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กองทุนเปิด แอล เอช เอม็ เอส เฟลก็ซิเบ้ิล (LHMSFL) 

ประเภทโครงการ : กองทุนรวมผสมแบบไม่ก ำหนดสดัส่วนกำรลงทุนในตรำสำรแห่งทุน ประเภทรบัซื้อคนืหน่วย

ลงทุน   
 

นโยบายการลงทุน : กองทุนจะลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตรำสำรแห่งทุนที่มีแนวโน้มกำรเติบโตทำงธุรกิจ หรือมี
ปัจจยัพื้นฐำนดี ตรำสำรแห่งหนี้ ตรำสำรกึ่งหนี้กึ่งทุน ใบส ำคัญแสดงสทิธิ เงินฝำกธนำคำร 
รวมถงึหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิอื่นหรอืกำรหำดอกผลโดยวธิอีื่นตำมทีค่ณะกรรมกำร ก.ล.ต. หรอื
ส ำนักงำนประกำศก ำหนด ทัง้นี้ กำรลงทุนในตรำสำรแห่งทุนจะมสีดัส่วนตัง้แต่ร้อยละ 0 - 100 
ของมูลค่ำทรพัย์สนิสุทธขิองกองทุน โดยผูจ้ดักำรกองทุนจะปรบัสดัส่วนกำรลงทุนและกลยุทธ์
กำรลงทุนให้เหมำะสมกับสภำวกำรณ์และกำรคำดกำรณ์ลงทุนในแต่ละขณะ เพื่อสร้ำง
ผลตอบแทนที่ดจีำกกำรลงทุน และค ำนึงถึงควำมเสีย่งที่จะเกดิขึน้เป็นส ำคญั ซึ่งหำกผู้จดักำร
กองทุนพจิำรณำว่ำตรำสำรทุนมคีวำมเหมำะสมทีจ่ะลงทุน ผูจ้ดักำรกองทุนจะพจิำรณำลงทุนใน
หุน้ของบรษิัทขนำดกลำงและขนำดเลก็เป็นอนัดบัแรก แต่หำกกำรลงทุนในหุน้ของบรษิทัขนำด
กลำงและขนำดเลก็ไม่เป็นไปตำมที่คำดกำรณ์ไว้ ผู้จดักำรกองทุนอำจจะพจิำรณำลงทุนในหุ้น
กลุ่มอื่น ทัง้นี้เพื่อประโยชน์ของกองทุนเป็นหลกั 

กองทุนอำจลงทุนหรอืมไีวซ้ึง่สญัญำซือ้ขำยล่วงหน้ำ (Derivatives) เพื่อลดควำมเสีย่ง (Hedging) 
โดยเป็นไปตำมหลกัเกณฑห์รอืไดร้บัควำมเหน็ชอบจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. โดยจะ
ไม่ลงทุนในหรอืมไีวซ้ึ่งตรำสำรที่มลีกัษณะของสญัญำซือ้ขำยล่วงหน้ำแฝง (Structured Notes) 
ตรำสำรทุนของบรษิทัทีไ่ม่ไดจ้ดทะเบยีนในตลำดหลกัทรพัยฯ์ (Unlisted securities) รวมถงึตรำ
สำรหนี้ทีม่อีนัดบัควำมน่ำเชื่อถอืต ่ำกว่ำทีส่ำมำรถลงทุนได ้(non – investment grade) และตรำ
สำรหนี้ทีไ่ม่ไดร้บักำรจดัอนัดบัควำมน่ำเชื่อถอื (Unrated Securities) 

ทัง้นี้ กองทุนอำจลงทุนในหรอืมไีวซ้ึง่ตรำสำรแห่งหนี้ทีม่อีนัดบัควำมน่ำเชื่อถอืทีต่วัตรำสำรหรอืที่
ผูอ้อกตรำสำรต ่ำกว่ำทีส่ำมำรถลงทุนได ้(Non-investment grade) ตรำสำรหนี้ทีไ่ม่ไดร้บักำรจดั
อนัดบัควำมน่ำเชื่อถือ (Unrated Securities) หรอืตรำสำรทุนของบรษิัทที่ไม่ได้จดทะเบียนใน
ตลำดหลกัทรพัยฯ์ (Unlisted Securities) เฉพำะในกรณีทีต่รำสำรหนี้นัน้ไดร้บักำรจดัอนัดบัควำม
น่ำเชื่อถือที่ตัวตรำสำรหรือที่ผู้ออกตรำสำรในอนัดบัที่สำมำรถลงทุนได้ ( Investment Grade) 
หรอืจดทะเบียนในตลำดหลกัทรพัย์ (Listed Securities) แล้วแต่กรณี ในขณะที่กองทุนลงทุน
เท่ำนัน้ 
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เรยีน ท่ำนผูถ้อืหน่วยลงทุน 

 กองทุนเปิด แอล เอช เอม็ เอส เฟลก็ซเิบิล้ 

 
 
 บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดักำรกองทุน แลนด ์แอนด์ เฮำ้ส ์จ ำกดั ขอน ำส่ง “รำยงำนสรุปสถำนะกำรลงทุน” เพื่อรำยงำน   
ผลกำรด ำเนินงำนของกองทุนตัง้แต่วนัที ่1 กรกฎำคม 2561 ถงึวนัที ่30 มถุินำยน 2562 มำเพื่อโปรดทรำบ 
 

สภาพตลาดในรอบบญัชีตัง้แต่วนัท่ี 1 กรกฎาคม 2561 ถึงวนัท่ี 30 มิถนุายน 2562 

 ตลำดกลบัมำปรบัขึน้ดว้ย Technical rebound ในเดอืนกรกฎำคม 2561 หลงัจำกทีร่่วงแรงกว่ำ 185 จุด หรอื 10% 
ในช่วง 2 เดอืนก่อนหน้ำ โดยมแีรงซือ้หุน้คนืในทุก Sector น ำโดยกลุ่ม สื่อสำร และ ธนำคำร ซึง่กลุ่มสื่อสำรตอบรบั กสทช.
เร่งเปิดประมลูคลื่น 900 MHz และ 1800 MHz รอบใหม่ พรอ้มผ่อนคลำยกฏเกณฑก์ำรประมลู ท ำใหร้ำคำประมลูเริม่ตน้และ
กำรแข่งขนัลดลง และกลุ่มธนำคำร ได ้Sentiment บวกจำกคณะกรรมกำรก ำกบัดูแลกำรประกอบวชิำชพีบญัช ี(กกบ.) มมีติ
ใหเ้ลื่อนกำรบงัคบัใชม้ำตรฐำนบญัชใีหม่ (IFRS9) ออกไป 1 ปี เป็นวนัที ่1 มกรำคม 2563 จำกก ำหนดเดมิวนัที่ 1 มกรำคม 
2562 อกีทัง้ยงัได้แรงหนุนจำกรำยงำนก ำไรสุทธิไตรมำส 2/2561 ออกมำดีกว่ำที่เรำและตลำดคำดไว้ แต่อย่ำงไรกต็ำม      
นกัลงทุนต่ำงชำตขิำยสทุธต่ิอเนื่อง  

ตลำดเริม่พกัฐำนในเดอืนสงิหำคม หลงัจำกที่ปรบัตวัขึน้อย่ำงมำกในเดอืนก่อนหน้ำ ประกอบกบัภำพใหญ่ยงัถูก
กดดนัจำกปัจจยัภำยนอก โดยเฉพำะปัญหำสงครำมกำรคำ้ระหว่ำงจนีและสหรฐัทีย่งัยดืเยือ้ อกีทัง้ค่ำเงนิกลุ่มประเทศตลำด
เกิดใหม่ อำทิ ตุรกี และ อำร์เจนติน่ำ อ่อนค่ำลงอย่ำงรวดเร็ว สร้ำงควำมกงัวลให้กบัตลำดและเป็นปัจจยัลบใหม่กดดัน 
Sentiment กำรลงทุน เงนิลงทุนของนักลงทุนต่ำงชำติยงัคงไหลออกต่อเนื่องตำมปัจจยัลบข้ำงต้นและเป็นผลจำก MSCI 
Rebalance ซึง่ปรบัลดน ้ำหนกัหุน้ไทยจำกกำรน ำหุน้ A-Share ของจนีเขำ้มำค ำนวณในดชันี  

โดยเศรษฐกจิในประเทศยงัแขง็แกร่ง GDP ไตรมำส 2/2561 ขยำยตวั 4.6% ดกีว่ำทีต่ลำดคำดไวท้ี ่4.5% ประกอบ
กบัรฐับำลจดังำน Thailand focus 2018 เรยีกควำมเชื่อมัน่หนุนหุน้ Big Cap ปรบัขึน้ประคองดชันี 

เดอืนกนัยำยน ดชันีตลำดหลกัทรพัยก์ลบัมำฟ้ืนตวัแมใ้นช่วง 1-2 สปัดำหแ์รกดชันีจะปรบัตวัลงจำกปัญหำ Trade 
war ระหว่ำงสหรฐัและประเทศคู่ค้ำ ที่ยงัยดืเยื้อ กดดนั SET index ลดลงท ำจุดต ่ำสุดของเดอืนที่ระดบั 1,666 จุด จำกนัน้
ดชันีปรบัตัวขึน้อย่ำงรวดเรว็เนื่องจำกนักลงทุนตอบรบัต่อภำพกำรเมอืงในประเทศที่ชดัเจนขึน้ หลงัพระบำทสมเดจ็พระ
เจำ้อยู่หวัทรงมพีระรำชโองกำรโปรดเกลำ้ใหป้ระกำศใช ้พ.ร.บ.ประกอบรฐัธรรมนูญว่ำดว้ยกำรไดม้ำซึง่ ส.ว. และ ส.ส. ลงใน
รำชกจิจำนุเบกษำ โดยหุน้ทีไ่ดผ้ลบวกจำกกำรเมอืงปรบัตวัขึน้โดดเด่นน ำโดย กลุ่มไฟแนนซ์, รบัเหมำก่อสรำ้ง, นิคมฯ และ 
คำ้ปลกี ส่วนหุน้กลุ่มพลงังำนเป็นอกีกลุ่มทีป่รบัตวัขึน้เด่นและเป็นกลุ่มน ำตลำด หลงัรำคำน ้ำมนัดบิเพิม่ขึน้สงูสุดในรอบ 4 ปี
จำกควำมกงัวลทีค่ำดว่ำซพัพลำยจะลดลงจำกมำตรกำรคว ่ำบำตรอหิร่ำนรอบใหม่ของสหรฐั 
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ตลำดหลกัทรพัย์เคลื่อนไหวผนัผวนในทิศทำงลงตลอดทัง้เดอืนตุลำคม - ธนัวำคม 2561 จำกหลำยปัจจยัลบรุม
กดดนั โดยเฉพำะปัจจยัจำกภำยนอกซึง่ตลำดยงัวติกกงัวลกบัปัญหำสงครำมกำรคำ้ระหว่ำงจนีและสหรฐัทีย่งัยดืเยือ้ รวมถงึ
ควำมกงัวลเรื่องสงครำมทำงกำรค้ำระหว่ำงสหรฐักบัจีนซึ่งได้ส่งผลต่อเศรษฐกิจจนีหลงัประกำศ GDP ไตรมำส 3/2561 
ขยำยตวัเพยีง 6.5% ต ่ำสุดในรอบ 9 ปี ประกอบกบักำรส่งออกเดอืนกันยำยน 2561 ที่หดตวัเป็นครัง้แรกในรอบ 19 เดอืน 
และ จ ำนวนนกัท่องเทีย่วจนีเดอืนกนัยำยนหดตวัต่อเนื่องเป็นเดอืนที ่3 

โดยคณะกรรมกำรนโยบำยกำรเงนิ ธนำคำรแห่งประเทศไทยไดม้มีต ิ5:2 ใหข้ึน้อตัรำดอกเบีย้ 0.25% เป็น 1.75% 
ในกำรประชุมเดอืนตุลำคม 2561 นบัเป็นกำรขึน้อตัรำดอกเบีย้ครัง้แรกในรอบ 7 ปี แต่ลดคำดกำรณ์ GDP ปีนี้และปีหน้ำเป็น 
4.2% และ 4.1% จำกเดมิ 4.4% และ 4.2% ตำมล ำดบั  

SET Index เดอืนมกรำคม 2562 ฟ้ืนตวัแรงตอบรบัปัจจยับวกจำกในและต่ำงประเทศ โดยเฉพำะกำรเจรจำเพื่อยุติ
ขอ้พพิำทกำรคำ้ระหว่ำงจนีและสหรฐัทีเ่ป็นไปอย่ำงรำบรื่น รวมไปถงึกำรประชุมของคณะกรรมกำรนโยบำยกำรเงนิของสหรฐั
ทีม่มีตใิหค้งอตัรำดอกเบี้ยทีร่ะดบั 2.5% และส่งสญัญำณชะลอขึน้อตัรำดอกเบีย้ในปีนี้หลงัจำกทีข่ ึน้อตัรำดอกเบี้ยไปแลว้ 4 
ครัง้ในปีทีผ่่ำนมำ ส่งผลให ้Fund Flow ไหลกลบัเขำ้ตลำดเกดิใหม่รวมถงึตลำดหุน้ไทย ดำ้นปัจจยัในประเทศนักลงทุนตอบ
รบัข่ำว กกต. ประกำศวนัเลอืกตัง้อย่ำงเป็นทำงกำร โดยก ำหนดใหว้นัที ่24 มนีำคม 2562 เป็นวนัเลอืกตัง้ทัว่ไป ช่วยสรำ้ง
ควำมชดัเจนใหก้บัตลำดและเรยีกควำมเชื่อมัน่ของนักลงทุนกลบัคนื โดยเฉพำะกลุ่มนักลงทุนต่ำงชำตซิึ่งเดอืนมกรำคมนัก
ลงทุนต่ำงชำตเิขำ้ซือ้สทุธใินตลำดหุน้ไทยเป็นครัง้แรกในรอบ 1 ปี โดยมยีอดซือ้สทุธ ิ6,722 ลำ้นบำท 

ในเดือนกุมภำพันธ์ 2562 SET Index ปรบัเพิ่มขึ้นต่อเนื่องจำกเดือนมกรำคม หลงัจำกที่มีข่ำว โดนัลด์ ทรมัป์ 
ประกำศเลื่อนกำรขึน้ภำษนี ำเขำ้สนิคำ้จำกจนีออกไปจำกวนัที ่1 มนีำคม 2562 

SET Index เดือนมีนำคม เคลื่อนไหวผนัผวนในทิศทำงลงเนื่องจำกนักลงทุนกลบัมำกงัวลต่อกำรชะลอตัวของ
เศรษฐกจิโลกหลงัจำกบรรดำธนำคำรกลำงของประเทศต่ำงๆ ทยอยปรบัลดคำดกำรณ์ GDP ในปีนี้และปีหน้ำ ขณะเดยีวกนั
ตลำดพนัธบตัรของสหรฐัเกดิภำวะ Invert yield curve หรอื เกดิสญัญำณเตอืนถงึภำวะเศรษฐกจิถดถอย นอกจำกนี้นกัลงทุน
ยงัวติกกงัวลต่อปัญหำกำรเมอืงในประเทศหลงัจำกผลกำรเลอืกตัง้ ส.ส. เมื่อวนัที ่24 มนีำคม 2562 ไม่มพีรรคใดไดเ้สยีงขำ้ง
มำกหรอืเกนิกึ่งหนึ่งของจ ำนวน ส.ส. (250 คน) ท ำให้กำรจดัตัง้รฐับำลเป็นไปอย่ำงล่ำช้ำ และมโีอกำสที่รฐับำลใหม่จะเป็น
รฐับำลผสมบ่งชีถ้งึควำมไม่มเีสถยีรภำพในกำรบรหิำรประเทศของรฐับำลในระยะยำว  

SET Index เดอืนเมษำยน ปรบัตวัขึน้ในทศิทำงเดยีวกบัตลำดหุ้นอื่นๆทัว่โลก เน่ืองจำกนักลงทุนคำดหวงัจนีและ
สหรฐัจะบรรลุขอ้ตกลงเพื่อยุตปัิญหำสงครำมกำรคำ้, กำรคลำยกงัวลปัญหำ Brexit หลงั EU เลื่อนเสน้ตำยใหอ้งักฤษไปจนถงึ
เดอืนตุลำคม 2561 และกำรคลำยกงัวลสภำพคล่องในตลำดตึงตวั หลงั Fed ส่งสญัญำณคงอตัรำดอกเบี้ยและจะยุตกิำรลด
ขนำดงบดุล (Balance sheet)  

นอกจำกนี้ตลำดหุ้นยังมีปัจจัยบวกเฉพำะตัวจำก MSCI ประกำศอนุมัติให้รวมกำรลงทุนใน NVDR ไว้ในกำร
ค ำนวณดชันีรอบใหม่ เริม่มผีล 29 พฤษภำคม 2562 และนักลงทุนยงัเขำ้ซือ้เกง็ก ำไรผลประกอบกำรงวดไตรมำส 1/2562 
อย่ำงไรกต็ำมดชันีเพิม่ขึน้ไดใ้นกรอบจ ำกดัเท่ำนัน้เนื่องจำกตลำดยงัมปัีจจยัเสีย่งจำกปัญหำกำรเมอืงในประเทศคอยกดดนั 

เดอืนพฤษภำคม ตลำดปรบัตัวลงในทศิทำงเดียวกบัตลำดหุ้นอื่นๆ ทัว่โลก เนื่องจำกนักลงทุนกลบัมำกงัวลกบั
ปัญหำสงครำมกำรคำ้หลงัจำกสหรฐัประกำศปรบัขึน้ภำษีน ำเขำ้สนิคำ้จำกจนีรอบใหม่วงเงนิ 2 แสนลำ้นดอลลำร ์เป็น 25% 
จำกเดมิ 10% และพรอ้มทีจ่ะเรยีกเกบ็ภำษสีนิคำ้น ำเขำ้จำกจนีเพิม่อกี 3.25 แสนลำ้นเหรยีญในอตัรำ 25% ขณะทีจ่นีตอบโต้
ดว้ยกำรปรบัขึน้ภำษีน ำเขำ้สนิค้ำจำกสหรฐัมูลค่ำรวมประมำณ 60,000 ลำ้นเหรยีญ คลอบคลุมสนิค้ำกว่ำ 5,000 รำยกำร 
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กองทุนเปิด แอล เอช เอม็ เอส เฟลก็ซิเบ้ิล (LHMSFL) 

โดยจะจดัเกบ็ภำษีในหลำยอตัรำตัง้แต่ 5%-25% ขณะเดยีวกนัสหรฐัยงัประกำศแบนกลุ่มธุรกจิสนิคำ้เทคโนโลยใีนจนี อำท ิ
หวัเว่ย แม้สุดท้ำยสหรฐัจะประกำศเลื่อนค ำสัง่แบนดงักล่ำวออกไปอกี 90 วนั แต่กไ็ม่ช่วยให้ตลำดคลำยกงัวลกบัปัญหำ
ดงักล่ำว นอกจำกนี้ตลำดหุน้บำ้นเรำยงัมปัีจจยักดดนัจำกภำยใน อำท ิตวัเลข GDP ประจ ำไตรมำส 1/2562 ขยำยตวั 2.8% 
ต ่ำสุดในรอบ 4 ปี ควำมเสีย่งทำงกำรเมอืงเพิม่ขึน้หลงักำรจดัตัง้รฐับำลเป็นไปอย่ำงล่ำช้ำ โดยนักลงทุนต่ำงชำติขำยสุทธิ
ตัง้แต่ตน้ปี 2562 ที ่6,037 ลำ้นบำท 

SET Index เดือนมิถุนำยน ปรบัตัวขึ้นอย่ำงร้อนแรง โดยมีปัจจยัหนุนหลกัมำจำกกำรไหลเข้ำของ Fund flow 
ต่ำงชำต ิตอบรบั Fed และธนำคำรกลำงต่ำงๆ ส่งสญัญำณลดอตัรำดอกเบี้ยและคำดว่ำจะมกีำรน ำโครงกำร QE กลบัมำใช้
กนัอกีครัง้ ประเดน็นี้กดดนัใหค้่ำเงนิดอลลำรส์หรฐัอ่อนค่ำ อตัรำผลตอบแทนพนัธบตัรของสหรฐัลดลงและต ่ำกว่ำเมื่อเทยีบ
กบัพนัธบตัรของกลุ่มประเทศเกดิใหม่ กระตุ้นใหเ้กดิกำรเคลื่อนยำ้ยของเงนิลงทุนจำกประเทศพฒันำแลว้เขำ้สู่ตลำดเกดิใหม่
มำกขึน้ นอกจำกนี้ตลำดหุน้บำ้นเรำยงัมปัีจจยับวกเฉพำะตวัจำกกำรจดัตัง้รฐับำลใหม่จงึหนุนให ้Set Index ปรบัขึน้รอ้นแรง 
โดย SET Index เดอืนมถุินำยน เพิม่ขึน้ 110 จุด (+6.8%) ปิดทีร่ะดบั 1,730 จุด มูลค่ำกำรซือ้ขำยเฉลีย่ 59,640 ลำ้นบำท 
ทรงตวั 2.6%mom นักลงทุนต่ำงชำตซิือ้สทุธต่ิอเนื่องเป็นเดอืนที ่2 อกี 46,686 ลำ้นบำท สง่ผลให ้2019 YTD พลกิเป็นบวก 
40,649 ลำ้นบำท 

 

บรษิัทขอขอบพระคุณท่ำนผูถ้อืหน่วยลงทุนเป็นอย่ำงสูง ทีไ่ดม้อบควำมไว้วำงใจใหบ้รษิทับรหิำรเงนิลงทุนของท่ำน 

บรษิทัยงัคงยนืยนัในควำมตัง้ใจและทุ่มเทควำมสำมำรถเพื่อบรหิำรเงนิของท่ำนอย่ำงมปีระสทิธภิำพสงูทีส่ดุต่อไป และหำกท่ำน

มขีอ้สงสยัประกำรใด ท่ำนสำมำรถตดิต่อมำไดท้ีบ่รษิทัหลกัทรพัยจ์ดักำรกองทุน แลนด ์แอนด ์เฮำ้ส ์จ ำกดั หมำยเลขโทรศพัท ์

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

 

 

ขอแสดงควำมนบัถอื 

            บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดักำรกองทุน แลนด ์แอนด ์เฮำ้ส ์จ ำกดั 

 
 
 
 
 
 

mailto:lhfund@lhfund.co.th
mailto:lhfund@lhfund.co.th


 

 

6 
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กองทุนเปิด แอล เอช เอม็ เอส เฟลก็ซิเบ้ิล (LHMSFL) 

การแก้ไขเปล่ียนแปลงรายละเอียดโครงการในรอบปีบญัชี 
ส าหรบัระยะเวลาตัง้แต่วนัท่ี 1 กรกฎาคม 2561 ถึงวนัท่ี 30 มิถนุายน 2562 

เรือ่ง 
รายละเอียด 

วนัท่ีมีผล 
เดิม การแก้ไข 

ค าจ ากดัความ 
 

- เพิม่เตมิควำมหมำยของบุคคลทีม่ี
ควำมสมัพนัธห์รอืเชื่อมโยงกบั
บรษิทัจดักำร 

11 กนัยำยน 2561 

อตัราส่วนการลงทุนท่ีค านวณตาม
ผูอ้อกทรพัยสิ์นหรอืคู่สญัญา 
(Single Entity Limit) 
• กรณี ตรำสำรทีม่ลีกัษณะ

ครบถว้น 
• กรณี ทรพัยส์นิเป็นตรำสำรหนี้

ทีม่ ีCredit rating อยู่ในระดบั 
Investment grade และตรำ
สำรทุนจดทะเบยีนในตลำด
หลกัทรพัย ์

 
 

• ไม่เกนิอตัรำ 20% ของ NAV 

• ไม่เกนิอตัรำ 15% ของ NAV 
 
 
 

 
 

• ไม่เกนิอตัรำ 10% ของ NAV 

• ไม่เกนิอตัรำ 10% ของ NAV 
 

11 กนัยำยน 2561 

อตัราส่วนการลงทุนท่ีค านวณตาม
ความมีส่วนได้เสียในกิจการท่ี
ลงทุน (Concentration Limit) 
• ลงทุนในหน่วยลงทุน CIS 
 
 
 
• ลงทุนในหน่วยลงทุน Infra 
 

• ลงทุนในหน่วยลงทุน Property 
 

 
 

• ไม่เกนิอตัรำ 25% ของ
จ ำนวนหน่วย CIS ทัง้หมด
ของ MF หรอืกองทุน CIS 
ต่ำงประเทศ ทีอ่อกหน่วยนัน้ 
NAV 
 

• ไม่เกนิ 25% ของจ ำนวน
หน่วย Infra ทัง้หมดของ
กองทุน Infra ทีอ่อกหน่วย
นัน้ 

• ไม่เกนิ 25% ของจ ำนวน
หน่วย Property ทัง้หมดของ
กองทุน Property ทีอ่อก
หน่วยนัน้ 

 
 

• ไม่เกนิ 1 ใน 3 ของจ ำนวน
หน่วย CIS ทัง้หมดของ MF 
หรอื กองทุน CIS 
ต่ำงประเทศ ทีอ่อกหน่วยนัน้ 
 

• ไม่เกนิ 1 ใน 3 ของจ ำนวน
หน่วย infra ทัง้หมดของ
กองทุน infra ทีอ่อกหน่วย
นัน้ 

• ไม่เกนิ 1 ใน 3 ของจ ำนวน
หน่วย Property ทัง้หมดของ 
Property ทีอ่อกหน่วยนัน้   

11 กนัยำยน 2561 

การด าเนินการเมื่อทรพัยสิ์นท่ี
ลงทุนขาดคณุสมบติัหรอืการ
ลงทุนไม่เป็นไปตามอตัราส่วน
การลงทุน 
• ในกรณีทีท่รพัยส์นิในขณะที่

กองทุนมกีำรลงทุนเป็นไปตำม
อตัรำสว่นกำรลงทุนทีก่ ำหนด 
เป็นเวลำ 5 วนัท ำกำรตดิต่อกนั 
โดยมไิดเ้กดิจำกกำรลงทุนเพิม่ 

• ในกรณีกองทุนรวมฟีดเดอรท์ี่

 
 
 

• จดัท ำรำยงำนโดยระบุ
รำยละเอยีด ภำยในวนัท ำกำร
ถดัจำกวนัท ำกำรสดุทำ้ยของ
ระยะเวลำ 5 วนัท ำกำร
ดงักล่ำว 

 
 
 

• จดัท ำรำยงำนโดยระบุ
รำยละเอยีด ภำยใน 3 วนัท ำ
กำรนบัแต่วนัครบระยะเวลำ
ดงักล่ำว  

 

11 กนัยำยน 2561 
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กองทุนเปิด แอล เอช เอม็ เอส เฟลก็ซิเบ้ิล (LHMSFL) 

เรือ่ง 
รายละเอียด 

วนัท่ีมีผล 
เดิม การแก้ไข 

ไดร้บัอนุมตัใิหจ้ดัตัง้ก่อนวนัที ่
16 มกรำคม พ.ศ. 2559 หำก
ปรำกฏว่ำมกีำรลงทุนในหน่วย
ลงทุนของกองทุนรวมหรอื
หน่วยของกองทุนต่ำงประเทศ
ไม่เป็นไปตำมอตัรำสว่นกำร
ลงทุนทีค่ ำนวณตำมควำมมี
สว่นไดเ้สยีในกจิกำรทีล่งทุน 
(concentration limit) เป็นเวลำ 
5 วนัท ำกำรตดิต่อกนั 

 

• ใหบ้รษิทัจดักำรกองทุนรวม
ด ำเนินกำรดงัต่อไปนี้ 

1. จดัท ำรำยงำนโดยระบุ
รำยละเอยีดจดัสง่รำยงำนต่อ
ส ำนกังำนและผูด้แูล
ผลประโยชน์ ภำยในวนัท ำ
กำรถดัไป 

2. แกไ้ขใหเ้ป็นไปตำมอตัรำสว่น
กำรลงทุนดงักล่ำวภำยใน
โอกำสแรก แต่ตอ้งไม่เกนิ
ระยะเวลำ 90 วนันบัแต่วนั
ครบระยะเวลำดงักล่ำว   
 
 
 

 

 

• ใหบ้รษิทัจดักำรกองทุนรวม
ด ำเนินกำรดงัต่อไปนี้ 

1. จดัท ำรำยงำนโดยระบุ
รำยละเอยีดจดัสง่รำยงำนต่อ
ส ำนกังำนและผูด้แูล
ผลประโยชน์ ภำยใน 3 วนัท ำ
กำร  

2. หำ้มมใิหแ้กไ้ขเพิม่เตมิ
โครงกำรเพื่อขยำยวงเงนิ
ส ำหรบักำรเสนอขำยหน่วย
ลงทุนของกองทุนรวมฟีดเดอร ์
จนกว่ำกำรลงทุนจะเป็นไป
ตำมอตัรำสว่นกำรลงทุนที่
ก ำหนด 

3. แกไ้ขใหเ้ป็นไปตำมอตัรำสว่น
กำรลงทุนดงักล่ำวภำยใน
โอกำสแรก แต่ตอ้งไม่เกนิ
ระยะเวลำ 180 วนันบัแต่วนั
ครบระยะเวลำดงักล่ำว   

รายละเอียดวิธีการรบัซ้ือคืน
หน่วยลงทุนเพ่ิมเติม 
• กรณีกองทุนรวมมนีโยบำยลงทนุ

ในทรพัยส์นิต่ำงประเทศ 
 
 
 

 
 

- 

 
 
• กรณีช ำระเงนิค่ำขำยคนืหน่วย

ลงทุนมใิหน้บัรวมวนัหยุดท ำ
กำรในต่ำงประเทศของผู้
ประกอบธุรกจิกำรจดักำร
กองทุนต่ำงประเทศทีม่ลีกัษณะ
ในท ำนองเดยีวกบัธุรกจิกำร
จดักำรกองทุนรวม  

11 กนัยำยน 2561 

การสบัเปล่ียนหน่วยลงทุน 
(ส าหรบักองทุนประเภท RMF 
และ LTF) 

- • ในกรณีทีม่เีหตุใหต้อ้งเลกิ
กองทุน บรษิทัจดักำรขอสงวน
สทิธทิีจ่ะจดัใหม้กีำรสบัเปลีย่น
หน่วยลงทุน หรอืโอนยำ้ย
หน่วยลงทุนกองทุนรวมนี้ไปยงั
กองทุนรวมอื่นภำยใตดุ้ลยพนิิจ
ของบรษิทัจดักำร  ทัง้นี้เป็นไป
ตำมหลกัเกณฑท์ีส่ ำนกังำน
คณะกรรมกำร ก.ล.ต. ก ำหนด 

11 กนัยำยน 2561 

บริษทัจดัการอาจไมข่าย ไม่รบัซ้ือ
คืน หรอืไม่รบัสบัเปล่ียนหน่วย
ลงทุนตามค าสัง่ซ้ือ ค าสัง่ขายคืน 
หรอืค าสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนท่ี

- • กรณี อยู่ในระหวำ่งด ำเนินกำร
เปลีย่นใหบ้รษิทัจดักำรกองทุน
รวมรำยอื่นเขำ้บรหิำรจดักำร
กองทุนรวมภำยใตก้ำรจดักำร

11 กนัยำยน 2561 
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กองทุนเปิด แอล เอช เอม็ เอส เฟลก็ซิเบ้ิล (LHMSFL) 

เรือ่ง 
รายละเอียด 

วนัท่ีมีผล 
เดิม การแก้ไข 

ได้รบัไว้แล้ว หรอือาจหยุดรบัค า
สัง่ซ้ือ ค าสัง่ขายคืน หรอืค าสัง่
สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนได้ 

ของตน ตำมประกำศ
คณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัย์
และตลำดหลกัทรพัย ์
ว่ำดว้ยกำรด ำรงเงนิกองทุน 
ของผูป้ระกอบธุรกจิกำรจดักำร
กองทุนรวม 

การเปล่ียนแปลงค่าธรรมเนียม
หรอืค่าใช้จ่าย 
• ในกรณีทีบ่รษิทัจดักำรได้

ด ำเนินกำรลด และ/หรอืเพิม่
ค่ำธรรมเนียมหรอืค่ำใชจ้่ำย
ตำมทีไ่ดร้ะบุไวใ้นโครงกำร 
 

 
 

- 

 
 
• บรษิทัจดักำรจะเปิดเผยขอ้มลู

เรื่องดงักล่ำว ภำยใน 3 วนัท ำ
กำร 

11 กนัยำยน 2561 

ข้อก าหนดอ่ีน ๆ 
• เงนิกองทุนส ำรองเลีย้งชพี 

(PVD) ไปยงักองทุนรวมเพื่อ
กำรเลีย้งชพี (RMF for PVD) 

 
- 

 
• ผูถ้อืหน่วยลงทุนสำมำรถโอน

เงนิจำกกองทุนส ำรองเลีย้งชพี 
ไปยงักองทุนรวมเพื่อกำรเลีย้ง
ชพี (RMF for PVD) ไดต้ำม
หลกัเกณฑ ์เงื่อนไข ตำม
ส ำนกังำนคณะกรรมกำร 
ก.ล.ต. ก ำหนด  

11 กนัยำยน 2561 

การด าเนินการกรณีบริษทัจดัการ
ไม่สามารถด ารงเงินกองทุนได้
ตามท่ีประกาศก าหนด 

- ในกรณีทีบ่รษิทัจดักำรไม่สำมำรถ
ด ำรงเงนิกองทุนไดต้ำมทีป่ระกำศ
ก ำหนด บรษิทัจดักำรจะด ำเนินกำร
เปลีย่นใหบ้รษิทัจดักำรรำยอื่นเขำ้
จดักำรกองทุนรวมแทนดว้ยวธิกีำร
ขอรบัควำมเหน็ชอบจำกส ำนกังำน 

11 กนัยำยน 2561 

 

 

รายช่ือผูจ้ดัการกองทุน 
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กองทุนเปิด แอล เอช เอม็ เอส เฟลก็ซิเบ้ิล (LHMSFL) 

ตารางเปรียบเทียบผลการด าเนินงาน 
กองทุนเปิด แอล เอช เอม็ เอส เฟลก็ซิเบ้ิล (ชนิดสะสมมลูค่า)                                                                  

ข้อมลู ณ วนัท่ี 28 มิถนุายน 2562 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
ขอ้มลู ณ วนัที ่28 มถุินำยน 2562 
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กองทุนเปิด แอล เอช เอม็ เอส เฟลก็ซิเบ้ิล (LHMSFL) 

ตารางเปรียบเทียบผลการด าเนินงาน 
กองทุนเปิด แอล เอช เอม็ เอส เฟลก็ซิเบ้ิล (ชนิดจ่ายเงินปันผล) 

ข้อมลู ณ วนัท่ี 28 มิถนุายน 2562 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
ขอ้มลู ณ วนัที ่28 มถุินำยน 2562 
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กองทุนเปิด แอล เอช เอม็ เอส เฟลก็ซิเบ้ิล (LHMSFL) 

ตารางเปรียบเทียบผลการด าเนินงาน 
กองทุนเปิด แอล เอช เอม็ เอส เฟลก็ซิเบ้ิล (ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอตัโนมติั) 

ข้อมลู ณ วนัท่ี 28 มิถนุายน 2562 
 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

ขอ้มลู ณ วนัที ่28 มถุินำยน 2562 
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กองทุนเปิด แอล เอช เอม็ เอส เฟลก็ซิเบ้ิล (LHMSFL) 

- เอกสำรกำรวดัผลกำรด ำเนินงำนของกองทุนรวมฉบบันี้ไดจ้ดัท ำขึน้ตำมมำตรฐำนกำรวดัผลกำรด ำเนินงำนของกองทุนรวม

ของสมำคมบรษิทัจดักำรลงทุน 

- ผลกำรด ำเนินงำนในอดตี/ผลกำรเปรยีบเทยีบผลกำรด ำเนินงำนทีเ่กีย่วขอ้งกบัผลติภณัฑใ์นตลำดทุน มไิดเ้ป็นสิง่ยนืยนัถงึ

ผลกำรด ำเนินงำนในอนำคต 

- ท ำควำมเขำ้ใจลกัษณะสนิคำ้ เงื่อนไข ผลตอบแทน และควำมเสีย่ง ก่อนตดัสนิใจลงทุน 

 

 

รายงานสถานะการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผกูพนั 
มลูค่า ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2562 

 

 
 

รายละเอียดการลงทุนในหลกัทรพัย ์
มลูค่า ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2562 

 
 

รายละเอียดการลงทนุ มลูค่าตามราคาตลาด % NAV

หลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิในประเทศ 138,154,787.65         98.38            

เงนิฝากธนาคาร 7,739,655.15            5.51             

หุน้สามญั 129,619,952.50         92.30            

หน่วยลงทุน 795,180.00              0.57             

ประเภทรายการค้างรบัค้างจ่ายหรอืหนี้สนิอืน่ ๆ 2,284,947.92            1.63             

มลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิ 140,439,735.57           100.00             

อตัราส่วน จ านวนเงินต้น มลูค่ายติุธรรม

(%) หรือ จ านวนหุ้น/ (บาท)

หน่วย

เงินฝากธนาคาร

ธนาคารกสกิรไทย จ ากดั (มหาชน) 5.51 7,738,187.15 7,739,655.15

          รวมเงินฝากธนาคาร 5.51 7,739,655.15

หุ้นสามญั

     หมวดธุรกจิการแพทย์

บรษิทั โรงพยาบาลราชธาน ีจ ากดั (มหาชน) 0.49 26,600.00 684,950.00

บรษิทั เอกชยัการแพทย ์จ ากดั(มหาชน) 0.47 96,400.00 660,340.00

     หมวดธุรกจิเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร

บรษิทั อาฟเตอร์ ย ูจ ากดั (มหาชน) 1.05 110,000.00 1,474,000.00

รายละเอียด
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กองทุนเปิด แอล เอช เอม็ เอส เฟลก็ซิเบ้ิล (LHMSFL) 

รายละเอียดการลงทุนในหลกัทรพัย ์(ต่อ) 
มลูค่า ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2562 

 

อตัราส่วน จ านวนเงินต้น มลูค่ายติุธรรม

(%) หรือ จ านวนหุ้น/ (บาท)

หน่วย

     หมวดธุรกจิขนสง่และโลจสิตกิส์

บรษิทั เจดบัเบิล้ยดู ีอนิโฟโลจสิตกิส ์จ ากดั (มหาชน) 1.93 308,800.00 2,717,440.00

บรษิทั ท่าอากาศยานไทย จ ากดั (มหาชน) 5.91 112,900.00 8,298,150.00

บรษิทั บทีเีอส กรุ๊ป โฮลดิ้ง จ ากดั (มหาชน) 1.37 160,100.00 1,921,200.00

บรษิทั พรมิา มารนี จ ากดั (มหาชน) 0.95 177,700.00 1,332,750.00

บรษิทัทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 0.94 115,700.00 1,318,980.00

     หมวดธุรกจิเงนิทุนและหลกัทรพัย์

บรษิทั เจ เอม็ ท ีเน็ทเวอร์ค เซอร์วสิเซส็ จ ากดั (มหาชน) 2.29 184,700.00 3,213,780.00

บรษิทั บตัรกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 1.32 43,000.00 1,859,750.00

บรษิทั เมอืงไทย แคปปิตอล จ ากดั (มหาชน) 1.39 34,600.00 1,954,900.00

บรษิทั ศรสีวสัดิ ์พาวเวอร์ 1979 จ ากดั (มหาชน) 3.83 95,690.00 5,382,562.50

บรษิทั ออิอน ธนสนิทรพัย ์(ไทยแลนด์) จ ากดั (มหาชน) 1.34 8,500.00 1,878,500.00

     หมวดธุรกจิชิ้นสว่นอเิลคทรอนคิส์

บรษิทั ฮานา ไมโครอเิลค็โทรนคิส จ ากดั (มหาชน) 0.27 14,500.00 373,375.00

     หมวดธุรกจิทรพัยากร

บรษิทั ทพีซี ีเพาเวอร์โฮลดิ้ง จ ากดั (มหาชน) 0.33 36,300.00 464,640.00

     หมวดธุรกจิเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร

บรษิทั เทเลคอมเอเซยี คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 0.97 232,700.00 1,361,295.00

บรษิทั แอดวานซ ์อนิโฟร์ เซอร์วสิ จ ากดั (มหาชน) 4.05 26,100.00 5,689,800.00

     หมวดธุรกจิธนาคาร

ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) 4.37 44,000.00 6,138,000.00

บรษิทั ทุนธนชาต จ ากดั (มหาชน) 1.37 34,700.00 1,925,850.00

     หมวดธุรกจิธุรกจิการเกษตร

บรษิทั จเีอฟพที ีจ ากดั (มหาชน) 1.18 98,200.00 1,659,580.00

     หมวดธุรกจิบรกิาร

บรษิทั เจเคเอน็ โกลบอล มเีดยี จ ากดั (มหาชน) 0.92 142,600.00 1,290,530.00

บรษิทั เอสไอเอสบ ีจ ากดั (มหาชน) 0.46 86,900.00 643,060.00

     หมวดธุรกจิบรกิารรบัเหมาก่อสรา้ง

บรษิทั ช.การช่าง จ ากดั (มหาชน) 0.96 45,900.00 1,354,050.00

บรษิทั ซฟีโก้ จ ากดั (มหาชน) 1.57 257,030.00 2,210,458.00

บรษิทั บเีจซ ีเฮฟวี ่อนิดสัทร ีจ ากดั (มหาชน) 1.05 559,000.00 1,475,760.00

บรษิทั ยนูคิ เอน็จเินยีริง่ แอนด์ คอนสตรคัชัน่ จ ากดั (มหาชน) 0.49 58,700.00 692,660.00

     หมวดธุรกจิประกนัภยัและประกนัชวีติ

บรษิทั ทคีวิเอม็ คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 2.02 76,500.00 2,830,500.00

     หมวดธุรกจิปิโตรเคมแีละเคมภีณัฑ์

บรษิทัวนีไิทย จ ากดั (มหาชน) 0.46 26,800.00 643,200.00

รายละเอียด
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กองทุนเปิด แอล เอช เอม็ เอส เฟลก็ซิเบ้ิล (LHMSFL) 

รายละเอียดการลงทุนในหลกัทรพัย ์(ต่อ) 
มลูค่า ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2562 

 

อตัราส่วน จ านวนเงินต้น มลูค่ายติุธรรม

(%) หรือ จ านวนหุ้น/ (บาท)

หน่วย

     หมวดธุรกจิพลงังานและสาธารณูปโภค

บรษิทั กนักุลเอน็จเินยีริง่ จ ากดั (มหาชน) 1.97 863,300.00 2,762,560.00

บรษิทั กลัฟ์ เอน็เนอร์จ ีดเีวลลอปเมนท์ จ ากดั (มหาชน) 3.29 37,600.00 4,624,800.00

บรษิทั โกลบอล เพาเวอร์ ซนิเนอร์ยี ่จ ากดั (มหาชน) 2.07 41,300.00 2,901,325.00

บรษิทั บ.ีกรมิ เพาเวอร์ จ ากดั (มหาชน) 3.35 131,500.00 4,701,125.00

บรษิทั ปตท. จ ากดั (มหาชน) 6.40 184,500.00 8,994,375.00

บรษิทั ปตท. ส ารวจและผลติปิโตรเลยีม จ ากดั (มหาชน) 5.54 57,600.00 7,776,000.00

บรษิทั ผลติไฟฟ้าราชบุรโีฮลดิ้ง จ ากดั (มหาชน) 1.46 30,700.00 2,049,225.00

บรษิทั พทีจี ีเอน็เนอย ีจ ากดั (มหาชน) 0.49 35,100.00 684,450.00

บรษิทั เอสโซ่ (ประเทศไทย) จ ากดั 1.38 179,000.00 1,933,200.00

     หมวดธุรกจิพฒันาอสงัหารมิทรพัย์

บรษิทั ดบับลวิเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 1.96 581,500.00 2,756,310.00

บรษิทั พฤกษา โฮลดิ้ง จ ากดั (มหาชน) 0.94 62,200.00 1,324,860.00

บรษิทั สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จ ากดั (มหาชน) 2.30 492,100.00 3,223,255.00

บรษิทั เอพ ี(ไทยแลนด์) จก.(มหาชน) 0.92 165,300.00 1,297,605.00

     หมวดธุรกจิพาณิชย์

บรษิทั ซพี ีออลล ์จ ากดั (มหาชน) 2.93 47,900.00 4,119,400.00

บรษิทั สยามโกลบอลเฮา้ส ์จ ากดั (มหาชน) 0.95 75,600.00 1,338,120.00

     หมวดธุรกจิวสัดุก่อสรา้ง

บรษิทั ทปิโก้แอสฟัลท์ จ ากดั (มหาชน) 1.40 94,700.00 1,960,290.00

บรษิทั ทโีอเอ เพน้ท์ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 0.93 35,800.00 1,306,700.00

บรษิทั ปนูซเีมนต์นครหลวง จ ากดั (มหาชน) 0.94 5,500.00 1,320,000.00

     หมวดธุรกจิสือ่และสิง่พมิพ์

บรษิทั แพลน บ ีมเีดยี จ ากดั (มหาชน) 1.99 358,300.00 2,794,740.00

บรษิทั อาร์.เอส. โปรโมชัน่ จ ากดั (มหาชน) 1.77 143,400.00 2,480,820.00

     หมวดธุรกจิอาหารและเครื่องดื่ม

บรษิทั คาราบาวกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 1.85 35,400.00 2,601,900.00

บรษิทั เซป็เป้ จ ากดั (มหาชน) 0.90 54,600.00 1,261,260.00

บรษิทั ไทยฟู้ดส ์กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 0.53 164,300.00 745,922.00

บรษิทั ไมเนอร์ อนิเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั (มหาชน) 0.49 16,800.00 688,800.00

บรษิทั โอสถสภา จ ากดั (มหาชน) 1.80 72,600.00 2,522,850.00

          รวมหุ้นสามญั 92.30 129,619,952.50

หน่วยลงทนุ

     หมวดธุรกจิกองทุนรวมอสงัหารมิทรพัยแ์ละกองทรสัต์เพือ่การลงทุนในอสงัหารมิทรพัย์

ทรสัต์เพือ่การลงทุนในอสงัหารมิทรพัยแ์ละสทิธกิารเช่าดบับลวิเอชเอ พรเีมีย่ม โกรท 0.57 45,700.00 795,180.00

          รวมหน่วยลงทนุ 0.57 795,180.00

รวมเงินลงทนุ 98.37 138,154,787.65

รายการค้างจา่ยหรือหน้ีสินอ่ืน ๆ 1.63 2,284,947.92

มลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิ 100.00 140,439,735.57

รายละเอียด
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กองทุนเปิด แอล เอช เอม็ เอส เฟลก็ซิเบ้ิล (LHMSFL) 

รายละเอียดตวัตราสารและอนัดบัความน่าเช่ือถือ 
ของตราสารแห่งหน้ี เงินฝาก หรือตราสารก่ึงหน้ีก่ึงทุน 

มลูค่า ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2562 
 

 
 

สถาบนัการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ TRIS Rating 

ค าอธิบายการจดัอนัดบัเครดิตตราสารหน้ีระยะกลางและยาวมีอายุตัง้แต่ 1 ปีขึน้ไป 

AAA อนัดบัเครดิตสูงสุด มคีวำมเสี่ยงต ่ำที่สุด ผู้ออกตรำสำรหนี้มีควำมสำมำรถในกำรช ำระดอกเบี้ยและคนืเงนิต้นใน
เกณฑส์งูสดุ และไดร้บัผลกระทบน้อยมำกจำกกำรเปลีย่นแปลงทำงธุรกจิ เศรษฐกจิ และสิง่แวดลอ้มอื่นๆ 

AA มคีวำมเสีย่งต ่ำมำก ผูอ้อกตรำสำรหนี้มคีวำมสำมำรถในกำรช ำระดอกเบีย้และคนืเงนิต้นในเกณฑส์ูงมำก แต่อำจ
ไดร้บัผลกระทบจำกกำรเปลีย่นแปลงทำงธุรกจิ เศรษฐกจิ และสิง่แวดลอ้มอื่นๆ มำกกว่ำอนัดบัเครดติทีอ่ยู่ในระดบั 
AAA 

A มคีวำมเสีย่งในระดบัต ่ำ ผู้ออกตรำสำรหนี้มคีวำมสำมำรถในกำรช ำระดอกเบี้ยและคนืเงนิต้นในเกณฑ์สงู แต่อำจ
ได้รบัผลกระทบจำกกำรเปลี่ยนแปลงทำงธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ มำกกว่ำอนัดบัเครดิตที่อยู่ใน
ระดบัสงูกว่ำ 

BBB มคีวำมเสี่ยงในระดบัปำนกลำง ผู้ออกตรำสำรหนี้มคีวำมสำมำรถในกำรช ำระดอกเบี้ยและคนืเงนิต้นในเกณฑ์ที่
เพียงพอ แต่มีควำมอ่อนไหวต่อกำรเปลี่ยนแปลงทำงธุรกิจ เศรษฐกจิ และสิง่แวดล้อมอื่นๆ มำกกว่ำ และอำจมี
ควำมสำมำรถในกำรช ำระหนี้อ่อนแอลงเมื่อเทยีบกบัอนัดบัเครดติทีอ่ยู่ในระดบัสงูกว่ำ 

BB มคีวำมเสีย่งในระดบัสงู ผูอ้อกตรำสำรหนี้มคีวำมสำมำรถในกำรช ำระดอกเบีย้และคนืเงนิต้นในเกณฑต์ ่ำกว่ำระดบั
ปำนกลำง และจะไดร้บัผลกระทบจำกกำรเปลีย่นแปลงทำงธุรกจิ เศรษฐกจิ และสิง่แวดลอ้มอื่นๆ ค่อนขำ้งชดัเจน 
ซึง่อำจสง่ใหค้วำมสำมำรถในกำรช ำระหนี้อยู่ในเกณฑท์ีไ่ม่เพยีงพอ 

B มคีวำมเสีย่งในระดบัสงูมำก ผูอ้อกตรำสำรหนี้มคีวำมสำมำรถในกำรช ำระดอกเบีย้และคนืเงนิต้นในเกณฑต์ ่ำ และ
อำจจะหมดควำมสำมำรถหรือควำมตัง้ใจในกำรช ำระหนี้ได้ตำมกำรเปลี่ยนแปลงของสถำนกำรณ์ทำงธุรกิจ 
เศรษฐกจิ และสิง่แวดลอ้มอื่นๆ  

C มคีวำมเสีย่งในกำรผดินัดช ำระหนี้สงูทีสุ่ด ผู้ออกตรำสำรหนี้ไม่มคีวำมสำมำรถในกำรช ำระดอกเบี้ยและคนืเงนิต้น
ตำมก ำหนดอย่ำงชดัเจน โดยตอ้งอำศยัเงื่อนไขทีเ่อือ้อ ำนวยทำงธุรกจิ เศรษฐกจิ และสิง่แวดลอ้มอื่นๆ อย่ำงมำกจงึ
จะมคีวำมสำมำรถในกำรช ำระหนี้ได ้

D เป็นระดบัทีอ่ยู่ในสภำวะผดินดัช ำระหนี้ โดยผูอ้อกตรำสำรหนี้ไม่สำมำรถช ำระดอกเบีย้และคนืเงนิตน้ไดต้ำมก ำหนด 
อนัดบัเครดติจาก AA ถงึ C อาจมเีครือ่งหมายบวก (+) หรอืลบ (-) ต่อท้ายเพือ่จ าแนกความแตกต่างของคุณภาพของ

อนัดบัเครดติภายในระดบัเดยีวกนั 

 

    ประเภท                       ผูอ้อก อนัดบั มลูค่าตาม

ความน่าเช่ือถอื ราคาตลาด

เงนิฝากธนาคาร ธนาคารกสกิรไทย จ ากดั (มหาชน) AA+(FITCH) 7,739,655.15                        
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ค าอธิบายการจดัอนัดบัเครดิตตราสารหน้ีระยะสัน้มีอายุต า่กว่า 1 ปี 

T1 ผูอ้อกตรำสำรหนี้มสีถำนะทัง้ทำงดำ้นกำรตลำดและกำรเงนิที่แขง็แกร่งในระดบัดมีำก และนักลงทุนจะไดร้บัควำม

คุม้ครองจำกกำรผดินดัช ำระหนี้ทีด่กีว่ำอนัดบัเครดติในระดบัอื่น ผูอ้อกตรำสำรทีไ่ดร้บัอนัดบัเครดติในระดบัดงักล่ำว

ซึง่มเีครื่องหมำย “+” ดว้ยจะไดร้บัควำมคุม้ครองดำ้นกำรผดินดัช ำระหนี้ทีส่งูยิง่ขึน้ 

T2 ผูอ้อกตรำสำรหนี้มสีถำนะทัง้ทำงดำ้นกำรตลำดและกำรเงนิทีแ่ขง็แกร่งในระดบัด ีและมีควำมสำมำรถในกำรช ำระ

หนี้ระยะสัน้ในระดบัทีน่่ำพอใจ 

T3 ผูอ้อกตรำสำรหนี้มคีวำมสำมำรถในกำรช ำระหนี้ระยะสัน้ในระดบัทีย่อมรบัได ้

T4 ผูอ้อกตรำสำรหนี้มคีวำมสำมำรถในกำรช ำระหนี้ระยะสัน้ทีค่่อนขำ้งอ่อนแอ 

อันดับเครดิตทุกประเภททีจ่ ัดโดย TRIS Rating เป็นอันดับเครดิตตราสารหนี้ ในตระกูลเงินบาท ซึง่สะท้อน

ความสามารถในการช าระหนี้ของผูอ้อกตราสารโดยไม่รวมความเสีย่งในการเปลีย่นแปลงการช าระหนี้จากสกุลเงนิบาทเป็น

สกุลเงนิตราต่างประเทศ 

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

เปลีย่นแปลงอนัดบัเครดติของผูอ้อกตรำสำรในระยะปำนกลำงหรอืระยะยำว โดย TRIS Rating จะพจิำรณำถงึโอกำสทีจ่ะเกดิ

กำรเปลี่ยนแปลงของภำวะอุตสำหกรรมและสภำพแวดล้อมทำงธุรกิจในอนำคตของผู้ออกตรำสำรที่อำจกระทบต่อ

ควำมสำมำรถในกำรช ำระหนี้ ทัง้นี้ แนวโน้มอนัดบัเครดติทีอ่อกใหแ้ก่หน่วยงำนหนึ่งๆ จะเทยีบเท่ำกบัควำมสำมำรถในกำร

ช ำระหนี้ของหน่วยงำนนัน้ๆ แนวโน้มอนัดบัเครดติแบ่งออกเป็น 4 ระดบั ไดแ้ก่ 

Positive  หมำยถงึ อนัดบัเครดติอำจปรบัขึน้ 

Stable  หมำยถงึ อนัดบัเครดติอำจไม่เปลีย่นแปลง 

Negative หมำยถงึ อนัดบัเครดติอำจปรบัลดลง 

Developing หมำยถงึ อนัดบัเครดติอำจปรบัขึน้ ปรบัลดลง หรอืไม่เปลีย่นแปลง 

สถาบนัการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ Fitch Rating 
ค าอธิบายการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือระยะยาว ส าหรบัประเทศไทย 

AAA(tha) แสดงถงึระดบัควำมน่ำเชื่อถอืขัน้สงูสดุของอนัดบัควำมน่ำเชื่อถอืภำยในประเทศไทย ซึง่ก ำหนดโดย Fitch โดย
อนัดบัควำมน่ำเชื่อถอืนี้จะมอบใหก้บัอนัดบัควำมน่ำเชื่อถอืทีม่คีวำมเสีย่ง “น้อยทีส่ดุ” เมื่อเปรยีบเทยีบกบัผูอ้อก
ตรำสำรหรอืตรำสำรอื่นในประเทศไทย และโดยปกติแล้วจะก ำหนดให้แก่ตรำสำรทำงกำรเงินที่ออกหรอืค ้ำ
ประกนัโดยรฐับำล 
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AA(tha) แสดงถงึระดบัควำมน่ำเชื่อถอืขัน้สงูมำกเปรยีบเทยีบกบัผูอ้อกตรำสำรหรอืตรำสำรอื่นในประเทศไทย โดยระดบั
ควำมน่ำเชื่อถือของตรำสำรทำงกำรเงนิขัน้นี้ต่ำงจำกผูอ้อกตรำสำรหรอืตรำสำรอื่นที่ได้รบักำรจดัอนัดบัควำม
น่ำเชื่อถอืขัน้สงูสดุของประเทศไทยเพยีงเลก็น้อย 

BBB (tha) แสดงถึงระดบัควำมน่ำเชื่อถือขัน้ปำนกลำงเมื่อเปรยีบเทยีบกบัผู้ออกตรำสำรหรอืตรำสำรอื่นในประเทศไทย 
อย่ำงไรกด็มีคีวำมเป็นไปไดม้ำกว่ำกำรเปลีย่นแปลงของสถำนกำรณ์หรอืสภำพทำงเศรษฐกจิจะมผีลกระทบต่อ
ควำมสำมำรถในกำรช ำระหนี้ได้ตรงตำมก ำหนดเวลำของตรำสำรทำงกำรเงนิเหล่ำนี้มำกกว่ำตรำสำรหนี้อื่นที่
ไดร้บักำรจดัอนัดบัควำมน่ำเชื่อถอืในประเภททีส่งูกว่ำ 

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

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

CCC(tha), CC(tha), C(tha)   แสดงถงึระดบัควำมน่ำเชื่อถือขัน้ต ่ำมำกเมื่อเปรยีบเทยีบกบัผูอ้อกตรำสำรหรอืตรำสำรอื่นใน
ประเทศไทย ควำมสำมำรถในกำรปฏบิตัิตำมขอ้ผูกพนัทำงกำรเงนิขึน้อยู่กบัสภำวะที่เอื้อต่อกำรด ำเนินธุรกจิ
และกำรพฒันำทำงเศรษฐกจิเพยีงอย่ำงเดยีว 

D(tha) อนัดบัควำมน่ำเชื่อถอืเหล่ำนี้ จะถูกก ำหนดใหส้ ำหรบัองคก์รหรือตรำสำรหนี้ซึง่ก ำลงัอยู่ในภำวะผดินัดช ำระหนี้
ในปัจจุบนั 

ค าอธิบายการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือระยะสัน้ ส าหรบัประเทศไทย 

F1 (tha) แสดงถงึระดบัควำมสำมำรถขัน้สงูสุดในกำรช ำระหนี้ตำมเงื่อนไขของตรำสำรตรงตำมก ำหนดเมื่อเปรยีบเทยีบ

กบัผูอ้อกตรำสำรหรอืตรำสำรอื่นๆในประเทศไทย ภำยใตอ้นัดบัควำมน่ำเชื่อถอืน้ีจะมอบใหส้ ำหรบัอนัดบัควำม

น่ำเชื่อถอืทีม่คีวำมเสี่ยง “น้อยทีส่ดุ” เมื่อเปรยีบเทยีบกบัผูอ้อกตรำสำรอื่นในประเทศเดยีวกนัและโดยปกตแิลว้

จะก ำหนดให้กบัตรำสำรทำงกำรเงนิที่ออกหรอืค ้ำประกนัโดยรฐับำล ในกรณีที่มรีะดบัควำมน่ำเชื่อถือสูงเป็น

พเิศษจะมสีญัลกัษณ์ “+” แสดงไวเ้พิม่เตมิจำกอนัดบัควำมน่ำเชื่อถอืทีก่ ำหนด 

F2 (tha) แสดงถงึระดบัควำมสำมำรถในกำรช ำระหนี้ตำมเงื่อนไขทำงกำรเงนิของตรำสำรตำมก ำหนดเวลำในระดบัทีน่่ำ

พอใจเมื่อเปรียบเทียบกบัผู้ออกตรำสำรหรือตรำสำรอื่นๆในประเทศไทย อย่ำงไรก็ดี ระดบัควำม น่ำเชื่อถือ

ดงักล่ำวยงัไม่อำจเทยีบเท่ำกบักรณีทีไ่ดร้บักำรจดัอนัดบัควำมน่ำเชื่อถอืทีส่งูกว่ำ 

F3 (tha) แสดงถงึระดบัควำมสำมำรถในกำรช ำระหนี้ตำมเงื่อนไขทำงกำรเงนิของตรำสำรตำมก ำหนดเวลำในระดบัปำน

กลำงเมื่อเปรยีบเทยีบกบัผูอ้อกตรำสำรหรอืตรำสำรอื่นๆในประเทศไทย ควำมสำมำรถในกำรช ำระหนี้ดงักล่ำว
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จะมคีวำมไม่แน่นอนมำกขึน้ไปตำมควำมเปลีย่นแปลงในทำงลบในระยะสัน้มำกกว่ำตรำสำรทีไ่ดร้บักำรจดัอนัดบั

ควำมน่ำเชื่อถอืทีส่งูกว่ำ 

B (tha) แสดงถึงระดบัควำมสำมำรถในกำรช ำระหนี้ตำมเงื่อนไขทำงกำรเงนิของตรำสำรตำมก ำหนดเวลำทีไ่ม่แน่นอน

เมื่อเปรยีบเทยีบกบัผูอ้อกตรำสำรหรอืตรำสำรอื่นๆในประเทศไทย ควำมสำมำรถในกำรช ำระหนี้ดงักล่ำวจะไม่

แน่นอนมำกขึน้ตำมกำรเปลีย่นแปลงทำงเศรษฐกจิแลกำรเงนิในทำงลบระยะสัน้ 

C (tha) แสดงถงึระดบัควำมสำมำรถในกำรช ำระหนี้ตำมเงื่อนไขทำงกำรเงนิของตรำสำรตำมก ำหนดเวลำทีไ่ม่แน่นอนสงู

เมื่อเปรยีบเทยีบกบัผู้ออกตรำสำรหรอืตรำสำรอื่นๆในประเทศไทย ควำมสำมำรถในกำรปฏบิตัิตำมขอ้ผูกพัน

ทำงกำรเงนิขึน้อยู่กบัสภำวะทีเ่อือ้ต่อกำรด ำเนินธุรกจิและสภำพกำรณ์ทำงเศรษฐกจิเท่ำนัน้ 

D (tha) แสดงถงึกำรผดินดัช ำระหนี้ทีไ่ดเ้กดิขึน้แลว้หรอืก ำลงัจะเกดิขึน้ 

หมายเหตปุระกอบการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือในระยะยาว ในระยะสัน้ ส าหรบัประเทศไทย 

เครื่องบ่งชีพ้เิศษส ำหรบัประเทศไทย “tha” จะถูกระบุไวต่้อจำกอนัดบัควำมน่ำเชื่อถอืทุกระดบั เพื่อแยกควำมแตกต่ำง

ออกจำกกำรจดัอนัดบัควำมน่ำเชื่อถอืระดบัสำกล เครื่องหมำย “ + ” หรอื “ - ” อำจจะถูกระบุไวเ้พิม่เตมิต่อจำกอนัดบัควำม

น่ำเชื่อถอืส ำหรบัประเทศหนึ่งๆ เพื่อแสดงถงึสถำนะย่อยโดยเปรยีบเทยีบกนัภำยในอนัดบัควำมน่ำเชื่อถอืขึน้หลกั ทัง้นี้ จะไม่

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

ส ำหรบัอนัดบัควำมน่ำเชื่อถอืในระยะยำวและจะไม่มกีำรระบุสญัลกัษณ์ต่อทำ้ยดงักล่ำวส ำหรบัอนัดบัควำมน่ำเชื่อถอืใน

ระยะสัน้ นอกเหนือจำก “F1 (tha)” 

สญัญำณกำรปรบัอนัดบัควำมน่ำเชื่อถอื (Rating Watch) : สญัญำณกำรปรบัอนัดบัควำมน่ำเชื่อถอืจะถูกใชเ้พื่อแจง้ให้
นกัลงทุนทรำบว่ำมคีวำมเป็นไปไดท้ีจ่ะมกีำรเปลีย่นแปลงอนัดบัควำมน่ำเชื่อถอืและแจง้แนวโน้มทศิทำงของกำรเปลีย่นแปลง
ดงักล่ำว สญัญำณดงักล่ำวอำจระบุเป็น “สญัญำณบวก” ซึง่บ่งชีแ้นวโน้มในกำรปรบัอนัดบัควำมน่ำเชื่อถอืใหส้งูขึน้ “สญัญำณ
ลบ” จะบ่งชีแ้นวโน้มในกำรปรบัอนัดบัควำมน่ำเชื่อถอืใหต้ ่ำลง หรอื “สญัญำณววิฒัน์” ในกรณีทีอ่นัดบัควำมน่ำเชื่อถอือำจจะ
ไดร้บักำรปรบัขึน้ ปรบัลง หรอืคงที ่โดยปกติสญัญำณกำรปรบัอนัดบัควำมน่ำเชื่อถือมกัจะถูกระบุไวส้ ำหรบัช่วงระยะเวลำ
สัน้ๆ 
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กองทุนเปิด แอล เอช เอม็ เอส เฟลก็ซิเบ้ิล (LHMSFL) 

รายงานสรปุเงินลงทุนในตราสารแห่งหน้ี เงินฝาก หรือตราสารก่ึงหน้ีก่ึงทุน  
มลูค่า ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2562 

 

 

 

รายช่ือหุ้นท่ีลงทุน 10 อนัดบัแรก พร้อมสดัส่วนการลงทุน 
มลูค่า ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2562 

 

 

กลุม่ของตราสารการลงทนุ มลูค่าตามราคาตลาด % NAV

(ก) ตราสารภาครฐัไทย/ตราสารภาครฐัต่างประเทศ - -

(ข) ตราสารทีธ่นาคารทีม่กีฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ ธนาคารพาณิชย์ 7,739,655.15 5.51

หรอืบรษิทัเงนิทุนเป็นผูอ้อก/สัง่จ่าย/รบัอาวลั/ค า้ประกนั

(ค) ตราสารทีม่อีนัดบัความน่าเชื่อถอือยูใ่นอนัดบัทีส่ามารถ -                          -             

ลงทุนได้ (Investment grade)

(ง) ตราสารทีม่อีนัดบัความน่าเชื่อถอือยูใ่นอนัดบัต ่ากวา่อนัดบัที่ -                          -             

สามารถลงทุนได้ (Investment grade) หรอืไม่ม ีRating

ล าดบั ช่ือย่อ ร้อยละของเงินลงทุน

1 PTT 6.40

2 AOT 5.91

3 PTTEP 5.54

4 SCB 4.37

5 ADVANC 4.05

6 SAWAD 3.83

7 BGRIM 3.35

8 GULF 3.29

9 CPALL 2.93

10 ROJNA 2.30

บรษิทั ปตท. จ ากดั (มหาชน)

บรษิทั ทา่อากาศยานไทย จ ากดั (มหาชน)

ช่ือหลกัทรพัย์

บรษิทั ปตท. ส ารวจและผลติปิโตรเลยีม จ ากดั (มหาชน)

บรษิทั สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จ ากดั (มหาชน)

ธนาคาร ไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน)

บรษิทั แอดวานซ์ อนิโฟร์ เซอร์วสิ จ ากดั (มหาชน)

บรษิทั ศรสีวสัดิ ์คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน)

บรษิทั บ.ีกรมิ เพาเวอร์ จ ากดั (มหาชน)

บรษิทั กลัฟ์ เอน็เนอร์จ ีดเีวลลอปเมนท ์จ ากดั (มหาชน)

บรษิทั ซ.ีพ.ีออลล์  จ ากดั (มหาชน)

สดัสว่นเงนิลงทุนขัน้สงูต่อมลูคา่ทรพัยส์นิสทุธิของกองทุนส าหรบักลุ่มตราสารตาม (ง) เท่ากบั 15% NAV 
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กองทุนเปิด แอล เอช เอม็ เอส เฟลก็ซิเบ้ิล (LHMSFL) 

รายงานการลงทุนท่ีไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน 
รอบปีบญัชีระหว่างวนัท่ี 1 กรกฎาคม 2561 ถึงวนัท่ี 30 มิถนุายน 2562 

วนัที ่ รำยละเอยีด กำรด ำเนินกำรแกไ้ข 
  

 
 

 

การใช้สิทธิออกเสียงในท่ีประชุมผู้ถือหุ้น 

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

รายงานรายช่ือของบคุคลท่ีเก่ียวข้อง ท่ีมีการท าธรุกรรมกบักองทุนรวม 

 กองทุนเปิด แอล เอช เอม็ เอช เฟล็กซิเบิ้ล มีกำรท ำธุรกรรมกบับุคคลที่เกี่ยวข้องในรอบระยะเวลำตัง้แต่วนัที ่       

1 กรกฎำคม 2561 ถงึวนัที ่30 มถุินำยน 2562 ตำมรำยชื่อ ดงันี้ 

- บรษิทัหลกัทรพัย ์แลนด ์แอนด ์เฮำ้ส ์จ ำกดั (มหำชน) 

- บรษิทั แลนด ์แอนด ์เฮำ้ส ์จ ำกดั (มหำชน) 

- บรษิทั ควอลติีเ้ฮำ้ส ์จ ำกดั (มหำชน) 

หมายเหต ุ: ผูล้งทุนสำมำรถตรวจสอบกำรท ำธุรกรรมกบับุคคลทีเ่กีย่วขอ้งกบักองทุนรวม ไดท้ีบ่รษิทัจดักำรโดยตรง หรอืที ่Website ของบรษิทั

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

 

 

 

 

 

 

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

การรบัผลประโยชน์ตอบแทนเน่ืองจากการใช้บริการบุคคลอ่ืนๆ (Soft Commission) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บริษัทท่ีให้ผลประโยชน์ บทวิเคราะหแ์ละ

ข้อมลูข่าวสาร

จดัเย่ียมชมบริษัท สมัมนา เหตผุลในการรบัผลประโยชน์

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

บรษิทัหลกัทรพัย ์ทรนีตีี้ จ ากดั P P P เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

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

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

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

บรษิทัหลกัทรพัย ์ทสิโก้ จ ากดั (มหาชน) P P P เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

บรษิทัหลกัทรพัย ์ภทัร จ ากดั (มหาชน) P P P เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

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

บรษิทัหลกัทรพัย ์ซไีอเอม็บ ี(ประเทศไทย) จ ากดั P P P เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

บรษิทัหลกัทรพัย ์เอเชยี เวลท์ จ ากดั P P P เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

บรษิทัหลกัทรพัย ์บวัหลวง จ ากดั (มหาชน) P P P เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

บรษิทัหลกัทรพัย ์ไทยพาณิชย ์จ ากดั P P P เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

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

บรษิทัหลกัทรพัย ์กรุงศร ีจ ากดั (มหาชน) P P P เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

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

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

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

บรษิทัหลกัทรพัยพ์ฒันสนิ จ ากดั (มหาชน) P P P เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

บรษิทัหลกัทรพัยก์สกิรไทย จ ากดั (มหาชน) P P P เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

บรษิทัหลกัทรพัยธ์นชาต จ ากดั (มหาชน) P P P เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

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

บรษิทัหลกัทรพัย ์เคทบี ี(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) P P P เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
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กองทุนเปิด แอล เอช เอม็ เอส เฟลก็ซิเบ้ิล (LHMSFL) 

ค่านายหน้าซ้ือขายหลกัทรพัย ์
ตัง้แต่วนัท่ี 1 กรกฎาคม 2561 ถึงวนัท่ี 30 มิถนุายน 2562 

 
 

                    หมำยเหตุ *รวมภำษมีลูค่ำเพิม่ 
 
 
 
 

อตัราส่วนหมนุเวียนการลงทุนของกองทุน (Portfolio Turnover Ratio: PTR) 
มลูค่า ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2562 

 
 

 

 

ล าดบั ช่ือบริษทันายหน้า

ค่านายหน้า

(บาท)*

อตัราส่วน

(%)

1 บรษิทัหลกัทรพัย ์บวัหลวง จ ากดั 318,737.92 12.69

2 บรษิทัหลกัทรพัย ์ซจีเีอส-ซไีอเอม็บ ี(ประเทศไทย) จ ากดั  108,780.80 4.33

3 บรษิทัหลกัทรพัย ์ซ ีแอล เอส เอ (ประเทศไทย) จ ากดั  45,192.53 1.80

4 บรษิทัหลกัทรพัย ์โนมูระ พฒันสนิ จ ากดั (มหาชน) 68,319.23 2.72

5 บรษิทัหลกัทรพัยเ์ครดติ สวสิ (ประเทศไทย) จ ากดั  79,832.57 3.18

6 บรษิทัหลกัทรพัย ์ดบีเีอส วคิเคอร์ส (ประเทศไทย) จ ากดั 79,705.74 3.17

7 บรษิทัหลกัทรพัย ์ฟินนัเซยี ไซรสั จ ากดั (มหาชน) 229,346.58 9.13

8 บรษิทั หลกัทรพัย ์เคจไีอ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 166,001.86 6.61

9 บรษิทัหลกัทรพัย ์กสกิรไทย จ ากดั (มหาชน)  247,228.46 9.84

10 บรษิทัหลกัทรพัย ์กรุงศร ีจ ากดั (มหาชน) 197,746.73 7.87

11 บรษิทัหลกัทรพัย ์เคทบี ี(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน)  43,650.15 1.74

12 บรษิทัหลกัทรพัย ์แลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จ ากดั (มหาชน) 386,639.75 15.38

13 บรษิทัหลกัทรพัย ์ภทัร จ ากดั (มหาชน) 13,522.18 0.54

14 บรษิทัหลกัทรพัย ์ไทยพาณิชย ์จ ากดั 156,828.76 6.24

15 บรษิทัหลกัทรพัย ์ทสิโก ้จ ากดั  303,332.84 12.07

16 บรษิทัหลกัทรพัยธ์นชาต จ ากดั (มหาชน)  46,996.97 1.87

17 บรษิทั หลกัทรพัย ์ทรนีิตี้ จ ากดั 20,509.48 0.82

รวม 2,512,372.55 100.00

ช่ือกองทนุ PTR

กองทุนเปิด แอล เอช เอม็ เอส เฟลก็ซเิบิล้ 5.9731
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 ค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเกบ็จากกองทุนรวม 
ส าหรบัรอบระยะเวลาตัง้แต่วนัท่ี 1 กรกฏาคม 2561 ถึงวนัท่ี 30 มิถนุายน 2562 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค่าใช้จ่ายทีเ่รยีกเก็บจากกองทุน* จ านวนเงนิ

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

ค่าธรรมเนยีมการจดัการ (Management Fee) 1,944.63 1.605 ไม่เกนิรอ้ยละ 3.21

ค่าธรรมเนยีมผูดู้แลผลประโยชน์ (Trustee Fee) 35.65 0.029 ไม่เกนิรอ้ยละ 0.11

ค่าธรรมเนยีมนายทะเบยีน (Registrar Fee) 324.10 0.268 ไม่เกนิรอ้ยละ 0.27

ค่าสอบบญัช ี(Audit Fee) 60.00 0.050 ตามทีจ่่ายจรงิ

ค่าทีป่รกึษาการลงทุน (Advisory Fee) ไม่มี ไม่มี ไม่มี

ค่าจดัตัง้และจดทะเบยีนกองทุน (Setup and Registered Fund) 0.00 0.000 ตามทีจ่่ายจรงิ

ค่าใช้จ่ายอืน่ๆ ในการด าเนนิโครงการ  (Others Operating  Expense) 12.92 0.011 ตามทีจ่่ายจรงิ

รวมค่าใช้จ่ายทัง้หมด** 2,377.30 1.963

ค่าใช้จ่ายในการซือ้ขายหลกัทรพัย์ 2,512.37 2.074 ตามทีจ่่ายจรงิ

หมายเหตุ

* ค่าธรรมเนยีมและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ รวมภาษมีลูค่าเพิม่ ภาษธุีรกจิเฉพาะ หรอืภาษอีืน่ใดในท านองเดยีวกนั(ถ้าม)ี

**  ไม่รวมค่านายหน้าซือ้ขายหลกัทรพัย ์และค่าธรรมเนยีมต่างๆ ทีเ่กดิขึน้จากการซือ้ขายหลกัทรพัย์

รอ้ยละของมลูค่าทรพัยส์นิสทุธิ
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รายงานของผูส้อบบญัชีรบัอนุญาต  
 

เสนอต่อ ผูถื้อหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด แอล เอช เอม็ เอส เฟลก็ซิเบ้ิล 

 
ความเหน็  

ขำ้พเจ้ำได้ตรวจสอบงบกำรเงนิของกองทุนเปิด แอล เอช เอม็ เอส เฟล็กซเิบิ้ล ซึ่งประกอบด้วยงบดุลและงบประกอบ 
รำยละเอยีดเงนิลงทุน ณ วนัที่ 30 มถิุนำยน 2562 งบก ำไรขำดทุน งบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงสนิทรพัย์สุทธ ิงบกระแส
เงนิสด และขอ้มูลทำงกำรเงนิที่ส ำคญัส ำหรบัปีสิน้สุดวนัเดยีวกนัและหมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิ รวมถึงหมำยเหตุสรุป
นโยบำยกำรบญัชทีี่ส ำคญั  

ขำ้พเจำ้เหน็ว่ำ งบกำรเงนิขำ้งต้นนี้แสดงฐำนะกำรเงนิและรำยละเอยีดเงนิลงทุนของกองทุนเปิด แอล เอช เอม็ เอส เฟลก็ซิ
เบิ้ล ณ วนัที ่30 มถุินำยน 2562 ผลกำรด ำเนินงำน กำรเปลีย่นแปลงสนิทรพัยส์ุทธ ิกระแสเงนิสด และขอ้มูลทำงกำรเงนิที่
ส ำคญัส ำหรบัปีสิน้สดุวนัเดยีวกนั โดยถูกตอ้งตำมทีค่วรในสำระส ำคญัตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ  
 
เกณฑใ์นการแสดงความเหน็  

ขำ้พเจำ้ไดป้ฏบิตังิำนตรวจสอบตำมมำตรฐำนกำรสอบบญัช ีควำมรบัผดิชอบของขำ้พเจำ้ไดก้ล่ำวไวใ้นวรรคควำมรบัผดิชอบ
ของผู้สอบบญัชต่ีอกำรตรวจสอบงบกำรเงนิในรำยงำนของข้ำพเจ้ำ ข้ำพเจ้ำมีควำมเป็นอสิระจำกกองทุนตำมข้อก ำหนด
จรรยำบรรณของผูป้ระกอบวชิำชพีบญัชทีีก่ ำหนดโดยสภำวชิำชีพบญัชใีนส่วนทีเ่กีย่วขอ้งกบักำรตรวจสอบงบกำรเงนิ และ
ขำ้พเจำ้ได้ปฏบิตัิตำมควำมรบัผดิชอบดำ้นจรรยำบรรณอื่นๆ ซึง่เป็นไปตำมขอ้ก ำหนดเหล่ำนี้ ขำ้พเจำ้เชื่อว่ำหลกัฐำนกำร
สอบบญัชทีีข่ำ้พเจำ้ไดร้บัเพยีงพอและเหมำะสมเพื่อใชเ้ป็นเกณฑใ์นกำรแสดงควำมเหน็ของขำ้พเจำ้  
 
ข้อมูลอ่ืน  

ผูบ้รหิำรกองทุนฯ เป็นผูร้บัผดิชอบต่อขอ้มลูอื่น ขอ้มลูอื่นประกอบดว้ย ขอ้มลูซึง่รวมอยู่ในรำยงำนประจ ำปีของกองทุนฯ แต่
ไม่รวมถงึงบกำรเงนิและรำยงำนของผูส้อบบญัชทีีอ่ยู่ในรำยงำนประจ ำปีนัน้ ขำ้พเจำ้คำดว่ำขำ้พเจำ้จะไดร้บัรำยงำนประจ ำปี
ภำยหลงัวนัทีใ่นรำยงำนของผูส้อบบญัชนีี้ 

ควำมเหน็ของขำ้พเจำ้ต่องบกำรเงนิไม่ครอบคลุมถงึขอ้มลูอื่นและขำ้พเจำ้ไม่ไดใ้ห้ควำมเชื่อมัน่ต่อขอ้มลูอื่น 

ควำมรบัผดิชอบของขำ้พเจำ้ทีเ่กีย่วเน่ืองกบักำรตรวจสอบงบกำรเงนิคอื กำรอ่ำนและพจิำรณำว่ำขอ้มลูอื่นมคีวำมขดัแยง้ทีม่ี
สำระส ำคญักบังบกำรเงนิหรอืกบัควำมรูท้ีไ่ดร้บัจำกกำรตรวจสอบของขำ้พเจำ้ หรอืปรำกฏว่ำขอ้มลูอื่นมกีำรแสดงขอ้มูลทีข่ดั
ต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสำระส ำคญัหรอืไม่ 

เมื่อขำ้พเจ้ำได้อ่ำนรำยงำนประจ ำปีของกองทุนฯ และหำกขำ้พเจ้ำสรุปได้ว่ำมีกำรแสดงข้อมูลที่ขดัต่อข้อเท็จจรงิอนัเป็น
สำระส ำคญั ขำ้พเจำ้จะสื่อสำรเรื่องดงักล่ำวกบัผูบ้รหิำรกองทุนฯ เพื่อใหผู้บ้รหิำรกองทุนฯ ด ำเนินกำรแกไ้ขขอ้มูลทีแ่สดงขดั
ต่อขอ้เทจ็จรงิ 
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ความรบัผิดชอบของผูบ้ริหารกองทุนฯ ต่องบการเงิน 

ผู้บรหิำรกองทุนฯ มหีน้ำที่รบัผดิชอบในกำรจดัท ำและน ำเสนองบกำรเงนิเหล่ำนี้โดยถูกต้องตำมที่ควรตำมมำตรฐำนกำร
รำยงำนทำงกำรเงนิ และรบัผดิชอบเกีย่วกบักำรควบคุมภำยในทีผู่บ้รหิำรกองทุนฯ พจิำรณำว่ำจ ำเป็นเพื่อใหส้ำมำรถจดัท ำ
งบกำรเงนิทีป่รำศจำกกำรแสดงขอ้มลูทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสำระส ำคญัไม่ว่ำจะเกดิจำกกำรทุจรติหรอืขอ้ผดิพลำด  

ในกำรจดัท ำงบกำรเงนิ ผู้บรหิำรกองทุนฯ รบัผดิชอบในกำรประเมนิควำมสำมำรถของกองทุนในกำรด ำเนินงำนต่อเนื่อง  
เปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวกบักำรด ำเนินงำนต่อเนื่อง (ตำมควำมเหมำะสม) และกำรใช้เกณฑ์กำรบัญชสี ำหรบักำรด ำเนินงำน
ต่อเนื่องเวน้แต่ผูบ้รหิำรกองทุนฯ มคีวำมตัง้ใจทีจ่ะเลกิกองทุนหรอืหยุดด ำเนินงำนหรอืไมส่ำมำรถด ำเนินงำนต่อเนื่องต่อไปได้  

ผูบ้รหิำรกองทุนฯ มหีน้ำทีใ่นกำรสอดสอ่งดแูลกระบวนกำรในกำรจดัท ำรำยงำนทำงกำรเงนิของกองทุน  
 
ความรบัผิดชอบของผูส้อบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน  

กำรตรวจสอบของขำ้พเจำ้มวีตัถุประสงคเ์พื่อใหไ้ดค้วำมเชื่อมัน่อย่ำงสมเหตุสมผลว่ำงบกำรเงนิโดยรวมปรำศจำกกำรแสดง
ขอ้มูลทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสำระส ำคญัหรอืไม่ ไม่ว่ำจะเกดิจำกกำรทุจรติหรอืขอ้ผดิพลำด และเสนอรำยงำนของผูส้อบ
บญัชีซึ่งรวมควำมเห็นของข้ำพเจ้ำอยู่ด้วย ควำมเชื่อมัน่อย่ำงสมเหตุสมผลคือควำมเชื่อมัน่ในระดบัสูงแต่ไม่ได้เป็นกำร
รบัประกนัว่ำกำรปฏิบตัิงำนตรวจสอบตำมมำตรฐำนกำรสอบบญัชีจะสำมำรถตรวจพบข้อมูลที่ขดัต่อข้อเท็จจรงิอนัเป็น
สำระส ำคญัที่มอียู่ได้เสมอไป ขอ้มูลที่ขดัต่อขอ้เทจ็จรงิอำจเกดิจำกกำรทุจรติหรอืขอ้ผดิพลำดและถือว่ำมสีำระส ำคญัเมื่อ
คำดกำรณ์อย่ำงสมเหตุสมผลว่ำรำยกำรทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จรงิแต่ละรำยกำรหรอืทุกรำยกำรรวมกนัจะมผีลต่อกำรตดัสนิใจทำง
เศรษฐกจิของผูใ้ชง้บกำรเงนิจำกกำรใชง้บกำรเงนิเหล่ำนี้  

ในกำรตรวจสอบของข้ำพเจ้ำตำมมำตรฐำนกำรสอบบญัชี ข้ำพเจ้ำใช้ดุลยพินิจและกำรสงัเกตและสงสยัเยี่ยงผู้ประกอบ
วชิำชพีตลอดกำรตรวจสอบ กำรปฏบิตังิำนของขำ้พเจำ้รวมถงึ  
• ระบุและประเมนิควำมเสีย่งจำกกำรแสดงขอ้มลูทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสำระส ำคญัในงบกำรเงนิไม่ว่ำจะเกดิจำกกำร

ทุจรติหรอืขอ้ผดิพลำด ออกแบบและปฏิบตัิงำนตำมวธิกีำรตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อควำมเสีย่งเหล่ำนัน้ และได้
หลกัฐำนกำรสอบบญัชทีี่เพยีงพอและเหมำะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในกำรแสดงควำมเหน็ของขำ้พเจำ้ ควำมเสีย่งทีไ่ม่พบ
ขอ้มูลที่ขดัต่อข้อเท็จจริงอนัเป็นสำระส ำคญัซึ่งเป็นผลมำจำกกำรทุจรติจะสูงกว่ำควำมเสี่ยงที่เกิดจำกข้อผิดพลำด 
เน่ืองจำกกำรทุจรติอำจเกีย่วกบักำรสมรูร้่วมคดิ กำรปลอมแปลงเอกสำรหลกัฐำน กำรตัง้ใจละเวน้กำรแสดงขอ้มลู กำร
แสดงขอ้มลูทีไ่ม่ตรงตำมขอ้เทจ็จรงิหรอืกำรแทรกแซงกำรควบคุมภำยใน  

• ท ำควำมเขำ้ใจในระบบกำรควบคุมภำยในทีเ่กีย่วขอ้งกบักำรตรวจสอบ เพื่อออกแบบวธิกีำรตรวจสอบทีเ่หมำะสมกบั
สถำนกำรณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวตัถุประสงคใ์นกำรแสดงควำมเหน็ต่อควำมมปีระสทิธผิลของกำรควบคุมภำยในของกองทุน  

• ประเมนิควำมเหมำะสมของนโยบำยกำรบญัชทีีผู่บ้รหิำรกองทุนฯ ใชแ้ละควำมสมเหตุสมผลของประมำณกำรทำงบญัชี
และกำรเปิดเผยขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งซึง่จดัท ำขึน้โดยผูบ้รหิำรกองทุนฯ  

• สรุปเกีย่วกบัควำมเหมำะสมของกำรใชเ้กณฑ์กำรบญัชสี ำหรบักำรด ำเนินงำนต่อเน่ืองของผู้บรหิำรกองทุนฯ และจำก
หลกัฐำนกำรสอบบญัชทีีไ่ดร้บั สรุปว่ำมคีวำมไม่แน่นอนทีม่สีำระส ำคญัทีเ่กีย่วกบัเหตุกำรณ์หรอืสถำนกำรณ์ทีอ่ำจเป็น
เหตุให้เกดิขอ้สงสยัอย่ำงมนีัยส ำคญัต่อควำมสำมำรถของกองทุนในกำรด ำเนินงำนต่อเนื่องหรอืไม่  ถ้ำขำ้พเจำ้ได้ขอ้
สรุปว่ำมคีวำมไม่แน่นอนทีม่สีำระส ำคญั ขำ้พเจำ้ตอ้งกล่ำวไวใ้นรำยงำนของผูส้อบบญัชขีองขำ้พเจำ้โดยใหข้อ้สงัเกตถงึ
กำรเปิดเผยขอ้มูลในงบกำรเงนิที่เกี่ยวข้อง หรอืถ้ำกำรเปิดเผยข้อมูลดงักล่ำวไม่เพียงพอ ควำมเหน็ของขำ้พเจ้ำจะ
เปลีย่นแปลงไป ขอ้สรุปของขำ้พเจำ้ขึน้อยู่กบัหลกัฐำนกำรสอบบญัชทีีไ่ดร้บัจนถงึวนัทีใ่นรำยงำนของผู้สอบบญัชขีอง
ขำ้พเจำ้ อย่ำงไรกต็ำม เหตุกำรณ์หรอืสถำนกำรณ์ในอนำคตอำจเป็นเหตุใหก้องทุนตอ้งหยุดกำรด ำเนินงำนต่อเนื่อง  
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กองทุนเปิด แอล เอช เอม็ เอส เฟลก็ซิเบ้ิล (LHMSFL) 

• ประเมนิกำรน ำเสนอ โครงสรำ้งและเน้ือหำของงบกำรเงนิโดยรวม รวมถงึกำรเปิดเผยขอ้มูลว่ำงบกำรเงนิแสดงรำยกำร
และเหตุกำรณ์ในรปูแบบทีท่ ำใหม้กีำรน ำเสนอขอ้มลูโดยถูกตอ้งตำมทีค่วรหรอืไม่  

ขำ้พเจ้ำไดส้ื่อสำรกบัผู้บรหิำรกองทุนฯ ในเรื่องต่ำงๆ ทีส่ ำคญั ซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลำของกำรตรวจสอบตำมที่ได้
วำงแผนไว้ ประเดน็ที่มนีัยส ำคญัที่พบจำกกำรตรวจสอบรวมถึงขอ้บกพร่องที่มนีัยส ำคญัในระบบกำรควบคุมภำยในหำก
ขำ้พเจำ้ไดพ้บในระหว่ำงกำรตรวจสอบของขำ้พเจำ้  

ขำ้พเจำ้ไดใ้หค้ ำรบัรองแก่ผู้บรหิำรกองทุนฯ ว่ำขำ้พเจ้ำได้ปฏบิตัติำมขอ้ก ำหนดจรรยำบรรณทีเ่กีย่วขอ้งกบัควำมเป็นอสิระ
และได้สื่อสำรกับผู้บริหำรกองทุนฯ เกี่ยวกับควำมสัมพันธ์ทัง้หมดตลอดจนเรื่องอื่นซึ่งข้ำพเจ้ำเชื่อว่ำมีเหตุผลที่
บุคคลภำยนอกอำจพจิำรณำว่ำกระทบต่อควำมเป็นอสิระของขำ้พเจำ้และมำตรกำรทีข่ำ้พเจำ้ใชเ้พื่อป้องกนัไม่ใหข้ำ้พเจำ้ขำด
ควำมเป็นอสิระ  

จำกเรื่องที่สื่อสำรกบัผู้บรหิำรกองทุนฯ ขำ้พเจ้ำได้พิจำรณำเรื่องต่ำงๆ ที่มีนัยส ำคญัมำกที่สุดในกำรตรวจสอบงบกำรเงนิ                     
ในงวดปัจจุบนัและก ำหนดเป็นเรื่องส ำคญัในกำรตรวจสอบ ขำ้พเจำ้ไดอ้ธบิำยเรื่องเหล่ำนี้ในรำยงำนของผูส้อบบญัชเีวน้แต่
กฎหมำยหรือข้อบังคับไม่ให้เปิดเผยต่อสำธำรณะเกี่ยวกบัเรื่องดงักล่ำว หรอืในสถำนกำรณ์ที่ยำกที่จะเกิดขึ้น ข้ำพเจ้ำ
พจิำรณำว่ำไม่ควรสือ่สำรเรื่องดงักล่ำวในรำยงำนของขำ้พเจำ้เพรำะกำรกระท ำดงักล่ำวสำมำรถคำดกำรณ์ไดอ้ย่ำงสมเหตุผล
ว่ำจะมผีลกระทบในทำงลบมำกกว่ำผลประโยชน์ต่อสว่นไดเ้สยีสำธำรณะจำกกำรสือ่สำรดงักล่ำว 
 
ผูส้อบบญัชทีีร่บัผดิชอบงำนสอบบญัชแีละกำรน ำเสนอรำยงำนฉบบันี้คอื นำยอนุสรณ์  เกยีรตกิงัวำฬไกล 

 
 

 
นำยอนุสรณ์  เกยีรตกิงัวำฬไกล 
ผูส้อบบญัชรีบัอนุญำต เลขที ่2109 
บรษิทั เอเอสว ีแอนด ์แอสโซซเิอทส ์จ ำกดั 
กรุงเทพมหำนคร 
23 กนัยำยน 2562  
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กองทุนเปิด แอล เอช เอม็ เอส เฟลก็ซิเบ้ิล (LHMSFL) 

กองทุนเปิด แอล เอช เอม็ เอส เฟลก็ซิเบ้ิล 
งบดลุ 

ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2562 

 

หน่วย : บาท

หมายเหตุ 2562 2561

สินทรพัย์

เงนิลงทุนตามมลูคา่ยตุธิรรม 130,415,132.50 109,752,212.30

(ราคาทุนปี 2562 : 123,196,140.85 บาท) 

(ราคาทุนปี 2561 : 110,783,496.55 บาท) 

เงนิฝากธนาคาร 6 7,738,187.15      3,064,006.93    

ดอกเบีย้และเงนิปันผลคา้งรบั 8,988.00           26,273.73        

ลูกหนี้จากการขายเงนิลงทุน 5,876,720.64      6,881,179.41    

รวมสินทรพัย์ 144,039,028.29   119,723,672.37  

หน้ีสิน

เจา้หนี้จากการซือ้เงนิลงทุน 3,319,429.81      2,761,295.85    

เจา้หนี้จากการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน -                  107,405.19       

คา่ใชจ่้ายคา้งจ่าย 262,914.28        252,824.81       

หนี้สนิอื่น 16,948.63          11,388.57        

รวมหน้ีสิน 3,599,292.72       3,132,914.42     

สินทรพัยส์ทุธิ 140,439,735.57   116,590,757.95  

สินทรพัยส์ทุธิ :

ทุนที่ได้รบัจากผูถ้อืหน่วยลงทุน 101,920,542.00   91,512,334.44   

ก าไรสะสม

บญัชปีรบัสมดุล (7,004,791.86) (12,712,083.11)

ก าไรสะสมจากการด าเนนิงาน 5 45,523,985.43 37,790,506.62

รวมสินทรพัยส์ทุธิ 140,439,735.57   116,590,757.95  

สนิทรพัยส์ุทธต่ิอหน่วยที่ค านวณแยกตามประเภทผูถ้อืหน่วยลงทุน มดีงันี้

ชนดิสะสมมลูคา่ 15.1273 13.9717

ชนดิขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตัิ 15.1300 13.9741

ชนดิจ่ายเงนิปันผล 11.5889 11.0545

จ านวนหน่วยลงทุนที่จ าหน่ายแลว้ทัง้หมด ณ วนัสิน้ปี (หน่วย) แยกตามประเภทผูถ้อืหน่วยลงทุน มดีงันี้

ชนดิสะสมมลูคา่ 3,588,682.6096   2,538,555.1064 

ชนดิขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตัิ 2,718,463.4354   2,747,856.1072 

ชนดิจ่ายเงนิปันผล 3,884,908.1330   3,864,822.2164 

รวม 10,192,054.1780 9,151,233.4300

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงนินี้
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กองทุนเปิด แอล เอช เอม็ เอส เฟลก็ซิเบ้ิล (LHMSFL) 

กองทุนเปิด แอล เอช เอม็ เอส เฟลก็ซิเบ้ิล 
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน 
ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2562 

 

หน่วย : บาท

การแสดงรายละเอยีดเงนิลงทุนใช้การจดักลุ่มตามประเภทของเงนิลงทุน

(%)

ชื่อหลกัทรพัย์ ชื่อยอ่หลกัทรพัย์ มลูค่าทีต่ราไว้ จ านวนหน่วย อตัราดอกเบีย้ วนัครบก ำหนด

หลกัทรพัยจ์ดทะเบียน

เกษตรและอตุสาหกรรมอาหาร

บรษิทั อาฟเตอร์ ย ูจ ากดั (มหาชน) AU -                 110,000.0000 1,474,000.00     1.13                

เงินทนุและหลกัทรพัย์

บรษิทั ออิอน ธนสนิทรพัย ์(ไทยแลนด์) จ ากดั (มหาชน) AEONTS -                 8,500.0000     1,878,500.00     1.44                

บรษิทั เจ เอม็ ท ีเน็ทเวอร์ค เซอร์วสิเซส็ จ ากดั (มหาชน) JMT -                 184,700.0000 3,213,780.00     2.46                

บรษิทั บตัรกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) KTC -                 43,000.0000   1,859,750.00     1.43                

บรษิทั เมอืงไทย แคปปิตอล จ ากดั (มหาชน) MTC -                 34,600.0000   1,954,900.00     1.50                

บรษิทั ศรสีวสัดิ ์คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) SAWAD -                 95,690.0000   5,382,562.50     4.13                

เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร

บรษิทั แอดวานซ ์อนิโฟร์ เซอร์วสิ จ ากดั (มหาชน) ADVANC -                 26,100.0000   5,689,800.00     4.36                

บรษิทั ทรู คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) TRUE -                 232,700.0000 1,361,295.00     1.04                

กองทนุรวมอสงัหาริมทรพัยแ์ละกองทรสัตเ์พ่ือการลงทนุในอสงัหาริมทรพัย์

ทรสัต์เพือ่การลงทุนในอสงัหารมิทรพัยแ์ละสทิธกิารเช่าดบับลวิเอชเอ พรเีมีย่ม โกรท WHART -                 45,700.0000   795,180.00       0.61                

การแพทย์

บรษิทั เอกชยัการแพทย ์จ ากดั (มหาชน) EKH -                 96,400.0000   660,340.00       0.51                

บรษิทั โรงพยาบาลราชธาน ีจ ากดั (มหาชน) RJH -                 26,600.0000   684,950.00       0.53                

ขนส่งและโลจิสติกส์ -                 

บรษิทั ท่าอากาศยานไทย จ ากดั (มหาชน) AOT -                 112,900.0000 8,298,150.00     6.36                

บรษิทั ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) BEM -                 115,700.0000 1,318,980.00     1.01                

บรษิทั บทีเีอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส ์จ ากดั (มหาชน) BTS -                 160,100.0000 1,921,200.00     1.47                

บรษิทั เจดบัเบิล้ยดู ีอนิโฟโลจสิตกิส ์จ ากดั (มหาชน) JWD -                 308,800.0000 2,717,440.00     2.08                

บรษิทั พรมิา มารนี จ ากดั (มหาชน) PRM -                 177,700.0000 1,332,750.00     1.02                

ช้ินส่วนอิเลคทรอนิคส์

บรษิทั ฮานา ไมโครอเิลค็โทรนคิส จ ากดั (มหาชน) HANA -                 14,500.0000   373,375.00       0.29                

ทรพัยากร

บรษิทั ทพีซี ีเพาเวอร์โฮลดิ้ง จ ากดั (มหาชน) TPCH -                 36,300.0000   464,640.00       0.36                

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 2562 

 

หน่วย : บาท

การแสดงรายละเอยีดเงนิลงทุนใช้การจดักลุ่มตามประเภทของเงนิลงทุน

(%)

ชื่อหลกัทรพัย์ ชื่อยอ่หลกัทรพัย์ มลูค่าทีต่ราไว้ จ านวนหน่วย อตัราดอกเบีย้ วนัครบก ำหนด

ธนาคาร

ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) SCB -                 44,000.0000   6,138,000.00     4.71                

บรษิทั ทุนธนชาต จ ากดั (มหาชน) TCAP -                 34,700.0000   1,925,850.00     1.48                

ธรุกิจการเกษตร

บรษิทั จเีอฟพที ีจ ากดั (มหาชน) GFPT -                 98,200.0000   1,659,580.00     1.27                

บริการ

บรษิทั เจเคเอน็ โกลบอล มเีดยี จ ากดั (มหาชน) JKN -                 142,600.0000 1,290,530.00     0.99                

บรษิทั เอสไอเอสบ ีจ ากดั (มหาชน) SISB -                 86,900.0000   643,060.00       0.49                

บริการรบัเหมาก่อสร้าง

บรษิทั บเีจซ ีเฮฟวี ่อนัดสัทร ีจ ากดั (มหาชน) BJCHI -                 559,000.0000 1,475,760.00     1.13                

บรษิทั ช.การช่าง จ ากดั (มหาชน) CK -                 45,900.0000   1,354,050.00     1.04                

บรษิทั ชฟีโก้ จ ากดั (มหาชน) SEAFCO -                 257,030.0000 2,210,458.00     1.70                

บรษิทั ยนูคิ เอน็จเินยีริง่ แอนด์ คอนสตรคัชัน่ จ ากดั (มหาชน) UNIQ -                 58,700.0000   692,660.00       0.53                

ประกนัภยัและประกนัชีวิต

บรษิทั ทคีวิเอม็ คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) TQM -                 76,500.0000   2,830,500.00     2.17                

ปิโตรเคมีและเคมีภณัฑ์

บรษิทั วนีไิทย จ ากดั (มหาชน) VNT -                 26,800.0000   643,200.00       0.49                

พลงังานและสาธารณูปโภค

บรษิทั บ.ีกรมิ เพาเวอร์ จ ากดั (มหาชน) BGRIM -                 131,500.0000 4,701,125.00     3.60                

บรษิทั เอสโซ่ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) ESSO -                 179,000.0000 1,933,200.00     1.48                

บรษิทั โกลบอล เพาเวอร์ ซนิเนอร์ยี ่จ ากดั (มหาชน) GPSC -                 41,300.0000   2,901,325.00     2.23                

บรษิทั กลัฟ์ เอน็เนอร์จ ีดเีวลลอปเมนท์ จ ากดั (มหาชน) GULF -                 37,600.0000   4,624,800.00     3.55                

บรษิทั กนักุลเอน็จเินยีริง่ จ ากดั (มหาชน) GUNKUL -                 863,300.0000 2,762,560.00     2.12                

บรษิทั พทีจี ีเอน็เนอย ีจ ากดั (มหาชน) PTG -                 35,100.0000   684,450.00       0.53                

บรษิทั ปตท. จ ากดั (มหาชน) PTT -                 184,500.0000 8,994,375.00     6.90                

บรษิทั ปตท. ส ารวจและผลติปิโตรเลยีม จ ากดั (มหาชน) PTTEP -                 57,600.0000   7,776,000.00     5.96                

บรษิทั ราช กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) RATCH -                 30,700.0000   2,049,225.00     1.57                

พฒันาอสงัหาริมทรพัย์

บรษิทั เอพ ี(ไทยแลนด์) จ ากดั (มหาชน) AP -                 165,300.0000 1,297,605.00     0.99                

บรษิทั พฤกษา โฮลดิ้ง จ ากดั (มหาชน) PSH -                 62,200.0000   1,324,860.00     1.02                

บรษิทั สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จ ากดั (มหาชน) ROJNA -                 492,100.0000 3,223,255.00     2.47                

บรษิทั ดบับลวิเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) WHA -                 581,500.0000 2,756,310.00     2.11                

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 2562 

 
 
 
 
 
 
 
 

หน่วย : บาท

การแสดงรายละเอยีดเงนิลงทุนใช้การจดักลุ่มตามประเภทของเงนิลงทุน

(%)

ชื่อหลกัทรพัย์ ชื่อยอ่หลกัทรพัย์ มลูค่าทีต่ราไว้ จ านวนหน่วย อตัราดอกเบีย้ วนัครบก ำหนด

พาณิชย์

บรษิทั ซพี ีออลล ์จ ากดั (มหาชน) CPALL -                 47,900.0000   4,119,400.00     3.16                

บรษิทั สยามโกลบอลเฮา้ส ์จ ากดั (มหาชน) GLOBAL -                 75,600.0000   1,338,120.00     1.03                

วสัดกุ่อสร้าง

บรษิทั ปนูซเีมนต์นครหลวง จ ากดั (มหาชน) SCCC -                 5,500.0000     1,320,000.00     1.01                

บรษิทั ทปิโก้แอสฟัลท์ จ ากดั (มหาชน) TASCO -                 94,700.0000   1,960,290.00     1.50                

บรษิทั ทโีอเอ เพน้ท์ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) TOA -                 35,800.0000   1,306,700.00     1.00                

ส่ือและส่ิงพิมพ์

บรษิทั แพลน บ ีมเีดยี จ ากดั (มหาชน) PLANB -                 358,300.0000 2,794,740.00     2.14                

บรษิทั อาร์เอส จ ากดั (มหาชน) RS -                 143,400.0000 2,480,820.00     1.90                

อาหารและเคร่ืองด่ืม

บรษิทั คาราบาวกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) CBG -                 35,400.0000   2,601,900.00     2.00                

บรษิทั ไมเนอร์ อนิเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั (มหาชน) MINT -                 16,800.0000   688,800.00       0.53                

บรษิทั โอสถสภา จ ากดั (มหาชน) OSP -                 72,600.0000   2,522,850.00     1.93                

บรษิทั เซป็เป้ จ ากดั (มหาชน) SAPPE -                 54,600.0000   1,261,260.00     0.97                

บรษิทั ไทยฟู้ดส ์กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) TFG -                 164,300.0000 745,922.00       0.57                

รวมหลกัทรพัยจ์ดทะเบียน 130,415,132.50  100.00               

รวมเงินลงทนุทัง้ส้ิน (ราคาทนุ 123,196,140.85 บาท) 130,415,132.50  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 าหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 30 มิถนุายน 2562 

 
 
 
 

หน่วย : บาท

หมายเหตุ 2562 2561

รายได้จากการลงทนุ

รายได้ดอกเบีย้ 111,518.06 105,432.30

รายได้เงนิปันผล 3,313,960.62 3,101,754.95

รวมรายได้จากการลงทนุ 3,425,478.68 3,207,187.25

ค่าใช้จา่ย

ค่าธรรมเนยีมการจดัการ 7, 8 1,944,625.01 1,786,862.56

ค่าธรรมเนยีมผูดู้แลผลประโยชน์ 7 35,651.50 36,202.82

ค่าธรรมเนยีมนายทะเบยีน 7, 8 324,104.09        329,115.58         

ค่าธรรมเนยีมวชิาชพี 60,000.00 60,000.00

ค่าใช้จ่ายในการด าเนนิโครงการ 12,919.65 17,234.11

รวมค่าใช้จา่ย 2,377,300.25 2,229,415.07

รายได้จากการลงทนุสทุธิ 1,048,178.43 977,772.18

รายการก าไร(ขาดทนุ)สทุธิจากเงินลงทนุ

รายการก าไร(ขาดทุน)สทุธทิีเ่กดิขึน้จากเงนิลงทุน (260,131.73) 11,309,520.71

รายการก าไร(ขาดทุน)สทุธทิีย่งัไม่เกดิขึน้จากเงนิลงทุน 8,250,275.90 (454,275.26)

รวมรายการก าไรสทุธิจากเงินลงทนุ 7,990,144.17 10,855,245.45

การเพ่ิมขึน้ในสินทรพัยส์ทุธิจากการด าเนินงาน 9,038,322.60 11,833,017.63

การเพิม่ขึน้(ลดลง)ในสนิทรพัยส์ทุธจิากการด าเนนิงานแยกตามประเภทผูถ้อืหน่วยลงทุน มดีงันี้

ชนดิสะสมมลูค่า 2,557,860.48 (868,993.56)

ชนดิขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตัิ 3,144,467.68 5,581,190.27

ชนดิจ่ายเงนิปันผล 3,335,994.44 7,120,820.92

รวม 9,038,322.60 11,833,017.63

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นสว่นหนึง่ของงบการเงนินี้
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กองทุนเปิด แอล เอช เอม็ เอส เฟลก็ซิเบ้ิล (LHMSFL) 

กองทุนเปิด แอล เอช เอม็ เอส เฟลก็ซิเบ้ิล 
งบแสดงการเปล่ียนแปลงสินทรพัยส์ทุธิ 
ส าหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 30 มิถนุายน 2562 

 
 
 
 

หน่วย : บาท

หมายเหตุ 2562 2561

การเพ่ิมขึน้(ลดลง)ในสินทรพัยส์ทุธิจากการด าเนินงานในระหวา่งปี

รายได้จากการลงทุนสทุธิ 1,048,178.43        977,772.18          

รายการก าไร(ขาดทุน)สทุธทิีเ่กดิขึน้จากเงนิลงทุน (260,131.73) 11,309,520.71

รายการก าไร(ขาดทุน)สทุธทิีย่งัไม่เกดิขึน้จากเงนิลงทุน 8,250,275.90 (454,275.26)

การเพ่ิมขึน้สทุธิในสินทรพัยส์ทุธิจากการด าเนินงาน 9,038,322.60          11,833,017.63       

การแบง่ปันส่วนทนุให้ผูถ้อืหน่วยลงทนุ 10 (1,304,843.79)         (4,128,634.07)        

การเพ่ิมขึน้(ลดลง)ของทนุท่ีได้รบั(ท่ีรบัซ้ือคืน)จากผูถ้อืหน่วยลงทนุในระหวา่งปี

มลูค่าหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายในระหวา่งปี 50,129,094.06       65,849,185.66      

มลูค่าหน่วยลงทุนทีร่บัซือ้คนืในระหวา่งปี (34,013,595.25)      (133,788,097.82)   

การเพ่ิมขึน้(ลดลง)สทุธิของทนุท่ีได้รบั(ท่ีรบัซ้ือคืน)จากผูถ้อืหน่วยลงทนุ 16,115,498.81        (67,938,912.16)      

การเพ่ิมขึน้(ลดลง)ของสินทรพัยส์ทุธิในระหวา่งปี 23,848,977.62        (60,234,528.60)      

สนิทรพัยส์ทุธติ้นปี 116,590,757.95     176,825,286.55    

สินทรพัยส์ทุธิปลายปี 140,439,735.57      116,590,757.95     

หน่วย : หน่วย

2562 2561

การเปล่ียนแปลงของจ านวนหน่วยลงทนุ (มลูค่าหน่วยละ 10 บาท)

หน่วยลงทุนต้นปี 9,151,233.4300 15,026,824.4244

บวก หน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายในระหวา่งปี 3,517,269.6786 4,590,963.3817

หกั หน่วยลงทุนทีร่บัซือ้คนืในระหวา่งปี (2,476,448.9306) (10,466,554.3761)

หน่วยลงทนุ ณ วนัส้ินปี 10,192,054.1780    9,151,233.4300     

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นสว่นหนึง่ของงบการเงนินี้
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กองทุนเปิด แอล เอช เอม็ เอส เฟลก็ซิเบ้ิล (LHMSFL) 

กองทุนเปิด แอล เอช เอม็ เอส เฟลก็ซิเบ้ิล 
งบกระแสเงินสด 

ส าหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 30 มิถนุายน 2562  

 

หน่วย : บาท

2562 2561

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน

การเพ่ิมขึน้ในสินทรพัยส์ทุธิจากการด าเนินงาน 9,038,322.60      11,833,017.63        

รายการปรบักระทบการเพิม่ขึน้สทุธใินสนิทรพัยส์ทุธจิากการด าเนนิงาน -

ให้เป็นเงนิสดสทุธทิีไ่ด้มาจาก(ใช้ไปใน)กจิกรรมด าเนนิงาน :-

การซือ้เงนิลงทุน (739,127,405.18) (1,000,584,426.28)

การจ าหน่ายเงนิลงทุน 726,499,618.41  1,062,338,511.23  

การ(เพิม่ขึน้)ลดลงในดอกเบีย้และเงนิปันผลค้างรบั 17,285.73         (24,709.21)

การลดลงในลกูหนี้จากการขายเงนิลงทุน 1,004,458.77     18,394,284.94      

การเพิม่ขึน้(ลดลง)ในเจ้าหนี้จากการซือ้เงนิลงทุน 558,133.96       (12,473,611.50)

การลดลงในเจ้าหนี้จากการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน (107,405.19) (771,755.64)

การเพิม่ขึน้(ลดลง)ในค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 10,089.47         (54,635.41)

การเพิม่ขึน้(ลดลง)ในหนี้สนิอืน่ 5,560.06          (24,464.07)

รายการ(ก าไร)ขาดทุนสทุธทิีเ่กดิขึน้จากเงนิลงทุน 260,131.73       (11,309,520.71)

รายการ(ก าไร)ขาดทุนสทุธทิีย่งัไม่เกดิขึน้จากเงนิลงทุน (8,250,275.90) 454,275.26          

สว่นต ่ามลูค่าตราสารหนี้ตดัจ าหน่าย (44,989.26) (22,472.80)

เงินสดสทุธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมด าเนินงาน (10,136,474.80)   67,754,493.44        

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน

การจ าหน่ายหน่วยลงทุนในระหวา่งปี 50,129,094.06   65,849,185.66      

การรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนในระหวา่งปี (34,013,595.25) (133,788,097.82)

แบ่งปันสว่นทุนให้ผูถ้อืหน่วยลงทุน (1,304,843.79) (4,128,634.07)

เงินสดสทุธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจดัหาเงิน 14,810,655.02    (72,067,546.23)

เงินฝากธนาคารเพ่ิมขึน้(ลดลง)สทุธิ 4,674,180.22 (4,313,052.79)

เงนิฝากธนาคาร ณ วนัต้นปี 3,064,006.93     7,377,059.72        

เงินฝากธนาคาร ณ วนัส้ินปี (หมายเหตขุ้อ 6) 7,738,187.15      3,064,006.93          

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นสว่นหนึง่ของงบการเงนินี้
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กองทุนเปิด แอล เอช เอม็ เอส เฟลก็ซิเบ้ิล (LHMSFL) 

กองทุนเปิด แอล เอช เอม็ เอส เฟลก็ซิเบ้ิล 
ข้อมลูทางการเงินท่ีส าคญั 

ส าหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 30 มิถนุายน 2562 

 
  

 หน่วย : บาท

ส าหรบัปีส้ินสดุ ส าหรบัปีส้ินสดุ ส าหรบัปีส้ินสดุ ส าหรบังวด

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

ข้อมลูผลการด าเนินงาน (ต่อหน่วย)

มลูค่าหน่วยลงทุนเริม่แรก -                -                  -                 10.0000

มลูค่าสนิทรพัยส์ทุธติ้นปี 12.7404          11.7673            10.9280 -                      

รายได(้ขาดทุน)จากกจิกรรมลงทุน :

รายได้จากการลงทุนสทุธิ 0.1367           0.1172              0.1114            0.0915                 

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

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

รายได้จากกจิกรรมลงทุนทัง้สิน้ 1.1789 1.4180 1.1494 0.9280

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

มลูค่าสินทรพัยส์ทุธิปลายปี/งวด 13.7793            12.7404               11.7673             10.9280                   

อตัราสว่นของก าไรสทุธต่ิอมลูค่าสนิทรพัยส์ทุธถิวัเฉลีย่ระหวา่งปี/งวด (%) 7.4604           9.6179              11.0708           9.4877                 

อตัราส่วนทางการเงินท่ีส าคญัและข้อมลูประกอบเพ่ิมเติมท่ีส าคญั

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

อตัราสว่นของค่าใช้จ่ายรวมต่อมลูค่าสนิทรพัยส์ทุธถิวัเฉลีย่ระหวา่งปี/งวด (%) 1.9623           1.8121              1.5530            1.3512                 

อตัราสว่นรายได้จากการลงทุนรวมต่อมลูค่าสนิทรพัยส์ทุธถิวัเฉลีย่ระหวา่งปี/งวด (%) 2.8275           2.6068              2.6256            2.2869                 

อตัราสว่นของจ านวนถวัเฉลีย่ถ่วงน ้าหนกัของการซือ้ขายเงนิลงทุน

ระหวา่งปี/งวดต่อมลูค่าสนิทรพัยส์ทุธถิวัเฉลีย่ระหวา่งปี/งวด (%) ** 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 
หมายเหตปุระกอบงบการเงิน 
ส าหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถนุายน 2562 

         หน่วย : บาท  
1. ลกัษณะของกองทุนเปิด แอล เอช เอม็ เอส เฟลก็ซิเบ้ิล 

กองทุนเปิด แอล เอช เอม็ เอส เฟลก็ซเิบิล้ เดมิชื่อ กองทุนเปิด แอล เอช มเีดยีม สมอล แคป อคิวติี้ เป็นกองทุนรวม
ผสมแบบไม่ก ำหนดสดัสว่นกำรลงทุนในตรำสำรแห่งทุน ประเภทรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนโดยอตัโนมตัแิละมกีำรกระจำย
กำรลงทุนน้อยกว่ำเกณฑ์มำตรฐำน ไม่ก ำหนดอำยุโครงกำร และได้จดทะเบียนกับส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับ
หลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัยเ์มื่อวนัที ่22 กรกฎำคม 2558 มเีงนิทุนของโครงกำรจ ำนวน 1,000 ลำ้นบำท และมมีลูค่ำ
โครงกำรจดทะเบยีนเริม่แรก 113.80 ลำ้นบำท (แบ่งเป็น 11,380,201.0930 หน่วย มลูค่ำหน่วยละ 10 บำท) 
เมื่อวนัที ่5 เมษำยน 2559 กองทุนฯ ไดข้อมตจิำกผูถ้อืหน่วยลงทุนเพื่อแกไ้ขเพิม่เตมิรำยละเอยีดโครงกำร โดยมปีระเดน็
หลกัในเรื่องของนโยบำยกำรลงทุนจำกกองทุนรวมตรำสำรแห่งทุนเป็นกองทุนรวมผสมแบบไม่ก ำหนดสดัส่วนกำรลงทุน
ในตรำสำรทุน เพื่อให้กำรบรหิำรพอร์ตกำรลงทุนมคีวำมยดืหยุ่นมำกขึน้ รวมทัง้ใหเ้ปลี่ยนชื่อกองทุนเป็น “กองทุนเปิด 
แอล เอช เอม็ เอส เฟลก็ซเิบิล้” ทัง้นี้กำรแกไ้ขดงักล่ำวใหม้ผีลในวนัที ่1 มถุินำยน 2559 เป็นตน้ไป 
เมื่อวนัที ่30 สงิหำคม 2559 กองทุนฯ ไดร้บัควำมเหน็ชอบใหแ้กไ้ขเพิม่เตมิโครงกำรจดักำร เพื่อเพิม่ทำงเลอืกใหก้บัผูถ้อื
หน่วยลงทุนสำมำรถเลอืกลงทุนตำมชนิดหน่วยลงทุนทีต่้องกำร โดยมกีำรแบ่งชนิดของหน่วยลงทุนเป็น 3 ชนิด ไดแ้ก่ 
ชนิดขำยคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ(LHMSFL-R) ชนิดจ่ำยเงนิปันผล (LHMSFL-D) และชนิดสะสมมลูค่ำ (LHMSFL-A)  
กองทุนฯ จดักำรโดย บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดักำรกองทุน แลนด ์แอนด ์เฮำ้ส ์จ ำกดั (“บรษิทัจดักำร”) 
กองทุนฯ จะลงทุนในตรำสำรแห่งทุนทีม่แีนวโน้มกำรเตบิโตทำงธุรกจิ หรอืมปัีจจยัพืน้ฐำนด ีตรำสำรแห่งหนี้ ตรำสำรกึง่
หนี้กึ่งทุน ใบส ำคญัแสดงสทิธ ิเงนิฝำกธนำคำร รวมถึงหลกัทรพัยห์รอืทรพัย์สนิอื่นหรอืกำรหำดอกผลโดยวธิอีื่นตำมที่
คณะกรรมกำรหรอืส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ก ำหนด ทัง้นี้ กำรลงทุนในตรำสำรแห่งทุนจะมสีดัส่วนตัง้แต่รอ้ยละ    
0 - 100 ของมลูค่ำทรพัยส์นิสทุธขิองกองทุน  
นอกจำกนี้ กองทุนฯ อำจพจิำรณำลงทุนในหรอืมไีวซ้ึ่งสญัญำซื้อขำยล่วงหน้ำ (Derivatives) โดยมวีตัถุประสงค์เพื่อ
ป้องกนัควำมเสีย่ง (Hedging) โดยเป็นไปตำมหลกัเกณฑท์ีส่ ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ก ำหนด ทัง้นี้กองทุนฯ จะ
ไม่ลงทุนในหรอืมไีว้ซึง่หลกัทรัพย์หรอืตรำสำรที่เสนอขำยในต่ำงประเทศ ตรำสำรทุนที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลำด
หลกัทรพัย์ (Unlisted Securities) ตรำสำรทีม่ลีกัษณะของสญัญำซือ้ขำยล่วงหน้ำแฝง (Structured note) รวมถงึจะ
ไม่ลงทุนในตรำสำรหนี้ทีม่อีนัดบัควำมน่ำเชื่อถอืต ่ำกว่ำทีส่ำมำรถลงทุนได ้ (Non - Investment Grade) และตรำสำร
หนี้ที่ไม่ได้รบักำรจดัอนัดบัควำมน่ำเชื่อถือ (Unrated Securities) อย่ำงไรก็ตำมกองทุนอำจมีไว้ซึ่งตรำสำรหนี้ที่มี
อนัดบัควำมน่ำเชื่อถอืต ่ำกว่ำทีส่ำมำรถลงทุนได ้(Non - investment grade) เฉพำะกรณีทีต่รำสำรหนี้นัน้ไดร้บักำรจดั
อนัดบัควำมน่ำเชื่อถอืทีส่ำมำรถลงทุนได ้(Investment grade) ขณะทีก่องทุนลงทุนเท่ำนัน้ 
กองทุนฯ มนีโยบำยไม่จ่ำยเงนิปันผลแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนชนิดขำยคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ(LHMSFL-R) และชนิดสะสม
มลูค่ำ (LHMSFL-A) 
กองทุนฯ มนีโยบำยจ่ำยเงนิปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดจ่ำยเงนิปันผล (LHMSFL-D) ตำมหลกัเกณฑ์และวธิกีำรที่
ก ำหนดในหนงัสอืชีช้วน 
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กองทุนเปิด แอล เอช เอม็ เอส เฟลก็ซิเบ้ิล 
หมายเหตปุระกอบงบการเงิน 
ส าหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถนุายน 2562 

         หน่วย : บาท  

2.  หลกัเกณฑใ์นการจดัท างบการเงิน 

2.1 งบกำรเงนินี้จดัท ำขึน้ตำมมำตรฐำนกำรบญัชแีละมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ รวมถงึกำรตคีวำมและแนวปฏบิตัิ
ทำงกำรบญัชทีีป่ระกำศใชโ้ดยสภำวชิำชพีบญัช ี(“สภำวชิำชพีบญัช”ี) และกำรแสดงรำยกำรในงบกำรเงนิไดจ้ดัท ำขึน้
ตำมหลกักำรบญัชทีี่รบัรองทัว่ไปภำยใต้พระรำชบญัญัติกำรบญัช ีพ.ศ. 2543 และได้จดัท ำขึน้ตำมหลกัเกณฑ์และ
รปูแบบทีก่ ำหนดในมำตรฐำนกำรบญัชฉีบบัที ่106 เรื่อง กำรบญัชสี ำหรบักจิกำรทีด่ ำเนินธุรกจิเฉพำะดำ้นกำรลงทุน 
และตำมประกำศของส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย์ 

2.2 งบกำรเงนิน้ีไดจ้ดัท ำขึน้โดยใชเ้กณฑร์ำคำทุนเดมิเวน้แต่จะไดเ้ปิดเผยเป็นอย่ำงอื่นในนโยบำยกำรบญัช ี
2.3 กำรใชป้ระมำณกำรทำงบญัช ี
 ในกำรจดัท ำงบกำรเงนิให้เป็นไปตำมมำตรฐำนกำรบญัชแีละมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ ผูบ้รหิำรต้องใชก้ำร

ประมำณและขอ้สมมตฐิำนหลำยประกำรซึง่มผีลกระทบต่อกำรก ำหนดนโยบำยและกำรรำยงำนจ ำนวนเงินทีเ่กีย่วกบั
สนิทรพัย ์หนี้สนิ รำยได ้และค่ำใชจ้่ำยผลทีเ่กดิขึน้จรงิจงึแตกต่ำงจำกทีป่ระมำณกำรไว้ 

 ประมำณกำรและขอ้สมมตฐิำนที่ใช้ในกำรจัดท ำงบกำรเงนิจะไดร้บักำรทบทวนอย่ำงต่อเนื่อง กำรปรบัประมำณกำร
ทำงบญัชจีะบนัทกึในงวดบญัชทีีป่ระมำณกำรดงักล่ำวไดร้บักำรทบทวนและในอนำคตทีไ่ดร้บัผลกระทบ 

3. มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิทีเ่ริม่มผีลบงัคบัในปีปัจจุบนัและทีจ่ะมผีลบงัคบัในอนำคตมรีำยละเอยีด ดงันี้ 

3.1 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิทีเ่ริม่มผีลบงัคบัใชใ้นปีปัจจบุนั 
สภำวชิำชพีบญัชไีด้ออกและปรบัปรุงมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิและกำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำง
กำรเงนิฉบบัปรบัปรุง (ปรบัปรุง 2560) รวมถงึแนวปฏบิตัทิำงบญัชฉีบบัใหม่ ซึง่มผีลบงัคบัใชส้ ำหรบัรอบระยะเวลำ
บญัชทีี่เริม่ในหรอืหลงัวนัที ่1 มกรำคม 2561 ซึ่งมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิดงักล่ำวไม่มผีลกระทบอย่ำงเป็น
สำระส ำคญัต่องบกำรเงนิน้ี 

3.2 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิใหม่ทีย่งัไมม่ผีลบงัคบัใช ้

• มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิทีจ่ะมผีลบงัคบัใช้ส ำหรบังบกำรเงนิทีม่รีอบระยะเวลำบญัชทีีเ่ริม่ในหรอืหลงัวนัที ่
1 มกรำคม 2562 
กองทุนฯ ไม่มแีผนทีจ่ะน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิและกำรตคีวำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิฉบบั
ปรบัปรุง (ปรบัปรุง 2561) และฉบบัใหม่ รวมถงึแนวปฏบิตัทิำงบญัช ีจ ำนวนหลำยฉบบัซึง่มผีลบงัคบัส ำหรบัรอบ
ระยะเวลำบญัชทีี่เริม่ในหรอืหลงัวนัที ่1 มกรำคม 2562 มำใช้ก่อนวนัถือปฏบิตั ิซึ่งฝ่ำยบรหิำรของกองทุนฯ ได้
ประเมนิแลว้เหน็ว่ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิขำ้งต้นจะไม่มผีลกระทบอย่ำงเป็นสำระส ำคญัต่องบกำรเงนิ
ส ำหรบัปีที่เริม่ใช้มำตรฐำนดงักล่ำว โดยมมีำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิฉบบัใหม่ซึ่งได้มีกำรเปลี่ยนแปลง
หลกักำรส ำคญั ดงันี้ 
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ ฉบบัที ่15 เรื่อง รำยไดจ้ำกสญัญำทีท่ ำกบัลกูคำ้ ใชแ้ทนมำตรฐำนกำรบญัชแีละ
กำรตคีวำมมำตรฐำนบญัชทีีเ่กีย่วขอ้งต่อไปนี้ 
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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)  

โปรแกรมสทิธพิเิศษแก่ลกูคำ้ 

กำรตคีวำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ ฉบบัที ่15 
(ปรบัปรุง 2560)  

สญัญำส ำหรบักำรก่อสรำ้งอสงัหำรมิทรพัย ์

กำรตคีวำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ ฉบบัที ่18 
(ปรบัปรุง 2560)  

กำรโอนสนิทรพัยจ์ำกลกูคำ้ 

• มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิทีจ่ะมผีลบงัคบัใช้ส ำหรบังบกำรเงนิทีม่รีอบระยะเวลำบญัชทีีเ่ริม่ในหรอืหลงัวนัที ่
1 มกรำคม 2563 
สภำวชิำชพีบญัชไีดอ้อกประกำศใชม้ำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิในกลุ่มเครื่องมอืทำงกำรเงนิ จ ำนวน 5 ฉบบั 
ทีจ่ะมผีลบงัคบัใชส้ ำหรบังบกำรเงนิทีม่รีอบระยะเวลำบญัชทีีเ่ริม่ในหรอืหลงัวนัที ่1 มกรำคม 2563 ประกอบดว้ย 
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ ฉบบัที ่7  กำรเปิดเผยขอ้มลูเครื่องมอืทำงกำรเงนิ 
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ ฉบบัที ่9 เครื่องมอืทำงกำรเงนิ 
มำตรฐำนกำรบญัช ีฉบบัที ่32 กำรแสดงรำยกำรเครื่องมอืทำงกำรเงนิ 
กำรตคีวำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ ฉบบัที ่16 กำรป้องกันควำมเสี่ยงของเงินลงทุนสุทธิใน

หน่วยงำนต่ำงประเทศ 
กำรตคีวำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ ฉบบัที ่19 กำรช ำระหนี้สนิทำงกำรเงนิดว้ยตรำสำรทุน 

 ปัจจุบนัฝ่ำยบรหิำรของกองทุนฯ อยู่ระหว่ำงกำรประเมนิผลกระทบที่อำจมต่ีองบกำรเงนิในปีที่เริม่ใช้มำตรฐำน
ดงักล่ำวมำถอืปฏบิตั ิ

4. นโยบายการบญัชีท่ีส าคญั  

4.1 กำรรบัรูร้ำยไดแ้ละค่ำใชจ้่ำย 
- ดอกเบีย้รบั รบัรูเ้ป็นรำยไดต้ำมระยะเวลำทีพ่งึไดร้บัโดยค ำนึงถงึผลตอบแทนทีแ่ทจ้รงิ 
- เงนิปันผลรบั รบัรูเ้ป็นรำยไดต้ัง้แต่วนัทีป่ระกำศจ่ำยและมสีทิธทิีจ่ะไดร้บั 
- บญัชสี่วนเกนิและส่วนต ่ำมูลค่ำของตรำสำรหนี้ตดัจ ำหน่ำยตำมวธิอีตัรำดอกเบีย้ทีแ่ทจ้รงิซึ่งยอดที่ตดัจ ำหน่ำยนี้

แสดงเป็นรำยกำรปรบัปรุงกบัดอกเบีย้รบั 
- ก ำไรหรอืขำดทุนทีเ่กดิขึน้จำกกำรจ ำหน่ำยเงนิลงทุนรบัรูเ้ป็นรำยไดห้รอืค่ำใชจ้่ำย ณ วนัที่จ ำหน่ำยเงนิลงทุน 
- ค่ำใชจ้่ำยรบัรูต้ำมเกณฑค์งคำ้ง 
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4.2 เงนิลงทุนและกำรวดัค่ำเงนิลงทนุ 
- เงนิลงทุนจะรบัรูเ้ป็นสนิทรพัยด์ว้ยจ ำนวนตน้ทุนของเงนิลงทุน ณ วนัทีก่องทุนฯ มสีทิธใินเงนิลงทุน ตน้ทุนของเงนิ

ลงทุนประกอบดว้ยรำยจ่ำยซือ้เงนิลงทุนและค่ำใชจ้่ำยโดยตรงทัง้สิน้ทีก่องทุนฯ จ่ำยเพื่อใหไ้ดม้ำซึง่เงนิลงทุนนัน้ 
- หลกัทรพัย์ที่เป็นตรำสำรทุนที่มีตลำดซื้อขำยคล่องรองรบั แสดงด้วยมูลค่ำยุติธรรมโดยใช้รำคำ ปิดในตลำด

หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยของวนัทีว่ดัค่ำเงนิลงทุน  
- เงนิลงทุนในตรำสำรหนี้ในประเทศแสดงด้วยมูลค่ำยุตธิรรม โดยใชร้ำคำหรอือตัรำผลตอบแทนจำกกำรซื้อขำยที่

ประกำศโดยสมำคมตลำดตรำสำรหนี้ไทย ณ วนัทีว่ดัค่ำเงนิลงทุน 
- กองทุนฯ ใชว้ธิรีำคำทุนตดัจ ำหน่ำยในกำรก ำหนดมูลค่ำยุตธิรรมของตรำสำรหนี้ซึง่ทีม่อีำยุครบก ำหนดไม่เกนิ 90 

วนั นับตัง้แต่วนัทีล่งทุนและไม่มเีงื่อนไขกำรต่ออำยุ เมื่อมลูค่ำยุตธิรรมของตรำสำรหนี้นัน้ไม่แตกต่ำงจำกรำคำทุน
ตดัจ ำหน่ำยอย่ำงเป็นสำระส ำคญั 

- ก ำไร(ขำดทุน)สุทธทิี่ยงัไม่เกดิขึน้จำกกำรปรบัมูลค่ำเงนิลงทุนให้เป็นมูลค่ำยุติธรรมจะรบัรู้ในงบก ำไรขำดทุน ณ 
วนัทีว่ดัค่ำเงนิลงทุน 

- รำคำทุนของเงนิลงทุนทีจ่ ำหน่ำยใชว้ธิถีวัเฉลีย่ถ่วงน ้ำหนกั 

4.3 ค่ำใชจ้่ำยรอตดับญัช ี
ค่ำใช้จ่ำยรอตดับญัช ีเป็นค่ำธรรมเนียมกำรขอจดทะเบยีนและค่ำธรรมเนียมจดัตัง้กองทุนรวม ซึ่งตดัจ ำหน่ำยเป็น
ค่ำใชจ้่ำยดว้ยวธิเีสน้ตรงตลอดอำยุโครงกำร 

4.4 กำรแบ่งปันสว่นทุนใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุน 
กองทุนฯ จะบนัทกึลดก ำไรสะสม ณ วนัทีป่ระกำศจ่ำยเงนิปันผล 

4.5 บญัชปีรบัสมดุล 
บญัชปีรบัสมดุลถือเป็นส่วนหนึ่งของก ำไรสะสม ซึ่งจะบนัทกึเมื่อมกีำรขำยหรอืรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนของกองทุนฯ 
เพื่อท ำใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนมสีว่นในสนิทรพัยส์ทุธขิองกจิกำรลงทุนหรอืไดร้บัสว่นแบ่งจำกกจิกำรลงทุนเท่ำเทยีมกนัไม่
ว่ำผูถ้อืหน่วยลงทุนนัน้จะลงทุนหรอืเลกิลงทุนในกจิกำรลงทุน ณ เวลำใด 

5. ก าไรสะสมจากการด าเนินงานต้นปี 

 2562 2561 

รำยไดจ้ำกเงนิลงทุนสทุธสิะสม (เริม่สะสม 22 ก.ค. 58) 4,370,866.18 3,393,094.00 
ก ำไรสทุธทิีเ่กดิขึน้จำกเงนิลงทุนสะสม (เริม่สะสม 22 ก.ค. 58) 43,249,406.46 31,939,885.75 
 ขำดทุนสทุธทิีย่งัไม่เกดิขึน้จำกเงนิลงทุนสะสม (เริม่สะสม 22 ก.ค. 58) (1,031,284.25) (577,008.99) 
หกั กำรแบง่ปันสว่นทุนใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุน  (8,798,481.77) (4,669,847.70) 

ก าไรสะสมจากการด าเนินงานต้นปีทัง้ส้ิน 37,790,506.62 30,086,123.06 
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6.  เงินฝากธนาคาร 

ณ วนัที ่30 มถุินำยน 2562 และ 2561 เงนิฝำกธนำคำร ประกอบดว้ย :- 

 อตัรำดอกเบีย้ต่อปี (%) จ ำนวนเงนิ 

 2562 2561 2562 2561 

ธนำคำรกสกิรไทย จ ำกดั (มหำชน) 0.62 0.62 7,738,187.15 3,064,006.93 

7. ค่าใช้จ่าย 

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

ค่ำใชจ้่ำย นโยบำยกำรก ำหนดรำคำ 

ค่ำธรรมเนียมกำรจดักำร ไม่เกนิรอ้ยละ 3.21 ต่อปี 

ค่ำธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน์ ไม่เกนิรอ้ยละ 0.11 ต่อปี 

ค่ำธรรมเนียมนำยทะเบยีน ไม่เกนิรอ้ยละ 0.27 ต่อปี  

ค่ำธรรมเนียมดงักล่ำวขำ้งตน้รวมภำษมีลูค่ำเพิม่ 

8. รายการบญัชีท่ีเก่ียวข้องกนั 

ในระหว่ำงปี กองทุนฯ มรีำยกำรบญัชทีีส่ ำคญักบักจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั รำยกำรธุรกจิดงักล่ำวเป็นไปตำมเงื่อนไขทำงกำร
คำ้และเกณฑ์ตำมที่ตกลงกนัระหว่ำงกองทุนฯ และกจิกำรที่เกี่ยวขอ้งกนั ซึ่งเป็นไปตำมปกติธุรกจิ โดยสำมำรถสรุปได้
ดงันี้ 

กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั ประกอบดว้ย :- 

ชื่อกจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั ลกัษณะควำมสมัพนัธ ์

บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดักำรกองทุน แลนด ์แอนด ์เฮำ้ส ์จ ำกดั ผูจ้ดักำรกองทุนและนำยทะเบยีนหน่วยลงทุน 

บรษิทั แลนดแ์อนดเ์ฮำ้ส ์จ ำกดั (มหำชน) ผูถ้อืหุน้ใหญ่ในบรษิทัใหญ่ 

บรษิทั ควอลติี ้เฮำ้ส ์จ ำกดั (มหำชน) ผูถ้อืหุน้ใหญ่ในบรษิทัใหญ่ 

บรษิทัหลกัทรพัย ์แลนด ์แอนด ์เฮำ้ส ์จ ำกดั (มหำชน) ผูถ้อืหุน้ใหญ่ร่วมกนั 
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รายการระหว่างกนัท่ีส าคญั มีดงัต่อไปน้ี 

  ส ำหรบัปีสิน้สดุวนัที ่30 มถุินำยน 

  2562 2561 

• บริษทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน แลนด ์แอนด ์เฮ้าส ์จ ากดั 

ค่ำธรรมเนียมกำรจดักำร ตำมเกณฑท์ีร่ะบุในหนงัสอืชีช้วน 1,944,625.01 1,786,862.56 

ค่ำธรรมเนียมนำยทะเบยีน ตำมเกณฑท์ีร่ะบุในหนงัสอืชีช้วน 324,104.09 329,115.58 

• บริษทั แลนดแ์อนดเ์ฮ้าส ์จ ากดั (มหาชน) (ในฐำนะผูอ้อกหลกัทรพัย)์ 
ซือ้หลกัทรพัย ์ รำคำตลำด 8,547,487.28 3,548,405.13 
ขำยหลกัทรพัย ์ รำคำตลำด 8,977,043.26 3,046,985.72 
รำยไดเ้งนิปันผล ตำมอตัรำทีป่ระกำศจ่ำย 58,480.00 - 

• บริษทั ควอลิต้ีเฮ้าส ์จ ากดั (มหาชน) (ในฐำนะผูอ้อกหลกัทรพัย)์  
ซือ้หลกัทรพัย ์ รำคำตลำด 3,560,417.74 7,131,953.76 
ขำยหลกัทรพัย ์ รำคำตลำด 6,059,720.94 4,872,796.78 

• บริษทัหลกัทรพัย ์แลนด ์แอนด ์เฮ้าส ์จ ากดั (มหาชน) (ในฐำนะผูค้ำ้หลกัทรพัย)์ 
ซือ้หลกัทรพัย ์ รำคำตลำด 176,255,860.23 20,262,798.87 
ขำยหลกัทรพัย ์ รำคำตลำด 64,819,403.26 45,646,187.98 
ค่ำนำยหน้ำ รำคำตลำด 386,639.75 105,849.67 

ยอดคงเหลือท่ีมีสาระส าคญักบักิจการท่ีเก่ียวข้องกนั มีดงัต่อไปน้ี 

  ณ วนัที ่30 มถุินำยน 

 นโยบำยกำรก ำหนดรำคำ 2562 2561 

• บริษทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน แลนด ์แอนด ์เฮ้าส ์จ ากดั 

ค่ำธรรมเนียมกำรจดักำรคำ้งจ่ำย 171,235.68 162,721.43 

ค่ำธรรมเนียมนำยทะเบยีนคำ้งจำ่ย 28,539.30 27,120.23 
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• บริษทั แลนดแ์อนดเ์ฮ้าส ์จ ากดั (มหาชน) 
หลกัทรพัย ์ รำคำตลำด - 524,320.00 

• บริษทั ควอลิต้ี เฮ้าส ์จ ากดั (มหาชน) 
หลกัทรพัย ์ รำคำตลำด - 2,229,612.00 

9. ข้อมูลเก่ียวกบัการซ้ือขายเงินลงทุน 

 กองทุนฯ ไดซ้ือ้และขำยเงนิลงทุนส ำหรบัปีสิน้สดุวนัที ่30 มถุินำยน 2562 และ 2561 โดยไม่รวมเงนิลงทุนในเงนิฝำก
ธนำคำรและตัว๋สญัญำใชเ้งนิเป็นจ ำนวนเงนิ 1,465.63 และ 2,062.92 ลำ้นบำท โดยคดิเป็นอตัรำรอ้ยละ 1,209.7622 
และ 1,676.7563 ต่อมลูค่ำสนิทรพัยส์ทุธถิวัเฉลีย่ระหว่ำงปี ตำมล ำดบั 

10. การแบ่งปันส่วนทุนให้ผูถื้อหน่วยลงทุน 

ส ำหรบัปีสิน้สุดวนัที่ 30 มถุินำยน 2562 และ 2561 กองทุนฯ ได้จ่ำยเงนิปันผลให้แก่ผู้ถอืหน่วยลงทุนชนิดจ่ำยเงนิ   
ปันผล ดงันี้ 

วนัทีปิ่ดสมุดทะเบยีน ส ำหรบัรอบระยะเวลำ 
อตัรำต่อหน่วย 
(บำท/หน่วย) 

ส ำหรบัปีสิน้สดุวนัที ่30 มถุินำยน 

2562 2561 

22 กนัยำยน 2560 1 กรกฎำคม 2560 - 31 สงิหำคม 2560 0.24  - 833,491.52 
17 พฤศจกิำยน 2560 1 กนัยำยน 2560 - 31 ตุลำคม 2560 0.30  - 1,263,655.54 
19 มกรำคม 2561 1 พฤศจกิำยน 2560 - 31 ธนัวำคม 2560 0.30  - 1,264,277.56 
23 มนีำคม 2561 1 มกรำคม 2561 - 28 กุมภำพนัธ ์2561 0.20  - 767,209.45 
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  - 

  รวม 1,304,843.79 4,128,634.07 

11. เครือ่งมือทางการเงิน 

กองทุนฯ มนีโยบำยทีจ่ะบรหิำรควำมเสีย่งของเครื่องมอืทำงกำรเงนิ ดงันี้ 

11.1 ควำมเสีย่งจำกกำรด ำเนินงำนของผูอ้อกตรำสำร (Business Risk) 
ควำมเสีย่งที่เกดิจำกกำรด ำเนินงำนของผู้ออกตรำสำร หำกผลกำรด ำเนินงำนหรอืฐำนะกำรเงนิของผู้ออกตรำสำร 
รวมทัง้ควำมสำมำรถในกำรท ำก ำไรของผู้ออกตรำสำรเปลี่ยนแปลงไป  ซึ่งอำจกระทบต่อรำคำซื้อขำยของตรำสำร 
อย่ำงไรกต็ำม กองทุนฯ จะพจิำรณำคดัเลอืกหลกัทรพัยท์ีจ่ะลงทุน โดยกำรวเิครำะหส์ถำนะทำงกำรเงนิ ผลกำร 
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กองทุนเปิด แอล เอช เอม็ เอส เฟลก็ซิเบ้ิล 
หมายเหตปุระกอบงบการเงิน 
ส าหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถนุายน 2562 

         หน่วย : บาท  
ด ำเนินงำน กำรบรหิำรงำน เพื่อประกอบกำรตดัสนิใจลงทุน และยงัจะท ำกำรตดิตำมขอ้มูลข่ำวสำรของผูอ้อกตรำสำร
อย่ำงใกลช้ดิและต่อเนื่อง เพื่อปรบัเปลีย่นแผนกำรลงทุนอย่ำงเหมำะสม 

11.2 ควำมเสีย่งจำกควำมสำมำรถในกำรช ำระหนี้ของผูอ้อกตรำสำร (Credit Risk) 
ควำมเสีย่งจำกกำรที่บรษิัทผูอ้อกตรำสำรไม่สำมำรถช ำระคนืเงนิต้นและ/หรอืดอกเบี้ยได้ตำมทีก่ ำหนด หรอืไม่ครบ
ตำมจ ำนวนทีไ่ดส้ญัญำไว ้อย่ำงไรกต็ำม กองทุนฯ จะวเิครำะห์คุณภำพและควำมสำมำรถในกำรช ำระหนี้ของผูอ้อก
ตรำสำร และทบทวนฐำนะทำงกำรเงินและควำมน่ำเชื่อถือของผู้ออกตรำสำรเป็นประจ ำสม ่ำเสมอ หำกมีกำร
เปลีย่นแปลงอย่ำงมนียัส ำคญักจ็ะพจิำรณำปรบัเปลีย่นแผนกำรลงทุนใหเ้หมำะสมกบัสภำวกำรณ์ 

11.3 ควำมเสีย่งจำกควำมผนัผวนของรำคำตรำสำร (Market Risk) 
ควำมเสี่ยงที่เกิดจำกกำรเปลี่ยนแปลงรำคำ หรอื ผลตอบแทนโดยรวมของตรำสำรซึ่งขึ้นอยู่กบัปัจจยัต่ ำงๆ เช่น 
แนวโน้มของอตัรำดอกเบีย้ ควำมผนัผวนของค่ำเงนิ ปัจจยัพืน้ฐำนทำงเศรษฐกจิ ผลประกอบกำรของบรษิทัผูอ้อกตรำ
สำร ปริมำณกำรซื้อขำยหรือตรำสำรหนี้  เป็นต้น ซึ่งส่งผลให้รำคำตรำสำรที่กองทุนฯ ได้ลงทุนไว้อำจเพิ่มขึ้น 
หรอืลดลงไดต้ลอดเวลำ อย่ำงไรกต็ำม กองทุนฯ จะวเิครำะหแ์ละวจิยัปัจจยัต่ำงๆ ทีม่ผีลต่อกำรเปลีย่นแปลงของรำคำ 
ตรำสำรอย่ำงต่อเนื่องและสม ่ำเสมอเพื่อน ำไปใชป้ระกอบกำรตดัสนิใจปรบัเปลีย่นสดัสว่นในกำรลงทุนในตรำสำรแต่ละ
ประเภทใหเ้หมำะสมกบัสภำวกำรณ์ในช่วงเวลำต่ำงๆ 

11.4 ควำมเสีย่งจำกกำรขำดสภำพคล่องของตรำสำร (Liquidity Risk) 
ควำมเสีย่งที่เกดิจำกกำรไม่สำมำรถขำยตรำสำรได้ในช่วงเวลำที่ต้องกำรหรอือำจไม่ได้รำคำตำมที่คำดหวงัเอำไว ้
อย่ำงไรกต็ำม กองทุนฯ จะพจิำรณำลงทุนในหลกัทรพัยท์ีม่สีภำพคล่องสอดคลอ้งกบัประเภทลกัษณะและนโยบำยกำร
ลงทุนของกองทุนฯ อย่ำงเหมำะสม เพื่อใหม้คีวำมคล่องตวัในกำรบรหิำรของกองทุนฯ ทัง้นี้ แนวทำงกำรบรหิำรควำม
เสีย่งจำกกำรขำดสภำพคล่องของตรำสำรจะขึน้อยู่กบักำรพจิำรณำตดัสนิใจของกองทุนฯ โดยค ำนึงถงึผลประโยชน์
สงูสดุของผูถ้อืหน่วยลงทุนเป็นส ำคญั 

12. การอนุมติังบการเงิน 

 งบกำรเงนิน้ีไดร้บัอนุมตัใิหอ้อกโดยผูม้อี ำนำจของกองทุนฯ เมื่อวนัที ่23 กนัยำยน 2562  
 


