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กองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหน้ี (LHDEBT) 

กองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหน้ี (LHDEBT) 

ประเภทโครงการ : กองทุนรวมตราสารแห่งหนี้ ประเภทรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน โดยแบ่งชนิดหน่วยลงทุนเป็น 5 ชนิด 
ดงันี้ 

• ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ(LHDEBT-R) 
• ชนิดจ่ายเงนิปันผล (LHDEBT-D) 
• ชนิดสะสมมลูค่า (LHDEBT-A) 
• ชนิดช่องทางอเิลก็ทรอนิกส ์(LHDEBT-E) 
• ชนิดผูถ้อืหน่วยลงทุนกองทุนภายใตก้ารบรหิารจดัการ (LHDEBT-L) 
 

นโยบายการลงทุน : กองทุนจะลงทุนในหลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สนิอนัเป็นหรอืเกี่ยวขอ้งกบัตราสารแห่งหนี้ ตราสารทาง

การเงิน และ/หรือเงนิฝากที่เสนอขายทัง้ในประเทศ และ/หรือต่างประเทศ ของภาครฐั และ/หรอื

ภาคเอกชนทีม่คีุณภาพและใหผ้ลตอบแทนทีด่เีหมาะสมกบัระดบัความเสีย่ง อาท ิตราสารแห่งหนี้ที่

ออกโดยภาครฐั และ/หรือรฐัวิสาหกิจ ตราสารแห่งหนี้ภาคเอกชน เช่น ตราสารหนี้ ตราสารทาง

การเงนิ และ/หรอืเงนิฝากทีอ่อกโดยธนาคารพาณิชย ์และ/หรอืตราสารแห่งหนี้ ตราสารทางการเงนิที่

ออกโดยบรษิทัเอกชนชัน้ด ีตราสารทีไ่ดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเชื่อถอืของตราสารหรอืผูอ้อกตรา

สารอยู่ในอนัดบัทีส่ามารถลงทุนได ้(Investment Grade) ในกรณีตราสารดงักล่าวเป็น Subordinated 

Debt จะต้องไดร้บัอนัดบัความน่าเชื่อถอืของตราสาร (Issue rating) อยู่ในอนัดบัทีส่ามารถลงทุนได้ 

(investment grade) เท่านัน้ ส่วนทีเ่หลอืบรษิทัจดัการอาจพจิารณาลงทุนในหรอืมไีวซ้ึ่งเงนิฝากและ/

หรอืหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิอื่นหรอืการหาดอกผลโดยวธิอีื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรอืหลายอย่างตามที่

คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนดหรอืใหค้วามเหน็ชอบ   

อน่ึง กองทุนกองทุนจะเน้นลงทุนในตราสารหนี้ทีเ่สนอขายในประเทศเป็นหลกั อย่างไรกต็ามกองทุน

อาจพจิารณาลงทุนในตราสารหนี้ทีเ่สนอขายในต่างประเทศไดใ้นกรณีทีก่องทุนสามารถหาโอกาสใน

การลงทุนเพิม่เติมในตราสารสกุลเงนิต่างประเทศหลงัปิดความเสี่ยงค่าเงนิที่ให้อตัราผลตอบแทน

เพิม่ขึน้ โดยอายุเฉลี่ยของตราสารหนี้ต่างประเทศในกองทุนจะไม่เกนิ 6 เดอืน ทัง้นี้กองทุนจะน าเงนิ

ไปลงทุนในต่างประเทศ ไม่เกนิรอ้ยละ 20 ของมลูค่าทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุน 

กรณี ลงทุนในธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตัง้ขึ้น จะต้องมีอันดับความ น่าเชื่อถือสนับสนุน 

(Support Credit) ซึง่สถาบนัจดัอนัดบัความน่าเชื่อถอืประเมนิจากแนวโน้มทีธ่นาคารดงักล่าวจะไดร้บั

การสนับสนุนทางการเงนิจากรฐับาลเมื่อมกีรณีจ าเป็น 

กองทุนอาจลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivative) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ

บริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) ซึ่งพิจารณาจากสภาวะของตลาดการเงนิใน

ขณะนัน้ กฎ ระเบยีบ หรอืขอ้บงัคบั และปัจจยัอื่นทีเ่กี่ยวขอ้ง เช่น ทศิทางราคาหลกัทรพัย์ ทศิทาง
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กองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหน้ี (LHDEBT) 

อัตราดอกเบี้ย ค่าใช้จ่ายในการป้องกันความเสี่ยง เป็นต้น ตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ

ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด 

กองทุนอาจลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารที่มีลกัษณะของสญัญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured 

Note) โดยเป็นไปตามหลกัเกณฑห์รอืไดร้บัความเหน็ชอบจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

ในกรณีทีม่กีารลงทุนในต่างประเทศ กองทุนอาจลงทุนในสญัญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อ

ป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน  (Hedging) ของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในสกุลเงิน

ต่างประเทศที่กองทุนถืออยู่เทยีบกบัสกุลเงนิบาท ณ ขณะใดขณะหนึ่ง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของ

มูลค่าทรพัย์สินที่ลงทุนในต่างประเทศ ทัง้นี้ จะไม่ลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารหนี้ที่ไม่ได้รบัการ      

จดัอนัดบัความน่าเชื่อถอื (Unrated Securities) และตราสารหนี้ทีม่อีนัดบัความน่าเชื่อถอืของตราสาร

หรือผู้ออก ( Issue/Issuer) ต ่ ากว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non-investment grade) อย่างไรก็ตาม 

กองทุนอาจลงทุนในหรอืมไีวซ้ึ่งตราสารแห่งหนี้ที่มอีนัดบัความน่าเชื่อถอืที่ตวัตราสารหรอืทีผู่้ออก

ตราสารต ่ากว่าทีส่ามารถลงทุนได ้(Non-investment grade) เฉพาะในกรณีทีต่ราสารหนี้นัน้ไดร้บัการ

จดัอนัดบัความน่าเชื่อถอืทีต่วัตราสารหรอืทีผู่อ้อกตราสารในอนัดบัทีส่ามารถลงทุนได ้(Investment 

Grade) ขณะทีก่องทุนเริม่ลงทุนเท่านัน้    
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กองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหน้ี (LHDEBT) 

 

 

เรยีน ท่านผูถ้อืหน่วยลงทุน 

 กองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหนี้  

  

บรษิัทหลกัทรพัย์จดัการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จ ากดั ขอน าส่ง “รายงานสรุปสถานะการลงทุน” เพื่อรายงาน  

ผลการด าเนินงานของกองทุนตัง้แต่วนัที ่1 กนัยายน 2563 ถงึวนัที ่28 กุมภาพนัธ ์2564 มาเพื่อโปรดทราบ 

 

สภาพตลาดในรอบบญัชีตัง้แต่วนัท่ี 1 กนัยายน 2563 ถึงวนัท่ี 28 กมุภาพนัธ ์2564 

ตลาดตราสารหน้ี 

หลงัจากการเกิดการแพร่ระบาดของไวรสัโควดิ-19 ในปีที่แล้ว ส่งผลให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจหยุดฉะงกัลงอย่าง

รุนแรงจากการปิดเมอืง และปิดพรมแดนระว่างประเทศ ดงันัน้ธนาคารกลางของประเทศต่าง ๆ ทัว่โลก จงึได้มกีารด าเนิน

นโยบายทางการเงนิอย่างผ่อนคลายเพื่อช่วยประคองเศรษฐกิจให้ไม่แย่จนเกินไป และผ่านพ้นวิกฤติโควิด -19 ไปให้ได้ 

หลงัจากนัน้รฐับาลของทุกประเทศกไ็ดส้นับสนุนเศรษฐกจิต่อดว้ยนโยบายทางการคลงั ซึ่งมาตรการต่างๆ  กช็่วยประคองให ้

GDP โลก ในปี 2563 นัน้หดตวัลง ประมาณ -3.5% ซึ่งดกีว่าทีค่าดในช่วงทีม่กีารปิดเมอืงอย่างหนัก โดยเฉพาะประเทศใน

กลุ่มก าลงัพฒันาที ่ตดิลบไปเพยีง -2.4% อย่างไรกต็ามตลาดกม็องว่าเศรษฐกจิไดผ้่านจุดต ่าทีสุ่ดไปแลว้ และ จะมพีฒันาการ

ทีด่ขี ึน้ในปี 2564 

ในปี 2564 นี้ เศรษฐกิจโลกพึ่งพาการแจกจ่ายวคัซีนเป็นปัจจยัส าคญัในการกลบัมาด าเนินกิจกรมทางเศรษฐกิจ

อย่างปกต ิโดยการแจกจ่ายวคัซีนในกลุ่มประเทศทีพ่ฒันาแล้วเป็นปัจจยับวกอย่างมากกบัสภาพเศรษฐกิจในกลุ่มประเทศ

พฒันาแล้ว นอกจากนี้นโยบายทางการเงนิ และ การคลงัยงัคงมคีวามผ่อนคลายในระดบัที่สูงมาก เริ่มจากนโยบายทาง

การเงนิทีย่งัคงใหส้ญัญาณทีจ่ะคงอตัราดอกเบี้ยในระดบัต ่าต่อไปจนถงึปลายปี 2023 และการทีเ่ฟดออกมาใหค้วามเห็นถึง

เรื่องการท า QE Tapering ว่ายงัเรว็เกนิไปทีจ่ะเริม่พจิารณาถงึประเดน็ดงักล่าวนอกจากนัน้ นโยบายทางการคลงัไดอ้นุมตังิบ

การกระตุน้เศรษฐกจิออกมามากถงึ 1.9 ลา้นลา้นดอลล่า และยงัคงเดนิหน้าในการออกงบพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐานเพิม่เตมิอกี 

2.3 ล้านล้านดอลล่า โดยจะใชง้บจากการขึน้ภาษใีนอนาคตมาจ่ายแผนการลงทุนดงักล่าว โดยตลาดยงัคงมองว่าการกระตุน้

เศรษฐกจิน่าจะท าไดม้ากขึน้ และ จะมกีารออกพนัธบตัรจะมมีากขึน้ดว้ย จากงบการกระตุ้นเศรษฐกฐิทีส่งูขึน้ ดงันัน้ จงึส่งผล

ใหอ้ตัราผลตอบแทนพนัธบตัรรฐับาลสหรฐั ปรบัตวัสงูขึน้อย่างรวดเรว็ 

ทางด้านประเทศไทยเองในปีนี้ เศรษฐกิจก็เริ่มกลับมาฟ้ืนตัว แต่ยังคงเป็นไปได้อย่างช้า  ๆ เนื่องจากการที่

นักท่องเทีย่วจะยงัไม่สามารถกลบัมาไดอ้ย่างเตม็ทีใ่นปีนี้ และ การกระจายของวคัซนีทีท่ าไดช้า้ ดงันัน้กจิกรรมทางเศรษฐกจิ

จะยงัคงไม่กลบัมาไดอ้ย่างเตม็ที ่นอกจากนัน้ธนาคารแห่งประเทศไทยยงัคงคาดว่าเศรษฐกจิไทยจะยงัไม่สามารถกลบัไปยนื

ไดใ้นระดบัก่อนเกดิวกิฤตโิควดิ-19 ภายในปีนี้ ทางดา้นนโยบายทางการเงนิยงัคงอยู่ในระดบัผ่อนคลายต่อไป เพื่อสนับสนุน
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กองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหน้ี (LHDEBT) 

การเตบิโตทางเศรษฐกจิ และ ตลาดคาดว่าธนาคารแห่งประเทศไทยจะยงัคงไม่มกีารขึน้อตัราดอกเบีย้นโยบายในปีนี้ รวมถงึ

ปีหน้า แต่อย่างไรกต็ามจาก ดุลบญัชเีดอืนสะพดัทีต่ดิลบมาต่อเนื่อง 4 เดอืน จงึส่งผลลบต่อค่างเงนิบาทในทศิที่อ่อนค่าลง 

และ ยงักดดนัใหอ้ตัราผลตอบแทนของพนัธบตัรรฐับาลระยะยาวปรบัตวัสงูขึน้อย่างต่อเนื่อง 

ทางดา้นตลาดตราสารหนี้เอกชนนัน้ใน ในปัจจุบนัเหน็ภาพการค่อย ๆ ปรบัตวัลงอย่างต่อเนื่องของ Credit Spread 

โดยเฉพาะในตราสารหนี้เอกชนที่มคีุณภาพสูงซึ่งส่งผลให้ราคาของตราสารหนี้เอกชนปรบัตวัเพิม่ขึ้น โดยมปัีจจยัมาจาก

แนวโน้มที่ดีขึ้นของภาพรวมเศรษฐกิจ ส่งผลถึงความสามารถในการช าระหนี้ และ คุณภาพเครดิตของบริษัทเอกชนใน

ประเทศปรบัตัวดีขึ้น จึงส่งผลให้ credit spread นัน้มีแนวโน้มที่ลดลง โดยข่าวการมาของวคัซีนจะเป็นตวัข่วยกระตุ้นให้ 

credit spread ปรบัตวัลงไดร้วดเรว็มากขึน้  

 

 

บรษิทัขอขอบพระคุณท่านผูถ้อืหน่วยลงทุนเป็นอย่างสูง ทีไ่ดม้อบความไวว้างใจใหบ้รษิทับรหิารเงนิลงทุนของท่าน 

บรษิทัยงัคงยนืยนัในความตัง้ใจและทุ่มเทความสามารถเพื่อบรหิารเงนิของท่านอย่างมปีระสทิธภิาพสูงทีสุ่ดต่อไป และหาก

ท่านมขีอ้สงสยัประการใด ท่านสามารถตดิต่อมาได้ทีบ่รษิัทหลกัทรพัย์จดัการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จ ากดั หมายเลข

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

 

 

ขอแสดงความนับถอื 

บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน แลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จ ากดั 
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กองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหน้ี (LHDEBT) 

รายช่ือผู้จดัการกองทุน 
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กองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหน้ี (LHDEBT) 
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กองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหน้ี (LHDEBT) 

ตารางเปรียบเทียบผลการด าเนินงานของ 
ชนิดสะสมมลูค่า 

ข้อมูล ณ วนัท่ี 25 กมุภาพนัธ ์2564 
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กองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหน้ี (LHDEBT) 

ตารางเปรียบเทียบผลการด าเนินงานของ 
ชนิดจ่ายเงินปันผล 

ข้อมูล ณ วนัท่ี 25 กมุภาพนัธ ์2564 
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กองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหน้ี (LHDEBT) 

ตารางเปรียบเทียบผลการด าเนินงานของ 
ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอตัโนมติั 

ข้อมูล ณ วนัท่ี 25 กมุภาพนัธ ์2564 
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กองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหน้ี (LHDEBT) 

ตารางเปรียบเทียบผลการด าเนินงานของ 
ชนิดช่องทางอิเลก็ทรอนิกส ์

ข้อมูล ณ วนัท่ี 25 กมุภาพนัธ ์2564 
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กองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหน้ี (LHDEBT) 

ตารางเปรียบเทียบผลการด าเนินงานของ 
ชนิดผู้ถือหน่วยลงทุนกองทุนภายใต้การบริหารจดัการ 

ข้อมูล ณ วนัท่ี 25 กมุภาพนัธ ์2564 
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กองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหน้ี (LHDEBT) 

- เอกสารการวดัผลการด าเนินงานของกองทุนรวมฉบบันี้ไดจ้ดัท าขึน้ตามมาตรฐานการวดัผลการด าเนินงานของกองทุน
รวมของสมาคมบรษิทัจดัการลงทุน 

- ผลการด าเนินงานในอดตี/ผลการเปรยีบเทยีบผลการด าเนินงานทีเ่กีย่วขอ้งกบัผลติภณัฑใ์นตลาดทุน มไิดเ้ป็นสิง่ยนืยนั  
ถงึผลการด าเนินงานในอนาคต 

   - ท าความเขา้ใจลกัษณะสนิคา้ เงือ่นไข ผลตอบแทน และความเสีย่ง ก่อนตดัสนิใจลงทุน 
 

 

รายงานสถานะการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผกูพนั 

มูลค่า ณ วนัท่ี 28 กมุภาพนัธ ์2564 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายละเอียดการลงทนุ มลูค่าตามราคาตลาด %NAV

หลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิในประเทศ 412,370,756.17            102.68             

พนัธบตัรรฐับาล

     อายคุงเหลอืน้อยกวา่ 1 ปี 79,957,774.70             19.91               

     อายคุงเหลอืมากกวา่ 1 ปี 29,670,216.90             7.39                

เงนิฝากธนาคาร 15,234,965.62             3.79                

หุน้กู้

     อายคุงเหลอืน้อยกวา่ 1 ปี 109,264,832.38            27.21               

     อายคุงเหลอืมากกวา่ 1 ปี 178,242,966.57            44.38               

ประเภทรายการค้างรบัค้างจ่ายหรอืหนี้สนิอืน่ ๆ (10,740,515.33)            (2.67)               

มลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิ 401,630,240.84               100.00                
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กองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหน้ี (LHDEBT) 

รายละเอียดตวัตราสารและอนัดบัความน่าเช่ือถือของตราสารทุกตวัใน Portfolio 
มูลค่า ณ วนัท่ี 28 กมุภาพนัธ ์2564 

 
 

สถาบนัการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ TRIS Rating 

ค าอธิบายการจดัอนัดบัเครดิตตราสารหน้ีระยะกลางและยาวมอีายุตัง้แต่ 1 ปีขึ้นไป 

AAA อนัดบัเครดติสูงสุด มคีวามเสี่ยงต ่าที่สุด ผู้ออกตราสารหนี้มคีวามสามารถในการช าระดอกเบี้ยและคนืเงนิต้นใน
เกณฑส์งูสุด และไดร้บัผลกระทบน้อยมากจากการเปลีย่นแปลงทางธุรกจิ เศรษฐกจิ และสิง่แวดลอ้มอื่น ๆ 

AA มคีวามเสีย่งต ่ามาก ผู้ออกตราสารหนี้มคีวามสามารถในการช าระดอกเบี้ยและคนืเงนิต้นในเกณฑ์สูงมาก แต่อาจ
ไดร้บัผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกจิ เศรษฐกจิ และสิง่แวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าอนัดบัเครดติทีอ่ยู่ในระดบั 
AAA 

     ประเภท ผูอ้อก อนัดบั มลูค่าตาม

ความน่าเช่ือถอื ราคาตลาด

พนัธบตัรธนาคาร ธนาคารแห่งประเทศไทย 79,957,774.70

พนัธบตัรรฐับาล กระทรวงการคลงั 29,670,216.90                

เงนิฝากธนาคาร ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) AA+(FITCH) 15,213,588.47                

เงนิฝากธนาคาร ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) AA+(FITCH) 21,377.15                      

หุน้กู้ SPV-SMC (8) Co.,Ltd. AA(TRIS) 9,635,722.17                  

หุน้กู้ KNM GROUP BERHAD AAA(TRIS) 10,166,001.40                

หุน้กู้ ทรสัต์เพือ่การลงทุนในอสงัหารมิทรพัยแ์ละสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัยเ์พือ่อุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พรอ็พเพอร์ตี้ A(TRIS) 11,760,298.10                

หุน้กู้ บรษิทั กลัฟ์ เอน็เนอร์จ ีดเีวลลอปเมนท์ จ ากดั (มหาชน) A(TRIS) 18,962,823.38                

หุน้กู้ บรษิทั โกลบอล เพาเวอร์ ซนิเนอร์ยี ่จ ากดั (มหาชน) AA-(TRIS) 12,799,450.38                

หุน้กู้ บรษิทั ควอลติี้เฮา้ส ์จ ากดั (มหาชน) A-(TRIS) 10,675,937.06                

หุน้กู้ บรษิทั เงนิตดิลอ้ จ ากดั A-(TRIS) 21,872,423.66                

หุน้กู้ บรษิทั ซพี ีออลล ์จ ากดั (มหาชน) A+(TRIS) 17,197,545.61                

หุน้กู้ บรษิทั โตโยต้าลสิซิง่ (ประเทศไทย) จ ากดั AAA(TRIS) 10,090,250.50                

หุน้กู้ บรษิทั ไทยเบฟเวอเรจ จ ากดั (มหาชน) AA(TRIS) 19,131,122.71                

หุน้กู้ บรษิทั เบทาโกร จ ากดั (มหาชน) A-(TRIS) 10,094,341.50                

หุน้กู้ บรษิทั เบอร์ลี ่ยคุเกอร์ จ ากดั (มหาชน) A+(TRIS) 12,870,056.59                

หุน้กู้ บรษิทั แผ่นดนิทอง พรอ็พเพอร์ตี้ ดเีวลลอปเมน้ท์ จ ากดั (มหาชน) A-(TRIS) 18,468,349.11                

หุน้กู้ บรษิทั พลงังานบรสิทุธิ ์จ ากดั (มหาชน) A(TRIS) 24,861,607.27                

หุน้กู้ บรษิทั เฟรเซอร์ส พรอ็พเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) A(TRIS) 15,546,942.03                

หุน้กู้ บรษิทั ไมเนอร์ อนิเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั (มหาชน) A(TRIS) 1,917,940.03                  

หุน้กู้ บรษิทั ลสีซิง่ไอซบีซี ี(ไทย) จ ากดั AAA(FITCH) 9,805,620.00                  

หุน้กู้ บรษิทั อยธุยา แคปปิตอล ออโต้ ลสี จ ากดั AA(TRIS) 5,005,422.85                  

หุน้กู้ บรษิทั ออิอน ธนสนิทรพัย ์(ไทยแลนด์) จ ากดั (มหาชน) A-(TRIS) 15,142,238.10                

หุน้กู้ บรษิทั อซีี ่บาย จ ากดั AA+(FITCH) 10,169,103.60                

หุน้กู้ บรษิทั เอพ ี(ไทยแลนด์) จก.(มหาชน) A-(TRIS) 21,334,602.90                
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กองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหน้ี (LHDEBT) 

A มคีวามเสี่ยงในระดบัต ่า ผู้ออกตราสารหนี้มคีวามสามารถในการช าระดอกเบี้ยและคนืเงนิต้นในเกณฑ์สูง แต่อาจ
ได้รบัผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น  ๆ มากกว่าอนัดบัเครดิตที่อยู่ใน
ระดบัสงูกว่า 

BBB มคีวามเสี่ยงในระดบัปานกลาง ผู้ออกตราสารหนี้มคีวามสามารถในการช าระดอกเบี้ยและคืนเงนิต้นในเกณฑ์ที่
เพยีงพอ แต่มคีวามอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิง่แวดล้อมอื่น  ๆ มากกว่า และอาจมี
ความสามารถในการช าระหนี้อ่อนแอลงเมื่อเทยีบกบัอนัดบัเครดติทีอ่ยู่ในระดบัสงูกว่า 

BB มคีวามเสีย่งในระดบัสูง ผูอ้อกตราสารหนี้มคีวามสามารถในการช าระดอกเบี้ยและคนืเงนิต้นในเกณฑ์ต ่ากว่าระดบั
ปานกลาง และจะไดร้บัผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกจิ เศรษฐกจิ และสิง่แวดล้อมอื่น  ๆ ค่อนขา้งชดัเจน 
ซึง่อาจส่งใหค้วามสามารถในการช าระหนี้อยู่ในเกณฑท์ีไ่ม่เพยีงพอ 

B มคีวามเสีย่งในระดบัสูงมาก ผูอ้อกตราสารหนี้มคีวามสามารถในการช าระดอกเบี้ยและคนืเงนิต้นในเกณฑ์ต ่า และ
อาจจะหมดความสามารถหรือความตัง้ใจในการช าระหนี้ได้ตามการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ทางธุรกิจ 
เศรษฐกจิ และสิง่แวดลอ้มอื่น ๆ  

C มคีวามเสีย่งในการผดินัดช าระหนี้สูงที่สุด ผูอ้อกตราสารหนี้ไม่มคีวามสามารถในการช าระดอกเบี้ยและคนืเงนิต้น
ตามก าหนดอย่างชดัเจน โดยตอ้งอาศยัเงือ่นไขทีเ่อือ้อ านวยทางธุรกจิ เศรษฐกจิ และสิง่แวดลอ้มอื่น ๆ อย่างมากจงึ
จะมคีวามสามารถในการช าระหนี้ได ้

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

อนัดบัเครดติภายในระดบัเดยีวกนั 

ค าอธิบายการจดัอนัดบัเครดิตตราสารหน้ีระยะสัน้มอีายุต า่กว่า 1 ปี 

T1 ผูอ้อกตราสารหนี้มสีถานะทัง้ทางด้านการตลาดและการเงนิทีแ่ขง็แกร่งในระดบัดมีาก และนักลงทุนจะไดร้บัความ

คุม้ครองจากการผดินัดช าระหนี้ทีด่กีว่าอนัดบัเครดติในระดบัอื่น ผูอ้อกตราสารทีไ่ดร้บัอนัดบัเครดติในระดบัดงักล่าว

ซึง่มเีครื่องหมาย “+” ดว้ยจะไดร้บัความคุม้ครองดา้นการผดินัดช าระหนี้ทีส่งูยิง่ขึน้ 

T2 ผูอ้อกตราสารหนี้มสีถานะทัง้ทางดา้นการตลาดและการเงนิทีแ่ขง็แกร่งในระดบัด ีและมคีวามสามารถในการช าระ

หนี้ระยะสัน้ในระดบัทีน่่าพอใจ 

T3 ผูอ้อกตราสารหนี้มคีวามสามารถในการช าระหนี้ระยะสัน้ในระดบัทีย่อมรบัได้ 

T4 ผูอ้อกตราสารหนี้มคีวามสามารถในการช าระหนี้ระยะสัน้ทีค่่อนขา้งอ่อนแอ 

อนัดบัเครดติทุกประเภททีจ่ดัโดย TRIS Rating เป็นอนัดบัเครดติตราสารหนี้ในตระกูลเงนิบาท ซึง่สะทอ้นความสามารถ

ในการช าระหนี้ของผู้ออกตราสารโดยไม่รวมความเสีย่งในการเปลีย่นแปลงการช าระหนี้จากสกุลเงนิบาทเป็นสกุลเงนิตรา

ต่างประเทศ 

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

เปลีย่นแปลงอนัดบัเครดติของผูอ้อกตราสารในระยะปานกลางหรอืระยะยาว โดย TRIS Rating จะพจิารณาถงึโอกาสทีจ่ะเกดิ
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กองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหน้ี (LHDEBT) 

การเปลี่ยนแปลงของภาวะอุตสาหกรรมและสภาพแวดล้อมทางธุรกิจในอนาคตของผู้ออกตราสารที่อาจกระทบต่อ

ความสามารถในการช าระหนี้ ทัง้นี้ แนวโน้มอนัดบัเครดติทีอ่อกใหแ้ก่หน่วยงานหนึ่ง ๆ จะเทยีบเท่ากบัความสามารถในการ

ช าระหนี้ของหน่วยงานนัน้ ๆ 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) แสดงถงึระดบัความน่าเชื่อถอืขัน้สูงสุดของอนัดบัความน่าเชื่อถอืภายในประเทศไทย ซึ่งก าหนดโดย Fitch โดย
อนัดบัความน่าเชื่อถอืนี้จะมอบใหก้บัอนัดบัความน่าเชื่อถอืทีม่คีวามเสีย่ง “น้อยทีสุ่ด” เมื่อเปรยีบเทยีบกบัผู้ออก
ตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย และโดยปกติแล้วจะก าหนดให้แก่ตราสารทางการเงินที่ออกหรอืค ้า
ประกนัโดยรฐับาล 

AA(tha) แสดงถงึระดบัความน่าเชื่อถอืขัน้สูงมากเปรยีบเทยีบกบัผูอ้อกตราสารหรอืตราสารอื่นในประเทศไทย โดยระดบั
ความน่าเชื่อถอืของตราสารทางการเงนิขัน้นี้ต่างจากผูอ้อกตราสารหรอืตราสารอื่นทีไ่ดร้บัการจดัอันดบัความ
น่าเชื่อถอืขัน้สงูสุดของประเทศไทยเพยีงเลก็น้อย 

BBB (tha) แสดงถึงระดบัความน่าเชื่อถือขัน้ปานกลางเมื่อเปรยีบเทยีบกบัผู้ออกตราสารหรอืตราสารอื่นในประเทศไทย 
อย่างไรกด็มีคีวามเป็นไปไดม้ากว่าการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์หรอืสภาพทางเศรษฐกจิจะมผีลกระทบต่อ
ความสามารถในการช าระหนี้ไดต้รงตามก าหนดเวลาของตราสารทางการเงนิเหล่านี้มากกว่าตราสารหนี้อื่นที่
ไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเชื่อถอืในประเภททีส่งูกว่า 

BB (tha) แสดงถงึระดบัความน่าเชื่อถอืค่อนขา้งต ่าเมื่อเปรยีบเทยีบกบัผูอ้อกตราสารหรอืตราสารอื่นในประเทศไทย การ
ช าระหนี้ตามเงือ่นไขของตราสารเหล่านี้ภายในประเทศนัน้ ๆ มคีวามไม่แน่นอนในระดบัหนึ่งและความสามารถ
ในการช าระหนี้คนืตามก าหนดเวลาจะมคีวามไม่แน่นอนมากขึน้ตามการเปลีย่นแปลงของเศรษฐกจิในทางลบ 

B (tha) แสดงถงึระดบัความน่าเชื่อถอืขัน้ต ่าอย่างมนีัยส าคญัเมื่อเปรยีบเทยีบกบัผูอ้อกตราสารหรอืตราสารอื่นในประเทศ
ไทย การปฏบิตัติามเงือ่นไขของตราสารหนี้และขอ้ผูกพนัทางการเงนิยงัคงเป็นไปไดใ้นปัจจุบนั แต่ความมัน่คง
ยงัจ ากัดอยู่ในระดบัหนึ่งเท่านัน้ และความสามารถในการช าระหนี้คืนตามก าหนดเวลาอย่างต่อเนื่องนัน้ไม่
แน่นอน ขึน้อยู่กบัสภาวะทีเ่อือ้ต่อการด าเนินธุรกจิและสภาพทางเศรษฐกจิ 

CCC(tha), CC(tha), C(tha)   แสดงถงึระดบัความน่าเชื่อถอืขัน้ต ่ามากเมื่อเปรยีบเทยีบกบัผู้ออกตราสารหรอืตราสารอื่นใน
ประเทศไทย ความสามารถในการปฏบิตัติามขอ้ผกูพนัทางการเงนิขึน้อยู่กบัสภาวะทีเ่อือ้ต่อการด าเนินธุรกจิและ
การพฒันาทางเศรษฐกจิเพยีงอย่างเดยีว 
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D(tha) อนัดบัความน่าเชื่อถอืเหล่านี้ จะถูกก าหนดใหส้ าหรบัองค์กรหรอืตราสารหนี้ซึ่งก าลงัอยู่ในภาวะผดินัดช าระหนี้
ในปัจจุบนั 

ค าอธิบายการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือระยะสัน้ ส าหรบัประเทศไทย 

F1 (tha) แสดงถงึระดบัความสามารถขัน้สูงสุดในการช าระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารตรงตามก าหนดเมื่อเปรยีบเทยีบ

กบัผูอ้อกตราสารหรอืตราสารอื่น ๆ ในประเทศไทย ภายใตอ้นัดบัความน่าเชื่อถอืน้ีจะมอบใหส้ าหรบัอนัดบัความ

น่าเชื่อถอืทีม่คีวามเสีย่ง “น้อยทีสุ่ด” เมื่อเปรยีบเทยีบกบัผูอ้อกตราสารอื่นในประเทศเดยีวกนัและโดยปกตแิลว้

จะก าหนดให้กบัตราสารทางการเงนิที่ออกหรอืค ้าประกนัโดยรฐับาล ในกรณีที่มรีะดบัความน่าเชื่อถือสูงเป็น

พเิศษจะมสีญัลกัษณ์ “+” แสดงไวเ้พิม่เตมิจากอนัดบัความน่าเชื่อถอืทีก่ าหนด 

F2 (tha) แสดงถงึระดบัความสามารถในการช าระหนี้ตามเงื่อนไขทางการเงนิของตราสารตามก าหนดเวลาในระดบัที่น่า

พอใจเมื่อเปรยีบเทยีบกบัผู้ออกตราสารหรอืตราสารอื่น ๆ ในประเทศไทย อย่างไรก็ด ีระดบัความน่าเชื่อถือ

ดงักล่าวยงัไม่อาจเทยีบเท่ากบักรณีทีไ่ดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเชื่อถอืทีส่งูกว่า 

F3 (tha) แสดงถงึระดบัความสามารถในการช าระหนี้ตามเงื่อนไขทางการเงนิของตราสารตามก าหนดเวลาในระดบัปาน

กลางเมื่อเปรยีบเทยีบกบัผูอ้อกตราสารหรอืตราสารอื่น ๆ ในประเทศไทย ความสามารถในการช าระหนี้ดงักล่าว

จะมคีวามไม่แน่นอนมากขึน้ไปตามความเปลีย่นแปลงในทางลบในระยะสัน้มากกว่าตราสารทีไ่ดร้บัการจดัอนัดบั

ความน่าเชื่อถอืทีส่งูกว่า 

B (tha) แสดงถงึระดบัความสามารถในการช าระหนี้ตามเงื่อนไขทางการเงนิของตราสารตามก าหนดเวลาทีไ่ม่แน่นอน

เมื่อเปรยีบเทยีบกบัผูอ้อกตราสารหรอืตราสารอื่น ๆ ในประเทศไทย ความสามารถในการช าระหนี้ดงักล่าวจะไม่

แน่นอนมากขึน้ตามการเปลีย่นแปลงทางเศรษฐกจิแลการเงนิในทางลบระยะสัน้ 

C (tha) แสดงถงึระดบัความสามารถในการช าระหนี้ตามเงือ่นไขทางการเงนิของตราสารตามก าหนดเวลาทีไ่ม่แน่นอนสูง

เมื่อเปรยีบเทยีบกบัผูอ้อกตราสารหรอืตราสารอื่น ๆ ในประเทศไทย ความสามารถในการปฏบิตัติามขอ้ผกูพนั

ทางการเงนิขึน้อยู่กบัสภาวะทีเ่อือ้ต่อการด าเนินธุรกจิและสภาพการณ์ทางเศรษฐกจิเท่านัน้ 

D (tha) แสดงถงึการผดินัดช าระหนี้ทีไ่ดเ้กดิขึน้แลว้หรอืก าลงัจะเกดิขึน้ 

หมายเหตุประกอบการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือในระยะยาว ในระยะสัน้ ส าหรบัประเทศไทย 

เครื่องบ่งชี้พเิศษส าหรบัประเทศไทย “tha” จะถูกระบุไวต้่อจากอนัดบัความน่าเชื่อถอืทุกระดบั เพื่อแยกความแตกต่าง

ออกจากการจดัอนัดบัความน่าเชื่อถอืระดบัสากล เครื่องหมาย “ + ” หรอื “ - ” อาจจะถูกระบุไวเ้พิม่เตมิต่อจากอนัดบัความ

น่าเชื่อถือส าหรบัประเทศหนึ่ง ๆ เพื่อแสดงถึงสถานะย่อยโดยเปรยีบเทยีบกนัภายในอนัดบัความน่าเชื่อถือขึ้นหลกั ทัง้นี้      

จะไม่มกีารระบุสญัลกัษณ์ต่อทา้ยดงักล่าว ส าหรบัอนัดบัความน่าเชื่อถอืระดบั “AAA (tha)” หรอือนัดบัทีต่ ่ากว่า “CCC (tha)” 
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ส าหรบัอนัดบัความน่าเชื่อถอืในระยะยาวและจะไม่มกีารระบุสญัลกัษณ์ต่อทา้ยดงักล่าวส าหรบัอนัดบัความน่าเชื่อถอืใน

ระยะสัน้ นอกเหนือจาก “F1 (tha)” 

สญัญาณการปรบัอนัดบัความน่าเชื่อถอื (Rating Watch) : สญัญาณการปรบัอนัดบัความน่าเชื่อถอืจะถูกใชเ้พื่อแจง้ให้
นักลงทุนทราบว่ามคีวามเป็นไปไดท้ีจ่ะมกีารเปลีย่นแปลงอนัดบัความน่าเชื่อถือและแจง้แนวโน้มทศิทางของการเปลีย่นแปลง
ดงักล่าว สญัญาณดงักล่าวอาจระบุเป็น “สญัญาณบวก” ซึง่บ่งชีแ้นวโน้มในการปรบัอนัดบัความน่าเชื่อถอืใหสู้งขึน้ “สญัญาณ
ลบ” จะบ่งชี้แนวโน้มในการปรบัอนัดบัความน่าเชื่อถอืใหต้ ่าลง หรอื “สญัญาณววิฒัน์” ในกรณีทีอ่นัดบัความน่าเชื่อถอือาจจะ
ได้รบัการปรบัขึน้ ปรบัลง หรอืคงที ่โดยปกตสิญัญาณการปรบัอนัดบัความน่าเชื่อถอืมกัจะถูกระบุไว้ส าหรบัช่วงระยะเวลา
สัน้ๆ 

 
 

รายงานสรปุเงินลงทุน 

มูลค่า ณ วนัท่ี 28 กมุภาพนัธ ์2564 
 

 
 
 
 

 
 

รายงานการลงทุนท่ีไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน 

รอบ 6 เดือนระหวา่งวนัท่ี 1 กนัยายน 2563 ถึงวนัท่ี 28 กมุภาพนัธ ์2564 
 

วนัที ่ รายละเอยีด การด าเนินการแกไ้ข 
  

 
 

 
 
 

กลุ่มของตราสารการลงทุน มูลค่าตามราคาตลาด %NAV

(ก) ตราสารภาครัฐไทย/ตราสารภาครัฐต่างประเทศ 109,627,991.60                           27.30             

(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ ธนาคารพาณิชย์ 24,870,687.79                             6.19               

หรือบริษัทเงินทนุเป็นผู้ออก/สัง่จ่าย/รับอาวลั/ค า้ประกนั

(ค) ตราสารที่มีอนัดับความน่าเช่ือถืออยูใ่นอนัดับที่สามารถ 277,872,076.78                           69.19             

ลงทนุได้ (Investment grade)

(ง) ตราสารที่มีอนัดับความน่าเช่ือถืออยูใ่นอนัดับต า่กวา่อนัดับที่ -                                               -                 

สามารถลงทนุได้ (Non-Investment grade) หรือไม่มี Rating

สดัส่วนเงนิลงทุนขัน้สงูตอ่มลูค่าทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุนส าหรบักลุ่มตราสารตาม (ง) เท่ากบั 0% NAV 
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การใช้สิทธิออกเสียงในท่ีประชุมผู้ถือหุ้น 

ผูล้งทุนสามารถตรวจดแูนวทางในการใชส้ทิธอิอกเสยีงและการด าเนินการใชส้ทิธอิอกเสยีงไดท้ี ่website ของบรษิทั
จดัการ www.lhfund.co.th 
 

 
 
 

รายงานรายชื่อของบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง ท่ีมีการท าธรุกรรมกบักองทุนรวม 

 กองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหนี้ มกีารท าธุรกรรมกบับุคคลที่เกี่ยวขอ้งในรอบระยะเวลาตัง้แต่วนัที่  1 กนัยายน 
2563 ถงึวนัที ่28 กุมภาพนัธ ์2564 ตามรายชื่อ ดงันี้ 

- บรษิทั ควอลติีเ้ฮา้ส ์จ ากดั (มหาชน) 

หมายเหตุ : ผูล้งทุนสามารถตรวจสอบการท าธุรกรรมกบับุคคลทีเ่กีย่วขอ้งกบักองทุนรวม ไดท้ีบ่รษิทัจดัการโดยตรง หรอืที่ website ของบรษิทั
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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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 (LHDEBT) 

อตัราส่วนหมุนเวยีนการลงทนุของกองทุน (Portfolio Turnover Ratio: PTR) 
มูลค่า ณ วนัท่ี 28 กมุภาพนัธ ์2564 

 
 
 
 
 

ค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเกบ็จากกองทุนรวม 
ส าหรบัรอบระยะเวลาตัง้แต่วนัท่ี 1 กนัยายน 2563 ถึงวนัท่ี 28 กมุภาพนัธ ์2564 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ช่ือกองทนุ PTR

กองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหนี้ 0.9083

ค่าใช้จ่ายทีเ่รยีกเก็บจากกองทุน* จ านวนเงนิ

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

ค่าธรรมเนยีมการจดัการ (Management Fee) 224.04 0.047 ไม่เกนิรอ้ยละ 0.81

ค่าธรรมเนยีมผูดู้แลผลประโยชน์ (Trustee Fee) 72.54 0.015 ไม่เกนิรอ้ยละ 0.11

ค่าธรรมเนยีมนายทะเบยีน (Registrar Fee) 925.45 0.196 ไม่เกนิรอ้ยละ 0.81, 0.94

ค่าสอบบญัช ี(Audit Fee) 31.74 0.007 ตามทีจ่่ายจรงิ

ค่าทีป่รกึษาการลงทุน (Advisory Fee) ไม่มี ไม่มี ไม่มี

ค่าจดัตัง้และจดทะเบยีนกองทุน (Setup and Registered Fund) 0.00 0.000 ตามทีจ่่ายจรงิ

ค่าใช้จ่ายอืน่ๆ ในการด าเนนิโครงการ  (Others Operating  Expense) 18.13 0.004 ตามทีจ่่ายจรงิ

รวมค่าใช้จ่ายทัง้หมด** 1,271.90 0.269

ค่าใช้จ่ายในการซือ้ขายหลกัทรพัย์ 0.00 0.000 ตามทีจ่่ายจรงิ

หมายเหตุ

* ค่าธรรมเนยีมและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ รวมภาษมีลูค่าเพิม่ ภาษธุีรกจิเฉพาะ หรอืภาษอีืน่ใดในท านองเดยีวกนั (ถ้าม)ี

**  ค่าธรรมเนยีมนายทะเบยีนหน่วยลงทุนชนดิขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตัแิละชนดิจ่ายเงนิปันผลไม่เกนิรอ้ยละ 0.94

    ชนดิสะสมมลูค่า,ชนดิผูถ้อืหน่วยลงทุนกองทุนภายใต้การบรหิารจดัการ และชนดิช่องทางอเิลก็ทรอนกิส ์ไม่เกนิรอ้ยละ 0.81

***  ไม่รวมค่านายหน้าซือ้ขายหลกัทรพัย ์และค่าธรรมเนยีมต่าง ๆ ทีเ่กดิขึน้จากการซือ้ขายหลกัทรพัย์

รอ้ยละของมลูค่าทรพัยส์นิสทุธขิองกองทุน
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กองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหน้ี (LHDEBT) 

กองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหน้ี 
งบแสดงฐานะการเงิน 

ณ วนัท่ี 28 กมุภาพนัธ ์2564 

 

(หน่วย : บาท)
ยงัไม่ได้ตรวจสอบ

สนิทรพัย์
เงนิลงทุนตามมลูค่ายตุธิรรม  (ราคาทุน  394,287,269.71 บาท) 395,405,801.32    
เงนิฝากธนาคาร 15,233,912.25      
ลกูหนี้จากเงนิปันผลและดอกเบีย้ 1,731,042.60       
ค่าใช้จ่ายรอตดับญัช-ีสทุธิ 61,711.20           
ลกูหนี้จากการขายเงนิลงทุน 51,683.92           
สนิทรพัยอ์ืน่ -                    
รวมสนิทรพัย์ 412,484,151.29    

หนี้สนิ
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 207,543.40          
เจ้าหนี้จากการซือ้เงนิลงทุน 9,987,620.80       
เจ้าหนี้จากการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน 451,346.64          
หนี้สนิอืน่ 207,399.61          
รวมหนี้สนิ 10,853,910.45      
สนิทรพัยส์ทุธิ 401,630,240.84    

สนิทรพัยส์ทุธิ
ทุนทีไ่ด้รบัจากผูถ้อืหน่วยลงทุน 345,169,152.92    
ก าไร(ขาดทุน) สะสม
บญัชปีรบัสมดุล (10,799,022.78)
ก าไร(ขาดทุน) สะสมจากการด าเนนิงาน 67,260,110.70
สนิทรพัยส์ทุธิ 401,630,240.84

ประเภทผูถ้อืหน่วยลงทุน
สนิทรพัยส์ทุธต่ิอหน่วยทีค่ านวณแยกตามประเภทผูถ้อืหน่วยลงทุน มดีงันี้
ชนดิสะสมมลูค่า 11.7330              
ชนดิจ่ายเงนิปันผล 10.6632              
ชนดิขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตัิ 11.7083              
ชนดิผูถ้อืหน่วยลงทุนกองทุนภายใต้การบรหิารจดัการ 11.6811              
ชนดิช่องทางอเิลก็ทรอนกิส์ 11.6290              

ประเภทผูถ้อืหน่วยลงทุน
จ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายแลว้ทัง้หมด ณ วนัสิน้งวด (หน่วย) แยกตามประเภทผูถ้อืหน่วยลงทุน มดีงันี้
ชนดิสะสมมลูค่า 25,399,465.3272  
ชนดิจ่ายเงนิปันผล 2,845,757.8457    
ชนดิขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตัิ 371,999.2236      
ชนดิผูถ้อืหน่วยลงทุนกองทุนภายใต้การบรหิารจดัการ 5,898,275.6936    
ชนดิช่องทางอเิลก็ทรอนกิส์ 1,417.1797          

34,516,915.2698  
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กองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหน้ี (LHDEBT) 

กองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหน้ี 
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน 

ณ วนัท่ี 28 กมุภาพนัธ ์2564 

 

ช่ือย่อ  จ านวนหน่วย / 

มลูค่าท่ีตราไว้

 มลูค่ายติุธรรม 

(บาท)

อตัราส่วนของ

มลูค่ายติุธรรม

(%)

อตัราดอกเบีย้ วนัครบก าหนด

    
พนัธบตัรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที ่50/91/63 CB21318B    16,000,000.0000     15,997,727.52 4.05 - 18 มนีาคม 2564
พนัธบตัรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที ่52/87/63 CB21401B      5,000,000.0000       4,999,193.30 1.26 - 1 เมษายน 2564
พนัธบตัรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที ่2/92/64 CB21416A      5,000,000.0000       4,998,110.30 1.26 - 16 เมษายน 2564
พนัธบตัรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที ่4/364/63 CB21422A    16,000,000.0000     15,992,936.80 4.05 - 22 เมษายน 2564
พนัธบตัรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที ่41/182/63 CB21422B    10,000,000.0000       9,995,585.50 2.53 - 22 เมษายน 2564
พนัธบตัรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที ่5/364/63 CB21513A      6,000,000.0000       5,995,922.76 1.52 - 13 พฤษภาคม 2564
พนัธบตัรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที ่7/91/64 CB21520B    12,000,000.0000     11,989,488.72 3.03 - 20 พฤษภาคม 2564
พนัธบตัรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที ่8/91/64 CB21527A    10,000,000.0000       9,988,809.80 2.53 - 27 พฤษภาคม 2564
พนัธบตัรรฐับาลเพือ่การปรบัโครงสรา้งหนี้ (พ.ร.ก. ช่วยเหลอืกองทุนฟ้ืนฟูฯระยะทีส่อง) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ครัง้ที ่3 LB22DA      5,000,000.0000       5,124,063.95 1.30 2.00 17 ธนัวาคม 2565
พนัธบตัรรฐับาลเพือ่การบรหิารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครัง้ที ่12 LB23DA    10,000,000.0000     10,463,043.70 2.65 2.40 17 ธนัวาคม 2566
พนัธบตัรรฐับาลเพือ่การปรบัโครงสรา้งหนี้ (พ.ร.ก. ให้อ านาจกระทรวงการคลงักูเ้งนิฯ พ.ศ. 2552) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครัง้ที ่1 LB29DA    14,000,000.0000     13,968,764.04 3.53 1.60 17 ธนัวาคม 2572

     109,513,646.39 27.71
    

บรษิทั ออิอน ธนสนิทรพัย ์(ไทยแลนด์) จ ากดั (มหาชน) AEON22NA    15,000,000.0000     15,043,353.15 3.81 2.27 15 พฤศจกิายน 2565
บรษิทั เอพ ี(ไทยแลนด์)  จ ากดั (มหาชน) AP235A      1,000,000.0000       1,019,907.37 0.26 3.17 17 พฤษภาคม 2566
บรษิทั เอพ ี(ไทยแลนด์)  จ ากดั (มหาชน) AP235A    17,344,000.0000     17,689,273.43 4.47 3.17 17 พฤษภาคม 2566
บรษิทั เอพ ี(ไทยแลนด์)  จ ากดั (มหาชน) AP238A      2,450,000.0000       2,458,108.67 0.62 2.42 19 สงิหาคม 2566
บรษิทั อยธุยา แคปปิตอล ออโต้ ลสี จ ากดั (มหาชน) AYCAL222A      5,000,000.0000       5,000,602.30 1.26 1.53 6 กุมภาพนัธ์ 2565
บรษิทั เบอร์ลี ่ยคุเกอร์ จ ากดั (มหาชน) BJC233A      2,168,000.0000       2,256,545.89 0.57 3.20 24 มนีาคม 2566
บรษิทั เบอร์ลี ่ยคุเกอร์ จ ากดั (มหาชน) BJC249A    10,000,000.0000     10,456,424.70 2.65 2.65 7 กนัยายน 2567
บรษิทั เบทาโกร จ ากดั (มหาชน) BTG215A    10,000,000.0000     10,033,848.30 2.54 2.30 25 พฤษภาคม 2564
บรษิทั ซพี ีออลล ์จ ากดั (มหาชน) CPALL221A      5,000,000.0000       5,075,649.65 1.28 2.86 18 มกราคม 2565
บรษิทั ซพี ีออลล ์จ ากดั (มหาชน) CPALL221A      6,504,000.0000       6,602,405.06 1.67 2.86 18 มกราคม 2565
บรษิทั ซพี ีออลล ์จ ากดั (มหาชน) CPALL23OA      5,000,000.0000       5,392,953.60 1.36 5.35 31 ตุลาคม 2566
บรษิทั พลงังานบรสิทุธิ ์จ ากดั(มหาชน) EA227A    19,300,000.0000     19,430,363.39 4.91 2.61 11 กรกฎาคม 2565
บรษิทั พลงังานบรสิทุธิ ์จ ากดั(มหาชน) EA228A      1,000,000.0000       1,004,251.74 0.25 2.41 15 สงิหาคม 2565
บรษิทั พลงังานบรสิทุธิ ์จ ากดั(มหาชน) EA228A      4,336,000.0000       4,354,435.54 1.10 2.41 15 สงิหาคม 2565
บรษิทั อซีี ่บาย จ ากดั (มหาชน) EB221A    10,000,000.0000     10,148,210.40 2.57 2.46 28 มกราคม 2565
บรษิทั เฟรเซอร์ส (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) FPT215A      5,000,000.0000       5,017,489.60 1.27 2.80 9 พฤษภาคม 2564
บรษิทั เฟรเซอร์ส (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) FPT215A      6,504,000.0000       6,526,750.47 1.65 2.80 9 พฤษภาคม 2564
บรษิทั เฟรเซอร์ส พรอ็พเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) FPT251A      4,000,000.0000       3,891,965.12 0.98 2.36 14 มกราคม 2568
ทรสัต์เพือ่การลงทุนในอสงัหารมิทรพัยฯ์ เฟรเซอร์ส พรอ็พเพอร์ตี้ FTREIT238A      3,000,000.0000       3,018,155.40 0.76 2.63 8 สงิหาคม 2566
ทรสัต์เพือ่การลงทุนในอสงัหารมิทรพัยฯ์ เฟรเซอร์ส พรอ็พเพอร์ตี้ FTREIT238A      8,672,000.0000       8,724,481.21 2.21 2.63 8 สงิหาคม 2566
บรษิทั โกลว ์พลงังาน จ ากดั (มหาชน) GOLD22NA    13,500,000.0000     13,497,623.33 3.41 2.47 8 พฤศจกิายน 2565
บรษิทั โกลว ์พลงังาน จ ากดั (มหาชน) GOLD252A      5,000,000.0000       4,865,931.65 1.23 2.28 24 กุมภาพนัธ์ 2568
บมจ.โกลบอล เพาเวอร์ ซนิเนอร์ยี ่ครัง้ที ่1/2562 ชุดที ่1 GPSC22NA    12,500,000.0000     12,723,214.13 3.22 1.97 8 พฤศจกิายน 2565
บรษิทั กลัฟ์ เอน็เนอร์จ ีดเีวลลอปเมนท์ จ ากดั (มหาชน) GULF221A    18,753,000.0000     18,913,731.59 4.78 2.73 25 มกราคม 2565
บรษิทั ลสีซิง่ไอซบีซี ี(ไทย) จ ากดั ICBCTL232B    10,000,000.0000       9,805,620.00 2.48 - 26 กุมภาพนัธ์ 2566
KNM Group Berhad KNM21NA    10,000,000.0000     10,081,343.90 2.55 3.00 18 พฤศจกิายน 2564
บรษิทันติบุิคคลเฉพาะกจิ บตท.(9) จ ากดั MBSF21NA      9,511,606.1400       9,609,406.09 2.43 3.24 29 พฤศจกิายน 2564
บรษิทั ไมเนอร์ อนิเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั (มหาชน) MINT223B      1,900,000.0000       1,893,250.44 0.48 3.10 29 มนีาคม 2565
บรษิทั ควอลติี้เฮา้ส ์จ ากดั (มหาชน) QH22NA    10,500,000.0000     10,613,742.51 2.68 2.30 27 พฤศจกิายน 2565
บรษิทั ไทยเบฟเวอเรจ จ ากดั (มหาชน) TBEV233A    10,000,000.0000     10,341,301.90 2.62 2.76 22 มนีาคม 2566
บรษิทั ไทยเบฟเวอเรจ จ ากดั (มหาชน) TBEV243A      8,000,000.0000       8,529,985.20 2.16 3.50 1 มนีาคม 2567
บรษิทั เงนิตดิลอ้ จ ากดั TIDLOR221A    21,680,000.0000     21,812,551.30 5.52 2.80 24 มกราคม 2565
บรษิทั โตโยต้า ลสีซิง่ (ประเทศไทย) จ ากดั TLT234A    10,000,000.0000     10,059,277.90 2.54 1.19 26 เมษายน 2566

     285,892,154.93 72.29
      395,405,801.32 100.00รวมเงินลงทนุ - 100% (ราคาทนุ 394,287,269.71 บาท) 

รวม พนัธบตัร
หุน้กู้

พนัธบตัร

รวม หุน้กู้
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กองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหน้ี (LHDEBT) 

กองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหน้ี 
งบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็ 

ส าหรบัรอบระยะเวลาตัง้แต่วนัท่ี 1 กนัยายน 2563 ถึงวนัท่ี 28 กมุภาพนัธ ์2564 
 

 
 

 
 
 

(หน่วย : บาท)
ยงัไม่ได้ตรวจสอบ

รายได้จากการลงทุน
รายได้จากเงนิปันผล 0.00
รายได้จากดอกเบีย้ 3,582,438.02

รวมรายได้ 3,582,438.02
ค่าใช้จ่าย

ค่าธรรมเนยีมการจดัการ                                                                               224,041.30
ค่าธรรมเนยีมผูดู้แลผลประโยชน์                                                                       72,535.73
ค่าธรรมเนยีมนายทะเบยีน                                                                              925,454.84
ค่าสอบบญัชี 31,736.54
ค่าใช้จ่ายอืน่ๆ ในการด าเนนิโครงการ 329,831.77

รวมค่าใช้จ่าย 1,583,600.18
รายได้จากการลงทุนสทุธิ 1,998,837.84
รายการก าไร(ขาดทุน)สทุธจิากเงนิลงทุน

ก าไร(ขาดทุน)สทุธทิีเ่กดิขึน้ทัง้สิน้ 7,992.65
ก าไร(ขาดทุน)สทุธทิีย่งัไม่เกดิขึน้ทัง้สิน้ 1,119,372.04

รวมก าไร(ขาดทุน)จากเงนิลงทุนทีเ่กดิขึน้และยงัไม่เกดิขึน้ 1,127,364.69
การเพิม่ขึน้(ลดลง) ในสนิทรพัยส์ทุธจิากการด าเนนิงาน 3,126,202.53

การเพิม่ขึน้ในสนิทรพัยส์ทุธจิากการด าเนนิงานแยกตามประเภทผูถ้อืหน่วยลงทุน มดีงันี้
ชนดิสะสมมลูค่า 2,454,579.95   
ชนดิจ่ายเงนิปันผล 237,444.88     
ชนดิขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตัิ 31,482.91       
ชนดิผูถ้อืหน่วยลงทุนกองทุนภายใต้การบรหิารจดัการ 106.42-           
ชนดิช่องทางอเิลก็ทรอนกิส์ 402,801.21     

3,126,202.53   


