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กองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหนี้ (LHDEBT) 

กองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหนี้ (LHDEBT) 

ประเภทโครงการ : กองทุนรวมตราสารแห่งหนี้ ประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน โดยแบ่งชนิดหน่วยลงทุนเป็น 5 ชนิด ดังน้ี 
• ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ (LHDEBT-R) 
• ชนิดจ่ายเงินปันผล (LHDEBT-D) 
• ชนิดสะสมมูลค่า (LHDEBT-A) 
• ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ (LHDEBT-E) 
• ชนิดผู้ถือหน่วยลงทุนกองทุนภายใต้การบริหารจัดการ (LHDEBT-L) 
 

นโยบายการลงทุน : กองทุนจะลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอันเป็นหรือเกี่ยวข้องกับตราสารแห่งหนี้ ตราสารทางการเงิน 
และ/หรือเงินฝากที่เสนอขายทั้งในประเทศ และ/หรือต่างประเทศ ของภาครัฐ และ/หรือภาคเอกชนที่มี
คุณภาพและให้ผลตอบแทนท่ีดีเหมาะสมกับระดับความเสี่ยง อาทิ ตราสารแห่งหนี้ท่ีออกโดยภาครัฐ และ/
หรือรัฐวิสาหกิจ ตราสารแห่งหนี้ภาคเอกชน เช่น ตราสารหนี้ ตราสารทางการเงิน และ/หรือเงินฝากที่ออก
โดยธนาคารพาณิชย์ และ/หรือตราสารแห่งหนี้ ตราสารทางการเงินท่ีออกโดยบริษัทเอกชนช้ันดี ตราสารที่
ได้ร ับการจัดอันดับความน่าเชื ่อถือของตราสารหรือผู ้ออกตราสารอยู ่ในอันดับที ่สามารถลงทุนได้ 
(Investment Grade) ในกรณีตราสารดังกล่าวเป็น Subordinated Debt จะต้องได้รับอันดับความ
น่าเชื่อถือของตราสาร (Issue rating) อยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) เท่านั้น ส่วนที่
เหลือบริษัทจัดการอาจพิจารณาลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งเงินฝากและ/หรือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นหรือการ
หาดอกผลโดยวิธีอื ่นอย่างใดอย่างหนึ ่งหรือหลายอย่างตามที ่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนดหรือให้ความเห็นชอบ   
อนึ่ง กองทุนกองทุนจะเน้นลงทุนในตราสารหนี้ที่เสนอขายในประเทศเป็นหลัก อย่างไรก็ตามกองทุนอาจ
พิจารณาลงทุนในตราสารหนี้ที่เสนอขายในต่างประเทศได้ในกรณีที่กองทุนสามารถหาโอกาสในการลงทุน
เพิ่มเติมในตราสารสกุลเงินต่างประเทศหลังปิดความเสี่ยงค่าเงินที่ให้อัตราผลตอบแทนเพิ่มขึ้น โดยอายุ
เฉลี่ยของตราสารหนี้ต่างประเทศในกองทุนจะไม่เกิน 6 เดือน ท้ังนี้กองทุนจะนำเงินไปลงทุนในต่างประเทศ 
ไม่เกินร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน 
กรณี ลงทุนในธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น จะต้องมีอันดับความน่าเชื่อถือสนับสนุน (Support 
Credit) ซึ่งสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือประเมินจากแนวโน้มที่ธนาคารดังกล่าวจะได้รับการสนับสนุน
ทางการเงินจากรัฐบาลเมื่อมีกรณีจำเป็น 
กองทุนอาจลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivative) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการ
ลงทุน (Efficient Portfolio Management) ซึ่งพิจารณาจากสภาวะของตลาดการเงินในขณะนั ้น กฎ 
ระเบียบ หรือข้อบังคับ และปัจจัยอื่นที่เกี ่ยวข้อง เช่น ทิศทางราคาหลักทรัพย์ ทิศทางอัตราดอกเบี้ย 
ค่าใช้จ่ายในการป้องกันความเสี่ยง เป็นต้น ตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ประกาศกำหนด 
กองทุนอาจลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) 
โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์หรือได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
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กองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหนี้ (LHDEBT) 

ในกรณีที่มีการลงทุนในต่างประเทศ กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกัน
ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน (Hedging) ของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในสกุลเงินต่างประเทศที่กองทุน
ถืออยู่เทียบกับสกุลเงินบาท ณ ขณะใดขณะหนึ่ง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของมูลค่าทรัพย์สินที่ลงทุนใน
ต่างประเทศ ทั้งนี้ จะไม่ลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated 
Securities) และตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือผู ้ออก ( Issue/Issuer) ต่ำกว่าที่
สามารถลงทุนได้ (Non-investment grade) อย่างไรก็ตาม กองทุนอาจลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารแห่ง
หนี้ท่ีมีอันดับความน่าเชื่อถือที่ตัวตราสารหรือท่ีผู้ออกตราสารต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได ้(Non-investment 
grade) เฉพาะในกรณีที่ตราสารหนี้นั้นได้รับการจัดอันดับความน่าเช่ือถือท่ีตัวตราสารหรือที่ผู้ออกตราสาร
ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment Grade) ขณะที่กองทุนเริ่มลงทุนเท่านั้น    
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กองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหนี้ (LHDEBT) 

 

 

เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน 
 กองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหนี ้ 

  
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด ขอนำส่ง “รายงานสรุปสถานะการลงทุน” เพื่อรายงานผลการ

ดำเนินงานของกองทุนตั้งแต่วันท่ี 1 กันยายน 2564 ถึงวันท่ี 28 กุมภาพันธ์ 2565 มาเพื่อโปรดทราบ 
 
 

สภาพตลาดในรอบบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2564 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 

ตลาดตราสารหนี ้
หลังจากมีการกระจายวัคซีนต่างๆ มากขึ้น ส่งผลให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจเริ่มกลับมาปกติอีกครั้ง แต่อย่างไรก็ตามยังคงมี

ความเสี่ยงของไวรัสที่เริ่มมีการกลายพันธุ์และความกังวลต่อความต้านทานต่อวัคซีน ส่งผลต่อความไม่แน่นอนของกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจ  ดังนั้นธนาคารกลางของประเทศต่างๆทั่วโลก จึงยังมีการดำเนินนโยบายทางการเงินอย่างผ่อนคลายต่อไปเพื่อช่วย
ประคองเศรษฐกิจให้ไม่ผันผวนจนเกินไป 

 ในช่วงครึ่งหลังของปี 2564 เศรษฐกิจโลกเริ่มกลับมาดำเนินกิจกรมทางเศรษฐกิจอย่างปกติมากขึ้น โดยมีปัจจัยเรื่องการ
แจกจ่ายวัคซีนและการดำเนินนโยบายทางการเงิน และ การคลังที่ยังคงผ่อนคลายในระดับที่สูงล้วนเป็นปัจจัยสนับสนุนให้เศรษฐกิจ
สามารถดำเนินไปได้ภายใต้ความไม่แน่นอนของการแพร่ระบาด แต่อย่างไรก็ดีด้วยกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่เริ่มกลับสู่สภาวะปกติ 
ส่งผลให้ความต้องการสินค้ารวมถึงบริการปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ซึ่งไม่สอดคล้องกับปริมาณการผลิตสินค้าต่ างๆ ส่งผลให้เกิด
การขาดแคลนทางด้านอุปทาน ซึ่งเป็นตัวเร่งอัตราเงินเฟ้อให้เริ่มปรับตัวสูงข้ึน และอัตราการว่างงานเริ่มลดต่ำลง  ทำให้ธนาคารกลาง
ต่างๆ ได้ออกมาให้ความเห็นถึงเรื่องเงินเฟ้อต่างๆที่เกิดขึ้น โดยเฟดมองว่าเงินเฟ้อของสหรัฐที่ปรับตัวสูงขึ้นนั้นจะเป็นจะไม่เป็นการ
ชั่วคราว และตัวเลขดังกล่าวถึงแม้ว่าจะลดลงแต่จะยังสูงกว่าระดับ 2% ในปี  2565 จึงจำเป็นต้องเร่งดำเนินมาตรการทางการเงิน
เพิ่มเติม เพื่อลดความร้อนแรงของเงินเฟ้อ โดยปัจจัยสำคัญที่ทาง เฟดให้ความสำคัญอีกด้านหนึงในปัจจุบันนั้นก็คือ เรื่องการจ้างงาน
เนื่องจากเฟด ต้องการให้การจ้างงานในสหรัฐนั้นปรับกลับไปได้เท่ากับระดับก่อนเกิดโควิด-19 ซึ่งในช่วงเวลาดังกล่าวมีการตกงานถึง 
20ล้านตำแหน่ง โดยในปัจจุบันนั้นมีการจ้างงานกลับเข้ามา 16 ล้านตำแหน่ง ดังนั้นถึงแม้ว่าเฟดเองเริ่มเปลี่ยนการส่งสัญญาณถึง
โอกาสในการขึ้นดอกเบี้ยอย่างรวดเร็วในปี 2022 นี้ ว่าจะมีการขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายมากกว่า 3 ครั้งในปีนี้ หลังจากที่เคยให้
ข้อมูลอย่างต่อเนื่องว่าจะไม่มีการขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายไปจนถึง ปลายปี 2022 โดยในปัจจุบันทางด้านเฟดได้เริ่มต้นที่จะลดการ
เข้าซื้อตราสารหนี้ หรือ QE Tapering ซึ่งจะเป็นเหมือนจุดเริ่มต้นของการขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบาย 

ทางด้านประเทศไทยเองในปีนี้เศรษฐกิจก็เริ ่มกลับมาฟื้นตัวแต่ยังคงเป็นไปได้อย่างช้าๆ โดยมีปัจจัยหลักจากจำนวน
นักท่องเที่ยวที่ยังไม่กลับมาได้อย่างเต็มที่ในปีนี้ ดังนั้นกิจกรรมทางเศรษฐกิจจะยังคงไม่กลับมาได้อย่างเต็มที่มากนัก นอกจากนั้น
ธนาคารแห่งประเทศไทยยังคงคาดว่าเศรษฐกิจไทยจะยังไม่สามารถกลับไปยืนได้ในระดับก่อนเกิดวิกฤติโควิด-19 ภายในปีนี้ ทางด้าน
นโยบายทางการเงินยังคงอยู่ในระดับผ่อนคลายต่อไป เพื่อสนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจแม้ว่าอัตราเงินเฟ้อเริ่มส่งสัญญาณ
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ปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นจากต้นทุนด้านพลังงาน แต่ตลาดยังคาดว่าธนาคารแห่งประเทศไทยจะยังคงไม่มีการขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายใน    
ปีน้ี  

ทางด้านตลาดตราสารหนี้เอกชนนั้นใน ในปัจจุบันเห็นภาพการค่อยๆปรับตัวลงอย่างต่อเนื ่องของ Credit Spread 
โดยเฉพาะในตราสารหนี้เอกชนที่มีคุณภาพสูงซึ่งส่งผลให้ราคาของตราสารหนี้เอกชนปรับตัวเพิ่มขึ้น โดยมีปัจจัยมาจากแนวโนม้ที่ดี
ขึ้นของภาพรวมเศรษฐกิจ ส่งผลถึงความสามารถในการชำระหนี้  และ คุณภาพเครดิตของบริษัทเอกชนในประเทศปรับตัวดีขึ้น จึง
ส่งผลให้ credit spread นั้นมีแนวโน้มที่ลดลง 

 
บริษัทขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นอย่างสูง ที่ได้มอบความไว้วางใจให้บริษัทบริหารเงินลงทุนของท่าน บริษัท

ยังคงยืนยันในความตั้งใจและทุ่มเทความสามารถเพื่อบริหารเงินของท่านอย่างมีประสิทธิภาพสูงที่สุดต่อไป  และหากท่านมีข้อสงสัย
ประการใด ท่านสามารถติดต่อมาได้ที่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด หมายเลขโทรศัพท์ 02-286-3484 
หรือท่ีอีเมล lhfund@lhfund.co.th 

 

 

ขอแสดงความนับถือ 

บริษัทหลักทรัพย์จดัการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกดั 
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รายชื่อผู้จัดการกองทุน 
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กองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหนี้ (LHDEBT) 

ตารางเปรียบเทียบผลการดำเนินงานของ 
ชนิดสะสมมูลค่า 

ข้อมูล ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 
 

 
 
 
 

 
 

- เอกสารการวดัผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำข้ึนตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนนิงานของกองทุนรวมของสมาคม
บริษัทจัดการลงทุน 
- ผลการดำเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานท่ีเกี่ยวข้องกับผลิตภณัฑ์ในตลาดทุน มิไดเ้ป็นสิ่งยืนยันถึงผลการ
ดำเนินงานในอนาคต 
- ทำความเข้าใจลักษณะสินคา้ เง่ือนไข ผลตอบแทน และความเสีย่ง ก่อนตัดสินใจลงทุน 

ข้อมูล ณ วันที ่28 กุมภาพันธ์ 2565 
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กองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหนี้ (LHDEBT) 

ตารางเปรียบเทียบผลการดำเนินงานของ 
ชนิดจ่ายเงินปนัผล 

ข้อมูล ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 
 

 
 

 
 
 

ข้อมูล ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 

 
- เอกสารการวดัผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำข้ึนตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนนิงานของกองทุนรวมของสมาคม
บริษัทจัดการลงทุน 
- ผลการดำเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานท่ีเกี่ยวข้องกับผลิตภณัฑ์ในตลาดทุน มิไดเ้ป็นสิ่งยืนยันถึงผลการ
ดำเนินงานในอนาคต 
- ทำความเข้าใจลักษณะสินคา้ เง่ือนไข ผลตอบแทน และความเสีย่ง ก่อนตัดสินใจลงทุน 
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กองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหนี้ (LHDEBT) 

ตารางเปรียบเทียบผลการดำเนินงานของ 
ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอัตโนมัติ 

ข้อมูล ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 

 
 

 

 
ข้อมูล ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 

 
- เอกสารการวดัผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำข้ึนตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนนิงานของกองทุนรวมของสมาคม
บริษัทจัดการลงทุน 
- ผลการดำเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานท่ีเกี่ยวข้องกับผลิตภณัฑ์ในตลาดทุน มิไดเ้ป็นสิ่งยืนยันถึงผลการ
ดำเนินงานในอนาคต 
- ทำความเข้าใจลักษณะสินคา้ เง่ือนไข ผลตอบแทน และความเสีย่ง ก่อนตัดสินใจลงทุน 
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กองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหนี้ (LHDEBT) 

ตารางเปรียบเทียบผลการดำเนินงานของ 
ชนิดช่องทางอิเลก็ทรอนิกส ์

ข้อมูล ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 

 
 

 
 

      

     ข้อมูล ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 

 
- เอกสารการวดัผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำข้ึนตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนนิงานของกองทุนรวมของสมาคม
บริษัทจัดการลงทุน 
- ผลการดำเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานท่ีเกี่ยวข้องกับผลิตภณัฑ์ในตลาดทุน มิไดเ้ป็นสิ่งยืนยันถึงผลการ
ดำเนินงานในอนาคต 
- ทำความเข้าใจลักษณะสินคา้ เง่ือนไข ผลตอบแทน และความเสีย่ง ก่อนตัดสินใจลงทุน 
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กองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหนี้ (LHDEBT) 

ตารางเปรียบเทียบผลการดำเนินงานของ 
ชนิดผู้ถือหน่วยลงทุนกองทุนภายใต้การบริหารจัดการ 

ข้อมูล ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 

 
 

 

 

ข้อมูล ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 
 
- เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของ
สมาคมบริษัทจัดการลงทุน 
- ผลการดำเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยัน ถึงผล
การดำเนินงานในอนาคต 

   - ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน 
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กองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหนี้ (LHDEBT) 

รายงานสถานะการลงทนุ การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน 
มูลค่า ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายละเอียด มูลค่าตามราคาตลาด %NAV
329,584,886.69 100.09

พันธบัตรรัฐบาล
  อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี 63,964,164.68 19.42
  อายุคงเหลือมากกว่า 1 ปี 41,244,603.30 12.52
เงินฝากธนาคาร 1,336,097.79 0.41
หุ้นกู้
  อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี 30,280,304.81 9.20
  อายุคงเหลือมากกว่า 1 ปี 192,759,716.11 58.54

-286,422.29 -0.09
329,298,464.40 100มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ

ประเภทรายการค้างรับค้างจ่ายหรือหน้ีสินอ่ืน ๆ
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กองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหนี้ (LHDEBT) 

รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน Portfolio 
มูลค่า ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 

 
สถาบันการจัดอันดับความน่าเชือ่ถือ TRIS Rating 
คำอธิบายการจัดอันดับเครดิตตราสารหนี้ระยะกลางและยาวมีอายุต้ังแต่ 1 ปีขึ้นไป 
AAA อันดับเครดิตสูงสุด มีความเสี่ยงต่ำที่สุด ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงสุด 

และได้รับผลกระทบน้อยมากจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอ่ืน ๆ 
AA มีความเสี่ยงต่ำมาก ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงมาก แต่อาจได้รั บ

ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอ่ืน ๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับ AAA 
A มีความเสี่ยงในระดับต่ำ ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูง แต่อาจได้รับ

ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอ่ืน ๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า 
BBB มีความเสี่ยงในระดับปานกลาง ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ที่เพียงพอ แต่

มีความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น  ๆ มากกว่า และอาจมีความสามารถในการ
ชำระหนี้อ่อนแอลงเมื่อเทียบกับอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า 

BB มีความเสี่ยงในระดับสูง ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ต่ำกว่าระดับปาน
กลาง และจะได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ ค่อนข้างชัดเจน ซึ่งอาจส่งให้
ความสามารถในการชำระหนี้อยู่ในเกณฑ์ที่ไม่เพียงพอ 

B มีความเสี่ยงในระดับสูงมาก ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ต่ำ และอาจจะ
หมดความสามารถหรือความตั้งใจในการชำระหนี้ได้ตามการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และ
สิ่งแวดล้อมอ่ืน ๆ  

            ประเภท ผู้ออก อันดับ มูลค่าตาม
ความน่าเช่ือถือ ราคาตลาด

พันธบัตรรัฐบาล กระทรวงการคลัง 41,244,603.30
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย ธนาคารแห่งประเทศไทย 63,964,164.68
เงินฝากธนาคาร ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) AA+(FITCH) 1,314,697.92
เงินฝากธนาคาร ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) AA+(FITCH) 21,399.87
หุ้นกู้ บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จ ากัด (มหาชน) A(TRIS) 9,003,761.01
หุ้นกู้ บริษัท ซีพี ออลล์ จ ากัด (มหาชน) A+(TRIS) 6,014,886.30
หุ้นกู้ บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด (มหาชน) A-(TRIS) 12,164,709.48
หุ้นกู้ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จ ากัด (มหาชน) AA(TRIS) 5,085,711.50
หุ้นกู้ บริษัท บางจากคอร์ปอเรช่ัน จ ากัด (มหาชน) A-(TRIS) 12,054,979.20
หุ้นกู้ บริษัท บ้านปู จ ากัด (มหาชน) A+(TRIS) 6,977,558.00
หุ้นกู้ บริษัท บีซีพีจี จ ากัด (มหาชน) A-(TRIS) 12,003,706.12
หุ้นกู้ บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลด้ิง จ ากัด (มหาชน) A(TRIS) 13,123,338.82
หุ้นกู้ บริษัท เบอร์ล่ี ยุคเกอร์ จ ากัด (มหาชน) A+(TRIS) 2,250,178.99
หุ้นกู้ บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ต้ี ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากัด (มหาชน) A-(TRIS) 8,508,418.31
หุ้นกู้ บริษัท พลังงานบริสุทธ์ิ จ ากัด (มหาชน) A(TRIS) 24,802,241.95
หุ้นกู้ บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ต้ี (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) A(TRIS) 12,096,863.83
หุ้นกู้ บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนช่ันแนล จ ากัด (มหาชน) A(TRIS) 1,925,083.95
หุ้นกู้ บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) A(TRIS) 10,065,955.80
หุ้นกู้ บริษัท ลีสซ่ิงไอซีบีซี (ไทย) จ ากัด AAA(FITCH) 15,052,501.00
หุ้นกู้ บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จก.(มหาชน) A-(TRIS) 21,469,531.47
หุ้นกู้ บริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) A(TRIS) 10,283,182.13
หุ้นกู้ บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) A-(TRIS) 10,295,208.90
หุ้นกู้ ทรัสต์เพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ พรีเม่ียม โกรท A(TRIS) 9,937,862.70
หุ้นกู้ ทรัสต์เพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพ่ืออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ต้ี A(TRIS) 19,924,341.46
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กองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหนี้ (LHDEBT) 

C มีความเสี่ยงในการผิดนัดชำระหนี้สูงที่สุด ผู้ออกตราสารหนี้ไม่มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นตาม
กำหนดอย่างชัดเจน โดยต้องอาศัยเงื่อนไขที่เอื้ออำนวยทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น  ๆ อย่างมากจึงจะมี
ความสามารถในการชำระหนี้ได้ 

D เป็นระดับท่ีอยู่ในสภาวะผิดนัดชำระหนี้ โดยผู้ออกตราสารหนี้ไม่สามารถชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นได้ตามกำหนด 
อันดับเครดิตจาก AA ถึง C อาจมีเครื่องหมายบวก (+) หรือลบ (-) ต่อท้ายเพื่อจำแนกความแตกต่างของคุณภาพของอันดับ

เครดิตภายในระดับเดียวกัน 

คำอธิบายการจัดอันดับเครดิตตราสารหนี้ระยะสั้นมีอายุต่ำกว่า 1 ปี 

T1 ผู้ออกตราสารหนี้มีสถานะท้ังทางด้านการตลาดและการเงินท่ีแข็งแกร่งในระดับดีมาก และนักลงทุนจะได้รับความคุ้มครอง
จากการผิดนัดชำระหนี้ที ่ดีกว่าอันดับเครดิตในระดับอื่น ผู ้ออกตราสารที่ได้รับอันดับเครดิตในระดับดังกล่าวซึ ่งมี
เครื่องหมาย “+” ด้วยจะได้รับความคุ้มครองด้านการผิดนัดชำระหนี้ที่สูงยิ่งขึ้น 

T2 ผู้ออกตราสารหนี้มีสถานะท้ังทางด้านการตลาดและการเงินท่ีแข็งแกร่งในระดับดี และมีความสามารถในการชำระหนี้ระยะ
สั้นในระดับที่น่าพอใจ 

T3 ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระหนี้ระยะสั้นในระดับที่ยอมรับได้ 

T4 ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระหนี้ระยะสั้นท่ีค่อนข้างอ่อนแอ 

อันดับเครดิตทุกประเภทที่จัดโดย TRIS Rating เป็นอันดับเครดิตตราสารหนี้ในตระกูลเงินบาท ซึ่งสะท้อนความสามารถในการ
ชำระหนี้ของผู้ออกตราสารโดยไม่รวมความเสี่ยงในการเปลี่ยนแปลงการชำระหนี้จากสกุลเงินบาทเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ 

นอกจากนี ้ TRIS Rating ยังกำหนด “แนวโน้มอันดับเครดิต” (Rating Outlook) เพื ่อสะท้อนความเป็นไปได้ของการ
เปลี่ยนแปลงอันดับเครดิตของผู้ออกตราสารในระยะปานกลางหรือระยะยาว โดย TRIS Rating จะพิจารณาถึงโอกาสที่จะเกิดการ
เปลี่ยนแปลงของภาวะอุตสาหกรรมและสภาพแวดล้อมทางธุรกิจในอนาคตของผู้ออกตราสารที่อาจกระทบต่อความสามารถในการ
ชำระหนี้ ทั้งนี้ แนวโน้มอันดับเครดิตที่ออกให้แก่หน่วยงานหนึ่ง ๆ จะเทียบเท่ากับความสามารถในการชำระหนี้ของหน่วยงานนั้น ๆ 
แนวโน้มอันดับเครดิตแบ่งออกเป็น 4 ระดับ ได้แก่ 

Positive  หมายถึง อันดับเครดิตอาจปรับขึ้น 

Stable  หมายถึง อันดับเครดิตอาจไม่เปลี่ยนแปลง 

Negative หมายถึง อันดับเครดิตอาจปรับลดลง 

Developing หมายถึง อันดับเครดิตอาจปรับขึ้น ปรับลดลง หรือไม่เปลี่ยนแปลง 

สถาบันการจัดอันดับความน่าเชือ่ถือ Fitch Rating 
คำอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือระยะยาว สำหรับประเทศไทย 

AAA(tha) แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงสุดของอันดับความน่าเชื่อถือภายในประเทศไทย ซึ่งกำหนดโดย Fitch โดยอันดับ
ความน่าเชื่อถือนี้จะมอบให้กับอันดับความน่าเชื่อถือท่ีมีความเสี่ยง “น้อยท่ีสุด” เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือ
ตราสารอื่นในประเทศไทย และโดยปกติแล้วจะกำหนดให้แก่ตราสารทางการเงินท่ีออกหรือค้ำประกันโดยรัฐบาล 
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AA(tha) แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงมากเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย โดยระดับความ
น่าเชื่อถือของตราสารทางการเงินขั้นนี้ต่างจากผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือขั้น
สูงสุดของประเทศไทยเพียงเล็กน้อย 

BBB (tha) แสดงถึงระดับความน่าเช่ือถือข้ันปานกลางเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย อย่างไรก็ดี
มีความเป็นไปได้มากว่าการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์หรือสภาพทางเศรษฐกิจจะมีผลกระทบต่อความสามารถใน
การชำระหนี้ได้ตรงตามกำหนดเวลาของตราสารทางการเงินเหล่านี้มากกว่าตราสารหนี้อื่นที่ได้รับการจัดอันดับความ
น่าเชื่อถือในประเภทท่ีสูงกว่า 

BB (tha) แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือค่อนข้างต่ำเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย การชำระ
หนี้ตามเงื่อนไขของตราสารเหล่านี้ภายในประเทศนั้น ๆ มีความไม่แน่นอนในระดับหนึ่งและความสามารถในการชำระ
หนี้คืนตามกำหนดเวลาจะมีความไม่แน่นอนมากขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจในทางลบ 

B (tha) แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นต่ำอย่างมีนัยสำคัญเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย 
การปฏิบัติตามเง่ือนไขของตราสารหนี้และข้อผูกพันทางการเงินยังคงเป็นไปได้ในปัจจุบัน แต่ความมั่นคงยังจำกัดอยู่ใน
ระดับหนึ่งเท่านั้น และความสามารถในการชำระหนี้คืนตามกำหนดเวลาอย่างต่อเนื่องนั้นไม่แน่นอน ขึ้นอยู่กับสภาวะที่
เอื้อต่อการดำเนินธุรกิจและสภาพทางเศรษฐกิจ 

CCC(tha), CC(tha), C(tha)   แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นต่ำมากเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศ
ไทย ความสามารถในการปฏิบัติตามข้อผูกพันทางการเงินข้ึนอยู่กับสภาวะที่เอื้อต่อการดำเนินธุรกิจและการพัฒนาทาง
เศรษฐกิจเพียงอย่างเดียว 

D(tha) อันดับความน่าเช่ือถือเหล่านี้ จะถูกกำหนดให้สำหรับองค์กรหรือตราสารหนี้ซึ่งกำลังอยู่ในภาวะผิดนัดชำระหนี้ใน
ปัจจุบัน 

คำอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือระยะสั้น สำหรับประเทศไทย 

F1 (tha) แสดงถึงระดับความสามารถข้ันสูงสุดในการชำระหนี้ตามเง่ือนไขของตราสารตรงตามกำหนดเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออก
ตราสารหรือตราสารอื่น ๆ ในประเทศไทย ภายใต้อันดับความน่าเชื่อถือนี้จะมอบให้สำหรับอันดับความน่าเชื่อถือที่มี
ความเสี่ยง “น้อยท่ีสุด” เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นในประเทศเดียวกันและโดยปกติแล้วจะกำหนดให้กับตรา
สารทางการเงินที่ออกหรือค้ำประกันโดยรัฐบาล ในกรณีที่มีระดับความน่าเชื่อถือสูงเป็นพิเศษจะมีสัญลักษณ์ “+” 
แสดงไว้เพิ่มเติมจากอันดับความน่าเช่ือถือท่ีกำหนด 

F2 (tha) แสดงถึงระดับความสามารถในการชำระหนี้ตามเง่ือนไขทางการเงินของตราสารตามกำหนดเวลาในระดับที่น่าพอใจเมือ่
เปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่น ๆ ในประเทศไทย อย่างไรก็ดี ระดับความน่าเชื่อถือดังกล่าวยังไม่อาจ
เทียบเท่ากับกรณีที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่สูงกว่า 

F3 (tha) แสดงถึงระดับความสามารถในการชำระหนี้ตามเง่ือนไขทางการเงินของตราสารตามกำหนดเวลาในระดับปานกลางเมื่อ
เปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่น ๆ ในประเทศไทย ความสามารถในการชำระหนี้ดังกล่าวจะมีความไม่
แน่นอนมากขึ้นไปตามความเปลี่ยนแปลงในทางลบในระยะสั้นมากกว่าตราสารที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่สูง
กว่า 
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B (tha) แสดงถึงระดับความสามารถในการชำระหนี้ตามเงื่อนไขทางการเงินของตราสารตามกำหนดเวลาที่ไม่แน่นอนเมื่อ
เปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่น ๆ ในประเทศไทย ความสามารถในการชำระหนี้ดังกล่าวจะไม่แน่นอน
มากขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจแลการเงินในทางลบระยะสั้น 

C (tha) แสดงถึงระดับความสามารถในการชำระหนี้ตามเงื่อนไขทางการเงินของตราสารตามกำหนดเวลาที่ไม่แน่นอนสูงเมื่อ
เปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่น ๆ ในประเทศไทย ความสามารถในการปฏิบัติตามข้อผูกพันทางการเงิน
ขึ้นอยู่กับสภาวะที่เอื้อต่อการดำเนินธุรกิจและสภาพการณ์ทางเศรษฐกิจเท่านั้น 

D (tha) แสดงถึงการผิดนัดชำระหนี้ที่ได้เกิดขึ้นแล้วหรือกำลังจะเกิดขึ้น 

หมายเหตุประกอบการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระยะยาว ในระยะสั้น สำหรับประเทศไทย 

เครื่องบ่งชี้พิเศษสำหรับประเทศไทย “tha” จะถูกระบุไว้ต่อจากอันดับความน่าเชื่อถือทุกระดับ เพื่อแยกความแตกต่างออก
จากการจัดอันดับความน่าเชื่อถือระดับสากล เครื่องหมาย “ + ” หรือ “ - ” อาจจะถูกระบุไว้เพิ่มเติมต่อจากอันดับความน่าเชื่อถือ
สำหรับประเทศหนึ่ง ๆ เพื่อแสดงถึงสถานะย่อยโดยเปรียบเทียบกันภายในอันดับความน่าเชื่อถือขึ้นหลัก ทั้งนี้  จะไม่มีการระบุ
สัญลักษณ์ต่อท้ายดังกล่าว สำหรับอันดับความน่าเชื่อถือระดับ “AAA (tha)” หรืออันดับที่ต่ำกว่า “CCC (tha)” 

สำหรับอันดับความน่าเชื่อถือในระยะยาวและจะไม่มีการระบุสัญลักษณ์ต่อท้ายดังกล่าวสำหรับอันดับความน่าเชื่อถือในระยะ
สั้น นอกเหนือจาก “F1 (tha)” 

สัญญาณการปรับอันดบัความน่าเช่ือถือ (Rating Watch) : สัญญาณการปรับอันดับความน่าเช่ือถือจะถูกใช้เพื่อแจ้งให้นักลงทุน
ทราบว่ามีความเป็นไปได้ที่จะมีการเปลี่ยนแปลงอันดับความน่าเชื่อถือและแจ้งแนวโน้มทิศทางของการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว 
สัญญาณดังกล่าวอาจระบุเป็น “สัญญาณบวก” ซึ่งบ่งชี้แนวโน้มในการปรับอันดับความน่าเชื่อถือให้สูงขึ้น “สัญญาณลบ” จะบ่งช้ี
แนวโน้มในการปรับอันดับความน่าเชื่อถือให้ต่ำลง หรือ “สัญญาณวิวัฒน์” ในกรณีที่อันดับความน่าเชื่อถืออาจจะได้รับการปรบัขึ้น 
ปรับลง หรือคงที่ โดยปกติสัญญาณการปรับอันดับความน่าเชื่อถือมักจะถูกระบุไว้สำหรับช่วงระยะเวลาสั้นๆ 
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รายงานสรุปเงินลงทุน 
มูลค่า ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 

 

 
 
 
 
 

 
รายงานการลงทุนที่ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน 

รอบ 6 เดือนระหว่างวันที่ 1 กันยายน 2564 ถึงวันที ่28 กุมภาพันธ์ 2565 
 

วันท่ี รายละเอียด การดำเนินการแก้ไข 
  

 
 

 
 
 

การใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น 

ผู้ลงทุนสามารถตรวจดูแนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงและการดำเนินการใช้สิทธิออกเสียงไดท้ี่ website ของบริษัทจัดการ 
www.lhfund.co.th 
 

 
 

รายงานรายชื่อของบุคคลที่เกี่ยวข้อง ที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนรวม 

 กองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหนี้ มีการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องในรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2564 ถึง
วันท่ี 28 กุมภาพันธ์ 2565 ตามรายชื่อ ดังนี้ 

- ไม่มี    - 

หมายเหตุ : ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวม ได้ที่บริษัทจัดการโดยตรง หรือที่  website ของบริษัท
หลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด www.lhfund.co.th และสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. www.sec.or.th 

กลุ่มของตราสารการลงทุน มูลค่าตามราคาตลาด %NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทย/ตราสารภาครัฐต่างประเทศ 105,208,767.98                31.95               
(ข) ตราสารท่ีธนาคารท่ีมีกฎหมายเฉพาะจัดต้ังข้ึน ธนาคารพาณิชย์ 1,336,097.79                    0.41                 

หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก/ส่ังจ่าย/รับอาวัล/ค้ าประกัน
(ค) ตราสารท่ีมีอันดับความน่าเช่ือถืออยู่ในอันดับท่ีสามารถ 223,040,020.92                67.73               

ลงทุนได้ (Investment grade)
(ง) ตราสารท่ีมีอันดับความน่าเช่ือถืออยู่ในอันดับต่ ากว่าอันดับท่ี -                                -                  

สามารถลงทุนได้ (Non-Investment grade) หรือไม่มี Rating

สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนสำหรับกลุ่มตราสารตาม (ง) เท่ากับ 0% NAV 

http://www.lhfund.co.th/
http://www.sec.or.th/
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กองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหนี้ (LHDEBT) 

การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนือ่งจากการใช้บริการบุคคลอื่นๆ (Soft Commission) 

 
 

 

 
อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน (Portfolio Turnover Ratio: PTR) 

มูลค่า ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 

 
 
 
 
 
 
 
 

จ านวน บริษัทท่ีให้ผลประโยชน์ ผลประโยชน์ท่ีได้รับ เหตุผลในการรับผลประโยชน์

1 ธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) ข่าวสาร, บทวิเคราะห์ เพ่ือประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
2 ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) ข่าวสาร, บทวิเคราะห์ เพ่ือประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
3 ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) ข่าวสาร, บทวิเคราะห์ เพ่ือประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
4 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากัด (มหาชน) ข่าวสาร, บทวิเคราะห์ เพ่ือประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
5 ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) ข่าวสาร, บทวิเคราะห์ เพ่ือประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
6 ธนาคารทิสโก้ จ ากัด (มหาชน) ข่าวสาร, บทวิเคราะห์ เพ่ือประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
7 ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จ ากัด (มหาชน) ข่าวสาร, บทวิเคราะห์ เพ่ือประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
8 ธนาคารยูโอบี จ ากัด (มหาชน) ข่าวสาร, บทวิเคราะห์ เพ่ือประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
9 ธนาคารออมสิน ข่าวสาร, บทวิเคราะห์ เพ่ือประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
10 บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จ ากัด (มหาชน) ข่าวสาร, บทวิเคราะห์ เพ่ือประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
11 บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จ ากัด (มหาชน) ข่าวสาร, บทวิเคราะห์ เพ่ือประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
12 บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จ ากัด (มหาชน) ข่าวสาร, บทวิเคราะห์ เพ่ือประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
13 บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) ข่าวสาร, บทวิเคราะห์ เพ่ือประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
14 ธนาคารทหารไทยธนชาต จ ากัด(มหาชน) ข่าวสาร, บทวิเคราะห์ เพ่ือประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
15 บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีต้ี จ ากัด ข่าวสาร, บทวิเคราะห์ เพ่ือประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
16 บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากัด(มหาชน) ข่าวสาร, บทวิเคราะห์ เพ่ือประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
17 ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จ ากัด (มหาชน) ข่าวสาร, บทวิเคราะห์ เพ่ือประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
18 Bank of China (Thai) Public Company Limited ข่าวสาร, บทวิเคราะห์ เพ่ือประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
19 China Construction Bank (Asia) Corporation Limited ข่าวสาร, บทวิเคราะห์ เพ่ือประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
20 Agricultural Bank of China Limited Hong Kong Branch ข่าวสาร, บทวิเคราะห์ เพ่ือประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
21 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ข่าวสาร, บทวิเคราะห์ เพ่ือประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
22 ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จ ากัด (มหาชน) ข่าวสาร, บทวิเคราะห์ เพ่ือประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
23 ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จ ากัด (มหาชน) ข่าวสาร, บทวิเคราะห์ เพ่ือประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
24 บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบีเอสที จ ากัด (มหาชน) ข่าวสาร, บทวิเคราะห์ เพ่ือประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

ช่ือกองทุน PTR

กองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหน้ี 0.7487
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กองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหนี้ (LHDEBT) 

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม 
สำหรับรอบระยะเวลาต้ังแต่วันที่ 1 กันยายน 2564 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม

รายการท่ีเรียกเก็บ

1. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวมท้ังหมดท่ีประมาณการได้ (หน่วย : พันบาท) เรียกเก็บจริง

 ● ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee) ไม่เกินร้อยละ 0.81 148.93 0.03772

 ● ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee) ไม่เกินร้อยละ 0.11 60.75 0.01539

 ● ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (Registrar Fee) ไม่เกินร้อยละ 0.81,0.94 488.26 0.12367

 ● ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee) ไม่มี ไม่มี

 ● ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ : - ไม่เกินร้อยละ 0.28 73.26 0.01855

- ค่าสอบบัญชี (Audit Fee) 32.23 0.00816

- ค่าจัดต้ังและจดทะเบียนกองทุน (Setup and Registered Fund) 0.00 0.00000

- ค่าใช้จ่ายในการจัดท า จัดพิมพ์รายงานถึงผู้ถือหน่วย 0.00 0.00000

- ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ในการด าเนินโครงการ  (Others Operating  Expense) 41.03 0.01039

2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวมท่ีประมาณการไม่ได้

รวมค่าใช้จ่ายท้ังหมด ไม่เกินร้อยละ 2.14 771.20 0.19533

ค่าใช้จ่ายในการซ้ือขายหลักทรัพย์ 0.00 0.00000

หมายเหตุ :

    ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่เกิดข้ึนจากการซ้ือขายหลักทรัพย์

3) ค่าธรรมเนียมค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม เม่ือรวมกันทั้งหมดแล้วต้องไม่เกินอัตราร้อยละ 2.14 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

2) ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ , ชนิดจ่ายเงินปันผล, ชนิดผู้ถือหน่วยลงทุนกองทุนภายใต้การบริหารจัดการ และ

 ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ ไม่เกินร้อยละ 0.94 ชนิดสะสมมูลค่า ไม่เกินร้อยละ 0.81

จ่ายตามจริง

จ่ายตามจริง

1) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม หรือภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอ่ืนใด (ถ้ามี) แต่ยังไม่รวมค่า นายหน้าซ้ือ ขายหลักทรัพย์และ

ไม่มี

จ่ายตามจริง

จ่ายตามจริง

จ่ายตามจริง

ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

ตามโครงการ
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กองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหนี้ (LHDEBT) 

กองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหนี้ 
งบแสดงฐานะการเงิน 

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 
 

 
 

(หน่วย : บาท)

ยังไม่ได้ตรวจสอบ

สินทรัพย์

เงินลงทุนตามมูลค่ายุติธรรม 327,170,476.18          

เงินฝากธนาคาร 1,335,565.39             

ลูกหน้ีจากเงินปันผลและดอกเบ้ีย 1,078,845.12             

รวมสินทรัพย์ 329,584,886.69            

หน้ีสิน

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 152,926.34                

หน้ีสินอ่ืน 133,495.95                

รวมหน้ีสิน 286,422.29                   

สินทรัพย์สุทธิ 329,298,464.40            

สินทรัพย์สุทธิ :

ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน 277,845,673.35          

ก าไร(ขาดทุน)สะสม

บัญชีปรับสมดุล (19,657,621.97)

ก าไร(ขาดทุน)สะสมจากการด าเนินงาน 71,110,413.02

สินทรัพย์สุทธิ 329,298,464.40            

ประเภทผู้ถือหน่วยลงทุน

สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยที่ค านวณแยกตามประเภทผู้ถือหน่วยลงทุน มีดังน้ี

ชนิดสะสมมูลค่า 11.8718                    

ชนิดจ่ายเงินปันผล 10.7897                    

ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ 11.8464                    

ชนิดผู้ถือหน่วยลงทุนกองทุนภายใต้การบริหารจัดการ 11.8320                    

ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ 11.7028                    

จ านวนหน่วยลงทุนที่จ าหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันส้ินงวด (หน่วย) แยกตามประเภทผู้ถือหน่วยลงทุน มีดังน้ี

ชนิดสะสมมูลค่า 18,055,410.8622        

ชนิดจ่ายเงินปันผล 166,272.9912            

ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ 373,388.9439            

ชนิดผู้ถือหน่วยลงทุนกองทุนภายใต้การบริหารจัดการ 9,187,565.9407          

ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ 1,928.5731                

27,784,567.3111        



 

 

22 

 

กองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหนี้ (LHDEBT) 

กองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหนี้ 
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน 

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 

 
 

(หน่วย : บาท)

ช่ือย่อ

หลักทรัพย์

 จ านวนหน่วย / 

มูลค่าท่ีตราไว้

 มูลค่ายุติธรรม 

(บาท)

 อัตราส่วนของ

มูลค่ายุติธรรม

(%)

อัตรา

ดอกเบ้ีย

วันครบก าหนด

พนัธบตัร

พนัธบตัรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที ่3/364/64 CB22303A 1,000,000.0000      999,976.62             0.31                     - 3 มีนาคม 2565

พนัธบตัรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที ่50/91/64 CB22317A 11,000,000.0000     10,997,878.76        3.36                     - 17 มีนาคม 2565

พนัธบตัรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที ่4/364/64 CB22407A 20,000,000.0000     19,991,387.20        6.11                     - 7 เมษายน 2565

พนัธบตัรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที ่1/91/65 CB22407B 4,000,000.0000      3,998,540.80          1.22                     - 7 เมษายน 2565

พนัธบตัรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที ่4/91/65 CB22428A 4,000,000.0000      3,997,103.68          1.22                     - 28 เมษายน 2565

พนัธบตัรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที ่5/91/65 CB22505A 10,000,000.0000     9,991,992.70          3.05                     - 5 พฤษภาคม 2565

พนัธบตัรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที ่7/91/65 CB22519A 14,000,000.0000     13,987,284.92        4.28                     -19 พฤษภาคม 2565

พนัธบตัรรฐับาลเพือ่การบริหารหนี ้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครัง้ที ่12 LB23DA 10,000,000.0000     10,319,510.70        3.15                     2.40 17 ธันวาคม 2566

พนัธบตัรรฐับาลเพือ่การบริหารหนี ้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครัง้ที ่1 LB246A 23,000,000.0000     22,963,649.65        7.02                     0.75 17 มิถุนายน 2567

พนัธบตัรรฐับาลเพือ่การปรบัโครงสร้างหนี(้พ.ร.ก.ใหอ้ านาจกระทรวงการคลงักู้เงินฯพ.ศ.2552) ในปี63/1 LB29DA 4,000,000.0000      3,896,414.44          1.19                     1.60 17 ธันวาคม 2572

พนัธบตัรรฐับาลเพือ่การบริหารหนี ้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครัง้ที ่6 LB31DA 4,000,000.0000      3,952,203.84          1.21                     2.00 17 ธันวาคม 2574

รวม พนัธบตัร 105,095,943.31      32.12                   

หุ้นกู้

บริษทั เอพี (ไทยแลนด์) จ ากดั (มหาชน) AP235A 1,000,000.0000      1,025,410.82          0.31                     3.1717 พฤษภาคม 2566

บริษทั เอพี (ไทยแลนด์) จ ากดั (มหาชน) AP235A 17,344,000.0000     17,784,725.26        5.44                     3.1717 พฤษภาคม 2566

บริษทั เอพี (ไทยแลนด์) จ ากดั (มหาชน) AP238A 2,450,000.0000      2,492,081.96          0.76                     2.42 19 สิงหาคม 2566

บริษทั บริหารสินทรพัย์ กรุงเทพพาณิชย์ จ ากดั (มหาชน) BAM247A 10,000,000.0000     10,261,839.00        3.14                     2.90 18 กรกฎาคม 2567

บริษทั บ้านป ูจ ากดั (มหาชน) BANPU248A 7,000,000.0000      6,969,982.67          2.13                     1.58 4 สิงหาคม 2567

บริษทั บางจาก คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) BCP23NA 12,000,000.0000     11,999,680.56        3.67                     1.455 พฤศจิกายน 2566

บริษทั บีซีพีจี จ ากดั(มหาชน) BCPG249A 12,000,000.0000     11,913,663.36        3.64                     1.64 15 กนัยายน 2567

บริษทั ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) BEM244A 10,200,000.0000     10,229,124.88        3.13                     1.56 28 เมษายน 2567

บริษทั เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จ ากดั (มหาชน) BJC233A 2,168,000.0000      2,220,147.75          0.68                     3.20 24 มีนาคม 2566

บริษทั ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จ ากดั(มหาชน) BTSC24NA 10,000,000.0000     10,004,038.00        3.06                     2.008 พฤศจิกายน 2567

บริษทั บีทีเอส กรุ๊ป โฮลด้ิงส์ จ ากดั (มหาชน) BTSG23NA 5,000,000.0000      5,089,672.15          1.56                     2.446 พฤศจิกายน 2566

บริษทั บีทีเอส กรุ๊ป โฮลด้ิงส์ จ ากดั (มหาชน) BTSG267A 8,000,000.0000      7,965,284.24          2.43                     2.53 6 กรกฎาคม 2569

บริษทั ซีพี ออลล์ จ ากดั (มหาชน) CPALL256C 6,000,000.0000      5,988,502.74          1.83                     2.14 16 มิถุนายน 2568

บริษทั พลงังานบริสุทธ์ิ จ ากดั(มหาชน) EA227A 19,300,000.0000     19,374,842.12        5.92                     2.61 11 กรกฎาคม 2565

บริษทั พลงังานบริสุทธ์ิ จ ากดั(มหาชน) EA228A 1,000,000.0000      1,003,531.34          0.31                     2.41 15 สิงหาคม 2565

บริษทั พลงังานบริสุทธ์ิ จ ากดั(มหาชน) EA228A 4,336,000.0000      4,351,311.89          1.33                     2.41 15 สิงหาคม 2565

บริษทั เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) FPT24OA 8,000,000.0000      7,982,473.20          2.44                     1.68 1 ตลุาคม 2567

บริษทั เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) FPT251A 4,000,000.0000      4,035,845.96          1.23                     2.36 14 มกราคม 2568

ทรสัต์เพือ่การลงทนุในอสงัหาริมทรพัย์และสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรพัย์เพือ่อตุสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ FTREIT238A 3,000,000.0000      3,052,648.47          0.93                     2.63 8 สิงหาคม 2566

ทรสัต์เพือ่การลงทนุในอสงัหาริมทรพัย์และสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรพัย์เพือ่อตุสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ FTREIT238A 8,672,000.0000      8,824,189.18          2.70                     2.63 8 สิงหาคม 2566

ทรสัต์เพือ่การลงทนุในอสงัหาริมทรพัย์และสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรพัย์เพือ่อตุสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ FTREIT24DA 8,000,000.0000      7,999,595.76          2.44                     1.84 16 ธันวาคม 2567

บริษทั โกลว์ พลงังาน จ ากดั (มหาชน) GOLD22NA 3,500,000.0000      3,526,214.93          1.08                     2.478 พฤศจิกายน 2565

บริษทั โกลว์ พลงังาน จ ากดั (มหาชน) GOLD252A 5,000,000.0000      4,953,877.75          1.51                     2.2824 กุมภาพนัธ์ 2568

บริษทั กลัฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จ ากดั (มหาชน) GULF252A 9,000,000.0000      9,001,270.62          2.75                     2.0224 กุมภาพนัธ์ 2568

บริษทั ลีสซ่ิงไอซีบีซี (ไทย) จ ากดั ICBCTL239A 10,000,000.0000     10,014,070.30        3.06                     1.11 26 กนัยายน 2566

บริษทั ลีสซ่ิงไอซีบีซี (ไทย) จ ากดั ICBCTL24OB 5,000,000.0000      4,983,782.75          1.52                     1.31 26 ตลุาคม 2567

บริษทั ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั (มหาชน) MINT223B 1,900,000.0000      1,900,394.36          0.58                     3.10 29 มีนาคม 2565

บริษทั ไทยเบฟเวอเรจ จ ากดั (มหาชน) TBEV266A 5,000,000.0000      5,059,081.35          1.55                     2.43 11 มิถุนายน 2569

บริษทั ดบับลิวเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) WHA244B 12,000,000.0000     12,130,603.20        3.71                     2.73 22 เมษายน 2567

ทรสัต์เพือ่การลงทนุในอสงัหาริมทรพัย์และสิทธิการเช่าดบับลิวเอชเอ พรีเมีย่ม โกรท WHART245B 10,000,000.0000     9,936,646.30          3.04                     1.4814 พฤษภาคม 2567

รวม หุ้นกู้ 222,074,532.87      67.88                   

รวมเงนิลงทุน 327,170,476.18   100.00              

รายละเอียดหลักทรัพย์
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กองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหนี้ (LHDEBT) 

กองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหนี้ 
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

สำหรับรอบระยะเวลาต้ังแต่วันที่ 1 กันยายน 2564 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 
 

 
 

 
 
 

(หน่วย : บาท)

ยังไม่ได้ตรวจสอบ

รายได้จากการลงทุน

รายได้จากดอกเบ้ีย 3,167,115.91         

รวมรายได้ 3,167,115.91          

ค่าใช้จ่าย

ค่าธรรมเนียมการจัดการ                                                                               148,929.26           

ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์                                                                       60,750.30             

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน                                                                              488,255.87           

ค่าสอบบัญชี 32,232.48             

ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ในการด าเนินโครงการ 370,797.67           

รวมค่าใช้จ่าย 1,100,965.58          

รายได้จากการลงทุนสุทธิ 2,066,150.33

รายการก าไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน

ก าไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดข้ึนทั้งส้ิน 104,735.89

ก าไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดข้ึนทั้งส้ิน (2,012,098.36)

รวมก าไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนท่ีเกิดข้ึนและยังไม่เกิดข้ึน (1,907,362.47)

รวมก าไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุน (1,907,362.47)

การเพ่ิมข้ึน(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการด าเนินงาน 158,787.86

การเพ่ิมข้ึนในสินทรัพย์สุทธิจากการด าเนินงานแยกตามประเภทผู้ถือหน่วยลงทุน มีดังน้ี

ชนิดสะสมมูลค่า 96,841.40

ชนิดจ่ายเงินปันผล (33,550.52)

ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ 3,490.40

ชนิดผู้ถือหน่วยลงทุนกองทุนภายใต้การบริหารจัดการ 91,997.11

ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ 9.47

158,787.86


