
รายงาน 6 เดือน 
ตั �งแต่ 1 มีนาคม 2557  ถึง 31 สิงหาคม 2557 
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กองทุนเปิด แอล เอช เฟลก็ซิเบิ�ล (LHFL) 

กองทุนเปิด แอล เอช เฟลก็ซิเบิ�ล (LHFL) 

ประเภทโครงการ : กองทุนรวมผสม ไม่กําหนดสดัส่วนการลงทุนในตราสารแห่งทุน และมกีารกระจายการลงทุนน้อยกว่า
เกณฑม์าตรฐาน (Specific Fund)  

วนัที8ได้รบัอนุมติัให้จดัตั �ง : 18 กุมภาพนัธ ์2556 

และจดัการกองทุนรวม        

จาํนวนเงินทุนของโครงการ           : 235,186,502.35 ลา้นบาท 

จาํนวนหน่วยลงทุน : 23,518,650.2349 ลา้นหน่วย 

นโยบายการลงทุน : กองทุนจะลงทุนในหรอืมไีวซ้ึAงตราสารแห่งทุนทีAมแีนวโน้มการเตบิโตทางธุรกจิ หรอืมปีจัจยัพืEนฐานด ีตรา

สารแห่งหนีE ตราสารกึAงหนีEกึAงทุน ใบสําคญัแสดงสทิธ ิเงนิฝากธนาคาร รวมถึงหลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สนิอืAน

หรอืการหาดอกผลโดยวธิอีืAนตามทีAคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืสํานักงานประกาศกําหนด ทั EงนีE การลงทุนใน

ตราสารแห่งทุนจะมสีดัส่วนตั Eงแต่รอ้ยละ 0 – 100 ของมลูค่าทรพัย์สนิสุทธขิองกองทุน โดยผูจ้ดัการกองทุน

จะปรบัสดัส่วนการลงทุนและกลยุทธ์การลงทุนใหเ้หมาะสมกบัสภาวการณ์และการคาดการณ์ลงทุนในแต่ละ

ขณะ เพืAอสรา้งผลตอบแทนทีAดจีากการลงทุน และคาํนึงถงึความเสีAยงทีAจะเกดิขึEนเป็นสาํคญั 

กองทุนอาจลงทุนหรอืมไีวซ้ึAงสญัญาซืEอขายล่วงหน้า (Derivatives) เพืAอลดความเสีAยง (Hedging) โดยเป็นไป

ตามหลกัเกณฑ์หรอืไดร้บัความเหน็ชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยจะไม่ลงทุนในหรอืมไีวซ้ึAง

หลักทรัพย์หรือตราสารทีAเสนอขายในต่างประเทศ ตราสารทุนของบริษัททีAไม่ได้จดทะเบียนในตลาด

หลกัทรพัย์ฯ (Unlisted securities) ตราสารทีAมลีกัษณะของสญัญาซืEอขายล่วงหน้าแฝง (Structured Notes) 

รวมถงึตราสารหนีEทีAมอีนัดบัความน่าเชืAอถอืตํAากว่าทีAสามารถลงทุนได ้(non – investment grade) และตรา

สารหนีEทีAไมไ่ดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเชืAอถอื (Unrated Securities)  

ทั EงนีE กองทุนอาจมไีวซ้ึAงตราสารหนีEทีAมอีนัดบัความน่าเชืAอถอืตํAากว่าทีAสามารถลงทุนได ้(non – investment 

grade) เฉพาะกรณีทีAตราสารหนีEนั Eนได้รบัการจดัอนัดบัความน่าเชืAอถือทีAสามารถลงทุนได้ (Investment 

grade) ขณะทีAกองทุนลงทุนเท่านั Eน 

นโยบายการจ่ายปันผล : ไมม่ ี 

ทีมผูจ้ดัการกองทุน        : น.ส.เพยีงดาว วฒันายากร น.ส.รณษิฐา เพชรณรงค ์นายวชิญะ วงศภ์าณุวชิญ์ นายวริตัน์ วทิยศรธีาดา 

 และนายอานุภาพ โฉมศร ี   

ผูด้แูลผลประโยชน์        : ธนาคารไทยพาณชิย ์จาํกดั (มหาชน) 

นายทะเบียนหน่วยลงทุน       : บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน แลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จาํกดั 

ผูส้อบบญัชี        : บรษิทั เอเอสว ีแอนด ์แอสโซซเิอทส ์จาํกดั 

รอบระยะเวลาบญัชี       : 1 มนีาคม 2557 ถงึ 31 สงิหาคม 2557 

ค่าธรรมเนียม                                 : - ค่าธรรมเนียมการจดัการ ในอตัราไม่เกนิรอ้ยละ 2.50 ต่อปี ของมลูค่าทรพัย์สนิสุทธขิองกองทุนรวมทีA

คาํนวณไดเ้ป็นรายวนั 

- ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ ในอตัราไม่เกนิรอ้ยละ 0.10 ต่อปี ของมลูค่าทรพัย์สนิสุทธขิองกองทุน

รวมทีAคาํนวณไดเ้ป็นรายวนั 

- ค่าธรรมเนียมนายทะเบยีน ในอตัราไมเ่กนิรอ้ยละ 0.15 ต่อปี ของมลูค่าทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุนรวม 

     - ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน ในอตัราไมเ่กนิรอ้ยละ 1.0 ต่อปี ของมลูค่าทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุนรวม 

     - ค่าธรรมเนียมการรบัซืEอคนืหน่วยลงทุน - ไมม่ ี- 
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กองทุนเปิด แอล เอช เฟลก็ซิเบิ�ล (LHFL) 

 

 

 

เรยีน ท่านผูถ้อืหน่วยลงทุน 
 กองทุนเปิด แอล เอช เฟลก็ซเิบิEล  

  

บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน แลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จาํกดั ขอนําส่ง “รายงานสรุปสถานะการลงทุน” 

เพืAอรายงานผลการดําเนินงานของกองทุนตั Eงแต่วนัทีA 1 มนีาคม 2557 ถงึวนัทีA 31 สงิหาคม 2557 มาเพืAอ

โปรดทราบ 

 

บรษิทัขอขอบพระคุณท่านผู้ถอืหน่วยลงทุนเป็นอย่างสูง ทีAได้มอบความไว้วางใจให้บรษิทับรหิารเงนิ

ลงทุนของท่าน บริษัทยงัคงยืนยนัในความตั Eงใจและทุ่มเทความสามารถเพืAอบริหารเงินของท่านอย่างมี

ประสทิธภิาพสูงทีAสุดต่อไป และหากท่านมขีอ้สงสยัประการใด ท่านสามารถตดิต่อมาได้ทีAบรษิทัหลกัทรพัย์

จดัการกองทุน แลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จาํกดั หมายเลขโทรศพัท ์02-286-3484 หรอืทีAอเีมล ์lhfund@lhfund.co.th 

 

ขอแสดงความนับถอื 

                 บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน แลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จาํกดั 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

3 

 

กองทุนเปิด แอล เอช เฟลก็ซิเบิ�ล (LHFL) 
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กองทุนเปิด แอล เอช เฟลก็ซิเบิ�ล (LHFL) 

ตารางเปรียบเทียบผลการดาํเนินงานของ 
กองทุนเปิด แอล เอช เฟลก็ซิเบิ�ล 

 

 

หมายเหตุ : (1)  25% ใน TBDC Government Bond Index (Total Return Index) 25% ในอตัราดอกเบีEยเงนิฝากเฉลีAยประเภทบุคคลธรรมดา
วงเงนิ 1 ลา้นบาท ระยะเวลา 1 ปี ของธนาคารพาณิชย์ 3 แห่ง ไดแ้ก่ ธนาคารกรุงเทพ จํากดั (มหาชน) ธนาคารกสกิรไทย 
จาํกดั (มหาชน) และธนาคารไทยพาณชิย ์จาํกดั (มหาชน) และ 50% ในดชันีตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (SET Index) 

 
 
 - เอกสารการวดัผลการดาํเนินงานของกองทุนรวมฉบบันี�ได้จดัทาํขึ�นตามมาตรฐานการวดัผลการดาํเนินงานของ

กองทุนรวมของสมาคมบริษทัจดัการลงทุน 

- ผลการดาํเนินงานในอดีตของกองทุนรวมไม่ได้เป็นสิ8งยืนยนัถึงผลการดาํเนินงานในอนาคต 

- การลงทุนมีความเสี8ยง ผูล้งทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนตดัสินใจลงทุน 

 
 

รายงานการลงทุนที8ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน 
กองทุนเปิด แอล เอช เฟลก็ซิเบิ�ล 

รอบ 6 เดือน ระหว่าง วนัที8 1 มีนาคม 2557 ถึงวนัที8 31 สิงหาคม 2557 

 

วนัทีA รายละเอยีด การดาํเนินการแกไ้ข 
  

 
 

LHFL 6 ม.ีค. 56 8.2024 9.77% 16.95% 19.49% -17.97%

เกณฑม์าตรฐาน(1) - - 5.61% 9.86% 13.10% 2.54%

Information Ratio - - 0.64 1.04 0.64 -1.50

ความผนัผวนของ
ผลการดาํเนินงาน

- - 12.31% 12.84% 18.72% 22.83%

ตั Eงแต่จดัตั Eง
กองทุน

กองทุนรวม
วนัจด

ทะเบยีน
กองทุน

มลูค่าหน่วย
ลงทุน/หน่วย 

(บาท)

ผลการดาํเนินงาน ณ วนัทีA 29 สงิหาคม 2557

ยอ้นหลงั 
3 เดอืน

ยอ้นหลงั 
6 เดอืน

ยอ้นหลงั 
1 ปี
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กองทุนเปิด แอล เอช เฟลก็ซิเบิ�ล (LHFL) 

การรบัผลประโยชน์ตอบแทนเนื8องจากการใช้บริการบคุคลอื8นๆ (Soft Commission) ของ

กองทุนเปิด แอล เอช เฟลก็ซิเบิ�ล 

 

 

รายงานรายชื8อของบคุคลที8เกี8ยวข้อง ที8มีการทาํธรุกรรมกบักองทุนรวม 

 กองทุนเปิด แอล เอช เฟลก็ซเิบิEล มกีารทําธุรกรรมกบับุคคลทีAเกีAยวขอ้งในรอบระยะเวลาตั Eงแต่วนัทีA 1 มนีาคม 

2557 ถงึวนัทีA 31 สงิหคม 2557 ตามรายชืAอ ดงันีE 

- ไม่ม ี    - 

หมายเหตุ : ผูล้งทุนสามารถตรวจสอบการทําธุรกรรมกบับุคคลทีAเกีAยวขอ้งกบักองทุนรวม ไดท้ีAบรษิทัจดัการโดยตรง 

หรอืทีA web site ของบรษิัทหลกัทรพัย์จดัการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮา้ส ์จํากดั www.lhfund.co.th และสํานักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. www.sec.or.th 

บริษทัที8ให้ผลประโยชน์
บทวิเคราะหแ์ละ
ข้อมูลข่าวสาร

จดัเยี8ยม
ชมบริษทั

สมัมนา เหตุผลในการรบัผลประโยชน์

บรษิทัหลกัทรพัย ์เอเซยี พลสั จาํกดั (มหาชน) � � เพืAอประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
บรษิทัหลกัทรพัย ์ทรนีีตีE จาํกดั � เพืAอประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
บรษิทัหลกัทรพัย ์ฟินนัเซยี ไซรสั จาํกดั (มหาชน) � เพืAอประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
บรษิทัหลกัทรพัย ์ยโูอบ ีเคยเ์ฮยีน (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) � � � เพืAอประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
บรษิทั หลกัทรพัย ์เคจไีอ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) � � � เพืAอประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
บรษิทัหลกัทรพัย ์ทสิโก ้จาํกดั (มหาชน) � � � เพืAอประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
บรษิทัหลกัทรพัย ์ภทัร จาํกดั (มหาชน) � � � เพืAอประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
บรษิทัหลกัทรพัย ์เมยแ์บงก ์กมิเอง็ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) � � เพืAอประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
บรษิทัหลกัทรพัย ์ซไีอเอม็บ ี(ประเทศไทย) จํากดั � � � เพืAอประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
บรษิทัหลกัทรพัย ์บวัหลวง จาํกดั � � � เพืAอประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
บรษิทัหลกัทรพัย ์เอเชยี เวลท ์จาํกดั � เพืAอประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
ธนาคารกสกิรไทย จาํกดั (มหาชน) � � เพืAอประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
ธนาคารไทยพาณิชย ์จํากดั (มหาชน) � � เพืAอประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
ธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) � เพืAอประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
ธนาคารกรุงศรอียุธยา จาํกดั (มหาชน) � � เพืAอประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
ธนาคารกรงไทย จาํกดั (มหาชน) � เพืAอประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
ธนาคารทสิโก ้จาํกดั (มหาชน) � � เพืAอประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
ธนาคารซไีอเอม็บ ีไทย จํากดั (มหาชน) � � เพืAอประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
ธนาคารยโูอบ ีจํากดั (มหาชน) � � เพืAอประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
ธนาคารออมสนิ � � เพืAอประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
ธนาคารเกยีรตนิาคนิ จาํกดั (มหาชน) � เพืAอประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
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กองทุนเปิด แอล เอช เฟลก็ซิเบิ�ล (LHFL) 

การใช้สิทธิออกเสียงในที8ประชุมผูถื้อหุ้น 

ผูล้งทุนสามารถตรวจดูแนวทางในการใชส้ทิธอิอกเสยีงและการดําเนินการใชส้ทิธอิอกเสยีงได้ทีA Website 
ของบรษิทัจดัการ www.lhfund.co.th 

 

กองทุนเปิด แอล เอช เฟลก็ซิเบิ�ล 
ค่าใช้จ่ายที8เรียกเกบ็จากกองทุนรวม  

สาํหรบัรอบระยะเวลาตั �งแต่วนัที8 1 มีนาคม 2557 ถึงวนัที8 31 สิงหาคม 2557 

 
 

รายละเอียดตวัตราสารและอนัดบัความน่าเชื8อถือของตราสารทุกตวัใน Portfolio 
กองทุนเปิด แอล เอช เฟลก็ซิเบิ�ล 
มลูค่า ณ วนัที8 31 สิงหาคม 2557 

 

 
 

ค่าใชจ้่ายทีAเรยีกเกบ็จากกองทุน* จาํนวนเงนิ
Fund's Direct Expenses (หน่วย : พนับาท) มลูค่าทรพัยส์นิสทุธิ ตามโครงการ

ค่าธรรมเนียมการจดัการ (Management Fee) 1,848.74 1.079 ไม่เกนิรอ้ยละ 2.50
ค่าธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน์ (Trustee Fee) 23.11 0.013 ไม่เกนิรอ้ยละ 0.10
ค่าธรรมเนียมนายทะเบยีน (Registrar Fee) 138.66 0.081 ไม่เกนิรอ้ยละ 0.15
ค่าสอบบญัช ี(Audit Fee) 22.68 0.013 ตามทีAจ่ายจรงิ
ค่าทีAปรกึษาการลงทุน (Advisory Fee) ไม่มี ไม่มี ไม่มี
ค่าจดัตั Eงและจดทะเบยีนกองทุน (Setup and Registered Fund) 0.00 0.000 ตามทีAจ่ายจรงิ
ค่าใชจ้่ายอืAนๆ ในการดาํเนินโครงการ  (Others Operating  Expense) 4.96 0.003 ตามทีAจ่ายจรงิ
รวมค่าใชจ้่ายทั Eงหมด** 2,038.15 1.189
หมายเหตุ

* ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ่้ายต่าง ๆ รวมภาษมีลูค่าเพิAม ภาษธุีรกจิเฉพาะ หรอืภาษอีืAนใดในทํานองเดยีวกนั(ถา้ม)ี

   ส่วนค่าธรรมเนียมตามโครงการเป็นอตัราทีAยงัไมร่วมภาษมีลูค่าเพิAม

** ไมร่วมค่านายหน้าซืEอขายหลกัทรพัย ์และค่าธรรมเนียมต่างๆ ทีAเกดิขึEนจากการซืEอขายหลกัทรพัย์

รอ้ยละของ

ประเภท อนัดบั มูลค่าตาม

ความน่าเชื8อถือ ราคาตลาด

พนัธบตัร ธนาคารแห่งประเทศไทย 1,896,696.75     

เงนิฝากธนาคาร ธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน) AA(tha) 585,904.60        

ใบรบัฝากเงนิ ธนาคาร ไอซบีซี ี(ไทย) AAA 4,206,830.14     

ผูอ้อก
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กองทุนเปิด แอล เอช เฟลก็ซิเบิ�ล (LHFL) 

รายชื8อหุ้นที8ลงทุน 10 อนัดบัแรก พร้อมสดัส่วนการลงทุน 
กองทุนเปิด แอล เอช เฟลก็ซิเบิ�ล 
มลูค่า ณ วนัที8 31 สิงหาคม 2557 

 
 

ค่านายหน้าซื�อขายหลกัทรพัย ์

กองทุนเปิด แอล เอช เฟลก็ซิเบิ�ล 

ตั �งแต่วนัที8 1 มีนาคม 2557 ถึงวนัที8 31 สิงหาคม 2557 
 

 

ลาํดบั ชื8อหลกัทรพัย์ ชื8อย่อ รอ้ยละของเงินลงทุน

1 บรษิทั อนิทชั โฮลดิEงส ์จาํกดั (มหาชน) INTUCH 11.85                    

2 บรษิทั เอพ ี(ไทยแลนด)์ จก.(มหาชน) AP 10.83                    

3 ธนาคาร กรุงไทย จาํกดั (มหาชน) KTB 10.35                    
4 บรษิทั อมตะ คอรป์อเรชนั จาํกดั (มหาชน) AMATA 9.10                      
5 บรษิทั เอเชยี เอวเิอชั Aน จาํกดั (มหาชน) AAV 8.60                      
6 บรษิทั ช.การช่าง จาํกดั (มหาชน) CK 7.48                      

7 บรษิทั ควอลติีEเฮา้ส ์จาํกดั (มหาชน) QH 6.85                      

8 บรษิทั สยามโกลบอลเฮา้ส ์จาํกดั (มหาชน) GLOBAL 5.52                      

9 บรษิทัจสัมนิ อนิเตอรเ์นชั Aนแนล จาํกดั (มหาชน) JAS 5.27                      

10 บรษิทั แอดวานซ ์อนิโฟร ์เซอรว์สิ จาํกดั (มหาชน) ADVANC 5.10                      

ลาํดบั ชื8อบริษทันายหน้า
ปริมาณการซื�อขาย 

(บาท)
ค่านายหน้า

(บาท)*
อตัราส่วน

(%)

1 บรษิทัหลกัทรพัย ์เอเซยี พลสั จาํกดั (มหาชน) 29,899,038.29 33,828.33 4.33

2 บรษิทัหลกัทรพัย ์เอเชยี เวลท ์จาํกดั 39,705,540.00 42,484.95 5.43

3 บรษิทัหลกัทรพัย ์บวัหลวง จาํกดั 11,095,260.00 23,743.86 3.04

4 บรษิทั หลกัทรพัย ์เคจไีอ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 95,186,984.89 152,775.12 19.54

5 บรษิทัหลกัทรพัย ์เมยแ์บงก ์กมิเอง็ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 28,738,725.73 49,200.69 6.29

6 บรษิทัหลกัทรพัย ์ภทัร จาํกดั (มหาชน) 110,067,168.38 235,543.72 30.13

7 บรษิทัหลกัทรพัย ์ทสิโก ้จาํกดั (มหาชน) 63,636,821.74 136,182.77 17.42

8 บรษิทัหลกัทรพัย ์ยโูอบ ีเคยเ์ฮยีน (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 84,112,350.49 108,000.25 13.82
462,441,889.52 781,759.69 100.00

หมายเหตุ *รวมภาษมีลูค่าเพิAม

รวม
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กองทุนเปิด แอล เอช เฟลก็ซิเบิ�ล (LHFL) 

รายละเอียดการลงทุนในหลกัทรพัย ์

 

อตัราส่วน
(%)

จาํนวนเงินต้น หรือ 
จาํนวนหุ้น/หน่วย

มูลค่ายุติธรรม 
(บาท)

เงินฝากออมทรพัย์
ธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน) 0.31 584,991.22             585,904.60       

รวมเงินฝากออมทรพัย์ 0.31 585,904.60         
ใบรบัฝากธนาคาร

ธนาคาร ไอซบีซี ี(ไทย) 2.19 4,200,000.00          4,206,830.14     
รวมใบรบัฝากธนาคาร 2.19 4,206,830.14      

พนัธบตัรธนาคารแห่งประเทศไทย
พนัธบตัรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดทีA 14/182/57 0.83 300.00                  299,382.86       
พนัธบตัรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดทีA 26/91/57 0.16 1,600.00                1,597,313.89     

รวมพนัธบตัรธนาคารแห่งประเทศไทย 0.99 1,896,696.75      
หุ้นสามญั

การท่องเที8ยวและสนัทนาการ
บรษิทั ด ิเอราวณั กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) ERW 2.98 1,211,200.00          5,716,864.00     

ขนส่งและโลจิสติกส์
บรษิทั เอเชยี เอวเิอชั Aน จาํกดั (มหาชน) AAV 8.60 3,617,800.00          16,497,168.00   

ชิ�นส่วนอิเลคทรอนิคส์
บรษิทั เอสวไีอ จาํกดั (มหาชน) SVI 2.19 950,000.00             4,199,000.00     

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื8อสาร
บรษิทั แอดวานซ ์อนิโฟร ์เซอรว์สิ จาํกดั (มหาชน) ADVANC 5.10 46,800.00              9,781,200.00     
บรษิทั อนิทชั โฮลดิEงส ์จาํกดั (มหาชน) INTUCH 11.85 330,700.00             22,735,625.00   
บรษิทัจสัมนิ อนิเตอรเ์นชั Aนแนล จาํกดั (มหาชน) JAS 5.27 1,580,800.00          10,117,120.00   

22.22 42,633,945.00   
ธนาคาร

ธนาคาร กรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) BBL 1.94 18,200.00              3,731,000.00     
ธนาคาร กรุงไทย จาํกดั (มหาชน) KTB 10.35 845,000.00             19,857,500.00   

12.30 23,588,500.00   
ธรุกิจการเกษตร

บรษิทั เจรญิโภคภณัฑอ์าหาร จํากดั (มหาชน) CPF 2.60 168,800.00             4,979,600.00     
พฒันาอสงัหาริมทรพัย์

บรษิทั อมตะ คอรป์อเรชนั จาํกดั (มหาชน) AMATA 9.10 1,044,800.00          17,448,160.00   
บรษิทั ช.การช่าง จาํกดั (มหาชน) CK 7.48 531,637.00             14,354,199.00   
บรษิทั เอพ ี(ไทยแลนด)์ จก.(มหาชน) AP 10.83 2,598,000.00          20,784,000.00   
บรษิทั ควอลติีEเฮา้ส ์จาํกดั (มหาชน) QH 6.85 2,961,300.00          13,148,172.00

34.27 65,734,531.00
พาณิชย์

บรษิทั สยามโกลบอลเฮา้ส ์จาํกดั (มหาชน) GLOBAL 5.52 715,800.00             10,593,840.00
บรษิทั ซ.ีพ.ีเซเว่นอเีลฟเว่น จาํกดั (มหาชน) CPALL 4.41 178,200.00             8,464,500.00     

9.94 19,058,340.00   
วสัดกุ่อสรา้ง

บรษิทั ทปิโกแ้อสฟลัท ์จาํกดั (มหาชน) TASCO 2.14 70,000.00              4,112,500.00     
รวมหลกัทรพัยจ์ดทะเบยีน

รวมหุ้นสามญั 97.23 186,520,448.00 

รวมเงินลงทุน 100.72 193,209,879.49 
รายการค้างจ่ายหรอืหนี�สินอื8นๆ -0.72 (1,377,672.30)    

มูลค่าทรพัยสิ์นสุทธิ 100.00 191,832,207.19 

รายละเอียด
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กองทุนเปิด แอล เอช เฟลก็ซิเบิ�ล (LHFL) 

สถาบนัการจดัอนัดบัความน่าเชื8อถือ TRIS Rating 

คาํอธิบายการจดัอนัดบัเครดิตตราสารหนี�ระยะกลางและยาวมีอายตุั �งแต่ 1 ปีขึ�นไป 

AAA อนัดบัเครดติสงูสุด มคีวามเสีAยงตํAาทีAสุด ผูอ้อกตราสารหนีEมคีวามสามารถในการชําระดอกเบีEยและคนื
เงนิต้นในเกณฑส์ูงสุด และได้รบัผลกระทบน้อยมากจากการเปลีAยนแปลงทางธุรกจิ เศรษฐกจิ และ
สิAงแวดลอ้มอืAนๆ 

AA มคีวามเสีAยงตํAามาก ผูอ้อกตราสารหนีEมคีวามสามารถในการชําระดอกเบีEยและคนืเงนิต้นในเกณฑส์ูง
มาก แต่อาจไดร้บัผลกระทบจากการเปลีAยนแปลงทางธุรกจิ เศรษฐกจิ และสิAงแวดลอ้มอืAนๆ มากกว่า
อนัดบัเครดติทีAอยูใ่นระดบั AAA 

A มคีวามเสีAยงในระดบัตํAา ผูอ้อกตราสารหนีEมคีวามสามารถในการชาํระดอกเบีEยและคนืเงนิต้นในเกณฑ์
สูง แต่อาจไดร้บัผลกระทบจากการเปลีAยนแปลงทางธุรกจิ เศรษฐกจิ และสิAงแวดล้อมอืAนๆ มากกว่า
อนัดบัเครดติทีAอยูใ่นระดบัสงูกว่า 

BBB มคีวามเสีAยงในระดบัปานกลาง ผู้ออกตราสารหนีEมคีวามสามารถในการชําระดอกเบีEยและคนืเงนิต้น
ในเกณฑท์ีAเพยีงพอ แต่มคีวามอ่อนไหวต่อการเปลีAยนแปลงทางธุรกจิ เศรษฐกจิ และสิAงแวดลอ้มอืAนๆ 
มากกว่า และอาจมคีวามสามารถในการชําระหนีEอ่อนแอลงเมืAอเทยีบกบัอนัดบัเครดติทีAอยู่ในระดบัสูง
กว่า 

BB มคีวามเสีAยงในระดบัสงู ผูอ้อกตราสารหนีEมคีวามสามารถในการชาํระดอกเบีEยและคนืเงนิต้นในเกณฑ์
ตํA ากว่าระดับปานกลาง และจะได้รบัผลกระทบจากการเปลีAยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และ
สิAงแวดลอ้มอืAนๆ ค่อนขา้งชดัเจน ซึAงอาจส่งใหค้วามสามารถในการชาํระหนีEอยูใ่นเกณฑท์ีAไมเ่พยีงพอ 

B มคีวามเสีAยงในระดบัสูงมาก ผู้ออกตราสารหนีEมคีวามสามารถในการชําระดอกเบีEยและคนืเงนิต้นใน
เกณฑต์ํAา และอาจจะหมดความสามารถหรอืความตั EงใจในการชําระหนีEไดต้ามการเปลีAยนแปลงของ
สถานการณ์ทางธุรกจิ เศรษฐกจิ และสิAงแวดลอ้มอืAนๆ  

C มคีวามเสีAยงในการผดินัดชําระหนีEสูงทีAสุด ผู้ออกตราสารหนีEไม่มคีวามสามารถในการชําระดอกเบีEย
และคนืเงนิต้นตามกําหนดอย่างชดัเจน โดยต้องอาศยัเงืAอนไขทีAเอืEออํานวยทางธุรกจิ เศรษฐกจิ และ
สิAงแวดลอ้มอืAนๆ อยา่งมากจงึจะมคีวามสามารถในการชาํระหนีEได ้

D เป็นระดบัทีAอยูใ่นสภาวะผดินดัชาํระหนีE โดยผูอ้อกตราสารหนีEไม่สามารถชําระดอกเบีEยและคนืเงนิต้น
ไดต้ามกําหนด 

อนัดบัเครดติจาก AA ถงึ C อาจมเีครื �องหมายบวก (+) หรอืลบ (-) ต่อทา้ยเพื �อจาํแนกความแตกต่างของ
คุณภาพของอนัดบัเครดติภายในระดบัเดยีวกนั 
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กองทุนเปิด แอล เอช เฟลก็ซิเบิ�ล (LHFL) 

คาํอธิบายการจดัอนัดบัเครดิตตราสารหนี�ระยะสั �นมีอายตุํ8ากว่า 1 ปี 

T1 ผูอ้อกตราสารหนีEมสีถานะทั Eงทางดา้นการตลาดและการเงนิทีAแขง็แกร่งในระดบัดมีาก และนักลงทุน

จะไดร้บัความคุม้ครองจากการผดินัดชําระหนีEทีAดกีว่าอนัดบัเครดติในระดบัอืAน ผู้ออกตราสารทีAไดร้บั

อนัดบัเครดติในระดบัดงักล่าวซึAงมเีครืAองหมาย “+” ด้วยจะได้รบัความคุ้มครองด้านการผดินัดชําระ

หนีEทีAสงูยิAงขึEน 

T2 ผูอ้อกตราสารหนีEมสีถานะทั Eงทางดา้นการตลาดและการเงนิทีAแขง็แกร่งในระดบัด ีและมคีวามสามารถ

ในการชาํระหนีEระยะสั EนในระดบัทีAน่าพอใจ 

T3 ผูอ้อกตราสารหนีEมคีวามสามารถในการชาํระหนีEระยะสั EนในระดบัทีAยอมรบัได ้

T4 ผูอ้อกตราสารหนีEมคีวามสามารถในการชาํระหนีEระยะสั EนทีAค่อนขา้งอ่อนแอ 

อนัดบัเครดติทุกประเภทที �จดัโดย TRIS Rating เป็นอนัดบัเครดติตราสารหนี9ในตระกูลเงนิบาท ซึ �ง

สะทอ้นความสามารถในการชาํระหนี9ของผูอ้อกตราสารโดยไม่รวมความเสี �ยงในการเปลี �ยนแปลงการชําระหนี9

จากสกุลเงนิบาทเป็นสกุลเงนิตราต่างประเทศ 

นอกจากกนีE TRIS Rating ยงักําหนด “แนวโน้มอนัดบัเครดติ” (Rating Outlook) เพืAอสะทอ้นความ

เป็นไปได้ของการเปลีAยนแปลงอนัดบัเครดติของผู้ออกตราสารในระยะปานกลางหรอืระยะยาว โดย TRIS 

Rating จะพจิารณาถงึโอกาสทีAจะเกดิการเปลีAยนแปลงของภาวะอุตสาหกรรมและสภาพแวดลอ้มทางธุรกจิใน

อนาคตของผู้ออกตราสารทีAอาจกระทบต่อความสามารถในการชําระหนีE ทั EงนีE แนวโน้มอนัดบัเครดติทีAออก

ให้แก่หน่วยงานหนึAงๆ จะเทยีบเท่ากับความสามารถในการชําระหนีEของหน่วยงานนั Eนๆ แนวโน้มอันดบั

เครดติแบ่งออกเป็น 4 ระดบั ไดแ้ก่ 

Positive หมายถงึ อนัดบัเครดติอาจปรบัขึEน 

Stable  หมายถงึ อนัดบัเครดติอาจไมเ่ปลีAยนแปลง 

Negative หมายถงึ อนัดบัเครดติอาจปรบัลดลง 

Developing หมายถงึ อนัดบัเครดติอาจปรบัขึEน ปรบัลดลง หรอืไมเ่ปลีAยนแปลง 
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กองทุนเปิด แอล เอช เฟลก็ซิเบิ�ล (LHFL) 

สถาบนัการจดัอนัดบัความน่าเชื8อถือ Fitch Rating 
คาํอธิบายการจดัอนัดบัความน่าเชื8อถือระยะยาว สาํหรบัประเทศไทย 

AAA(tha) แสดงถงึระดบัความน่าเชืAอถอืขั Eนสูงสุดของอนัดบัความน่าเชืAอถอืภายในประเทศไทย ซึAงกําหนด
โดย Fitch โดยอนัดบัความน่าเชืAอถอืนีEจะมอบให้กบัอนัดบัความน่าเชืAอถอืทีAมคีวามเสีAยง “น้อย
ทีAสุด” เมืAอเปรยีบเทียบกับผู้ออกตราสารหรอืตราสารอืAนในประเทศไทย และโดยปกติแล้วจะ
กําหนดใหแ้ก่ตราสารทางการเงนิทีAออกหรอืคํEาประกนัโดยรฐับาล 

AA(tha) แสดงถงึระดบัความน่าเชืAอถอืขั Eนสูงมากเปรยีบเทยีบกบัผู้ออกตราสารหรอืตราสารอืAนในประเทศ
ไทย โดยระดบัความน่าเชืAอถอืของตราสารทางการเงนิขั EนนีEต่างจากผูอ้อกตราสารหรอืตราสารอืAน
ทีAไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเชืAอถอืขั Eนสงูสุดของประเทศไทยเพยีงเลก็น้อย 

BBB (tha) แสดงถงึระดบัความน่าเชืAอถอืขั EนปานกลางเมืAอเปรยีบเทยีบกบัผู้ออกตราสารหรอืตราสารอืAนใน
ประเทศไทย อย่างไรก็ดมีคีวามเป็นไปไดม้ากว่าการเปลีAยนแปลงของสถานการณ์หรอืสภาพทาง
เศรษฐกจิจะมผีลกระทบต่อความสามารถในการชําระหนีEไดต้รงตามกําหนดเวลาของตราสารทาง
การเงนิเหล่านีEมากกว่าตราสารหนีEอืAนทีAไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเชืAอถอืในประเภททีAสงูกว่า 

BB (tha) แสดงถึงระดบัความน่าเชืAอถือค่อนข้างตํAาเมืAอเปรยีบเทยีบกบัผู้ออกตราสารหรอืตราสารอืAนใน
ประเทศไทย การชําระหนีEตามเงืAอนไขของตราสารเหล่านีEภายในประเทศนั Eนๆ มคีวามไม่แน่นอน
ในระดบัหนึAงและความสามารถในการชําระหนีEคนืตามกําหนดเวลาจะมคีวามไม่แน่นอนมากขึEน
ตามการเปลีAยนแปลงของเศรษฐกจิในทางลบ 

B (tha) แสดงถึงระดบัความน่าเชืAอถือขั EนตํAาอย่างมนีัยสําคญัเมืAอเปรยีบเทยีบกบัผู้ออกตราสารหรอืตรา
สารอืAนในประเทศไทย การปฏิบตัิตามเงืAอนไขของตราสารหนีEและข้อผูกพนัทางการเงนิยงัคง
เป็นไปไดใ้นปจัจบุนั แต่ความมั Aนคงยงัจาํกดัอยูใ่นระดบัหนึAงเท่านั Eน และความสามารถในการชําระ
หนีEคนืตามกําหนดเวลาอยา่งต่อเนืAองนั Eนไมแ่น่นอน ขึEนอยู่กบัสภาวะทีAเอืEอต่อการดําเนินธุรกจิและ
สภาพทางเศรษฐกจิ 

CCC(tha), CC(tha), C(tha)   แสดงถงึระดบัความน่าเชืAอถอืขั EนตํAามากเมืAอเปรยีบเทยีบกบัผูอ้อกตราสารหรอื
ตราสารอืAนในประเทศไทย ความสามารถในการปฏบิตัติามขอ้ผูกพนัทางการเงนิขึEนอยู่กบัสภาวะ
ทีAเอืEอต่อการดาํเนินธุรกจิและการพฒันาทางเศรษฐกจิเพยีงอยา่งเดยีว 

D(tha) อนัดบัความน่าเชืAอถอืเหล่านีE จะถูกกําหนดให้สําหรบัองคก์รหรอืตราสารหนีEซึAงกําลงัอยู่ในภาวะ
ผดินดัชาํระหนีEในปจัจบุนั 
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กองทุนเปิด แอล เอช เฟลก็ซิเบิ�ล (LHFL) 

คาํอธิบายการจดัอนัดบัความน่าเชื8อถือระยะสั �น สาํหรบัประเทศไทย 

F1 (tha) แสดงถงึระดบัความสามารถขั EนสูงสุดในการชําระหนีEตามเงืAอนไขของตราสารตรงตามกําหนดเมืAอ

เปรยีบเทยีบกบัผูอ้อกตราสารหรอืตราสารอืAนๆในประเทศไทย ภายใต้อนัดบัความน่าเชืAอถอืนีEจะ

มอบใหส้าํหรบัอนัดบัความน่าเชืAอถอืทีAมคีวามเสีAยง “น้อยทีAสุด” เมืAอเปรยีบเทยีบกบัผูอ้อกตราสาร

อืAนในประเทศเดยีวกนัและโดยปกตแิลว้จะกําหนดใหก้บัตราสารทางการเงนิทีAออกหรอืคํEาประกนั

โดยรฐับาล ในกรณทีีAมรีะดบัความน่าเชืAอถอืสูงเป็นพเิศษจะมสีญัลกัษณ์ “+” แสดงไวเ้พิAมเตมิจาก

อนัดบัความน่าเชืAอถอืทีAกําหนด 

F2 (tha) แสดงถงึระดบัความสามารถในการชําระหนีEตามเงืAอนไขทางการเงนิของตราสารตามกําหนดเวลา

ในระดบัทีAน่าพอใจเมืAอเปรยีบเทยีบกบัผูอ้อกตราสารหรอืตราสารอืAนๆในประเทศไทย อย่างไรก็ด ี

ระดบัความน่าเชืAอถอืดงักล่าวยงัไมอ่าจเทยีบเท่ากบักรณีทีAไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเชืAอถอืทีAสูง

กว่า 

F3 (tha) แสดงถงึระดบัความสามารถในการชําระหนีEตามเงืAอนไขทางการเงนิของตราสารตามกําหนดเวลา

ในระดับปานกลางเมืAอเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอืAนๆในประเทศไทย 

ความสามารถในการชําระหนีEดงักล่าวจะมคีวามไม่แน่นอนมากขึEนไปตามความเปลีAยนแปลง

ในทางลบในระยะสั Eนมากกว่าตราสารทีAไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเชืAอถอืทีAสงูกว่า 

B (tha) แสดงถงึระดบัความสามารถในการชําระหนีEตามเงืAอนไขทางการเงนิของตราสารตามกําหนดเวลา

ทีAไม่แน่นอนเมืAอเปรยีบเทยีบกบัผู้ออกตราสารหรอืตราสารอืAนๆในประเทศไทย ความสามารถใน

การชาํระหนีEดงักล่าวจะไมแ่น่นอนมากขึEนตามการเปลีAยนแปลงทางเศรษฐกจิแลการเงนิในทางลบ

ระยะสั Eน 

C (tha) แสดงถงึระดบัความสามารถในการชําระหนีEตามเงืAอนไขทางการเงนิของตราสารตามกําหนดเวลา

ทีAไม่แน่นอนสูงเมืAอเปรยีบเทยีบกบัผูอ้อกตราสารหรอืตราสารอืAนๆในประเทศไทย ความสามารถ

ในการปฏบิตัติามขอ้ผกูพนัทางการเงนิขึEนอยู่กบัสภาวะทีAเอืEอต่อการดําเนินธุรกจิและสภาพการณ์

ทางเศรษฐกจิเท่านั Eน 

D (tha) แสดงถงึการผดินดัชาํระหนีEทีAไดเ้กดิขึEนแลว้หรอืกําลงัจะเกดิขึEน 



 

 

13 

 

กองทุนเปิด แอล เอช เฟลก็ซิเบิ�ล (LHFL) 

หมายเหตปุระกอบการจดัอนัดบัความน่าเชื8อถือในระยะยาว ในระยะสั �น สาํหรบัประเทศไทย 

เครืAองบ่งชีEพเิศษสําหรบัประเทศไทย “tha” จะถูกระบุไวต่้อจากอนัดบัความน่าเชืAอถอืทุกระดบั เพืAอแยก

ความแตกต่างออกจากการจดัอนัดบัความน่าเชืAอถอืระดบัสากล เครืAองหมาย “ + ” หรอื “ - ” อาจจะถูกระบุไว้

เพิAมเติมต่อจากอนัดบัความน่าเชืAอถือสําหรบัประเทศหนึAงๆ เพืAอแสดงถงึสถานะย่อยโดยเปรยีบเทยีบกนั

ภายในอนัดบัความน่าเชืAอถือขึEนหลกั ทั EงนีE จะไม่มกีารระบุสญัลกัษณ์ต่อท้ายดงักล่าว สําหรบัอนัดบัความ

น่าเชืAอถอืระดบั “AAA (tha)” หรอือนัดบัทีAตํAากว่า “CCC (tha)” 

สําหรบัอนัดบัความน่าเชืAอถือในระยะยาวและจะไม่มกีารระบุสญัลกัษณ์ต่อท้ายดงักล่าวสําหรบัอนัดบั

ความน่าเชืAอถอืในระยะสั Eน นอกเหนือจาก “F1 (tha)” 

สญัญาณการปรบัอนัดบัความน่าเชืAอถอื (Rating Watch) : สญัญาณการปรบัอนัดบัความน่าเชืAอถอืจะถูก
ใช้เพืAอแจ้งให้นักลงทุนทราบว่ามีความเป็นไปได้ทีAจะมีการเปลีAยนแปลงอันดับความน่าเชืAอถือและแจ้ง
แนวโน้มทศิทางของการเปลีAยนแปลงดงักล่าว สญัญาณดงักล่าวอาจระบุเป็น “สญัญาณบวก” ซึAงบ่งชีEแนวโน้ม
ในการปรบัอนัดบัความน่าเชืAอถอืใหส้งูขึEน “สญัญาณลบ” จะบ่งชีEแนวโน้มในการปรบัอนัดบัความน่าเชืAอถอืให้
ตํAาลง หรอื “สญัญาณววิฒัน์” ในกรณีทีAอนัดบัความน่าเชืAอถอือาจจะไดร้บัการปรบัขึEน ปรบัลง หรอืคงทีA โดย
ปกตสิญัญาณการปรบัอนัดบัความน่าเชืAอถอืมกัจะถูกระบุไวส้าํหรบัช่วงระยะเวลาสั Eนๆ 
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กองทุนเปิด แอล เอช เฟลก็ซิเบิ�ล (LHFL) 

รายงานสถานะการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผกูพนั 
กองทุนเปิด แอล เอช เฟลก็ซิเบิ�ล 
มลูค่า ณ วนัที8 31 สิงหาคม 2557 

 
 
 
 

รายงานสรปุเงินลงทุน 
 กองทุนเปิด แอล เอช เฟลก็ซิเบิ�ล 
มลูค่า ณ วนัที8 31 สิงหาคม 2557 

 

 

รายละเอยีดการลงทุน มลูค่าตามราคาตลาด %NAV
หลกัทรพัยห์รอืทรพัยสิ์นในประเทศ
พนัธบตัรรฐับาล - -
พนัธบตัรธนาคารแห่งประเทศไทย

อายุคงเหลอืน้อยกว่า 1 ปี 1,896,696.75 0.31
เงินฝากธนาคาร 2,482,601.35 2.50
ตั dวแลกเงิน

ตั �วแลกเงนิทีAธนาคารพาณิชยห์รอืธนาคารอืAนทีAมกีฎหมายเฉพาะจดัตั EงขึEน -                -
ตั �วแลกเงนิทีAบรษิทัเอกชนเป็นผูอ้อกและขึEนทะเบยีนใน Thai BMA หรอืตลาดตราสารหนีE -                -

ประเภทรายการค้างจ่ายหรอืหนี�สินอื8นๆ -1,377,672.30 -0.72
มูลค่าทรพัยสิ์นสุทธิ 191,832,207.19 100.00

กลุ่มของตราสารการลงทุน มูลค่าตามราคาตลาด %NAV

(ก) ตราสารภาครฐัไทย/ตราสารภาครฐัต่างประเทศ 1,896,696.75 0.99       

(ข) ตราสารทีAธนาคารทีAมกีฎหมายเฉพาะจดัตั EงขึEน ธนาคารพาณิชย์ -              -        

หรอืบรษิทัเงนิทุนเป็นผูอ้อก/สั Aงจ่าย/รบัอาวลั/คํEาประกนั

(ค) ตราสารทีAมอีนัดบัความน่าเชืAอถอือยู่ในอนัดบัทีAสามารถ -              -        

ลงทุนได ้(Investment grade)

(ง) ตราสารทีAมอีนัดบัความน่าเชืAอถอือยู่ในอนัดบัตํAากว่าอนัดบัทีA -              -        

สามารถลงทุนได ้(Investment grade) หรอืไม่ม ีRating

สดัสว่นเงนิลงทุนขั 9นสงูต่อมลูค่าทรพัยส์นิสทุธขิองกองทุนสาํหรบักลุ่มตราสารตาม (ง) เท่ากบั 15% NAV
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กองทุนเปิด แอล เอช เฟลก็ซิเบิ�ล (LHFL) 

กองทุนเปิด แอล เอช เฟลก็ซิเบิ�ล 
งบดลุ 

ณ วนัที8 31 สิงหาคม 2557 

 
 

 

(หน่วย : บาท)

ยงัไม่ไดต้รวจสอบ

สนิทรพัย์

เงนิลงทุนตามมลูค่ายุตธิรรม (ราคาทุน 182,908,773.13 บาท) 192,617,144.75

เงนิฝากธนาคาร 584,991.22

ลูกหนีEจากเงนิปนัผลและดอกเบีEย 1,154,516.52

สนิทรพัยอ์ืAน -                      

รวมสนิทรพัย์ 194,356,652.49

หนีEสนิ

ค่าใชจ้่ายคา้งจ่าย 393,630.44           

หนีEสนิอืAน 2,130,814.86         

รวมหนีEสนิ 2,524,445.30         

สนิทรพัยส์ทุธิ 191,832,207.19

สนิทรพัยสุ์ทธิ

ทุนทีAไดร้บัจากผูถ้อืหน่วยลงทุน 232,496,987.66

กาํไร(ขาดทุน) สะสม

บญัชปีรบัสมดุล 1,281,739.64

กาํไร(ขาดทุน) สะสมจากการดําเนินงาน (41,946,520.11)

สนิทรพัยส์ทุธิ 191,832,207.19

สนิทรพัยส์ทุธต่ิอหน่วย 8.2509

จาํนวนหน่วยลงทุนทีAจาํหน่ายแลว้ทั Eงหมด ณ วนัสิEนงวด (หน่วย) 23,249,698.7581
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กองทุนเปิด แอล เอช เฟลก็ซิเบิ�ล (LHFL) 

กองทุนเปิด แอล เอช เฟลก็ซิเบิ�ล 
งบกาํไรขาดทุน 

สาํหรบัรอบระยะเวลาตั �งแต่วนัที8 1 มีนาคม 2557 ถึงวนัที8 31 สิงหาคม 2557 
 

 
 

(หน่วย : บาท)

ยงัไม่ไดต้รวจสอบ

รายไดจ้ากการลงทุน

รายไดจ้ากดอกเบีEย 449,617.60

รายไดจ้ากเงนิปนัผล 3,389,193.36

รวมรายได้ 3,838,810.96

ค่าใชจ้่าย

ค่าธรรมเนียมการจดัการ                                                                               1,848,739.00

ค่าธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน์                                                                       23,109.33

ค่าธรรมเนียมนายทะเบยีน                                                                              138,655.50

ค่าสอบบญัชี 22,685.10

ค่าใชจ้่ายอืAนๆ ในการดาํเนินโครงการ 4,962.83

รวมค่าใชจ้่าย 2,038,151.76

รายไดจ้ากการลงทุนสทุธิ 1,800,659.20

รายการกาํไร(ขาดทุน)สทุธจิากเงนิลงทุน

กาํไร(ขาดทุน)สทุธทิีAเกดิขึEนทั EงสิEน 7,363,694.32

กาํไร(ขาดทุน)สทุธทิีAยงัไม่เกดิขึEนทั EงสิEน 18,960,929.14

รวมกาํไร(ขาดทุน)จากเงนิลงทุนทีAเกดิขึEนและยงัไม่เกดิขึEน 26,324,623.46

การเพิAมขึEน(ลดลง) ในสนิทรพัยส์ทุธจิากการดาํเนินงาน 28,125,282.66
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กองทุนเปิด แอล เอช เฟลก็ซิเบิ�ล (LHFL) 

กองทุนเปิด แอล เอช เฟลก็ซิเบิ�ล 
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน 

ณ วนัที8 31 สิงหาคม 2557 
 

      

ชืAอย่อ อตัราดอกเบีEย วนัครบ จาํนวนหน่วย/ (หน่วย : บาท)
หลกัทรพัย์ (%) กาํหนด มลูค่าทีAตราไว้ มลูค่ายุตธิรรม

บตัรเงินฝาก - 2.18%
    ธนาคาร ไอซบีซี(ีไทย) จาํกดั (มหาชน) 1.500 เมืAอทวงถาม 800,000.00 800,000.00
    ธนาคาร ไอซบีซี(ีไทย) จาํกดั (มหาชน) 1.500 เมืAอทวงถาม 3,400,000.00 3,400,000.00
             รวมบตัรเงนิฝาก 4,200,000.00
พนัธบตัร - 0.98%
    พนัธบตัรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดทีA 26/91/57 CB14O02B 2 ต.ค. 57 1,600,000.00 1,597,313.89
    พนัธบตัรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดทีA 14/182/57 CB14O09A 9 ต.ค. 57 300,000.00 299,382.86
             รวมพนัธบตัร 1,896,696.75
หลกัทรพัยจ์ดทะเบียน - 96.84%
เทคโนโลยสีารสนเทศและการสืAอสาร
    บรษิทั แอดวานซ ์อนิโฟร ์เซอรว์สิ จํากดั (มหาชน) ADVANC 46,800.00 9,781,200.00
    บรษิทั ชนิ คอรป์อเรชั Aน จาํกดั (มหาชน) INTUCH 330,700.00 22,735,625.00
    บรษิทัจสัมนิ อนิเตอรเ์นชั Aนแนล จาํกดั (มหาชน) JAS 1,580,800.00 10,117,120.00
ธนาคาร
    ธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) BBL 18,200.00 3,731,000.00
    ธนาคารกรุงไทย จาํกดั (มหาชน) KTB 845,000.00 19,857,500.00
พฒันาอสงัหารมิทรพัย์
    บรษิทั อมตะ คอรป์อเรชนั จาํกดั (มหาชน) AMATA 1,044,800.00 17,448,160.00
    บรษิทั เอพ ี(ไทยแลนด)์ จาํกดั (มหาชน) AP 2,598,000.00 20,784,000.00
    บรษิทั ช.การช่าง จาํกดั (มหาชน) CK 531,637.00 14,354,199.00
    บรษิทั ควอลติีEเฮา้ส ์จาํกดั (มหาชน) QH 2,961,300.00 13,148,172.00
พาณิชย์
    บรษิทั ซพี ีออลล ์จาํกดั (มหาชน) CPALL 178,200.00 8,464,500.00
    บรษิทั สยามโกลบอลเฮา้ส ์จํากดั (มหาชน) GLOBAL 715,800.00 10,593,840.00
วสัดุก่อสรา้ง
    บรษิทั ทปิโกแ้อสฟลัท ์จาํกดั (มหาชน) TASCO 70,000.00 4,112,500.00
ขนส่งและโลจสิตกิส์
    บรษิทั เอเชยี เอวเิอชั Aน จาํกดั (มหาชน) AAV 3,617,800.00 16,497,168.00
ชิEนสว่นอเิลก็ทรอนิกส์
    บรษิทั เอสวไีอ จาํกดั (มหาชน) SVI 950,000.00 4,199,000.00
การท่องเทีAยวและสนัทนาการ
    บรษิทั ด ิเอราวณั กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) ERW 1,211,200.00 5,716,864.00
อาหารและเครืAองดืAม
    บรษิทั เจรญิโภคภณัฑอ์าหาร จาํกดั (มหาชน) CPF 168,800.00 4,979,600.00
             รวมหลกัทรพัยจ์ดทะเบยีน 186,520,448.00
รวมเงนิลงทุน - 100% (ราคาทุน 182,908,773.13 บาท) 192,617,144.75                        
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กองทุนเปิด แอล เอช เฟลก็ซิเบิ�ล (LHFL) 

ความเหน็ของบริษทัจดัการกองทุนเกี8ยวกบัการลงทุน 

เพื8อเป็นทรพัยสิ์นของกองทุนเปิด แอล เอช เฟลก็ซิเบิ�ล 
 

1. นโยบายการลงทุน 

กองทนุจะลงทนุในหรอืมไีวซ้ึAงตราสารแหง่ทนุทีAมแีนวโน้มการเตบิโตทางธุรกจิ หรอืมปีจัจยัพืEนฐานด ีตราสาร

แหง่หนีE ตราสารกึAงหนีEกึAงทนุ ใบสาํคญัแสดงสทิธ ิเงนิฝากธนาคาร รวมถงึหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิอืAนหรอืการหาดอก

ผลโดยวิธีอืAนตามทีAคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืสํานักงานประกาศกําหนด ทั EงนีE การลงทุนในตราสารแห่งทุนจะมี

สดัส่วนตั Eงแต่รอ้ยละ 0 – 100 ของมลูค่าทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุน โดยผูจ้ดัการกองทุนจะปรบัสดัส่วนการลงทุนและ

กลยทุธก์ารลงทนุใหเ้หมาะสมกบัสภาวการณ์และการคาดการณ์ลงทุนในแต่ละขณะ เพืAอสรา้งผลตอบแทนทีAดจีากการ

ลงทนุ และคาํนึงถงึความเสีAยงทีAจะเกดิขึEนเป็นสาํคญั 

กองทุนอาจลงทุนหรอืมไีวซ้ึAงสญัญาซืEอขายล่วงหน้า (Derivatives) เพืAอลดความเสีAยง (Hedging) โดยเป็นไป

ตามหลกัเกณฑห์รอืไดร้บัความเหน็ชอบจากสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยจะไม่ลงทุนในหรอืมไีวซ้ึAงหลกัทรพัย์

หรือตราสารทีAเสนอขายในต่างประเทศ ตราสารทุนของบรษิัททีAไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย์ฯ (Unlisted 

securities) ตราสารทีAมลีกัษณะของสญัญาซืEอขายล่วงหน้าแฝง (Structured Notes) รวมถงึตราสารหนีEทีAมอีนัดบัความ

น่าเชืAอถอืตํAากว่าทีAสามารถลงทุนได้ (non – investment grade) และตราสารหนีEทีAไม่ได้รบัการจดัอนัดบัความ

น่าเชืAอถอื (Unrated Securities) 

ทั EงนีE กองทุนอาจมไีวซ้ึAงตราสารหนีEทีAมอีนัดบัความน่าเชืAอถอืตํAากว่าทีAสามารถลงทุนได ้(non – investment 

grade) เฉพาะกรณีทีAตราสารหนีEนั Eนไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเชืAอถอืทีAสามารถลงทุนได ้(Investment grade) ขณะทีA

กองทนุลงทนุเทา่นั Eน 

 

2. สภาพตลาดในรอบบญัชีตั �งแต่ 1 มีนาคม 2557 ถึง 31 สิงหาคม 2557 

ตลาดตราสารหนี�  

อตัราผลตอบแทนพนัธบตัรรฐับาลในช่วงเดอืน ม.ีค. 2557 ถงึ ส.ค. 2557 ปรบัตวัลดลงทั Eงในระยะสั Eนและ

ระยะยาวหรอืปรบัตวัลดลง -5 ถงึ -31 bps  โดยปจัจยัในประเทศทีAมผีลกระทบต่อตลาดตราสารหนีE ไดแ้ก่ เรืAองของ

การประชมุคณะกรรมการนโยบายการเงนิ (กนง.) ซึAงหลงัจากทีA กนง. มมีตปิรบัลดอตัราดอกเบีEยนโยบายลง 0.25% 

จาก 2.25% เหลอื 2% ในวนัทีA 12 มนีาคม 2557 สง่ผลใหอ้ตัราผลตอบแทนตราสารหนีEระยะสั Eนปรบัตวัลดลงไปดว้ย 

นอกจากนีEปรมิาณอปุทานพนัธบตัรรฐับาลทีAมอียู่อย่างจํากดัในช่วงเวลาดงักล่าวกอปรกบัความกงัวลทางการเมอืงทีA

คลายความกงัวลลงหลงัจากการเขา้มาปฏบิตัิงานของคณะรกัษาความสงบแห่งชาติ  (คสช.) ส่งผลให้อตัรา
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กองทุนเปิด แอล เอช เฟลก็ซิเบิ�ล (LHFL) 

ผลตอบแทนตราสารหนีEระยะยาวปรบัตวัลดลง ขณะทีAปจัจยัต่างประเทศมหีลายปจัจยัทีAส่งผลต่อบรรยากาศการ

ลงทนุในตลาดตราสารหนีEไทยดว้ยเชน่กนั  โดยการประชมุของคณะกรรมการนโยบายการเงนิสหรฐัฯ (FOMC)  ไดม้ี

มตใิหล้ดขนาดของมาตรการ QE จาก 6.5 หมืAนลา้นเหรยีญสหรฐั เป็น 2.5 หมืAนลา้นเหรยีญสหรฐั โดยเป็นการปรบั

ลดครั Eงละ 1 หมืAนลา้นเหรยีญสหรฐัในการประชมุ 4 ครั EงทีAผา่นมาในชว่งระยะเวลาดงักล่าว อย่างไรกต็ามการปรบัลด

ขนาดของมาตรการ QE ดงักล่าวเป็นไปตามทีAนักลงทุนได้คาดการณ์ไว้ อกีทั EงสญัญานการปรบัขึEนอตัราดอกเบีEย

นโยบายของ FOMC ก็เป็นไปตามทีAนักลงทุนคาดการณ์เช่นกนั  นอกจากนั Eนสถานการณ์ความตึงเครยีดใน

ตะวนัออกระหว่างอสิราเอล – ปาเลสไตน์ และ ยูเครน – รสัเซยี ทําใหน้ักลงทุนมกีารโยกเงนิลงทุนบางส่วนเขา้สู่

ตลาดอืAนๆรวมทั EงตลาดตราสารหนีEไทยมากขึEน สง่ผลใหอ้ตัราผลตอบแทนพนัธบตัรไทยปรบัตวัลดลง 

 

ตลาดตราสารทุน 

ในรอบ 6 เดอืนทีAผา่นมาดชันีตลาดหลกัทรพัยฯ์ ปรบัตวัเพิAมขึEนในลกัษณะทีAมคีวามผนัผวนโดยรวมคอ่นขา้ง

น้อย จากราคาปิดวนัทีA 28 ก.พ. 57 ทีAระดบั 1325.33 จุด ดชันีฯ ปรบัตวัเพิAมขึEนปิดทีAระดบั 1561.63 จุด ในวนัทีA 29 

ส.ค. 57 คดิเป็นการปรบัเพิAมขึEน 236.30 จุด หรอืรอ้ยละ 17.83 

ในการปรบัตวัเพิAมของดชันีฯ ตั Eงแต่ตน้งวดนั Eน เป็นการปรบัตวัขึEนต่อเนืAองจากตน้เดอืน ม.ค. 57 สอดคลอ้ง

กบัทศิทางตลาดหุน้ทั AวโลกทีAปรบัตวัขึEนต่อเนืAอง หลงัจากทีAนาง Jenet L.Yellen ประธาน Fed คนใหม่ ไดก้ล่าวให้

ความชดัเจน และความมั Aนใจต่อนักลงทุน ในกรณีการลดขนาดของมาตรการ QE ลง ซึAงระหว่างทีAปรบัตวัขึEนนั Eน 

ตลาดหุน้แกว่งตวัผนัผวนในกรอบแคบๆ ตามขา่วการเมอืงรายวนั และกระแสขา่วลอืต่างๆ จนกระทั Aงไดม้รีฐัประหาร

เกดิขึEนในวนัทีA 22 พ.ค. 57 และถงึแมว้่าเหตุการณ์รฐัประหารดงักล่าว จะสง่ผลใหน้กัลงทนุต่างชาตขิายหุน้ไทยอย่าง

หนัก แต่ปญัหาความไม่สงบทีAลดลง และความชดัเจนทีAมากขึEน ส่งผลใหเ้กดิความผนัผวนขึEนเพยีงระยะสั Eนเท่านั Eน 

เนืAองจากนกัลงทนุในประเทศ ทั Eงนกัลงทนุรายยอ่ย และสถาบนัฯ มมีมุมองเชงิบวกต่อเหตุการณ์ดงักล่าว และเขา้ซืEอ

หุน้ หนุนใหด้ชันีฯ ปรบัตวัขึEนต่อเนืAอง จนกระทั Aงปลายเดือน ก.ค. 57 ทีAนักลงทุนเริAมกลบัมามคีวามกงัวลต่อใน

สถานการณ์ความตงึเครยีดในตะวนัออกระหว่าง อสิราเอล – ปาเลสไตน์ , ยูเครน – รสัเซยี กดดนัใหต้ลาดหุ้น

ปรบัตวัลง 

อยา่งไรกด็ ีความกงัวลดงักล่าว สง่ผลใหต้ลาดหุน้ผนัผวนในระยะสั Eนเทา่นั Eน เนืAองจากพฒันาการของปญัหา

การเมอืงระหว่างประเทศ ไม่ไดป้ะทุรุนแรงขึEน อย่างทีAนักลงทุนกงัวล และส่งผลใหด้ชันีหุน้ไทยกลบัตวัขึEน มาปิดทีA

ระดบั 1561.63 จุด ในวนัทีA 29 ส.ค. 57 

 

 


