รายงาน 6 เดือน
ตัง แต่ 1 มีนาคม 2557 ถึง 31 สิงหาคม 2557

กองทุนเปิด แอล เอช เฟล็กซิเบิล

บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จํากัด

กองทุนเปิ ด แอล เอช เฟล็กซิ เบิล (LHFL)

กองทุนเปิ ด แอล เอช เฟล็กซิ เบิล (LHFL)
ประเภทโครงการ
วันที8 ได้รบั อนุมตั ิ ให้จดั ตัง
และจัดการกองทุนรวม
จํานวนเงิ นทุนของโครงการ
จํานวนหน่ วยลงทุน
นโยบายการลงทุน

นโยบายการจ่ายปันผล
ที มผูจ้ ดั การกองทุน
ผูด้ แู ลผลประโยชน์
นายทะเบียนหน่ วยลงทุน
ผูส้ อบบัญชี
รอบระยะเวลาบัญชี
ค่าธรรมเนี ยม

: กองทุนรวมผสม ไม่กําหนดสัดส่วนการลงทุนในตราสารแห่งทุน และมีการกระจายการลงทุนน้ อยกว่า
เกณฑ์มาตรฐาน (Specific Fund)
: 18 กุมภาพันธ์ 2556
: 235,186,502.35 ล้านบาท
: 23,518,650.2349 ล้านหน่ วย
: กองทุนจะลงทุนในหรือมีไว้ซAงึ ตราสารแห่งทุนทีมA แี นวโน้มการเติบโตทางธุรกิจ หรือมีปจั จัยพืEนฐานดี ตรา
สารแห่งหนีE ตราสารกึAงหนีEกงAึ ทุน ใบสําคัญแสดงสิทธิ เงินฝากธนาคาร รวมถึงหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ อืAน
หรือการหาดอกผลโดยวิธอี Aนื ตามทีคA ณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานประกาศกําหนด ทังE นีE การลงทุนใน
ตราสารแห่งทุนจะมีสดั ส่วนตังE แต่รอ้ ยละ 0 – 100 ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุน โดยผูจ้ ดั การกองทุน
จะปรับสัดส่วนการลงทุนและกลยุทธ์การลงทุนให้เหมาะสมกับสภาวการณ์และการคาดการณ์ลงทุนในแต่ละ
ขณะ เพือA สร้างผลตอบแทนทีดA จี ากการลงทุน และคํานึงถึงความเสียA งทีจA ะเกิดขึนE เป็ นสําคัญ
กองทุนอาจลงทุนหรือมีไว้ซงAึ สัญญาซืEอขายล่วงหน้า (Derivatives) เพืAอลดความเสียA ง (Hedging) โดยเป็ นไป
ตามหลักเกณฑ์หรือได้รบั ความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยจะไม่ลงทุนในหรือมีไว้ซAึง
หลัก ทรัพ ย์ ห รือ ตราสารทีAเสนอขายในต่ างประเทศ ตราสารทุ นของบริษัท ทีAไ ม่ไ ด้จดทะเบีย นในตลาด
หลักทรัพย์ฯ (Unlisted securities) ตราสารทีมA ลี กั ษณะของสัญญาซืEอขายล่วงหน้าแฝง (Structured Notes)
รวมถึงตราสารหนีEทมAี อี นั ดับความน่ าเชืAอถือตํAากว่าทีสA ามารถลงทุนได้ (non – investment grade) และตรา
สารหนีEทไAี ม่ได้รบั การจัดอันดับความน่ าเชือA ถือ (Unrated Securities)
ทังE นีE กองทุนอาจมีไว้ซAงึ ตราสารหนีEทมAี อี นั ดับความน่ าเชืAอถือตํAากว่าทีสA ามารถลงทุนได้ (non – investment
grade) เฉพาะกรณีทAตี ราสารหนีEนันE ได้รบั การจัดอันดับความน่ าเชืAอถือทีAสามารถลงทุนได้ (Investment
grade) ขณะทีกA องทุนลงทุนเท่านันE
: ไม่ม ี
: น.ส.เพียงดาว วัฒนายากร น.ส.รณิษฐา เพชรณรงค์ นายวิชญะ วงศ์ภาณุวชิ ญ์ นายวิรตั น์ วิทยศรีธาดา
และนายอานุ ภาพ โฉมศรี
: ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน)
: บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จํากัด
: บริษทั เอเอสวี แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จํากัด
: 1 มีนาคม 2557 ถึง 31 สิงหาคม 2557
: - ค่าธรรมเนียมการจัดการ ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.50 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนรวมทีA
คํานวณได้เป็ นรายวัน
- ค่าธรรมเนียมผูด้ ูแลผลประโยชน์ ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.10 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุน
รวมทีคA าํ นวณได้เป็ นรายวัน
- ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.15 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนรวม
- ค่าธรรมเนียมการขายหน่ วยลงทุน ในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.0 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนรวม
- ค่าธรรมเนียมการรับซืEอคืนหน่ วยลงทุน - ไม่ม ี 1

กองทุนเปิ ด แอล เอช เฟล็กซิ เบิล (LHFL)

เรียน ท่านผูถ้ อื หน่ วยลงทุน
กองทุนเปิด แอล เอช เฟล็กซิเบิลE
บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จํากัด ขอนํ าส่ง “รายงานสรุปสถานะการลงทุน”
เพืAอรายงานผลการดําเนินงานของกองทุนตังE แต่วนั ทีA 1 มีนาคม 2557 ถึงวันทีA 31 สิงหาคม 2557 มาเพืAอ
โปรดทราบ
บริษทั ขอขอบพระคุณท่านผู้ถอื หน่ วยลงทุนเป็ นอย่างสูง ทีAได้มอบความไว้วางใจให้บริษทั บริหารเงิน
ลงทุ น ของท่ า น บริษัท ยัง คงยืน ยัน ในความตังE ใจและทุ่ ม เทความสามารถเพืAอ บริห ารเงิน ของท่ า นอย่ า งมี
ประสิทธิภาพสูงทีAสุดต่ อไป และหากท่านมีขอ้ สงสัยประการใด ท่านสามารถติดต่อมาได้ทAบี ริษทั หลักทรัพย์
จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จํากัด หมายเลขโทรศัพท์ 02-286-3484 หรือทีอA เี มล์ lhfund@lhfund.co.th

ขอแสดงความนับถือ
บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จํากัด
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กองทุนเปิ ด แอล เอช เฟล็กซิ เบิล (LHFL)

ตารางเปรียบเทียบผลการดําเนิ นงานของ
กองทุนเปิ ด แอล เอช เฟล็กซิ เบิล
วันจด
ทะเบียน
กองทุน

กองทุนรวม
LHFL
เกณฑ์มาตรฐาน(1)
Information Ratio
ความผันผวนของ
ผลการดําเนินงาน

ผลการดําเนินงาน ณ วันทีA 29 สิงหาคม 2557
มูลค่าหน่วย
ลงทุน/หน่วย ย้อนหลัง ย้อนหลัง ย้อนหลัง
ตังE แต่จดั ตังE
(บาท)
3 เดือน 6 เดือน
1 ปี
กองทุน

6 มี.ค. 56
-

8.2024
-

9.77%
5.61%
0.64

16.95%
9.86%
1.04

19.49%
13.10%
0.64

-17.97%
2.54%
-1.50

-

-

12.31%

12.84%

18.72%

22.83%

หมายเหตุ : (1) 25% ใน TBDC Government Bond Index (Total Return Index) 25% ในอัตราดอกเบีEยเงินฝากเฉลียA ประเภทบุคคลธรรมดา
วงเงิน 1 ล้านบาท ระยะเวลา 1 ปี ของธนาคารพาณิชย์ 3 แห่ง ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) ธนาคารกสิกรไทย
จํากัด (มหาชน) และธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) และ 50% ในดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET Index)

- เอกสารการวัดผลการดําเนิ นงานของกองทุนรวมฉบับนี ได้จดั ทําขึนตามมาตรฐานการวัดผลการดําเนิ นงานของ
กองทุนรวมของสมาคมบริษทั จัดการลงทุน
- ผลการดําเนิ นงานในอดีตของกองทุนรวมไม่ได้เป็ นสิ8 งยืนยันถึงผลการดําเนิ นงานในอนาคต
- การลงทุนมีความเสี8ยง ผูล้ งทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนตัดสิ นใจลงทุน

รายงานการลงทุนที8ไม่เป็ นไปตามนโยบายการลงทุน
กองทุนเปิ ด แอล เอช เฟล็กซิ เบิล
รอบ 6 เดือน ระหว่าง วันที8 1 มีนาคม 2557 ถึงวันที8 31 สิ งหาคม 2557
วันทีA

รายละเอียด
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การดําเนินการแก้ไข

กองทุนเปิ ด แอล เอช เฟล็กซิ เบิล (LHFL)

การรับผลประโยชน์ ตอบแทนเนื8 องจากการใช้บริ การบุคคลอื8นๆ (Soft Commission) ของ
กองทุนเปิ ด แอล เอช เฟล็กซิ เบิล
บริษทั ที8ให้ผลประโยชน์
บริษทั หลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จํากัด (มหาชน)
บริษทั หลักทรัพย์ ทรีนีตEี จํากัด
บริษทั หลักทรัพย์ ฟินนั เซีย ไซรัส จํากัด (มหาชน)
บริษทั หลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
บริษทั หลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
บริษทั หลักทรัพย์ ทิสโก้ จํากัด (มหาชน)
บริษทั หลักทรัพย์ ภัทร จํากัด (มหาชน)
บริษทั หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
บริษทั หลักทรัพย์ ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จํากัด
บริษทั หลักทรัพย์ บัวหลวง จํากัด
บริษทั หลักทรัพย์ เอเชีย เวลท์ จํากัด
ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)
ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน)
ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน)
ธนาคารกรงไทย จํากัด (มหาชน)
ธนาคารทิสโก้ จํากัด (มหาชน)
ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน)
ธนาคารยูโอบี จํากัด (มหาชน)
ธนาคารออมสิน
ธนาคารเกียรตินาคิน จํากัด (มหาชน)

บทวิเคราะห์และ จัดเยี8ยม
สัมมนา
ข้อมูลข่าวสาร ชมบริษทั











































เหตุผลในการรับผลประโยชน์
เพืAอประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
เพืAอประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
เพืAอประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
เพืAอประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
เพืAอประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
เพืAอประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
เพืAอประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
เพืAอประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
เพืAอประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
เพืAอประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
เพืAอประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
เพืAอประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
เพืAอประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
เพืAอประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
เพืAอประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
เพืAอประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
เพืAอประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
เพืAอประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
เพืAอประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
เพืAอประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
เพืAอประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

รายงานรายชื8อของบุคคลที8เกี8ยวข้อง ที8มีการทําธุรกรรมกับกองทุนรวม
กองทุนเปิ ด แอล เอช เฟล็กซิเบิลE มีการทําธุรกรรมกับบุคคลทีเA กีAยวข้องในรอบระยะเวลาตังE แต่วนั ทีA 1 มีนาคม
2557 ถึงวันทีA 31 สิงหคม 2557 ตามรายชืAอ ดังนีE
-

ไม่ม ี

-

หมายเหตุ : ผูล้ งทุนสามารถตรวจสอบการทําธุรกรรมกับบุคคลทีเA กียA วข้องกับกองทุนรวม ได้ทบAี ริษทั จัดการโดยตรง
หรือทีA web site ของบริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จํากัด www.lhfund.co.th และสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. www.sec.or.th
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การใช้สิทธิ ออกเสียงในที8ประชุมผูถ้ ือหุ้น
ผูล้ งทุนสามารถตรวจดูแนวทางในการใช้สทิ ธิออกเสียงและการดําเนินการใช้สทิ ธิออกเสียงได้ทAี Website
ของบริษทั จัดการ www.lhfund.co.th

กองทุนเปิ ด แอล เอช เฟล็กซิ เบิล
ค่าใช้จ่ายที8เรียกเก็บจากกองทุนรวม
สําหรับรอบระยะเวลาตัง แต่วนั ที8 1 มีนาคม 2557 ถึงวันที8 31 สิ งหาคม 2557
ร้อยละของ
ค่าใช้จ่ายทีเA รียกเก็บจากกองทุน*
จํานวนเงิน
Fund's Direct Expenses
(หน่วย : พันบาท) มูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ ตามโครงการ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee)
1,848.74
1.079
ไม่เกินร้อยละ 2.50
ค่าธรรมเนียมผูด้ แู ลผลประโยชน์ (Trustee Fee)
23.11
0.013
ไม่เกินร้อยละ 0.10
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (Registrar Fee)
138.66
0.081
ไม่เกินร้อยละ 0.15
ค่าสอบบัญชี (Audit Fee)
22.68
0.013
ตามทีจA ่ายจริง
ค่าทีปA รึกษาการลงทุน (Advisory Fee)
ไม่มี
ไม่ม ี
ไม่ม ี
ค่าจัดตังE และจดทะเบียนกองทุน (Setup and Registered Fund)
0.00
0.000
ตามทีจA ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายอืAนๆ ในการดําเนินโครงการ (Others Operating Expense)
4.96
0.003
ตามทีจA ่ายจริง
รวมค่าใช้จ่ายทังE หมด**
2,038.15
1.189
หมายเหตุ
* ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ รวมภาษีมลู ค่าเพิมA ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอAนื ใดในทํานองเดียวกัน(ถ้ามี)
ส่วนค่าธรรมเนียมตามโครงการเป็ นอัตราทียA งั ไม่รวมภาษีมลู ค่าเพิมA
** ไม่รวมค่านายหน้าซืEอขายหลักทรัพย์ และค่าธรรมเนียมต่างๆ ทีเA กิดขึนE จากการซืEอขายหลักทรัพย์

รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่ าเชื8อถือของตราสารทุกตัวใน Portfolio
กองทุนเปิ ด แอล เอช เฟล็กซิ เบิล
มูลค่า ณ วันที8 31 สิ งหาคม 2557
ประเภท

ผูอ้ อก

อันดับ
ความน่ าเชื8อถือ

พันธบัตร
เงินฝากธนาคาร
ใบรับฝากเงิน

ธนาคารแห่งประเทศไทย
ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน)
ธนาคาร ไอซีบซี ี (ไทย)
6

AA(tha)
AAA

มูลค่าตาม
ราคาตลาด
1,896,696.75
585,904.60
4,206,830.14

กองทุนเปิ ด แอล เอช เฟล็กซิ เบิล (LHFL)

รายชื8อหุ้นที8ลงทุน 10 อันดับแรก พร้อมสัดส่วนการลงทุน
กองทุนเปิ ด แอล เอช เฟล็กซิ เบิล
มูลค่า ณ วันที8 31 สิ งหาคม 2557
ลําดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ชื8อหลักทรัพย์
บริษทั อินทัช โฮลดิงE ส์ จํากัด (มหาชน)
บริษทั เอพี (ไทยแลนด์) จก.(มหาชน)
ธนาคาร กรุงไทย จํากัด (มหาชน)
บริษทั อมตะ คอร์ปอเรชัน จํากัด (มหาชน)
บริษทั เอเชีย เอวิเอชันA จํากัด (มหาชน)
บริษทั ช.การช่าง จํากัด (มหาชน)
บริษทั ควอลิตเEี ฮ้าส์ จํากัด (มหาชน)
บริษทั สยามโกลบอลเฮ้าส์ จํากัด (มหาชน)
บริษทั จัสมิน อินเตอร์เนชันแนล
A
จํากัด (มหาชน)
บริษทั แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วสิ จํากัด (มหาชน)

ชื8อย่อ
INTUCH
AP
KTB
AMATA
AAV
CK
QH
GLOBAL
JAS
ADVANC

ร้อยละของเงิ นลงทุน
11.85
10.83
10.35
9.10
8.60
7.48
6.85
5.52
5.27
5.10

ค่านายหน้ าซือขายหลักทรัพย์
กองทุนเปิ ด แอล เอช เฟล็กซิ เบิล
ตัง แต่วนั ที8 1 มีนาคม 2557 ถึงวันที8 31 สิ งหาคม 2557
ลําดับ
1
2
3
4
5
6
7
8

ชื8อบริษทั นายหน้ า
บริษทั หลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จํากัด (มหาชน)
บริษทั หลักทรัพย์ เอเชีย เวลท์ จํากัด
บริษทั หลักทรัพย์ บัวหลวง จํากัด
บริษทั หลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
บริษทั หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
บริษทั หลักทรัพย์ ภัทร จํากัด (มหาชน)
บริษทั หลักทรัพย์ ทิสโก้ จํากัด (มหาชน)
บริษทั หลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
รวม

หมายเหตุ *รวมภาษีมลู ค่าเพิมA
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ปริมาณการซือขาย ค่านายหน้ า อัตราส่วน
(บาท)
(บาท)*
(%)
29,899,038.29
33,828.33
4.33
39,705,540.00
42,484.95
5.43
11,095,260.00
23,743.86
3.04
95,186,984.89 152,775.12
19.54
28,738,725.73
49,200.69
6.29
110,067,168.38 235,543.72
30.13
63,636,821.74 136,182.77
17.42
84,112,350.49 108,000.25
13.82
462,441,889.52 781,759.69
100.00

กองทุนเปิ ด แอล เอช เฟล็กซิ เบิล (LHFL)

รายละเอียดการลงทุนในหลักทรัพย์
อัตราส่วน
(%)

รายละเอียด
เงิ นฝากออมทรัพย์
ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน)
รวมเงิ นฝากออมทรัพย์
ใบรับฝากธนาคาร
ธนาคาร ไอซีบซ
ี ี (ไทย)
รวมใบรับฝากธนาคาร
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดทีA 14/182/57
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดทีA 26/91/57
รวมพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย
หุ้นสามัญ
การท่องเที8ยวและสันทนาการ
บริษท
ั ดิ เอราวัณ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)
ขนส่งและโลจิ สติ กส์
บริษท
ั เอเชีย เอวิเอชั Aน จํากัด (มหาชน)
ชิ นส่วนอิ เลคทรอนิ คส์
บริษท
ั เอสวีไอ จํากัด (มหาชน)
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื8อสาร
บริษท
ั แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วสิ จํากัด (มหาชน)
บริษท
ั อินทัช โฮลดิงE ส์ จํากัด (มหาชน)
บริษท
ั จัสมิน อินเตอร์เนชั Aนแนล จํากัด (มหาชน)
ธนาคาร
ธนาคาร กรุงเทพ จํากัด (มหาชน)
ธนาคาร กรุงไทย จํากัด (มหาชน)

จํานวนเงิ นต้น หรือ
จํานวนหุ้น/หน่ วย

มูลค่ายุติธรรม
(บาท)

0.31
0.31

584,991.22

585,904.60
585,904.60

2.19
2.19

4,200,000.00

4,206,830.14
4,206,830.14

0.83
0.16
0.99

300.00
1,600.00

299,382.86
1,597,313.89
1,896,696.75

ERW

2.98

1,211,200.00

5,716,864.00

AAV

8.60

3,617,800.00

16,497,168.00

SVI

2.19

950,000.00

4,199,000.00

ADVANC
INTUCH
JAS

5.10
11.85
5.27
22.22

46,800.00
330,700.00
1,580,800.00

9,781,200.00
22,735,625.00
10,117,120.00
42,633,945.00

BBL
KTB

1.94
10.35
12.30

18,200.00
845,000.00

3,731,000.00
19,857,500.00
23,588,500.00

ธุรกิ จการเกษตร
บริษท
ั เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จํากัด (มหาชน)
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
บริษท
ั อมตะ คอร์ปอเรชัน จํากัด (มหาชน)
บริษท
ั ช.การช่าง จํากัด (มหาชน)
บริษท
ั เอพี (ไทยแลนด์) จก.(มหาชน)
บริษท
ั ควอลิตEเี ฮ้าส์ จํากัด (มหาชน)

CPF

2.60

168,800.00

4,979,600.00

AMATA
CK
AP
QH

9.10
7.48
10.83
6.85
34.27

1,044,800.00
531,637.00
2,598,000.00
2,961,300.00

17,448,160.00
14,354,199.00
20,784,000.00
13,148,172.00
65,734,531.00

พาณิ ชย์
บริษท
ั สยามโกลบอลเฮ้าส์ จํากัด (มหาชน)
บริษท
ั ซี.พี.เซเว่นอีเลฟเว่น จํากัด (มหาชน)

GLOBAL
CPALL

5.52
4.41
9.94

715,800.00
178,200.00

10,593,840.00
8,464,500.00
19,058,340.00

TASCO

2.14

70,000.00

4,112,500.00

วัสดุก่อสร้าง
ั จํากัด (มหาชน)
บริษท
ั ทิปโก้แอสฟลท์
รวมหลักทรัพย์จดทะเบียน
รวมหุ้นสามัญ
รวมเงิ นลงทุน
รายการค้างจ่ายหรือหนี สินอื8นๆ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
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97.23

186,520,448.00

100.72
-0.72
100.00

193,209,879.49
(1,377,672.30)
191,832,207.19
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สถาบันการจัดอันดับความน่ าเชื8อถือ TRIS Rating
คําอธิ บายการจัดอันดับเครดิ ตตราสารหนี ระยะกลางและยาวมีอายุตงั  แต่ 1 ปี ขึนไป
AAA อันดับเครดิตสูงสุด มีความเสียA งตํAาทีสA ุด ผูอ้ อกตราสารหนีEมคี วามสามารถในการชําระดอกเบียE และคืน
เงินต้นในเกณฑ์สูงสุด และได้รบั ผลกระทบน้ อยมากจากการเปลีAยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และ
สิงA แวดล้อมอืAนๆ
AA มีความเสียA งตํAามาก ผูอ้ อกตราสารหนีEมคี วามสามารถในการชําระดอกเบียE และคืนเงินต้นในเกณฑ์สูง
มาก แต่อาจได้รบั ผลกระทบจากการเปลียA นแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิงA แวดล้อมอืAนๆ มากกว่า
อันดับเครดิตทีอA ยูใ่ นระดับ AAA
A
มีความเสียA งในระดับตํAา ผูอ้ อกตราสารหนีEมคี วามสามารถในการชําระดอกเบียE และคืนเงินต้นในเกณฑ์
สูง แต่อาจได้รบั ผลกระทบจากการเปลีAยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิงA แวดล้อมอืAนๆ มากกว่า
อันดับเครดิตทีอA ยูใ่ นระดับสูงกว่า
BBB มีความเสีAยงในระดับปานกลาง ผู้ออกตราสารหนีEมคี วามสามารถในการชําระดอกเบีEยและคืนเงินต้น
ในเกณฑ์ทเAี พียงพอ แต่มคี วามอ่อนไหวต่อการเปลียA นแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิงA แวดล้อมอืAนๆ
มากกว่า และอาจมีความสามารถในการชําระหนีEอ่อนแอลงเมืAอเทียบกับอันดับเครดิตทีอA ยู่ในระดับสูง
กว่า
BB มีความเสียA งในระดับสูง ผูอ้ อกตราสารหนีEมคี วามสามารถในการชําระดอกเบียE และคืนเงินต้นในเกณฑ์
ตํA า กว่ า ระดับ ปานกลาง และจะได้ร บั ผลกระทบจากการเปลีAย นแปลงทางธุ ร กิจ เศรษฐกิจ และ
สิงA แวดล้อมอืAนๆ ค่อนข้างชัดเจน ซึงA อาจส่งให้ความสามารถในการชําระหนีEอยูใ่ นเกณฑ์ทไAี ม่เพียงพอ
B
มีความเสีAยงในระดับสูงมาก ผู้ออกตราสารหนีEมคี วามสามารถในการชําระดอกเบียE และคืนเงินต้นใน
เกณฑ์ตA ํา และอาจจะหมดความสามารถหรือความตังE ใจในการชําระหนีEได้ตามการเปลียA นแปลงของ
สถานการณ์ทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิงA แวดล้อมอืAนๆ
C
มีความเสีAยงในการผิดนัดชําระหนีEสูงทีAสุด ผู้ออกตราสารหนีEไม่มคี วามสามารถในการชําระดอกเบีEย
และคืนเงินต้นตามกําหนดอย่างชัดเจน โดยต้องอาศัยเงืAอนไขทีเA อืEออํานวยทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และ
สิงA แวดล้อมอืAนๆ อย่างมากจึงจะมีความสามารถในการชําระหนีEได้
D
เป็ นระดับทีอA ยูใ่ นสภาวะผิดนัดชําระหนีE โดยผูอ้ อกตราสารหนีEไม่สามารถชําระดอกเบียE และคืนเงินต้น
ได้ตามกําหนด
อันดับเครดิตจาก AA ถึง C อาจมีเครือ งหมายบวก (+) หรือลบ (-) ต่อท้ายเพือ จําแนกความแตกต่างของ
คุณภาพของอันดับเครดิตภายในระดับเดียวกัน

9

กองทุนเปิ ด แอล เอช เฟล็กซิ เบิล (LHFL)

คําอธิ บายการจัดอันดับเครดิ ตตราสารหนี ระยะสัน มีอายุตาํ8 กว่า 1 ปี
T1

ผูอ้ อกตราสารหนีEมสี ถานะทังE ทางด้านการตลาดและการเงินทีแA ข็งแกร่งในระดับดีมาก และนักลงทุน
จะได้รบั ความคุม้ ครองจากการผิดนัดชําระหนีEทดAี กี ว่าอันดับเครดิตในระดับอืAน ผู้ออกตราสารทีไA ด้รบั
อันดับเครดิตในระดับดังกล่าวซึAงมีเครืAองหมาย “+” ด้วยจะได้รบั ความคุ้มครองด้านการผิดนัดชําระ
หนีEทสAี งู ยิงA ขึนE

T2

ผูอ้ อกตราสารหนีEมสี ถานะทังE ทางด้านการตลาดและการเงินทีแA ข็งแกร่งในระดับดี และมีความสามารถ
ในการชําระหนีEระยะสันE ในระดับทีนA ่ าพอใจ

T3

ผูอ้ อกตราสารหนีEมคี วามสามารถในการชําระหนีEระยะสันE ในระดับทียA อมรับได้

T4

ผูอ้ อกตราสารหนีEมคี วามสามารถในการชําระหนีEระยะสันE ทีคA ่อนข้างอ่อนแอ

อันดับเครดิตทุกประเภททีจ ดั โดย TRIS Rating เป็ นอันดับเครดิตตราสารหนี9ในตระกูลเงินบาท ซึง
สะท้อนความสามารถในการชําระหนี9ของผูอ้ อกตราสารโดยไม่รวมความเสีย งในการเปลีย นแปลงการชําระหนี9
จากสกุลเงินบาทเป็ นสกุลเงินตราต่างประเทศ
นอกจากกนีE TRIS Rating ยังกําหนด “แนวโน้มอันดับเครดิต” (Rating Outlook) เพืAอสะท้อนความ
เป็ นไปได้ของการเปลีAยนแปลงอันดับเครดิตของผู้ออกตราสารในระยะปานกลางหรือระยะยาว โดย TRIS
Rating จะพิจารณาถึงโอกาสทีจA ะเกิดการเปลียA นแปลงของภาวะอุตสาหกรรมและสภาพแวดล้อมทางธุรกิจใน
อนาคตของผู้ออกตราสารทีAอาจกระทบต่อความสามารถในการชําระหนีE ทังE นีE แนวโน้ มอันดับเครดิตทีAออก
ให้แ ก่ ห น่ ว ยงานหนึAง ๆ จะเทียบเท่ากับความสามารถในการชําระหนีEของหน่ วยงานนันE ๆ แนวโน้ มอันดับ
เครดิตแบ่งออกเป็ น 4 ระดับ ได้แก่
Positive

หมายถึง

อันดับเครดิตอาจปรับขึนE

Stable

หมายถึง

อันดับเครดิตอาจไม่เปลียA นแปลง

Negative

หมายถึง

อันดับเครดิตอาจปรับลดลง

Developing

หมายถึง

อันดับเครดิตอาจปรับขึนE ปรับลดลง หรือไม่เปลียA นแปลง
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สถาบันการจัดอันดับความน่ าเชื8อถือ Fitch Rating
คําอธิ บายการจัดอันดับความน่ าเชื8อถือระยะยาว สําหรับประเทศไทย
AAA(tha) แสดงถึงระดับความน่ าเชืAอถือขันE สูงสุดของอันดับความน่ าเชืAอถือภายในประเทศไทย ซึงA กําหนด
โดย Fitch โดยอันดับความน่ าเชืAอถือนีEจะมอบให้กบั อันดับความน่ าเชืAอถือทีAมคี วามเสีAยง “น้ อย
ทีAสุ ด ” เมืAอ เปรียบเทียบกับผู้อ อกตราสารหรือ ตราสารอืAน ในประเทศไทย และโดยปกติแ ล้ว จะ
กําหนดให้แก่ตราสารทางการเงินทีอA อกหรือคํEาประกันโดยรัฐบาล
AA(tha) แสดงถึงระดับความน่ าเชืAอถือขันE สูงมากเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอืAนในประเทศ
ไทย โดยระดับความน่ าเชืAอถือของตราสารทางการเงินขันE นีEต่างจากผูอ้ อกตราสารหรือตราสารอืAน
ทีไA ด้รบั การจัดอันดับความน่ าเชืAอถือขันE สูงสุดของประเทศไทยเพียงเล็กน้อย
BBB (tha) แสดงถึงระดับความน่ าเชืAอถือขันE ปานกลางเมืAอเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอืAนใน
ประเทศไทย อย่างไรก็ดมี คี วามเป็ นไปได้มากว่าการเปลียA นแปลงของสถานการณ์หรือสภาพทาง
เศรษฐกิจจะมีผลกระทบต่อความสามารถในการชําระหนีEได้ตรงตามกําหนดเวลาของตราสารทาง
การเงินเหล่านีEมากกว่าตราสารหนีEอAนื ทีไA ด้รบั การจัดอันดับความน่ าเชืAอถือในประเภททีสA งู กว่า
BB (tha) แสดงถึงระดับความน่ าเชืAอถือค่อนข้างตํAาเมืAอเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอืAนใน
ประเทศไทย การชําระหนีEตามเงืAอนไขของตราสารเหล่านีEภายในประเทศนันE ๆ มีความไม่แน่ นอน
ในระดับหนึAงและความสามารถในการชําระหนีEคนื ตามกําหนดเวลาจะมีความไม่แน่ นอนมากขึEน
ตามการเปลียA นแปลงของเศรษฐกิจในทางลบ
B (tha)

แสดงถึงระดับความน่ าเชืAอถือขันE ตํAาอย่างมีนัยสําคัญเมืAอเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตรา
สารอืAนในประเทศไทย การปฏิบตั ิต ามเงืAอนไขของตราสารหนีE และข้อผูกพันทางการเงินยังคง
เป็ นไปได้ในปจั จุบนั แต่ความมันคงยั
A งจํากัดอยูใ่ นระดับหนึAงเท่านันE และความสามารถในการชําระ
หนีEคนื ตามกําหนดเวลาอย่างต่อเนืAองนันE ไม่แน่ นอน ขึนE อยู่กบั สภาวะทีเA อืEอต่อการดําเนินธุรกิจและ
สภาพทางเศรษฐกิจ

CCC(tha), CC(tha), C(tha) แสดงถึงระดับความน่ าเชืAอถือขันE ตํAามากเมืAอเปรียบเทียบกับผูอ้ อกตราสารหรือ
ตราสารอืAนในประเทศไทย ความสามารถในการปฏิบตั ติ ามข้อผูกพันทางการเงินขึนE อยู่กบั สภาวะ
ทีเA อือE ต่อการดําเนินธุรกิจและการพัฒนาทางเศรษฐกิจเพียงอย่างเดียว
D(tha)

อันดับความน่ าเชืAอถือเหล่านีE จะถูกกําหนดให้สําหรับองค์กรหรือตราสารหนีEซAงึ กําลังอยู่ในภาวะ
ผิดนัดชําระหนีEในปจั จุบนั
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คําอธิ บายการจัดอันดับความน่ าเชื8อถือระยะสัน สําหรับประเทศไทย
F1 (tha) แสดงถึงระดับความสามารถขันE สูงสุดในการชําระหนีEตามเงืAอนไขของตราสารตรงตามกําหนดเมืAอ
เปรียบเทียบกับผูอ้ อกตราสารหรือตราสารอืAนๆในประเทศไทย ภายใต้อนั ดับความน่ าเชืAอถือนีEจะ
มอบให้สาํ หรับอันดับความน่ าเชืAอถือทีมA คี วามเสียA ง “น้อยทีสA ุด” เมืAอเปรียบเทียบกับผูอ้ อกตราสาร
อืAนในประเทศเดียวกันและโดยปกติแล้วจะกําหนดให้กบั ตราสารทางการเงินทีอA อกหรือคํEาประกัน
โดยรัฐบาล ในกรณีทมAี รี ะดับความน่ าเชืAอถือสูงเป็ นพิเศษจะมีสญ
ั ลักษณ์ “+” แสดงไว้เพิมA เติมจาก
อันดับความน่ าเชืAอถือทีกA ําหนด
F2 (tha) แสดงถึงระดับความสามารถในการชําระหนีEตามเงืAอนไขทางการเงินของตราสารตามกําหนดเวลา
ในระดับทีนA ่ าพอใจเมืAอเปรียบเทียบกับผูอ้ อกตราสารหรือตราสารอืAนๆในประเทศไทย อย่างไรก็ด ี
ระดับความน่ าเชืAอถือดังกล่าวยังไม่อาจเทียบเท่ากับกรณีทไAี ด้รบั การจัดอันดับความน่ าเชืAอถือทีสA ูง
กว่า
F3 (tha) แสดงถึงระดับความสามารถในการชําระหนีEตามเงืAอนไขทางการเงินของตราสารตามกําหนดเวลา
ในระดั บ ปานกลางเมืA อ เปรี ย บเที ย บกั บ ผู้ อ อกตราสารหรือ ตราสารอืA น ๆในประเทศไทย
ความสามารถในการชําระหนีE ดงั กล่ าวจะมีค วามไม่แ น่ นอนมากขึEนไปตามความเปลีAยนแปลง
ในทางลบในระยะสันE มากกว่าตราสารทีไA ด้รบั การจัดอันดับความน่ าเชืAอถือทีสA งู กว่า
B (tha)

แสดงถึงระดับความสามารถในการชําระหนีEตามเงืAอนไขทางการเงินของตราสารตามกําหนดเวลา
ทีไA ม่แน่ นอนเมืAอเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอืAนๆในประเทศไทย ความสามารถใน
การชําระหนีEดงั กล่าวจะไม่แน่ นอนมากขึนE ตามการเปลียA นแปลงทางเศรษฐกิจแลการเงินในทางลบ
ระยะสันE

C (tha)

แสดงถึงระดับความสามารถในการชําระหนีEตามเงืAอนไขทางการเงินของตราสารตามกําหนดเวลา
ทีไA ม่แน่ นอนสูงเมืAอเปรียบเทียบกับผูอ้ อกตราสารหรือตราสารอืAนๆในประเทศไทย ความสามารถ
ในการปฏิบตั ติ ามข้อผูกพันทางการเงินขึนE อยู่กบั สภาวะทีเA อืEอต่อการดําเนินธุรกิจและสภาพการณ์
ทางเศรษฐกิจเท่านันE

D (tha)

แสดงถึงการผิดนัดชําระหนีEทไAี ด้เกิดขึนE แล้วหรือกําลังจะเกิดขึนE
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หมายเหตุประกอบการจัดอันดับความน่ าเชื8อถือในระยะยาว ในระยะสัน สําหรับประเทศไทย
เครือA งบ่งชีพE เิ ศษสําหรับประเทศไทย “tha” จะถูกระบุไว้ต่อจากอันดับความน่ าเชืAอถือทุกระดับ เพืAอแยก
ความแตกต่างออกจากการจัดอันดับความน่ าเชืAอถือระดับสากล เครือA งหมาย “ + ” หรือ “ - ” อาจจะถูกระบุไว้
เพิมA เติมต่ อจากอันดับความน่ าเชืAอถือสําหรับประเทศหนึAงๆ เพืAอแสดงถึงสถานะย่อยโดยเปรียบเทียบกัน
ภายในอันดับความน่ าเชืAอถือขึEนหลัก ทังE นีE จะไม่มกี ารระบุสญ
ั ลักษณ์ต่อท้ายดังกล่าว สําหรับอันดับความ
น่ าเชืAอถือระดับ “AAA (tha)” หรืออันดับทีตA A ํากว่า “CCC (tha)”
สําหรับอันดับความน่ าเชืAอถือในระยะยาวและจะไม่มกี ารระบุสญ
ั ลักษณ์ต่อท้ายดังกล่าวสําหรับอันดับ
ความน่ าเชืAอถือในระยะสันE นอกเหนือจาก “F1 (tha)”
สัญญาณการปรับอันดับความน่ าเชืAอถือ (Rating Watch) : สัญญาณการปรับอันดับความน่ าเชืAอถือจะถูก
ใช้เ พืAอ แจ้ง ให้นั ก ลงทุ นทราบว่ ามีค วามเป็ น ไปได้ทAีจ ะมีก ารเปลีAย นแปลงอันดับ ความน่ า เชืAอ ถือ และแจ้ง
แนวโน้มทิศทางของการเปลียA นแปลงดังกล่าว สัญญาณดังกล่าวอาจระบุเป็ น “สัญญาณบวก” ซึงA บ่งชีแE นวโน้ม
ในการปรับอันดับความน่ าเชืAอถือให้สงู ขึนE “สัญญาณลบ” จะบ่งชีแE นวโน้มในการปรับอันดับความน่ าเชืAอถือให้
ตํAาลง หรือ “สัญญาณวิวฒ
ั น์” ในกรณีทอAี นั ดับความน่ าเชืAอถืออาจจะได้รบั การปรับขึนE ปรับลง หรือคงทีA โดย
ปกติสญ
ั ญาณการปรับอันดับความน่ าเชืAอถือมักจะถูกระบุไว้สาํ หรับช่วงระยะเวลาสันE ๆ
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รายงานสถานะการลงทุน การกู้ยืมเงิ น และการก่อภาระผูกพัน
กองทุนเปิ ด แอล เอช เฟล็กซิ เบิล
มูลค่า ณ วันที8 31 สิ งหาคม 2557
รายละเอียดการลงทุน
มูลค่าตามราคาตลาด %NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ
พันธบัตรรัฐบาล
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี
1,896,696.75
0.31
เงิ นฝากธนาคาร
2,482,601.35
2.50
ตั dวแลกเงิ น
ตั วแลกเงินทีธA นาคารพาณิชย์หรือธนาคารอืAนทีมA กี ฎหมายเฉพาะจัดตังE ขึนE
ตั วแลกเงินทีบA ริษทั เอกชนเป็ นผูอ้ อกและขึนE ทะเบียนใน Thai BMA หรือตลาดตราสารหนีE
ประเภทรายการค้างจ่ายหรือหนี สินอื8นๆ
-1,377,672.30 -0.72
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
191,832,207.19 100.00

รายงานสรุปเงิ นลงทุน
กองทุนเปิ ด แอล เอช เฟล็กซิ เบิล
มูลค่า ณ วันที8 31 สิ งหาคม 2557
กลุ่มของตราสารการลงทุน
(ก) ตราสารภาครัฐไทย/ตราสารภาครัฐต่างประเทศ
(ข) ตราสารทีธA นาคารทีมA กี ฎหมายเฉพาะจัดตังE ขึนE ธนาคารพาณิชย์
หรือบริษทั เงินทุนเป็ นผูอ้ อก/สังจ่
A าย/รับอาวัล/คํEาประกัน
(ค) ตราสารทีมA อี นั ดับความน่าเชืAอถืออยู่ในอันดับทีสA ามารถ
ลงทุนได้ (Investment grade)
(ง) ตราสารทีมA อี นั ดับความน่าเชืAอถืออยู่ในอันดับตํAากว่าอันดับทีA
สามารถลงทุนได้ (Investment grade) หรือไม่ม ี Rating

มูลค่าตามราคาตลาด
1,896,696.75
-

-

-

-

สัดส่วนเงินลงทุนขัน9 สูงต่อมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนสําหรับกลุ่มตราสารตาม (ง) เท่ากับ 15% NAV
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กองทุนเปิ ด แอล เอช เฟล็กซิ เบิล
งบดุล
ณ วันที8 31 สิ งหาคม 2557
(หน่วย : บาท)
ยังไม่ได้ตรวจสอบ
สินทรัพย์
เงินลงทุนตามมูลค่ายุตธิ รรม (ราคาทุน 182,908,773.13 บาท)
เงินฝากธนาคาร

192,617,144.75
584,991.22

ลูกหนีEจากเงินปนั ผลและดอกเบียE

1,154,516.52

สินทรัพย์อAนื

-

รวมสินทรัพย์

194,356,652.49
หนีEสนิ

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย

393,630.44

หนีEสนิ อืAน

2,130,814.86

รวมหนีEสนิ

2,524,445.30

สินทรัพย์สทุ ธิ

191,832,207.19
สินทรัพย์สทุ ธิ

ทุนทีไA ด้รบั จากผูถ้ อื หน่วยลงทุน

232,496,987.66

กําไร(ขาดทุน) สะสม
บัญชีปรับสมดุล

1,281,739.64

กําไร(ขาดทุน) สะสมจากการดําเนินงาน

(41,946,520.11)

สินทรัพย์สทุ ธิ

191,832,207.19

สินทรัพย์สทุ ธิต่อหน่วย

8.2509

จํานวนหน่วยลงทุนทีจA าํ หน่ายแล้วทังE หมด ณ วันสินE งวด (หน่วย)

15

23,249,698.7581

กองทุนเปิ ด แอล เอช เฟล็กซิ เบิล (LHFL)

กองทุนเปิ ด แอล เอช เฟล็กซิ เบิล
งบกําไรขาดทุน
สําหรับรอบระยะเวลาตัง แต่วนั ที8 1 มีนาคม 2557 ถึงวันที8 31 สิ งหาคม 2557
(หน่วย : บาท)
ยังไม่ได้ตรวจสอบ
รายได้จากการลงทุน
รายได้จากดอกเบียE

449,617.60

รายได้จากเงินปนั ผล

3,389,193.36

รวมรายได้

3,838,810.96

ค่าใช้จ่าย
ค่าธรรมเนียมการจัดการ

1,848,739.00

ค่าธรรมเนียมผูด้ แู ลผลประโยชน์

23,109.33

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน

138,655.50

ค่าสอบบัญชี

22,685.10

ค่าใช้จ่ายอืAนๆ ในการดําเนินโครงการ

4,962.83

รวมค่าใช้จ่าย

2,038,151.76

รายได้จากการลงทุนสุทธิ

1,800,659.20

รายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน
กําไร(ขาดทุน)สุทธิทเAี กิดขึนE ทังE สินE

7,363,694.32

กําไร(ขาดทุน)สุทธิทยAี งั ไม่เกิดขึนE ทังE สินE

18,960,929.14

รวมกําไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนทีเA กิดขึนE และยังไม่เกิดขึนE

26,324,623.46

การเพิมA ขึนE (ลดลง) ในสินทรัพย์สทุ ธิจากการดําเนินงาน

28,125,282.66
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กองทุนเปิ ด แอล เอช เฟล็กซิ เบิล
งบประกอบรายละเอียดเงิ นลงทุน
ณ วันที8 31 สิ งหาคม 2557
ชืAอย่อ
หลักทรัพย์
บัตรเงิ นฝาก - 2.18%
ธนาคาร ไอซีบซี (ี ไทย) จํากัด (มหาชน)
ธนาคาร ไอซีบซี (ี ไทย) จํากัด (มหาชน)
รวมบัตรเงินฝาก
พันธบัตร - 0.98%
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดทีA 26/91/57
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดทีA 14/182/57
รวมพันธบัตร
หลักทรัพย์จดทะเบียน - 96.84%
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสืAอสาร
บริษทั แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วสิ จํากัด (มหาชน)
บริษทั ชิน คอร์ปอเรชันA จํากัด (มหาชน)
บริษทั จัสมิน อินเตอร์เนชันแนล
A
จํากัด (มหาชน)
ธนาคาร
ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)
ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
บริษทั อมตะ คอร์ปอเรชัน จํากัด (มหาชน)
บริษทั เอพี (ไทยแลนด์) จํากัด (มหาชน)
บริษทั ช.การช่าง จํากัด (มหาชน)
บริษทั ควอลิตเEี ฮ้าส์ จํากัด (มหาชน)
พาณิชย์
บริษทั ซีพ ี ออลล์ จํากัด (มหาชน)
บริษทั สยามโกลบอลเฮ้าส์ จํากัด (มหาชน)
วัสดุก่อสร้าง
บริษทั ทิปโก้แอสฟลั ท์ จํากัด (มหาชน)
ขนส่งและโลจิสติกส์
บริษทั เอเชีย เอวิเอชันA จํากัด (มหาชน)
ชินE ส่วนอิเล็กทรอนิกส์
บริษทั เอสวีไอ จํากัด (มหาชน)
การท่องเทียA วและสันทนาการ
บริษทั ดิ เอราวัณ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)
อาหารและเครืAองดืAม
บริษทั เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จํากัด (มหาชน)
รวมหลักทรัพย์จดทะเบียน
รวมเงินลงทุน - 100% (ราคาทุน 182,908,773.13 บาท)

อัตราดอกเบียE
(%)

วันครบ
กําหนด

1.500
1.500

เมืAอทวงถาม
เมืAอทวงถาม

800,000.00
3,400,000.00

800,000.00
3,400,000.00
4,200,000.00

2 ต.ค. 57
9 ต.ค. 57

1,600,000.00
300,000.00

1,597,313.89
299,382.86
1,896,696.75

ADVANC
INTUCH
JAS

46,800.00
330,700.00
1,580,800.00

9,781,200.00
22,735,625.00
10,117,120.00

BBL
KTB

18,200.00
845,000.00

3,731,000.00
19,857,500.00

AMATA
AP
CK
QH

1,044,800.00
2,598,000.00
531,637.00
2,961,300.00

17,448,160.00
20,784,000.00
14,354,199.00
13,148,172.00

CPALL
GLOBAL

178,200.00
715,800.00

8,464,500.00
10,593,840.00

TASCO

70,000.00

4,112,500.00

AAV

3,617,800.00

16,497,168.00

SVI

950,000.00

4,199,000.00

ERW

1,211,200.00

5,716,864.00

CPF

168,800.00

4,979,600.00
186,520,448.00
192,617,144.75

CB14O02B
CB14O09A
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จํานวนหน่วย/
มูลค่าทีตA ราไว้

(หน่วย : บาท)
มูลค่ายุตธิ รรม
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ความเห็นของบริ ษทั จัดการกองทุนเกี8ยวกับการลงทุน
เพื8อเป็ นทรัพย์สินของกองทุนเปิ ด แอล เอช เฟล็กซิ เบิล
1. นโยบายการลงทุน
กองทุนจะลงทุนในหรือมีไว้ซงAึ ตราสารแห่งทุนทีมA แี นวโน้มการเติบโตทางธุรกิจ หรือมีปจั จัยพืนE ฐานดี ตราสาร
แห่งหนีE ตราสารกึงA หนีEกงAึ ทุน ใบสําคัญแสดงสิทธิ เงินฝากธนาคาร รวมถึงหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ อืAนหรือการหาดอก
ผลโดยวิธีอAนื ตามทีAคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานประกาศกําหนด ทังE นีE การลงทุนในตราสารแห่งทุนจะมี
สัดส่วนตังE แต่รอ้ ยละ 0 – 100 ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุน โดยผูจ้ ดั การกองทุนจะปรับสัดส่วนการลงทุนและ
กลยุทธ์การลงทุนให้เหมาะสมกับสภาวการณ์และการคาดการณ์ลงทุนในแต่ละขณะ เพืAอสร้างผลตอบแทนทีดA จี ากการ
ลงทุน และคํานึงถึงความเสียA งทีจA ะเกิดขึนE เป็ นสําคัญ
กองทุนอาจลงทุนหรือมีไว้ซงAึ สัญญาซืEอขายล่วงหน้า (Derivatives) เพืAอลดความเสียA ง (Hedging) โดยเป็ นไป
ตามหลักเกณฑ์หรือได้รบั ความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยจะไม่ลงทุนในหรือมีไว้ซงAึ หลักทรัพย์
หรือตราสารทีAเสนอขายในต่ างประเทศ ตราสารทุนของบริษัททีAไม่ได้จ ดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ (Unlisted
securities) ตราสารทีมA ลี กั ษณะของสัญญาซืEอขายล่วงหน้าแฝง (Structured Notes) รวมถึงตราสารหนีEทมAี อี นั ดับความ
น่ าเชืAอถือตํAากว่าทีสA ามารถลงทุนได้ (non – investment grade) และตราสารหนีEทไAี ม่ได้รบั การจัดอันดับความ
น่าเชือA ถือ (Unrated Securities)
ทังE นีE กองทุนอาจมีไว้ซงAึ ตราสารหนีEทมAี อี นั ดับความน่ าเชืAอถือตํAากว่าทีสA ามารถลงทุนได้ (non – investment
grade) เฉพาะกรณีทตAี ราสารหนีEนนั E ได้รบั การจัดอันดับความน่ าเชืAอถือทีสA ามารถลงทุนได้ (Investment grade) ขณะทีA
กองทุนลงทุนเท่านันE

2. สภาพตลาดในรอบบัญชีตงั  แต่ 1 มีนาคม 2557 ถึง 31 สิ งหาคม 2557
ตลาดตราสารหนี
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลในช่วงเดือน มี.ค. 2557 ถึง ส.ค. 2557 ปรับตัวลดลงทังE ในระยะสันE และ
ระยะยาวหรือปรับตัวลดลง -5 ถึง -31 bps โดยปจั จัยในประเทศทีมA ผี ลกระทบต่อตลาดตราสารหนีE ได้แก่ เรืAองของ
การประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ซึงA หลังจากทีA กนง. มีมติปรับลดอัตราดอกเบีEยนโยบายลง 0.25%
จาก 2.25% เหลือ 2% ในวันทีA 12 มีนาคม 2557 ส่งผลให้อตั ราผลตอบแทนตราสารหนีEระยะสันE ปรับตัวลดลงไปด้วย
นอกจากนีEปริมาณอุปทานพันธบัตรรัฐบาลทีมA อี ยู่อย่างจํากัดในช่วงเวลาดังกล่าวกอปรกับความกังวลทางการเมืองทีA
คลายความกังวลลงหลังจากการเข้ามาปฏิบ ตั ิงานของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ส่งผลให้อตั รา
18

กองทุนเปิ ด แอล เอช เฟล็กซิ เบิล (LHFL)

ผลตอบแทนตราสารหนีEระยะยาวปรับตัวลดลง ขณะทีAป จั จัยต่างประเทศมีหลายป จั จัยทีสA ่งผลต่อบรรยากาศการ
ลงทุนในตลาดตราสารหนีEไทยด้วยเช่นกัน โดยการประชุมของคณะกรรมการนโยบายการเงินสหรัฐฯ (FOMC) ได้ม ี
มติให้ลดขนาดของมาตรการ QE จาก 6.5 หมืนA ล้านเหรียญสหรัฐ เป็ น 2.5 หมืAนล้านเหรียญสหรัฐ โดยเป็ นการปรับ
ลดครังE ละ 1 หมืนA ล้านเหรียญสหรัฐในการประชุม 4 ครังE ทีผA า่ นมาในช่วงระยะเวลาดังกล่าว อย่างไรก็ตามการปรับลด
ขนาดของมาตรการ QE ดังกล่าวเป็ นไปตามทีนA ักลงทุนได้คาดการณ์ ไว้ อีกทังE สัญญานการปรับขึนE อัตราดอกเบีEย
นโยบายของ FOMC ก็เ ป็ นไปตามทีAนัก ลงทุน คาดการณ์ เช่น กัน นอกจากนันE สถานการณ์ ค วามตึงเครีย ดใน
ตะวันออกระหว่างอิสราเอล – ปาเลสไตน์ และ ยูเครน – รัสเซีย ทําให้นักลงทุนมีการโยกเงินลงทุนบางส่วนเข้าสู่
ตลาดอืนA ๆรวมทังE ตลาดตราสารหนีEไทยมากขึนE ส่งผลให้อตั ราผลตอบแทนพันธบัตรไทยปรับตัวลดลง

ตลาดตราสารทุน
ในรอบ 6 เดือนทีผA า่ นมาดัชนีตลาดหลักทรัพย์ฯ ปรับตัวเพิมA ขึนE ในลักษณะทีมA คี วามผันผวนโดยรวมค่อนข้าง
น้อย จากราคาปิ ดวันทีA 28 ก.พ. 57 ทีรA ะดับ 1325.33 จุด ดัชนีฯ ปรับตัวเพิมA ขึนE ปิ ดทีรA ะดับ 1561.63 จุด ในวันทีA 29
ส.ค. 57 คิดเป็ นการปรับเพิมA ขึนE 236.30 จุด หรือร้อยละ 17.83
ในการปรับตัวเพิมA ของดัชนีฯ ตังE แต่ตน้ งวดนันE เป็ นการปรับตัวขึนE ต่อเนืAองจากต้นเดือน ม.ค. 57 สอดคล้อง
กับทิศทางตลาดหุน้ ทัวโลกที
A
ปA รับตัวขึนE ต่อเนืAอง หลังจากทีนA าง Jenet L.Yellen ประธาน Fed คนใหม่ ได้กล่าวให้
ความชัดเจน และความมันใจต่
A อนักลงทุน ในกรณีการลดขนาดของมาตรการ QE ลง ซึงA ระหว่างทีปA รับตัวขึนE นันE
ตลาดหุน้ แกว่งตัวผันผวนในกรอบแคบๆ ตามข่าวการเมืองรายวัน และกระแสข่าวลือต่างๆ จนกระทังได้
A มรี ฐั ประหาร
เกิดขึนE ในวันทีA 22 พ.ค. 57 และถึงแม้ว่าเหตุการณ์รฐั ประหารดังกล่าว จะส่งผลให้นกั ลงทุนต่างชาติขายหุน้ ไทยอย่าง
หนัก แต่ปญั หาความไม่สงบทีลA ดลง และความชัดเจนทีมA ากขึนE ส่งผลให้เกิดความผันผวนขึนE เพียงระยะสันE เท่านันE
เนืAองจากนักลงทุนในประเทศ ทังE นักลงทุนรายย่อย และสถาบันฯ มีมมุ มองเชิงบวกต่อเหตุการณ์ดงั กล่าว และเข้าซืEอ
หุน้ หนุ นให้ด ชั นีฯ ปรับ ตัวขึEนต่อเนืAอง จนกระทังปลายเดื
A
อน ก.ค. 57 ทีAนักลงทุนเริมA กลับมามีความกังวลต่อใน
สถานการณ์ ความตึงเครียดในตะวันออกระหว่าง อิสราเอล – ปาเลสไตน์ , ยูเครน – รัสเซีย กดดันให้ตลาดหุ้น
ปรับตัวลง
อย่างไรก็ดี ความกังวลดังกล่าว ส่งผลให้ตลาดหุน้ ผันผวนในระยะสันE เท่านันE เนืAองจากพัฒนาการของปญั หา
การเมืองระหว่างประเทศ ไม่ได้ปะทุรุนแรงขึนE อย่างทีนA ักลงทุนกังวล และส่งผลให้ดชั นีหุน้ ไทยกลับตัวขึนE มาปิ ดทีA
ระดับ 1561.63 จุด ในวันทีA 29 ส.ค. 57
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