐำนบญัชทีีเ่กีย่วขอ้งต่อไปนี้  
มำตรฐำนกำรบญัช ีฉบบัที ่11 (ปรบัปรุง 2560) สญัญำก่อสรำ้ง 
มำตรฐำนกำรบญัช ีฉบบัที ่18 (ปรบัปรุง 2560) รำยได ้
กำรตคีวำมมำตรฐำนกำรบญัช ีฉบบัที ่31 (ปรบัปรุง 2560) รำยได ้- รำยกำรแลกเปลีย่นเกีย่วกบับรกิำร

โฆษณำ 
กำรตคีวำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ ฉบบัที ่13 
(ปรบัปรุง 2560) 

โปรแกรมสทิธพิเิศษแก่ลูกคำ้ 

กำรตคีวำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ ฉบบัที ่15 
(ปรบัปรุง 2560)  

สญัญำส ำหรบักำรก่อสรำ้งอสงัหำรมิทรพัย ์
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กำรตคีวำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ ฉบบัที ่18 
(ปรบัปรุง 2560)  

กำรโอนสนิทรพัยจ์ำกลูกคำ้ 

ฝ่ำยบริหำรของกองทุนฯ ได้ประเมินแล้วเห็นว่ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับนี้ไม่มีผลกระทบอย่ ำงเป็น
สำระส ำคญัต่องบกำรเงนิ 

3.2 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิใหม่ทีย่งัไม่มผีลบงัคบัใช ้
สภำวชิำชพีบญัชไีดอ้อกประกำศใชม้ำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิและกำรตคีวำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิที่
จะมผีลบงัคบัใชส้ ำหรบังบกำรเงนิทีม่รีอบระยะเวลำบญัชทีีเ่ริม่ในหรอืหลงัวนัที่ 1 มกรำคม 2563 ดงันี้ 
• มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ กลุ่มเครื่องมอืทำงกำรเงนิ จ ำนวน 5 ฉบบั ประกอบดว้ย 

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

หน่วยงำนต่ำงประเทศ 
กำรตคีวำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ ฉบบัที ่19  กำรช ำระหนี้สนิทำงกำรเงนิดว้ยตรำสำรทุน 
ปัจจุบันฝ่ำยบริหำรของกองทุนฯ อยู่ระหว่ำงกำรประเมินผลกระทบที่อำจมีต่องบกำรเงินในปีที่เริ่มใช้มำตรฐำน
ดงักล่ำวมำถอืปฏบิตั ิ

• มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ ฉบบัที ่16 เรื่องสญัญำเช่ำ ใชแ้ทนมำตรฐำนกำรบญัช ีฉบบัที ่17 เรื่องสญัญำเช่ำ 
และกำรตีควำมมำตรฐำนบญัชทีี่เกี่ยวขอ้ง อย่ำงไรก็ตำม กำรบญัชสี ำหรบัผู้ให้เช่ำไม่มีกำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงเป็น
สำระส ำคญัจำกมำตรฐำนกำรบญัช ีฉบบัที ่17 ผูใ้หเ้ช่ำยงัคงต้องจดัประเภทสญัญำเช่ำเป็นสญัญำเช่ำด ำเนินงำนโดย
ใชห้ลกักำรเช่นเดยีวกนักบัมำตรฐำนกำรบญัช ีฉบบัที ่17 

ฝ่ำยบริหำรของกองทุนฯ ได้ประเมินแล้วเห็นว่ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับนี้ไม่มีผลกระทบอย่ำงเป็น
สำระส ำคญัต่องบกำรเงนิ 

กำรประกำศใชแ้นวปฏบิตัทิำงบญัชสี ำหรบักองทุนรวมและกองทุนส ำรองเลีย้งชพี 
เมื่อวนัที ่26 ธนัวำคม 2562 ก.ล.ต. ไดใ้หค้วำมเหน็ชอบแนวปฏบิตัทิำงบญัชสี ำหรบักองทุนรวมและกองทุนส ำรองเลี้ยง
ชพีทีป่ระกำศใชโ้ดยสมำคมบรษิทัจดักำรลงทุน ซึง่ใหถ้อืปฏบิตักิบังบกำรเงนิส ำหรบัรอบระยะเวลำบญัชทีีเ่ริม่ในหรอืหลงั
วนัที ่1 มกรำคม 2563 
ปัจจุบนัฝ่ำยบรหิำรของกองทุนอยู่ระหว่ำงกำรประเมนิผลกระทบต่องบกำรเงนิในปีที่เริม่ใช้แนวปฏิบตัิทำงบญัชฉีบบั
ดงักล่ำว 
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4. นโยบายการบญัชีท่ีส าคญั  

4.1 กำรรบัรูร้ำยไดแ้ละค่ำใชจ้่ำย 
- ดอกเบีย้รบั รบัรูเ้ป็นรำยไดต้ำมระยะเวลำทีพ่งึไดร้บัโดยค ำนึงถงึผลตอบแทนทีแ่ทจ้รงิ 

- เงนิปันผลรบั รบัรูเ้ป็นรำยไดต้ัง้แต่วนัทีป่ระกำศจ่ำยและมสีทิธทิีจ่ะไดร้บั 
- บญัชส่ีวนเกนิและส่วนต ่ำมูลค่ำของตรำสำรหนี้ตดัจ ำหน่ำยตำมวธิีอตัรำดอกเบีย้ทีแ่ทจ้รงิซึง่ยอดทีต่ดัจ ำหน่ำยนี้แสดง

เป็นรำยกำรปรบัปรุงกบัดอกเบีย้รบั 
- ก ำไรหรอืขำดทุนทีเ่กดิขึน้จำกกำรจ ำหน่ำยเงนิลงทุนรบัรูเ้ป็นรำยไดห้รอืค่ำใชจ้่ำย ณ วนัที่จ ำหน่ำยเงนิลงทุน 
- ค่ำใชจ้่ำยรบัรูต้ำมเกณฑค์งคำ้ง 

4.2 เงนิลงทุนและกำรวดัค่ำเงนิลงทนุ 
- เงนิลงทุนจะรบัรูเ้ป็นสนิทรพัย์ด้วยจ ำนวนต้นทุนของเงนิลงทุน ณ วนัทีก่องทุนฯ มสีทิธใินเงนิลงทุน ต้นทุนของเงนิ

ลงทุนประกอบดว้ยรำยจ่ำยซื้อเงนิลงทุนและค่ำใชจ้่ำยโดยตรงทัง้สิน้ทีก่องทุนฯ จ่ำยเพื่อใหไ้ดม้ำซึง่เงนิลงทุนนัน้ 
- หลกัทรพัยท์ีเ่ป็นตรำสำรทุนทีม่ตีลำดซื้อขำยคล่องรองรบั แสดงดว้ยมลูค่ำยุตธิรรมโดยใชร้ำคำปิดในตลำดหลกัทรพัย์

แห่งประเทศไทยของวนัทีว่ดัค่ำเงนิลงทุน  
- เงนิลงทุนในตรำสำรหนี้ในประเทศแสดงด้วยมูลค่ำยุติธรรม โดยใช้รำคำหรอือตัรำผลตอบแทนจำกกำรซื้อขำยที่

ประกำศโดยสมำคมตลำดตรำสำรหนี้ไทย ณ วนัทีว่ดัค่ำเงนิลงทุน 
- ก ำไร(ขำดทุน)สุทธทิีย่งัไม่เกดิขึน้จำกกำรปรบัมูลค่ำเงนิลงทุนใหเ้ป็นมลูค่ำยุตธิรรมจะรบัรูใ้นงบก ำไรขำดทุน ณ วนัที่

วดัค่ำเงนิลงทุน 
- รำคำทุนของเงนิลงทุนทีจ่ ำหน่ำยใชว้ธิถีวัเฉลีย่ถ่วงน ้ำหนัก 

4.3 กำรแบ่งปันส่วนทุนใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุน 
กองทุนฯ จะบนัทกึลดก ำไรสะสม ณ วนัทีป่ระกำศจ่ำยเงนิปันผล 

4.4 บญัชปีรบัสมดุล 
บญัชปีรบัสมดุลถอืเป็นส่วนหนึ่งของก ำไรสะสม ซึง่จะบนัทกึเมื่อมกีำรขำยหรอืรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนของกองทุนฯ เพื่อท ำ
ให้ผูถ้อืหน่วยลงทุนมส่ีวนในสนิทรพัย์สุทธขิองกจิกำรลงทุนหรอืไดร้บัส่วนแบ่งจำกกจิกำรลงทุนเท่ำเทยีมกนัไม่ว่ำผูถ้ือ
หน่วยลงทุนนัน้จะลงทุนหรอืเลกิลงทุนในกจิกำรลงทุน ณ เวลำใด 

4.5 ภำษเีงนิได ้
 กองทุนมหีน้ำทีเ่สยีภำษีเงนิไดน้ิตบิุคคลเฉพำะเงนิไดพ้งึประเมนิตำมมำตรำ (40)(4)(ก) แห่งประมวลรษัฎำกรในอตัรำรอ้ย

ละ 15 ของรำยไดก้่อนหกัรำยจ่ำยใด ๆ โดยมผีลบงัคบัใชต้ัง้แต่วนัที ่20 สงิหำคม 2562 
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5. ก าไรสะสมจากการด าเนินงานต้นปี 

 2563 2562 

รำยไดจ้ำกเงนิลงทุนสุทธสิะสม (เริม่สะสม 22 ก.ค. 58) 5,419,044.61 4,370,866.18 
ก ำไรสุทธทิีเ่กดิขึน้จำกเงนิลงทุนสะสม (เริม่สะสม 22 ก.ค. 58) 42,989,274.73 43,249,406.46 
ก ำไร(ขำดทุน)สุทธทิีย่งัไม่เกดิขึน้จำกเงนิลงทุนสะสม (เริม่สะสม 22 ก.ค. 58) 7,218,991.65 (1,031,284.25) 
หกั กำรแบง่ปันส่วนทุนใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุน  (10,103,325.56) (8,798,481.77) 

ก าไรสะสมจากการด าเนินงานต้นปีทัง้ส้ิน 45,523,985.43 37,790,506.62 

6.  เงินฝากธนาคาร 

ณ วนัที ่30 มถิุนำยน 2563 และ 2562 เงนิฝำกธนำคำร ประกอบดว้ย :- 

 อตัรำดอกเบีย้ต่อปี (%) จ ำนวนเงนิ 

 2563 2562 2563 2562 

ธนำคำรกสกิรไทย จ ำกดั (มหำชน) 0.15 0.62 5,111,125.27 7,738,187.15 

7. ค่าใช้จ่าย 

บรษิัทหลกัทรพัย์จดักำรกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้ำส์ จ ำกัด เป็นผู้จดักำรกองทุนฯ และนำยทะเบียนหน่วยลงทุน โดยมี
ธนำคำรกสกิรไทย จ ำกดั (มหำชน) เป็นผูด้แูลผลประโยชน์ของกองทุนฯ 
ค่ำธรรมเนียมกำรจดักำร ค่ำธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่ำธรรมเนียมนำยทะเบยีน (รอ้ยละต่อปีของมูลค่ำทรพัย์สนิ
ทัง้หมดหกัด้วยมูลค่ำหนี้สนิทัง้หมด ทัง้นี้ มูลค่ำหนี้สินทัง้หมดไม่รวมค่ำธรรมเนียมกำรจดักำร ค่ำธรรมเนียมผู้ดูแล
ผลประโยชน์ และค่ำธรรมเนียมนำยทะเบยีนหน่วยลงทุน ณ วนัทีค่ ำนวณ)      ซึง่สำมำรถสรุปไดด้งันี้ :- 

ค่ำใชจ้่ำย นโยบำยกำรก ำหนดรำคำ 

ค่ำธรรมเนียมกำรจดักำร ไม่เกนิรอ้ยละ 3.21 ต่อปี 

ค่ำธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน์ ไม่เกนิรอ้ยละ 0.11 ต่อปี 

ค่ำธรรมเนียมนำยทะเบยีน ไม่เกนิรอ้ยละ 0.27 ต่อปี  

ค่ำธรรมเนียมดงักล่ำวขำ้งตน้รวมภำษมีลูค่ำเพิม่ 
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8. รายการบญัชีท่ีเก่ียวข้องกนั 

ในระหว่ำงปี กองทุนฯ มรีำยกำรบญัชทีี่ส ำคญักบักจิกำรทีเ่กี่ยวขอ้งกนั รำยกำรธุรกจิดงักล่ำวเป็นไปตำมเงื่อนไขทำงกำรคำ้
และเกณฑต์ำมทีต่กลงกนัระหว่ำงกองทุนฯ และกจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั ซึง่เป็นไปตำมปกตธิุรกจิ โดยสำมำรถสรุปไดด้งันี้ 

กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั ประกอบดว้ย :- 

ชื่อกจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั ลกัษณะควำมสมัพนัธ ์

บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดักำรกองทุน แลนด ์แอนด ์เฮำ้ส ์จ ำกดั ผูจ้ดักำรกองทุนและนำยทะเบยีนหน่วยลงทุน 

บรษิทั แลนดแ์อนดเ์ฮำ้ส ์จ ำกดั (มหำชน) ผูถ้อืหุน้ใหญ่ในบรษิทัใหญ ่

บรษิทั ควอลติี ้เฮำ้ส ์จ ำกดั (มหำชน) ผูถ้อืหุน้ใหญ่ในบรษิทัใหญ่ 

บรษิทัหลกัทรพัย ์แลนด ์แอนด ์เฮำ้ส ์จ ำกดั (มหำชน) ผูถ้อืหุน้ใหญ่ร่วมกนั 

รายการระหว่างกนัท่ีส าคญั มดีงัต่อไปน้ี 

  ส ำหรบัปีสิน้สุดวนัที ่30 มถิุนำยน 

  2563 2562 

• บริษทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน แลนด ์แอนด ์เฮ้าส ์จ ากดั 

ค่ำธรรมเนียมกำรจดักำร ตำมเกณฑท์ีร่ะบุในหนังสอืชีช้วน 1,551,294.06 1,944,625.01 

ค่ำธรรมเนียมนำยทะเบยีน ตำมเกณฑท์ีร่ะบุในหนังสอืชีช้วน 258,548.74 324,104.09 

• บริษทั แลนดแ์อนดเ์ฮ้าส ์จ ากดั (มหาชน) (ในฐำนะผูอ้อกหลกัทรพัย)์ 

ซื้อหลกัทรพัย ์ รำคำตลำด 1,672,792.53 8,547,487.28 

ขำยหลกัทรพัย ์ รำคำตลำด 1,561,371.95 8,977,043.26 

รำยไดเ้งนิปันผล ตำมอตัรำทีป่ระกำศจ่ำย - 58,480.00 

• บริษทั ควอลิต้ีเฮ้าส ์จ ากดั (มหาชน) (ในฐำนะผูอ้อกหลกัทรพัย)์  

ซื้อหลกัทรพัย ์ รำคำตลำด - 3,560,417.74 

ขำยหลกัทรพัย ์ รำคำตลำด - 6,059,720.94 
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• บริษทัหลกัทรพัย ์แลนด ์แอนด ์เฮ้าส ์จ ากดั (มหาชน) (ในฐำนะผูค้ำ้หลกัทรพัย)์ 

ซื้อหลกัทรพัย ์ รำคำตลำด 85,844,568.68 176,255,860.23 

ขำยหลกัทรพัย ์ รำคำตลำด 43,785,875.07 64,819,403.26 

ค่ำนำยหน้ำ รำคำตลำด 207,949.09 386,639.75 

  

 ยอดคงเหลือท่ีมีสาระส าคญักบักิจการท่ีเก่ียวข้องกนั มีดงัต่อไปน้ี 

  ณ วนัที ่30 มถิุนำยน 

 นโยบำยกำรก ำหนดรำคำ 2563 2562 

• บริษทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน แลนด ์แอนด ์เฮ้าส ์จ ากดั 

ค่ำธรรมเนียมกำรจดักำรคำ้งจ่ำย 66,972.11 171,235.68 

ค่ำธรรมเนียมนำยทะเบยีนคำ้งจำ่ย 11,161.97 28,539.30 

9. ข้อมูลเก่ียวกบัการซือ้ขายเงินลงทุน 

 กองทุนฯ ได้ซื้อและขำยเงนิลงทุนส ำหรบัปีสิ้นสุดวนัที่ 30 มถิุนำยน 2563 และ 2562 โดยไม่รวมเงนิลงทุนในเงนิฝำก
ธนำคำรและตัว๋สญัญำใชเ้งนิเป็นจ ำนวนเงนิ 2,118.49 และ 1,465.63 ลำ้นบำท โดยคดิเป็นอตัรำรอ้ยละ 2,195.9874 และ 
1,209.7622 ต่อมลูค่ำสนิทรพัยสุ์ทธถิวัเฉลีย่ระหว่ำงปี ตำมล ำดบั 

10. การแบ่งปันส่วนทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุน 

ส ำหรบัปีสิน้สุดวนัที ่30 มถิุนำยน 2563 และ 2562 กองทุนฯ ไดจ้่ำยเงนิปันผลใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนชนิดจ่ำยเงนิปันผล 
ดงันี้ 

วนัทีปิ่ดสมุดทะเบยีน ส ำหรบัรอบระยะเวลำ 

อตัรำต่อ
หน่วย (บำท/

หน่วย) 

ส ำหรบัปีสิน้สุดวนัที ่30 มถิุนำยน 

2563 2562 

22 มนีำคม 2562 1 มกรำคม 2562 - 28 กุมภำพนัธ ์2562 0.20 - 745,742.91 
24 พฤษภำคม 2562 1 มนีำคม 2562 - 30 เมษำยน 2562 0.15 - 559,100.88 

19 กรกฎำคม 2562 1 พฤษภำคม 2562 - 30 มถิุนำยน 2562 0.20 544,094.09           - 

  รวม 544,094.09 1,304,843.79 
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11. เคร่ืองมือทางการเงิน 

กองทุนฯ มนีโยบำยทีจ่ะบรหิำรควำมเสีย่งของเครื่องมอืทำงกำรเงนิ ดงันี้ 

11.1 ควำมเสีย่งจำกกำรด ำเนินงำนของผูอ้อกตรำสำร (Business Risk) 
ควำมเสีย่งทีเ่กดิจำกกำรด ำเนินงำนของผูอ้อกตรำสำร หำกผลกำรด ำเนินงำนหรอืฐำนะกำรเงนิของผูอ้อกตรำสำร รวมทัง้
ควำมสำมำรถในกำรท ำก ำไรของผูอ้อกตรำสำรเปลี่ยนแปลงไป ซึ่งอำจกระทบต่อรำคำซื้อขำยของตรำสำร อย่ำงไรกต็ำม 
กองทุนฯ จะพิจำรณำคัดเลือกหลักทรพัย์ที่จะลงทุน โดยกำรวิเครำะห์สถำนะทำงกำรเงิน ผลกำรด ำเนินงำน กำร
บรหิำรงำน เพื่อประกอบกำรตดัสนิใจลงทุน และยงัจะท ำกำรติดตำมขอ้มูลข่ำวสำรของผู้ออกตรำสำรอย่ำงใกล้ชดิและ
ต่อเนื่อง เพื่อปรบัเปลีย่นแผนกำรลงทุนอย่ำงเหมำะสม 

11.2 ควำมเสีย่งจำกควำมสำมำรถในกำรช ำระหนี้ของผูอ้อกตรำสำร (Credit Risk) 
ควำมเสีย่งจำกกำรทีบ่รษิทัผูอ้อกตรำสำรไม่สำมำรถช ำระคนืเงนิต้นและ/หรอืดอกเบี้ยไดต้ำมที่ก ำหนด หรอืไม่ครบตำม
จ ำนวนทีไ่ดส้ญัญำไว้ อย่ำงไรกต็ำม กองทุนฯ จะวเิครำะห์คุณภำพและควำมสำมำรถในกำรช ำระหนี้ของผูอ้อกตรำสำร 
และทบทวนฐำนะทำงกำรเงนิและควำมน่ำเชื่อถอืของผูอ้อกตรำสำรเป็นประจ ำสม ่ำเสมอ หำกมกีำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงมี
นัยส ำคญักจ็ะพจิำรณำปรบัเปลีย่นแผนกำรลงทุนใหเ้หมำะสมกบัสภำวกำรณ์ 

11.3 ควำมเสีย่งจำกควำมผนัผวนของรำคำตรำสำร (Market Risk) 
ควำมเสีย่งทีเ่กดิจำกกำรเปลี่ยนแปลงรำคำ หรอื ผลตอบแทนโดยรวมของตรำสำรซึ่งขึน้อยู่กบัปัจจยัต่ำงๆ เช่น แนวโน้ม
ของอัตรำดอกเบี้ย ควำมผันผวนของค่ำเงิน ปัจจยัพื้นฐำนทำงเศรษฐกิจ ผลประกอบกำรของบริษัทผู้ออกตรำสำร 
ปรมิำณกำรซื้อขำยหรอืตรำสำรหนี้ เป็นต้น ซึ่งส่งผลให้รำคำตรำสำรที่กองทุนฯ ได้ลงทุนไว้อำจเพิ่มขึ้นหรอืลดลงได้
ตลอดเวลำ อย่ำงไรก็ตำม กองทุนฯ จะวเิครำะห์และวจิยัปัจจยัต่ำงๆ ที่มผีลต่อกำรเปลี่ยนแปลงของรำคำตรำสำรอย่ำง
ต่อเนื่องและสม ่ำเสมอเพื่อน ำไปใช้ประกอบกำรตัดสนิใจปรบัเปลี่ยนสดัส่วนในกำรลงทุนในตรำสำรแต่ละประเภทให้
เหมำะสมกบัสภำวกำรณ์ในช่วงเวลำต่ำงๆ 

11.4 ควำมเสีย่งจำกกำรขำดสภำพคล่องของตรำสำร (Liquidity Risk) 
ควำมเสีย่งทีเ่กดิจำกกำรไม่สำมำรถขำยตรำสำรไดใ้นช่วงเวลำทีต่อ้งกำรหรอือำจไม่ไดร้ำคำตำมทีค่ำดหวงัเอำไว ้อย่ำงไร
กต็ำม กองทุนฯ จะพจิำรณำลงทุนในหลกัทรพัย์ทีม่สีภำพคล่องสอดคลอ้งกบัประเภทลกัษณะและนโยบำยกำรลงทุนของ
กองทุนฯ อย่ำงเหมำะสม เพื่อใหม้คีวำมคล่องตวัในกำรบรหิำรของกองทุนฯ ทัง้นี้ แนวทำงกำรบรหิำรควำมเสีย่งจำกกำร
ขำดสภำพคล่องของตรำสำรจะขึ้นอยู่กบักำรพิจำรณำตดัสนิใจของกองทุนฯ โดยค ำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือ
หน่วยลงทุนเป็นส ำคญั 

12. เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 

เมื่อวนัที ่24 กรกฎำคม 2563 กองทุนฯ ไดม้มีตใิหจ้่ำยเงนิปันผลจำกกำรด ำเนินงำนตัง้แต่วนัที ่1 พฤษภำคม 2563 ถงึ
วนัที ่30 มถิุนำยน 2563 ในอตัรำหน่วยละ 0.15 บำท รวมเป็นจ ำนวนเงนิ 0.13 ลำ้นบำท ซึง่ไดจ้่ำยใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วย
ลงทุนในวนัที ่4 สงิหำคม 2563  



 

 

46 

 

กองทุนเปิด แอล เอช เอม็ เอส เฟลก็ซิเบ้ิล (LHMSFL) 

เมื่อวนัที ่18 กนัยำยน 2563 กองทุนฯ ไดม้มีตใิหจ้่ำยเงนิปันผลจำกกำรด ำเนินงำนตัง้แต่วนัที่ 1 กรกฎำคม 2563 ถงึวนัที ่
31 สงิหำคม 2563 ในอตัรำหน่วยละ 0.15 บำท รวมเป็นจ ำนวนเงนิ 0.13 ล้ำนบำท ซึ่งไดจ้่ำยใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนใน
วนัที ่25 กนัยำยน 2563 

13. การอนุมติังบการเงิน 

 งบกำรเงนิน้ีไดร้บัอนุมตัใิหอ้อกโดยผูม้อี ำนำจของกองทุนฯ เมื่อวนัที ่28 กนัยำยน 2563 

 


