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กองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหน้ี ส าหรบักองทุนส ารองเลีย้งชีพ (LHDEBTPVD) 

กองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหน้ี ส าหรบักองทุนส ารองเลี้ยงชีพ (LHDEBTPVD) 

ประเภทโครงการ : กองทุนรวมตราสารแห่งหนี้ ประเภทรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน 

นโยบายการลงทุน      : กองทุนจะลงทุนในหลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สนิอนัเป็นหรอืเกี่ยวขอ้งกบัตราสารแห่งหนี้ ตราสาร
ทางการเงนิ และ/หรอืเงนิฝากที่เสนอขายทัง้ในประเทศ และ/หรอืต่างประเทศ ของภาครฐั และ/
หรอืภาคเอกชนที่มคีุณภาพและให้ผลตอบแทนที่ดเีหมาะสมกบัระดบัความเสี่ยง อาท ิตราสาร
แห่งหนี้ทีอ่อกโดยภาครฐั และ/หรอืรฐัวสิาหกจิ ตราสารแห่งหนี้ภาคเอกชน เช่น ตราสารหนี้ ตรา
สารทางการเงนิ และ/หรอืเงนิฝากที่ออกโดยธนาคารพาณิชย์ และ/หรอืตราสารแห่งหนี้ ตราสาร
ทางการเงนิทีอ่อกโดยบรษิทัเอกชนชัน้ด ีตราสารทีไ่ดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเชื่อถอืของตราสาร
หรอืผูอ้อกตราสารอยู่ในอนัดบัทีส่ามารถลงทุนได ้(Investment Grade)  ในกรณีตราสารดงักล่าว
เป็น Subordinated Debt จะต้องได้รบัอนัดบัความน่าเชื่อถือของตราสาร (Issue rating) อยู่ใน
อนัดบัทีส่ามารถลงทุนได ้(investment grade) เท่านัน้  

   ส่วนที่เหลอืบรษิัทจดัการอาจพิจารณาลงทุนในหรอืมไีว้ซึ่งเงนิฝาก และ/หรอืตราสาร Basel lll 
รวมกนัทุกขณะไม่เกินรอ้ยละ 20 ของมูลค่าทรพัย์สนิสุทธขิองกองทุน และ/หรอืหลกัทรพัย์หรอื
ทรพัย์สนิอื่นหรอืการหาดอกผลโดยวธิอีื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรอืหลายอย่างตามทีค่ณะกรรมการ 
ก.ล.ต. หรอืส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนดหรอืใหค้วามเหน็ชอบ   

   อน่ึง กองทุนจะเน้นลงทุนในตราสารหนี้ทีเ่สนอขายในประเทศเป็นหลกั อย่างไรกต็ามกองทุนอาจ
พจิารณาลงทุนในตราสารหนี้ทีเ่สนอขายในต่างประเทศไดใ้นกรณีทีก่องทุนสามารถหาโอกาสใน
การลงทุนเพิม่เตมิในตราสารสกุลเงนิต่างประเทศหลงัปิดความเสีย่งค่าเงนิทีใ่หอ้ตัราผลตอบแทน
เพิม่ขึน้ โดยอายุเฉลี่ยของตราสารหนี้ต่างประเทศในกองทุนจะไม่เกนิ 6 เดอืน ทัง้นี้กองทุนจะน า
เงนิไปลงทุนในต่างประเทศ ไม่เกนิรอ้ยละ 20 ของมลูค่าทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุน 

   กรณี ลงทุนในธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึ้น จะต้องมีอนัดบัความน่าเชื่อถือสนับสนุน 
(Support Credit) ซึ่งสถาบนัจดัอนัดบัความน่าเชื่อถอืประเมนิจากแนวโน้มทีธ่นาคารดงักล่าวจะ
ไดร้บัการสนับสนุนทางการเงนิจากรฐับาลเมื่อมกีรณีจ าเป็น 

   กองทุนอาจลงทุนในหรอืมไีว้ซึ่งสญัญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivative) เพื่อเพิม่ประสทิธภิาพการ
บรหิารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) ซึง่พจิารณาจากสภาวะของตลาดการเงนิใน
ขณะนัน้ กฎ ระเบียบ หรือข้อบังคับ และปัจจัยอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น ทิศทางราคาหลักทรัพย ์
ทศิทางอตัราดอกเบี้ย ค่าใช้จ่ายในการป้องกนัความเสีย่ง เป็นต้น ตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. 
หรอืส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด ทัง้นี้ กองทุนจะไม่ลงทุนในหรอืมไีวซ้ึง่ตรา
สารทีม่ลีกัษณะของสญัญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) 
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กองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหน้ี ส าหรบักองทุนส ารองเลีย้งชีพ (LHDEBTPVD) 

   ในกรณีที่มกีารลงทุนในต่างประเทศ กองทุนอาจลงทุนในสญัญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) 
เพื่อป้องกนัความเสีย่งจากอตัราแลกเปลี่ยน (Hedging) ของหลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สนิในสกุลเงนิ
ต่างประเทศที่กองทุนถืออยู่เทียบกบัสกุลเงนิบาท ณ ขณะใดขณะหนึ่ง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 
ของมูลค่าทรพัย์สนิที่ลงทุนในต่างประเทศ ทัง้นี้ จะไม่ลงทุนในหรอืมไีวซ้ึ่งตราสารหนี้ที่ไม่ไดร้บั
การจดัอนัดบัความน่าเชื่อถอื (Unrated Securities) และตราสารหนี้ทีม่อีนัดบัความน่าเชื่อถอืของ
ตราสารหรอืผูอ้อก (Issue/Issuer) ต ่ากว่าทีส่ามารถลงทุนได ้(Non-investment grade) อย่างไรก็
ตาม กองทุนอาจลงทุนในหรอืมไีวซ้ึ่งตราสารแห่งหนี้ทีม่อีนัดบัความน่าเชื่อถอืทีต่วัตราสารหรอืที่
ผูอ้อกตราสารต ่ากว่าทีส่ามารถลงทุนได ้(Non-investment grade) เฉพาะในกรณีทีต่ราสารหนี้นัน้
ไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเชื่อถือที่ตวัตราสารหรอืที่ผูอ้อกตราสารในอนัดบัที่สามารถลงทุนได ้
(Investment Grade) ขณะทีก่องทุนเริม่ลงทุนเท่านัน้    
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กองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหน้ี ส าหรบักองทุนส ารองเลีย้งชีพ (LHDEBTPVD) 

 
 

เรยีน ท่านผูถ้อืหน่วยลงทุน 
 กองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหนี้ ส าหรบักองทุนส ารองเลีย้งชพี  
  

 บรษิัทหลกัทรพัย์จดัการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จ ากัด ขอน าส่ง “รายงานสรุปสถานะการลงทุน” เพื่อรายงาน    
ผลการด าเนินงานของกองทุนตัง้แต่วนัที ่16 สงิหาคม 2562 (วนัจดทะเบยีนจดัตัง้กองทุน) ถงึวนัที ่31 มกราคม 2563 มาเพื่อ
โปรดทราบ 

 

สภาพตลาดในรอบบญัชีตัง้แต่วนัท่ี 16 สิงหาคม 2562 (วนัจดทะเบียนจดัตัง้กองทุน) ถึงวนัท่ี 31 มกราคม 2563 

 ตลาดตราสารหน้ี 

ภาพรวมตลาดตราสารหนี้ของไทยในช่วงวนัที ่16 สงิหาคม 2562  - 31 มกราคม 2563 อตัราผลตอบแทนพนัธบตัร
รฐับาลปรบัตวัลดลงอย่างมาก โดยเป็นการปรบัตวัลงในช่วงอายุ 1 – 12 ปี โดยเป็นการปรบัตวัในช่วง 1 ถงึ -50 Basis Point 
(bps) โดยคณะกรรมการนโยบายการเงนิ (กนง.) ยงัมมีตใิห้คงตราดอกเบี้ยนโยบายไวท้ี ่1.25% ต่อปี อย่างไรกต็ามนักลงทุน
ไดค้าดการณ์ว่า ทาง กนง. อาจมกีารปรบัลดอตัราดอกเบีย้ลงอกีครัง้ในตน้เดอืนกุมภาพนัธ์ 

ในช่วงเวลาดงักล่าวค่าเงนิบาทได้อ่อนค่าลงจากระดบั 30.1 ณ ต้นปี 2563 ไปยงั 31.2 บาท/ดอลลาร์สหรฐั ณ สิ้น
เดอืนมกราคม 2563 โดยมีสาเหตุหลกัมาจากการที่ค่าเงนิดอลลารส์หรฐัแขง็ค่าขึ้นอย่างรวดเรว็โดยปัจจยัหลกัมาจากการที่
เศรษฐกิจสหรฐัอเมรกิามที่าทีฟ้ืนตวัขึ้น โดยภาพการเจรจาการค้าระหว่างสหรฐัอเมรกิาและจนี ผ่อนคลายขึ้นหลงัจากทัง้คู่      
ลงนามขอ้ตกลงเฟสแรก 15 มกราคม 2563 ทีผ่่านมา โดยสหรฐัอเมรกิาจะปรบัลดภาษีลงครึง่หนึ่งจากอตัรา 15% ทีเ่รยีกเกบ็
จากสนิคา้น าเขา้จากจนีวงเงนิ 1.2 แสนลา้นดอลลาร์สหรฐั และชะลอการเกบ็ภาษีเพิม่เตมิเพื่อแลกกบัการทีจ่นีใหค้ ามัน่สญัญา
ในการปฏิรูปโครงสร้าง รวมทัง้ซื้อสนิค้าและบรกิารจากสหรฐัอเมรกิาเพิ่มขึ้นอีก 2 แสนล้านดอลลาร์สหรฐัในช่วงเวลา 2 ปี
ขา้งหน้า ทัง้นี้นายไมค ์เพนซ์ รองปธน.สหรฐัฯ เปิดเผยว่าเริม่เดนิหน้าการเจรจาขอ้ตกลงการคา้เฟสสองระหว่างสหรฐัอเมรกิา
กบัจนีต่อ 

จากขอ้มูล ณ วนัที ่16 สงิหาคม 2562 เมื่อเปรยีบเทยีบกบั ณ วนัที ่31 มกราคม 2563 พบว่าผลตอบแทน (Return) 
จากการลงทุนในตราสารหนี้ไทย เมื่อวดัจากดชันีชี้วดัของกองทุนรวม ซึ่งได้แก่ ThaiBMA Composite Bond Index) อยู่ที ่
+1.03% 

 
บรษิทัขอขอบพระคุณท่านผู้ถอืหน่วยลงทุนเป็นอย่างสูง ทีไ่ด้มอบความไวว้างใจให้บรษิทับรหิารเงนิลงทุนของท่าน 

บรษิทัยงัคงยนืยนัในความตัง้ใจและทุ่มเทความสามารถเพื่อบรหิารเงนิของท่านอย่างมปีระสทิธภิาพสงูทีสุ่ดต่อไป และหากท่าน  
มขีอ้สงสยัประการใด ท่านสามารถตดิต่อมาไดท้ีบ่รษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮา้ส ์จ ากดั หมายเลขโทรศพัท ์    
02-286-3484 หรอืทีอ่เีมล์ lhfund@lhfund.co.th 

ขอแสดงความนับถอื 
              บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน แลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จ ากดั 

mailto:lhfund@lhfund.co.th
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กองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหน้ี ส าหรบักองทุนส ารองเลีย้งชีพ (LHDEBTPVD) 

รายชื่อผู้จดัการกองทุน 
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กองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหน้ี ส าหรบักองทุนส ารองเลีย้งชีพ (LHDEBTPVD) 
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กองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหน้ี ส าหรบักองทุนส ารองเลีย้งชีพ (LHDEBTPVD) 

ตารางเปรียบเทียบผลการด าเนินงาน 
มูลค่า ณ วนัท่ี 31 มกราคม 2563 

 

 

 
 

 

 
 

 

ขอ้มลู ณ วนัที ่31 มกราคม 2563 

 

- เอกสารการวดัผลการด าเนินงานของกองทุนรวมฉบบันี้ได้จดัท าขึน้ตามมาตรฐานการวดัผลการด าเนินงานของกองทุนรวม
ของสมาคมบรษิทัจดัการลงทุน 

- ผลการด าเนินงานในอดตี/ผลการเปรยีบเทยีบผลการด าเนินงานทีเ่กีย่วขอ้งกบัผลติภณัฑ์ในตลาดทุน มไิดเ้ป็นสิง่ยนืยนัถงึผล
การด าเนินงานในอนาคต 

- ท าความเขา้ใจลกัษณะสนิคา้ เงือ่นไข ผลตอบแทน และความเสีย่ง ก่อนตดัสนิใจ 
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กองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหน้ี ส าหรบักองทุนส ารองเลีย้งชีพ (LHDEBTPVD) 

รายงานสถานะการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผกูพนั 
มูลค่า ณ วนัท่ี 31 มกราคม 2563 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายละเอียดการลงทนุ มลูค่าตามราคาตลาด %NAV

หลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิในประเทศ 606,470,907.52            99.24                

พนัธบตัรรฐับาล

     อายคุงเหลอืน้อยกวา่ 1 ปี 41,855,399.83             6.85                  

     อายคุงเหลอืมากกวา่ 1 ปี 16,853,262.90             2.76                  

เงนิฝากธนาคาร 1,199,321.54               0.20                  

หุน้กู้

     อายคุงเหลอืน้อยกวา่ 1 ปี 117,092,972.53            19.16                

     อายคุงเหลอืมากกวา่ 1 ปี 429,469,950.72            70.27                

ประเภทรายการค้างรบัค้างจ่ายหรอืหนี้สนิอืน่ ๆ 4,717,580.94               0.77                  

มลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิ 611,188,488.46               100.00                  
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กองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหน้ี ส าหรบักองทุนส ารองเลีย้งชีพ (LHDEBTPVD) 

รายละเอียดตวัตราสารและอนัดบัความน่าเช่ือถือของตราสารทุกตวัใน Portfolio 
มูลค่า ณ วนัท่ี 31 มกราคม 2563 

 

 

ประเภท ผูอ้อก        อนัดบั มลูค่าตาม

ความน่าเช่ือถอื ราคาตลาด

พนัธบตัรธนาคาร ธนาคารแห่งประเทศไทย 41,855,399.83

พนัธบตัรรฐับาล กระทรวงการคลงั 16,853,262.90                       

เงนิฝากธนาคาร ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) AA+(FITCH) 1,199,321.54                        

เงนิฝากธนาคาร ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮา้ส ์จ ากดั (มหาชน) A-(TRIS) 34,196,409.18                       

หุน้กู้ ทรสัต์เพือ่การลงทุนในอสงัหารมิทรพัยแ์ละสทิธกิารเช่าไทยแลนด์ ไพร์ม พรอ็พเพอร์ตี้ A-(TRIS) 16,545,627.54                       

หุน้กู้ ทรสัต์เพือ่การลงทุนในอสงัหารมิทรพัยแ์ละสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัยเ์พือ่อุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พรอ็พเพอร์ตี้ A(TRIS) 11,679,883.28                       

หุน้กู้ บรษิทั กลัฟ์ เอน็เนอร์จ ีดเีวลลอปเมนท์ จ ากดั (มหาชน) A(TRIS) 28,270,798.82                       

หุน้กู้ บรษิทั การบนิไทย จ ากดั (มหาชน) A(TRIS) 5,949,701.39                        

หุน้กู้ บรษิทั โกลบอล เพาเวอร์ ซนิเนอร์ยี ่จ ากดั (มหาชน) AA-(TRIS) 3,289,243.91                        

หุน้กู้ บรษิทั ควอลติี้เฮา้ส ์จ ากดั (มหาชน) A-(TRIS) 17,292,008.20                       

หุน้กู้ บรษิทั เงนิตดิลอ้ จ ากดั A-(TRIS) 38,821,105.27                       

หุน้กู้ บรษิทั ช.การช่าง จ ากดั (มหาชน) A(TRIS) 5,826,049.13                        

หุน้กู้ บรษิทั ซพี ีออลล ์จ ากดั (มหาชน) A(FITCH) 8,692,084.79                        

หุน้กู้ บรษิทั ซพีเีอฟ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) A+(TRIS) 8,636,482.55                        

หุน้กู้ บรษิทั ดบับลวิเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) A-(TRIS) 37,349,757.45                       

หุน้กู้ บรษิทั โตโยต้าลสิซิง่ (ประเทศไทย) จ ากดั AAA(TRIS) 23,024,515.92                       

หุน้กู้ บรษิทั ไทยเบฟเวอเรจ จ ากดั (มหาชน) AA(TRIS) 10,160,503.30                       

หุน้กู้ บรษิทั บตัรกรุงศรอียธุยา จ ากดั AAA(TRIS) 34,430,931.64                       

หุน้กู้ บรษิทั บางกอก เชน ฮอสปิทอล จ ากดั (มหาชน) A-(TRIS) 10,851,022.01                       

หุน้กู้ บรษิทั บทีเีอส กรุ๊ป โฮลดิ้ง จ ากดั (มหาชน) A(TRIS) 39,458,562.94                       

หุน้กู้ บรษิทั เบอร์ลี ่ยคุเกอร์ จ ากดั (มหาชน) A+(TRIS) 11,936,937.49                       

หุน้กู้ บรษิทั ปตท. จ ากดั (มหาชน) AAA(TRIS) 23,465,882.45                       

หุน้กู้ บรษิทั แผ่นดนิทอง พรอ็พเพอร์ตี้ ดเีวลลอปเมน้ท์ จ ากดั (มหาชน) A-(TRIS) 28,876,746.35                       

หุน้กู้ บรษิทั พฤกษา โฮลดิ้ง จ ากดั (มหาชน) A(TRIS) 11,625,805.30                       

หุน้กู้ บรษิทั พลงังานบรสิทุธิ ์จ ากดั (มหาชน) A(TRIS) 31,776,008.66                       

หุน้กู้ บรษิทั เฟรเซอร์ส พรอ็พเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) A(TRIS) 20,337,725.64                       

หุน้กู้ บรษิทั แลนด์แอนด์เฮา้ส ์จ ากดั (มหาชน) A+(TRIS) 8,667,176.22                        

หุน้กู้ บรษิทั ออิอน ธนสนิทรพัย ์(ไทยแลนด์) จ ากดั (มหาชน) A-(TRIS) 25,478,015.75                       

หุน้กู้ บรษิทั อซีี ่บาย จ ากดั AA+(FITCH) 20,334,617.60                       

หุน้กู้ บรษิทั เอพ ี(ไทยแลนด์) จก.(มหาชน) A-(TRIS) 23,710,649.49                       

หุน้กู้ บรษิทั เอสพซีจี ีจ ากดั (มหาชน) A(TRIS) 5,878,670.98                        
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กองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหน้ี ส าหรบักองทุนส ารองเลีย้งชีพ (LHDEBTPVD) 

สถาบนัการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ TRIS Rating 

ค าอธิบายการจดัอนัดบัเครดิตตราสารหน้ีระยะกลางและยาวมอีายุตัง้แต่ 1 ปีขึ้นไป 

AAA อนัดบัเครดติสงูสุด มคีวามเสีย่งต ่าทีสุ่ด ผูอ้อกตราสารหนี้มคีวามสามารถในการช าระดอกเบีย้และคนืเงนิตน้ในเกณฑ์
สงูสุด และไดร้บัผลกระทบน้อยมากจากการเปลีย่นแปลงทางธุรกจิ เศรษฐกจิ และสิง่แวดลอ้มอื่นๆ 

AA มคีวามเสีย่งต ่ามาก ผูอ้อกตราสารหนี้มคีวามสามารถในการช าระดอกเบีย้และคนืเงนิตน้ในเกณฑส์งูมาก แต่อาจไดร้บั
ผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงทางธุรกจิ เศรษฐกจิ และสิง่แวดลอ้มอื่นๆ มากกว่าอนัดบัเครดติทีอ่ยู่ในระดบั AAA 

A มคีวามเสีย่งในระดบัต ่า ผูอ้อกตราสารหนี้มคีวามสามารถในการช าระดอกเบีย้และคนืเงนิตน้ในเกณฑ์สงู แต่อาจไดร้บั
ผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงทางธุรกจิ เศรษฐกจิ และสิง่แวดลอ้มอื่นๆ มากกว่าอนัดบัเครดติทีอ่ยู่ในระดบัสงูกว่า 

BBB มีความเสี่ยงในระดับปานกลาง ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการช าระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ที่
เพียงพอ แต่มีความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ มากกว่า และอาจมี
ความสามารถในการช าระหนี้อ่อนแอลงเมื่อเทยีบกบัอนัดบัเครดติทีอ่ยู่ในระดบัสงูกว่า 

BB มคีวามเสี่ยงในระดบัสูง ผู้ออกตราสารหนี้มคีวามสามารถในการช าระดอกเบี้ยและคนืเงนิต้นในเกณฑ์ต ่ากว่าระดบั
ปานกลาง และจะไดร้บัผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกจิ เศรษฐกจิ และสิง่แวดล้อมอื่นๆ ค่อนขา้งชดัเจน ซึ่ง
อาจส่งใหค้วามสามารถในการช าระหนี้อยู่ในเกณฑท์ีไ่ม่เพยีงพอ 

B มคีวามเสี่ยงในระดบัสูงมาก ผู้ออกตราสารหนี้มคีวามสามารถในการช าระดอกเบี้ยและคนืเงนิต้นในเกณฑ์ต ่า และ
อาจจะหมดความสามารถหรอืความตัง้ใจในการช าระหนี้ไดต้ามการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ทางธุรกจิ เศรษฐกจิ 
และสิง่แวดลอ้มอื่นๆ  

C มคีวามเสีย่งในการผดินัดช าระหนี้สูงทีสุ่ด ผูอ้อกตราสารหนี้ไม่มคีวามสามารถในการช าระดอกเบีย้และคนืเงนิตน้ตาม
ก าหนดอย่างชดัเจน โดยต้องอาศยัเงื่อนไขที่เอื้ออ านวยทางธุรกจิ เศรษฐกิจ และสิง่แวดล้อมอื่นๆ อย่างมากจงึจะมี
ความสามารถในการช าระหนี้ได ้

D เป็นระดบัทีอ่ยู่ในสภาวะผดินัดช าระหนี้ โดยผูอ้อกตราสารหนี้ไม่สามารถช าระดอกเบีย้และคนืเงนิตน้ไดต้ามก าหนด 
อนัดบัเครดติจาก AA ถึง C อาจมีเครือ่งหมายบวก (+) หรอืลบ (-) ต่อท้ายเพือ่จ าแนกความแตกต่างของคุณภาพของ

อนัดบัเครดติภายในระดบัเดยีวกนั 

ค าอธิบายการจดัอนัดบัเครดิตตราสารหน้ีระยะสัน้มอีายุต า่กว่า 1 ปี 

T1 ผู้ออกตราสารหนี้มสีถานะทัง้ทางด้านการตลาดและการเงนิที่แขง็แกร่งในระดบัดมีาก และนักลงทุนจะได้รบัความ

คุม้ครองจากการผดินัดช าระหนี้ทีด่กีว่าอนัดบัเครดติในระดบัอื่น ผูอ้อกตราสารทีไ่ดร้บัอนัดบัเครดติในระดบัดงักล่าว

ซึง่มเีครื่องหมาย “+” ดว้ยจะไดร้บัความคุม้ครองด้านการผดินัดช าระหนี้ทีส่งูยิง่ขึน้ 

T2 ผูอ้อกตราสารหนี้มสีถานะทัง้ทางดา้นการตลาดและการเงนิทีแ่ขง็แกร่งในระดบัด ีและมคีวามสามารถในการช าระหนี้

ระยะสัน้ในระดบัทีน่่าพอใจ 

T3 ผูอ้อกตราสารหนี้มคีวามสามารถในการช าระหนี้ระยะสัน้ในระดบัทีย่อมรบัได้ 

T4 ผูอ้อกตราสารหนี้มคีวามสามารถในการช าระหนี้ระยะสัน้ทีค่่อนขา้งอ่อนแอ 
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กองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหน้ี ส าหรบักองทุนส ารองเลีย้งชีพ (LHDEBTPVD) 

อนัดบัเครดติทุกประเภททีจ่ดัโดย TRIS Rating เป็นอนัดบัเครดติตราสารหนี้ในตระกูลเงนิบาท ซึง่สะทอ้นความสามารถ

ในการช าระหนี้ของผู้ออกตราสารโดยไม่รวมความเสีย่งในการเปลีย่นแปลงการช าระหนี้จากสกุลเงนิบาทเป็นสกุลเงินต รา

ต่างประเทศ 

นอกจากกนี้ TRIS Rating ยงัก าหนด “แนวโน้มอนัดบัเครดิต” (Rating Outlook) เพื่อสะท้อนความเป็นไปได้ของการ

เปลี่ยนแปลงอนัดบัเครดติของผูอ้อกตราสารในระยะปานกลางหรอืระยะยาว โดย TRIS Rating จะพจิารณาถงึโอกาสทีจ่ะเกิด

การเปลีย่นแปลงของภาวะอุตสาหกรรมและสภาพแวดลอ้มทางธุรกจิในอนาคตของผูอ้อกตราสารทีอ่าจกระทบต่อความสามารถ

ในการช าระหนี้ ทัง้นี้ แนวโน้มอนัดบัเครดติที่ออกให้แก่หน่วยงานหนึ่งๆ จะเทียบเท่ากับความสามารถในการช าระหนี้ของ

หน่วยงานนัน้ๆ แนวโน้มอนัดบัเครดติแบ่งออกเป็น 4 ระดบั ไดแ้ก่ 

Positive  หมายถงึ อนัดบัเครดติอาจปรบัขึน้ 

Stable  หมายถงึ อนัดบัเครดติอาจไม่เปลีย่นแปลง 

Negative หมายถงึ อนัดบัเครดติอาจปรบัลดลง 

Developing หมายถงึ อนัดบัเครดติอาจปรบัขึน้ ปรบัลดลง หรอืไม่เปลีย่นแปลง 

สถาบนัการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ Fitch Rating 
ค าอธิบายการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือระยะยาว ส าหรบัประเทศไทย 

AAA(tha) แสดงถึงระดบัความน่าเชื่อถือขัน้สูงสุดของอนัดบัความน่าเชื่อถอืภายในประเทศไทย ซึ่งก าหนดโดย Fitch โดย
อนัดบัความน่าเชื่อถอืนี้จะมอบใหก้บัอนัดบัความน่าเชื่อถอืที่มคีวามเสี่ยง “น้อยที่สุด” เมื่อ เปรยีบเทยีบกบัผูอ้อก
ตราสารหรอืตราสารอื่นในประเทศไทย และโดยปกตแิลว้จะก าหนดใหแ้ก่ตราสารทางการเงนิทีอ่อกหรอืค ้าประกนั
โดยรฐับาล 

AA(tha) แสดงถงึระดบัความน่าเชื่อถอืขัน้สูงมากเปรยีบเทยีบกบัผูอ้อกตราสารหรอืตราสารอื่นในประเทศไทย โดยระดบั
ความน่าเชื่อถือของตราสารทางการเงนิขัน้นี้ต่างจากผู้ออกตราสารหรอืตราสารอื่นที่ได้รบัการจดัอนัดบัความ
น่าเชื่อถอืขัน้สงูสุดของประเทศไทยเพยีงเลก็น้อย 

BBB (tha) แสดงถึงระดบัความน่าเชื่อถือขัน้ปานกลางเมื่อเปรยีบเทียบกับผู้ออกตราสารหรอืตราสารอื่นในประเทศไทย 
อย่างไรก็ดมีคีวามเป็นไปไดม้ากว่าการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์หรอืสภาพทางเศรษฐกจิจะมผีลกระทบต่อ
ความสามารถในการช าระหนี้ไดต้รงตามก าหนดเวลาของตราสารทางการเงนิเหล่านี้มากกว่าตราสารหนี้อื่นทีไ่ดร้บั
การจดัอนัดบัความน่าเชื่อถอืในประเภททีส่งูกว่า 

BB (tha) แสดงถึงระดบัความน่าเชื่อถือค่อนขา้งต ่าเมื่อเปรยีบเทยีบกบัผู้ออกตราสารหรอืตราสารอื่นในประเทศไทย การ
ช าระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารเหล่านี้ภายในประเทศนัน้ๆ มคีวามไม่แน่นอนในระดบัหนึ่งและความสามารถใน
การช าระหนี้คนืตามก าหนดเวลาจะมคีวามไม่แน่นอนมากขึน้ตามการเปลีย่นแปลงของเศรษฐกจิในทางลบ 

B (tha) แสดงถงึระดบัความน่าเชื่อถอืขัน้ต ่าอย่างมนีัยส าคญัเมื่อเปรยีบเทยีบกบัผูอ้อกตราสารหรอืตราสารอื่นในประเทศ
ไทย การปฏบิตัติามเงือ่นไขของตราสารหนี้และขอ้ผกูพนัทางการเงนิยงัคงเป็นไปไดใ้นปัจจุบนั แต่ความมัน่คงยงั



 

 

11 

 

กองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหน้ี ส าหรบักองทุนส ารองเลีย้งชีพ (LHDEBTPVD) 

จ ากดัอยู่ในระดบัหนึ่งเท่านัน้ และความสามารถในการช าระหนี้คนืตามก าหนดเวลาอย่างต่อเน่ืองนัน้ไม่แน่นอน 
ขึน้อยู่กบัสภาวะทีเ่อือ้ต่อการด าเนินธุรกจิและสภาพทางเศรษฐกจิ 

CCC(tha), CC(tha), C(tha)   แสดงถึงระดบัความน่าเชื่อถือขัน้ต ่ามากเมื่อเปรยีบเทียบกบัผู้ออกตราสารหรอืตราสารอื่นใน
ประเทศไทย ความสามารถในการปฏบิตัติามขอ้ผูกพนัทางการเงนิขึน้อยู่กบัสภาวะทีเ่อื้อต่อการด าเนินธุรกจิและ
การพฒันาทางเศรษฐกจิเพยีงอย่างเดยีว 

D(tha) อนัดบัความน่าเชื่อถอืเหล่านี้ จะถูกก าหนดใหส้ าหรบัองคก์รหรอืตราสารหนี้ซึ่งก าลงัอยู่ในภาวะผดินัดช าระหนี้ใน
ปัจจุบนั 

ค าอธิบายการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือระยะสัน้ ส าหรบัประเทศไทย 

F1 (tha) แสดงถงึระดบัความสามารถขัน้สงูสุดในการช าระหนี้ตามเงือ่นไขของตราสารตรงตามก าหนดเมื่อเปรยีบเทยีบกบัผู้

ออกตราสารหรือตราสารอื่นๆในประเทศไทย ภายใต้อันดับความน่าเชื่อถือนี้จะมอบให้ส าหรบัอันดับความ

น่าเชื่อถอืทีม่คีวามเสีย่ง “น้อยทีสุ่ด” เมื่อเปรยีบเทยีบกบัผูอ้อกตราสารอื่นในประเทศเดยีวกนัและโดยปกตแิลว้จะ

ก าหนดใหก้บัตราสารทางการเงนิทีอ่อกหรอืค ้าประกนัโดยรฐับาล ในกรณีทีม่รีะดบัความน่าเชื่อถอืสูงเป็นพเิศษจะ

มสีญัลกัษณ์ “+” แสดงไวเ้พิม่เตมิจากอนัดบัความน่าเชื่อถอืทีก่ าหนด 

F2 (tha) แสดงถึงระดบัความสามารถในการช าระหนี้ตามเงื่อนไขทางการเงนิของตราสารตามก าหนดเวลาในระดบัที่น่า

พอใจเมื่อเปรยีบเทยีบกบัผูอ้อกตราสารหรอืตราสารอื่นๆในประเทศไทย อย่างไรกด็ ีระดบัความน่าเชื่อถอืดงักล่าว

ยงัไม่อาจเทยีบเท่ากบักรณีทีไ่ดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเชื่อถอืทีส่งูกว่า 

F3 (tha) แสดงถึงระดบัความสามารถในการช าระหนี้ตามเงื่อนไขทางการเงนิของตราสารตามก าหนดเวลาในระดบัปาน

กลางเมื่อเปรยีบเทยีบกบัผูอ้อกตราสารหรอืตราสารอื่นๆในประเทศไทย ความสามารถในการช าระหนี้ดงักล่าวจะมี

ความไม่แน่นอนมากขึน้ไปตามความเปลีย่นแปลงในทางลบในระยะสัน้มากกว่าตราสารทีไ่ดร้บัการจดัอนัดบัความ

น่าเชื่อถอืทีส่งูกว่า 

B (tha) แสดงถงึระดบัความสามารถในการช าระหนี้ตามเงื่อนไขทางการเงนิของตราสารตามก าหนดเวลาทีไ่ม่แน่นอนเมื่อ

เปรยีบเทยีบกบัผูอ้อกตราสารหรอืตราสารอื่นๆในประเทศไทย ความสามารถในการช าระหนี้ดงักล่าวจะไม่แน่นอน

มากขึน้ตามการเปลีย่นแปลงทางเศรษฐกจิแลการเงนิในทางลบระยะสัน้ 

C (tha) แสดงถงึระดบัความสามารถในการช าระหนี้ตามเงื่อนไขทางการเงนิของตราสารตามก าหนดเวลาทีไ่ม่แน่นอนสูง

เมื่อเปรยีบเทยีบกบัผูอ้อกตราสารหรอืตราสารอื่นๆในประเทศไทย ความสามารถในการปฏบิตัติามขอ้ผูกพนัทาง

การเงนิขึน้อยู่กบัสภาวะทีเ่อือ้ต่อการด าเนินธุรกจิและสภาพการณ์ทางเศรษฐกจิเท่านัน้ 

D (tha) แสดงถงึการผดินัดช าระหนี้ทีไ่ดเ้กดิขึน้แลว้หรอืก าลงัจะเกดิขึน้ 
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กองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหน้ี ส าหรบักองทุนส ารองเลีย้งชีพ (LHDEBTPVD) 

หมายเหตุประกอบการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือในระยะยาว ในระยะสัน้ ส าหรบัประเทศไทย 

เครื่องบ่งชีพ้เิศษส าหรบัประเทศไทย “tha” จะถูกระบุไวต้่อจากอนัดบัความน่าเชือ่ถอืทุกระดบั เพื่อแยกความแตกต่างออก

จากการจัดอันดับความน่าเชื่อถือระดับสากล เครื่องหมาย “ + ” หรือ “ - ” อาจจะถูกระบุไว้เพิ่มเติมต่อจากอนัดับความ

น่าเชื่อถอืส าหรบัประเทศหนึ่งๆ เพื่อแสดงถงึสถานะย่อยโดยเปรยีบเทยีบกนัภายในอนัดบัความน่าเชื่อถอืขึน้หลกั ทัง้นี้ จะไม่มี

การระบุสญัลกัษณ์ต่อทา้ยดงักล่าว ส าหรบัอนัดบัความน่าเชื่อถอืระดบั “AAA (tha)” หรอือนัดบัทีต่ ่ากว่า “CCC (tha)” 

ส าหรบัอนัดบัความน่าเชื่อถอืในระยะยาวและจะไม่มกีารระบุสญัลกัษณ์ต่อท้ายดงักล่าวส าหรบัอนัดบัความน่าเชื่อถอืใน

ระยะสัน้ นอกเหนือจาก “F1 (tha)” 

สญัญาณการปรบัอนัดบัความน่าเชื่อถอื (Rating Watch) : สญัญาณการปรบัอนัดบัความน่าเชื่อถอืจะถูกใชเ้พื่อแจง้ใหน้ัก
ลงทุนทราบว่ามคีวามเป็นไปได้ที่จะมกีารเปลี่ยนแปลงอนัดบัความน่าเชื่อถือและแจ้งแนวโน้มทศิทางของการเปลี่ยนแปลง
ดงักล่าว สญัญาณดงักล่าวอาจระบุเป็น “สญัญาณบวก” ซึ่งบ่งชี้แนวโน้มในการปรบัอนัดบัความน่าเชื่อถอืใหสู้งขึน้ “สญัญาณ
ลบ” จะบ่งชี้แนวโน้มในการปรบัอนัดบัความน่าเชื่อถือให้ต ่าลง หรอื “สญัญาณววิฒัน์” ในกรณีที่อนัดบัความน่าเชื่อถืออาจจะ
ไดร้บัการปรบัขึน้ ปรบัลง หรอืคงที ่โดยปกตสิญัญาณการปรบัอนัดบัความน่าเชื่อถอืมกัจะถูกระบุไวส้ าหรบัช่วงระยะเวลาสัน้ๆ 

 
 

รายงานสรปุเงินลงทุน 
มูลค่า ณ วนัท่ี 31 มกราคม 2563 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

กลุม่ของตราสารการลงทนุ มลูค่าตามราคาตลาด % NAV

(ก) ตราสารภาครฐัไทย/ตราสารภาครฐัต่างประเทศ 58,708,662.73                       9.61              

(ข) ตราสารทีธ่นาคารทีม่กีฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ ธนาคารพาณิชย์ 35,395,730.72                       5.79              

หรอืบรษิทัเงนิทุนเป็นผูอ้อก/สัง่จ่าย/รบัอาวลั/ค า้ประกนั

(ค) ตราสารทีม่อีนัดบัความน่าเชื่อถอือยูใ่นอนัดบัทีส่ามารถ 512,366,514.07                      83.83            

ลงทุนได้ (Investment grade)

(ง) ตราสารทีม่อีนัดบัความน่าเชื่อถอือยูใ่นอนัดบัต ่ากวา่อนัดบัที่ -                                     -               

สามารถลงทุนได้ (Investment grade) หรอืไม่ม ีRating

สดัส่วนเงนิลงทุนขัน้สงูต่อมลูค่าทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุนส าหรบักลุ่มตราสารตาม (ง) เท่ากบั 0% NAV 
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กองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหน้ี ส าหรบักองทุนส ารองเลีย้งชีพ (LHDEBTPVD) 

รายงานการลงทุนท่ีไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน 
รอบ 6 เดือน ระหว่างวนัท่ี 16 สิงหาคม 2562 (วนัจดทะเบยีนจดัตัง้กองทุน) ถึงวนัท่ี 31 มกราคม  2563 

วนัที ่ รายละเอยีด การด าเนินการแกไ้ข 
   

  

 
การใช้สิทธิออกเสียงในท่ีประชุมผู้ถือหุ้น 

ผูล้งทุนสามารถตรวจดูแนวทางในการใชส้ทิธอิอกเสยีงและการด าเนินการใช้สทิธอิอกเสยีงไดท้ี ่website ของบรษิัท
จดัการ www.lhfund.co.th 

 

รายงานรายชื่อของบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง ท่ีมีการท าธรุกรรมกบักองทุนรวม 

 กองทุนเปิด แอล เอช ตลาดเงนิ ส าหรบักองทุนส ารองเลีย้งชพี มกีารท าธุรกรรมกบับุคคลทีเ่กีย่วขอ้งในรอบระยะเวลา
ตัง้แต่วนัที ่16 สงิหาคม 2562 (วนัจดทะเบยีนจดัตัง้กองทุน) ถงึวนัที ่31 มกราคม  2563 ตามรายชื่อ ดงันี้ 

- บรษิทั แลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จ ากดั (มหาชน) 

- บรษิทัหลกัทรพัย ์แลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จ ากดั (มหาชน) 

หมายเหตุ : ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบการท าธุรกรรมกบับุคคลที่เกี่ยวข้องกบักองทุนรวม ได้ที่บรษิัทจดัการโดยตรง หรอืที่ website ของบรษิัท

หลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน แลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จ ากดั www.lhfund.co.th และส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. www.sec.or.th 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.lhfund.co.th/
http://www.sec.or.th/
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กองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหน้ี ส าหรบักองทุนส ารองเลีย้งชีพ (LHDEBTPVD) 

การรบัผลประโยชน์ตอบแทนเน่ืองจากการใช้บริการบุคคลอ่ืนๆ (Soft Commission) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

จ านวน บริษัทท่ีให้ผลประโยชน์ ผลประโยชน์ท่ีได้รบั เหตผุลในการรบัผลประโยชน์

1 ธนาคารกสกิรไทย จ ากดั (มหาชน) ขา่วสาร, บทวเิคราะห์ เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

2 ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) ขา่วสาร, บทวเิคราะห์ เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

3 ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) ขา่วสาร, บทวเิคราะห์ เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

4 ธนาคารกรุงศรอียธุยา จ ากดั (มหาชน) ขา่วสาร, บทวเิคราะห์ เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

5 ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) ขา่วสาร, บทวเิคราะห์ เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

6 ธนาคารทสิโก้ จ ากดั (มหาชน) ขา่วสาร, บทวเิคราะห์ เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

7 ธนาคารซไีอเอม็บ ีไทย จ ากดั (มหาชน) ขา่วสาร, บทวเิคราะห์ เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

8 ธนาคารยโูอบ ีจ ากดั (มหาชน) ขา่วสาร, บทวเิคราะห์ เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

9 ธนาคารออมสนิ ขา่วสาร, บทวเิคราะห์ เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

10 บรษิทัหลกัทรพัย ์เอเซยี พลสั จ ากดั (มหาชน) ขา่วสาร, บทวเิคราะห์ เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

11 บรษิทัหลกัทรพัย ์เคท ีซมีโิก้ จ ากดั (มหาชน) ขา่วสาร, บทวเิคราะห์ เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

12 บรษิทัหลกัทรพัย ์โนมรูะ พฒันสนิ จ ากดั (มหาชน) ขา่วสาร, บทวเิคราะห์ เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

13 บรษิทัหลกัทรพัย ์เคจไีอ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) ขา่วสาร, บทวเิคราะห์ เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

14 ธนาคารธนชาต จ ากดั(มหาชน) ขา่วสาร, บทวเิคราะห์ เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

15 บรรษทัตลาดรองสนิเชื่อทีอ่ยูอ่าศยั ขา่วสาร, บทวเิคราะห์ เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

16 บรษิทัหลกัทรพัย ์ทรนีตีี้ จ ากดั ขา่วสาร, บทวเิคราะห์ เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

17 บรษิทัหลกัทรพัย ์ฟิลลปิ (ประเทศไทย) จ ากดั(มหาชน) ขา่วสาร, บทวเิคราะห์ เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

18 ธนาคารเกยีรตนิาคนิ จ ากดั (มหาชน)   ขา่วสาร, บทวเิคราะห์ เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

19 Bank of China ขา่วสาร, บทวเิคราะห์ เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

20 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ขา่วสาร, บทวเิคราะห์ เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

21 ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮา้ส ์จ ากดั (มหาชน) ขา่วสาร, บทวเิคราะห์ เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

22 ธนาคารไอซบีซี ี(ไทย) จ ากดั (มหาชน) ขา่วสาร, บทวเิคราะห์ เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

23 ธนาคารทหารไทย จ ากดั (มหาชน) ขา่วสาร, บทวเิคราะห์ เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

24 บรษิทัหลกัทรพัย ์เออซี ีจ ากดั (มหาชน) ขา่วสาร, บทวเิคราะห์ เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

25 บรษิทัหลกัทรพัย ์เคทบี ีจ ากดั ขา่วสาร, บทวเิคราะห์ เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
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กองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหน้ี ส าหรบักองทุนส ารองเลีย้งชีพ (LHDEBTPVD) 

อตัราส่วนหมุนเวยีนการลงทนุของกองทุน (Portfolio Turnover Ratio: PTR) 
มูลค่า ณ วนัท่ี 31 มกราคม 2563 

 
 
 

 

 
ค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเกบ็จากกองทุนรวม 

ส าหรบัรอบระยะเวลาตัง้แต่วนัท่ี 16 สิงหาคม 2562 (วนัจดทะเบียนจดัตัง้กองทุน) ถึงวนัท่ี  31 มกราคม 2563

  

 
 
 
 
 
 
 

ช่ือกองทนุ PTR

กองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหนี้ ส าหรบักองทุนส ารองเลีย้งชพี 0.7966

ค่าใช้จ่ายทีเ่รยีกเก็บจากกองทุน* จ านวนเงนิ

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

ค่าธรรมเนยีมการจดัการ (Management Fee) 305.80 0.050 ไม่เกนิรอ้ยละ 0.81

ค่าธรรมเนยีมผูดู้แลผลประโยชน์ (Trustee Fee) 76.45 0.012 ไม่เกนิรอ้ยละ 0.11

ค่าธรรมเนยีมนายทะเบยีน (Registrar Fee) 917.40 0.149 ไม่เกนิรอ้ยละ 0.81

ค่าสอบบญัช ี(Audit Fee) 21.67 0.004 ตามทีจ่่ายจรงิ

ค่าทีป่รกึษาการลงทุน (Advisory Fee) ไม่มี ไม่มี ไม่มี

ค่าจดัตัง้และจดทะเบยีนกองทุน (Setup and Registered Fund) 7.42 0.001 ตามทีจ่่ายจรงิ

ค่าใช้จ่ายอืน่ๆ ในการด าเนนิโครงการ  (Others Operating  Expense) 2.55 0.000 ตามทีจ่่ายจรงิ

รวมค่าใช้จ่ายทัง้หมด** 1,331.29 0.216

ค่าใช้จ่ายในการซือ้ขายหลกัทรพัย์ 0.00 0.000 ตามทีจ่่ายจรงิ

หมายเหตุ

* ค่าธรรมเนยีมและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ รวมภาษมีลูค่าเพิม่ ภาษธุีรกจิเฉพาะ หรอืภาษอีืน่ใดในท านองเดยีวกนั(ถ้าม)ี

**  ไม่รวมค่านายหน้าซือ้ขายหลกัทรพัย ์และค่าธรรมเนยีมต่างๆ ทีเ่กดิขึน้จากการซือ้ขายหลกัทรพัย์

รอ้ยละของมลูค่าทรพัยส์นิสทุธิ
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กองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหน้ี ส าหรบักองทุนส ารองเลีย้งชีพ (LHDEBTPVD) 

กองทุนเปิด แอล เอช ตลาดเงิน ส าหรบักองทุนส ารองเล้ียงชีพ 
งบดลุ 

ณ วนัท่ี 31 มกราคม 2563 

 
 
 
 
 
 
 

(หน่วย : บาท)
ยงัไม่ได้ตรวจสอบ

สนิทรพัย์
เงนิลงทุนตามมลูค่ายตุธิรรม  (ราคาทุน 598,398,980.83 บาท) 602,352,060.38
เงนิฝากธนาคาร 1,198,750.44
ลกูหนี้จากเงนิปันผลและดอกเบีย้ 2,920,096.70
ค่าใช้จ่ายรอการตดับญัช-ีสทุธิ 40,724.14           
ลกูหนี้จากการขายเงนิลงทุน 5,144,407.00       
รวมสนิทรพัย์ 611,656,038.66

หนี้สนิ
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 259,858.07          
เจ้าหนี้จากการซือ้เงนิลงทุน 0.00
เจ้าหนี้จากการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน 200,000.00
หนี้สนิอืน่ 7,692.13             
รวมหนี้สนิ 467,550.20          
สนิทรพัยส์ทุธิ 611,188,488.46

สนิทรพัยส์ทุธิ
ทุนทีไ่ด้รบัจากผูถ้อืหน่วยลงทุน 603,683,070.55
ก าไร(ขาดทุน) สะสม
บญัชปีรบัสมดุล (163,658.50)
ก าไร(ขาดทุน) สะสมจากการด าเนนิงาน 7,669,076.41
สนิทรพัยส์ทุธิ 611,188,488.46

สนิทรพัยส์ทุธต่ิอหน่วย 10.1243
จ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายแลว้ทัง้หมด ณ วนัสิน้งวด (หน่วย) 60,368,307.0528
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กองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหน้ี ส าหรบักองทุนส ารองเลีย้งชีพ (LHDEBTPVD) 

กองทุนเปิด แอล เอช ตลาดเงิน ส าหรบักองทุนส ารองเล้ียงชีพ 
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน 

ณ วนัท่ี 31 มกราคม 2563 

 

ช่ือย่อ จ านวนหน่วย / 

มลูค่าท่ีตราไว้

มลูค่ายติุธรรม (บาท) อตัราส่วนของ

มลูค่ายติุธรรม

(%)

อตัราดอกเบีย้ วนัครบก าหนด

พนัธบตัรธนาคารแห่งประเทศไทย รุ่นที ่2/3ปี/2560 BOT209A      6,000,000.00            6,018,183.30                  1.00 1.57 25 กนัยายน 2563

พนัธบตัรธนาคารแห่งประเทศไทย รุ่นที ่4/2ปี/2561 BOT20NA    15,700,000.00          15,805,754.42                  2.62 1.95 26 พฤศจกิายน 2563

พนัธบตัรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที ่47/91/62 CB20220B      3,000,000.00            2,998,392.36                  0.50 - 20 กุมภาพนัธ์ 2563

พนัธบตัรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที ่1/364/62 CB20312A      1,000,000.00              998,730.38                  0.17 - 12 มนีาคม 2563

พนัธบตัรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที ่38/182/62 CB20319A      2,000,000.00            1,997,119.78                  0.33 - 19 มนีาคม 2563

พนัธบตัรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที ่43/182/62 CB20423B      1,000,000.00              997,590.75                  0.17 - 23 เมษายน 2563

พนัธบตัรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที ่44/182/62 CB20430A      2,000,000.00            1,994,649.96                  0.33 - 30 เมษายน 2563

พนัธบตัรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที ่3/364/62 CB20514A      1,000,000.00              996,989.64                  0.17 - 14 พฤษภาคม 2563

พนัธบตัรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที ่50/182/62 CB20611A      5,000,000.00            4,980,783.05                  0.83 - 11 มถุินายน 2563

พนัธบตัรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที ่53/182/62 CB20702B      5,000,000.00            4,977,716.20                  0.83 - 2 กรกฎาคม 2563

พนัธบตัรรฐับาลเพือ่การบรหิารหนี้ให้กูต่้อในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ครัง้ที ่1 LB26DA    11,000,000.00          11,672,915.87                  1.94 2.13 17 ธนัวาคม 2569

พนัธบตัรรฐับาลเพือ่การปรบัโครงสรา้งหนี้ (พ.ร.ก. ให้อ านาจกระทรวงการคลงักูเ้งนิฯ

 พ.ศ.2552) ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครัง้ที ่1

LB29DA      5,000,000.00            5,140,805.95                  0.85 1.60 17 ธนัวาคม 2572

           58,579,631.66                  9.74 

      

บรษิทั ออิอน ธนสนิทรพัย ์(ไทยแลนด์) จ ากดั (มหาชน) AEON22NA    25,000,000.00          25,356,741.75                  4.21 2.27 15 พฤศจกิายน 2565

บรษิทั เอพ ี(ไทยแลนด์) จ ากดั (มหาชน) AP235A    22,656,000.00          23,561,107.43                  3.91 3.17 17 พฤษภาคม 2566

บรษิทั บางกอก เชน ฮอสปิทอล จ ากดั (มหาชน) BCH211A      5,664,000.00            5,731,494.21                  0.95 2.87 27 มกราคม 2564

บรษิทั บางกอก เชน ฮอสปิทอล จ ากดั (มหาชน) BCH226A      5,000,000.00            5,101,581.80                  0.85 2.55 18 มถุินายน 2565

บรษิทั เบอร์ลี ่ยคุเกอร์ จ ากดั (มหาชน) BJC233A      2,832,000.00            2,966,519.86                  0.49 3.20 24 มนีาคม 2566

บรษิทั เบอร์ลี ่ยคุเกอร์ จ ากดั (มหาชน) BJC249A      8,550,000.00            8,845,648.31                  1.47 2.65 7 กนัยายน 2567

บรษิทั บทีเีอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส ์จ ากดั (มหาชน) BTSG209A    33,000,000.00          33,173,553.60                  5.51 2.58 7 กนัยายน 2563

บรษิทั บทีเีอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส ์จ ากดั (มหาชน) BTSG245A      5,664,000.00            5,908,388.97                  0.98 3.15 24 พฤษภาคม 2567

บรษิทั ช. การช่าง จ ากดั (มหาชน) CK246B      5,664,000.00            5,810,298.57                  0.96 2.90 28 มถุินายน 2567

บรษิทั ซพี ีออลล ์จ ากดั (มหาชน) CPALL221A      8,496,000.00            8,682,764.76                  1.44 2.86 18 มกราคม 2565

บรษิทั ซพีเีอฟ (ประเทศไทย) จ ากดั CPFTH211A      8,496,000.00            8,627,823.60                  1.43 3.10 20 มกราคม 2564

บรษิทั พลงังานบรสิทุธิ ์จ ากดั (มหาชน) EA227A    25,700,000.00          25,975,729.90                  4.31 2.61 11 กรกฎาคม 2565

บรษิทั พลงังานบรสิทุธิ ์จ ากดั (มหาชน) EA228A      5,664,000.00            5,698,110.14                  0.95 2.41 15 สงิหาคม 2565

บรษิทั อซีี ่บาย จ ากดั (มหาชน) EB227A    20,000,000.00          20,327,253.20                  3.37 2.24 22 กรกฎาคม 2565

บรษิทั เฟรเซอร์ส (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) FPT215A      8,496,000.00            8,598,834.22                  1.43 2.80 9 พฤษภาคม 2564

บรษิทั เฟรเซอร์ส (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) FPT222A      5,664,000.00            5,774,931.71                  0.96 2.91 15 กุมภาพนัธ์ 2565

บรษิทั เฟรเซอร์ส (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) FPT225A      5,664,000.00            5,793,341.40                  0.96 3.00 9 พฤษภาคม 2565

ทรสัต์เพือ่การลงทุนในอสงัหารมิทรพัย ์และสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัยเ์พือ่

อุตสาหกรรมเฟรเซอร์ส พรอ็พเพอร์ตี้

FTREIT238A    11,328,000.00          11,535,409.34                  1.92 2.63 8 สงิหาคม 2566

บรษิทั โกลว ์พลงังาน จ ากดั (มหาชน) GOLD22NA    28,500,000.00          28,712,812.92                  4.77 2.47 8 พฤศจกิายน 2565

บรษิทั โกลบอล เพาเวอร์ ซนิเนอร์ยี ่จ ากดั (มหาชน) GPSC24NA      3,200,000.00            3,272,551.30                  0.54 2.24 8 พฤศจกิายน 2567

บรษิทั กลัฟ์ เอน็เนอร์จ ีดเีวลลอปเมนท์ จ ากดั (มหาชน) GULF221A    27,753,000.00          28,256,268.46                  4.69 2.73 25 มกราคม 2565

บรษิทั บตัรกรุงศรอียธุยา จ ากดั KCC229A    34,000,000.00          34,205,581.34                  5.68 1.89 26 กนัยายน 2565

บรษิทั แลนด์ แอนด์ เฮา้ส ์จ ากดั (มหาชน) LH22OA      8,496,000.00            8,583,286.97                  1.43 2.12 15 ตุลาคม 2565

ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮา้ส ์จ ากดั (มหาชน) LHBANK203A    33,984,000.00          33,994,367.16                  5.64 1.75 30 มนีาคม 2563

บรษิทั เงนิตดิลอ้ จ ากดั NTL221A    10,000,000.00          10,124,631.60                  1.68 2.80 24 มกราคม 2565

บรษิทั เงนิตดิลอ้ จ ากดั NTL221A    28,320,000.00          28,672,956.69                  4.76 2.80 24 มกราคม 2565

หุน้กู้

พนัธบตัร

รวม พนัธบตัร



 

 

18 

 

กองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหน้ี ส าหรบักองทุนส ารองเลีย้งชีพ (LHDEBTPVD) 

กองทุนเปิด แอล เอช ตลาดเงิน ส าหรบักองทุนส ารองเล้ียงชีพ 
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน 

ณ วนัท่ี 31 มกราคม 2563 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ช่ือย่อ จ านวนหน่วย / 

มลูค่าท่ีตราไว้

มลูค่ายติุธรรม (บาท) อตัราส่วนของ

มลูค่ายติุธรรม

(%)

อตัราดอกเบีย้ วนัครบก าหนด

บรษิทั พฤกษา เรยีลเอสเตท จ ากดั (มหาชน) PSH223A    11,328,000.00          11,517,093.77                  1.91 2.78 28 มนีาคม 2565

ไม่มปีระกนัของบรษิทั ปตท. จ ากดั (มหาชน) PTTC20NA    22,656,000.00          23,235,908.64                  3.86 4.75 15 พฤศจกิายน 2563

บรษิทั ควอลติี้เฮา้ส ์จ ากดั (มหาชน) QH20NB    11,328,000.00          11,469,368.91                  1.90 2.97 12 พฤศจกิายน 2563

บรษิทั ควอลติี้เฮา้ส ์จ ากดั (มหาชน) QH214A      5,664,000.00            5,713,871.86                  0.95 2.22 25 เมษายน 2564

บรษิทั เอสพซีจี ีจ ากดั (มหาชน) SPCG21DA      5,664,000.00            5,852,268.98                  0.97 3.62 16 ธนัวาคม 2564

บรษิทั ไทยเบฟเวอเรจ จ ากดั (มหาชน) TBEV213A    10,000,000.00          10,084,558.10                  1.67 2.10 22 มนีาคม 2564

บรษิทั การบนิไทย จ ากดั (มหาชน) THAI21DA      5,664,000.00            5,922,371.40                  0.98 4.76 26 ธนัวาคม 2564

บรษิทั โตโยต้า ลสีซิง่ (ประเทศไทย) จ ากดั TLT228A    22,656,000.00          22,833,597.21                  3.79 1.82 16 สงิหาคม 2565

ทรสัต์เพือ่การลงทุนในอสงัหารมิทรพัยแ์ละสทิธกิารเช่าไทยแลนด์ ไพร์ม พรอ็พเพอร์ตี้ TPRIME231A    15,000,000.00          15,022,812.30                  2.49 2.10 16 มกราคม 2566

ทรสัต์เพือ่การลงทุนในอสงัหารมิทรพัยแ์ละสทิธกิารเช่าไทยแลนด์ ไพร์ม พรอ็พเพอร์ตี้ TPRIME271A      1,500,000.00            1,507,205.34                  0.25 2.74 16 มกราคม 2570

บรษิทั ดบับลวิเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน ) WHA224B    33,984,000.00          34,462,637.79                  5.72 2.95 24 เมษายน 2565

บรษิทั ดบับลวิเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน ) WHA226B      2,832,000.00            2,858,745.21                  0.48 2.75 30 มถุินายน 2565

          543,772,428.72                 90.26 

            602,352,060.38                   100.00 

รวม หุน้กู้

รวมเงินลงทนุ - 100% (ราคาทนุ 598,398,980.83 บาท)
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กองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหน้ี ส าหรบักองทุนส ารองเลีย้งชีพ (LHDEBTPVD) 

กองทุนเปิด แอล เอช ตลาดเงิน ส าหรบักองทุนส ารองเล้ียงชีพ 
งบก าไรขาดทุน 

ส าหรบัรอบระยะเวลาตัง้แต่วนัท่ี 16 สิงหาคม 2562 (วนัจดทะเบียนกองทุน) ถึงวนัท่ี  31 มกราคม 2563 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

(หน่วย : บาท)
ยงัไม่ได้ตรวจสอบ

รายได้จากการลงทุน
รายได้จากดอกเบีย้ 5,953,539.79

รวมรายได้ 5,953,539.79
ค่าใช้จ่าย

ค่าธรรมเนยีมการจดัการ                                                                               305,799.09
ค่าธรรมเนยีมผูดู้แลผลประโยชน์                                                                       76,449.76
ค่าธรรมเนยีมนายทะเบยีน                                                                              917,397.13
ค่าสอบบญัชี 21,667.49
ค่าใช้จ่ายอืน่ๆ ในการด าเนนิโครงการ 9,974.90

รวมค่าใช้จ่าย 1,331,288.37
รายได้จากการลงทุนสทุธิ 4,622,251.42
รายการก าไร(ขาดทุน)สทุธจิากเงนิลงทุน

ก าไร(ขาดทุน)สทุธทิีเ่กดิขึน้ทัง้สิน้ (906,254.56)
ก าไร(ขาดทุน)สทุธทิีย่งัไม่เกดิขึน้ทัง้สิน้ 3,953,079.55

รวมก าไร(ขาดทุน)จากเงนิลงทุนทีเ่กดิขึน้และยงัไม่เกดิขึน้ 3,046,824.99
การเพิม่ขึน้(ลดลง) ในสนิทรพัยส์ทุธจิากการด าเนนิงาน 7,669,076.41


